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Μνξθέο Λνγηθώλ πιινγηζκώλ θαη Μαζεκαηηθήο Απόδεημεο
ε Μαζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
Γελ ππάξρεη κία γεληθά απνδεθηή πξνζέγγηζε
γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ.
Τπάξρεη κφλν θξηηηθή, απνδνρή,
απφξξηςε, ελζσκάησζε θαη πξνζαξκνγή!
Herbert Clemens
To prove or not to prove, that is the question!
David Tall

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά θαη λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα απνδεηθλχνπλ
καζεκαηηθέο πξνηάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο καζεκαηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Δπηπξφζζεηα, ζα εμεηαζηεί
θαηά πφζν νξηζκέλα πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ή πεξηβάιινληα ινγηζκηθψλ δπλακηθνχ
ρεηξηζκνχ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ (Dynamic Geometry Software) ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
παξαπάλσ δεμηνηήησλ. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπιινγηζηηθήο, ηεο απφδεημεο θαη ησλ
πξνγξακκάησλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηνλ καζεκαηηθφ αιθαβεηηζκφ ησλ κηθξψλ καζεηψλ κέζα απφ
κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ
πξνζπαζεηψλ. ηε ζπλέρεηα δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε, ν ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο.
πγθεθξηκέλα, ν γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη κνξθέο ησλ ινγηθψλ
ζπιινγηζκψλ θαη ηεθκεξίσζεο ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε καζεηέο ηεο
η‟ ηάμεο. Σέινο αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα
εμαρζνχλ θαη νη πηζαλέο παηδαγσγηθέο πξνεθηάζεηο θαη πξνηάζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1. Η δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηα πιαίζηα δηάθνξσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηε
καζεκαηηθή εθπαίδεπζε έρεη απμεζεί ε εθηίκεζε ησλ εξεπλεηψλ, ησλ καζεκαηηθψλ θαη γεληθά ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο απφδεημεο ζηνλ
καζεκαηηθφ αιθαβεηηζκφ ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, ην Δζληθφ πκβνχιην Καζεγεηψλ ησλ
Μαζεκαηηθψλ (NCTM) ζηηο Ζ.Π.Α. έρεη πξνηείλεη νη Λνγηθνί πιινγηζκνί θαη ε Απφδεημε λα
απνηεινχλ μερσξηζηνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Δπίζεο,
εάλ παξαβιέςνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ην ξφιν ηεο
απφδεημεο ζηα ζρνιεία, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ εξεπλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα
απφ εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ηελ έρνπλ ελζσκαηψζεη ήδε ζην πξφγξακκα ηνπο, ππνδεηθλχνπλ φηη ε
ζπιινγηζηηθή θαη ε απφδεημε ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δηδαθηηθή θαη ηε κάζεζε
ησλ καζεκαηηθψλ. Ωζηφζν, πνιιέο έξεπλεο (Schoenfeld, 1994, Dreyfus, 1999, Segal 2000, Mariotti
2006) πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη
ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο ζηα αλαιπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, δείρλνπλ φηη νη καζεηέο φισλ ησλ
βαζκίδσλ (απφ ηελ πξσηνβάζκηα κέρξη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο φηαλ θαινχληαη λα ηεθκεξηψζνπλ κία καζεκαηηθή πξφηαζε θαη λα ζπιινγηζηνχλ κε ινγηθφ
ηξφπν ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο δηάθνξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο.
ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε ζπιινγηζηηθή θαη ε απφδεημε δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη σο μερσξηζηνί ζηφρνη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
ελψ εκθαλίδνληαη ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν θαη ζηηο
ειιεληθέο ζρνιηθέο αίζνπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ νη καζεηέο λα επηιχνπλ απνηειεζκαηηθά καζεκαηηθά
πξνβιήκαηα αιιά λα αδπλαηνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή λα εμεγήζνπλ ή λα ηεθκεξηψζνπλ κε ινγηθά
επηρεηξήκαηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έιπζαλ ην πξφβιεκα. Γίλεηαη ινηπφλ κία πξνζπάζεηα ηα
ηειεπηαία ρξφληα λα ελζσκαησζνχλ νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί θαη ε καζεκαηηθή απφδεημε ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε παξαπάλσ αδπλακία ησλ καζεηψλ
αθνχ φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Ball & Bass (2003) νη καζεκαηηθνί ζπιινγηζκνί απνηεινχλ ζεκειηψδεο
καζεκαηηθή ηθαλφηεηα πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκείηαη ε θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.
1.2. Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο - κειέηεο
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα γίλεη κία πεξηεθηηθή πεξηγξαθή θαη
αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζρεηηθά κε ην ξφιν
ηεο ζπιινγηζηηθήο θαη ηεο απφδεημεο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, εηδηθφηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Παξάιιεια κε ηηο έξεπλεο πάλσ ζην δήηεκα ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο απφδεημεο,
ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ηνληζηεί θαη ε κεγάιε ζπλεηζθνξά ησλ δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ
ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο
ηθαλφηεηαο ηεο ζπιινγηζηηθήο θαη ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. Λνγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο φπσο
7

ην Geometer‟s Sketchpad θαη Cabri βνεζνχλ ηνπ καζεηέο λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, λα ειέγρνπλ
επηρεηξήκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο, φια ζηνηρεία κηαο καζεκαηηθήο
απφδεημεο, θαηά ηελ επίιπζε γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ.
Δίλαη απηνλφεην φηη ζηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη καζεηέο ζα
πξέπεη λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ ηππηθή ή επίζεκε κνξθή ηεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο ησλ αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ. Γίλεηαη επίζεο εχθνια αληηιεπηφ φηη νη δάζθαινη
δελ κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο κηθξνχο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα παξαθνινπζήζνπλ
κία παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφδεημεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε αμηψκαηα θαη ζεσξήκαηα. Απφ ηε ζηηγκή
ινηπφλ πνπ ε ινγηθή θαη ε απφδεημε απνηεινχλ ηελ νπζία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε παξνπζία ηνπο
ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαηφηεηα ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ απνζθνπεί ζηε κάζεζε ησλ
καζεκαηηθψλ κε θαηαλφεζε, γελλάηαη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πνηα κνξθή ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ καζεκαηηθή
αιιά θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα επηρεηξήζεη λα πξνζεγγίζεη κία
απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα κέζα απφ ηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ πην ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ ζα
απνηειέζεη ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, αιιά θαη κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο
ηθαλφηεηαο πνπ έρνπλ νη καζεηέο ηεο ειιεληθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη
καζεηέο ηεο η‟ ηάμεο, λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά θαη λα απνδεηθλχνπλ καζεκαηηθά, πνπ ζα απνηειέζεη
ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη κνξθέο
ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεθκεξίσζεο ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε
καζεηέο ηεο η‟ ηάμεο. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη νη παξαθάησ:
1. Να εμεηαζηεί θαηά πφζν νη Έιιελεο καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά, λα
επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ καζεκαηηθέο πξνηάζεηο παξφιν πνπ ην πξφηππν ησλ
ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο δελ απνηειεί μερσξηζηφ καζεζηαθφ
ζθνπφ ηνπ ειιεληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
2. Να αλαδεηρζνχλ νη πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηα καζεκαηηθά.
3. Να αμηνινγεζνχλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο
θαη λα εμεηαζηνχλ νη ζπιινγηζκνί πνπ αλαπηχζζνπλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
4. Να εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί ηε
ρξήζε ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
2.1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ δηδαζθαιία ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο δελ γίλεηαη κε επίζεκν
ηξφπν ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ γηα λα
θαηαλνήζνπκε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα εμεηάζνπκε ηε καζεκαηηθή
βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ζηνπο ινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ ηεθκεξίσζε καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ. Σα
παξαπάλσ πεδία παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ κνξθψλ ησλ ζπιινγηζκψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θάζε ειηθίαο φηαλ θαινχληαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ νξζφηεηα κηαο
καζεκαηηθήο πξφηαζεο.
Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνζαθεληζηεί ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη
κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα
ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε καζεκαηηθή απφδεημε.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηε βηβιηνγξαθία πνπ εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπιινγίδνληαη
νη κηθξνί καζεηέο θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ απηνί
αληηκεησπίδνπλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ψζηε λα ζεσξείηαη
θαηάιιειν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά θαη λα
ηεθκεξηψλνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα επηρεηξήκαηα ηνπο.
2.2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
2.2.1 Η ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απόδεημε
Μία δηάζηαζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη πάλσ ζηε καζεκαηηθή απφδεημε θαη γελλά δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο απνηειεί ε ζρέζε ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ ή ηεο ινγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηελ
απφδεημε. Έηζη, κεξηθνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη δχν έλλνηεο είλαη δηαθξηηέο (Balacheff, 1991),
άιινη πεξηγξάθνπλ ηε ζπλέρεηα αλάκεζα ηνπο (Boero et al, 1996) θαη νξηζκέλνη (Harel & Sowder,
1998) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν καζεκαηηθή απφδεημε κε ππνθεηκεληθφ ηξφπν ιέγνληαο φηη ε απφδεημε
είλαη απηφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αιήζεηα γηα έλα πξφζσπν ή κία θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη σο
απφδεημε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ φια ηα είδε ηεο απφδεημεο αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ
απζηεξφηεηαο πνπ ηα δηαθξίλεη. Δπηπξφζζεηα, νη Boero et al. (1996) θαη ε Mariotti (2000, 2006)
εηζήγαγαλ απφ έλα ζεσξεηηθφ εξγαιείν ηε Γλσζηηθή Δλφηεηα θαη ην Μαζεκαηηθφ Θεψξεκα αληίζηνηρα
πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απφδεημε θαη λα κειεηήζνπλ
ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ θαηαζθεπή καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ. Σέινο, ε
Pedemonte (2007) κεηά απφ κία γλσζηηθή πξνζέγγηζε ππνζηήξημε φηη πέξα απφ ηηο πεξηπηψζεηο
ζπλέρεηαο αλάκεζα ζηελ ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απφδεημε πνιχ ζπρλά εκθαλίδνληαη ζπληαθηηθά θελά
κεηαμχ ηνπο.
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Ο Balacheff (1991) αλέθεξε φηη ε ζπιινγηζηηθή θαη ε καζεκαηηθή απφδεημε δελ έρνπλ ηελ ίδηα
θχζε. Ο ζθνπφο ηεο ζπιινγηζηηθήο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπλνκηιεηή θαη δελ
ελδηαθέξεηαη ζε πξψηε θάζε γηα ηελ απφδεημε ηεο νξζφηεηαο κηαο πξφηαζεο. Ωο θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά είλαη αλνηρηή ζηελ αμηνπνίεζε δηάθνξσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Αληίζεηα, κε ηε
καζεκαηηθή απφδεημε πξέπεη λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε ελφο ζψκαηνο γλψζεσλ
πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία ηεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο είλαη ζεκαληηθφ λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ηεο ζπιινγηζηηθήο θαη ηεο
απφδεημεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπγθξίλνληαο ηηο δχν έλλνηεο κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη
ηελ απνδνρή απφ ηνπο καζεηέο ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο πνπ ηελ
θαζηζηνχλ πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηνλ Balacheff (1991) ε
δηαπξαγκάηεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα δχν ιφγνπο:
1. Ζ δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί σο «αλνηρηή» δηαδηθαζία δηφηη δελ ζα
κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο.
2. Οη απαξαίηεηνη θαλφλεο δελ κπνξνχλ λα απνζαθεληζηνχλ πξνθαηαβνιηθά δηφηη νη
καζεηέο ζα ηνπο απνθχγνπλ ή ζα ηνπο απνκλεκνλεχζνπλ κεηαηξέπνληαο ηε καζεκαηηθή
αιιειεπίδξαζε απφ δπλακηθή δηαδηθαζία ζε κία θαηάζηαζε εθκάζεζεο κεξηθψλ
έμππλσλ ζηξαηεγηθψλ.
Γηα ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απφδεημε έρνπλ κηιήζεη θαη άιινη εξεπλεηέο
φπσο νη Fischbein & Kedem (1982) νη νπνίνη ραξαθηήξηζαλ σο πξνβιεκαηηθή ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο
δχν ηξφπνπο πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ν αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο, δειαδή ηελ
εκπεηξηθή επαιήζεπζε θαη ηε ινγηθή ηεθκεξίσζε. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη θαηά ηε Mariotti
(2006) ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο γελίθεπζεο δηφηη νη καζεηέο θαίλεηαη φηη φρη κφλν δελ αληηιακβάλνληαη
φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο επαιήζεπζεο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, αιιά θαη αληηζηξφθσο
φηη αδπλαηνχλ λα ζπιιάβνπλ ηε γεληθή ηζρχ ελφο παξαγσγηθνχ επηρεηξήκαηνο ην νπνίν ζηεξίδεηαη
απνθιεηζηηθά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Οη καζεηέο δειαδή δπζθνιεχνληαη κε ηελ απφδεημε
γηαηί αδπλαηνχλ λα ειέγμνπλ ηε ζχλζεηε ζρέζε αλάκεζα ζηε καζεκαηηθή ηεθκεξίσζε πνπ γίλεηαη ζηα
πιαίζηα ελφο ζεσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ηεθκεξίσζε κε θνηλή ινγηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζε
εκπεηξηθά επηρεηξήκαηα.
Σηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εκπεηξηθή θαη ηε ζεσξεηηθή αληίιεςε έρεη αλαιχζεη θαη ν Duval
(1989, 1992/93 ζην Mariotti 2006) ν νπνίνο δηαθξίλεη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ απφδεημε πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ απφδεημε. Έηζη, αλαθέξεη φηη ε
επηρεηξεκαηνινγία είλαη κία δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν δηάινγνο αλαπηχζζεηαη κε ζθνπφ λα θάλνπλ ηνλ
ζπλνκηιεηή λα αιιάμεη ηελ επηζηεκνληθή αμία πνπ δίλεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Με απιά ιφγηα
ε επηρεηξεκαηνινγία πεξηιακβάλεη φια ηα ξεηνξηθά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
πεηζηεί θάπνηνο ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα ή φρη κηαο πξφηαζεο. Αληίζεηα, ε απφδεημε ζηεξίδεηαη ζε κία
ινγηθή αθνινπζία απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνπλ ηε ζεσξεηηθή εγθπξφηεηα κηαο πξφηαζεο. Οη δηαθνξέο
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αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο αλάγθαζαλ ηνλ Duval λα αλαγλσξίζεη κία γλσζηηθή ξήμε αλάκεζα ζηηο δχν
δηαδηθαζίεο ε νπνία κπνξεί λα είλαη αλεπαλφξζσηε κε ζπλέπεηα ε έλλνηα ηεο απφδεημεο σο δηαδηθαζία
πνπ ζηνρεχεη λα πείζεη ηνλ ζπλνκηιεηή λα ζπγθξνχεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο.
Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ θαη ηηο δχν έλλνηεο, δειαδή
ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ απφδεημε σο έγθπξεο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο.
2.2.2. Γλσζηηθή Δλόηεηα (Cognitive Unity)
Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απφδεημε έρνπλ νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζηελ
αλαδήηεζε ηξφπσλ απνζαθήληζεο ησλ δχν ελλνηψλ πνπ γίλνληαη δχζθνια θαηαλνεηέο απφ ηνπο
καζεηέο αιιά θαη γεθπξψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ην θελφ αλάκεζα ζηηο δχν δηαδηθαζίεο. Οη Boero
et al. (1996) θαηαζθεχαζαλ έλα ζεσξεηηθφ εξγαιείν, ηε γλσζηηθή ελφηεηα ζεσξεκάησλ, πξνθεηκέλνπ
λα εξκελεχζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ηε θαηαζθεπή καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ θαη λα
εμεηάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Ζ γλσζηηθή ελφηεηα
ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη ζπλνρή αλάκεζα ζηελ παξαγσγή κηαο ππνζέζεσο θαη ηεο
αληίζηνηρεο απφδεημεο. Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο
επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε ηνπο φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηνπο φξνπο κηαο πξφηαζεο θαη ηε
ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε ηελ επαθφινπζε απφδεημε, δειαδή φηη είλαη ηθαλνί λα αλαπηχμνπλ ζεσξήκαηα
ζε κία δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηζρπξφ γλσζηηθφ δεζκφ αλάκεζα ζηε δηαηχπσζε ηεο
ππφζεζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο απφδεημεο. Οη Garuti et al. (1998) πεξηγξάθνπλ ηε γλσζηηθή ελφηεηα
σο εμήο:
Καηά ηελ παξαγσγή κηαο ππφζεζεο, ν καζεηήο αλαπηχζζεη ζηαδηαθά ηελ πξφηαζε ηνπ κέζα απφ
κία εληαηηθή δηαδηθαζία επηρεηξεκαηνινγίαο, ε νπνία είλαη ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλε κε ηελ
πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο ηεο αιεζνθάλεηαο ησλ επηινγψλ ηνπ. ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ
ζηαδίνπ ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ν καζεηήο ζπλδέεη ηηο θάζεηο ηεο δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ
θαη θαηαζθεπήο καζεκαηηθήο απφδεημεο νξγαλψλνληαο κεξηθά απφ ηα ήδε δηαηππσκέλα
επηρεηξήκαηα ζε κία ινγηθή αιπζίδα.
Ζ γλσζηηθή ελφηεηα ζεσξεκάησλ, αλ θαη αξρηθά είρε πξνηαζεί σο έλα κέζν εξκελείαο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζε κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξαγσγή ζεσξεκάησλ,
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα σο έλα ζεσξεηηθφ εξγαιείν ζε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε. Οη
Boero et al. (1996) ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν απηφ ζε κία ζεηξά απφ πεηξακαηηθέο δηδαζθαιίεο κε
καζεηέο ηεο δεπηέξαο γπκλαζίνπ θαη αλαθάιπςαλ κία γλσζηηθή ελφηεηα (ππφζεζεο-απφδεημεο) ζηε
δηάξθεηα παξαγσγήο ζεσξεκάησλ απφ αξράξηνπο ζε κία θαηάζηαζε επίιπζεο καζεκαηηθψλ κνληέισλ
πνπ ζηεξίδνληαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζθηάο απφ δηάθνξα αληηθείκελα. Δπηπξφζζεηα,
παξαηήξεζαλ φηη νη καζεηέο πνπ αλέπηπμαλ πξνβιεκαηηθή επηρεηξεκαηνινγία ζηε θάζε ηεο
δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ αληηκεηψπηζαλ αλάινγεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο απφδεημεο.
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα νδήγεζαλ ηνπο εξεπλεηέο Garuti et al. (1998) λα πξνηείλνπλ, γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο ζεσξεκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί παξά ηηο δηαθνξέο πνπ
ππάξρνπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ
απφδεημε. Έηζη, ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ε θιαζηθή εληνιή «απφδεημε ην» πνπ
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δηλφηαλ ζηνπο καζεηέο απφ ηελ αξρή, απφ κία λέα επξεηηθή δηαδηθαζία πνπ αλαθαηαζθεπάδεη νιφθιεξν
ηνλ απνδεηθηηθφ θχθιν θαη πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε, ηελ παξαγσγή ππνζέζεσλ, ηε ζπλέρηζε ηεο
δηεξεχλεζεο θαη ηελ ηειηθή νξγάλσζε ησλ ινγηθψλ πξνηάζεσλ ζε κία απφδεημε.
Δθηφο απφ ηε γλσζηηθή ελφηεηα νη εξεπλεηέο επηρεηξψληαο λα εληνπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ θαηαζθεπή απνδείμεσλ, κίιεζαλ θαη γηα έλα θελφ αλάκεζα ζηηο
πξνηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ κία ππφζεζε θαη ηελ αληίζηνηρε απφδεημε πνπ ηελ ηεθκεξηψλεη. Ωο θελφ
αλάκεζα ζηε δηεξεχλεζε κηαο ππφζεζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, νη εξεπλεηέο
φξηζαλ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηα επηρεηξήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αιεζνθάλεηα ηεο ππφζεζεο θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηειηθά ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο καζεκαηηθήο
απφδεημεο. Σν παξαπάλσ θελφ κπνξεί λα θαιπθζεί κέζα απφ θαηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνχο (πρ. ν
ηξφπνο δηαηχπσζεο κηαο πξφηαζεο) πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δψζνπλ ζηηο
πξνηάζεηο ηεο πξψηεο θάζεο ηεο δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ ηελ απαξαίηεηε κνξθή έηζη ψζηε λα
αμηνπνηεζνχλ ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο απφδεημεο. Οη καζεηέο δειαδή ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα
κεηαζρεκαηίδνπλ ηα αξρηθά δηεξεπλεηηθά επηρεηξήκαηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
γλσζηηθή ελφηεηα πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο απφδεημεο.
2.2.3. Μεηαζρεκαηηζηηθόο πιινγηζκόο – Transformational reasoning
Γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηα ζηνηρεία ελφο καζεκαηηθνχ
πξνβιήκαηνο κίιεζε πξψηα ν Simon (1996), ν νπνίνο εμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο
επηιχνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα παξαηήξεζε φηη αξρηθά δελ πηνζεηνχλ κία επαγσγηθή ή κία
παξαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ηνπο. Αληίζεηα, ε πξψηε ηνπο αληίδξαζε είλαη λα απνθηήζνπλ
ρσξίο επαγσγηθά ή παξαγσγηθά κέζα κία αίζζεζε θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε καζεκαηηθφ
ζχζηεκα. Απηή ε γλψζε είλαη ζπλέπεηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο δηαηχπσζεο
καζεκαηηθψλ ππνζέζεσλ θαη δελ είλαη απνηέιεζκα κηαο επαγσγηθήο αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σελ
παξαπάλσ δηαδηθαζία ν Simon ηελ ηνπνζέηεζε αλάκεζα ζηνπο παξαγσγηθνχο θαη ηνπο επαγσγηθνχο
ζπιινγηζκνχο θαη ηελ νλφκαζε κεηαζρεκαηηζηηθφ ζπιινγηζκφ.
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ κεηαζρεκαηηζηηθψλ ζπιινγηζκψλ ζηνπο καζεηέο, κηαο ηθαλφηεηαο πνπ
βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ηεο γλσζηηθήο ελφηεηαο, απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηδαζθαιία
ηεο απφδεημεο. Ο Simon (1996) φξηζε ηνπο κεηαζρεκαηηζηηθνχο ζπιινγηζκνχο σο ηε δηαλνεηηθή ή
πιηθή εθαξκνγή κηαο δξάζεο ή κηαο ζεηξάο απφ δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα αληηθείκελν ή έλα
ζχλνιν αληηθεηκέλσλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ καζεηεπφκελν λα πξνβιέςεη ηφζν ηνπο
κεηαζρεκαηηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα φζν θαη ην ζχλνιν ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ ππφ εμέηαζε δξάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ θπζηθή πξνδηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ πρ. λα
ζρεδηάδεη απηφ πνπ βιέπεη ή λα αλαδεηεί κνηίβα ζην πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη θαη λα
ηεθκεξηψζεη καζεκαηηθέο ηδέεο. Κεληξηθή ζέζε ζηνπο κεηαζρεκαηηζηηθνχο ζπιινγηζκνχο θαηέρεη ε
ηθαλφηεηα λα εμεηάδεηαη φρη κία ζηαηηθή αιιά κία δπλακηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία παξάγεηαη
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κία λέα θαηάζηαζε ή κία αθνινπζία απφ λέεο θαηαζηάζεηο, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη κία αίζζεζε
θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θάηη.
Ο Simon αλέθεξε φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθνί ζπιινγηζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε
δηάθνξεο γλσζηηθέο εξγαζίεο φπσο ζηελ παξαγσγή ζεσξεκάησλ θαη ζηε δηαζχλδεζε θαη ηελ
ηεθκεξίσζε καζεκαηηθψλ ηδεψλ. Γεληθά, ηνλίδεη φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθνί ζπιινγηζκνί βνεζνχλ ηνλ
καζεηεπφκελν λα απνθηήζεη κία βαζηά θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη παξέζεζε ηηο
παξαθάησ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία:


πσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ (πρ.
επαγσγηθνί, παξαγσγηθνί) ηα παξαδείγκαηα ησλ κεηαζρεκαηηζηηθψλ ζπιινγηζκψλ
θπκαίλνληαη απφ αζήκαληα έσο πάξα πνιχ ηζρπξά. Πην ηζρπξνί είλαη ζπλήζσο νη
κεηαζρεκαηηζηηθνί ζπιινγηζκνί φηαλ εμεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηπηψζεηο,
γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζην καζεηή λα εξγαζηεί κε έλα επξχηεξν ζχλνιν καζεκαηηθψλ
αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ έλα γεληθφ απνηέιεζκα.



Οη κεηαζρεκαηηζηηθνί ζπιινγηζκνί δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ δηαλνεηηθψλ θαη πιηθψλ εξγαζηψλ, αιιά αλαθέξνληαη επίζεο ζηελ
ηθαλφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηεί ν καζεηήο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο παξαπάλσ
δηαδηθαζίαο γηα κία ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή πεξίζηαζε. πλεπψο, γηα λα γίλνπλ
θαηαλνεηνί νη καζεκαηηθνί ζπιινγηζκνί σο ηξφπνο ζθέςεο, πξέπεη λα δνχκε πέξα
απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη λα ελδηαθεξζνχκε εμίζνπ θαη γηα ηνλ
ηξφπν θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνληαη, έηζη ψζηε λα κάζνπλ νη καζεηέο
λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεηδεηά θαη παξαγσγηθά.



Οη κεηαζρεκαηηζηηθνί ζπιινγηζκνί παξάγνπλ φρη κφλν έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ζθέςεο ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά, αιιά εκπεξηέρνπλ επίζεο θαη έλα δηαθνξεηηθφ
ζχλνιν απφ καζεκαηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
ζηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ θαηαλφεζε.

Ο Simon ινηπφλ ππνζηεξίδεη φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθνί ζπιινγηζκνί απνηεινχλ έλα ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηνπο καζεηέο δηφηη ηθαλνπνηεί ηε
θπζηθή επηζπκία ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα γλσξίζνπλ ηη είλαη καζεκαηηθά έγθπξν.
2.2.4. Μαζεκαηηθό ζεώξεκα
Ζ Mariotti (2000) κεηά απφ κηα ζεηξά εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ είραλ ζθνπφ λα εμεηάζνπλ
ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ λα δηαηππψλνπλ ζεσξήκαηα, αλέθεξε φηη έλα απφ ηα
βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε καζεκαηηθή γλψζε είλαη ε ζεσξεηηθή νξγάλσζε πνπ γίλεηαη
ζχκθσλα κε αμηψκαηα, νξηζκνχο θαη ζεσξήκαηα. Έηζη, ππνζηεξίδεη φηη θάζε καζεκαηηθφ ζεψξεκα
ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πξφηαζε θαη κία απφδεημε θαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ έρεη
λφεκα κφλν κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην. Σν γεγνλφο φηη ε ζεσξία αλαθνξάο
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παξακέλεη ζπρλά ζην πεξηζψξην νδεγεί ζην απνηέιεζκα λα αγλνείηαη ή λα ππνηηκάηαη ν ξφινο ηεο ζηελ
θαηαζθεπή ηεο ζεκαζίαο κηαο απφδεημεο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην παξαπάλσ εκπφδην νη εξεπλεηέο
(Mariotti et al, 1997) εηζάγνπλ έλα ζεσξεηηθφ εξγαιείν κε ηνλ φξν καζεκαηηθφ ζεψξεκα ην νπνίν
νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κία πξσηφγνλε πξφηαζε πνπ ζπρλά ζρεηίδεηαη κε κία
δηαηζζεηηθή εξκελεία (=αμηψκαηα), ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ηελ πξνζζήθε λέσλ δεδνκέλσλ
πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηα πξνγελέζηεξα δεδνκέλα κέζα απφ ηελ απφδεημε (=ζεσξήκαηα). πλνπηηθά ην
ζχζηεκα ελφο καζεκαηηθνχ ζεσξήκαηνο απνηειείηαη απφ κία πξφηαζε, κία απφδεημε θαη κία ζεσξία
αλαθνξάο.
Παξαδνζηαθά ζηελ εθπαίδεπζε νη καζεηέο καζαίλνπλ ηα καζεκαηηθά κε δηαηζζεηηθφ ηξφπν
φπνπ θαινχληαη λα απνκλεκνλεχζνπλ κηα ζεηξά απφ νξηζκνχο θαη έλλνηεο πνπ ζεσξνχληαη
απηαπφδεηθηα. Έηζη, νη καζεηέο δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ηεθκεξηψζνπλ θάηη πνπ είλαη ήδε
γλσζηφ, κε ζπλέπεηα λα δπζθνιεχνληαη λα πεξάζνπλ απφ ην ζηάδην ηεο δηαηζζεηηθήο γλψζεο ζην
επίπεδν ηεο ζεσξεηηθήο ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ καζεκαηηθψλ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ ην θαηλφκελν ε
δηαίζζεζε λα αληηηίζεηαη ζηελ ηδέα ηεο ηεθκεξίσζεο. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο
καζεκαηηθήο απφδεημεο είλαη ε ηεθκεξίσζε θαη ην ζεσξεηηθφ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ε
επηρεηξεκαηνινγία ζα γίλεη απφδεημε, είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα
ζηε δηαίζζεζε θαη ηελ απφδεημε θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα εληνπίδνπλ θαη λα
θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπ καζεκαηηθνχ ζεσξήκαηνο πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε
απφδεημε.
Δπηπξφζζεηα, έρεη επηθξαηήζεη ε αληίιεςε φηη κία απφδεημε κπνξεί λα ζηαζεί απφ κφλε ηεο.
Απηφ φκσο δελ αιεζεχεη δηφηη φηαλ αλαθέξεηαη θάπνηνο ζηελ απφδεημε ηφηε φια ηα ζηνηρεία, αλ θαη δελ
αλαθέξνληαη πάληα, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφ λα θαηαλνεζεί ε
ζεκαζία κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο ρσξηζηά απφ ηα άιια δχν ζηνηρεία, δειαδή ηελ πξφηαζε θαη ηε
ζεσξία. ηελ πξάμε νη καζεκαηηθνί απνδεηθλχνπλ «αιεζηλέο» πξνηάζεηο, αιιά ε αιήζεηα ελλνείηαη
πάληα ζε ζρέζε κε κία ζπγθεθξηκέλε ζεσξία. Γηα ηνπο καζεηέο φκσο δελ είλαη ηφζν απιφ λα θηάζνπλ
ζε κία ζεσξεηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα, θάηη πνπ νη εηδηθνί πεηπραίλνπλ απηφκαηα θαη
αβίαζηα.
Σν γεγνλφο φηη είλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο λα ζπιιάβνπλ ηελ ηδέα ηεο αιήζεηαο σο
ζεσξεηηθά πιαηζησκέλε δελ πξέπεη λα παξαβιεθηεί. πγθεθξηκέλα, ε ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη
αλάκεζα ζε κία απφιπηε θαη κία ζεσξεηηθά πιαηζησκέλε αιήζεηα, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δχν βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο ηεο απφδεημεο – αλάπηπμε θαη ηεθκεξίσζε – κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο (Mariotti,
2006). Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζνπλ ηε ζπκβνιή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξαγσγή ελφο ζεσξήκαηνο νη (Mariotti et al, 1997) παξνπζίαζαλ ην Μαζεκαηηθφ Θεψξεκα κε ηνλ
παξαθάησ ηξφπν:
Ζ χπαξμε κηαο ζεσξίαο αλαθνξάο σο ζχζηεκα θνηλψλ αξρψλ θαη παξαγσγηθψλ θαλφλσλ είλαη
απαξαίηεηε εάλ επηζπκνχκε λα κηιήζνπκε γηα απφδεημε κε ηε καζεκαηηθή ηεο ζεκαζία. Οη
αξρέο θαη νη παξαγσγηθνί θαλφλεο αιιεινζπλδένληαη ηφζν ζηελά έηζη ψζηε απηφ πνπ
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ραξαθηεξίδεη έλα Μαζεκαηηθφ Θεψξεκα έλα ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη κία πξφηαζε, κία
απφδεημε θαη κία ζεσξία.
2.2.5. Η Θεσξία ησλ ρεκαηνπνηεκέλσλ Δλλνηώλ (Figural Concepts)
O Fischbein (1993) πεξηέγξαςε ηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γεσκεηξηθφ
ζπιινγηζκφ εηζάγνληαο ηε ζεσξία ησλ ζρεκαηνπνηεκέλσλ ελλνηψλ. Βαζηθή άπνςε ηεο παξαπάλσ
ζεσξίαο είλαη φηη ε γεσκεηξία αζρνιείηαη κε λνεηηθά αληηθείκελα (ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα) ηα νπνία
εκθαλίδνπλ ηαπηφρξνλα έλα ελλνηνινγηθφ θαη έλα ζρεκαηηθφ ραξαθηήξα. Μία γεσκεηξηθή ζθαίξα, γηα
παξάδεηγκα, είλαη έλα ζεσξεηηθφ ηδεψδεο, κηα ηππηθά θαζνξηζκέλε νληφηεηα φπσο θάζε θαζαξή έλλνηα.
πγρξφλσο δηαζέηεη ζρεκαηηθέο ηδηφηεηεο φπσο έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα. Σν ηδεψδεο κηαο απφιπηα
ηέιεηαο γεσκεηξηθήο ζθαίξαο δελ ζπλαληάηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ε απηή ηε ζπκβησηηθή ζρέζε πνπ
αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηελ έλλνηα θαη ην ζρήκα, ην ζηνηρείν ηεο εηθφλαο είλαη εθείλν πνπ πξνσζεί ηε
ζθέςε πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ νη ινγηθνί θαη νη ελλνηνινγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ
ειέγρνπλ ηνλ βαζκφ απζηεξφηεηαο ζε φιε ηε δηαδηθαζία.
Ζ δηπιή θχζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ νδήγεζε ηνλ Fischbein (1993) λα εηζάγεη ηνλ φξν
ζρεκαηνπνηεκέλεο έλλνηεο γηα λα πεξηγξάςεη λνεηηθά αληηθείκελα πνπ δηαζέηνπλ ζπγρξφλσο
ελλνηνινγηθέο θαη ζρεκαηηθέο ηδηφηεηεο. Ο εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη φηη ε έλλνηα ησλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεγνξίεο λνεηηθψλ νληνηήησλ: ηνλ νξηζκφ, ηελ εηθφλα πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ αηζζεζηναληηιεπηηθή εκπεηξία (πρ. ε εηθφλα ελφο ζρεδίνπ) θαη ηε ζρεκαηνπνηεκέλε έλλνηα. Ζ
ζρεκαηνπνηεκέλε έλλνηα είλαη κία λνεηηθή θαηαζθεπή πνπ απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ρεηξηζκνχ ησλ
γεσκεηξηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο γεσκεηξίαο. ηεξείηαη θάζε
αηζζεηεξηαθήο ηδηφηεηαο (ρξψκα, βάξνο, ππθλφηεηα…), αιιά εκθαλίδεη ζρεκαηηθέο ηδηφηεηεο κε
απνηέιεζκα λα κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ κέζα απφ ινγηθνχο θαλφλεο θαη
δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ελφο αμησκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ελψ δηαζέηεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ησλ
ελλνηψλ (γελίθεπζε, αθαίξεζε θηι.) ζπγρξφλσο δηαηεξεί ζρεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ην
ζρήκα, ε απφζηαζε θαη ε ζέζε.
ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ζρήκαηνο κε ηελ έλλνηα πνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηε, ε ελλνηνινγηθή
νξγάλσζε είλαη απηή πνπ ζα πξέπεη λα νξίδεη πιήξσο ηηο ζρεκαηηθέο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο. Πξφθεηηαη
γηα κία δηαδηθαζία πνπ επηηπγράλεηαη πνιχ δχζθνια θαη απαηηεί έλα έκπεηξν καζεκαηηθφ κπαιφ δηφηη
πνιχ ζπρλά ηα ζρεκαηηθά φξηα μεθεχγνπλ απφ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην κε ζπλέπεηα ν καζεηήο πνπ
δέρεηαη γηα παξάδεηγκα ηελ νξζφηεηα κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο γηα ηελ εγθπξφηεηα ελφο
ζεσξήκαηνο λα ηζρπξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα φηη απαηηνχληαη επηπξφζζεηνη έιεγρνη γηα παξαδείγκαηα ζηα
νπνία νη ζρεκαηηθέο κνξθέο ηνλ εκπνδίδνπλ λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο γεληθεχζεηο. Ζ δπζθνιία ζηελ
απνδνρή ησλ ζρεκαηνπνηεκέλσλ ελλνηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη άκεζα
ηηο αηζζεηεξηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ αληίζηνηρε έλλνηα ελψ αδπλαηεί λα
θαηαλνήζεη ην ίδην εχθνια ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο πνπ νδεγεί ζηε
ζρεκαηνπνηεκέλε έλλνηα.
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ζρεκαηνπνηεκέλσλ ελλνηψλ ζην κπαιφ ησλ
καζεηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ κία αδηάθνπε θαη ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή. Αλ
θαη ζεσξεηηθά νη δχν πιεπξέο, έλλνηα θαη ζρήκα, ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ αξκνληθά, ζηε πξάμε ε
αξκνλία δηαθφπηεηαη κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κία πξνζσξηλή απηνλνκία θαη ησλ δχν ζηνηρείσλ.
Οη ζπγθξνχζεηο θαη νη δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή κπνξνχλ λα
εξκελεπηνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ ζρεκαηνπνηεκέλσλ ελλνηψλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ θαηάιιειε
δηδαθηηθή παξέκβαζε. ζνλ αθνξά ηε δηαιεθηηθή ησλ ζρεκαηνπνηεκέλσλ ελλνηψλ, ππάξρνπλ δχν
ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ ηδηαίηεξα:
1. ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ καζεηψλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζπγρξφλσο αλαθνξέο
ζε ζρεκαηηθά θαη ζε ελλνηνινγηθά ζηνηρεία. Μέζα απφ ηε ζχγθξνπζε πνπ πξνθαιεί κία
δηαθσλία κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ γελλάηαη κία δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα
ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ ελαξκφληζε ηνπο.
2. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πείζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ
επηρεηξεκάησλ ηνπο, νη καζεηέο ππνρξεψλνληαη λα ζθεθηνχλ αλαιπηηθά θαη λα ειέγμνπλ
ελλνηνινγηθά νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία.
Γηα ηνπο Mariotti & Fischbein (1997) βαζηθφ κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα θαζνδεγήζεη
ηνπο καζεηέο ηνπ ζε κία δηαιεθηηθή δηαδηθαζία φπνπ ζα κεηαθέξνληαη αλάκεζα ζε έλα ελλνηνινγηθφ θαη
έλα ζρεκαηηθφ επίπεδν. πλνπηηθά ηα βήκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ηα εμήο:
1. Ζ παξαηήξεζε.
2. Ο θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
3. Ζ δηαηχπσζε ηδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά.
4. Δπηζηξνθή ζηελ παξαηήξεζε θαη έιεγρνο ησλ γεσκεηξηθψλ νξηζκψλ ζε ζρέζε κε
ηηο ζρεκαηηθέο δηαθνξέο θνθ.
Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαζαξά
ζρεκαηηθφ ή ελλνηνινγηθφ. Απφ ηελ αξρή ε παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ νπηηθή κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζε θάζε βήκα απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ησλ δχν
πιεπξψλ. Με ηνλ θαηξφ, κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ γεσκεηξηθψλ ζπιινγηζκψλ απηφ
πνπ αιιάδεη είλαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην ζρήκα θαη ηελ έλλνηα. Έηζη ελψ αξρηθά θπξηαξρνχλ νη
ζρεκαηηθέο κνξθέο, ε δηαιεθηηθή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ζηαδηαθά ν ξφινο ησλ
ηππηθψλ πεξηνξηζκψλ απνθηνχλ κεγαιχηεξε αμία κέρξη ην ηειηθφ θαη ηδαληθφ ζηάδην φπνπ έρνπκε ηελ
θαηαζθεπή ησλ ζρεκαηνπνηεκέλσλ ελλνηψλ. Παξφιν απηά νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη αθφκε θαη ζην
ηειεπηαίν ζηάδην ηα ζρήκαηα ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο γεσκεηξηθνχο
ζπιινγηζκνχο.
2.2.6. Μνληέιν γεσκεηξηθήο ζθέςεο ησλ Van Hiele
Με ηελ αλάπηπμε ησλ γεσκεηξηθψλ ζπιινγηζκψλ ζηνπο καζεηέο αζρνιήζεθαλ θαη νη Van Hiele,
νη νπνίνη πξφηεηλαλ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εθκάζεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ, γλσζηφ θαη σο
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κνληέιν γεσκεηξηθήο ζθέςεο Van Hiele. Ωζηφζν, ε παξαπάλσ ζεσξία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ
εμέηαζε άιισλ καζεκαηηθψλ πεδίσλ φπσο είλαη ε γεσκεηξηθή απφδεημε. πγθεθξηκέλα νη εξεπλεηέο
θαηέιεμαλ ζε 5 δηαθξηηά επίπεδα γεσκεηξηθήο ζθέςεο ηα νπνία έρνπλ πεξηγξαθεί απφ δηάθνξνπο
εξεπλεηέο (de Villiers 2004, van Hiele 1999, Mayberry, 1983, Fuys et al 1988) σο εμήο:
1. Δπίπεδν 0 (Αλαγλψξηζεο): Ζ νπηηθή αλαγλψξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ απφ ηνπο
καζεηέο γίλεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηνπο εηθφλα δειαδή σο έλα νινθιεξσκέλν ζρήκα. ην
επίπεδν απηφ νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ αιιά ζα
πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ ηα ζρήκαηα θαη λα δηαθξίλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν
ζρήκα απφ άιια πνπ έρνπλ παξφκνηα εκθάληζε.
2. Δπίπεδν 1 (Αλάιπζεο): Οη καζεηέο αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο ηδηφηεηεο
ησλ ζρεκάησλ θαη λα καζαίλνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερληθή νξνινγία γηα λα ηηο πεξηγξάςνπλ.
Αλαιχνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηνπο θαλφλεο κηαο ηάμεο ζρεκάησλ κε εκπεηξηθφ ηξφπν (πρ.
δηπιψλνληαο έλα ζρήκα ή κε ηε βνήζεηα κεηξήζεσλ). Αληίζεηα, επεηδή βιέπνπλ ηελ θάζε
ηδηφηεηα μερσξηζηά δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπζρεηίζνπλ ηα ζρήκαηα ή ηηο ηδηφηεηεο ησλ
ζρεκάησλ.
3. Δπίπεδν 2 (Γηάηαμεο): Οη καζεηέο ηαμηλνκνχλ κε ινγηθφ ηξφπν ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ κε
ηε βνήζεηα κηθξψλ παξαγσγηθψλ αιπζίδσλ θαη θαηαλννχλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο πνπ ηζρχνπλ
κεηαμχ ηνπο. Οη ινγηθνί ζπζρεηηζκνί θαη νη ηδηφηεηεο εγθιεηζκνχ γίλνληαη θαηαλνεηά φρη
φκσο θαη ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
4. Δπίπεδν 3 (Σππηθήο Παξαγσγήο): Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ κεγαιχηεξεο αμησκαηηθέο
αθνινπζίεο θαη αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο παξαγσγήο θαη ην ξφιν ησλ
αμησκάησλ, ησλ ζεσξεκάησλ θαη ηεο απφδεημεο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ
απνδείμεηο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ελφο
ζεσξήκαηνο. Αθφκε, κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζεσξήκαηα.
5. Δπίπεδν 4 (Απζηεξφηεηαο): ην ζηάδην απηφ νη καζεηέο θαηαλννχλ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ αθεξεκέλα ζχκβνια ζχκθσλα κε
ηνπο λφκνπο ηεο ηππηθήο ινγηθήο. Οη καζεηέο ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζα πξέπεη λα
θαηαλννχλ ην ξφιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έκκεζεο απφδεημεο θαη ηεο απφδεημεο κε
αληηπαξάδεηγκα. Γεληθά ν καζεηήο ηεθκεξηψλεη ζεσξήκαηα ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ
αμησκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχεη/ζπγθξίλεη απηά ηα ζπζηήκαηα.
Ο Van Hiele (1999) πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ζπρλέο παξαλνήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη λα παξνπζηάζεη ηα επίπεδα ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο έγξαςε φηη ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε επηθξαηνχζε γηα πνιχ θαηξφ ε ηππηθή αμησκαηηθή
γεσκεηξία ηεο επθιείδεηαο παξάδνζεο, ε νπνία ππέζεηε φηη νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζθέθηνληαη ζε έλα ηππηθφ θαη παξαγσγηθφ επίπεδν. Ωζηφζν, απηφ ζπλήζσο δελ ηζρχεη κε απνηέιεζκα
λα δεκηνπξγείηαη έλα θελφ αλάκεζα ζην επίπεδν ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ζηε γεσκεηξία πνπ έπξεπε λα
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κάζνπλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην παξαπάλσ εκπφδην ν εξεπλεηήο πξφηεηλε ε δηδαζθαιία πνπ
πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην επίπεδν ηεο ζθέςεο ηνπο.
ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο, ν Van Hiele (1999) ππνζηήξημε φηη απηή
εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηδαζθαιία απφ φηη ζηε βηνινγηθή σξίκαλζε ηνπο θαη φηη ζπγθεθξηκέλα
είδε εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάπηπμε. Ζ
θαζνδήγεζε πνπ πξνσζεί

ηε γεσκεηξηθή ζθέςε απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν ζα πξέπεη λα

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, κε αθεηεξία έλα δηεξεπλεηηθφ ζηάδην πνπ ζηαδηαθά
πξνρσξεί ζηελ θαηαζθεπή ελλνηψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο γιψζζαο θαη θνξπθψλεηαη κε ηελ
αλαθεθαιαίσζε ησλ πξνεγνχκελσλ θάζεσλ θάηη πνπ βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο
γλψζεηο ζε απηέο πνπ ππάξρνπλ ήδε εμαζθαιίδνληαο έηζη κία νκαιή κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν ζην
άιιν.
ην κνληέιν Van Hiele ηα επίπεδα ηεο γεσκεηξηθή ζθέςεο ραξαθηεξίδνληαη σο δηαθξηηά θαη
ηεξαξρηθά, δειαδή νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηαδηαθά απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν κε ηε ζπγθεθξηκέλε
ζεηξά θαη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα επίπεδν εάλ δελ έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία ηα
πξνεγνχκελα επίπεδα. Αλ θαη νη καζεηέο πεξλνχλ ηα ζηάδηα κε ηελ ίδηα ζεηξά απηφ δελ ην πεηπραίλνπλ
φινη νη καζεηέο κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Έηζη, ζε κία ηάμε κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ έλαο δάζθαινο, νη
καζεηέο θαη έλα πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα γεσκεηξηθήο
ζθέςεο (Senk, 1989). Αθφκε, ηα επίπεδα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα δηθά ηνπο ηδηαίηεξα γισζζηθά
ζχκβνια θαη ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ ζπκβφισλ απηψλ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη καζεηέο
πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα λα κελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ καδί. Μία ζρέζε απφ έλα
ζχζηεκα ελφο επηπέδνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί εζθαικέλν ζε έλα άιιν επίπεδν. Ο γισζζηθφο
παξάγνληαο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα ηνπο Van Hiele πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πνιιέο δπζθνιίεο ζηε
δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ αλψηεξν γισζζηθφ
θψδηθα απφ απηφλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο (Fuys et al, 1988). Σέινο, ε αλάπηπμε ηεο
γεσκεηξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ εμαξηάηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο εκπεηξία
ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπο κε ζπλέπεηα πνιινί εξεπλεηέο λα έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα πξνρσξνχλ απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν.
πλνπηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηπέδσλ Van Hiele είλαη ηα εμήο (Fuys et al, 1988):
1. Σα επίπεδα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ηεξαξρία.
2. Κάζε επίπεδν έρεη ην δηθφ ηνπ γισζζηθφ θψδηθα ή ζχλνιν απφ ζχκβνια θαη έλα πιέγκα
απφ ζρέζεηο πνπ ηα δηέπεη.
3.

Σα επίπεδα είλαη δηαθξηηά δηφηη ζε θάζε επίπεδν απηά πνπ είλαη εγγελέο ζην επφκελν
επίπεδν γίλεηαη εμσγελέο. Γηα παξάδεηγκα ζην επίπεδν 0 ηα ζρήκαηα πξνζδηνξίδνληαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηε βνήζεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, αιιά θάπνηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζην
επίπεδν 0 δελ αληηιακβάλεηαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο.
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4. Δάλ έλαο καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε πιηθφ απφ αλψηεξν επίπεδν γεσκεηξηθήο ζθέςεο
απφ απηφ πνπ βξίζθεηαη ν ίδηνο ηφηε ην πιηθφ απηφ κπνξεί ππνβαζκηζηεί θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ ζθέςεο ρσξίο φκσο ηα αλάινγα
καζεζηαθά νθέιε.
5. Ζ πξφνδνο απφ επίπεδν ζε επίπεδν εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε καζεζηαθή εκπεηξία
απφ φηη ζηελ ειηθία ή ηελ σξίκαλζε.
6. Ο καζεηήο πεξλάεη απφ δηάθνξεο θάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη απφ ην έλα επίπεδν ζην
άιιν.
πγθεθξηκέλα, ν Van Hiele (1999) αλέθεξε φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε κεηάβαζε απφ ην
έλα επίπεδν ζην άιιν, ε θαζνδήγεζε πνπ πξνζθέξεηαη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ζεηξά απφ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρσξίδνληαη ζε πέληε θάζεηο:
1. Γηεξεχλεζε – Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα αξρίδεη κε κία δηεξεπλεηηθή θάζε κε ηα
εθπαηδεπηηθά πιηθά έηζη ψζηε νη καζεηέο λα αλαθαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο γεσκεηξηθέο
δνκέο.
2. Καηεπζπλφκελνο Πξνζαλαηνιηζκφο – Σα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εξγαζίεο κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ζηαδηαθά ζηνπο καζεηέο νη ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο πνπ
πξέπεη λα εμεηάζνπλ.
3. Αλάιπζε/Δμήγεζε – Ο δάζθαινο εηζάγεη ηελ θαηάιιειε γεσκεηξηθή νξνινγία θαη
ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε γεσκεηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ
ν καζεηήο αλαιχεη ηηο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο πνπ εμεηάδνληαη.
4. Διεχζεξνο Πξνζαλαηνιηζκφο – Ο δάζθαινο παξνπζηάδεη εξγαζίεο κε πεξηζζφηεξεο απφ
κία ιχζεηο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπεδψζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο.
5. Δλζσκάησζε – ηελ ηειεπηαία θάζε νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα
αλαθεθαιαηψζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο ζην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν.
Με ηε ζεσξία ησλ Van Hiele έρνπλ αζρνιεζεί πνιινί εξεπλεηέο. Ο Senk (1989) εμέηαζε ηε
ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα επίπεδα Van Hiele θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθέο απνδείμεηο. Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη ην ηξίην επίπεδν απνηειεί έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηελ άηππε πξνο ηελ ηππηθή γεσκεηξία.
Οη γλψζεηο ζην ηξίην επίπεδν πξνέξρνληαη απφ κηθξέο αιπζίδεο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πάλσ ζηηο
ηδηφηεηεο ελφο ζρήκαηνο πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα. ην ηξίην επίπεδν νη καζεηέο
κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ κία ζχληνκε απφδεημε πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ γίλεη
γλσζηέο κέζα απφ βησκαηηθέο εκπεηξίεο αιιά είλαη απίζαλν λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ κφλνη ηνπο
ηέηνηεο απνδείμεηο. Ωζηφζν, ζα κπνξνχλ ίζσο λα θάλνπλ ζχληνκεο απνδείμεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε
εκπεηξηθνχο ζπιινγηζκνχο.
Γηαθνξεηηθή άπνςε είραλ νη Van Hiele πνπ ππνζηήξημαλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα θηάζνπλ ζην
ηέηαξην επίπεδν γεσκεηξηθήο ζθέςεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηππηθέο
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απνδείμεηο. Με ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πάλησο κπνξεί εχθνια λα εμεγεζεί ν ιφγνο γηα ην νπνίν νη
γεσκεηξηθέο απνδείμεηο δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην γεγνλφο φηη απηνί
εηζέξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε βξηζθφκελνη ζην πξψην επίπεδν γεσκεηξηθήο ζθέςεο. Σέινο, ν Senk
(1989) αλέθεξε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ έδεημαλ φηη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα γξάθνπλ
γεσκεηξηθέο απνδείμεηο εμαξηάηαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζε παξάγνληεο πνπ ειέγρνληαη απφ ην
δάζθαιν θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.
ε κία άιιε έξεπλα νη Fuys et al (1988) αλαθέξνπλ φηη ην κνληέιν Van Hiele πεξηγξάθεη κε
αμηφπηζην ηξφπν ηελ εμέιημε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Αθφκε, ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξαπάλσ έξεπλαο εληζρχνπλ ηελ ηεξαξρηθή θχζε ησλ επηπέδσλ ελψ είλαη αλάκηθηα φζνλ αθνξά ηνλ
ηζρπξηζκφ φηη ππάξρνπλ θελά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ. Αληίζεηα, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη καζεηέο
πξνρσξνχλ απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν κε ηε βνήζεηα κηθξψλ βεκάησλ θαη φηη πνιχ ζπρλά βξίζθνληαη
ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζπγρξφλσο ζε αλψηεξν επίπεδν ζθέςεο γηα ηα γλσζηά
ζρήκαηα θαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν ζθέςεο γηα άγλσζηεο πεξηπηψζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα έδεημε
φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο έθηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ
θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζην επίπεδν 1 (αλάιπζεο) αδπλαηψληαο φκσο λα δηαηππψζνπλ άηππα
επηρεηξήκαηα θάηη πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα θάλνπλ ην άικα ζην επίπεδν 2 (δηάηαμεο). Αλ θαη θαίλεηαη
απφ ηα παξαπάλσ φηη ε εμέιημε ζηε ζθέςε ησλ καζεηψλ είλαη ζπλερήο, ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη κπνξεί
φλησο λα είλαη αζπλερήο δηφηη παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο
έλλνηεο απφ κφλνη ηνπο ρσξίο ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν. Γηα κεηαβαηηθφ ζηάδην
κεηαμχ ησλ επηπέδσλ Van Hiele κηινχλ θαη άιιεο έξεπλεο φπσο απηή ησλ Burger & Shaughnessy
(1986) νη νπνίνη κίιεζαλ γηα κία δπλακηθή θαηάζηαζε φπνπ νη καζεηέο κεηαθηλνχληαη απφ ην έλα
επίπεδν ζην άιιν κέρξη λα νινθιεξσζεί ην κεηαβαηηθφ ζηάδην πξνο ην επφκελν επίπεδν.
2.2.7. Σν γλσζηηθό κνληέιν ηνπ Duval γηα ηνπο γεσκεηξηθνύο ζπιινγηζκνύο
Ο Duval (1995, αλαθνξά ζην Jones 1998) πξνζέγγηζε ηε γεσκεηξία κε γλσζηηθή θαη
αληηιεπηηθή καηηά θαη παξνπζίαζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζεκεηνινγίαο ησλ
γεσκεηξηθψλ ζρεδίσλ. πγθεθξηκέλα, εληφπηζε ηέζζεξα είδε «γλσζηηθήο αληίιεςεο»:
1. Ζ Αηζζεηεξηαθή Αληίιεςε – πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ γίλνληαη αληηιεπηά κε
ηε πξψηε καηηά, γηα παξάδεηγκα ππνθαηεγνξίεο ζρεκάησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη
απαξαίηεηα κε ηελ θαηαζθεπή ελφο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.
2. Ζ Γηαδνρηθή Αληίιεςε – πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζρήκαηνο ή ηελ
πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. ε απηή ηελ πεξηγξαθή νη ζρεκαηηθέο κνλάδεο
δελ ζηεξίδνληαη ζηηο αηζζήζεηο αιιά ζε καζεκαηηθνχο θαη ηερληθνχο φξνπο, φπνπ γηα ηε
δεχηεξε πεξίπησζε απηφ κπνξεί λα είλαη έλαο ράξαθαο ή έλαο δηαβήηεο.
3. Ζ Λνγηθή Αληίιεςε – πνπ ειέγρεη ηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε κέζα απφ ηα ινγηθά
επηρεηξήκαηα δηφηη νη καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ αλαπαξίζηαληαη ζε έλα γεσκεηξηθφ
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ζρέδην δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ εμνινθιήξνπ κε ηηο αηζζήζεηο θαη ρσξίο λα
απνζαθεληζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ιφγνπ.
4. Ζ Λεηηνπξγηθή Αληίιεςε – πνπ πεξηιακβάλεη ηε λνεηηθή ή ηε θπζηθή επεμεξγαζία ελφο
ζρεδίνπ, θάηη πνπ κπνξεί λα δηαθσηίζεη ζρεηηθά κε ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο.
χκθσλα κε ηνλ Duval ππάξρεη πάληα ην ελδερφκελν ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηελ αηζζεηεξηαθή
αληίιεςε ελφο ζρήκαηνο θαη ηε καζεκαηηθή αληίιεςε. Απηφ εμεγεί ηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα
εθηηκήζνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ αλαθάιπςε κηαο απφδεημεο. Αθφκε, αλαθέξεη φηη ε ιεηηνπξγηθή
αληίιεςε δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο, φηη ε καζεκαηηθή αληίιεςε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ
είλαη απνηέιεζκα ελαξκφληζεο ησλ μερσξηζηψλ δηαδηθαζηψλ αληίιεςεο θαη φηη νη Ζ/Τ κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο.
ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ν Duval (1998, ζην Jones 1998) αλέθεξε φηη νη γεσκεηξηθνί
ζπιινγηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηξία είδε γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο
επηζηεκνινγηθέο ιεηηνπξγίεο:
1. Ζ Γηαδηθαζία Οπηηθνπνίεζεο – γηα παξάδεηγκα ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο
γεσκεηξηθήο πξφηαζεο ή ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε κηαο ζχλζεηεο γεσκεηξηθήο
θαηάζηαζεο.
2. Ζ Γηαδηθαζία Καηαζθεπήο – κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ.
3. Ζ Γηαδηθαζία ησλ Λνγηθψλ πιινγηζκψλ – πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ γλσζηηθφ
εκπινπηηζκφ, ηελ επεμήγεζε θαη ηελ απφδεημε.
Ο Duval ππνζηεξίδεη φηη νη παξαπάλσ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλδένληαη ζηελά θαη φηη ε
ζπλεξγία ηνπο είλαη γλσζηηθά απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζεί ε γεσκεηξηθή ηθαλφηεηα. ηελ παξαθάησ
εηθφλα ν Duval αλαπαξηζηά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ηξεηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο.

Οπηηθνπνίεζε

Καηαζθεπή

Λνγηθνί πιινγηζκνί

πγθεθξηκέλα ην θάζε βέινο αλαπαξηζηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κία δηαδηθαζία ππνζηεξίδεη
ηελ άιιε ζε νπνηαδήπνηε γεσκεηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν βέινο πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηελ
νπηηθνπνίεζε ζηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο είλαη δηαθεθνκκέλν δηφηη ε νπηηθνπνίεζε δελ βνεζάεη
πάληα ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ην «θπθιηθφ» βέινο δείρλεη φηη νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί κπνξνχλ
λα αλαπηπρζνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο νπηηθνπνίεζεο. Σέινο, ν
21

Duval ππνζηεξίδεη φηη γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ηξεηο
δηαδηθαζίεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο, είλαη
αλάγθε λα δνζεί ε απαηηνχκελε πξνζνρή ζηηο πξαθηηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη αλαδείμεη ην εξεπλεηηθφ
ηνπ έξγν θαη είλαη νη εμήο:
1. Σα ηξία είδε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη μερσξηζηά.
2. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ νπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ησλ ινγηθψλ
ζπιινγηζκψλ.
3. Ζ ελαξκφληζε ησλ ηξηψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ ηελ
μερσξηζηή αλάπηπμε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο.
2.2.8. Η ζεσξία ησλ δηδαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Brousseau
O Brousseau αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα
κειεηήζεη ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη λα κνληεινπνηήζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη ησλ
δαζθάισλ ζε ζρέζε κε ηε καζεκαηηθή γλψζε. Με ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ν Brousseau πξφηεηλε έλα
κνληέιν ην νπνίν ζεσξεί φηη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο
ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη φηη ε καζεκαηηθή κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία είλαη
ζπλπθαζκέλεο νη γλσζηηθέο θαη νη θνηλσληθέο πξνζαξκνγέο ζε έλα δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ (milieu).
θνπφο ηεο ζεσξίαο ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα κειεηήζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη ζεσξεηηθά
κνληέια δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε αιεζηλνχο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη φρη ζηελ
απιή αλαπαξαγσγή έηνηκσλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ (Brousseau & Gibel, 2005). Ζ ζπγθεθξηκέλε
ζεσξία ζηεξίδεηαη ζε δχν ζεκειηψδεηο ππνζέζεηο (Sadovsky & Sessa, 2005, Laborde & Glorian, 2005):
1. Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηηο γλψζεηο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε έλα πξφβιεκα
ην νπνίν ζπγθξνχεηαη θαη αλαηξνθνδνηεί ην καζεηή κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη ηε
καζεκαηηθή γλψζε πνπ δηαθπβεχεηαη.
2. Ζ δηδαθηηθή ζθνπηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί κία ζχκθπηε δηάζηαζε ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο λέαο γλψζεο αιιά θαη ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαπάλσ γλψζεσλ κε ηηο
επηθξαηνχζεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο γλψζεηο.
ηεξηδφκελνο ζηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο ν Brousseau δηαηχπσζε ηελ αλάγθε γηα ηε ζεσξεηηθή
έλλνηα ηνπ «πεξηβάιινληνο» (milieu) ην νπνίν ζπιιακβάλεηαη θαη δηαηεξείηαη απφ ηε δηδαθηηθή
ζθνπηκφηεηα. Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ καζεηή θαη πεξηβάιινληνο πεξηγξάθνληαη κε φξνπο ηεο
ζεσξεηηθήο έλλνηαο ηεο «κε δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο» (adidactic situation) ε νπνία εξκελεχεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ελφο καζεηή θαηά ηελ παξαγσγή γλψζεο αλεμάξηεηα απφ ηε κεζνιάβεζε ηνπ
δαζθάινπ. πγθεθξηκέλα, ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ν καζεηήο ελεξγεί σο έλα γλσζηηθφ νλ ην νπνίν
αιιειεπηδξά κε έλα πξφβιεκα κε ζπλέπεηα φρη κφλν λα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε θαη λα ηξνπνπνηεί ηηο
γλψζεηο αιιά θαη λα ηηο απνξξίπηεη εληειψο ή λα νδεγείηαη ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο αλάινγα κε ηηο
εμεγήζεηο πνπ δίλεη ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ (αλαηξνθνδφηεζε απφ ην
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πεξηβάιινλ). Έηζη, ε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ην καζεκαηηθφ πξφβιεκα πνπ
αληηκεησπίδεη ν καζεηήο αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ηξνπνπνηνχληαη θαζψο ν
καζεηεπφκελνο παξάγεη λέεο γλψζεηο, θάηη πνπ έρεη σο θαηάιεμε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ νπνία αιιειεπηδξά.
Ζ ζεσξία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηγξάθεη επίζεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην
δάζθαιν θαη ην καζεηή ζηα πιαίζηα πάληα ηεο αιιειεπίδξαζεο καζεηή-milieu. Ο Brousseau εηζήγαγε
θαη ηελ έλλνηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ππνζέζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ
αλαπηχζζνπλ νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ ν έλαο ηηο ελέξγεηεο ηνπ άιινπ.
Έηζη, νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε γλψζε ραξαθηεξίδεη ηε
ζρέζε ηνπο θαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνζσπηθήο κάζεζεο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πιέγκαηνο πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο καζεηήο- milieu θαη δάζθαινο-καζεηήο πνπ είλαη
πάληα παξνχζεο ζε κία δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Ζ ζεσξεηηθή αλαγθαηφηεηα γηα ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο γελλάηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε
δηδαθηηθή ζρέζε ζα νινθιεξσζεί ηειηθά κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη κία
θαηάζηαζε πνπ δελ έρεη δηδαθηηθή ζθνπηκφηεηα. Αλαιχνληαο ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο ηνπ Brousseau νη
Sadovsky & Sessa (2005) αλαθέξνπλ φηη κία δηδαθηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο
αιιειεπηδξάζεηο δαζθάινπ-καζεηή ζηεξεί απφ ην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα
εξγαιεία πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηα καζεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνπζηεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, λα ην
αιιάμεη θαη λα θαηαζθεπάζεη εληέιεη έλα κέζν ηεθκεξίσζεο ηεο λέαο γλψζεο.
Ζ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο κνληεινπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο πιηθήο ή ηεο λνεηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο ηα νπνία ρεηξίδεηαη έλαο καζεηήο, θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εκπφδηα ζηηο
ελέξγεηεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Σν ζχζηεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην
πεξηβάιινλ είλαη ζπγρξφλσο απνηέιεζκα θαη πεγή γλψζεο. ηαλ ν καζεηήο ελεξγεί πάλσ ζην
πεξηβάιινλ δέρεηαη πιεξνθνξίεο θαη αλαηξνθνδφηεζε πνπ κπνξεί λα απνζηαζεξνπνηήζεη ην γλσζηηθφ
ηνπ ππφβαζξν. Έηζη, επεηδή ε ηζνξξνπία ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδεη κία γλσζηηθή
θαηάζηαζε, ε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ εθκάζεζε λέαο γλψζεο. Δπνκέλσο, ν
θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο ηνπ
καζεηή ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ.
Γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θνηλσληθή θχζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο ν Brousseau αλαθέξζεθε επίζεο
θαη ζε δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη νξγαλσκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη αιιειεπηδξάζεηο
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ην πεξηβάιινλ λα απαηηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κηαο
καζεκαηηθήο ηάμεο. πγθεθξηκέλα, πξφηεηλε θαηαζηάζεηο δηαηχπσζεο θαη ηεθκεξίσζεο καζεκαηηθψλ
πξνηάζεσλ φπνπ νη καζεηέο αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη επηρεηξήκαηα. Γεληθά, ν Brousseau (2005)
πεξηγξάθεη ηε ινγηθή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ζεσξία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ έμη
βαζηθέο αξρέο:
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1. Ζ ζεσξία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ επηθεληξψλεηαη θάζε θνξά ζηε κειέηε ησλ
ζπλζεθψλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν
γλσζηηθφ ζηφρν.
2. Οη ζπλζήθεο ελεξγνπνίεζεο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη αιιειέλδεηεο θαη
ζρεκαηίδνπλ ζπζηήκαηα ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα κνληεινπνηήζνπλ θαη λα
αλαπαξάγνπλ.
3. Σν γεληθφ κνληέιν πνπ ππνζηεξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία είλαη απηή ηεο νηθνλνκηθήο
ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ (economic theory of games).
4. Ζ κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ελλνηψλ ηεο ζεσξίαο έρεη ηε κνξθή: «Σν C είλαη ην αληηθείκελν
ην νπνίν ιχλεη ηελ θαηάζηαζε S». Απηφ ζεκαίλεη φηη κία καζεκαηηθή ηδέα δελ κπνξεί λα
αλαιπζεί κέρξη λα εκθαληζηεί σο ιχζε κηαο θαηάζηαζεο.
5. Οη παξαπάλσ δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα νηθνδνκεζνχλ θαη λα απνηθνδνκεζνχλ
κε πνηθίινπο ηξφπνπο.
6α. Γηα θάζε καζεκαηηθή έλλνηα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία θαηάζηαζε ε νπνία ηελ
ραξαθηεξίδεη.
6β. Αλάινγα κε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα κηαο θαηάζηαζεο νη γλσζηηθέο κνξθέο πνπ
απαληψληαη γηα ηελ επίιπζε ηεο ηξνπνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζεί φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν ε δηαδηθαζία επίιπζεο.
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ν
αληίζηξνθνο ησλ εξεπλεηψλ δηφηη πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην πιαίζην θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ηε γλψζε. Απηφ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θηήκα ησλ καζεηψλ κέζα απφ κία
θπζηθή αληίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Κάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν πξέπεη λα πξνέξρεηαη
απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Ο
δάζθαινο ινηπφλ ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεη ζηε ηάμε ηνπ κηα επηζηεκνληθή κηθξνθνηλσλία εάλ επηζπκεί
ε ρξήζε ηεο γλψζεο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη έλαο νηθνλνκηθφο ηξφπνο ζηελ
δηαηχπσζε εχζηνρσλ εξσηήζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε ζεκείσλ ζχγθξνπζεο θαη εάλ ζέιεη ε
γλψζε λα απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαηχπσζε καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ηελ
θαηαζθεπή ηεθκεξησκέλσλ απνδείμεσλ. Δπηπξφζζεηα, ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία απφθηεζεο λέσλ
γλψζεσλ ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ην κέζν πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα
αλαθαιχςνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο γλψζεηο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ θαη νη
ίδηνη λα εζσηεξηθεχζνπλ θαη λα θάλνπλ θηήκα ηνπο ηηο λέεο καζεκαηηθέο έλλνηεο (Brousseau, 1997).
2.2.9. Θεσξία ζεκεηνινγηθήο κεζνιάβεζεο
Ο Vygotsky ππνζηήξημε φηη ε αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο ε ζθέςε, ν
αλαζηνραζκφο, νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε ινγηθή κλήκε (Pettersson et al,
2004) είλαη θνηλσληθνγελεηηθή θαη φηη θάζε ιεηηνπξγία ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ
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εκθαλίδεηαη δχν θνξέο, αξρηθά ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη αξγφηεξα ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν (Hasan,
1992). Ζ κεηάβαζε απφ ην θνηλσληθφ ζην ςπρνινγηθφ επίπεδν γίλεηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
ζεκεηνινγηθήο κεζνιάβεζεο πνπ πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην
θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, ν Vygotsky ζεσξεί φηη ε γιψζζα σο ην επηθξαηέζηεξν
εξγαιείν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο απνηειεί επίζεο θαη ην ηζρπξφηεξν εξγαιείν γηα ηε ζεκεηνινγηθή
κεζνιάβεζε.
Ζ ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξέρεη έλα ηξφπν αληηκεηψπηζεο
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα απφ ζχκβνια, απφ
θαλφλεο θαηαζθεπήο ζπκβφισλ θαη απφ έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην εξκελείαο θαη εζσηεξηθνπνίεζεο
ησλ ζπκβφισλ. Έηζη, ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε γηα ηα καζεκαηηθά ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή
ρξήζε ησλ ζπκβφισλ θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εξκελείεο ησλ ζπκβφισλ απηψλ. Αθφκε, ελδηαθέξεηαη γηα
ηα ζρέδηα ρξήζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ ζπκβφισλ αιιά θαη γηα ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηα
πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ. Πξφθεηηαη γηα κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ
βξίζθεη εθαξκνγή ζηε κειέηε φισλ ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ δηφηη είλαη γλσζηφ φηη ζηα
καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηείηαη κία κνλαδηθή ζπιινγή απφ ζχκβνια θαη ζπκβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ
ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε ζηα καζεκαηηθά παξέρεη κία ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηηο
ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο λνεηηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ. Έηζη,
πέξα απφ ηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
πξνζσπηθήο εζσηεξηθνπνίεζεο ησλ ζπκβφισλ απφ ηνλ άλζξσπν ζηα θνηλσληθά πιαίζηα κάζεζεο θαη
ζπκβνιηζκνχ. Με δπν ιφγηα, ε ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε ελψλεη ηηο αηνκηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο
δηαζηάζεηο ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ernest, 2006).
ηα ζεκεηνινγηθά ζπζηήκαηα ε επηζηεκνληθή καζεκαηηθή γλψζε ηνπνζεηείηαη ζε λέα πιαίζηα
θαη νηθνδνκείηαη εθ λένπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηα ζηάδηα ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε έλα
ζεκεηνινγηθφ ζχζηεκα ζηα ζρνιηθά καζεκαηηθά. Αξρηθά, γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο επηιέγεηαη κηα
καζεκαηηθή ζεσξία απφ ην ζχλνιν ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ. Ζ παξαπάλσ επηινγή ηνπνζεηείηαη ζε
έλα λέν πιαίζην θαη κεηακνξθψλεηαη ζε αληηθείκελν ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ. Απηφο ν
κεηαζρεκαηηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ θαηάιιειε παξνπζίαζε ηνπ απφ ην δάζθαιν πξνο
ηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα ην καζεκαηηθφ αληηθείκελν εζσηεξηθνπνηείηαη απφ ηνλ καζεηή κε ηε
βνήζεηα ησλ ζρεηηθψλ ζεκεηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη. Σν ζρέδην γίλεηαη δηδαζθαιία πνπ ζηε
ζπλέρεηα γίλεηαη καζεκαηηθή γλψζε πνπ απνηειεί ζθνπφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
(Robitaille & Garden, 1989 αλαθνξά ζην Ernest 2006):
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Μαζεκαηηθή Θεσξία
Γεκφζηα δνκή – δηαηππσκέλε απφ καζεκαηηθνχο
Δπαλαπξνζδηνξηζκφο
Αληηθείκελν ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ
Γεκφζηα δνκή – ην πξφγξακκα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Τινπνίεζε
Γηδαζθφκελν αληηθείκελν ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ
Γεκφζηα δνκή – ην δηδαζθφκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα
Δζσηεξηθνπνίεζε
Αληηθείκελν ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ
Πξνζσπηθή δνκή – ην γλσζηηθφ πξντφλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Δηθόλα 1. – Οη κεηαζρεκαηηζκνί ζηα ζεκεηνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ ζρνιηθώλ καζεκαηηθώλ.
Ζ ζεσξία ηεο ζεκεηνινγηθήο κεζνιάβεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εξκελεπζεί ν ξφινο
πνπ παίδεη έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο καζεκαηηθήο
απφδεημεο θαηά ηελ ηεθκεξίσζε καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ. Ο Vygotsky (1978, αλαθνξά ζην Marriotti
2000) θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε κεζνιάβεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζεκείσλ. Σα εξγαιεία
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηπιή
ιεηηνπξγία, ε πξψηε εμσηεξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνρεχεη ζηελ νινθιήξσζε κηαο δξάζεο θαη ε
δεχηεξε εζσηεξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ηεο δξάζεο. Αλ θαη ηα εξγαιεία θαη ηα
ζεκεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ησλ κεζνιαβεηψλ ε ιεηηνπξγία ηνπο δηαθέξεη σο πξνο ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν θαηεπζχλνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ είλαη νδεγφο ηεο
εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ θπξηαξρία ηνπο πάλσ ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ, ελψ ε ιεηηνπξγία ησλ ζεκείσλ είλαη κέζν ηεο εζσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη σο
ζηφρν ηελ απηνθπξηαξρία.
Αθφκε κία έλλνηα πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεκεηνινγηθήο κεζνιάβεζεο είλαη ν φξνο
ςπρνινγηθά εξγαιεία. Σα ςπρνινγηθά εξγαιεία (ζεκεία, ζχκβνια, θείκελα, καζεκαηηθνί ηχπνη θαη
γεληθά ε γιψζζα) πνπ παίδνπλ ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή είλαη απηά πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν λα
θαηαθηήζεη ηηο αλψηεξεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε κλήκε θαη ε αληίιεςε. Απηέο νη κνξθέο
κεζνιάβεζεο, νη νπνίεο είλαη πξντφλ ηνπ θνηλσληθν-ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ δελ δηεπθνιχλνπλ κφλν ηε
δξάζε αιιά θαζνξίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ. Ο Vygotsky
αληηκεηψπηδε ηα ςπρνινγηθά εξγαιεία σο ην ζεκειηψδε κεραληζκφ πνπ ζπλδέεη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κε
ηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ππνζηήξηδε φηη ε αλζξψπηλε ζπλείδεζε
δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ θαηάθηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζεκεηνινγηθήο κεζνιάβεζεο θαη ηεο
ηθαλφηεηαο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. πλεπψο ε θαηαλφεζε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο είλαη
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δπλαηή δηφηη κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη λα εξκελεπηεί κε ηε βνήζεηα ελφο ζεκείνπ ην νπνίν έρεη ήδε
θαζηεξσζεί ζην θνηλσληθφ πιαίζην. Ζ καζεκαηηθή γλψζε είλαη ινηπφλ πξντφλ γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο
δξαζηεξηφηεηαο (Berger, 2005).
Ζ κεηακφξθσζε ελφο εξγαιείνπ ζε ςπρνινγηθφ εξγαιείν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθνπνίεζεο φπνπ έλα εζσηεξηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ςπρνινγηθφ εξγαιείν
βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε λέσλ γλψζεσλ, ιεηηνπξγψληαο έηζη σο ζεκεηνινγηθφο κεζνιαβεηήο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν
ζεκεηνινγηθήο κεζνιάβεζεο γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο είλαη έλα πξφγξακκα
δπλακηθήο γεσκεηξίαο φπσο ν κηθξφθνζκνο Cabri (Busi et al, 2005). ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο πνπ είλαη εμσηεξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε αξρηθά, ειέγρεηαη ε νξζφηεηα ελφο
γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. ηε ζπλέρεηα θαζψο γίλεηαη θνκκάηη ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ
αιιάδεη ιεηηνπξγία θαη γίλεηαη έλα ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ζε κία γλψζε, ζηε γλψζε ηεο ζεσξεηηθήο
νξζφηεηαο ηνπ ζρήκαηνο. Σν θνηλσληθφ πξντφλ (Cabri) εμππεξεηεί δχν ζθνπνχο ηεο ζεκεηνινγηθήο
κεζνιάβεζεο. Αθελφο, ν καζεηεπφκελνο ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ
ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλχεηαη κία καζεκαηηθή έλλνηα. Αθεηέξνπ, ν
δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν γηα λα θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ πνπ εκθαλίδνπλ
καζεκαηηθή ζπλέπεηα (Marriotti, 2000).
ηε δηδαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζεκεηνινγηθήο κεζνιάβεζεο είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ ηξεηο
δηαζηάζεηο:
1. Ζ θνηλσληθή-ηζηνξηθή δηάζηαζε – πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηερληθψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο
κνξθέο απφ πνιηηηζηηθά εδξαησκέλεο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο.
2. Ζ δηδαθηηθή δηάζηαζε – γηα λα πεξηγξαθηεί ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αλάιπζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζεκεηνινγηθήο κεζνιάβεζεο.
3. Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε – γηα λα πεξηγξαθηεί ε δηαδηθαζία εζσηεξηθνπνίεζεο ησλ ςπρνινγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην πεδίν ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο (Bussi et al, 2005).
2.2.10. Ο Σνκέαο ηεο Δκπεηξίαο (Field of Experience) ηνπ Boero
O Boero (1989) εηζήγαγε ηνλ ζεσξεηηθφ φξν ν «ηνκέαο ηεο εκπεηξίαο» πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη
ηελ ππφζεζε ηνπ φηη ε πνιηηηζηηθή πνηφηεηα θαη ε νξγαληθή ελφηεηα ησλ πιαηζίσλ πνπ επηιέγνληαη γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο (ινγηθή, γισζζηθή,
κεηαγλσζηηθή) αιιά θαη ηηο εηδηθέο καζεκαηηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Ο ηνκέαο ηεο εκπεηξίαο ζέηεη
έλα πιαίζην γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο
καζεηέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεσξεηηθφο φξνο αλαθέξεηαη ζην πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ
πνιηηηζκνχ ην νπνίν ν δάζθαινο θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ην αλαγλσξίζνπλ θαη λα ην απνδερζνχλ σο
θάηη ην εληαίν θαη ην νκνηνγελέο θαη απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε
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πσο ηα πξαγκαηηθά θαη ξεαιηζηηθά πνιηηηζηηθά πιαίζηα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο
γλψζεο (Boero et al, 1995).
Ο ηνκέαο ηεο εκπεηξίαο είλαη έλα ελ δπλάκεη ή έλα πξαγκαηηθφ πεδίν ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ
πνπ ην αλαγλσξίδνπλ κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν. Έηζη, πεδία εκπεηξίαο φπσο νη
κεραλέο, νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα εκεξνιφγηα, ε κέηξεζε θνηλψλ κεγεζψλ (κήθνο, βάξνο) θαη νη
θπζηθνί αξηζκνί, ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πνιιέο θαζεκεξηλέο
θνηλσληθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκειηψδεηο καζεκαηηθέο έλλνηεο, ζηξαηεγηθέο θαη ηδηφηεηεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα γηα λα αλαπηπρζνχλ ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε δηαηχπσζε θαη ε ηεθκεξίσζε ππνζέζεσλ, αιιά θαη γηα λα
αληηκεησπηζηνχλ νη φπνηεο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα.
Καηά ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε δαζθάισλκαζεηψλ ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εκπεηξίαο, νη πνιχπινθεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη
γίλνληαη αληηιεπηέο κέζα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο:
1. Δμσηεξηθφ πιαίζην - ηα ζηνηρεία φπσο ηα ζεκεία, ηα αληηθείκελα, ηα θαηλφκελα θαη νη
δηαδηθαζίεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ηνκέα ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζρέζεσλ πνπ ηνλ
ραξαθηεξίδνπλ. Σν εμσηεξηθφ πιαίζην απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηα
νπνία ππφθεηληαη ζηνλ αλαζηνραζκφ, ζηε ζπδήηεζε θαη ζηελ αλάιπζε.
2. Δζσηεξηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ (λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, εκπεηξίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
αθνξνχλ ην πεδίν εκπεηξίαο). Σν πιαίζην απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηα ζρήκαηα, ηηο αληηιήςεηο
(αθφκε θαη ηηο αζπλείδεηεο), ηα ζπλαηζζήκαηα θηι.
3. Δζσηεξηθφ πιαίζην ησλ δαζθάισλ- απνηειείηαη απφ ηα ίδηα ζηνηρεία κε απηά πνπ ζπλαληψληαη
ζην εζσηεξηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ κε ηελ πξνζζήθε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν
δάζθαινο (Boero et al 1989 & 1995, Dapueto & Parenti, 1999).
Ζ εμέηαζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ είλαη ρξήζηκε γηα ηε ζχγθξηζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ
δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο εκπεηξίαο. Γεληθά, ν ζρεδηαζκφο
κηαο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ πξέπεη νδεγεί ζηελ
εμέιημε ηνπ εζσηεξηθνχ πιαηζίνπ ηνπ καζεηή έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνο
ηεο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Σειηθά, νη ηνκείο ηεο εκπεηξίαο αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε κε ηα είδε ησλ
αλαπαξαζηάζεσλ πνπ επηιέγνπλ νη δάζθαινη ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εζσηεξηθνπνηνχληαη απφ ηνπο
καζεηέο, αιιά θαη νδεγνχλ ζηελ ηζηνξηθή αιιαγή ηνπ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ έδεημαλ φηη ε εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε θαηάιιεια πεδία ηεο εκπεηξίαο νδεγεί ηνπο καζεηέο
ζηε ρξήζε πνηθίισλ γισζζηθψλ πξνηχπσλ κε αθξηβή θαη νξζφ ηξφπν θαη ηνπο βνεζάεη λα αλαπηχμνπλ
γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο καζεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ
θαηάθηεζε αιγνξίζκσλ.
Οη Dapueto & Parenti (1999) πεξηγξάθνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα ηνκέσλ εκπεηξίαο πνπ έρνπλ
αλαπηχμεη ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ ηνπο κε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο
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εθπαίδεπζεο. Καηά ηελ επηινγή ησλ παξαπάλσ πεδίσλ νη εξεπλεηέο έδσζαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε δχν
παξακέηξνπο ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ επξφθεηην λα δηδαρζεί:
1. ζηα ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ έπξεπε λα ελζσκαησζνχλ ζην πιαίζην θαη/ή
2. ζηα ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ ζα έπαηδαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο.
ζνλ αθνξά ην πξψην, νη εξεπλεηέο ζεκείσζαλ φηη ηα καζεκαηηθά είλαη ζπλδεδεκέλα κε θαζεκεξηλά
αληηθείκελα (ρξήκαηα, εκεξνιφγηα) θαη κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ απηά.
Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο δηδαζθαιίαο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν έρνπλ ιεθζεί ππφςε
νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα αληηθείκελα απηά αιιά θαη απφ ην βαζκφ ζηνλ
νπνίν ε ζρνιηθή εξγαζία ζπλδέεηαη κε ηηο εμσζρνιηθέο κνξθέο κάζεζεο. ζνλ αθνξά ην δεχηεξν, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαθνξψλ ζε πιαίζηα εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ζηελ ηάμε
κνξθψλ εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ θνηλσλία έηζη ψζηε ν καζεηήο κε ηε βνήζεηα
ηνπ δαζθάινπ λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, λα αλαιχζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ
λνεηηθέο ζηξαηεγηθέο (πνπ ζπρλά είλαη πην πινχζηεο απφ ηηο ζρνιηθέο) αιιά θαη λα θαηαζθεπάζεη
«πξφηππα» πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ αθεξεκέλνπο καζεκαηηθνχο
ζπιινγηζκνχο.
Σν θαηλφκελν ηε δεκηνπξγίαο ηεο ζθηάο απνηειεί έλα ηνκέα ηεο εκπεηξίαο πάλσ ζηνλ νπνίν νη
καζεηέο είλαη δπλαηφ λα έρνπλ αλαπηχμεη πνιιέο θαη πνηθίιεο παξαλνήζεηο. ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ν ηνκέαο ηεο ζθηάο έρεη πηνζεηεζεί σο έλα πιαίζην ην νπνίν εκπινπηίδεηαη
θαη εξκελεχεηαη κέζα απφ λέεο εκπεηξίεο, απφ δηάινγν, απφ πεηξάκαηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Ζ εξγαζία ζε απηφ ην πεδίν εκπεηξίαο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζθεπή
ζεκαληηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεσκεηξηθψλ ζπιινγηζκψλ. Δπηπξφζζεηα, απηφ ην πεδίν
εκπεηξίαο επηηξέπεη κηα πξψηκε πξνζέγγηζε ζηε ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία δηφηη αλαδεηθλχεη ηελ ηδαληθή
θχζε ησλ γεσκεηξηθψλ κνληέισλ θαη πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ινγηθψλ
ζπιινγηζκψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο.
ε κία άιιε έξεπλα (Bussi et al, 1999) νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ζε καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο
ηνπ δεκνηηθνχ ην πεδίν ηεο εκπεηξίαο ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ (γξαλάδηα) πνπ βξίζθνληαη ζε
αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο (αλνηρηήξη, πνδήιαην θηι) γηα λα κειεηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ
καζεηψλ λα αλαπηχμνπλ κηα ζεσξεηηθή ζθέςε θαη ζπγθεθξηκέλα λα θαηαλνήζνπλ καζεκαηηθά
ζεσξήκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν νη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαηάθεξαλ λα παξάγνπλ γεληθέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ησλ κνριψλ
θαη φηη είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηελ απαξαίηεηε επηρεηξεκαηνινγία γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο
ππνζέζεηο ηνπο.
ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εξκελεχζεη ην ξφιν πνπ παίδεη έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο, ην
Cabri-geometrie ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ
καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ ε Mariotti (2006) αλαθέξεη φηη ην ζεσξεηηθφ εξγαιείν ηνπ ηνκέα ηεο
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εκπεηξίαο ζπλέβαιε ζηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. Ζ εξεπλήηξηα αλαθέξεη
φηη νη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο απνηεινχλ έλα πεδίν εκπεηξίαο πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ
θαη λα νξγαλσζνχλ νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ εκπεηξίαο πξαγκαηνπνηείηαη
κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηάμε θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο
φηη ζε κηα θαηαζθεπή Cabri κπνξεί λα αληηζηνηρεί θαη έλα καζεκαηηθφ ζεψξεκα. Μφιηο επηιπζεί ην
πξφβιεκα ηεο θαηαζθεπήο ζην πεξηβάιινλ Cabri είλαη δπλαηφ ζηε ζπλέρεηα λα ηεθκεξησζεί έλα
καζεκαηηθφ ζεψξεκα κε ηε βνήζεηα ηεο αλάινγεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. πλεπψο, ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ ζην Cabri ζεκαίλεη φηη απνδερφκαζηε φρη κφλν ηηο γξαθηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ
πξνζθέξεη αιιά θαη ην αληίζηνηρν ινγηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ηα παξαπάλσ θαηλφκελα απνθηνχλ
λφεκα.
2.2.11. Μαζεκαηηθή πδήηεζε (Mathematical Discussion)
Ζ Mariotti (2000) αλαθέξεη φηη ε αλάπηπμε ησλ πεδίσλ εκπεηξίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ
παξαπάλσ πινπνηείηαη κέζα απφ πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ειεγρφκελεο κνξθέο πξνθνξηθήο
αιιειεπίδξαζεο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξεηηθήο έλλνηαο
ηεο Μαζεκαηηθήο πδήηεζεο πνπ εηζήγαγε ε Bussi (1996). Ζ καζεκαηηθή ζπδήηεζε αλαθέξεηαη ζε κία
πνιπθσλία ζαθψο δηαηππσκέλσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε έλα καζεκαηηθφ αληηθείκελν. Ζ ζπδήηεζε
ρξεζηκνπνηείηαη σο κνριφο πίεζεο γηα λα αλαδεηρζνχλ δχν θξίζηκα δεηήκαηα: ηελ αλάγθε γηα ηελ
χπαξμε κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ
απφδεημε (Balacheff, 2008).
Ζ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο ζπδήηεζεο πξνζθέξεη έλα πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε κηα ηάμε, ην νπνίν δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο καθξνπξφζεζκεο
δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Bussi (1996) ε
καζεκαηηθή ζπδήηεζε είλαη κία πνιπθσλία απφ ζαθψο δηαηππσκέλεο θσλέο ζρεηηθά κε έλα
καζεκαηηθφ αληηθείκελν (πρ έλλνηα, πξφβιεκα, δηαδηθαζία, ηδέα ή πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηα
καζεκαηηθά), ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο
δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. Με ηνλ φξν θσλή ε Busi ελλνεί κία κνξθή νκηιίαο θαη ζθέςεο πνπ
αληηπξνζσπεχεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ (ην ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν, ηηο πξνζέζεηο, ηελ
θνζκνζεσξία). Ζ πνιπθσλία εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηε θσλή ηεο εκπεηξίαο θαη ζηε θσλή ηεο ζεσξίαο.
Οη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα παξάγνληαη απφ:
1. ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα φπσο ζρέδηα πνπ έρνπλ γίλεη κε ηε βνήζεηα ραξηηνχ, κνιπβηνχ,
ράξαθα θαη δηαβήηε
2. δπλακηθά αληηθείκελα φπσο ηα ζρέδηα Cabri ή νη εληνιέο Cabri (Mariotti, 2000).
Πξνθεηκέλνπ ε καζεκαηηθή ζπδήηεζε λα εμαζθαιίζεη ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα
είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιακβάλεη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο νη νπνίνη ζα είλαη γλσζηηθνί (θαηαζθεπή γλψζεο) αιιά θαη κεηαγλσζηηθνί
(θαηαζθεπή ζηάζεσλ ππέξ ηεο καζεκαηηθήο κάζεζεο). Ζ Mariotti (2000) πξνηείλεη έλα κνληέιν γηα ηελ
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εθαξκνγή ηεο καζεκαηηθήο ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε πνπ ζα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ ηδέα ηεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο. Απηή ε κνξθή ηεο καζεκαηηθήο ζπδήηεζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή
αληηπαξάζεζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ δηαηππψλνπλ νη καζεηέο, αιιά ζηεξίδεηαη ζηε γλσζηηθή
δηαιεθηηθή αλάκεζα ζηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπο θαη ζηε γεληθή ζεκαζία ησλ καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ πνπ πξνσζείηαη απφ ην δάζθαιν θαη αλάκεζα ζηε ζεκαζία ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ζηε γεληθή
ζεκαζία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. Οη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηεο ηεθκεξίσζεο αληηζηνηρνχλ ζε
δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζπδήηεζεο, ελψ νη κεηάβαζε απφ ζηφρν ζε ζηφρν αληηζηνηρεί ζηελ εμέιημε
ηεο ζεκαζίαο ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ θίλεηξν ηεο ζπδήηεζεο.
Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ζεκειηψδεο φζνλ αθνξά ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα δψζεη ζηνπο
καζεηέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε γεσκεηξηθή ζεκαζία ελφο πξνβιήκαηνο θαη γεληθφηεξα
λα απνθηήζνπλ κηα ζεσξεηηθή ζθέςε ε νπνία αλαγλσξίδεη φηη ε ηεθκεξίσζε πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα
πιαίζηα ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο καζεκαηηθψλ αξρψλ, φηη ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλνπλ ηηο κεζφδνπο
ηεθκεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη φηη ζα πξέπεη λα δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ηνπο θαλφλεο ηεο
καζεκαηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αλαπηχζζνπλ κέζα ζηελ ηάμε.
2.3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΟΓΔΙΞΗ
2.3.1. Ση είλαη ε καζεκαηηθή απόδεημε;
Γεληθά ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ έρεη επηθξαηήζεη ε αληίιεςε φηη νη απνδείμεηο απνηεινχλ
ην βαζηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν νη καζεκαηηθνί ηεθκεξηψλνπλ ηηο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο. Απηφ είρε
ζαλ ζπλέπεηα ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα δχν θιαζζηθνχο
ιφγνπο:
1. γηα λα δηδαρζνχλ νη παξαγσγηθνί ζπιινγηζκνί σο θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, θαη
2. γηα λα εμππεξεηνχλ σο ην βαζηθφ φρεκα κε ην νπνίν ηεθκεξηψλνληαη νη καζεκαηηθέο πξνηάζεηο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ε παξαπάλσ αληίιεςε γηα ηξεηο ιφγνπο: ηελ απνηπρία λα
δηδαρζνχλ απνηειεζκαηηθά νη απνδείμεηο, ηε γεληθή παξαδνρή φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο απφδεημεο ζα
πξέπεη λα ππαθνχεη ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη ηελ εκθάληζε ησλ ινγηζκηθψλ
δπλακηθήο γεσκεηξίαο (Hadas et al, 2000). Έηζη, αλ θαη ε απφδεημε είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν ηεο
καζεκαηηθήο επηζηήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο,
νη απαληήζεηο πνπ γελλά ην εξψηεκα «ηη είλαη καζεκαηηθή απφδεημε;» παξνπζηάδνπλ κεγάιε
πνηθηινκνξθία. Ζ πιεζψξα ησλ πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε εμεγεί ην γεγνλφο φηη ζηε
ζχγρξνλε καζεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ππάξρνπλ αιιεινζπγθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά
κε ην ξφιν ηεο απφδεημεο ζηα καζεκαηηθά θαη ηδηαίηεξα κε ηα θξηηήξηα πνπ θάλνπλ κία απφδεημε
απνδεθηή (Hanna, 2000).
Ο Tall(1989) αλαθέξεη φηη νη καζεηέο δνπλ ζε έλα θφζκν φπνπ ε έλλνηα «απφδεημε» ζεκαίλεη
πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα κε ζπλέπεηα ε εξκελεία πνπ δίλνπλ ζ‟ απηή λα δηαθέξεη απφ ηελ εξκελεία
ηνπ δαζθάινπ ηνπο, φπσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαη νη εξκελείεο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Hersh (1993) πεξηγξάθεη ηελ απφδεημε ζηελ καζεκαηηθή πξαθηηθή
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σο έλα επηρείξεκα πνπ έρεη σο ζθνπφ λα πείζεη εηδηθνχο θξηηέο θαη λα εμεγήζεη γηα ηελ νξζφηεηα κηαο
πξφηαζεο. Ο Schoenfeld (1988) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ γηα λα εξκελεχζεη ηελ έλλνηα
ηεο απφδεημεο φπσο ζα ηελ απέδηδε έλαο καζεκαηηθφο:
Ζ καζεκαηηθή απφδεημε είλαη κία ινγηθή αιπζίδα επηρεηξεκάησλ απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα
εμαρζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπκπεξάζκαηα, ζχκθσλα κε ζαθψο δηαηππσκέλνπο παξαγσγηθνχο
θαλφλεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε δχν δεδνκέλα ζχλνια: α) έλα ζχλνιν ππνζέζεσλ θαη β) έλα ζχλνιν
απνδεθηψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, είηε αμηψκαηα είηε απνηειέζκαηα ηα νπνία έρνπλ ήδε
απνδεηρζεί φηη είλαη νξζά.
Ωζηφζν, ηα πξφζθαηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ αλαγθάζεη πνιινχο εξεπλεηέο λα έρνπλ
δηαθσλήζεη κε ηελ κνλνδηάζηαηε αληίιεςε φηη ε απφδεημε απνηειεί απνθιεηζηηθφ κέζν ηεθκεξίσζεο
θαη επαιήζεπζεο ησλ καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ. Έηζη, ν Rav (1999) ππνζηεξίδεη φηη ε ζεκαζία ησλ
καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο καζεκαηηθήο αιήζεηαο θαη ηνλίδεη φηη
ε κεγάιε ηνπο αμία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εμαζθαιίδνπλ λέεο κεζφδνπο, εξγαιεία, ζηξαηεγηθέο θαη
έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε δηαζχλδεζε ησλ δηάθνξσλ
ζεσξηψλ, ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη ζηε γέλλεζε λέσλ εμειίμεσλ. Ζ Hanna
(2000) αλέθεξε φηη αθφκε θαη γηα ηνπο καζεκαηηθνχο νη ηππηθέο απνδείμεηο είλαη δεπηεξεχνπζαο
ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ εμεγνχλ. Τπνζηήξημε ινηπφλ φηη γηα λα είλαη πεηζηηθή θαη έγθπξε κία
απφδεημε ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ πξαγκαηηθή καζεκαηηθή θαηαλφεζε θαη γλψζε.
Πεξηγξάθνληαο ηε θχζε ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο, ν Bell (1976) αλαθέξεη φηη ε απφδεημε
είλαη κία θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κε ηξεηο ζεκαζίεο, ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αιήζεηα
κηαο πξφηαζεο, ηελ εμήγεζε πνπ δηαθσηίδεη ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη κηα
πξφηαζε θαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε έλα παξαγσγηθφ
ζχζηεκα αμησκάησλ, βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζεσξεκάησλ. Οη Harel & Sowder (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη
ε απφδεημε είλαη κία ζχλζεηε έλλνηα ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί κφλν κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Έηζη, δηαθξίλνπλ ηε γλσζηηθή, ηε καζεκαηηθή, ηελ
επηζηεκνινγηθή-ηζηνξηθή θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο απφδεημεο.
Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο αλαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ε καζεκαηηθή απφδεημε είλαη κηα
ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε έλλνηα ηεο ηππηθήο
απφδεημεο. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν ηππηθή απφδεημε πεξηγξάθεηαη ε θαηά ηελ επθιείδεηα
παξάδνζε αληίιεςε ηεο απφδεημεο σο κία ζεηξά απφ νξζνχο ζπιινγηζκνχο πνπ ζηα πιαίζηα κηαο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο επηρεηξνχλ λα απνδείμνπλ ηελ αιήζεηα κηαο πξφηαζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα
πνιινί εξεπλεηέο ακθηζβεηνχλ θαηά πφζν νη καζεκαηηθνί, αθφκε θαη ζην ρψξν ησλ αλψηεξσλ
καζεκαηηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηππηθέο, αθξηβείο θαη απζηεξέο απνδείμεηο ηεο ινγηθήο επηζηήκεο ζην έξγν
ηνπο. Έηζη, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηα ζεσξεηηθά καζεκαηηθά λα επηδηψθνπλ ηελ άθακπηε
αμησκαηηθή απφδεημε, ελψ ηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ην
απνηέιεζκα ην νπνίν κπνξεί λα πεγάδεη θαη απφ κε νινθιεξσκέλεο απνδείμεηο.
Μάιηζηα, αξθεηνί καζεκαηηθνί φπσο ν Imre Lakatos (1976) πηζηεχνπλ φηη ν εληνπηζκφο ηνπ
ζθάικαηνο θαη ε αλαζθεπή θαη ε βειηίσζε κηαο απφδεημεο απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο
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καζεκαηηθήο επηζηήκεο. πσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ζην βηβιίν ηνπ Αποδείξειρ και Αναζκεςέρ «ηα κε
ηππηθά θαη θαηά ηα θαηλφκελα εκπεηξηθά καζεκαηηθά δελ αλαπηχζζνληαη απφ ηε κνλφηνλε ζπζζψξεπζε
ελφο κεγάινπ αξηζκνχ απφ αδηακθηζβήηεηα θαη θαζηεξσκέλα ζεσξήκαηα αιιά κέζα απφ ηελ αδηάθνπε
βειηίσζε ησλ ππνζέζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηνραζκνχ θαη ηεο θξηηηθήο, δειαδή κε ηε ινγηθή ησλ
απνδείμεσλ θαη ησλ αλαζθεπψλ».
Παξφκνηα είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ Davis, Hersh & Marchisotto(1995) νη νπνίνη κηιψληαο
γηα ην ξφιν ηεο απφδεημεο ζηελ καζεκαηηθή επηζηήκε απνξξίπηνπλ ηε θνξκαιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ
ραξαθηεξίδεη ηα καζεκαηηθά σο κηα ηππηθή αμησκαηηθή αθαηξεηηθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα, νη εξεπλεηέο
ππνζηεξίδνπλ φηη φιεο νη απνδείμεηο ζε θάπνην βαζκφ είλαη αλεπίζεκεο θαη ζπλεπψο είλαη πηζαλφ λα
είλαη εζθαικέλεο. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνπλ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη απνδείμεηο απνθηνχλ ηζρχ φηαλ
γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηνπο εηδηθνχο. Δπεηδή φκσο είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο
ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ή φρη κηαο απφδεημεο, νη ακθηβνιίεο δηαιχνληαη κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία
θαη ηελ εμήγεζε θαη φρη κε ηε βνήζεηα επηβεβαησηηθψλ ππνινγηζκψλ πξψηνπ βαζκνχ. Μφιηο κηα
απφδεημε γίλεη απνδεθηή, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεσξνχληαη φηη αιεζεχνπλ (κε κεγάιν πνζνζηφ
πηζαλφηεηαο…).
Ζ αλνκνηνγέλεηα ζηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο
αλαδεηθλχεη ηελ πιεζψξα ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε ζηνπο
θφιπνπο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, πξνθχπηεη ην πξφβιεκα πνηα κνξθή
θαη πνηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κία απφδεημε γηα λα γίλεη απνδεθηή απφ ην θνηλφ ζην νπνίν
απεπζχλεηαη. Τπελζπκίδνπκε φηη ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα λα
πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο απφδεημεο πνπ πείζεη ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα λα
βξεζεί κία ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε (πξάγκα αξθεηά δχζθνιν) ζην ζπγθεθξηκέλν πξνβιεκαηηζκφ
αθνινπζεί κία αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη κία πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ε καζεκαηηθή
απφδεημε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα (ιεηηνπξγίεο, κνξθέο, ζρήκαηα) θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλα
ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα λα πεηχρνπλ ηα κέγηζηα
δπλαηά παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα.
2.3.2. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο Απόδεημεο
Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θφιπνπο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο ζρεηηθά κε
ην ηη είλαη ε απφδεημε αληαλαθιάηαη θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Μία κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ έρεη
ηαπηίζεη ηηο έλλνηεο απφδεημε θαη καζεκαηηθά κε απνηέιεζκα λα πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα ησλ
καζεκαηηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ ηππηθψλ απνδείμεσλ θαη λα ζηεξίδεηαη
ζε απφιπηεο αιήζεηεο. ηελ αληίπεξα φρζε ππάξρεη ε πξφηαζε ηνπ Mackernan (ζην Hanna, 2000) ν
νπνίνο δηεξσηάηαη: «Δπνκέλσο ρξεηαδφκαζηε θαζφινπ ηηο απνδείμεηο; Γηαηί λα κελ κπνξνχκε λα
απνδερφκαζηε θάηη δηαηζζεηηθά ή απιά επεηδή είλαη πξνθαλέο;» Αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο απφςεηο
ηνπνζεηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο απνδείμεηο πνπ πξνζθέξνπλ κηα
νινθιεξσκέλε εξκελεία ελφο θαηλφκελνπ θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ, αληί λα πεξηνξίδνληαη
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κφλν ζηελ ηεθκεξίσζε κηαο πξφηαζεο. Ο Hersh (1993) ζπκθσλεί κε απηή ηελ άπνςε θαη αλαθέξεη φηη ε
εθπαηδεπηηθή αμία ηεο απφδεημεο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ ηα
καζεκαηηθά.
Οη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ ξφιν ηεο απφδεημεο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε
έρνπλ επηρεηξήζεη λα πεξηγξάςνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο καζεηέο κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο. Έηζη, αλάινγα απφ ηε βαξχηεηα πνπ δίλεη έλαο εξεπλεηήο ζηελ απζηεξφηεηα πνπ
πξέπεη λα δηαζέηεη κία απφδεημε θαη γεληθφηεξα απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ έρεη πηνζεηήζεη ζρεηηθά κε ηε
θχζε ηεο απφδεημεο, έρνπλ πξνηαζεί δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο
καζεκαηηθήο απφδεημεο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ θαη κε ηνπο ηξφπνπο
δηδαζθαιίαο πνπ πξνσζνχλ. Γηα παξάδεηγκα ν De Villiers (1999) ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο ζπάληα
νδεγνχληαη ζηελ θαηαζθεπή κηαο απφδεημεο εμαηηίαο ηεο αλάγθεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε κηαο πξφηαζεο.
Αληίζεηα, απηφ πνπ ηνπο παξαθηλεί είλαη ε πξφθιεζε λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
αιεζεχεη ε πξφηαζε. Ζ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα επεμήγεζε απφ ηελ αλάγθε γηα ηεθκεξίσζε
αλαπαξίζηαηαη ζην ζπεηξνεηδέο κνληέιν πνπ έρεη πξνηείλεη ν εξεπλεηήο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ
δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο απφδεημεο. χκθσλα κε απηφ νη ιεηηνπξγίεο εηζάγνληαη βαζκηαία αλάινγα κε
ην βαζκφ δπζθνιίαο, επαλεμεηάδνληαη ζηελ πνξεία θαη δηεπξχλνληαη.
Δπεμήγεζε
Αλαθάιπςε
Σεθκεξίσζε
πζηεκαηνπνίεζε
Ννεηηθή Πξφθιεζε
Δηθόλα 2. πεηξνεηδέο Μνληέιν De Villiers (1999) γηα ηηο Λεηηνπξγίεο ηεο Απόδεημεο
Έηζη, κεηά απφ ηελ επεμήγεζε πνπ απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο
απφδεημεο, ζην επφκελν επίπεδν ζπλαληάκε ηελ απφδεημε σο αλαθάιπςε πνπ απνζθνπεί ζηελ
εμαζθάιηζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηηο απνδεθηέο απνδείμεηο, ησλ θαηάιιεισλ επξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
ηεο ινγηθήο ζηελ νπνία ζεκειηψλεηαη ε απφδεημε. Ζ ηεθκεξίσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία ακθηβάιινπλ νη καζεηέο. Ζ πλεπκαηηθή
πξφθιεζε πνπ αθνινπζεί είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο, πνπ κπνξνχλ
σζηφζν λα εθηηκήζνπλ ην ζηνηρείν απηφ ζηε ζθέςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Σέινο, ε ζπζηεκαηνπνίεζε
εηζάγεηαη ζε έλα πην πξνρσξεκέλν ζηάδην αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηε δηδαζθαιία ησλ ηππηθψλ απνδείμεσλ.
Ο Bell (1976) ππνζηεξίδεη φηη ε καζεκαηηθή απφδεημε πξαγκαηνπνηεί ηξεηο ιεηηνπξγίεο: ηελ
επαιήζεπζε ή ηεθκεξίσζε, ηε δηαθψηηζε (Illumination) θαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε. Ο De Villiers (1990)
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πξφζζεζε ζηηο πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγίεο ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ επηθνηλσλία θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ
φξν δηαθψηηζε κε ηελ επεμήγεζε. Μεηέπεηηα ν ίδηνο εξεπλεηήο De Villiers (1999) αλέθεξε αθφκε κία
ιεηηνπξγία, ηελ πλεπκαηηθή πξφθιεζε. Ζ Hanna (2000) νινθιεξψλεη ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο θαηαζθεπήο, ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο. Ζ ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ
πξνηάζεσλ νδεγεί ζε έλα κνληέιν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο ην νπνίν έρεη
επηθξαηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ρψξν ηεο καζεκαηηθήο έξεπλαο. Αλ θαη ππάξρεη ε παξαπάλσ
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο απφδεημεο, ν De Villiers (1999) αλαθέξεη φηη πνιχ ζπρλά
είλαη ζπλπθαζκέλεο φιεο καδί, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θάπνηεο ιεηηνπξγίεο επηθξαηνχλ έλαληη ησλ
άιισλ θαη άιιεο θνξέο νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο απνπζηάδνπλ εληειψο.
Μία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε εμέθξαζε ν Edwards (1997) πνπ κίιεζε γηα ηελ «ελλνηνινγηθή
πεξηνρή πνπ πξνεγείηαη ηεο απνδείμεσο» ηνλίδνληαο φηη ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ε ηεθκεξίσζε, ε
δηεξεχλεζε θαη ε εμήγεζε απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κηαο ηππηθήο απφδεημεο. Πξφθεηηαη γηα
κία εκη-εκπεηξηθή πξνζέγγηζε φπνπ εμεηάδνληαη νη άηππνη ζπιινγηζκνί θαη ε αληίζηνηρε δηεξεχλεζε
πνπ πξνεγείηαη ηεο θαηαζθεπήο κηαο ηππηθήο απφδεημεο. πγθεθξηκέλα, ν εξεπλεηήο πεξηγξάθεη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν φξν σο ην «ρψξν» ησλ ελ δπλάκεη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο φπσο είλαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζθέςεο, ζπδήηεζεο θαη δξάζεο πνπ έρνπλ
σο ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο καζεκαηηθήο βεβαηφηεηαο. Ζ πεξηνρή απηή ζπλδέεη ηηο θαζεκεξηλέο κνξθέο
ζπιινγηζκνχ θαη δηαιφγνπ κε ηηο απνδεθηέο καζεκαηηθέο κεζφδνπο ηεθκεξίσζεο. Ζ κεηαθνξά πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν Edwards δελ αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ε πνξεία ηνπ καζεηή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
απφ κφλε ηεο κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηππηθψλ απνδείμεσλ, αιιά φηη ζην θαηάιιειν
δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνθηήζεη κία πην πινχζηα θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ηε καζεκαηηθή
απφδεημε.
Ζ καζεκαηηθή απφδεημε γηα ηνλ Edwards (1997) είλαη έλα ζχλνιν απφ δηαδηθαζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηάθξαζε ηεο δηαίζζεζεο θαη ησλ γεληθεχζεσλ ζε πξνηάζεηο βεβαηφηεηαο,
ρξεζηκνπνηψληαο κηα γιψζζα πνπ είλαη ζαθήο, αθξηβήο θαη απνδεθηή απφ ηελ καζεκαηηθή θνηλφηεηα.
Ζ πεξηνρή πξηλ ηελ απφδεημε πεξηιακβάλεη πέληε ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηα είδε ησλ ζπιινγηζκψλ
πνπ πξνεγνχληαη ηεο ηππηθήο απφδεημεο:
1. Ο εληνπηζκφο θαη/ή ε θαηαζθεπή ζρεδίσλ, κνηίβσλ ή θαλφλσλ σο ηκήκαηα κηαο δηαδηθαζίαο
δηεξεχλεζεο ή επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Απηή ε δηαδηθαζία πνπ ζε αηνκηθφ γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ
καζεηεπφκελνπ είλαη αξθεηά πεξίπινθν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ αλαδήηεζε θαη
ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηαζεξψλ κηαο καζεκαηηθήο πεξίζηαζεο.
2. Ζ πεξηγξαθή ελφο ζρεδίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή ή άηππε απφδνζε ηνπ θαλφλα ή ηεο
θαλνληθφηεηαο κε ιφγηα, κε καζεκαηηθά ζχκβνια ή άιιε απνδεθηή κνξθή αλαπαξάζηαζεο (πρ
έλα επεμεγεκαηηθφ δηάγξακκα).
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3. Ζ δηαηχπσζε ππνζέζεσλ ή ε δηαηχπσζε κηαο πεπνίζεζεο φηη έλα ζρέδην έρεη γεληθή ηζρχ. Οη
καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπιάρηζηνλ δχν εηδψλ
ζπιινγηζκψλ θαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηνλ έιεγρν κηαο ζεηξάο απφ ζρέδηα.
4. Οη επαγσγηθνί ζπιινγηζκνί ή ν έιεγρνο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ γηα λα απνδεηρζεί ε
εγθπξφηεηα ελφο ζρεδίνπ. Γηα πνιινχο καζεηέο πξφθεηηαη γηα ηνλ απνθιεηζηηθφ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζθέθηνληαη θαηά ηνλ έιεγρν κηαο καζεκαηηθήο ππφζεζεο.
5. Οη παξαγσγηθνί ζπιινγηζκνί ή παξαγσγηθή απφδεημε πεξηγξάθεη γηαηί είλαη νξζή κία γελίθεπζε
θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε άιισλ καζεκαηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηνηρείσλ πνπ
δηαθσηίδνπλ ζρεηηθά κε ηε καζεκαηηθή δνκή πνπ εμεηάδεηαη.
Οη ιεηηνπξγίεο ηεο απφδεημεο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ θαη κε κεγαιχηεξε
ιεπηνκέξεηα ζηε ζπλέρεηα (Hanna, 2000; De Villiers, 1999):
1. Σεθκεξίσζε - Verification (αθνξά ηελ αιήζεηα κηαο πξφηαζεο)
2. Δπεμήγεζε - Explanation (δηεπθξηλίδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη κία πξφηαζε)
3. πζηεκαηνπνίεζε - Systematization ( ε νξγάλσζε ησλ δηάθνξσλ απνηειεζκάησλ ζε έλα
παξαγσγηθφ ζχζηεκα αμησκάησλ, βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζεσξεκάησλ)
4. Αλαθάιπςε - Discovery (ε αλαθάιπςε ή ε επηλφεζε λέσλ απνηειεζκάησλ)
5. Δπηθνηλσλία - Communication ( ε κεηάδνζε καζεκαηηθήο γλψζεο)
6. Καηαζθεπή - Construction ( ε θαηαζθεπή κηαο εκπεηξηθήο ζεσξίαο)
7. Γηεξεχλεζε - Exploration ( ε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ελφο νξηζκνχ ή ησλ ζπλεπεηψλ κηαο
ππφζεζεο)
8. Δλζσκάησζε - Incorporation ( ε ελζσκάησζε γλψζεσλ ζε λέα πιαίζηα θαη ε εμέηαζε ηνπο απφ
δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία)
9. Πλεπκαηηθή Πξφθιεζε – Intellectual Challenge (ε απηνγλσζία θαη ε δηθαίσζε πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ θαηαζθεπή κηαο απφδεημεο).
Σεθκεξίσζε
Ζ ηεθκεξίσζε αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηεο απφδεημεο σο κέζν αλάδεημεο ηεο αιήζεηαο κηαο
ππφζεζεο ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο θαη πξνηάζεηο θαη πεξηγξάθεηαη σο αμησκαηηθφ
ζρήκα απφδεημεο (Harel & Sowder, 2007). Με ηνλ φξν ηεθκεξίσζε ή επαιήζεπζε πεξηγξάθεηαη ε
ιεηηνπξγία ηεο απφδεημεο πνπ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο
κηαο καζεκαηηθήο πξφηαζεο. Καηά ην πεξηειζφλ αιιά ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηε ζχγρξνλε έξεπλα θαη
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ε ιεηηνπξγία ηεο ηεθκεξίσζεο έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηεο απφδεημεο
θαη ην ζθνπφ ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα πνιινχο εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ε απφδεημε
επηηειεί ην έξγν ηεο ηεθκεξίσζεο κηαο καζεκαηηθήο πξφηαζεο. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα
παξαηεξείηαη κηα αιιαγή ζηελ παξαπάλσ κνλνδηάζηαηε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε κε
απνηέιεζκα ε ηεθκεξίσζε λα κελ απνηειεί ηε κνλαδηθή ιεηηνπξγία ηεο απφδεημεο. Μάιηζηα, έρεη
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εθθξαζηεί θαη ε άπνςε φηη νη απνδείμεηο πνπ απιά ηεθκεξηψλνπλ δελ είλαη πάληα νη πην θαηάιιειεο γηα
ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κε ζπλέπεηα αξθεηνί εξεπλεηέο λα πξνηείλνπλ ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε
άιισλ ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη ε επεμήγεζε θαη ε επηθνηλσλία.
Γηα ηνλ Bell (1976) ν φξνο ηεθκεξίσζε ή επαιήζεπζε αθνξά ηελ αιήζεηα ή φρη κηαο
καζεκαηηθήο πξφηαζεο. Ο De Villiers (1990) ππνζηήξημε θαηεγνξεκαηηθά φηη είλαη ιαλζαζκέλε ε
παξαδνζηαθή αληίιεςε πνπ ήζειε ηελ καζεκαηηθή απφδεημε σο έλα απνθιεηζηηθφ κέζν ηεθκεξίσζεο
θαη ηφληζε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο απφδεημεο
πνπ είλαη πην θαηάιιειεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Τπνζηεξίδεη φηη ε
απφδεημε δελ απνηειεί πάληα πξνυπφζεζε γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο κηαο πξφηαζεο θαη φηη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ηζρχεη ην αληίζηξνθν δειαδή φηη ε βεβαηφηεηα φηη κηα ππφζεζε είλαη έγθπξε είλαη
πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο απφδεημεο πνπ ηελ ηεθκεξηψλεη. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεη ηελ ίδηα
ηελ πξαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ νη νπνίνη δελ θηάλνπλ ζηελ επαιήζεπζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ
κφλν κε ηε βνήζεηα ηππηθψλ απνδείμεσλ αιιά θαη κε ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ φπσο είλαη ηα
αληηπαξαδείγκαηα, ε αιεζνθάλεηα κηαο πξφηαζεο θαη νη άηππεο κνξθέο απφδεημεο. Ο εξεπλεηήο ινηπφλ
ηζρπξίδεηαη φηη ελψ δελ πξέπεη λα αγλνεζεί ε κεγάιε δχλακε ηεο απφδεημεο λα ηεθκεξηψλεη
καζεκαηηθέο πξνηάζεηο ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί κία πην γεληθή πξνζέγγηζε
ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά φξηα ηεο θνξκαιηζηηθήο ηππηθήο απφδεημεο.
Γεληθά ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απφ πνιινχο εξεπλεηέο φπσο ν De Villiers θαη ε
Hanna πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηνχλ θαη νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη
ηδηαίηεξα ηεο επεμήγεζεο ε νπνία παξνπζηάδεηαη λα έρεη ηε κεγαιχηεξε αμία απφ παηδαγσγηθήο
απφςεσο.
Δπεμήγεζε
ηα αλψηεξα καζεκαηηθά εκθαλίδνληαη πνιχ ζπρλά ηππηθέο απνδείμεηο νη νπνίεο έρνπλ ηε
κνξθή κηαο αηειείσηεο αμησκαηηθήο αιπζίδαο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα
παξαθνινπζήζεη κε επθνιία ηελ φιε δηαδηθαζία πνπ ελψ κπνξεί λα ηεθκεξηψλεη κία ππφζεζε παξφιν
απηά δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη γηαηί αιεζεχεη ηειηθά ε πξφηαζε θαη λα
θάλεη θηήκα ηνπ ηε λέα γλψζε. Ο Hersh (1993) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη πεξηζζφηεξν απφ ην θαηά
πφζν αιεζεχεη κία πξφηαζε, απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνπο καζεκαηηθνχο είλαη λα γλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη. Έηζη ελψ ζηελ καζεκαηηθή έξεπλα δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ
ηεθκεξίσζε, ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηεο απφδεημεο ζα πξέπεη λα είλαη ε εμήγεζε έηζη ψζηε λα απμεζεί ε
θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο εθαξκνγέο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο
επεμήγεζεο νξίζηεθε απφ ηνλ Bell (1976) σο εμήο:
Μία θαιή απφδεημε πξέπεη λα κεηαδίδεη κηα βαζηά αληίιεςε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο αιεζεχεη ε πξφηαζε. Απηφ ην ζηνηρείν δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο απφδεημεο
αιιά ε παξνπζία ηνπ ζε κία απφδεημε είλαη αηζζεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ.
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Ο De Villiers (1990) αλαθέξεη φηη ελψ κία απφδεημε κπνξεί λα εκθπζήζεη ζε θάπνηνλ ηε
βεβαηφηεηα φηη κία πξφηαζε αιεζεχεη εληνχηνηο δελ ηθαλνπνηεί ηελ ςπρνινγηθή αλάγθε γηα επεμήγεζε
θαη θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη θαη δελ δηαθσηίδεη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ε επαιήζεπζε παξάγεηαη απφ άιια γλσζηά απνηειέζκαηα. Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο ηα απνηειέζκαηα είλαη αιεζνθαλή ή ζηεξίδνληαη ζε εκπεηξηθά ζηνηρεία ηφηε ε ιεηηνπξγία ηεο
απφδεημεο πνπ ελδηαθέξεη δελ είλαη ε ηεθκεξίσζε αιιά ε επεμήγεζε. Ζ επεμήγεζε δηαθέξεη απφ ηελ
ηεθκεξίσζε ζην φηη γηα ην καζεκαηηθφ δελ είλαη αξθεηφ λα γλσξίδεη φηη αιεζεχεη κία πξφηαζε. Σνλ
ελδηαθέξεη επίζεο λα κάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη. Απηή ηε ιεηηνπξγία νη (Harel &
Sowder, 2007) ηελ πεξηγξάθνπλ σο αηηηνινγηθφ ζρήκα απφδεημεο.
Σε δηάθξηζε αλάκεζα ζε απνδείμεηο πνπ ηεθκεξηψλνπλ θαη απνδείμεηο πνπ εμεγνχλ θάλεη θαη ε
Hanna (1989) ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη νη δχν κνξθέο είλαη καζεκαηηθά έγθπξεο,
ηφηε γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη νη απνδείμεηο πνπ φρη κφλν ηεθκεξηψλνπλ
αιιά πνπ ηαπηφρξνλα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη κία πξφηαζε θαη επνκέλσο έρνπλ
κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αμία. Έηζη, ελψ νη απνδείμεηο πνπ ηεθκεξηψλνπλ βαζίδνληαη ζε κηα επαγσγηθή
θαη ζπληαθηηθή δηαδηθαζία, νη απνδείμεηο πνπ εμεγνχλ παξέρνπλ κηα ινγηθή αλάιπζε ησλ καζεκαηηθψλ
ηδεψλ (πρ. ηδηφηεηεο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδεημε θαη επηθπξψλνπλ ηελ αιήζεηα κηαο ζεσξίαο. Ζ
εξεπλήηξηα αλαθέξεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ απφδεημε σο κέζν
επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα κηαο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ απνδνρή ελφο λένπ
καζεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο. πλεπψο θαηαιήγεη ζηελ πξφηαζε λα δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ
έλλνηα ηεο απφδεημεο σο «επηρείξεκα πνπ πείζεη» ε νπνία βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο
καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε απφδεημε.
πζηεκαηνπνίεζε
Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε είλαη κηα θαζαξά καζεκαηηθή ηδηφηεηα ηεο απφδεημεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ
νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε έλα παξαγσγηθφ ζχζηεκα αμησκάησλ, βαζηθψλ ελλνηψλ,
ζεσξεκάησλ θαη δεπηεξεπφλησλ απνηειεζκάησλ (Bell, 1976). Δλψ ε ζπζηεκαηνπνίεζε φπσο θαη ε
ηεθκεξίσζε αλήθνπλ ζηα αμησκαηηθά ζρήκαηα ηεο απφδεημεο, ε δηαθνξά αλάκεζα ηνπο εληνπίδεηαη ζην
βαζκφ ηεο απζηεξφηεηαο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη (Harel & Sowder, 2007). Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηε
ιεηηνπξγία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ βαζκφ απζηεξφηεηαο κηαο απφδεημεο. Έηζη, κία ηππηθή απφδεημε
ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζαθψο νξηνζεηεκέλν αμησκαηηθφ ζχζηεκα φπνπ νη ζρέζεηο ησλ καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ είλαη ινγηθά δηαηππσκέλεο θαη νξγαλψλνληαη ζε αλψηεξν επίπεδν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ
κπνξεί λα πξνζθέξεη κία εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηεθκεξίσζεο ηεο καζεκαηηθήο πξφηαζεο.
Ο De Villiers (1999) πεξηγξάθεη ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο παξαγσγηθήο
ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο σο εμήο:
 Βνεζάεη λα αλαδεηρζνχλ νη αληηθάζεηο, ηα θπθιηθά επηρεηξήκαηα θαη νη αζαθψο
δηαηππσκέλεο ππνζέζεηο.
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 Δλψλεη θαη απινπνηεί ηηο καζεκαηηθέο ζεσξίεο κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε κε
ζπλαθψλ πξνηάζεσλ, ζεσξεκάησλ θαη ελλνηψλ, εμαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν
κία νηθνλνκηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.
 Παξέρεη κία σθέιηκε θαη θαζνιηθή αληίιεςε ελφο ζέκαηνο κε ηελ απνθάιπςε ηεο
βαζχηεξεο αμησκαηηθήο δνκήο ηνπ, απφ ηελ νπνία ζα εμαρζνχλ φιεο νη ππφινηπεο
ηδηφηεηεο.
 Δίλαη ρξήζηκε γηα εθαξκνγέο ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ην ρψξν ησλ καζεκαηηθψλ
δηφηη επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο κηαο ζεσξίαο κέζα απφ ηελ
αμηνιφγεζε ησλ αμησκαηηθψλ πξνηάζεσλ.
 Πνιχ ζπρλά νδεγεί ζε ελαιιαθηηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ λέεο
πξννπηηθέο ή είλαη πην νηθνλνκηθά, εθιεπηπζκέλα θαη ηζρπξά απφ απηά πνπ ππάξρνπλ.
ρνιηάδνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο απφδεημεο σο ζπζηεκαηνπνίεζε ν De Villiers (1999) αλαθέξεη
φηη ν βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη λα νξγαλσζνχλ νη ήδε γλσζηέο πξνηάζεηο ζε έλα ινγηθφ θαη
ελνπνηεκέλν ζχλνιν. ε απηή ηελ πεξίπησζε απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνπο καζεκαηηθνχο δελ είλαη ε
ηεθκεξίσζε γηα ηελ νξζφηεηα κηαο ζεσξίαο αιιά ε νξγάλσζε θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ελφο
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα γηα ηνπο
καζεηέο θαη κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ζε έλα πην πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο καζεκαηηθήο ηνπο ζθέςεο.
Γηα ην ιφγν απηφ ν εξεπλεηήο πξνηείλεη ηε βαζκηαία εηζαγσγή ησλ δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
απφδεημεο απφ ηηο πην απιέο ζηηο πην ζχλζεηεο ζχκθσλα κε ην ζπεηξνεηδέο κνληέιν πνπ πεξηγξάθεθε
παξαπάλσ ζην νπνίν ε ζπζηεκαηνπνίεζε απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ πξνζηίζεηαη.
Αλαθάιπςε
Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλαθάιπςεο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζερηηθή εμέηαζε θαη αλάιπζε ηεο
παξαγφκελεο γλψζεο απφ κία καζεκαηηθή απφδεημε κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο
θαη ζρέζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηλφεζε θαη αλαθάιπςε λέσλ απνηειεζκάησλ. Πνιχ ζπρλά ζηε
καζεκαηηθή πξαθηηθή ηα ζεσξήκαηα αλαθαιχπηνληαη αξρηθά κε ηε βνήζεηα ηεο δηαίζζεζεο ή
εκπεηξηθψλ κεζφδσλ πξηλ απηά επαιεζεπηνχλ κέζσ κηαο παξαγσγηθήο απφδεημεο. Αθφκε, φκσο θαη ζηα
πιαίζηα ησλ ηππηθψλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο είλαη ε αμησκαηηθνπνίεζε θαη νη νξηζκνί, κία
απφδεημε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέα απνηειέζκαηα εάλ αμηνπνηεζεί σο κέζν δηεξεχλεζεο, αλάιπζεο,
αλαθάιπςεο θαη επηλφεζεο λέσλ απνηειεζκάησλ θαη δελ πεξηνξηζηεί ζηα ζηελά φξηα ηεο ηεθκεξίσζεο
(De Villiers, 1999, 2007). Μέζα απφ κία επξχηεξε αληίιεςε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο απφδεημεο, λέα
απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηελ παξαγσγηθή αλάιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη κέζα
απφ ηε γελίθεπζε ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία.
Δπηπξφζζεηα, ν De Villiers (2007) ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηα
καζεκαηηθά κε γξακκηθή κνξθή πνπ πξνρσξά πάληα απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ ζηελ παξαγσγή, αιιά λα
πξνζπαζνχλ λα πξνβάιινπλ κία πην απζεληηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη
αλάκεζα ζην πείξακα θαη ηελ παξαγσγηθή ζρέζε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θάπνηνο
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φηη νη φξνη κηαο καζεκαηηθήο πξφηαζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πην ειαζηηθνί κε ζπλέπεηα λα απνθηήζεη ε
πξφηαζε πην κεγάιν εχξνο εθαξκνγήο ή θαη αληίζηξνθα φηη ε χπαξμε αληηπαξαδεηγκάησλ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί κε ηελ πξνζζήθε επηπξφζζεησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε έλα πην θιεηζηφ
ζχζηεκα. Ζ ιεηηνπξγία απηή ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αμησκαηηθψλ ζρεκάησλ απφδεημεο
(Harel & Sowder, 2007).
Δπηθνηλσλία
ηελ αιεζηλή καζεκαηηθή πξαθηηθή νη απνδείμεηο εδξαηψλνληαη κέζα απφ ηε γεληθή παξαδνρή
ηεο απφ ηνπο εηδηθνχο. Μία καζεκαηηθή απφδεημε δελ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ έλα κεράλεκα ή
αθφκε θαη απφ έλα καζεκαηηθφ πνπ δελ γλσξίδεη ην gestalt, ηε κνξθή ηεο ζθέςεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζεκαηηθνχ πεδίνπ ζην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε απφδεημε. Αθφκε θαη ζηνλ
ηθαλφ αλαγλψζηε ππάξρνπλ θπζηνινγηθά δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ή
ηελ πιεξφηεηα κηαο απφδεημεο. Απηέο νη ακθηβνιίεο επηιχνληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ
εμήγεζε.
(Davis, Hersh, Marchisotto,1995)
Οη παξαπάλσ ζθέςεηο αλαδεηθλχνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο απφδεημεο ζχκθσλα κε ηελ
νπνία νη καζεκαηηθέο γλψζεηο πνπ απνθνκίδνληαη απφ έλα παξαγσγηθφ ζχζηεκα απφδεημεο πξέπεη λα
αλαθνηλσζνχλ γξαπηά ή πξνθνξηθά ζε έλα θνηλφ απφ εηδηθνχο (επηζηήκνλεο ή καζεηέο) πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνχλ θαη είηε λα γίλνπλ απνδεθηέο είηε λα απνξξηθζνχλ. Οη Hoyles & Kuchemann (2002)
ππνζηεξίδνπλ φηη νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί πνπ δηαηππψλνληαη θαηά ηελ ηεθκεξίσζε κηαο πξφηαζεο
ζηεξίδνληαη ζε δχν ζεκέιηνπο ιίζνπο. Ζ πξψηε είλαη ην ζψκα ηεο δεκφζηαο γλψζεο (ηδέεο, κέζνδνη,
θηι.) ην νπνίν είλαη γεληθά απνδεθηφ απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ε απφδεημε θαη
ην νπνίν παξέρεη ην πιαίζην φπνπ νινθιεξψλεηαη ε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. Ζ δεχηεξε είλαη ε
καζεκαηηθή γιψζζα (ζχκβνια, φξνη, ζχληαμε θνθ) δειαδή νιφθιεξε ε γισζζηθή ππνδνκή πνπ
ζηεξίδεη ηελ καζεκαηηθή επηθνηλσλία. Σε καζεκαηηθή γιψζζα ηε ραξαθηεξίδεη ε αθξίβεηα, ε ζαθήλεηα
θαη ε εθθξαζηηθή ιηηφηεηα θαη παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ
θαη ηελ επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηηο καζεκαηηθέο ηδέεο, ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο απνδείμεηο.
Γηα ην ίδην ζέκα ν De Villiers (1999) αλαθέξεη φηη νη καζεκαηηθέο απνδείμεηο απνηεινχλ έλα
κνλαδηθφ ηξφπν γηα ηελ επηθνηλσλία καζεκαηηθψλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ καζεκαηηθψλ, δαζθάισλ θαη
καζεηψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή
δηαδηθαζία ηεο πξνβνιήο θαη ηεο κεηάδνζεο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο ζηελ θνηλσλία. Ζ απφδεημε σο
κνξθή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ππνθεηκεληθή δηαπξαγκάηεπζε φρη κφλν ησλ
ζεκαζηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ ελλνηψλ αιιά ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ θξηηεξίσλ γηα έλα
απνδεθηφ επηρείξεκα. Σν θνηλσληθφ θηιηξάξηζκα κηαο απφδεημεο κέζα απφ ην θαηάιιειν
επηθνηλσληαθφ θίιηξν ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ θαη ζπρλά ζηελ
απφξξηςε ηεο κε ηελ αλαθάιπςε ελφο αληηπαξαδείγκαηνο.
Οη Harel & Sowder (2007) αλαθέξνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη ζηελ
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμία ηεο καζεκαηηθήο
γλψζεο πνπ παξάγεηαη απφ κία καζεκαηηθή απφδεημε.
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Καηαζθεπή
Ζ Laborde (2000) αλαθέξεη φηη νη καζεκαηηθέο απνδείμεηο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ
έλλνηα ηεο δξάζεο ή ηεο θαηαζθεπήο. Οη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο απνηεινχλ ην πεδίν ηεο εκπεηξίαο ζην
νπνίν νξγαλψλνληαη νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πιαίζην αλαθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ
απνηειεί ε Δπθιείδεηα γεσκεηξία πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο «γεσκεηξία ηνπ ράξαθα θαη ηνπ
δηαβήηε» εμαηηίαο ηεο θεληξηθήο ζέζεο πνπ έρνπλ νη θαηαζθεπέο ζην έξγν ηνπ Δπθιείδε. Πέξα απφ ηνλ
πξαθηηθφ ζθνπφ κηαο θαηαζθεπήο πνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, νη
θαηαζθεπέο δηαζέηνπλ θαη έλα ζεσξεηηθφ λφεκα. Σα εξγαιεία θαη νη θαλφλεο ρξήζεο ηνπο αληηζηνηρνχλ
ζηα αμηψκαηα θαη ηα ζεσξήκαηα ελφο ζεσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε θάζε θαηαζθεπή λα
αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεψξεκα. ηα πιαίζηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ην ζεψξεκα
ηεθκεξηψλεη ηελ νξζφηεηα ηεο θαηαζθεπήο (Mariotti, 2000).
Γηεξεύλεζε
Ζ είζνδνο ησλ πξνγξακκάησλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο έρεη δψζεη λέα
ψζεζε ζε κία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε
ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε απφδεημε έρεη αληηθαηαζηαζεί
απφ ηελ έξεπλα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. Με ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο νη καζεηέο κπνξνχλ λα
εληνπίζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο, λα πεηζηνχλ γηα ηελ νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο θαη λα
πξνρσξήζνπλ ηειηθά ζηελ παξαγσγή κηαο απφδεημεο (Mousoulides et al, 2004). H Hanna (2000)
αλαθέξεη φηη παξφιν πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο δηεξεχλεζεο είλαη ζεκαληηθή, νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα
ζηακαηνχλ εθεί ρσξίο λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε απφδεημε. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθφο. Ζ
δηεξεχλεζε νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε θαη ε απφδεημε ζηελ επαιήζεπζε.
Πλεπκαηηθή Πξόθιεζε
Ο De Villiers (1999) αλαθέξεη φηη ε θαηαζθεπή κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο πξνθαιεί
πλεπκαηηθά ηνπο καζεκαηηθνχο θαη αξθεηά ζπρλά ηνπο καζεηέο. Ζ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα
ζπγθξηζεί κε ηε ζσκαηηθή πξφθιεζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ νινθιήξσζε ελφο επίπνλνπ καξαζψληνπ
αγψλα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ γελλάηαη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο. Έηζη, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή ε
επραξίζηεζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ αηζζάλνληαη ζπνπδαίνη καζεκαηηθνί φπσο ν
Ππζαγφξαο θαη ν Αξρηκήδεο εμαηηίαο ησλ απνδείμεσλ ηνπο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε απφδεημε
εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο θαη απνηειεί ην πεδίν ειέγρνπ ηνπ
πλεπκαηηθνχ ζζέλνπο θαη ηεο επθπΐαο ηνπ καζεκαηηθνχ.
Γελίθεπζε
Ο Bell (1976) ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ιεηηνπξγία αλέθεξε φηη ε γελίθεπζε είλαη αθφκε
κία δηαδηθαζία πνπ ζεσξεί φηη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαγσγή κηαο απφδεημεο.
Τπνζηεξίδεη φηη ε απφδεημε σο θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαιιηεξγείηαη ζε πξψηε θάζε απφ ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε πνπ ζπλνδεχεη ηελ αλάπηπμε ηεο γελίθεπζεο. ηε
ζπλέρεηα ν καζεηήο εμσηεξηθεχεη ηε γελίθεπζε θαη ηελ ελαπνζέηεη ζηελ θξίζε ησλ άιισλ. Απηφο ν
41

δηπιφο έιεγρνο, εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο, ζα γελλήζεη ηελ αλάγθε γηα κηα πην νινθιεξσκέλε κνξθή
απφδεημεο δειαδή κία ηππηθή απφδεημε. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα
ηππηθή απφδεημε ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εάλ δελ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο
γλψζεο θαη ηελ αμία ηεο δεκφζηαο ηεθκεξίσζεο.
Ζ Hanna (2000) πεξηγξάθεη ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηεο απφδεημεο κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.
Τπνζηεξίδεη φηη ε απφδεημε είλαη θάηη πνιχ πην ζχλζεην απφ κία απζηεξή αιιεινπρία αμησκαηηθψλ
πξνηάζεσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εγθπξφηεηα κηαο καζεκαηηθήο ππφζεζεο. Δκπεξηέρεη θαη άιια
ζηνηρεία ηα νπνία είλαη αιιειέλδεηα θαη ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην άιιν. Απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο,
ε Hanna ραξαθηήξηζε σο ηηο πην νπζηψδεηο θαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ
εμήγεζε δηφηη αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηε δηπιή θχζε ηεο απφδεημεο, ηε γλσζηηθή θαη ηελ θνηλσληθή.
Οη γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απεπζχλεηαη ζηελ απφδεημε ηεο
νξζφηεηαο κηαο καζεκαηηθήο ππφζεζεο θαη ε αλάγθε γηα θνηλσληθή απνδνρή ηεο ππφζεζεο έξρεηαη
κέζα απφ ηελ εμήγεζε πνπ δίλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη. ηελ καζεκαηηθή εθπαηδεπηηθή
παξάδνζε έρεη επηθξαηήζεη ε αληίιεςε φηη ε απφδεημε απνηειεί απνθιεηζηηθφ κέζν ηεθκεξίσζεο (proof
that convinces). Οη Hanna (1995) θαη Hersh (1993) ππνζηεξίδνπλ φηη νη απνδείμεηο πνπ πείζνπλ πνιχ
ζπρλά δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ησλ απνδείμεσλ πνπ
εμεγνχλ (proof that explains). Σέινο, ν Simpson (1995) δηαθξίλεη αλάκεζα ζε απνδείμεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα κηαο ινγηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε απνδείμεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο
ηεο θαηά Hanna απφδεημεο. Τπνζηεξίδεη φηη νη απνδείμεηο κε ηε βνήζεηα ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ γίλνληαη
επθνιφηεξα θαηαλνεηέο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ δηφηη πξνζεγγίδνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά, θαζηζηνχλ ηα καζεκαηηθά πην ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα θαη αληαλαθινχλ ηελ θαηά ηα
θαηλφκελα εκπεηξηθή αληίιεςε γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πηνζέηεζαλ νη καζεκαηηθνί
φηαλ επηλφεζαλ ηελ καζεκαηηθή επηζηήκε. Έηζη, ζηελ ηζηνξία ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ
εκθαληζηεί δηάθνξνη ηχπνη ζπιινγηζκψλ απφ ηνπο νπνίνπο άιινη γίλνληαη απνδεθηνί σο απνδείμεηο θαη
άιινη σο επξεηηθά εξγαιεία. Δθηφο, απφ ηηο ηππηθέο απνδείμεηο, ππάξρνπλ νη δηάθνξεο κνξθέο
επαγσγηθήο ζθέςεο, ε αξίζκεζε, ε αιγεβξηθή αλάιπζε, ε νπηηθνπνίεζε, ν πεηξακαηηζκφο θαη ε
απφδεημε κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ θαη ε κνληεινπνίεζε (Hanna, Janke, Pulte, 2006).
2.3.3. Η Μεζνδνινγηθή Γλώζε ηεο Απόδεημεο
Οη Heinze & Reiss (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεζνδνινγηθή γλψζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο απνδεηθηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη εξεπλήηξηεο αλαιχνληαο ηηο απνδείμεηο πνπ έρνπλ
θαηαζθεπάζεη καζεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε γλψζε ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ δελ είλαη αξθεηή
γηα ηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ. Έηζη, πξφηεηλαλ φηη είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο θαηάιιειεο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο απφδεημεο. Απηή ε
κεζνδνινγηθή γλψζε πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία:
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1. ρήκαηα απφδεημεο- Μία καζεκαηηθή απφδεημε είλαη έλα ινγηθφ κνηίβν πνπ πεξηιακβάλεη
παξαγσγηθά επηρεηξήκαηα. Άιια είδε επηρεηξεκαηνινγίαο φπσο ηα εκπεηξηθά-επαγσγηθά, ε
αλαθνξά ζε κία απζεληία ή επηρεηξήκαηα αληίιεςεο ζπλήζσο δελ επαξθνχλ γηα κία
καζεκαηηθή απφδεημε.
2. Γνκή Απφδεημεο- Μία απφδεημε αξρίδεη κε ζπγθεθξηκέλε βάζε ζπιινγηζκνχ θαη θαηαιήγεη ζε
κία ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Απηή ε πξφηαζε απνδεηθλχεηαη εάλ φια ηα επηρεηξήκαηα είλαη
έγθπξα απφ καζεκαηηθή άπνςε. Με άιια ιφγηα, κία απφδεημε πξέπεη λα απνδεηθλχεη απηφ γηα
ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ε ρξήζε ηεο πξφηαζεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
επηρείξεκα. Δπηπξφζζεηα, θελά ηα νπνία δηαζπνχλ ηε δνκή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο δελ
γίλνληαη απνδεθηά σο ηκήκαηα κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο.
3. Λνγηθή Αιπζίδα: Κάζε βήκα κηαο απφδεημεο κπνξεί λα εμαρζεί απφ ην πξνεγνχκελν βήκα θαη
ίζσο λα ππνζηεξηρζεί απφ επηπξφζζεηεο έγθπξεο καζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλ θαη ζπλδένληαη είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο
καζεηήο πνπ πξνζπαζεί λα απνδείμεη κία πξφηαζε κε ηε βνήζεηα κηαο θπθιηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο,
αληηθξνχεη ην δεχηεξν ζηνηρείν (δνκή απφδεημεο) αιιά φρη απαξαίηεηα ηα ππφινηπα δχν ζηνηρεία.
Δπνκέλσο, γηα λα κάζνπλ νη καζεηέο λα θαηαζθεπάδνπλ καζεκαηηθέο απνδείμεηο είλαη απαξαίηεην λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηα ηξία ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγηθήο γλψζεο.
2.3.4. Γηαδηθαζία Απόδεημεο
Φάζεηο ηεο καζεκαηηθήο απόδεημεο
Ο Boero (1999) ππνζηήξημε φηη γηα λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο πνπ παίδεη ε επηρεηξεκαηνινγία ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ηηο νπνίεο νλφκαζε θάζεηο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα καζεκαηηθά.
Ο εξεπλεηήο ηνλίδεη φηη νη 6 θάζεηο ηνπ κνληέινπ πνπ πξνηείλεη δελ αιιεινζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε
γξακκηθφ ηξφπν δηφηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο θάπνησλ θάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. Οη θάζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη
ζπλνπηηθά παξαθάησ:
1. Ζ παξαγσγή κηαο ππφζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο
θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηδηνηήησλ θαη επηρεηξεκάησλ πνπ πείζνπλ γηα ηελ αιεζνθάλεηα ηεο
ππφζεζεο. Απηή ε θάζε αλήθεη ζηελ ηδησηηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ ελφο καζεκαηηθνχ.
2. Ζ δηαηχπσζε κηαο πξφηαζεο ζχκθσλα κε θνηλά απνδεθηέο ζπληαθηηθέο ζπλζήθεο (έρνπκε ηελ
παξνπζίαζε ελφο επίζεκνπ θεηκέλνπ).
3. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππφζεζεο, επξεηηθή, ζεκαζηνινγηθή θαη ηππηθή
επεμεξγαζία ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο ππνζέζεηο θαη ηελ πξφηαζε, εληνπηζκφο ησλ
θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ ηεθκεξίσζεο ηεο ζεσξίαο (αλήθεη ζηελ ηδησηηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ
ηνπ καζεκαηηθνχ).
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4. Ζ θαηαζθεπή κηαο ινγηθήο παξαγσγηθήο αιπζίδαο απφ ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα (απηή ε θάζε
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δεκφζηα πξνβνιή ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ καζεκαηηθφ πρ ζε έλα
ζεκηλάξην).
5. Ζ νξγάλσζε ηεο αμησκαηηθήο αιπζίδαο ζε καζεκαηηθή απφδεημε πνπ γίλεηαη απνδεθηή
ζχκθσλα κε ηα καζεκαηηθά πξφηππα ηεο επνρήο πνπ παξάγεηαη ην θάζε θείκελν.
6. Ζ πξνζέγγηζε κηαο ηππηθήο απφδεημεο πνπ δελ είλαη πάληα εθηθηή ή πνπ είλαη δπλαηφλ λα
παξαρζεί γηα νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο απφδεημεο.
Ο Boero (1999) επηζεκαίλεη φηη ε πξνεγνχκελε αλάιπζε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο απφ ηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα
αλαθέξεη φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε είζνδνο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο ζηα ζρνιεία, είλαη
ζεκαληηθφ λα αληηκεησπηζηνχλ δχν εκπφδηα:
1. Ζ θχζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο - Σα επηρεηξήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα επηρεηξήκαηα ηεθκεξίσζεο. Οη
καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εκπεηξηθά επηρεηξήκαηα (κεηξήζεηο), νπηηθέο
απνδείμεηο θνθ κέρξη ηελ ηέηαξηε θάζε. Αθφκε, ζηηο ηειεπηαίεο 4 θάζεηο νη καζεηέο ζα
πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνληαη ζε ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ πιαίζην.
2. Ζ θχζε ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ ησλ καζεηψλ - πρλά νη καζεηέο βξίζθνπλ αλαινγίεο
θαη παξαδείγκαηα πνπ πείζνπλ γηα ηελ εγθπξφηεηα κηαο πξφηαζεο. Αλ θαη απηά ηα
παξαδείγκαηα ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ηηο πξψηεο 4 θάζεηο απνξξίπηνληαη ζηελ 5ε θάζε.
Σα παξαπάλσ εκπφδηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο
επηρεηξεκαηνινγίαο είηε ειεχζεξεο ζηηο πξψηεο θάζεηο είηε επίζεκεο ζηηο ηειεπηαίεο δχν θάζεηο, ζα
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε εθπαηδεπηηθά κέζα. Ζ θχζε ησλ επηρεηξεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ
ζεσξεηηθφ πνιηηηζκφ πνπ αλαπηχζζεη ζηελ ηάμε ν δάζθαινο αιιά θαη απφ ηε θχζε ηνπ καζεκαηηθνχ
πξνβιήκαηνο. Ζ θχζε ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο εμαξηάηαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηελ ηάμε. πλεπψο γηα λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά καζεζηαθά
απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθφ νη δάζθαινη λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα
θαιιηεξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα
αλαπηχμνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα απνδεηθλχνπλ κε καζεκαηηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηα
πξφηππα ηεο καζεκαηηθήο θνηλφηεηαο.
2.3.5. Σξεηο θάζεηο απόδεημεο κε ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο
Οη Christou et al (2004) εμεηάδνληαο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο
γεσκεηξίαο κπνξεί λα βνεζήζεη έλα καζεηή λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη κία καζεκαηηθή πξφηαζε
κίιεζαλ γηα ηξεηο θάζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο:
1. Ζ θάζε πξηλ ηελ απφδεημε – ηελ πξψηε θάζε νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην
πξφβιεκα, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαη λα ηηο ρεηξηζηνχλ κε ηέηνην
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ηξφπν ψζηε λα εληνπίζνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηεξεπλήζνπλ
απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνζέζεηο. Ζ θαηαζθεπή, ε
δηεξεχλεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη ηα
απαξαίηεηα εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ ζα θάλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο πεηζηηθέο γηα ηελ εγθπξφηεηα
ηνπο.
2. Ζ θάζε ηεο απφδεημεο – Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο
θαη νη θαηάιιειεο εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλεη ν δάζθαινο νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ
αλαδήηεζε ησλ απνδείμεσλ γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπο. ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο ηεθκεξηψλνπλ
ηηο ππνζέζεηο ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. Οη
κεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ην κέζν γηα λα βξεζνχλ νη εμεγήζεηο αιιά θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη κεηξήζεηο παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνπλ επηπιένλ
ππνζέζεηο θαη γεληθεχζεηο. Σέινο, νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο ζε απηή ηελ
θάζε απνηεινχλ ην κέζν πνπ γεθπξψλεη ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ επαγσγηθή
δηεξεχλεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ζθέςε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ
εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ζηελ ηππηθή απφδεημε θαη πνπ αλαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ε απφδεημε
θαη ε δξάζε (θαηαζθεπή, κέηξεζε) είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο.
3. Ζ θάζε ηεο πλεπκαηηθήο πξφθιεζεο γηα ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε παξφκνηα
πξνβιήκαηα - ηελ ηειεπηαία θάζε νη καζεηέο αηζζάλνληαη κία έληνλε επηζπκία λα εμεγήζνπλ
ηηο ππνζέζεηο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ πσο έλα ζπκπέξαζκα απνηειεί απνηέιεζκα άιισλ
παξφκνησλ ηδεψλ, απνηειεζκάησλ ή ζεσξεκάησλ.
2.3.6. Κξηηήξηα Απνδνρήο κηαο καζεκαηηθήο απόδεημεο
Ζ Hanna (1989) έγξαςε φηη φηαλ νη καζεκαηηθνί πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ ηελ νξζφηεηα κηαο
καζεκαηηθήο ππφζεζεο θαη λα δερηνχλ κία ζεσξία σο έγθπξε, ηφηε πξέπεη λα ηζρχνπλ φινη ή έλαο
ζπλδπαζκφο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1. Καηαλννχλ πιήξσο ηε καζεκαηηθή ζεσξία θαη δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα πξνηείλεη φηη δελ είλαη
έγθπξε.
2. Ζ ζεσξία έρεη κεγάιε αμία γηα ηα δηάθνξα παξαθιάδηα ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο κε
απνηέιεζκα λα δηθαηνινγείηαη ε εμνλπρηζηηθή αλάιπζε θαη κειέηε ηεο.
3. Ζ ζεσξία είλαη ζπλεπήο κε ην ζψκα ησλ απνδεθηψλ καζεκαηηθψλ απνηειεζκάησλ.
4. Ο ζπγγξαθέαο δηαζέηεη κία άςνγε θήκε σο εηδηθνχ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ
αληηθείκελν.
5. Τπάξρεη κία πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζηεξίδεη ηε ζεσξία (φρη απαξαίηεηα απζηεξή), ε
κνξθή ηεο νπνίαο δελ ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά.

45

2.3.7. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο έγθπξεο απόδεημεο γηα ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά
χκθσλα κε ηνλ Stylianides (2007) ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ζπιινγηζκνχ πνπ πξέπεη λα
ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφο σο έγθπξε καζεκαηηθή απφδεημε γηα ην επίπεδν ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε ζεκειίσζε (νξηζκνί, αμηψκαηα), ε δηαηχπσζε (επαγσγηθφο ή
παξαγσγηθφο ζπιινγηζκφο), ε αλαπαξάζηαζε (εθθξάδεηαη κε θαζεκεξηλφ ιφγν ή αιγεβξηθά;) θαη ε
θνηλσληθή δηάζηαζε (πσο επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή νκάδα, γίλεηαη απνδεθηή ή φρη ε απφδεημε;).
χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη πξψηα λα αμηνινγεί θαηά
πφζν ηα ηξία πξψηα δνκηθά ζηνηρεία ζηα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά
σο απφδεημε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζρεδηάδεη ηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή δηακεζνιάβεζε πξνθεηκέλνπ λα
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα αλαπηχμνπλ θαη λα αλαθνηλψζνπλ ζηελ ηάμε ηα επηρεηξήκαηα ηνπο έηζη
ψζηε λα ηα απνδερηνχλ ή λα ηα απνξξίςνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. Έλα επηρείξεκα ζε κία ζρνιηθή ηάμε
κπνξεί λα απνηειεί απφδεημε κφλν εάλ πείζεη ηνπο καζεηέο θαη γίλεηαη απνδεθηφ σο απφδεημε απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα. Δπηπξφζζεηα, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ παξαπάλσ έιεγρν δηαηχπσζε έλα
ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο ηεο πλεπκαηηθήο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο. Έηζη γηα
λα είλαη έγθπξε κία απφδεημε ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία λα είλαη εηιηθξηλή απέλαληη ζηνπο θαλφλεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ
πξννδεπηηθή ζπλέρεηα ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.
2.4. ΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΙΜΟΙ
Ο άλζξσπνο σο ινγηθφ νλ ρξεζηκνπνηεί ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη
ζηε γλψζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα
αλαδεηεί ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζεη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
αλζξψπνπ ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα αλαπηπρζεί ε θξηηηθή
ζθέςε ησλ καζεηψλ, ζηνηρείν πνπ απνηειεί θαη βαζηθφ ζθνπφ ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο.
ηαλ ην ζρνιείν ηνλίδεη θαη ηε γλψζε θαη ηε ζθέςε, θαζηζηά ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα ζπιινγίδνληαη κε
εξγαιείν ηε γλψζε, θη έηζη λα δηεπξχλνπλ ηε ζεψξεζε ηνπ θφζκνχ (Μαηζαγγνχξαο, 1998). Ο Vygotsky
(1993) ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπιινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ κπνξνχλ λα
αλαπηχμνπλ ζπιινγηζηηθή αλψηεξνπ επηπέδνπ.
Απηή ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ειέγρεη θαη λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζεη έλα ζπκπέξαζκα ην νπνίν ζα είλαη ινγηθά ηεθκεξησκέλν εκθαλίδεηαη κε ηξεηο
δηαθνξεηηθέο κνξθέο (Μαηζαγγνχξαο, 1998):
1. Ο επαγσγηθφο ζπιινγηζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην άηνκν βαίλεη ζηαδηαθά απφ ηελ αλάιπζε
κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηε δηακφξθσζε ελλνηψλ, γεληθεχζεσλ θαη ζεσξηψλ.
2. Ο απαγσγηθφο ή παξαγσγηθφο ζπιινγηζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην άηνκν μεθηλά απφ κία απνδεθηή
αξρή ή γελίθεπζε γηα λα πξνβιέςεη, λα πξνγξακκαηίζεη θαη γηα λα επηιχζεη πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνχλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο.
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3. Ο αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί ηε δνκεκέλε γλψζε πνπ
θαηέρεη γηα έλα γλσζηφ ηνπ ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη έλα άγλσζην ζ‟ απηφ
ζχζηεκα.
Οη Ball et al (2002) νξίδνπλ ηνπο καζεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο σο έλα ζχλνιν απφ εθαξκνγέο θαη
πξφηππα πνπ είλαη ζπιινγηθά, φρη απιά αηνκηθά θαη ηδηφκνξθα, θαη φηη έρνπλ βαζηέο ξίδεο ζηελ θχζε
ησλ καζεκαηηθψλ. Πξνζζέηνπλ φηη νη ζπιινγηζκνί επηηεινχλ δχν ιεηηνπξγίεο. χκθσλα κε ηελ πξψηε
νη ζπιινγηζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ ηδεψλ
νπφηε θαη έρνπκε ηελ δηεξεπλεηηθή ζπιινγηζηηθή ζθέςε. Ζ δεχηεξε ιεηηνπξγία πνπ νλνκάδεηαη
ζπιινγηζηηθή ηεο ηεθκεξίσζεο ζέιεη ηνπο ζπιινγηζκνχο λα θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε θαηά ηελ
ηεθκεξίσζε ή ηελ απφδεημε καζεκαηηθψλ ππνζέζεσλ. Οη ζπιινγηζκνί ηεο ηεθκεξίσζεο ζηα πιαίζηα
ησλ καζεκαηηθψλ ζηεξίδνληαη ζε δχν βάζεηο. Ζ πξψηε είλαη έλα εμειηζζφκελν ζψκα δεκφζηαο γλψζεο
πνπ πεξηιακβάλεη ηηο καζεκαηηθέο ηδέεο, δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο θαη έλλνηεο πνπ ζεσξνχληαη ήδε γλσζηά
θαη πνπ απνηεινχλ ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ παξαπέξα καζεκαηηθή έξεπλα θαη απφδεημε. Ζ
δεχηεξε βάζε αθνξά ηε καζεκαηηθή γιψζζα δειαδή ηα ζχκβνια, ηνπο φξνπο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη
γεληθά νιφθιεξε ηε γισζζηθή θαη ζπκβνιηθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα
θαη ε ζαθήλεηα ζηε καζεκαηηθή επηθνηλσλία πνπ εμεγεί θαη απνδεηθλχεη.
Ο Reid (2002) επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηνπο παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο ησλ
καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ αλαθέξεη φηη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξία είδε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
πξνηάζεσλ κηαο απφδεημεο θαη ηε θχζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. Έηζη, ππάξρεη ε εηδίθεπζε πνπ απνηειεί
ην είδνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ ζπλαληά πην ζπρλά έλαο δάζθαινο θαη απνηειεί ηελ
εθαξκνγή ελφο γεληθνχ θαλφλα ζε κία κφλν πξφηαζε. (Απηφο ν πηγθνπΐλνο έρεη θηεξά απφ ην γεληθφ
θαλφλα φινη νη πηγθνπΐλνη έρνπλ θηεξά). Αθφκε, ππάξρεη ε απιή παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή ή ηνπ ελφο
βήκαηνο ζηελ νπνία ν ζπιινγηζκφο πεξηιακβάλεη κία παξαγσγή απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο.
Πξφθεηηαη γηα ηηο ζεκειηψδεηο ιίζνπο πνπ πξέπεη λα ζπλαξκνινγεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε κία
νινθιεξσκέλε απφδεημε. Σέινο ππάξρεη ε ππνζεηηθή παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζε κία
ππφζεζε θαη φρη ζε γλσζηέο πξνηάζεηο φπσο ζπκβαίλεη παξαπάλσ. Απηφ ην είδνο ησλ ινγηθψλ
ζπιινγηζκψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απνδείμεηο κέζσ αληίθαζεο ή ζηα πιαίζηα κηαο επαγσγηθήο
ζπιινγηζηηθήο. Αλ θαη απηή ε κνξθή ησλ ζπιινγηζκψλ ζεσξείηαη πην δχζθνιε, εληνχηνηο
παξαηεξείηαη ζηε ζθέςε ησλ καζεηψλ ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα ησλ
άιισλ δχν κνξθψλ ζπιινγηζκνχ.
2.4.1. Γηαίζζεζε θαη Μαζεκαηηθή Απόδεημε
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ είδε ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ, ζηα καζεκαηηθά ζπλαληάκε θαη ηνπο
δηαηζζεηηθνχο ζπιινγηζκνχο. Πνιιέο θνξέο γηα ιπζεί έλα πξφβιεκα είλαη πην εχθνιν λα αγλνήζεηο
ηνπο ηχπνπο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο θαη λα πξνζεγγίζεηο ην πξφβιεκα δηαηζζεηηθά. Ο Kortenkamp
(2004) ππνζηεξίδεη φηη ε καζεκαηηθή απζηεξφηεηα θαη ε απφδεημε δελ είλαη αληίζεηεο πξνο ηα
εκπεηξηθά καζεκαηηθά, αιιά φηη ην έλα ζπκπιεξψλεη ην άιιν. Ζ καζεκαηηθή δηαίζζεζε κπνξεί λα
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θαιιηεξγεζεί κφλν θάλνληαο καζεκαηηθά. Έηζη, γίλεηαη πην εχθνιν λα αλαθαιπθζνχλ θαη λα
θαηαλνεζνχλ νη απνδείμεηο.
2.4.2 Λνγηθνί πιινγηζκνί θαη ε θύζε ησλ Μαζεκαηηθώλ Πξνβιεκάησλ
ε κία πνιπεηή έξεπλα νη Brousseau & Gibel (2005) εμέηαζαλ ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη δηαθνξεηηθέο
κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ ζηα καζεκαηηθά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηα πιαίζηα ηεο
ζεσξίαο ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηρείξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ
δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κνξθψλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ
παξάγνληαλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίεο. Με ηνλ φξν ινγηθνί ζπιινγηζκνί νη εξεπλεηέο δελ
αλαθέξνληαη ζηελ απιή αλαπαξαγσγή κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο πνπ έρεη απνκλεκνλεχζεη έλαο
καζεηήο κεηά απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζηελ ηάμε απφ ηνλ δάζθαιν. Αληίζεηα, ππνζηεξίδνπλ φηη νη
ινγηθνί ζπιινγηζκνί κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο έλα ζχλνιν απφ πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη,
ζπλδπάδνληαη ή ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο κε ινγηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο
παξακέηξνπο. Ο παξαπάλσ γεληθφο νξηζκφο γηα ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο πεξηνξίζηεθε απφ ηνπο
εξεπλεηέο κε ηε πξνζζήθε επηπξφζζεησλ ζπλζεθψλ.
Έηζη, ραξαθηήξηζαλ σο ινγηθφ ζπιινγηζκφ πνπ πεξηγξάθεη κία ζρέζε R αλάκεζα ζε δχν ζηνηρεία
Α θαη Β κία επηρεηξεκαηνινγία φπνπ:


Σν Α ραξαθηεξίδεη κία ζπλζήθε ή έλα παξαηεξήζηκν γεγνλφο ην νπνίν λα εμαξηάηαη απφ
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο.



Σν Β είλαη έλα απνηέιεζκα, κία απφθαζε ή έλα γεγνλφο πνπ έρεη πξνβιεθζεί.



Σν R είλαη κία ζρέζε, έλαο θαλφλαο ή γεληθά θάηη πνπ είλαη γλσζηφ θαη απνδεθηφ. Ζ ζρέζε
R νδεγεί ην ππνθείκελν πνπ ελεξγεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε ζπλζήθε ή ην γεγνλφο Α, λα
ιάβεη ηελ απφθαζε Β, λα πξνβιέςεη ην Β ή λα δειψζεη φηη ηζρχεη ην Β.

Δπηπξφζζεηα, έλαο αιεζηλφο ινγηθφο ζπιινγηζκφο εκπεξηέρεη έλα παξάγνληα Δ (καζεηήο ή
δάζθαινο) πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ζρέζε R θαη έλα project πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε S πνπ
απαηηεί ηε ρξήζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο. ια ηα παξαπάλσ ππνδειψλνπλ φηη νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί
ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ξφιν ηνπο ή ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Ζ ιεηηνπξγία
ηνπο κπνξεί λα έρεη σο ζηφρν λα ιεθζεί κία απφθαζε, λα ελεκεξψζεη, λα πείζεη ή λα εμεγήζεη. Σν
γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θαηάζηαζεο
νδεγεί ζηνλ ραξαθηεξηζκφ αξθεηψλ «επηπέδσλ» απφ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηππηθέο κνξθέο
ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμεγνχληαη απφ ηηο πνηθίιεο θαηαζηάζεηο. Σα επίπεδα απηά ζχκθσλα κε ηνπο
Brousseau & Gibel (2005) είλαη ηα εμήο:


Δπίπεδν 3 – Ωο ινγηθνί ζπιινγηζκνί ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ ραξαθηεξίδνληαη νη ηππηθνί
ζπιινγηζκνί πνπ ζηεξίδνληαη ζε κία αιιεινπρία απφ νξζά ζπλδεδεκέλα ζπκπεξάζκαηα
κε ζαθείο αλαθνξέο ζηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ή ζε έλα γλσζηηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη
γεληθά απνδεθηφ απφ ηελ ηάμε. Ζ νξζφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ζπλήζσο θαηαζηάζεηο ηεθκεξίσζεο δελ ζεσξείηαη δεδνκέλε.
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Δπίπεδν 2 - Ωο ινγηθνί ζπιινγηζκνί ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ ραξαθηεξίδνληαη νη
ζπιινγηζκνί πνπ ζεσξνχληαη αηειείο ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθνχο. Ωζηφζν, ηα θελά πνπ
εκθαλίδνπλ θαιχπηνληαη κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε κία θαηάζηαζε φπνπ
κία νινθιεξσκέλε δηαηχπσζε δελ ζα νδεγνχζε ζηελ επηζπκεηή ηεθκεξίσζε. Ζ
ζπιινγηζηηθή απηνχ ηνπ είδνπο εκθαλίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο δηαηχπσζεο θαη παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζε θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο.



Δπίπεδν 1 - Ωο ινγηθνί ζπιινγηζκνί ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ ραξαθηεξίδνληαη νη
ζπιινγηζκνί πνπ δελ είλαη κεζνδηθά δηαηππσκέλνη θαη ζπλεπψο απνδίδνληαη ζην
καζεκαηηθφ αληηθείκελν κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ θαη εξκελεχνληαη σο κνληέιν δξάζεο
πνπ νλνκάδεηαη «έκκεζν κνληέιν δξάζεο» ή «ζεψξεκα δξάζεο».

Με ηε βνήζεηα ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο νη εξεπλεηέο αλέιπζαλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλέπηπμαλ
νη καζεηέο ηεο Δ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρεηηθά κε κία θαηάζηαζε εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πνηθηιία ζηηο κνξθέο ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο
ήηαλ πεξηνξηζκέλε, φηη νη ζπιινγηζκνί ηνπο δελ ήηαλ πνιχπινθνη απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ
ππνινγηζκψλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηαδίσλ πνπ εκθάληδαλ θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ
ζην κεγαιχηεξν κέξνο σο ραξαθηεξηζκνί ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ. Αθφκε, παξαηήξεζαλ φηη ε ηθαλφηεηα
ησλ καζεηψλ λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά δελ εκθάληζε κεγάιε πξφνδν δηφηη ν δάζθαινο αδπλαηνχζε λα
αλαηξνθνδνηήζεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ καζεηψλ ηνπ κε
απνηέιεζκα λα θαηαθεχγεη ζε ξεηνξηθά κέζα πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπ ζθνπνχο θαη φρη
ηελ αλάπηπμε κηαο ζπιινγηζηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε. Ζ παξαπάλσ αδπλακία ηνπ
δάζθαινπ δελ νθείιεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ δηαηχπσλαλ νη καζεηέο αιιά
ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ επέιεμε ν δάζθαινο, ην νπνίν πεξηφξηδε ή δελ επέηξεπε ζηνπο
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ηηο πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο, λα κνηξαζηνχλ κε
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμαλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δξάζεο θαη ηέινο
λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο.
Οη εξεπλεηέο ινηπφλ ππνζηήξημαλ φηη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εάλ
κηα θαηάζηαζε παξέρεη ζην δάζθαιν ηε δπλαηφηεηα λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κία απηνλνκία λα
δξάζνπλ, ηφηε θαηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο ησλ ιχζεσλ πνπ ζα πξνηείλνπλ νη καζεηέο είλαη δπλαηφλ ν
δάζθαινο λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην αληηθεηκεληθφ πεξηβάιινλ ηεο θαηάζηαζεο θαη λα κε
ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ξεηνξηθά δηδαθηηθά κέζα γηα λα επεμεξγαζηεί ηηο δηάθνξεο κνξθέο
ζπιινγηζκψλ πνπ ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηνπ.
2.5. Η ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Ση πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζχγρξνλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην κάζεκα ησλ
καζεκαηηθψλ; Δίλαη απαξαίηεην λα δηδάζθεηαη ε καζεκαηηθή απφδεημε; ζνλ αθνξά ην δεχηεξν
εξψηεκα ν Schoenfeld (1994) απάληεζε: «Απνιχησο. Υξεηάδεηαη λα πσ θάηη πεξηζζφηεξν. Απνιχησο».
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Ο εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη φηη ε καζεκαηηθή απφδεημε δελ είλαη έλα μερσξηζηφ πξάγκα απφ ηα
καζεκαηηθά φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ ζηνηρείν
ζηελ πξαθηηθή, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ καζεκαηηθψλ θαη πξέπεη επνκέλσο λα
ελζσκαησζεί ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ. Ωζηφζν, ν εξεπλεηήο αλαθέξεη φηη
επεηδή ε καζεκαηηθή απφδεημε είλαη κία παξεμεγεκέλε έλλνηα είλαη ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηεί
πιήξσο ηη είλαη, πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζθέςε θαη πσο θαη πφηε
κπνξνχλ νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ.
πγθεθξηκέλα ν Schoenfeld (1994) ππνζηήξημε φηη πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ
3 ξφινη γηα ηε καζεκαηηθή απφδεημε:
1. Ζ κνλαδηθή αίζζεζε βεβαηφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα έγθπξα καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα, θάηη
πνπ δελ ζπλαληάεη θαλείο ζε άιια επηζηεκνληθά πεδία θαη πνπ θάλεη ην κάζεκα ησλ
καζεκαηηθψλ απηφ πνπ είλαη.
2. Σν γεγνλφο φηη ε απφδεημε δελ ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα δπζλφεηε ηππηθή
ηεξνηειεζηία αιιά κπνξεί λα απνηειεί έλα κέζν θσδηθνπνίεζεο κηαο ζαθψο δηαηππσκέλεο
ζθέςεο θαη έλα ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ κε ηνπο άιινπο.
3. Σν γεγνλφο φηη γηα ηνπο καζεκαηηθνχο ε απφδεημε απνηειεί κέζν λα ζθέθηεζαη, λα δηεξεπλάο
θαη λα θαηαλνείο θαη φηη νη καζεηέο κπνξνχλ θαη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ καζεκαηηθή
απφδεημε κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Παξαδνζηαθά, ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ε καζεκαηηθή απφδεημε δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα
ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. πλεζίδεηαη λα παξνπζηάδεηαη σο κία επίζεκε κνξθή επαιήζεπζεο
καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο νη καζεηέο πιεξνθνξνχληαη φηη είλαη νξζέο. Απηή ε πξνζέγγηζε
δίλεη έκθαζε ζηελ αθξηβή δηαηχπσζε κηαο πξφηππεο παξαγσγηθήο παξνπζίαζεο ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο φπνπ ε κνξθή ζεσξείηαη πην ζεκαληηθή απφ ην πεξηερφκελν (Hoyles & Jones,
1998).
Οη ζρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ηνπο
ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ απφδεημε ζην πξφγξακκα ηνπο, νη καζεηέο ζπλερίδνπλ λα
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ απφθηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο. Έλαο ιφγνο πνπ
ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη νη καζεηέο δελ είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ επάξθεηα ζηνπο ινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο θαη ηελ καζεκαηηθή απφδεημε εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή δελ απνηειεί κέξνο φισλ
ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηζρπξίδνληαη φηη
ελζσκαηψλνπλ ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηε καζεκαηηθή απφδεημε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ
θαηάιιειε νξγάλσζε ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο δαζθάινπο ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ψζηε λα δίλνπλ
ζηνπο καζεηέο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο επθαηξίεο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ παξαπάλσ καζεκαηηθή
δηαδηθαζία (Stylianides & Silver, 2004).
ηελ Κίλα ε δηαδηθαζία θαη ε κέζνδνο ηεο απφδεημεο ζπλερίδεη λα απνηειεί νπζηαζηηθφ κέξνο
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα καζεκαηηθά. χκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ αλαθνίλσζε ε
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Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή ηεο αγθάε (2004) δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο απφδεημεο ηδηαίηεξα ζηηο
ηάμεηο 6 σο 9 γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
…Να βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία απφ ηε δηαηζζεηηθή
γεσκεηξία ζηελ πεηξακαηηθή θαη ελ ζπλερεία ζηελ παξαγσγηθή, λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε
θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε δηαίζζεζε θαη ηε ινγηθή ζθέςε, λα αληηιεθζνχλ
ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ, ησλ αλαινγηθψλ ζπιινγηζκψλ
θαη παξαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ…, λα γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία «πείξακα-επαγσγή-ππφζεζεαπφδεημε» (Ding & Jones, 2007)
ην ζχγρξνλν Δζληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία
(Department of Education, 1995) νη καζεκαηηθνί ζπιινγηζκνί απνηεινχλ μερσξηζηφ ζηφρν θάησ απφ
ηνλ ηίηιν Υξήζε θαη Δθαξκνγή ησλ Μαζεκαηηθψλ. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ νη καζεηέο
πξέπεη λα αζρνινχληαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, κε ηε δηαηχπσζε θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ θαη
κε ηελ εμήγεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ζπκπεξαζκάησλ. Τπάξρεη κία ηεξαξρεκέλε αθνινπζία εμέιημεο
ζηελ εθκάζεζε ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. πγθεθξηκέλα νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζε πξψηε θάζε
επαγσγηθέο κεζφδνπο θαη κεηά καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο εκπεηξηθέο
απνδείμεηο θαη ζηα καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα πξηλ θηάζνπλ ηειηθά (γηα ηνπο ιίγνπο) ζηελ θαηαζθεπή
ηππηθψλ απνδείμεσλ. Απηή ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηηο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο
ζπλδπάζηεθε κε ηε κείσζε ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν. ε αληίζεζε
κε ηα πεξηζζφηεξα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φπνπ ε απφδεημε δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο
Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο, ζηελ Αγγιία ε απφδεημε έρεη απνκνλσζεί απφ ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη
δηδάζθεηαη μερσξηζηά. Ζ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο έδσζε ην έλαπζκα γηα
έλα γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηφηη δελ
ππήξραλ ηα απαξαίηεηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα λα ην ζηεξίμνπλ ζπζηεκαηηθά. Ζ παξαπάλσ
πξνζέγγηζε πξνο ηηο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα απνκαθξπλζεί ε καζεκαηηθή
εθπαίδεπζε απφ ηελ άζθνπε ξνπηίλα πνπ ηε ραξαθηήξηδε θαηά ηηο πξψηκεο επνρέο, δηφηη ελψ κεξηθνί
καζεηέο θαηάθεξλαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Δπθιείδεηα ινγηθή πνιχ ιηγφηεξνη καζεηέο
θαηαλννχζαλ ηελ γεσκεηξία ζηελ νπνία νδεγνχζε. (Healy&Hoyles, 1998 θαη 2000).
Οη Battista & Clements (1995) πξνηείλνπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε λα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νπηηθή ηεθκεξίσζε θαη ηελ εκπεηξηθή
ζθέςε δηφηη απηνχ ηνπ είδνπο ε ζθέςε ζα ηνπο βνεζήζεη λα θηάζνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα
γεσκεηξηθήο ζθέςεο. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα εμεγνχλ
θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Πξέπεη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ηειεηνπνηνχλ ηε ζθέςε ηνπο,
βνεζψληαο ηνπο ζηαδηαθά λα θαηαλνήζνπλ ηηο αδπλακίεο ηεο νπηηθήο θαη ηεο εκπεηξηθήο ηεθκεξίσζεο
κε ζπλέπεηα λα αλαδεηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηππηθήο καζεκαηηθήο
απφδεημεο. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ ηδεψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηδεψλ
απηψλ. Ζ ηππηθή απφδεημε είλαη θαηάιιειε κφλν ζην βαζκφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ παξάιιειε
θαηαλφεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ.
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2.5.1. NCTM PRINCIPLES AND STANDARDS
Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή θαη πνιπζπδεηεκέλε πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ
ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο δφζεθε απφ ην εζληθφ πκβνχιην ησλ
Καζεγεηψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (National Council of Teachers of Mathematics) ησλ Ζ.Π.Α.. Σν
ζπγθεθξηκέλν ζπκβνχιην έρεη ζρεδηάζεη θαη πξνηείλεη ηηο «Αξρέο θαη Πξφηππα γηα ηα ρνιηθά
Μαζεκαηηθά» (Principles and Standards for School Mathematics, NCTM 2000) κε ζθνπφ λα
θαζνδεγήζεη θαη λα βνεζήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα πηνζεηήζεη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ
νδεγνχλ ζηνλ καζεκαηηθφ αιθαβεηηζκφ. πγθεθξηκέλα, ηα πέληε πξψηα πξφηππα πεξηγξάθνπλ ηνπο
ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ θαη εληνπίδνληαη
ζηα πεδία ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ, ηεο άιγεβξαο, ηεο γεσκεηξίαο, ησλ κεηξήζεσλ θαη ηεο
αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη πηζαλνηήησλ. Σαπηφρξνλα, έρνπλ δηαηππσζεί θαη πέληε πξφηππα πνπ
απεπζχλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα γλσξίδεη έλαο καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα είλαη
ηθαλφο λα θαηαλνεί ηε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ θαη λα επηιχεη απνηειεζκαηηθά καζεκαηηθά
πξνβιήκαηα. Ζ δεχηεξε νκάδα πξνηχπσλ απνηειείηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ απφδεημε, ηε δηαζχλδεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αλαπαξάζηαζε.
ρεηηθά κε ην πξφηππν ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο απφδεημεο ζηα Standards 2000 αλαθέξνληαη
ηα εμήο:
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηε
ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απφδεημε σο ζεκειηψδε ζηνηρεία ησλ καζεκαηηθψλ, λα δηαηππψλνπλ θαη
λα ειέγρνπλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ καζεκαηηθά
επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο θαη λα επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο ηχπνπο
ζπιινγηζκψλ θαη κεζφδνπο απφδεημεο. (NCTM, 2000).
χκθσλα κε ην NCTM νη δχν νκάδεο πξνηχπσλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, είλαη αιιειέλδεηεο
θαη πξέπεη λα δηαηξέρνπλ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Αθφκε, ηα παξαπάλσ πξφηππα
πιαηζηψλνληαη απφ έμη γεληθέο αξρέο πνπ απνηεινχλ ην θάξν πνπ ζα θαζνδεγήζεη φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο (εθπαηδεπηηθνχο, ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο) ζηε ιήςε ησλ
απαξαίηεησλ απνθάζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ έλα αλψηεξν επίπεδν καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη
αξρέο απηέο πνπ αγθαιηάδνπλ ηα πξφηππα είλαη ε ηζφηεηα, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε δηδαζθαιία, ε
κάζεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε ηερλνινγία. πγθεθξηκέλα γηα ηελ ηερλνινγία νη απφςεηο ηνπ NCTM
(2000) ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:
Ζ ηερλνινγία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ δηφηη
επεξεάδεη ηα καζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη θαη εληζρχεη ηε κάζεζε.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ην εζληθφ ζπκβνχιην ησλ καζεκαηηθψλ
ππνζηεξίδεη φηη θαη νη πην κηθξνί καζεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο πνπ ηνπο
βνεζνχλ λα θαηαλννχλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ
νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ην ρξφλν θαη ηηο επθαηξίεο λα ζπιινγίδνληαη
ινγηθά θαη λα απνδεηθλχνπλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κηα βαζηά θαηαλφεζε
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ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ δηδαζθαιία πάλσ ζηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ απφδεημε είλαη κηα
ζχλζεηε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα μεθηλάεη απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ έηζη
ψζηε νη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ λα κελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ θαηαζθεπή απνδείμεσλ, φπσο
ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. πλεπψο είλαη ζεκαληηθφ ε δηδαζθαιία
ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο λα αξρίδεη απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ
δεκνηηθνχ εάλ ζέινπκε λα γεθπξσζεί ην θελφ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.
χκθσλα κε ηα Standards 2000 νη καζεηέο απφ κηθξή ειηθία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηε
ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απφδεημε σο ζεκειηψδε ζηνηρεία ησλ καζεκαηηθψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
θαηαλννχλ φηη κία καζεκαηηθή ππφζεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο
πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο. Αθφκε, είλαη νπζηψδεο νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ πνηα είδε
επηρεηξεκάησλ ζεσξνχληαη απνδεθηά ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ, λα θαηαλννχλ ηνπο
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ κία απφδεημε θαη λα αληηιακβάλνληαη φηη νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί βξίζθνληαη ζε
νιφθιεξν ην εχξνο ησλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη επίπεδν
απζηεξφηεηαο αλάινγα κε ηελ ειηθία.
εκαληηθή ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπο
λα δηαηππψλνπλ θαη λα ειέγρνπλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ
φηη νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα θάλνπλ, λα ηειεηνπνηνχλ θαη λα
ειέγρνπλ ππνζέζεηο. Δξσηήζεηο φπσο: «Ση πηζηεχεηο φηη ζα ζπκβεί κεηά; Πνην κνηίβν παξαηεξείο;
Ηζρχεη πάληα; Ηζρχεη κεξηθέο θνξέο;» βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ππνζέζεηο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο
δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ σο ελεκεξσκέλε εηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε
πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιιέο
επθαηξίεο λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα δεκηνπξγνχλ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα
είλαη πινχζην ζε ηέηνηνπ είδνπο εξεζίζκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ζα
κάζνπλ λα δηεξεπλνχλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο κε ρεηξαπηηθά πιηθά (ππνινγηζηέο ηζέπεο, ηνπβιάθηα) θαη λα
πεξηγξάθνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο θαη λα
πξνρσξήζνπλ ζε καζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζχκβνια θαζψο πξνρσξνχλ ζηηο ηάμεηο.
Μεηά ηε δηαηχπσζε καζεκαηηθψλ ππνζέζεσλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζρεδηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο. ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ
δεκνηηθνχ νη καζεηέο ζα πξνζπαζνχλ λα ηεθκεξηψλνπλ ππνζέζεηο κε εκπεηξηθφ ηξφπν κε ηε βνήζεηα
κεκνλσκέλσλ παξαδεηγκάησλ. Ωζηφζν ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ε ηεθκεξίσζε πνπ
πξνζθέξεη έλαο καζεηήο ζα πξέπεη λα έρεη πην γεληθή κνξθή θαη ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε
καζεκαηηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, νη καζεηέο ηνπ ιπθείνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
θαηαζθεπάδνπλ ζρεηηθά ζχλζεηεο αιπζίδεο απφ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη λα παξέρνπλ καζεκαηηθέο
εμεγήζεηο. ην δεκνηηθφ νη εμεγήζεηο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα δίλνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά κε ηε
ρξήζε ελφο θαζεκεξηλνχ ιφγνπ θαη δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ. εκαληηθφ ζεσξείηαη επίζεο νη καζεηέο λα
ζέηνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο ζηελ θξίζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο αιιά θαη λα αμηνινγνχλ ηηο
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ζθέςεηο ησλ άιισλ. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηηο
απνδείμεηο ηνπο ζε γξαπηή κνξθή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο. Ζ κνξθή ηεο
ηεθκεξίσζεο αλεμάξηεηα αλ είλαη αθεγεκαηηθή, νπηηθή ή κε ηε κέζνδν ησλ δχν ζηειψλ δελ έρεη ηελ
ίδηα βαξχηεηα κε κία απφδεημε πνπ κεηαδίδεη κε ζαθή θαη νξζφ ηξφπν ηηο καζεκαηηθέο ηδέεο,
ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ.
Καζψο νη καζεηέο αλεβαίλνπλ ηηο ηάμεηο ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
δηάθνξνπο ηχπνπο ζπιινγηζκψλ θαη κεζφδνπο απφδεημεο. Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα πξέπεη λα
αλαπηχζζνληαη ηα δηάθνξα είδε ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ, φπσο είλαη ν αιγεβξηθφο θαη ν γεσκεηξηθφο
ζπιινγηζκφο, ν αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο, ν ζπιινγηζκφο πηζαλνηήησλ θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θνθ.
Οη κηθξνί καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά κε ηε βνήζεηα ησλ
πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ
έλα επηρείξεκα. ε απηέο ηηο ειηθίεο ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ηε ζηξαηεγηθή ηεο δνθηκήο θαη
πιάλεο ή ηελ ηπραία εθαξκνγή πνιιψλ παξαδεηγκάησλ. Με ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε νη καζεηέο
ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζα κπνξνχλ λα δηεξεπλνχλ ππνζέζεηο κε πην ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν θαη ζα γλσξίδνπλ φηη έρνπλ δνθηκάζεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζε κία απφδεημε. Δπηπξφζζεηε κνξθή
απφδεημεο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο κηθξνχο καζεηέο είλαη απηή κε ηε βνήζεηα αληηπαξαδείγκαηνο
ηελ νπνία κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ γηα λα δηαςεχζνπλ κία πξφηαζε. ε φιεο ηηο βαζκίδεο νη καζεηέο ζα
ζπιινγίδνληαη κε επαγσγηθφ ηξφπν κε αθεηεξία κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Ωζηφζν, κε ηελ πξφνδν
ηνπο ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζα πξέπεη απνθηήζνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ παξαγσγηθνχο
ζπιινγηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπλ καζεκαηηθέο αιήζεηεο (NCTM, 2000).
2.5.2. Λνγηθνί ζπιινγηζκνί θαη Απόδεημε αλά ηάμε
Λνγηθνί ζπιινγηζκνί θαη Απόδεημε (Νεπηαγσγείν- Β Γεκνηηθνύ)
Αλ θαη νη κηθξνί καζεηέο δελ δηαζέηνπλ φια ηα εθφδηα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηνπο
ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο, εληνχηνηο παξνπζηάδνπλ έλα κηθξφ γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηνπο κεραληζκνχο
εθείλνπο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα αηζζαλζνχλ ζηγνπξηά
ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ηεο ιχζεο ηνπο. Οη καζεηέο απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ηε Β‟ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ δηαζέηνπλ δχν ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη ε αλαγλψξηζε κνηίβσλ θαη ε ηαμηλφκεζε.
Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, φπσο ε
παξαηήξεζε, ε εκπεηξηθή απφδεημε θαη νη ζχληνκεο παξαγσγηθέο αιπζίδεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε γλσζηά
ζηνηρεία. Γεληθά ζηηο ειηθίεο απηέο νη καζεηέο ζηεξίδνπλ ηηο γεληθεχζεηο ηνπο ζε κεκνλσκέλα
παξαδείγκαηα. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα ησλ
καζεηψλ έηζη ψζηε νη καζεηέο λα ειέγρνπλ ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο γεληθεχζεηο ηνπο κε ηε βνήζεηα
ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ θαη αληηπαξαδεηγκάησλ.
χκθσλα κε ηα Standards 2000 o ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ηάμεηο Νεπηαγσγείν-Β ηάμε
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
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1. Να δεκηνπξγνχλ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ
φηη ηα καζεκαηηθά κπνξνχλ είλαη θαηαλνεηά θαη φηη απαηηείηαη απφ απηνχο λα ηα θαηαλννχλ.
Ζ αίζνπζα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πινχζην πιηθφ πνπ ζα ρεηξίδνληαη νη καζεηέο θαηά ηε
δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ.
2. Να ρξεζηκνπνηνχλ εξσηήζεηο πνπ παξνηξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ καζεκαηηθέο
πξνηάζεηο.
3. Να βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ησλ αληηπαξαδεηγκάησλ ζηε δηάςεπζε
ππνζέζεσλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κία καζεκαηηθή πξφηαζε δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί
ζε έλα κφλν παξάδεηγκα.
4. Να βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε γιψζζα ηεο ινγηθήο έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα εμεγνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζθέςεηο ηνπο.
5. Να επηδηψθνπλ λα θαηαλννχλ ηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ πξνζερηηθή
αθξφαζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ δηαηππψλνπλ.
6. Να ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηε ζθέςε ηνπο
εκπεηξηθά θαη κε ινγηθά επηρεηξήκαηα.
Λνγηθνί ζπιινγηζκνί θαη Απόδεημε (Γ’ – Δ’ Γεκνηηθνύ)
Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο Γ‟ σο Δ‟ ζα πξέπεη λα εκθαλίζνπλ κία αιιαγή ζηε
καζεκαηηθή ηνπο ζθέςε. Δλψ ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο ηελ νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο ηελ απέδηδαλ ζε
έγθπξα θαη κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα, ζην ζηάδην απηφ ζα πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη φηη κεξηθά
παξαδείγκαηα δελ αξθνχλ γηα λα ηεθκεξησζεί κία απφδεημε θαη φηη ηα αληηπαξαδείγκαηα απνηεινχλ κία
απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα λα δηαςεπζηεί κία ππφζεζε. ε απηέο ηηο ηάμεηο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα
εξγάδνληαη πάλσ ζηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο, ζε ζέκαηα φπσο ηε δνκή ελφο ζρεδίνπ, ηηο νκνηφηεηεο θαη
ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε δχν θιάζεηο ζρεκάησλ θαη ην ζπλνιηθφ ζρήκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ
αλαπαξίζηαληαη ζε έλα ξαβδφγξακκα. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη κε φξνπο θιάζεσλ
καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (ζρήκαηα, αξηζκνί) θαη λα πεξηγξάθνπλ θαη λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά
ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο παξαπάλσ θιάζεηο. Έηζη, νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα
νξίδνπλ κία ζρέζε, λα αλαιχνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηή αιεζεχεη θαη λα απνθαζίδνπλ γηα
πνηα καζεκαηηθά αληηθείκελα ηζρχεη. Σα παξαπάλσ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα
κπνξνχλ λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά ζηα πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα επηρείξεκα πνπ πείζεη. Οη καζεηέο ινηπφλ
ζηηο ηάμεηο Γ‟ σο Δ‟ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο, λα
ηηο δηεξεπλνχλ, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ κε ζηνηρεία θαη λα ηεθκεξηψλνπλ κία απφδεημε κε ηε βνήζεηα
ησλ ηδηνηήησλ, ησλ δνκψλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Αλ θαη ζπρλά νη ππνζέζεηο ησλ
καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο δελ ζα είλαη νξζέο, απηά ηα ιάζε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επθαηξίεο γηα
ζεκαληηθή καζεκαηηθή εξγαζία θαη αλαθάιπςε.
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χκθσλα κε ηα Standards 2000 o ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ηάμεηο Γ‟ – Δ‟ Γεκνηηθνχ
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1. Να βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε ηάμε ηνπο απνηειεί κία καζεκαηηθή θνηλφηεηα
ε νπνία θαιείηαη λα αλαπηχζζεη, λα ειέγρεη θαη λα εθαξκφδεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε καζεκαηηθέο
ζρέζεηο.
2. Να παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα ζπιινγίδνληαη ππεχζπλα θαη λα εξγάδνληαη ζθιεξά ψζηε
λα θαηαλννχλ ηε ζθέςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.
3. Να ππελζπκίδνπλ ζηελ ηάμε ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαηά πφζν κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα.
4. Να αλαδεηνχλ επθαηξίεο γηα ηελ παξαπέξα αλάπηπμε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ γεληθεχζεσλ.
5. Να απνθαζίδνπλ πνηεο ππνζέζεηο έρνπλ καζεκαηηθή αμία γηα λα δηεξεπλεζνχλ απφ ηνπο
καζεηέο.
Λνγηθνί ζπιινγηζκνί θαη Απόδεημε (η’ Γεκνηηθνύ – Β’ Γπκλαζίνπ)
ε απηέο ηηο ηάμεηο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα βειηηψζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα
ζπιινγίδνληαη ινγηθά θαηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο ππφζεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ επαγσγηθνχο θαη
παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα. Οη καζεηέο
ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα λα εμεηάδνπλ κνηίβα θαη δνκέο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ
ζρέζεηο, λα δηαηππψλνπλ γεληθεχζεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, λα αμηνινγνχλ ηηο
ππνζέζεηο θαη λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαηά ηελ αλαδήηεζε ζρέζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα
καζεκαηηθά αληηθείκελα. Αλ θαη νη καζεκαηηθέο απνδείμεηο ζηηο ειηθίεο απηέο δελ δηαζέηνπλ ηελ
απζηεξφηεηα ηεο ηππηθήο απφδεημεο, εληνχηνηο κνηξάδνληαη πνιιά θνηλά γλσξίζκαηα φπσο ε
δηαηχπσζε κηαο αιεζνθαλνχο ππφζεζεο, ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
ζπιινγηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο άιινπο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα
εθαξκνζηεί θαηά ηελ κειέηε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο είλαη ε ζεσξία
ησλ αξηζκψλ, ε γεσκεηξία θαη νη πηζαλφηεηεο.
χκθσλα κε ηα Standards 2000 o ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ηάμεηο η‟ Γεκνηηθνχ – Β‟
Γπκλαζίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1. Να βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ ζηελ ηάμε.
2. Να επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπιινγίδνληαη
ινγηθά πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ καζεκαηηθέο ζρέζεηο.
3. Να ειέγρνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα θάλνπλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο.
4. Να βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα φξηα ησλ επαγσγηθψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ
ζπιινγηζκψλ έηζη ψζηε λα ζπιινγίδνληαη ζσζηά.
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Λνγηθνί ζπιινγηζκνί θαη Απόδεημε (Γ’ Γπκλαζίνπ – Γ’ Λπθείνπ)
Οη ινγηθνί ζπιινγηζκνί θαη ε καζεκαηηθή απφδεημε δελ απνηεινχλ αληηθείκελα κειέηεο ζηα
πιαίζηα ελφο μερσξηζηνχ καζήκαηνο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ παηδαγσγηθή
δηαδηθαζία θαη λα απνηεινχλ ηξφπν κάζεζεο αλεμάξηεηα απφ ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη. ηηο κεγαιχηεξεο
ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία θαη ηνλ ξφιν
ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη λα εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξεο θαη πην
νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο απφδεημεο ζηελ ηεθκεξίσζε κηαο καζεκαηηθήο ππφζεζεο. Έηζη, ζα πξέπεη
λα θαηαλννχλ φηη ε χπαξμε ελφο αληηπαξαδείγκαηνο θαηαξξίπηεη κία ππφζεζε. Αθφκε, ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαζθεπάδνπλ ηππηθέο απνδείμεηο πνπ ζα εμεγνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
ηηο ζθέςεηο ηνπο αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ άηππεο κνξθέο απφδεημεο φηαλ ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο
απαηηεί ηελ αλάπηπμε ελφο επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ. Σέινο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
ζπιινγίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ν ρσξηθφο, ν ζπκβνιηθφο θαη ν ζηαηηζηηθφο
ζπιινγηζκφο.
χκθσλα κε ηα Standards 2000 o ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ηάμεηο Γ‟ Γπκλαζίνπ – Γ‟
Λπθείνπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ν ίδηνο κε ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδνπλ
έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν θαιιηεξγεί ην δηάινγν, ηελ έξεπλα θαη ηελ αθξφαζε. Οη καζεηέο
ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εμεγνχλ ηε δνκή ηεο ζθέςεο ηνπο θαη λα θαηαλννχλ φηη ζηελ θξηηηθή ηεο
ηάμεο ππφθεηληαη νη ηδέεο θαη φρη ν καζεηήο πνπ ηηο δηαηππψλεη. Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ
θαιιηεξγεί ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα αιιά θαη
ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο, ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο
εμαζθαιίζνπλ έλα ζηαζεξφ ππφβαζξν γηα παξαπέξα ζπνπδέο αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ
απηνλνκία λα ππάξρνπλ σο μερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο ζηελ θνηλσλία.
2.5.3. Απόδεημε θαη Λνγηθνί πιινγηζκνί ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηεο Πνιηηείαο ηεο Νέαο
Τόξθεο
ηηο Ζ.Π.Α. αξθεηέο πνιηηείεο (Washington, New Jersey θηι) έρνπλ πηνζεηήζεη ζε θάπνην βαζκφ
ηηο πξνηάζεηο NCTM γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη έρνπλ ελζσκαηψζεη ζην αλαιπηηθφ ηνπο
πξφγξακκα ηελ Απφδεημε θαη ηνπο Λνγηθνχο πιινγηζκνχο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Νέαο Τφξθεο ζην νπνίν νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηνπο ινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο θαη ηελ απφδεημε απφ ηα Πξνλήπηα κέρξη ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ. χκθσλα κε
ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο Πνιηηείαο ηεο Νέαο Τφξθεο, νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί θαη ε απφδεημε
απνηεινχλ μερσξηζηφ ζθνπφ ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ηεο πνιηηείαο αλαθέξεηαη φηη ε ζεκαληηθή απηή ηθαλφηεηα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ζε
φινπο ηνπο καζεηέο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα εμήο (NYS Mathematics Core Curriculum,
2005):
1. Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ απφδεημε σο ζεκειηψδε ζηνηρεία ησλ
καζεκαηηθψλ.
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2. Να δηαηππψλνπλ θαη λα δηεξεπλνχλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο.
3. Να ζπλζέηνπλ θαη λα αμηνινγνχλ καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο.
4. Να επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κνξθέο ζπιινγηζκψλ θαη κεζφδνπο απφδεημεο.
ρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα νξίδεη γηα θάζε ηάμε ηα παξαθάησ:
Λνγηθνί πιινγηζκνί θαη Απόδεημε
1. Να αλαγλσξίδνπλ νη καζεηέο ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ απφδεημε σο ζεκειηψδε
ζηνηρεία ησλ καζεκαηηθψλ.
Πξνλήπηα θαη Νήπηα- Να θαηαλννχλ φηη νη καζεκαηηθέο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα είλαη ζσζηέο ή
ιαλζαζκέλεο.
Π.ρ. – Να δηαηππψζεηο ηελ παξαθάησ πξφηαζε:
Σξία ίδηα αληηθείκελα έρνπλ κεγαιχηεξν κήθνο απφ δχν ίδηα
αληηθείκελα.
Εήηεζε απφ ηνπο καζεηέο ζνπ λα δείμνπλ κε ηε βνήζεηα ρεηξαπηηθνχ
πιηθνχ εάλ ε πξφηαζε είλαη ζσζηή ή ιάζνο.
Α’ & Β’ Σάμε- Να θαηαλννχλ φηη νη καζεκαηηθέο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα είλαη ζσζηέο ή
ιαλζαζκέλεο.
Π.ρ. – Ο Juan έρεη κία ζσξφ κε 100 ηνπβιάθηα. Ζ Sally έρεη 10 ζηνίβεο
ησλ 10. Ο Juan ππνζηεξίδεη φηη έρεη πεξηζζφηεξα ηνπβιάθηα απφ ηε
Sally. Έρεη δίθην; Δμεγήζηε.
- Να αλαγλσξίδνπλ φηη νη καζεκαηηθέο ηδέεο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε
απνδείμεηο.
Π.ρ. – Κξαηήζηε έλα πίλαθα φπνπ ζα θαηαγξάθεηε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο
γηα έλα κήλα. Με ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα, δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο
θάλνπλ θαηξηθέο πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο είλαη πηζαλφ/
είλαη απίζαλν.
Γ’ & Γ’ Σάμε- Να ρξεζηκνπνηνχλ αλαπαξαζηάζεηο γηα λα ππνζηεξίμνπλ καζεκαηηθέο
ηδέεο.
Π.ρ. – ε έλα ρψξν ζηάζκεπζεο ππάξρνπλ 3 θφθθηλα θαη 2 κπιε
απηνθίλεηα. Υξεζηκνπνηψληαο ηνπβιάθηα πνπ θνπκπψλνπλ (θφθθηλα θαη
κπιε) δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα
απηνθίλεηα.
Να γίλεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη ηα 3 απφ ηα 5 ηνπβιάθηα
είλαη θφθθηλα, θάηη πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ην θιάζκα 3/5.
- Να εμαθξηβψλνπλ θαηά πφζν κία καζεκαηηθή πξφηαζε είλαη ζσζηή ή
ιάζνο θαη λα εμεγνχλ γηαηί ζπκβαίλεη απηφ.
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Π.ρ. – Με ηε βνήζεηα πνιιψλ παξαδεηγκάησλ δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο
λα βξνπλ εάλ είλαη ζσζηή ή ιάζνο ε παξαθάησ πξφηαζε:
ηαλ έλα αξηζκφο (άξηηνο ή πεξηηηφο) πνιιαπιαζηάδεηαη κε άξηην αξηζκφ
ηφηε ην γηλφκελν είλαη πάληα άξηηνο αξηζκφο.
Δ’ & Σ’ Σάμε- Να αλαγλσξίδνπλ φηη νη καζεκαηηθέο ηδέεο κπνξνχλ λα
ππνζηεξηρζνχλ κε ηε βνήζεηα δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.
- Να θαηαλννχλ φηη κία καζεκαηηθή ηδέα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ηε
βνήζεηα κνληέισλ, ζηνηρείσλ θαη ζρέζεσλ πνπ εμεγνχλ ηε ζθέςε
ηνπο.
Π.ρ. - Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα θφςνπλ θαη λα ελψζνπλ ηηο
γσλίεο ελφο ηξηγψλνπ. Ση είδνπο γσλία ζρεκαηίδεηαη; Πφζεο κνίξεο
είλαη; Ση ζπκπέξαζκα κπνξεί λα εμαρζεί ζρεηηθά κε ην άζξνηζκα ησλ
γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ;

2. Οη καζεηέο λα δηαηππψλνπλ θαη λα δηεξεπλνχλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο:
Πξνλήπηα, Νήπηα,
Α’ & Β’ Σάμε- Να δηεξεπλνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηθψλ ππνζέζεσλ σο
καζεκαηηθφ εξγαιείν.
Π.ρ. – Γείμε ζηνπο καζεηέο έλα ράξαθα ηνπ ελφο κέηξνπ θαη δήηεζε
λα εθηηκήζνπλ ην πιάηνο ηεο αίζνπζαο. Μέηξεζε κία απφζηαζε 3
κέηξσλ θαη ξψηεζε ηνπο καζεηέο εάλ ζα επηζπκνχζαλ λα δψζνπλ κία
δηαθνξεηηθή εθηίκεζε.
- Να θάλνπλ ππνζέζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαη
ρεηξαπηηθφ πιηθφ.
Π.ρ. – Να δεκηνπξγήζεηε έλα «βάδν ππνζέζεσλ». Γεκίζηε ην βάδν κε
κηθξά αληηθείκελα. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα καληέςνπλ
ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πξηλ ηα βγάιεηε. Μεηξήζηε θσλαρηά
θαζψο βγάδεηε ηα αληηθείκελα θαη θαζψο ηα μαλαβάδεηε κέζα.
Γ’ & Γ’ Σάμε- Να δηεξεπλνχλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ππνςηαζκέλσλ ππνζέζεσλ
κέζα απφ ηε γελίθεπζε καζεκαηηθψλ ηδεψλ.
Π.ρ.– Καζέλα απφ ηα παξαθάησ βάδα πεξηέρεη έλα κφλν κπιε ηνπβιάθη.
Απφ πνην βάδν έρεηε ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηαιέμεηε ην
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κπιε ηνπβιάθη; Σν βάδν 1 ή 2; Δμεγήζηε ηελ απάληεζε ζαο.

- Να θάλνπλ ππνζέζεηο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο.
Π.ρ.– Να πείηε ζηνπο καζεηέο ζαο φηη ζθέθηεζηε έλα ηξηςήθην αξηζκφ.
Ο αξηζκφο είλαη κηθξφηεξεο απφ ην 500, αιιά κεγαιχηεξνο απφ ην 400.
Δίλαη κηθξφηεξνο απφ ηε δηαθνξά 600-150 θαη κεγαιχηεξνο απφ ην
άζξνηζκα 270 + 170. Ο αξηζκφο είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 5. Πνηνο είλαη ν
αξηζκφο; Να πεξηγξάςεηε ζηελ ηάμε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
εξγαζηήθαηε.
Δ’ & Σ’ Σάμε - Να δηεξεπλνχλ ππνζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξήκαηα θαη ηελ
θαηάιιειε καζεκαηηθή γιψζζα.
Π.ρ. – Να κνηξάζεηε ζηνπο καζεηέο ζαο θχιια εξγαζίαο κε εηθφλεο
ηεηξάπιεπξσλ. Εεηήζηε ηνπο λα αζξνίζνπλ ηηο γσλίεο ηνπ θάζε
ηεηξάπιεπξνπ μερσξηζηά θαη λα γξάςνπλ ην ζχλνιν ζην θέληξν ηνπ
ζρήκαηνο. Ση ζπκπέξαζκα κπνξεί λα εμαρζεί γηα ην άζξνηζκα ησλ
γσληψλ ελφο ηεηξάπιεπξνπ ζρήκαηνο.
- Να θάλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ππνζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο
δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο.
Π.ρ. – Με ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο λα βξείηε ην εκβαδφ ηνπ
θπθιηθνχ ηνκέα πνπ είλαη ρξσκαηηζκέλνο έληνλα θαη λα εμεγήζεηε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγαζηήθαηε (90/360=1/4).

3. Να ζπλζέηνπλ θαη λα αμηνινγνχλ καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο:
Πξνλήπηα & Νήπηα- Να αθξνάδνληαη κε πξνζνρή ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.
Α’ & Β’ Σάμε - Να ηεθκεξηψλνπλ γεληθνχο ηζρπξηζκνχο κε ηε βνήζεηα ρεηξαπηηθνχ
πιηθνχ.
Π.ρ. – Υξεζηκνπνηήζηε ζρήκαηα απφ ραξηί γηα λα δείμεηε φηη δχν
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ζρήκαηα είλαη νκνηφκνξθα.
- Να αλαπηχζζνπλ θαη λα εμεγνχλ έλα επηρείξεκα πξνθνξηθά ή κε
αληηθείκελα.
Π.ρ. – Ο θχξηνο Clark ζέιεη λα κεηαθηλήζεη κία βηβιηνζήθε ζε έλα άιιν
ζεκείν ηεο αίζνπζαο θαη ζέιεη λα είλαη βέβαηνο φηη ζα ρσξέζεη πξηλ
θάλεη ηε κεηαθνξά. Πσο κπνξεί λα ην πεηχρεη; Να αλαπηχμεηε έλα
ζρέδην κέηξεζεο θαη λα ην εμεγήζεηε ζηελ ηάμε.
- Να αθξνάδνληαη θαη λα ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο.
Π.ρ. – Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα εμεγήζνπλ γηαηί ζηνλ αξηζκφ
90 ζηε ζέζε ησλ κνλάδσλ γξάθνπκε 0.
Γ’ & Γ’ Σάμε - Να ηεθκεξηψλνπλ γεληθνχο ηζρπξηζκνχο ή ππνζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο
ρεηξαπηηθφ πιηθφ, κνληέια θαη εθθξάζεηο.
Με ηε βνήζεηα Geoboard δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα ηεθκεξηψζνπλ
ηνπο παξαθάησ ηζρπξηζκνχο:
ια ηα ηεηξάεδξα έρνπλ 4 θνξπθέο θαη 4 επζχγξακκα ηκήκαηα.
ια ηα ηξίγσλα έρνπλ 3 θνξπθέο θαη 3 επζχγξακκα ηκήκαηα.
- Να αλαπηχζζνπλ θαη λα εμεγνχλ έλα επηρείξεκα ρξεζηκνπνηψληαο
ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, ρεηξαπηηθά πιηθά θαη εηθφλεο ή άιια
κέζα αλαπαξάζηαζεο.
Π.ρ. – Να γξάςεηε ζηνλ πίλαθα ηελ πξφηαζε: ηνπο πεξηζζφηεξνπο
καζεηέο ηεο ηάμεο αξέζεη πεξηζζφηεξν ην παγσηφ ζνθνιάηα. Εεηήζηε
απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηε ζρεηηθή έξεπλα ζηελ ηάμε γηα λα βξνπλ
εάλ αιεζεχεη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Να γίλεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε
ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ πίλαθα κε ηε κνξθή
εηθφλσλ ή γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.
- Να ζπδεηνχλ, λα αθξνάδνληαη θαη λα θάλνπλ ζρφιηα πνπ εληζρχνπλ
ή απνξξίπηνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.
Δ’ & η’ Σάμε - Να ηεθκεξηψλνπλ γεληθνχο ηζρπξηζκνχο ή ππνζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο
ρεηξαπηηθφ πιηθφ, κνληέια, εθθξάζεηο θαη καζεκαηηθέο ζρέζεηο.
Π.ρ. – Ο Tyler άξρηζε κε ην θιάζκα ½. Πηζηεχεη φηη ηα θιάζκαηα
4/8 θαη 3/6 είλαη ηζνδχλακα κε ην ½. πκθσλείηε κε ηνλ Tyler;
Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
- Να αλαπηχζζνπλ θαη λα εμεγνχλ έλα επηρείξεκα πξνθνξηθά, κε
αξηζκνχο, αιγεβξηθά θαη κε ηε βνήζεηα γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.
Π.ρ. – Να βξείηε ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδφ ελφο θχθινπ κε αθηίλα
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2 κέηξα. Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πεξίκεηξν θαη ην
εκβαδφ ελφο θχθινπ.
- Να ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε ηε ρξήζε
παξαδεηγκάησλ θαη αληηπαξαδεηγκάησλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.
4. Οη καζεηέο λα επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κνξθέο ζπιινγηζκψλ θαη κεζφδσλ
απφδεημεο:
Α’ & Β’ Σάμε - Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε δνθηκή θαη πιάλε γηα λα ηεθκεξηψλνπλ
ηζρπξηζκνχο.
Π.ρ. – Να βξείηε δχν αξηζκνχο κε άζξνηζκα 15 θαη δηαθνξά 7.
Γ’ Σάμε – Να ππνζηεξίδνπλ έλα επηρείξεκα κε ηε δνθηκή πνιιψλ
παξαδεηγκάησλ.
Π.ρ.- Με ηε βνήζεηα πνιιψλ παξαδεηγκάησλ νη καζεηέο λα
ηεθκεξηψζνπλ ηελ πξφηαζε φηη ην γηλφκελν ηξηψλ αξηζκψλ είλαη ην
ίδην αλεμάξηεηα απφ ην δεχγνο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα επηιέμεηο λα
πνιιαπιαζηάζεηο αξρηθά. Ολφκαζε απηή ηελ ηδηφηεηα επηκεξηζηηθή.
Γ’ Σάμε - Να ππνζηεξίδνπλ έλα επηρείξεκα κε ηε δνθηκή πνιιψλ
παξαδεηγκάησλ.
Π.ρ.- Με ηε βνήζεηα πνιιψλ παξαδεηγκάησλ νη καζεηέο λα
ηεθκεξηψζνπλ ηελ πξφηαζε φηη ην γηλφκελν ηξηψλ αξηζκψλ είλαη ην
ίδην αλεμάξηεηα απφ ην δεχγνο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα επηιέμεηο λα
πνιιαπιαζηάζεηο αξρηθά. Ολφκαζε απηή ηελ ηδηφηεηα επηκεξηζηηθή
θαη δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ εάλ ηζρχεη πάληα.
- Να απνξξίπηνπλ έλα επηρείξεκα κε ηελ εχξεζε αληηπαξαδείγκαηνο.
Π.ρ.- ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα λα ηεθκεξηψζνπλ κε πνιιά
παξαδείγκαηα φηη ε επηκεξηζηηθή ηδηφηεηα ηζρχεη πάληα ή λα
απνξξίςνπλ ηελ πξφηαζε απηή κε ηελ εχξεζε αληηπαξαδείγκαηνο.
Δ’ Σάμε - Να ππνζηεξίδνπλ έλα επηρείξεκα κε ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ,
αληηπαξαδεηγκάησλ θαη εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ.
η’ Σάμε - Να ππνζηεξίδνπλ έλα επηρείξεκα κε ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ,
αληηπαξαδεηγκάησλ θαη εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ.
- Να επηλννχλ ηξφπνπο γηα λα ηεθκεξηψλνπλ απνηειέζκαηα.
Δπηπξφζζεηα, ζην ζπγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα αλαθέξεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά αιιά θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο λα δηεξεπλνχλ
ζρέζεηο θαη κνηίβα, λα αλαθαιχπηνπλ γεληθεχζεηο, λα θάλνπλ ππνζέζεηο, λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά, λα
επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα εμεγνχλ, λα απνδεηθλχνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ. Σα
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παξαπάλσ ζηνηρεία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα λα επηηεπρζεί ν καζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο ησλ
καζεηψλ θαη νη γεληθφηεξνη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία
εκθαλίδνληαη παξαθάησ αλαπαξηζηά ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ καζεκαηηθψλ
ζπιινγηζκψλ:
1. Έξεπλα/δηεξεύλεζε – Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαδεηνχλ κνηίβα θαη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα
ζηνηρεία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ.
2. Αλαθάιπςε – Οη καζεηέο ζα ζεκεηψλνπλ ηηο πηζαλέο ζρέζεηο (παξάιιεια, θάζεηα,
ηζνδχλακα, παξφκνηα) κεηά ηε ζρεηηθή δηεξεχλεζε.
3. Τπόζεζε – Οη καζεηέο ζα δηαηππψλνπλ κία γεληθή πξφηαζε πνπ πηζηεχνπλ φηη ηζρχεη
ζρεηηθά κε ηε λέα αλαθάιπςε.
4. Λνγηθνί ζπιινγηζκνί – Οη καζεηέο ζα εκπιαθνχλ ζε κία δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ
απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο.
5. Δπηρείξεκα – Οη καζεηέο ζα αλαθνηλψζνπλ, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ηε δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζήζεθε κέρξη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα. Έλα έγθπξν επηρείξεκα απνηειεί ηελ
θαηάιεμε ηεο δηαδηθαζίαο δηαηχπσζε ππφζεζεο/ινγηθνί ζπιινγηζκνί.
6. Σεθκεξίσζε/Δμήγεζε – Οη καζεηέο ζα παξέρνπλ έλα έγθπξν επηρείξεκα γηα κία
καζεκαηηθή ππφζεζε. Μπνξεί λα είλαη έλα δηαηζζεηηθφ επηρείξεκα ή έλα ζχλνιν απφ
παξαδείγκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε. Σν επηρείξεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, αιιά
δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηά, κία γξαπηή παξάγξαθν, κεηξήζεηο, ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ
δπλακηθήο γεσκεηξίαο ή κία γξαπηή απφδεημε.
7. Απόδεημε – Οη καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ έλα έγθπξν επηρείξεκα ζε γξαπηή κνξθή πνπ
ηεθκεξηψλεηαη κε αμηψκαηα, νξηζκνχο θαη ζεσξήκαηα.
8. Δθαξκνγή - Οη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζεψξεκα ή κηα έλλνηα γηα λα ιχζνπλ
επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα.
2.6. Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο
Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε απφδεημε απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ησλ καζεκαηηθψλ. πλήζσο
ε έλλνηα ηεο απφδεημεο ηαπηίδεηαη κε κηα ζεηξά απφ αμησκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ παξάγνληαη δηαδνρηθά
κε ζθνπφ λα ηεθκεξηψζνπλ κία καζεκαηηθή αιήζεηα. Ωζηφζν, αθφκε θαη ζηελ καζεκαηηθή θνηλφηεηα
νη παξαπάλσ ηππηθέο απνδείμεηο κε ηνλ απζηεξφ ηνπο απαγσγηθφ ραξαθηήξα δελ πείζνπλ γηα ηελ
εγθπξφηεηα ηνπο εάλ δελ πξνσζνχλ ηελ θαηαλφεζε. Έηζη, πνιινί καζεκαηηθνί ζπκθσλνχλ κε ηελ
άπνςε φηη κία απφδεημε έρεη κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αμία φηαλ νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ γηα
ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη κία καζεκαηηθή πξφηαζε. Οη Rav (1999) θαη Manin(1992) πεξηγξάθνπλ ηηο
απνδείμεηο κε παξφκνην ηξφπν ιέγνληαο φηη νη απνδείμεηο είλαη νη δξφκνη νη νπνίνη νδεγνχλ ζηα
αμηψκαηα θαη ζηα ζεσξήκαηα θαη νη Hanna & Jahnke (1993) κηινχλ γηα κία ζηξνθή ζηελ καζεκαηηθή
εθπαίδεπζε καθξηά απφ ηνλ θνξκαιηζκφ ηεο ηππηθήο απφδεημεο γηα ράξε κηαο πην ξεαιηζηηθήο
αληίιεςεο ηεο απφδεημεο σο κία δηαιεθηηθή δηαδηθαζία πνπ δηεξεπλά κε ηε βνήζεηα ησλ εκπεηξηψλ θαη
63

ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ζεψξεκα πνπ έρεη απνδεηρζεί
κε ζθνπφ πάληα ηε βαζηά θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.
Οη καζεηέο επνκέλσο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα κάζνπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία κηαο απφδεημεο, λα θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο, ην ξφιν ηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο, έηζη ψζηε λα αληηιακβάλνληαη φηαλ κία απφδεημε έρεη ηεθκεξηψζεη ή φρη κία ππφζεζε θαη θαηά
πφζν έρεη επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, δειαδή ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα λα βνεζήζεη
φκσο ε παξαπάλσ απφδεημε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ βαζηά ηελ λέα καζεκαηηθή γλψζε είλαη
απαξαίηεην λα ηνπο εμεγνχλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη. Έηζη, πνιινί εξεπλεηέο
(Hanna & de Villiers, 2008, De Villiers, 1990; Bell, 1976) ζπκθσλνχλ φηη νη θαιχηεξεο απνδείμεηο γηα
ην ζρνιείν είλαη απηέο πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ελφο ζεσξήκαηνο πνπ
απνδεηθλχεηαη, λα αληηιεθζνχκε δειαδή φρη κφλν φηη αιεζεχεη αιιά θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
απηφ ηζρχεη. Έηζη, νη καζεηέο πνπ θαηαλννχλ κηα αιήζεηα θαη έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο
απνθηνχλ έλα γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ηνπο ζθέςεο. ηε
ζρνιηθή αίζνπζα, ην ζεκειηψδεο εξψηεκα πνπ πξέπεη λα ζέηεη ε απφδεημε είλαη ην «γηαηί;» (Hanna,
online) θαη λα κελ έρεη ηε κνξθή ηεο κεραληθήο επαλάιεςεο κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζην
ζρνιηθφ εγρεηξίδην.
Μία δηαθνξεηηθή απφ ηελ παξαδνζηαθή άπνςε γηα ην ξφιν ηεο απφδεημεο ζηελ εθπαίδεπζε
επηδηψθεη κία απφδεημε κε ηε βνήζεηα ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ, φπνπ έρνπκε κία άηππε κνξθή
απφδεημεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα επξεηηθψλ κεζφδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
πλεγνξνχλ ππέξ κηαο επαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ καζεκαηηθψλ φπνπ πξψην ιφγν έρεη ε έξεπλα θαη ε
άηππε ηεθκεξίσζε ζε αληίζεζε πξνο ηελ πην απζηεξή θαη πην δχζθνιε λα θαηαλνεζεί απαγσγηθή
απφδεημε. Έηζη, νη Simon & Blume (1996) θαη Simpson (1995) πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη
ζηνπο καζεηέο νη ηθαλφηεηεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απνηεινχλ πην ρξήζηκεο,
επράξηζηεο θαη πην θνληά ζηελ αλζξψπηλε θχζε δξαζηεξηφηεηεο θαη λα απνθεπρζεί ε πην απζηεξή θαη
κεραληθή δηαδηθαζία ησλ ηππηθψλ απνδείμεσλ. ην ίδην κήθνο θχκαηνο νη Jaffe & Quinn (1993)
ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε λα ππάξρεη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη
ηελ απφδεημε θαη πξνηείλνπλ κία καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε
δηαηζζεηηθή ζπιινγηζηηθή ρσξίο απφδεημε.
Οη Harel & Sowder (2007) πξνηείλνπλ κία πνιπζπιιεθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία θαη
ηε κάζεζε ηεο απφδεημεο πνπ ελζσκαηψλεη έλα επξχ θάζκα απφ παξάγνληεο (καζεκαηηθνί, ηζηνξηθνίεπηζηεκνινγηθνί, γλσζηηθνί, θνηλσληνινγηθνί θαη δηδαθηηθνί, φπνπ πξσηαξρηθφ ξφιν παίδνπλ ηα
«ζρήκαηα» ή αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ απφδεημε. Ζ πεξηεθηηθή απηή πξφηαζε ζα επηηξέςεη λα
γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ηελ απφδεημε θαζψο θαη νη
παξεκβάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κία πξνζέγγηζε
γηα παξάδεηγκα πνπ αζρνιείηαη κφλν κε ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ δελ κπνξεί λα δψζεη κία

64

νινθιεξσκέλε εηθφλα κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ γεληθά κε ηα καζεκαηηθά θαη ηελ απφδεημε
εηδηθφηεξα.
Ζ Hanna (2004) εμέηαζε θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα δηδαρζεί ε γεσκεηξηθή απφδεημε κε ηε
βνήζεηα ελλνηψλ, κνληέισλ θαη επηρεηξεκάησλ απφ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε
ρξεζηκνπνηνχληαη έλλνηεο ηεο θπζηθήο πνπ είλαη ήδε γλσζηέο ζηνπο καζεηέο (πρ. ην θέληξν βάξνπο)
πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζνχλ γεσκεηξηθέο ζεσξίεο (φηη νη δηάκεζνη ελφο ηξηγψλνπ ζπλαληψληαη ζε έλα
ζεκείν ην νπνίν απνηειεί ην θέληξν βάξνπο ηνπ ηξηγψλνπ). Γηαπίζησζε φηη νη 21 καζεηέο ηεο έξεπλαο
(16-18 εηψλ) σθειήζεθαλ απφ ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ηε θπζηθή κε ζπλέπεηα λα θαηαλνήζνπλ γηαηί ήηαλ
νξζφ ην γεσκεηξηθφ ζεψξεκα. Αθφκε, νη καζεηέο βξήθαλ ηα επηρεηξήκαηα απφ ηε θπζηθή επηζηήκε
αξθεηά πεηζηηθά. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ κε ηελ θαηαζθεπή ηεο καζεκαηηθήο
απφδεημεο, ε εξεπλήηξηα ππνζηεξίδεη φηη νη ηδέεο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο κπνξνχλ αλ αμηνπνηεζνχλ κε
ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζηελ ηάμε κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ έλα πινχζην ζε καζεζηαθά εξεζίζκαηα
πεξηβάιινλ.
2.6.1. Σξεηο θάζεηο δηδαζθαιίαο ηεο Waring
Ζ Waring (2000) πξνηείλεη έλα πξφγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Σν πξφγξακκα αξρίδεη κε ηελ εηζαγσγή ηεο απφδεημεο ζηα κηθξά
παηδηά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή πην ηππηθψλ
κνξθψλ απφδεημεο απφ ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ βαζκίδσλ. Οη θάζεηο είλαη νη εμήο:
Α. Η δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζρεηηθά κε ηελ απόδεημε - ηελ εηζαγσγηθή θάζε ηεο δηδαζθαιίαο
ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο, ε γλσξηκία κε ηηο λέεο καζεκαηηθέο έλλνηεο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ
ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ. Δπηπξφζζεηα, κεξηθέο γλσζηέο ηδέεο ηεθκεξηψλνληαη κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο
«πδεηήζεηο Απφδεημεο». Οη δξαζηεξηφηεηεο απφδεημεο παξάγνπλ ζρέδηα θαη ζρέζεηο, ε ηεθκεξίσζε
ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηθαλνηήησλ γηα πξνθνξηθή εμήγεζε θαζψο νη καζεηέο θαινχληαη λα
πείζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο. ηελ πξψηε θάζε νη καζεηέο
καζαίλνπλ φηη νη καζεκαηηθέο πξνηάζεηο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ή λα εμεγνχληαη θαη
θηάλνπλ έηζη ζην Δπίπεδν Απφδεημεο 1 (βιέπε παξαθάησ ζρήκαηα καζεκαηηθήο απφδεημεο θαηά
Waring). Καζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηελ χπαξμε ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο κέζα απφ
παξαδείγκαηα απνδείμεσλ ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο κηαο πξφηαζεο κε ηε
βνήζεηα κφλν ελφο παξαδείγκαηνο δελ είλαη αξθεηφο. Με άιια ιφγηα είλαη πνιχ πηζαλφ αξθεηνί καζεηέο
λα θηάζνπλ ζην Δπίπεδν Απφδεημεο 2. ηε θάζε απηή δίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ
ηδηνηήησλ ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκεηηθψλ κνηίβσλ κε ηε βνήζεηα γεληθψλ παξαδεηγκάησλ θαη ησλ
γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ κέζα απφ κεηαζρεκαηηζηηθνχο ζπιινγηζκνχο. Ωζηφζν, ηθαλνί καζεηέο ζα
κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε απιψλ αιγεβξηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ επηρεηξεκάησλ σο ηκήκαηα
κηαο γεληθήο απφδεημεο κε ζπλέπεηα λα θαηαθηνχλ ην Δπίπεδν Απφδεημεο 3. Ζ ζπλερήο έθζεζε ησλ
καζεηψλ ζε απνδείμεηο δείρλεη ζηνπο καζεηέο φηη λέεο, καζεκαηηθέο γλψζεηο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ
απφ γλσζηά ζηνηρεία θαη ηδηφηεηεο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν θαηαλφεζεο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά κε
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ηηο απνδείμεηο. Ζ έκθαζε εδψ δίλεηαη ζην λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ησλ καζεκαηηθψλ
απνδείμεσλ.
Ζ Waring (2000) δίλεη ην παξαθάησ πξφβιεκα σο έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ηχπν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζηνπο καζεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε πνξεία
δηδαζθαιίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα:
Υηίζηκν κε ηνχβια

Σα ηνχβια ηνπνζεηνχληαη ζε γξακκέο θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηζηκέλην.
Πφζα ζεκεία ζχλδεζεο κε ηζηκέλην γηα κία γξακκή απφ ηνχβια;
 Βξεο κία απάληεζε γηα κεξηθέο κηθξέο γξακκέο.
 Να βξεηο θάπνην ζρέδην πνπ επαλαιακβάλεηαη.
 Πξνζπάζεζε λα ην πεξηγξάςεηο.
 Μπνξείο λα ην εμεγήζεηο;
Πείζε έλα ζπκκαζεηή ζνπ
Δηθόλα 3. Πξόβιεκα Waring (2000)
Σν παξαπάλσ πξφβιεκα είλαη έλα παξάδεηγκα απιήο αξηζκεηηθήο ζρέζεο (αθαηξψ έλα) πνπ έρεη
ηνπνζεηεζεί ζε έλα νπηηθφ θαη αιεζηλφ πιαίζην. Ο αξηζκφο ησλ ηνχβισλ δελ αλαθέξεηαη ζθφπηκα
πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζνχλ νη καζεηέο λα ζθεθηνχλ κε γεληθνχο φξνπο αληί κε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο. Δίλαη ρξήζηκν ν δάζθαινο λα παξνπζηάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εμεγψληαο
ζηνπο καζεηέο ηνπ πψο λα εξκελεχζνπλ έλα αλνηρηφ πξφβιεκα θαη ηνλίδνληαο ηελ αμία λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ κηθξέο γξακκέο. Σέινο δελ είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα έρνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Υξνληθά ε παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα δηαξθεί πεξίπνπ 20-30 ιεπηά θαη πξνηείλεηαη απφ ηελ
Waring (2000) λα αθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ θάζεηο:
1. Δμήγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ηη πιηθά κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ γηα ην πξφβιεκα (πρ
πιαζηηθά ηνπβιάθηα πνπ ελψλνληαη κε πιαζηειίλε ε κία δσγξαθηά).
2. πδήηεζε ζρεηηθά κε ην πψο λα αξρίζνπλ νη καζεηέο. Πξνζπαζνχκε λα εθκαηεχζνπκε
πξνηάζεηο απφ ηνπο καζεηέο.
3. Μνηξάδεηαη πιηθφ ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ ην
πξφβιεκα κε 1, 2 θαη 3 ηνχβια.
4. Ο δάζθαινο ξσηάεη ηνπο καζεηέο λα αλαθνηλψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ηα νπνία
θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. Ρσηάκε ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ έλα θαιφ ηξφπν
γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ.
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5. Δλεκεξψλνπκε ηνπο καζεηέο φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ επαξθνχλ γηα λα θάλνπκε
γεληθεχζεηο θαη επνκέλσο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ζπιιέγνπλ απνηειέζκαηα θαη λα αξρίζνπλ
λα ζθέθηνληαη πσο ζα εμεγήζνπλ απηφ πνπ βξήθαλ.
6. ηακαηάκε ηε δηεξεχλεζε φηαλ φινη νη καζεηέο έρνπλ θηάζεη ζηα 5 κε 6 ηνχβια θαη δεηάκε
απφ εζεινληέο λα πξνζζέζνπλ απνηειέζκαηα ζηνλ πίλαθα.
7. Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ην ζρέδην πνπ έρνπλ εληνπίζεη. Πνηα είλαη ε ζρέζε
αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηνχβισλ; Οη πεξηζζφηεξνη ζα πνπλ
«έλα ιηγφηεξν». Ωζηφζν ιίγνη καζεηέο ίζσο κπνξέζνπλ λα εθθξαζηνχλ αιγεβξηθά (ζ = η – 1,
φπνπ ζ ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ θαη η ν αξηζκφο ησλ ηνχβισλ).
8. Σεθκεξηψλνπκε ηελ αλάγθε λα ππάξμεη κία εμήγεζε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο γηαηί
απηή ηζρχεη πάληα. ηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα δψζνπλ ηε δηθή ηνπο εμήγεζε
ζρεηηθά κε ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
9. Γξαπηή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο δίλεηαη κφλν εάλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαζψο δελ παίδεη
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηε καζεκαηηθή απφδεημε θαη ζπρλά δπζθνιεχεη θαη
δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο καζεηέο, ηδηαίηεξα ηνπο πην κηθξνχο . ε απηή ηελ
πεξίπησζε είλαη αξθεηφ νη καζεηέο λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ, κία
πξφηαζε ηνπ ηχπνπ «ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ είλαη θαηά έλα κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
ηνχβισλ θαη κία εμήγεζε ζρεηηθά κε ην ιφγν πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (πρ ην
ηειεπηαίν ηνχβιν ηεο ζεηξάο δελ έρεη πνηέ ηζηκέλην ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά αθνχ δελ
ζπλδέεηαη κε άιιν ηνχβιν).
Β. Η δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή καζεκαηηθώλ απνδείμεσλ - ηε δεχηεξε θάζε
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη εθηφο
απφ κεξηθέο γεληθά απνδεθηέο αιήζεηεο (αμηψκαηα) φιεο νη καζεκαηηθέο πξνηάζεηο ππφθεηληαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Οη
ζπδεηήζεηο ζηε δεχηεξε θάζε είλαη πην νπζηαζηηθέο θαη θαζψο νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ
ηα απνηειέζκαηα ησλ απνδείμεσλ αξρίδνπλ λα γξάθνπλ κηθξέο αιπζίδεο απφ παξαγσγηθνχο
ζπιινγηζκνχο θαη επηρεηξήκαηα. Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη απηήο ηεο θάζεο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη
καζεηέο ηε γεληθή θχζε ηεο απφδεημεο (Δπίπεδν Απφδεημεο 3) θαη λα κάζνπλ λα γξάθνπλ απιέο θαη
γεληθέο απνδείμεηο (Δπίπεδν Απφδεημεο 4).
Γ. Βειηηώλνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα θάλεηο καζεκαηηθέο απνδείμεηο - ηελ ηειεπηαία θάζε νη
καζεηέο θαηαλννχλ πιήξσο ηε γεληθή θχζε ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη αηζζάλνληαη ζηγνπξηά ζηελ
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παξαγσγή ζχληνκσλ απνδείμεσλ. ηηο ζπδεηήζεηο έξρνληαη ζε επαθή κε παξαδνζηαθέο απνδείμεηο ζηελ
άιγεβξα θαη ηε γεσκεηξία. Οη δξαζηεξηφηεηεο νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαζθεπή πην ζχλζεησλ
απνδείμεσλ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην βαζηθφ ιεμηιφγην ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα επξχηεξν ξεπεξηφξην απφ κεζφδνπο απφδεημεο. πλεπψο ζηε θάζε απηή νη
καζεηέο βξίζθνληαη ζην Δπίπεδν Απφδεημε 5 θαη πξνρσξνχλ πξνο ηελ ηππηθή καζεκαηηθή απφδεημε.
2.6.2. Γηδαθηηθή Μεραληθή
Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα
πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη γλσζηή σο δηδαθηηθή κεραληθή. πγθεθξηκέλα,
αλαπηχρζεθε έλα ζχλνιν απφ ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ έρνπλ ζηφρν ηε δηδαζθαιία
ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ. Ζ πξνηίκεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φρη ησλ
θιαζζηθψλ πξνβιεκάησλ έρεη δηαδνζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο
Γαιιίαο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:


Δλεξγνπνηνχλ ηελ απηελέξγεηα θαη πξνζθέξνπλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο.



Δκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ησλ έηνηκσλ αιγφξηζκσλ ζε κία δηδαζθαιία.



Δμαζθαιίδνπλ φηη νη καζεηέο αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη φηη δελ
πεξηνξίδνληαη ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ.

Σα ζηάδηα κηαο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ πεξηγξάθνληαη απφ
ηνπο Brousseau & Gibel (2005) σο εμήο:


Φάζε 1 – Ο δάζθαινο παξνπζηάδεη ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο καζεηέο



Φάζε 2 – Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηελ θαηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνχ



Φάζε 3 – Ο δάζθαινο παξέρεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο (πρ δηεπθξηλίδεη ηπρφλ άγλσζηνπο
φξνπο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο)



Φάζε 4 – Οη καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά πάλσ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα πεξίπνπ 10
ιεπηά



Φάζε 5 – Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο



Φάζε 6 – Οη νκάδεο εξγάδνληαη πάλσ ζην πξφβιεκα θαη εηνηκάδνπλ κία γξαπηή αλαθνξά
(πεξίπνπ 25 ιεπηά)



Φάζε 7 – Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε ηελ αλαθνξά ηνπο θαη αθνινπζεί ε ζρεηηθή
ζπδήηεζε.

2.7. ρήκαηα Μαζεκαηηθήο Απόδεημεο
ηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηε καζεκαηηθή απφδεημε ζπλαληψληαη δηάθνξεο πξνηάζεηο
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηαμηλνκνχληαη ηα ζρήκαηα απφδεημεο ή νη ηχπνη επηρεηξεκάησλ
ηεθκεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ηηο δηαθνξεηηθέο
πξνηάζεηο ησλ εξεπλεηψλ ηα ζρήκαηα ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην επίπεδν απζηεξφηεηαο ηεο
απφδεημεο ή κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο, έηζη ψζηε νη εξεπλεηέο λα εξκελεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ
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επίδνζε ησλ καζεηψλ νη νπνίνη θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ απφδεημε ζηα πιαίζηα ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπο.
Σα παξαπάλσ απνδεηθηηθά «ζρήκαηα» πνπ αλέθεξαλ νη Harel & Sowder (1998) ηαμηλνκνχληαη ζε:
α) εμσηεξηθά, φπνπ ε ηεθκεξίσζε εμαξηάηαη απφ κία απζεληία, ηελ εκθάληζε ή ηνλ ζπκβνιηζκφ κηαο
απφδεημεο, β) εκπεηξηθά ή επαγσγηθά, φπνπ νη απνδείμεηο βαζίδνληαη ζε κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα θαη
γ) ζε παξαγσγηθά, φπνπ αλαπηχζζνληαη πην ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο φπσο ε γελίθεπζε, ε αμησκαηηθή
επηρεηξεκαηνινγία θαη ε ινγηθή ζπιινγηζηηθή. Δπηπξφζζεηα, νη εξεπλεηέο κηινχλ γηα ηνλ ππνθεηκεληθφ
ραξαθηήξα ηεο απφδεημεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληηθεηκεληθή θαη αθξηβή θχζε ησλ
ηππηθψλ απνδείμεσλ ησλ αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ. Έηζη, ππνζηεξίδνπλ φηη απφδεημε είλαη νηηδήπνηε
ζηεξίδεη κία αιήζεηα γηα έλα άηνκν ή κία θνηλσληθή νκάδα θαη φηη ν ππνθεηκεληζκφο πνπ ηελ δηαθξίλεη
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζεκαζία, ν ξφινο θαη ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη
δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ηηο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ λέεο
γλψζεηο.
Οη Harel & Sowder (1998, 1996) επηρείξεζαλ λα ραξηνγξαθήζνπλ ηα γλσζηηθά ζρήκαηα 128
θνηηεηψλ ζε καζεκαηηθά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα. Γηα ηνπο εξεπλεηέο ζρήκαηα απφδεημεο είλαη νη
δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα εμαθξηβψζνπλ ηελ νξζφηεηα κηαο
πξφηαζεο θαη λα πείζνπλ ηνπο άιινπο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο. πγθεθξηκέλα, θαηέηαμαλ ηα ζρήκαηα
απφδεημεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: εμσηεξηθήο πεπνίζεζεο, εκπεηξηθά θαη αλαιπηηθά. Κάζε θαηεγνξία
αληηπξνζσπεχεη έλα γλσζηηθφ ζηάδην θαη ε έλλνηα ηεο απφδεημεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα ςπρνινγηθφ
θαη καζεηνθεληξηθφ πιαίζην. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο ζρεκάησλ εκθαλίδνπλ αξθεηέο ππνθαηεγνξίεο θαη
είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη έλα άηνκν κπνξεί λα εκθαλίδεη ηαπηφρξνλα ζρήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε έγηλε σο εμήο:
1. Δμσηεξηθήο πεπνίζεζεο – Δίλαη ηα ζρήκαηα ζηα νπνία νη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ
νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο δηαιχνληαη εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ή ηεο κνξθήο πνπ έρεη κία
απφδεημε (ηππηθφ ζρήκα), εμαηηίαο ηεο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ φηη ηα καζεκαηηθά δελ
απαηηνχλ εζσηεξηθή ηεθκεξίσζε θαη ζπλεπψο ε πεγή ηεο επηβεβαίσζεο απνηειεί ην
ζρνιηθφ εγρεηξίδην ή ν δάζθαινο ηνπο (ζρήκα απζεληίαο) θαη εμαηηίαο ηεο πεπνίζεζεο ησλ
καζεηψλ φηη ηα καζεκαηηθά ζχκβνια έρνπλ ηε δηθή ηνπο ππφζηαζε αλεμάξηεηα απφ ην
ιεηηνπξγηθφ ή ην πνζνηηθφ πιαίζην κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηεο απφδεημεο λα είλαη
επηθαλεηαθή, άλεπ νπζίαο (ζπκβνιηθφ ζρήκα).
2. Δκπεηξηθά – ‟ απηή ηελ θαηεγνξία ε ηεθκεξίσζε κηαο πξφηαζεο ζηεξίδεηαη ζε θπζηθά
θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα. Σα εκπεηξηθά ζρήκαηα ρσξίδνληαη ζε επαγσγηθά θαη ζε
αληηιεπηηθά. ηαλ νη καζεηέο πεηζηνχλ θαη πείζνπλ ηνπο άιινπο ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα
κηαο πξφηαζεο κέζα απφ ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο ππφζεζεο ζηα πιαίζηα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ παξαδεηγκάησλ, ηφηε ρξεζηκνπνηνχλ ηα επαγωγικά ζρήκαηα απφδεημεο.
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Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο ζρεκάησλ ζηνπο καζεηέο γεγνλφο πνπ
νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηε ζθέςε ηνπο ν ζπλδπαζκφο ηεζζάξσλ γλσζηηθψλ
δπλάκεσλ: α) ε ςπρνινγηθή θπζηθή πξνδηάζεζε λα αμηνινγνχλ ηελ νξζφηεηα κηαο
ππφζεζεο κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο, β) ν ζπλδπαζκφο ησλ εκπεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη
ησλ ζρεκάησλ εμσηεξηθήο πεπνίζεζεο θάλεη ηνπο καζεηέο λα δέρνληαη παζεηηθά κία
επαγσγηθή απφδεημε, γ) ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο απνδείμεηο κε ηε
βνήζεηα αληηπαξαδείγκαηνο θαη δ) ε απνπζία αλψηεξσλ ζρεκάησλ πέξαλ ησλ δπν
πξψησλ θαηεγνξηψλ. ηα αναλςηικά ζρήκαηα απφδεημεο απηφ πνπ πείζεη ηνπο καζεηέο
είλαη ε χπαξμε κηαο ζηνηρεηψδνπο λνεηηθήο εηθφλαο ελφο καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ε
νπνία δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηα
απνηειέζκαηα απηψλ. Οη ζπιινγηζκνί πνπ θάλνπλ νη καζεηέο πεξηνξίδνληαη ζηελ
πξσηφηππε κνξθή ελφο ζρήκαηνο θαη δελ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζηνπο πηζαλνχο
κεηαζρεκαηηζκνχο.
3. Αλαιπηηθά – Αλαιπηηθά ζρήκαηα απφδεημεο νλνκάδνληαη απηά πνπ ηεθκεξηψλνπλ
ππνζέζεηο κε ηε βνήζεηα ινγηθψλ παξαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ. Με ηνλ νξηζκφ απηφ νη
εξεπλεηέο δελ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε κηα απζηεξή αμησκαηηθή κέζνδν απφδεημεο
αιιά ζε έλα πην επέιηθην ζρήκα πνπ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηηο δχν
ππνθαηεγνξίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πνπ είλαη ηα μεηαζσημαηιζηικά ζρήκαηα θαη ηα
αξιωμαηικά ζρήκαηα. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαζρεκαηηζηηθψλ ζρεκάησλ είλαη
ε αλαγλψξηζε κηαο ππφζεζεο κε γεληθνχο φξνπο, ε εθαξκνγή λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ
δηαζέηνπλ ζαθή ζθνπφ θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη κεηαζρεκαηηζκνχο εηθφλσλ
σο θνκκάηη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πην πιήξεο κνξθή απηήο ηεο θαηεγνξίαο
είλαη ε καζεκαηηθή επαγσγηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη καζεηέο έρνπλ εζσηεξηθνπνηήζεη
κία κέζνδν απφδεημεο ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεηδεηά, γλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο
θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη κπνξνχλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ ζηνπο άιινπο. Σα
αμησκαηηθά ζρήκαηα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη φηη ε καζεκαηηθή
ηεθκεξίσζε κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε απζαίξεηεο έλλνηεο θαη αμηψκαηα πνπ δελ έρνπλ
απνδεηρζεί. Οη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη νη καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηα αμηψκαηα
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε γεληθά πιαίζηα ή θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλψηεξν
επίπεδν ζθέςεο φπνπ αλαγλσξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ αμησκαηηθψλ
αλαπηχμεσλ γηα ην ίδην ζψκα απνηειεζκάησλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο αληηκεηψπηδαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο
φζνλ αθνξά ηε καζεκαηηθή απφδεημε δηφηη δελ κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο
ζηα καζεκαηηθά. πγθεθξηκέλα παξαηήξεζαλ φηη ηα πην θνηλά απνδεηθηηθά ζρήκαηα ήηαλ ηα εκπεηξηθά
θαη φηη ειάρηζηνη ππνςήθηνη καζεκαηηθνί θηάλνπλ ζην αλψηεξν επίπεδν ησλ αλαιπηηθψλ θαη ηδηαίηεξα
ησλ αμησκαηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζρεκάησλ.
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Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ εμαρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Flores, 2006,2002; Housman &
Porter, 2003) πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην παξαπάλσ κνληέιν ησλ Harel & Sowder γηα ηα απνδεηθηηθά
ζρήκαηα. Ο Flores (2006) εμέηαζε ηα απνδεηθηηθά ζρήκαηα ζε 70 καζεηέο (Δ δεκνηηθνχ – Γ ιπθείνπ)
θαη βξήθε φηη ζε απηέο ηηο ειηθίεο αληηζηνηρνχλ απνδεηθηηθά ζρήκαηα αλάινγα κε απηά ησλ θνηηεηψλ
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ. Αλαιπηηθφηεξα ε έξεπλα έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα εμσηεξηθήο πεπνίζεζεο (απζεληία) θαη ηα εκπεηξηθά (επαγσγηθά κε έλα
παξάδεηγκα) ζρήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπλ απηφ πνπ είραλ κάζεη ζην κάζεκα ησλ
καζεκαηηθψλ. Αλ θαη ειάρηζηνη καζεηέο εκθάληζαλ αλαιπηηθά ζρήκαηα, ππήξρε έλα αμηφινγν πνζνζηφ
καζεηψλ νη νπνίνη κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεγνχλ κε θαηαλνεηφ ηξφπν
ηα καζεκαηηθά πνπ είραλ κάζεη. Καιχηεξα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Housman & Porter (2003) πνπ
εμέηαζαλ ηα απνδεηθηηθά ζρήκαηα ζε θνηηεηέο καζεκαηηθψλ ηκεκάησλ πνπ είραλ πςειέο βαζκνινγίεο
ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Με κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα παξαηεξήζεθαλ ηα εκπεηξηθά ζρήκαηα, ζηε
ζπλέρεηα ηα αλαιπηηθά θαη ηειεπηαία ηα εμσηεξηθήο πεπνίζεζεο.
Ο Flores (2002) πξνζάξκνζε ην κνληέιν ησλ Harel & Sowder πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζεη ηα
απνδεηθηηθά ζρήκαηα απνθιεηζηηθά ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
θπξηαξρνχλ ηα εμσηεξηθήο πεπνίζεζεο θαη εκπεηξηθά ζρήκαηα. Απφ ηα εμσηεξηθά ζρήκαηα νη καζεηέο
ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ηα ζρήκαηα απζεληίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ππφινηπα. Μάιηζηα απφ ηηο πεγέο
απζεληίαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαίλεηαη φηη έρνπλ ηα πξφζσπα (δάζθαινη, γνλείο) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα. ζνλ αθνξά ηα εκπεηξηθά ζρήκαηα, νη καζεηέο ζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία
ηνπο ζηελ εκθάληζε ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ελλνηψλ. Αθφκε, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ρεηξαπηηθφ πιηθφ (ρξψκα, ζρήκα) αιιά θαη έλα παξάδεηγκα γηα λα ηεθκεξηψζνπλ κία πξφηαζε. Σέινο,
κεξηθά παηδηά κπνξνχλ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα παξαδείγκαηα γηα λα δείμνπλ φηη αιεζεχεη κία
πξφηαζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα
παξαδείγκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κνηίβα. ε αλαιπηηθφ επίπεδν ζθέςεο νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ
έδεημαλ ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κέηξεζεο, αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηδηνηήησλ θαη αξθεηέο
θνξέο θαηέθεπγαλ ζε κεζφδνπο πνπ είραλ επηλνήζεη νη ίδηνη.
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ρήκαηα Δμσηεξηθήο Πεπνίζεζεο

ηππηθά

απζεληίαο

ζπκβνιηθά

Δκπεηξηθά ρήκαηα

επαγσγηθά

αληηιεπηηθά

Αλαιπηηθά ρήκαηα

κεηαζρεκαηηζηηθά

αμησκαηηθά

Δηθ.4. Η ηαμηλόκεζε ησλ ζρεκάησλ απόδεημεο από ηνπο Harel & Sowder (1998)
Ο Balacheff (1987, ζην Sanchez & Sacristan (2003) θαη Marrades & Guiterez (2000))
ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δχν επίπεδα απφδεημεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ: ηα
πξαθηηθά ή ξεαιηζηηθά (pragmatic) επηρεηξήκαηα θαη ηα ελλνηνινγηθά (conceptual) επηρεηξήκαηα. Ωο
πξαθηηθά επηρεηξήκαηα ραξαθηεξίδνληαη νη απνδείμεηο πνπ έρνπλ εκπεηξηθφ ππφβαζξν θαη βαζίδνληαη
ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Πξντφλ απηνχ ηνπ
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είδνπο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη ε πξαθηηθή γλψζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ηεθκεξησζεί ε
νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο. ηα πιαίζηα ησλ πξαθηηθψλ απνδείμεσλ ν Balacheff δηαθξίλεη ηξεηο ηχπνπο
ηεθκεξίσζεο πνπ απμάλνπλ ζην βαζκφ αθαίξεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο
καζεκαηηθήο απφδεημεο:
1. Απιφο εκπεηξηζκφο – Μία ππφζεζε ηεθκεξηψλεηαη κε ηπραία παξαδείγκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη
αηζζεηηθά (νπηηθά, ρεηξαπηηθά) ή επαγσγηθά (καζεκαηηθέο ζρέζεηο παξαδεηγκάησλ).
2. Κξίζηκν πείξακα – Ζ ππφζεζε ηεθκεξηψλεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν, πξνζερηηθά επηιεγκέλν
παξάδεηγκα. Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ην παξάδεηγκα σο ηππηθφ κε ζπλέπεηα λα πηζηεχνπλ
φηη ε εγθπξφηεηα ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ νξζφηεηα ηεο γεληθήο πξφηαζεο.
3. Γεληθφ παξάδεηγκα – Ζ ππφζεζε ηεθκεξηψλεηαη κε έλα παξάδεηγκα πνπ ζεσξείηαη
αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο θιάζεο παξαδεηγκάησλ. Ζ γελίθεπζε είλαη απνηέιεζκα ινγηθψλ
ζπιινγηζκψλ πνπ δηαηππψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Γηαθνξεηηθά απφ φηη ζην θξίζηκν πείξακα,
ε επηρεηξεκαηνινγία δελ είλαη απνθιεηζηηθά εκπεηξηθή αιιά πεξηιακβάλεη θαη αλαθνξέο ζηηο
ηδηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ππφ εμέηαζε παξάδεηγκα.
ζνλ αθνξά ην δεχηεξν επίπεδν απφδεημεο, δειαδή ηα ελλνηνινγηθά επηρεηξήκαηα απηά
δηαηππψλνληαη ζην θφζκν ησλ ζπκβφισλ. πγθεθξηκέλα, ζην επίπεδν απηφ γίλεηαη ν αλαζηνραζκφο θαη
ε κεηαγλσζηηθή αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί, κε ζπλέπεηα λα παξάγνληαη
θαη λα δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα, ηηο ηδηφηεηεο ηνπο θαη ηηο
ζρέζεηο ηνπο. πλνπηηθά, νη πξαθηηθέο απνδείμεηο ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία, ελψ νη ελλνηνινγηθέο είλαη
απφ ηε θχζε ηνπο ζπκβνιηθέο. Ζ κεηάβαζε δε απφ ην πξψην ζην δεχηεξν επίπεδν απαηηεί ηε ρξήζε ηεο
θαηάιιειεο ιεηηνπξγηθήο γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε κηαο δηαλνεηηθήο εκπεηξίαο ή
εζσηεξηθνπνίεζεο, ζηνηρεία πνπ είλαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο
πνπ απνηειεί ην δεηνχκελν γηα ηελ καζεκαηηθή επηζηήκε. ηα πιαίζηα ησλ ελλνηνινγηθψλ απνδείμεσλ
ν Balacheff δηέθξηλε έλα ηχπν επηρεηξεκαηνινγίαο ην πείξακα ζθέςεο (thought experiment) φπνπ ε
ππφζεζε ηεθκεξηψλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο παξαδείγκαηνο, νη ζρέζεηο θαη νη πξάμεηο ηνπ νπνίνπ
εζσηεξηθνπνηνχληαη θαη αθαηξνχληαη απφ ην πιαίζην ηνπ ππφ εμέηαζε παξαδείγκαηνο.
Ζ παξαπάλσ δηαδξνκή πξαθηηθή απφδεημε → ελλνηνινγηθή απφδεημε → καζεκαηηθή απφδεημε
εκπεξηέρεη ηξία βαζηθά ζηνηρεία:
1. Γλψζε ή ζπληζηψζα ηνπ επηπέδνπ δξάζεο - αληηιακβάλεηαη ηε θχζε ηεο γλψζεο σο εκπεηξηθή,
αληηθεηκεληθή θαη ζεσξεηηθή.
2. Γιψζζα ή ζπληζηψζα ηεο δηαηχπσζεο - αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα παξνπζίαζεο, ζηελ νηθεία
γιψζζα, ηε ιεηηνπξγηθή γιψζζα θαη ηελ ηππηθή γιψζζα.
3. πληζηψζα ηεο ηεθκεξίσζεο - πεξηγξάθεη ηνπο ηχπνπο ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πάλσ ζηνπο
νπνίνπο ζηεξίδνληαη νη απνδείμεηο πνπ παξάγνληαη (πξαθηηθέο, ελλνηνινγηθέο, καζεκαηηθέο).
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Οη Blum & Kirsh (1991) κίιεζαλ γηα ηε κεγάιε παηδαγσγηθή αμία ησλ άηππσλ κνξθψλ
απφδεημεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο «πξν-ηππηθέο» απνδείμεηο πνπ απνηεινχλ ην δεχηεξν επίπεδν ζηελ
ηαμηλφκεζε ησλ ζρεκάησλ απφδεημεο πνπ παξνπζίαζαλ. πγθεθξηκέλα ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ ηξεηο
κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζρεκάησλ πνπ είλαη νη εμήο:
1. Αποδείξειρ: Ολνκάδνληαη θαη πεηξακαηηθέο ή επξεηηθέο απνδείμεηο. Απηφο ν ηχπνο απνδείμεσλ
αλαθέξεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε κηαο ππφζεζεο κέζα απφ κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ή ηελ
αλάπηπμε κηαο απιήο επξεηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ θαζνδεγείηαη απφ κεκνλσκέλα
παξαδείγκαηα ή ηελ «αηειή επαγσγή» ζηα πιαίζηα ηεο επηβεβαίσζεο κηαο ππφζεζεο απφ κηα
εηδηθή πεξίπησζε.
2. Ππο-Τςπικέρ Αποδείξειρ: Πεξηγξάθνπλ κία αιπζίδα απφ νξζά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δελ
παξνπζηάδνληαη κε ηππηθφ ηξφπν αιιά κέζα απφ έγθπξνπο θαη άηππνπο ζπιινγηζκνχο. Ωο βάζε
γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπιινγηζκψλ νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ
ηδεψλ θαη αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ ξεαιηζηηθά θαη δηαηζζεηηθά
(ρεηξαπηηθφ πιηθφ, γεσκεηξηθέο αιήζεηεο πνπ είλαη απηνλφεηεο θαη απηαπφδεηθηεο, κνληέια).
Πξντφλ ησλ πξν-ηππηθψλ απνδείμεσλ ζα πξέπεη λα είλαη έλα γεληθεπκέλν ζπκπέξαζκα ην νπνίν
ζα έρεη εμαρζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Αλ θαη απηέο νη απνδείμεηο δε ρξεηάδεηαη λα
είλαη ηππηθέο γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο, είλαη απαξαίηεην λα ηηο ραξαθηεξίδεη ε εγθπξφηεηα θαη ε
απζηεξφηεηα θαη λα έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά απφ έλαλ εηδηθφ πνπ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία θαη γλψζε. Οη πξν-ηππηθέο απνδείμεηο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε
ηε κνξθή ησλ ζπιινγηζκψλ ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάζηεθε ην απνηέιεζκα: α)
Απόδειξη Δπάζηρ - πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (θπζηθέο ή λνεξέο) πάλσ ζε έλα
γεληθφ θαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έγθπξα
καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα, β) Γεωμεηπική ή Διαιζθηηική Απόδειξη – πνπ αλαθέξεηαη ζε βαζηθέο
γεσκεηξηθέο έλλνηεο θαη απηνλφεηεο αιήζεηεο φπσο είλαη ηα εκβαδά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο θαη γ)
Ρεαλιζηικέρ Αποδείξειρ – πνπ αθνξνχλ βαζηθέο ηδέεο πνπ βγάδνπλ λφεκα ζε πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο θαη είλαη πξνζηηέο ζηνπο καζεηέο, φπσο π.ρ. ε παξαγσγή λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ιφγνο
εχξεζεο ηεο ηαρχηεηαο ελφο αληηθεηκέλνπ.
3. Τςπικέρ Αποδείξειρ – πνπ είλαη νη απνδείμεηο ηεο ηππηθήο ινγηθήο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο απφδεημεο.
Οη εξεπλεηέο δηαηχπσζαλ δχν εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξν-ηππηθέο απνδείμεηο:
1. Πσο κπνξνχλ νη καζεηέο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ή κε κηαο πξνηππηθήο απφδεημεο;
2. Πσο κπνξνχλ νη καζεηέο λα παξάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξν-ηππηθέο απνδείμεηο;
ρεηηθά κε ην πξψην εξψηεκα νη εξεπλεηέο απάληεζαλ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ζπκπεξάζκαηα
θαη νη ζπιινγηζκνί ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξα, είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζνχλ απφ έλαλ έκπεηξν
εηδηθφ δηφηη νη καζεηέο δελ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο. Γηα ην δεχηεξν πξνβιεκαηηζκφ ηνπο
αλέθεξαλ φηη δελ είλαη αξθεηφ νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έηνηκεο απνδείμεηο κε ηελ ειπίδα φηη
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ε ζρεηηθή γλψζε ζα κεηαιακπαδεπηεί ζ‟ απηνχο. Έηζη, έθαλαλ ηηο παξαθάησ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο
πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ καζεκαηηθέο
απνδείμεηο:


Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε πνιιαπιέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ηνπ
καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ.



Να έρνπλ νη καζεηέο πνιιέο θαη ζπρλέο επθαηξίεο γηα ελαζρφιεζε κε πξν-ηππηθέο
αιιά θαη ηππηθέο απνδείμεηο.



Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κεηαζρεκαηίδνπλ άηππεο κνξθέο
απφδεημεο ζε ηππηθέο.



Να γίλεηαη δηάινγνο θαη αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε ηηο απνδείμεηο θαη ηε
δηαδηθαζία ηεο απφδεημεο.

Οη Healy & Hoyles (2000) δηεξεπλψληαο ηηο αληηιήςεηο 182 καζεηψλ (14 θαη 15 εηψλ) ζε
ζρνιεία ηεο Αγγιίαο πνπ εθαξκφδνπλ έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν έρεη ελζσκαησζεί θαη ε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ, παξαηήξεζαλ φηη δηέζεηαλ ηαπηφρξνλα δχν δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηελ απφδεημε. πγθεθξηκέλα, ππήξραλ νη απνδείμεηο πνπ ζα ιάκβαλαλ θαιχηεξν βαζκφ
απφ ην δάζθαιν θαη νη απνδείμεηο πνπ ζα πηνζεηνχζαλ νη ίδηνη. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη
απνδείμεηο πνπ ζηεξίδνληαλ πάλσ ζε κηα θαζαξά αιγεβξηθή αλάιπζε, ελψ ζηε δεχηεξε βξίζθνληαλ ηα
επηρεηξήκαηα πνπ νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ απφ κφλνη ηνπο θαη απηά πνπ θαηαλννχζαλ
εχθνια θαη ηνπο έπεηζαλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη γεληθά ε απφδεημε δπζθνιεχεη
ηνπο καζεηέο νη νπνίνη πξνηηκνχλ ηηο εκπεηξηθέο θαη αθεγεκαηηθέο απνδείμεηο. Αμηνζεκείσην είλαη ην
γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ ζεκείσζαλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ θαηαζθεπή απνδείμεσλ ήηαλ απηνί
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα θαη φρη ηελ άιγεβξα (42% έλαληη 17%). Οη εξεπλεηέο
αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο δελ πξνηηκνχλ ηηο αιγεβξηθέο απνδείμεηο δηφηη δελ κπνξνχλ λα ηηο
παξαθνινπζήζνπλ εχθνια θαη λα ηηο θαηαλνήζνπλ. Έηζη, πξνηείλνπλ λα αμηνπνηνχληαη νη ηθαλφηεηεο
ησλ καζεηψλ ζηηο άηππεο θαη αθεγεκαηηθέο απνδείμεηο έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ κηα πην πνιχπιεπξε
ηθαλφηεηα ζηηο απνδείμεηο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ άιγεβξα.
Ο Van Dormolen (1977) επεξεαζκέλνο απφ ηα επίπεδα Van Hiele γηα ηε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο
δηαηχπσζε κία πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο απφδεημεο απφ ηνπο καζεηέο ζηελ νπνία δηαθξίλνληαη
ηξία επίπεδα απφδεημεο αλάινγα κε ην βαζκφ αθαίξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζθέςε ηνπο. ην πξψην
επίπεδν απφδεημεο ε ζθέςε ησλ καζεηψλ πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κε ζπλέπεηα ηα
επηρεηξήκαηα ηνπο λα ζεσξνχληαη φηη νξγαλψλνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν (π.ρ. απηφ ην ηξαπέδην είλαη
δηαθνξεηηθφ απφ ην άιιν). ην δεχηεξν επίπεδν απφδεημεο ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα παξνπζηάδνληαη
νκαδηθά κε ζπλέπεηα ην έλα ηξαπέδην λα αληηκεησπίδεηαη σο αληηπξνζσπεπηηθφ φισλ ησλ ηξαπεδίσλ.
Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηα επηρεηξήκαηα πνπ δηαηππψλνπλ λα αθνξνχλ νιφθιεξε ηελ νκάδα, ην
αληηθείκελν λα ράλεη ηε κνξθή ηνπ θαη λα γίλεηαη έλλνηα. Οη καζεηέο θηάλνπλ ζην πξψην επίπεδν
ζθέςεο φπνπ ε νξγάλσζε είλαη ιηγφηεξν ηνπηθή αιιά παξακέλεη ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο αληηθεηκέλσλ
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πνπ εμεηάδεηαη. ην ηξίην επίπεδν απφδεημεο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ηα επηρεηξήκαηα ζε
δηαθνξεηηθά πιαίζηα εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο. Δδψ νη καζεηέο βξίζθνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν ζθέςεο
φπνπ κπνξνχλ λα ζπιινγίδνληαη ζε αλψηεξν επίπεδν αθαίξεζεο θαη λα νξγαλψλνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ηεθκεξίσζεο.
Ζ Waring (2000) ππνζηήξημε φηη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα θαηαλννχλ ηε
καζεκαηηθή απφδεημε αθνινπζεί έμη εμειηθηηθά ζηάδηα:


Δπίπεδν Απφδεημεο 0: Οη καζεηέο αγλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηε καζεκαηηθή απφδεημε ή
αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηεο.



Δπίπεδν Απφδεημεο 1: Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο αιιά
ζεσξνχλ φηη ν έιεγρνο κεξηθψλ παξαδεηγκάησλ απνηειεί κία έγθπξε κνξθή απφδεημεο (ν απιφο
εκπεηξηζκφο ηνπ Balacheff) .



Δπίπεδν απφδεημεο 2: Οη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ν έιεγρνο κεξηθψλ παξαδεηγκάησλ δελ
ηζνδπλακεί κε απφδεημε αιιά ζεσξνχλ φηη είλαη αξθεηφ εάλ ειεγρζεί κία κεγαιχηεξε πνηθηιία
αθξαίσλ παξαδεηγκάησλ (θξίζηκν πείξακα Balacheff) . Αθφκε πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ελφο
γεληθνχ παξαδείγκαηνο απνηειεί απφδεημε γηα κία θιάζε καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (γεληθφ
παξάδεηγκα Balacheff).



Δπίπεδν Απφδεημεο 3: Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε γηα κία γεληθή απφδεημε θαη
παξφιν πνπ αδπλαηνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ κία ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα, είλαη πνιχ πηζαλφ λα
θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο κηαο απφδεημεο κε έλα θαηάιιειν βαζκφ δπζθνιίαο.



Δπίπεδν Απφδεημεο 4: Οη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα κία καζεκαηηθή απφδεημε,
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηαζθεπή κηαο γεληθήο απφδεημεο θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
θαηαζθεπάδνπλ ηέηνηεο απνδείμεηο ζε πεξηνξηζκέλα θαη πηζαλφλ νηθεία πιαίζηα.



Δπίπεδν Απφδεημεο 5: Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε γηα κία γεληθή απφδεημε,
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηαζθεπή κεξηθψλ ηππηθψλ απνδείμεσλ θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα
λα θαηαζθεπάδνπλ απνδείμεηο ζε πνηθίια πιαίζηα κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη άγλσζηα.
Ο Lakatos (1976) άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηελ απζηεξή θαη άθακπηε κνξθή ηεο καζεκαηηθήο

απφδεημεο ζηα πιαίζηα ηνπ θνξκαιηζκνχ θαη ηεο επθιείδεηαο παξάδνζεο. Τπνζηήξημε φηη απφ κία
ηππηθή καζεκαηηθή ζεσξία κπνξνχκε λα πάξνπκε δχν απνηειέζκαηα. Πξψηνλ, λα αλαθαιχςνπκε ηε
ιχζε ζε έλα πξφβιεκα (π.ρ. κία απφδεημε) θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ έλα
θαιά πξνγξακκαηηζκέλν κεράλεκα (Turing). Γεχηεξνλ, λα αλαθαιχςνπκε ηηο ιχζεηο ζε έλα πξφβιεκα
κε ηε βνήζεηα ελφο ηχπνπ ν νπνίνο ζα καο θαζνδεγεί. Θεσξεί φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ καζεκαηηθφ θνξκαιηζκφ καδί κε ηνλ αλνξζνινγηζκφ ηεο ηπραίαο ππφζεζεο πνπ
βξίζθεηαη ζην απέλαληη άθξν δελ έρνπλ ζέζεη ζηα δσληαλά καζεκαηηθά φπνπ ε έξεπλα ζηα πιαίζηα ησλ
άηππσλ καζεκαηηθψλ ζα παξάγεη κηα πινχζηα ινγηθή πιαηζίσλ γηα ηε καζεκαηηθή εξγαζία.
Ο Lakatos δελ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη απφδεημε κπνξεί λα είλαη κφλν φηη απνδεηθλχεη θάηη.
ρεηηθά κε ην εξψηεκα ηη απνδεηθλχεη κία απφδεημε πξνηείλεη ηελ έλλνηα ηνπ πεηξάκαηνο–ζθέςεο ή
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quasi-experiment πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνζχλζεζε ηεο αξρηθήο ππφζεζεο ζε ππνθαηεγνξίεο ή lemmas,
έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε έλα μέλν γλσζηηθφ πιαίζην. Σν πιενλέθηεκα ηεο απνζχλζεζεο
είλαη φηη κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ππνζέζεσλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα βξνχκε πεξηζζφηεξα
αληηπαξαδείγκαηα αληί γηα έλα. Έηζη, ε απφδεημε αλαιχεηαη θαη ειέγρεηαη κέρξη λα βξεζεί ν αδχλακνο
θξίθνο θαη ζπλεπψο λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα βειηησζεί ην εζθαικέλν lemma ζηελ ππφζεζε. Απηή ε
δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα θαηαθέξεη ε απφδεημε λα καο πείζεη. Γηα ηνλ Lakatos ε
δηαδηθαζία ησλ αποδείξεων και αναζκεςών έρεη κεγαιχηεξε αμία απφ κία ηππηθή απφδεημε αθφκε θαη αλ
δελ ηεθκεξησζεί ηειηθά ε ππφζεζε γηαηί φπσο αλαθέξεη «o Κνιφκβνο κπνξεί λα κελ έθηαζε ζηελ Ηλδία
αιιά αλαθάιπςε θάηη πνιχ ελδηαθέξνλ».
Ζ κέζνδνο ησλ απνδείμεσλ θαη αλαζθεπψλ πνπ αλάπηπμε ν Lakatos (1976) είλαη κία επξεηηθή
κέζνδνο γηα ηε καζεκαηηθή αλαθάιπςε, ν ζθειεηφο ηεο νπνία πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
1. Πξψηκε ππφζεζε
2. Απφδεημε – κέζσ πεηξάκαηνο ζθέςεο ή επηρεηξεκάησλ θαη ηεο απνζχλζεζεο ηεο πξψηκεο
ππφζεζεο ζε ππνθαηεγνξίεο ή lemmas.
3. Αλαθάιπςε γεληθνχ αληηπαξαδείγκαηνο γηα ηελ πξψηκε ππφζεζε.
4. Δπαλεμέηαζε ηεο απφδεημεο κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη δηφξζσζε ησλ εζθαικέλσλ lemmas. Ζ λέα
ππφζεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη βειηησκέλε θαη αλψηεξε ηεο πξψηκεο ππφζεζεο.
5. Διέγρνληαη γηα ηε εγθπξφηεηα ηνπο νη απνδείμεηο ή ηα ζεσξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λέα
βειηησκέλε ππφζεζε.
6. Διέγρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο θαη ηεο βειηησκέλεο ππφζεζεο.
7. Σα αληηπαξαδείγκαηα κεηαηξέπνληαη ζε λέα παξαδείγκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ αθεηεξία κηαο
λέαο δηεξεχλεζεο.
Οη Recio & Godino (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα απνδεηθηηθά ζρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο
είλαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πξντφλ θαη ζπλεπψο επεξεάδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν
δεκηνπξγνχληαη. πγθεθξηκέλα, εμέηαζαλ ηα απνδεηθηηθά ζρήκαηα ζε 4 δηαθνξεηηθά πιαίζηα: ηελ
θαζεκεξηλή δσή, ηηο πεηξακαηηθέο επηζηήκεο, ηα επαγγεικαηηθά καζεκαηηθά θαη ηε ινγηθή θαη ζεσξία
ησλ καζεκαηηθψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ηαμηλφκεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζρεκάησλ ζε 4
θαηεγνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα παξαπάλσ πιαίζηα:
1. Δξκελεπηηθά Απνδεηθηηθά ρήκαηα Δπηρεηξεκαηνινγίαο – Οη καζεηέο απιά εμεγνχλ κε
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηε ζεκαζία ηεο καζεκαηηθήο πξφηαζεο πνπ ηεθκεξηψλεηαη ρσξίο
λα ππάξρεη ε πξφζεζε ηεο γελίθεπζεο πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Ο κνλαδηθφο
ζηφρνο ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε επεμήγεζε θαη ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν
θαζεκεξηλφο ιφγνο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ππνθεηκεληθή θαη
θαηεπζχλεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ καζεηή. Απηά ηα ζρήκαηα
αληηζηνηρνχλ κε ηηο δηαηζζεηηθέο απνδείμεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
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2. Δκπεηξηθά Δπαγσγηθά Απνδεηθηηθά ρήκαηα – Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γίλνληαη κε
εκπεηξηθά επαγσγηθά κέζα θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο απνδείμεηο πνπ γίλνληαη κε ηε ρξήζε
ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη πξφζεζε ηεθκεξίσζεο ηεο
γεληθήο ηζρχνο ηεο καζεκαηηθήο ππφζεζεο. Απηά ηα ζρήκαηα αληηζηνηρνχλ κε ηελ πεηξακαηηθή
απφδεημε.
3. Άηππα Παξαγσγηθά Απνδεηθηηθά ρήκαηα – Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ άηππεο θαη ινγηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε αλαινγηψλ, γξαθηθψλ εξγαιείσλ θηι.. Απηά ηα
ζρήκαηα αληηζηνηρνχλ κε ηηο άηππεο παξαγσγηθέο απνδείμεηο ησλ καζεκαηηθψλ.
4. Σππηθά Παξαγσγηθά Απνδεηθηηθά ρήκαηα – Οη απαληήζεηο έρνπλ ηε κνξθή ζηνηρεησδψλ
παξαγσγηθψλ απνδείμεσλ θαη αθνινπζνχλ κηα ηππηθή πξνζέγγηζε ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο
καζεκαηηθήο ππφζεζεο. Απηά ηα ζρήκαηα αληηζηνηρνχλ κε ηηο παξαγσγηθέο ηππηθέο
απνδείμεηο.
Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ επίζεο φηη ν ίδηνο καζεηήο κπνξεί λα εκθαλίδεη δηαθνξεηηθά ζρήκαηα
αλάινγα κε ην πξφβιεκα, φηη ηα πην θνηλά ζρήκαηα είλαη ηα εκπεηξηθά θαη φηη κε ηελ θαηάιιειε
θαζνδήγεζε νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ παξαγσγηθά ζρήκαηα. Αθφκε, εμέηαζαλ ηε ζεκαζία
ησλ παξαπάλσ ζρεκάησλ αλάινγα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν δεκηνπξγνχληαη θαη ηφληζαλ φηη αλ
θαη ην κνληέιν ηνπο δελ κπνξεί λα θαιχςεη φιεο ηηο επηκέξνπο αληηιήςεηο είλαη αξθεηφ γηα αλαδεηρζεί ε
πνηθηινκνξθία ζηα είδε ησλ απνδείμεσλ.
πγθεθξηκέλα, ζηε θαζεκεξηλφηεηα νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ άηππα επηρεηξήκαηα ηα νπνία
εμαξηψληαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ. ηηο
πεηξακαηηθέο επηζηήκεο ε άηππε θαη δηαηζζεηηθή επηρεηξεκαηνινγία αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ
πεηξακαηηθή απφδεημε θαη ζηε ζέζε ησλ πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ έρνπκε ηηο ζεσξίεο πνπ
ηεθκεξηψλνπλ κε πεηξακαηηθφ ηξφπν. Δδψ ν ζθνπφο είλαη ε ηεθκεξίσζε πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή ηεο
γλψζεο. Ζ επηζηεκνληθή απφδεημε έρεη ζέζε ζηα καζεκαηηθά κε ηε κνξθή εκπεηξηθψλ επαγσγηθψλ
απνδείμεσλ πνπ απνηεινχλ θαη ην πξψην βήκα ηεθκεξίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ κε
πεηξακαηηθφ ηξφπν. Απηφ ην είδνο ηεθκεξίσζεο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα νινθιεξσζεί κε ηε ρξήζε
παξαγσγηθψλ κεζφδσλ. ηα επαγγεικαηηθά καζεκαηηθά ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο ηεθκεξίσζεο είλαη
ε καζεκαηηθή απφδεημε πνπ απνηειεί κία ινγηθή δηαδηθαζία. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ρψξν
ησλ καζεκαηηθψλ εμίζνπ ζεκαληηθή ζέζε έρνπλ θαη νη άηππεο κνξθέο απφδεημεο. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη λέεο ζηξαηεγηθέο ηεθκεξίσζεο φπσο είλαη νη
νπηηθέο απνδείμεηο. Σέινο, ζηε ινγηθή επηζηήκε θαη ζηε ζεσξία ησλ καζεκαηηθψλ ε έλλνηα ηεο
απφδεημεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ απαγσγή θαη ηα ηππηθά ζπζηήκαηα. Ζ απφδεημε γίλεηαη ζηα
απζηεξά πιαίζηα αμησκαηηθψλ θαη θνξκαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. ε κηα καζεκαηηθή ζεσξία ε απφδεημε
είλαη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη έλα αμίσκα ή κηα πξφηαζε πνπ έρεη
παξαρζεί απφ αμηψκαηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηελ απνδεηθηηθή αιπζίδα.
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Οη Recio & Godino (2001) ζεσξνχλ φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε δηδαθηηθή ηεο απφδεημεο
ζηα ζρνιηθά καζεκαηηθά λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ
απφδεημε δηφηη έηζη ζα αληηκεησπηζηνχλ κε επηηπρία νη γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
πνηθηινκνξθία ησλ απνδεηθηηθψλ πιαηζίσλ. Αθφκε, πηζηεχνπλ φηη ε παξαπάλσ ηαμηλφκεζε είλαη πνιχ
ρξήζηκε ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ησλ πην πξφζθαησλ ηάζεσλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ
αληηιακβάλεηαη ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ απφ κηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθή νπηηθή
γσλία. Οη καζεηέο είλαη ηαπηφρξνλα κέιε δηαθνξεηηθψλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ φπνπ δηακνξθψλνληαη
δηαθνξεηηθά απνδεηθηηθά ζρήκαηα. Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ νη καζεηέο λα δπζθνιεχνληαη ζην λα
δηαθξίλνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζρεκάησλ θαη λα ηηο αιιάδνπλ αλάινγα κε ην πιαίζην ζην νπνίν
θηλνχληαη.
Γηα ηα καζεκαηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηαζθεπή καζεκαηηθψλ
απνδείμεσλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ν Semadeni (1984) πξφηεηλε έλα γεληθφ ζρήκα
πνπ ζα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην νπνίν ραξαθηήξηζε σο «απφδεημε
δξάζεο». Γηεπθξηλίδεη φηη νη απνδείμεηο δξάζεο δελ είλαη έηνηκεο πξνο εθαξκνγή απνδείμεηο γηα ηε
ζρνιηθή αίζνπζα αιιά νδεγνί πνπ απαηηνχλ ηελ θαηάιιειε δηεξεχλεζε κηαο ππφζεζεο θαη πνπ
βνεζνχλ ηνπο κηθξνχο καζεηέο λα πείζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηελ νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο.
πγθεθξηκέλα, ν Semadeni πεξηγξάθεη ηηο απνδείμεηο δξάζεο σο εμήο:
Μηα απφδεημε δξάζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα πξφηαζε S ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:
1. Να επηιέγεηαη κία ζπγθεθξηκέλε θαη γεληθή πεξίπησζε ηεο πξφηαζεο S, λα γίλεηαη ε
εηθνληθή ή ε πιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο
ελέξγεηεο
(π.ρ. ρεηξηζκφο πιηθνχ, ζρεδηαζκφο εηθφλσλ, θηι.) κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
ηεθκεξηψλεηαη ε πξφηαζε.
2. Να επηιέγνληαη επηπξφζζεηα παξαδείγκαηα, έηζη ψζηε δηαηεξψληαο αλαιινίσην ην
γεληθφ ζρήκα θαη ηξνπνπνηψληαο ηηο κεηαβιεηέο λα πξνζπαζνχκε ζε θάζε πεξίπησζε λα
ηεθκεξηψλνπκε ηελ πξφηαζε κε ηε βνήζεηα ηεο αξρηθήο κεζφδνπ.
3. ηαλ δελ είλαη απαξαίηεηνο ν θπζηθφο ρεηξηζκφο ηνπ πιηθνχ, πξνρσξάκε ζηνπο λνεξνχο
ππνινγηζκνχο κέρξη λα πεηζηεί ν καζεηήο φηη κπνξεί λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα κέζνδν γηα
πνιιά άιια παξαδείγκαηα.
4. Πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηάμε ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη απνδείμεηο δξάζεο είλαη απνηέιεζκα
εζσηεξηθνπνίεζεο κηαο δξάζεο θαη φρη ε εμαγσγή ελφο ινγηθνχ ζπκπεξάζκαηνο απφ ην ζπιινγηζκφ πνπ
αλαπηχρζεθε θαηά ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο απφδεημεο δξάζεο είλαη ε απφζηαμε
φρη κφλν ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ απνδείμεσλ ε αλαπαξάζηαζε ησλ νπνίσλ
έρεη δηαδξαζηηθή/εηθνληθή κνξθή. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί καζεκαηηθή εγθπξφηεηα
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θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφ έλα ηθαλφ καζεκαηηθφ. Γηα ηνλ Semadeni νη απνδείμεηο δξάζεο απνηεινχλ
έλα ρξήζηκν κέζν ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα θαηαλνήζνπλ
ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο ηδηαίηεξα απφ ην ρψξν ηεο ζπλδπαζηηθήο, ηεο αξηζκεηηθήο θαη ηεο γεσκεηξίαο.
Ο Walther (1984) γεληθεχνληαο ηελ έλλνηα ησλ απνδείμεσλ δξάζεο ηνπ Semadeni, κίιεζε γηα ηα
παξαδείγκαηα πνπ δηαθσηίδνπλ (illuminating examples) σο βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα
πεξηνξηζηεί ε αλαπαξάζηαζε κηαο απφδεημεο δξάζεο ζε έλα δηαδξαζηηθφ/εηθνληθφ επίπεδν φπσο
πξφηεηλε ν Semadeni θαη φηη είλαη πην ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν ην είδνο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηηξέπεη θαη απαηηεί ε απφδεημε πνπ εμεηάδεηαη. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ εηθνληθή
ζηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ζα γίλεη κέζα απφ κία δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
εληζρχνπλ ή πνπ απνδπλακψλνπλ ηελ αξρηθή πξφηαζε. Ζ αλαδήηεζε απηή ζα δεκηνπξγήζεη κία
ζηξαηεγηθή απφδεημεο κέζα απφ ηα παξαπάλσ γεληθά παξαδείγκαηα πνπ ν Walther νλνκάδεη
παξαδείγκαηα πνπ δηαθσηίδνπλ. Απφ παηδαγσγηθή άπνςε ηα παξαδείγκαηα απηά ζα πξέπεη λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ καζεκαηηθή επηθνηλσλία θαη λα δίλνπλ κνξθή ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα
ηελ ηεθκεξίσζε ηεο καζεκαηηθήο πξφηαζεο.
2.8. Λνγηθνί ζπιινγηζκνί θαη καζεκαηηθή απόδεημε ζηελ Α/κηα εθπαίδεπζε- Ση δείρλνπλ νη
έξεπλεο;
2.8.1. Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ κε ηελ καζεκαηηθή απόδεημε
Ζ καζεκαηηθή απφδεημε είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ δπζθνιεχεη αξθεηά ηνπο καζεηέο
φισλ ησλ ειηθηψλ. Γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηε
καζεκαηηθή απφδεημε είλαη ζεκαληηθφ λα απαληεζνχλ ηα παξαθάησ δχν εξσηήκαηα:
1. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο;
2. Πνηα είλαη ε πεγή απηψλ ησλ δπζθνιηψλ;
Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζηφρν λα απαληεζνχλ ηα πξνεγνχκελα
εξσηήκαηα έρνπλ αθνινπζήζεη δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο:
1. Ο εξεπλεηήο πηνζεηεί κία γεληθή ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζθέςεο
ηαμηλνκνχληαη σο «απφδεημε». Βαζηθή πεγή απνηειεί ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ
ζε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, φπνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο.
2. Με αθεηεξία κία θαζαξά επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαγλσξίδεη κία ζπγθεθξηκέλε
αληίιεςε γηα ηελ ηππηθή καζεκαηηθή απφδεημε, ν εξεπλεηήο πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ηηο
δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο.
Οη ζρεηηθέο έξεπλεο ηνλίδνπλ κία επαλαιακβαλφκελε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο: Ζ
δπζθνιία πξνέξρεηαη απφ ηελ αδπλακία λα ειέγμνπλ ηελ πεξίπινθε ζρέζε αλάκεζα ζηελ καζεκαηηθή
ηεθκεξίσζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ζηελ ηεθκεξίσζε κε ηε ρξήζε ηεο θνηλήο
ινγηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε (γεγνλφηα ελαληίνλ ινγηθψλ ζπλεπεηψλ). ρη κφλν
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νη κηθξνί καζεηέο αιιά αθφκε θαη νη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο αιιά θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαίλεηαη φηη αδπλαηνχλ λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο (Mariotti, 2006).
Οη Heinze&Reiss (2007) πξνηείλνπλ ε δηεξεχλεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
καζεηέο θαηά ηελ θαηαζθεπή κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ κία
καζεκαηηθή, κία εθπαηδεπηηθή θαη κία αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε:
1. Ζ καζεκαηηθή άπνςε πεξηιακβάλεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ απνδείμεσλ.
2. Ζ εθπαηδεπηηθή άπνςε ιακβάλεη ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο απφδεημεο πνπ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ζην ζρνιείν θαη ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά.
3. Ζ άπνςε ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηνλ καζεηεπφκελν.
Οη Burger & Shaughnessy (1986) εμέηαζαλ ηα είδε ησλ ζπιινγηζκψλ πνπ έθαλαλ 45 καζεηέο
(λεπηαγσγείν σο έθηε ηάμε) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηα επίπεδα Van Hiele ζηε ζρνιηθή
γεσκεηξία. ηα πιαίζηα κηαο ελφηεηαο ηεο έξεπλαο ηνπο πνπ αθνξνχζε ηα αμηψκαηα, ηα ζεσξήκαηα θαη
ηελ απφδεημε, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ έδεημαλ φηη δελ θαηαλννχλ ηελ αμία θαη ην ξφιν ηεο
απφδεημεο, φηη δελ αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζεσξήκαηα θαη ηα αμηψκαηα θαη φηη
ρξεζηκνπνίεζαλ νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα αλαπηχμνπλ ηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ηηο απνδείμεηο
ηνπο. Οη Healy & Hoyles (2000) παξαηήξεζαλ φηη ζηνπο καζεηέο επηθξαηνχλ ηαπηφρξνλα δχν
δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ απφδεημε: νη απνδείμεηο πνπ ζα ιάκβαλαλ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνλ
δάζθαιν ηνπο θαη νη απνδείμεηο πνπ ζα πηνζεηνχζαλ νη ίδηνη. ηηο πξψηεο αλήθνπλ νη αιγεβξηθέο, ελψ
γηα ηηο δεχηεξεο νη καζεηέο πξνηηκνχζαλ ζπιινγηζκνχο πνπ εθθξάδνληαλ ζε θαζεκεξηλφ ιφγν, ήηαλ
επεμεγεκαηηθνί θαη έπεηζαλ. Αθφκε, ραξαθηεξίδνπλ ηελ απφδεημε σο κία πεξίπινθε δηαδηθαζία ε νπνία
απαηηεί έλα ζχλνιν απφ καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ε αλαγλψξηζε ππνζέζεσλ, ε απνκφλσζε
ζρέζεσλ θαη δνκψλ θαη ε νξγάλσζε ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ. Έηζη, είλαη θαηαλνεηφ φηη ε καζεκαηηθή
απφδεημε κε αιγεβξηθή αλάιπζε δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα θαηαζθεπάζνπλ
θαη λα παξαθνινπζήζνπλ παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο, λα ηνπο μερσξίζνπλ απφ εκπεηξηθέο απνδείμεηο
θαη λα αληηιεθζνχλ φηη ε απφδεημε έρεη γεληθή ηζρχ θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη λα δηαπηζηψλεηαη
δηαξθψο κε λέα παξαδείγκαηα. Ωζηφζν, φηαλ νη καζεηέο θαηαζθεχαδαλ απνδείμεηο κε πεξηγξαθηθή
κνξθή ηφηε ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ θαιχηεξα, θάηη φκσο πνπ απέθεπγαλ δηφηη πίζηεπαλ φηη νη
δάζθαινη ζα ηνπο βαζκνινγνχζαλ ρακειά. Γη‟ απηφ ην ιφγν νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηνπο άηππνπο θαη πεξηγξαθηθνχο ζπιινγηζκνχο
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ κηα πην πνιχπιεπξε ηθαλφηεηα απφδεημεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ
παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ.
Ο Schoenfeld (1994) αλαθέξεη φηη ε κηθξή εθηίκεζε ησλ καζεηψλ γηα ηε καζεκαηηθή απφδεημε
θαη νη πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
παξνπζηάδεηαη ε καζεκαηηθή απφδεημε ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο
πεξηζηάζεηο ε καζεκαηηθή απφδεημε δελ αγγίδεη πξνζσπηθά ηνπο καζεηέο θαη δελ επηηειεί θακηά
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επεμεγεκαηηθή ιεηηνπξγία ζρεηηθά κε ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. πλήζσο νη καζεηέο απνδεηθλχνπλ απηφ
πνπ είλαη δηαηζζεηηθά απηνλφεην. Έηζη, ε απφδεημε θαηαιήγεη λα είλαη κία δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν
καζεηήο επηβεβαηψλεη απηφ πνπ είλαη ήδε γλσζηφ. Αθφκε, ν εξεπλεηήο αλαθέξεη φηη ε καζεκαηηθή
απφδεημε δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο δηφηη ηα ζρνιεία δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηππηθέο επθιείδεηεο
απνδείμεηο ζε βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ζπλέπεηα νη καζεηέο λα εγθαηαιείπνπλ ηηο άιιεο κνξθέο
απφδεημεο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο πηζηεχνπλ ινηπφλ φηη
ε θαηαζθεπή κηαο απφδεημεο απνηειεί κία ηππηθή ηεξνηειεζηία θαη φρη κία δεκηνπξγηθή θαη
δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Αθφκε έλαο ιφγνο πνπ δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο φζνλ αθνξά ηηο καζεκαηηθέο απνδείμεηο είλαη
ην γεγνλφο φηη ζε πνιιά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ειιεληθφ, παξαηεξείηαη ην
θαηλφκελν ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε νη καζεηέο λα κε καζαίλνπλ ηα ζηνηρεηψδε ζρεηηθά κε ηηο
καζεκαηηθέο απνδείμεηο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα. Οη Ball et al (2002) ηνλίδνπλ φηη
ρξεηάδεηαη λα εδξαησζεί κηα θνπιηνχξα ινγηθήο ζπιινγηζηηθήο ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζα
μεθηλάεη απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζα θηάλεη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αθφκε, νη
εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεην ε εθπαίδεπζε λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ πξαθηηθή ηεο απιήο
παξνπζίαζεο ησλ παξαγσγηθψλ απνδείμεσλ ζηνπο καζεηέο ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο
ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ηη απνηειεί κία πξφηαζε πνπ
πείζεη. Αζθψληαο θξηηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ν Freudenthal αλαθέξεη φηη ε παξαγσγηθή
απφδεημε δελ δηδάζθεηαη σο επαλεθεχξεζε, φπσο έθαλε ν σθξάηεο, αιιά επηβάιιεηαη ζηνλ καζεηή
(Freudenthal,1973 in Ball et al 2002). Ζ απφδεημε ινηπφλ ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο καζεκαηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεηξακαηίδνληαη, λα ειέγρνπλ ππνζέζεηο,
λα νξγαλψλνπλ ηε ζθέςε ηνπο ινγηθά θαη γεληθά λα αληηιακβάλνληαη φηη κία καζεκαηηθή απφδεημε
απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη φρη πξντφλ απνκλεκφλεπζεο.
Ζ Segal (2000) δηεξεπλψληαο ηηο αληηιήςεηο θνηηεηψλ ζε καζεκαηηθά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα
αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο καζεηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη δχζθνιεο ηηο
καζεκαηηθέο απνδείμεηο. Ο πην εκθαλήο είλαη φηαλ ν καζεηεπφκελνο δελ αλαγλσξίδεη ηα καζεκαηηθά
ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία απφδεημε ή φηαλ απιά δελ κπνξεί θαλ λα μεθηλήζεη ηελ
απφδεημε. Ωζηφζν, πην ζνβαξνί ιφγνη είλαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηδηφηεηεο ηηο απφδεημεο πνπ δελ
γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο απφ ηνλ καζεηεπφκελν φπσο είλαη ν πξνζσπηθφο θαη ν δεκφζηνο
ραξαθηήξαο ηεο απφδεημεο. Οη καζεηέο δειαδή αδπλαηνχλ λα θάλνπλ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ
πεπνίζεζε θαη ηελ εγθπξφηεηα θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα λα πείζεηο ηνλ εαπηφ
ζνπ θαη άιιν πξάγκα λα πείζεηο ηνπο άιινπο.
Ο Dreyfus (1999) αλαθέξεη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ
εμεηάζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα
θαηαζθεπάδνπλ καζεκαηηθέο απνδείμεηο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ γλσξίδνπλ νχηε ηη είλαη κία
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καζεκαηηθή απφδεημε, νχηε πνηνπο ζηφρνπο εμππεξεηεί. Αθφκε, δείρλνπλ φηη ηηο πην πνιιέο θνξέο νη
καζεηέο δελ έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζηελ πξαθηηθή ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο ή ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ
καζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη γεληθά φηη νη καζεηέο δελ καζαίλνπλ πνηέ ηη είλαη έλα
καζεκαηηθφ επηρείξεκα. Ωζηφζν, ν εξεπλεηήο επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη κε
ηελ καζεκαηηθή απφδεημε δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα απνξξηθζεί ε ηδέα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δηφηη
πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ δείρλνπλ φηη ζην
θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κηα αμηφινγε ηθαλφηεηα λα ζπιινγίδνληαη
ινγηθά θαη λα απνδεηθλχνπλ καζεκαηηθέο πξνηάζεηο.
2.8.2. Η Αλάπηπμε ηεο Έλλνηαο ηεο Μαζεκαηηθήο Απόδεημεο
Δίλαη ινγηθφ φηη ηα ζηνηρεία ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ησλ απνδείμεσλ ζα πξέπεη λα
εηζάγνληαη ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ακέζσο κφιηο νη καζεηέο απνθηήζνπλ ηα αλαπηπμηαθά
εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ηα αμηνπνηνχλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ
νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε θαη ζε πνηα ειηθία; Σα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη
νη καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί ηηο παξαγσγηθέο απνδείμεηο ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επαγσγηθέο
θαη εκπεηξηθέο ζηξαηεγηθέο απφδεημεο (Coe & Ruthven, 1994) θαη φηη νη καζεηέο δελ αληηιακβάλνληαη
ηνλ ξφιν θαη ηελ αμία ηεο απφδεημεο σο εξγαιείν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο κηαο πξφηαζεο
(Balacheff, 1991). Οη Markovits et al (1989) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά 6 εηψλ δελ
κπνξνχλ λα θάλνπλ παξαγσγηθέο απνδείμεηο, έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζε
ινγηθνχο θαη κε-ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο. Ωζηφζν, δηαπίζησζαλ φηη ε παξαπάλσ ηθαλφηεηα
αλαπηχζζεηαη κε ην ρξφλν θαη νινθιεξψλεηαη πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ νπφηε θαη ρεηξίδνληαη
ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ελφο πξνβιήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δνκηθέο ζρέζεηο ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.
χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Van Hiele (1986) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο νη
καζεηέο θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ησλ παξαγσγηθψλ απνδείμεσλ κφλν φηαλ θηάζνπλ ζην ηέηαξην επίπεδν
ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο. Αθφκε, ν Piaget (ζην Salkind, 1997) ππνζηήξημε φηη ηα παηδηά πξέπεη λα
θηάζνπλ ζην ζηάδην ηεο ηππηθήο ινγηθήο ζθέςεο (11-15 εηψλ) πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη
ζαλ επηζηήκνλεο θαη λα απνδέρνληαη, λα δηαηππψλνπλ θαη λα ειέγρνπλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο.
Σαπηφρξνλα φκσο ν Piaget (1978, ζην Newton & Newton, 2006) αλαθέξεη φηη ζηελ θαηαλφεζε νδεγνχλ
κφλν νη γλσζηηθέο θαηαζθεπέο πνπ απαληνχλ ζην εξψηεκα «γηαηί;» Σν λα γλσξίδεηο ην γηαηί πξνζθέξεη
ηζρπξά πιενλεθηήκαηα δηφηη δίλεη επειημία ζηε ζθέςε, δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη εμαζθαιίδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε επφκελεο καζεζηαθέο πεξηζηάζεηο (Newton & Newton, 2006). πλνπηηθά, νη
δχν ζεσξίεο ησλ Van Hiele θαη Piaget πξνηείλνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ ηα
ρακειφηεξα ζηάδηα ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο πξηλ κπνξέζνπλ λα θάλνπλ παξαγσγηθέο απνδείμεηο θαη φηη
ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απαηηεί πνιχ ρξφλν. Δπνκέλσο, ε δηεμνδηθή κειέηε ησλ αμησκαηηθψλ
ζπζηεκάησλ απφδεημεο είλαη απίζαλν φηη ζα σθειήζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Δλαιιαθηηθή ιχζε ζηελ αμησκαηηθή πξνζέγγηζε απνηεινχλ πξνηάζεηο απφ δηάθνξνπο
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εξεπλεηέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο απφδεημεο φπνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά, δηαηππψλνπλ
ππνζέζεηο, επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο, επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη ηεθκεξηψλνπλ καζεκαηηθέο πξνηάζεηο. ηα
πιαίζηα ηεο ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο, νη δάζθαινη πξνζπαζνχλ λα δξαζηεξηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο
ηνπο ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο αλαθάιπςεο θαη ζπδήηεζεο, φπσο είλαη ε δηαηχπσζε
ππνζέζεσλ, νη αθξηβείο ινγηθνί ζπιινγηζκνί θαη ε δηακφξθσζε κηαο έγθπξεο επηρεηξεκαηνινγίαο, πνπ
κπνξεί λα ειεγρζεί εμνλπρηζηηθά απφ ηνπο άιινπο (Battista, 1995).
Οη Blanton et al (2003) εμέηαζαλ ην ξφιν ηεο θαζνδήγεζεο (scaffolding) ζηε δηδαζθαιία θαη ηε
κάζεζε ηεο απφδεημεο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο θαη
πξνηείλνπλ ηα εμήο:
…νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε πνπ πεξηιακβάλνπλ
κεηαγλσζηηθή δξάζε θαη δηεθπεξαησηηθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεηαγλσζηηθέο
ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα θαηαζθεπάδνπλ καζεκαηηθέο απνδείμεηο.
Δπηπξφζζεηα, ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπδεηήζεηο απνηειεί πλεπκαηηθή ζπλήζεηα πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κέζα απφ ηελ
θαηάιιειε παξφηξπλζε απφ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη καζεηέο
κπνξνχλ λα εζσηεξηθνπνηήζνπλ ηε δεκφζηα επηρεηξεκαηνινγία κε ηξφπνπο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ησλ απνδείμεσλ φηαλ ην πιαίζην ζηήξημεο
ππνζηεξίδεη θάηη ηέηνην.
Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα
κνηξάδνληαη ηηο καζεκαηηθέο ηνπο ηδέεο, αθφκε θαη νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ
ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ εληππσζηαθνχο καζεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο (Ball & Bass, 2003; Lampert
1990; Cobb at al., 1992). Αθφκε, έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ
κνηίβα ή ζρέδηα θαη ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη λα ηεθκεξηψλνπλ κε ηε
βνήζεηα ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ ηελ νξζφηεηα κηαο απφδεημεο πνπ ηζρχεη γεληθά γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
Γηα ην ίδην δήηεκα νη Schultz-Ferrell et al (2007) αλαθέξνπλ φηη νη ζπιινγηζκνί ησλ καζεηψλ ησλ δχν
πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε γλψζε φηη θάηη αιεζεχεη εθφζνλ απηφ έρεη
ζπκβεί ζην παξειζφλ ή επεηδή ην ιέεη θάπνηνο ελήιηθαο ή ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. ηηο κεγαιχηεξεο
ηάμεηο φκσο νη καζεηέο ζπιινγίδνληαη ζε αλψηεξν επίπεδν θαη έηζη κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ
ππνζέζεηο, λα ζπιινγηζηνχλ ζρεηηθά κε καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ
καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα.
O Dijkgraaf (2007) αλαθέξεη φηη πνιχ ζπρλά ηα παηδηά ραξαθηεξίδνληαη σο ηδαληθνί
επηζηήκνλεο. Δίλαη πεξίεξγα ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Γηαηππψλνπλ εξσηήκαηα,
ζπλζέηνπλ ζεσξίεο θαη πεηξακαηίδνληαη. ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ ήδε ηα παηδηά ζα
πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζέιεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Ζ
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηεο Zack (2002) αλέδεημε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα κηθξά παηδηά
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(10-11 εηψλ) ζπιινγίδνληαη ινγηθά πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ζπκβνιηθά ηηο
ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα φπσο «ηα ηεηξάγσλα ζηε ζθαθηέξα». Αθφκε, νη Blanton & Kaput (2004)
ππνζηεξίδνπλ φηη ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
θαιιηεξγνχλ ηελ αιγεβξηθή ινγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ δηφηη βξήθαλ φηη νη καζεηέο ησλ πξψησλ
ηάμεσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αληηζηνηρίζεηο πνζνηήησλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γξάκκαηα
σο κεηαβιεηέο (Γ ηάμε). Ζ ζχγρξνλε δηδαθηηθή βηβιηνγξαθία, ινηπφλ, ππεξαζπίδεηαη ηε δηδαθηηθή
ζεκαζία ηεο απαγσγηθήο δηδαζθαιίαο θαη πξνβάιιεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ αθφκε θαη νη κηθξνί
καζεηέο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ, λα πξαγκαηνπνηνχλ απαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαηά ηε
δηδαζθαιία λφκσλ, θαλφλσλ, αξρψλ θαη ζεσξεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο (Μαηζαγγνχξαο, 1998).
2.8.3. Ση ζεκαίλεη καζεκαηηθή απόδεημε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ
Ο αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα θάλνπλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη λα απνδεηθλχνπλ καζεκαηηθέο
πξνηάζεηο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο. Ωζηφζν, ζηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ππάξρνπλ
ελδείμεηο φηη αθφκε θαη νη κηθξνί καζεηέο κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, λα απνξξίπηνπλ
πξνηάζεηο, λα θάλνπλ γεληθεχζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Ζ Zack (1997) πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηθξνί καζεηέο (Δ
ηάμε δεκνηηθνχ) δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξσηήζεηο θαη εξεπλνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο
ζρεηηθά κε γεληθεχζεηο θαη καζεκαηηθέο απνδείμεηο. Βαζηθή ζέζε ηεο εξεπλήηξηαο είλαη φηη γηα λα γίλεη
έλα επηρείξεκα απνδεθηφ σο απφδεημε είλαη απαξαίηεην ην επηρείξεκα φρη κφλν λα πείζεη γηα ηελ
εγθπξφηεηα ηνπ αιιά θαη λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηφ ηζρχεη. Πξηλ κπνξέζνπλ λα
πείζνπλ νη καζεηέο ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο γηα ηελ νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο
λα πεηζηνχλ νη ίδηνη γηα ηελ αμία ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ
θαηαζθεπή κηαο γεληθήο πξφηαζεο, ε νπνία απνθξνχεη ηα αληηπαξαδείγκαηα πνπ πξνβάιινπλ νη άιινη.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ πνπ θαηαθέξλνπλ ηειηθά λα
πείζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη απηνί πνπ θαηαζθεπάδνπλ γεληθά επηρεηξήκαηα. Γηα ηα κηθξά
παηδηά φκσο δελ αξθεί ην γεγνλφο έλαο καζεκαηηθφο ηχπνο λα δίλεη ην ζσζηφ απνηέιεζκα ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ γηα απηά ε απφδεημε λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
ηζρχεη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Γεληθά γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ νη καζεκαηηθέο απνδείμεηο ζα
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ 3 θξηηήξηα:
1. Να είλαη ππαξθηή ε αλάγθε γηα κία καζεκαηηθή απφδεημε.
2. Ζ απφδεημε ζα πξέπεη λα έρεη λφεκα.
3. Απηφο πνπ δηαηππψλεη έλα επηρείξεκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο ηζρχεη.
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Σα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ζηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε κία καζήηξηα πνπ ζηα
πιαίζηα κηαο έξεπλαο ηεο Zack (1997) είπε φηη «καζεκαηηθή απφδεημε είλαη φηαλ ιεο γηαηί απηή ηζρχεη
θαη εάλ απηή ηζρχεη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηφηε νθείιεηο λα δείμεηο ηνπο ιφγνπο».
2.8.4. Μνξθέο ηεθκεξίσζεο πνπ εθαξκόδνπλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ
Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θάλνπλ παξαγσγηθέο απνδείμεηο θαη
λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο. Oη Healy & Hoyles (2000) δήηεζαλ απφ καζεηέο (14-15
εηψλ) λα απνδείμνπλ θαηά πφζν αιεζεχεη ε πξφηαζε: «ηαλ πξνζζέηεηο δχν πεξηηηνχο αξηζκνχο ην
απνηέιεζκα είλαη πάληα άξηηνο αξηζκφο». Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ην 60% ησλ καζεηψλ απέηπρε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξαγσγηθή απφδεημε θαη πξνηίκεζε θπξίσο ηελ εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε. Ωζηφζν,
έλα αμηνζεκείσην 40% θαηάθεξε λα ελζσκαηψζεη παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο ζηηο απνδείμεηο ηνπο κε
ηε βνήζεηα εηθφλσλ θαη θαζεκεξηλνχ ιφγνπ, ελψ νη αιγεβξηθέο απνδείμεηο είραλ πεξηνξηζηεί ζην 8%.
Σέινο, νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη νη καζεηέο πνπ παξήγαγαλ παξαγσγηθέο απνδείμεηο εκθάληζαλ
κεγάιε πξνζπκία γηα ζπκκεηνρή θαη πξσηφηππεο απνδείμεηο πνπ δελ παξαηεξνχληαη ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ δελ πξνσζνχλ ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ απφδεημε.
Οη δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Δζληθή Αμηνιφγεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Πξνφδνπ ζηηο Ζ.Π.Α. (1972-73, 1985-86, 1992) έδεημαλ φηη ζε εζληθφ επίπεδν κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ
ησλ καζεηψλ ρεηξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ηηο παξαγσγηθέο απνδείμεηο, ελψ ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ
θαιχηεξα γηα ηα εκπεηξηθά ζρήκαηα ηεο απφδεημεο. Γεληθά, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε πνιιέο ρψξεο
δείρλνπλ φηη ζηνπο καζεηέο επηθξαηνχλ ηα εκπεηξηθά ζρήκαηα. Ωζηφζν, ε έξεπλα ησλ Harel & Sowder
(1996) έδεημε φηη νη καζεηέο ηεο β γπκλαζίνπ πνπ δηδάζθνληαλ ηε ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απφδεημε ζην
ζρνιείν ζεκείσλαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο γεληθά. Ο Lester (1975) παξαηήξεζε φηη κηθξνί καζεηέο (Γ
σο η ηάμε) έιπζαλ ην ίδην απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο
ηνπ γπκλαζίνπ, κε ηε δηαθνξά φηη ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
καζεηέο ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί κε δξαζηεξηφηεηεο
πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη φηη νη καζεηέο δελ πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ
ειηθία ησλ 11-13 εηψλ, φπσο πξφηεηλε ν Piaget πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηππηθέο πξάμεηο
ε κία άιιε έξεπλα ησλ Maher&Martino (1996) θαηαγξάθεθε γηα κία πεξίνδν 5 εηψλ (απφ ηελ
Α ζηελ Δ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ) ε εμέιημε ζηελ αληίιεςε κηαο καζήηξηαο ζρεηηθά κε ηελ καζεκαηηθή
απφδεημε. πγθεθξηκέλα, ε καζήηξηα είρε δείμεη έλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμήγεζε καζεκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ ζηελ Α ηάμε. ηελ Γ ηάμε εκθάληζε κία πην εθιεπηπζκέλε κνξθή ηεθκεξίσζεο κε ηε
ρξήζε παξαδεηγκάησλ, ηελ νπνία ηειεηνπνίεζε ζηελ Δ ηάμε φπνπ θαη ππνζηήξημε φηη βξήθε κία
απφδεημε πνπ ίζρπε γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. ηα δέθα ηεο ρξφληα ε καζήηξηα είρε ηελ ηθαλφηεηα λα
επηλνήζεη κία απφδεημε κε ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηε ιχζε πνπ
πξφζθεξε ζε έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα. ηαδηαθά αλέπηπμε πην ζχλζεηα επηρεηξήκαηα ηα νπνία
παξνπζίαζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ ηάμε. Σειηθά, θαηαζθεχαζε κία έγθπξε κνξθή

86

καζεκαηηθήο απφδεημεο κε ηε κνξθή ησλ πνιιαπιψλ παξαδεηγκάησλ, κία κνξθή απφδεημεο πνπ πνιχ
ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη καζεκαηηθνί.
Απηφ πνπ επέηξεςε ζηελ παξαπάλσ καζήηξηα λα πξνρσξήζεη ηφζν πνιχ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηηο
πξνζθεξφηαλ πνιιέο επθαηξίεο λα ρηίζεη πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έιπλε, λα
θαηαλνήζεη θαιά ην πεξηερφκελν ηνπ πξνβιήκαηνο, λα εθθξάζεη απνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα, λα
εμεηάζεη θαη λα αλαθαηαζθεπάζεη πξψηκεο ηδέεο, λα ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαη λα
απαληήζεη ζηα εξεζίζκαηα πνπ ηεο πξφζθεξε ν δάζθαινο ν νπνίνο ηελ θαινχζε λα εμεγήζεη θαη λα
ηεθκεξηψζεη ηε ζθέςε ηεο. ια ηα παξαπάλσ ηεο επέηξεςαλ λα ρηίζεη λέεο ζπρλά πην ηζρπξέο
ζηξαηεγηθέο πνπ ηελ βνήζεζαλ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ θαηαζθεπή ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.
πλεπψο, ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη απηφο ηνπ
θαζνδεγεηή, νη καζεκαηηθνί ζπιινγηζκνί αληηκεησπίδνληαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη δελ απνηειεί ηθαλφηεηα πνπ δηδάζθεηαη άκεζα θαη απνθηηέηαη κε ηππηθέο
κεζφδνπο.
Ο Lester (1980, ζην Maher&Martino, 1996) αζρνιήζεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
καζεηψλ λα θαηαζθεπάδνπλ καζεκαηηθέο απνδείμεηο θαη λα ηεθκεξηψλνπλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο ζε
καζεηέο ηεο Δ δεκνηηθνχ θαη ηεο Α γπκλαζίνπ. Παξαηήξεζε φηη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ γεληθά
κεζφδνπο ηηο δνθηκήο θαη πιάλεο πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη φηη κπνξνχζαλ
λα επεμεξγάδνληαη ζπγρξφλσο κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν πνιιά θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ. Σα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ έδεημαλ φηη ζηαδηαθά νη καζεηέο πξνρσξνχλ απφ ηηο πην απιέο
εκπεηξηθέο ζηξαηεγηθέο ζηηο πην γεληθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.
2.8.5. Μαζεκαηηθή ζπδήηεζε θαη πξνβιήκαηα αλνηρηνύ ηύπνπ ζην ζρνιείν.
Ζ πην ζπλεζηζκέλε άπνςε ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη θάλσ καζεκαηηθά είλαη φηη απνηειεί κηα
δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βεβαηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο αξθεί λα αθνινπζήζεη θάπνηνο πηζηά
ηνπο θαλφλεο πνπ επηβάιιεη ν δάζθαινο. Με ηελ ίδηα ινγηθή γλσξίδσ καζεκαηηθά ζεκαίλεη λα ζπκάκαη
θαη λα εθαξκφδσ ην ζσζηφ θαλφλα ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ηνπ δαζθάινπ. Έηζη, γηα λα εμαζθαιηζηεί
ε καζεκαηηθή αιήζεηα είλαη απαξαίηεην ε απάληεζε ηνπ καζεηή λα επηθπξσζεί απφ ην δάζθαιν.
Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη έξεπλεο κηινχλ γηα κία ζηξνθή καθξηά απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα ηεο
καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, νη
καζεηέο ζα πξέπεη λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, λα εληνπίδνπλ καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο, λα εμεγνχλ ηνπο
ζπιινγηζκνχο ηνπο, λα ηεθκεξηψλνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο θαη λα ζπδεηνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηε ζθέςε
ηνπο αιιά θαη ηε ζθέςε ησλ άιισλ.
Ζ Lampert (1990) εμέηαζε θαηά πφζν λέεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δαζθάισλ θαη
καζεηψλ ηεο E Σάμεο δεκνηηθνχ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε κεηάβαζε κηαο λέαο αληίιεςεο γηα ηα
καζεκαηηθά φπνπ ράλεηαη ε απζεληία ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ηε ζέζε ηνπο
παίξλνπλ νη καζεηέο νη νπνίνη ζεσξνχληαη πιένλ ππεχζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ηδεψλ θαη επηρεηξεκάησλ.
Ζ εξεπλήηξηα ππνζηεξίδεη φηη ν δάζθαινο κπνξεί λα εθαξκφζεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα
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εμαζθαιίζεη ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. ηελ έξεπλα ηεο αλέζεζε ζηνπο καζεηέο πξνβιήκαηα ηα
νπνία έπξεπε λα ηα ιχζνπλ ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα παξά κφλν κε ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπο
ζηξαηεγηθψλ. Αθφκε, ην δεηνχκελν ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα δελ ήηαλ κφλν ε εχξεζε ηεο ζσζηήο
απάληεζεο αθνχ νη καζεηέο έπξεπε λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο καζεκαηηθέο ππνζέζεηο
θαη κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο. Σν βαζηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ πξνβιεκάησλ
ήηαλ ε δπλαηφηεηα πνπ παξείραλ ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ κία πνηθηιία απφ καζεκαηηθέο ηδέεο,
λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε ιχζε ηνπο θαη ην πην ζεκαληηθφ λα εκπιέθνπλ φινπο
ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ καζεκαηηθψλ ππνζέζεσλ. Πξφθεηηαη
δειαδή γηα πξνβιήκαηα πνπ δελ ιχλνληαη κε ηελ απιή εθαξκνγή ελφο γλσζηνχ αιγφξηζκνπ. Αληηζέησο,
απηά ηα «αλνηρηά» πξνβιήκαηα αλαγθάδνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ νιφθιεξα ή ηκήκαηα ηεο
δηαδηθαζίαο θαη λα αλαπηχμνπλ κηα έγθπξε ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα θιεζνχλ λα
ηελ ππνζηεξίμνπλ δεκφζηα ζηελ ηάμε κέζα απφ ηελ απαξαίηεηε καζεκαηηθή ζπδήηεζε.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνσζεί
ηε καζεκαηηθή ζπδήηεζε βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ καζεκαηηθέο αιήζεηεο. ηα πιαίζηα
ηεο ζπδήηεζεο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα νη καζεηέο ακθηηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο
γεληθεχζεηο ηνπο θαη αλάκεζα ζηηο απνδείμεηο θαη ηηο αλαζθεπέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απνθαιχπηνπλ
θαη λα ειέγρνπλ ηνπο καζεκαηηθνχο νξηζκνχο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο
φιεο δηαδηθαζίαο. πγρξφλσο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εξγαιεία θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο καζεκαηηθήο
επηζηήκεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ νξζφηεηα κηαο
καζεκαηηθήο ππφζεζεο. Γηα ηελ Lampert (1990) ζηφρνο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα
απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά θαη
είλαη γλσζηέο σο γλψζε ησλ καζεκαηηθψλ ή καζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Παξάιιεια νη καζεηέο
θαινχληαη λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ είλαη γλσζηέο σο γλψζεηο γηα ηα
καζεκαηηθά ή καζεκαηηθή πξαθηηθή (Ball, 1988 ζην Lampert, 1990). Σα ζρνιηθά καζεκαηηθά ζα πξέπεη
επνκέλσο λα έρνπλ ηε κνξθή ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ
εξγαιείσλ θαη ηελ επηλφεζε λέσλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ
αλαπηχζζνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε καζεκαηηθή ζπδήηεζε θαηέρεη θεληξηθή ζέζε.
2.8.6. ρήκαηα απόδεημεο ησλ καζεηώλ ηεο Α/κηαο (αλαιπηηθή πεξηγξαθή παξαπάλσ 2.7. ζει. 70)
Οη Knuth et al (2002) πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 350 καζεηψλ (η‟ ηάμε
δεκνηηθνχ σο Β‟ ηάμε γπκλαζίνπ ) λα αμηνινγνχλ θαη λα δηαηππψλνπλ καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα, λα
θαηαλννχλ ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηε θχζε ηεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δπζθνιεχνληαλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαγσγηθά ζρήκαηα απφδεημεο. Έηζη, πεξίπνπ ην 70% ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα εκπεηξηθά ζρήκαηα απφδεημεο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ νξζφηεηα δχν
πξνηάζεσλ (δείμε φηη ην άζξνηζκα δχν ζπλερφκελσλ αξηζκψλ είλαη πάληα κνλφο θαη δείμε φηη φηαλ
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πξνζζέηεηο δχν κνλνχο αξηζκνχο ε απάληεζε ζνπ είλαη πάληα άξηηνο αξηζκφο). Αθφκε ε έξεπλα έδεημε
φηη κφλν ειάρηζηνη καζεηέο επηρείξεζαλ γεληθά επηρεηξήκαηα. Ωζηφζν, θαζψο πξνρσξνχζαλ νη καζεηέο
ζηηο ηάμεηο εκθάληδαλ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο θαη κεγαιχηεξε επαηζζεζία φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ νξηζκψλ ηεο
παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο.
2.8.7. Οη θηινζνθηθέο θαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε καζεκαηηθή απόδεημε
Οη εμειίμεηο ζηελ θηινζνθία θαη ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ φπσο επίζεο θαη ζηνπο θφιπνπο
ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, έρνπλ νδεγήζεη
ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο νη νπνίεο ζέηνπλ ππφ
ακθηζβήηεζε ηνλ θαζηεξσκέλν ηχπν ηεο ηππηθήο καζεκαηηθήο απφδεημεο σο ηε κνλαδηθή κνξθή
ηεθκεξίσζεο. Απηέο νη εμειίμεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (σο
ζπζθεπή δηεξεχλεζεο αιιά θαη ηεθκεξίσζεο), απφ ηελ αλαζεσξεκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά
θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρεη ε επηζηήκε απηή ζην ρψξν ησλ εκπεηξηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο
θαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο θχζεο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο.
πγθεθξηκέλα νη θηιφζνθνη έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη γη‟ απηφ έρνπλ επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ηη κπνξεί λα είλαη
απνδεθηφ σο καζεκαηηθή εμήγεζε θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδεηαη ε θαηαλφεζε ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Σα θεληξηθά εξσηήκαηα ησλ θηινζφθσλ δελ είλαη πιένλ κφλν ην γηαηί θαη ην
πσο κία απφδεημε ηεθκεξηψλεη κία πξφηαζε, αιιά ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αλαδεηρζεί ν
επεμεγεκαηηθφο ξφινο ηεο απφδεημεο. Απφ ηελ άιιε ε είζνδνο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη
αιιάμεη ξηδηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ νπηηθνπνίεζε, ησλ πεηξακαηηζκφ
θαη ηελ επηθνηλσλία ζηελ ηάμε κε ζπλέπεηα λα έρεη αιιάμεη ε παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ηε
καζεκαηηθή απφδεημε θαη λα έρνπλ αλαπηπρζεί λέεο κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη απφδεημεο φπσο
είλαη νη δηάθνξεο κνξθέο επαγσγήο, ε αξίζκεζε, ε αιγεβξηθή αλάιπζε, ε νπηηθνπνίεζε, ν
πεηξακαηηζκφο κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ, νη απνδείμεηο κε Ζ/Τ θαη ε κνληεινπνίεζε (Hanna et al, 2006)
Ο Freudenthal (1971) αλαθέξεη φηη ζηελ εξψηεζε: « ζα έπξεπε ε δηδαζθαιία ησλ
καζεκαηηθψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε έλα παξαγσγηθφ ζχζηεκα;» νη πεξηζζφηεξνη καζεκαηηθνί ζα
απαληνχζαλ ζεηηθά. Ο ίδηνο φκσο ππνζηεξίδεη φηη αλ θαη ηα καζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή,
δελ είλαη απαξαίηεην λα δηδάζθεηαη πάληα ε ζεσξία πξηλ απφ ην καζεκαηηθφ αληηθείκελν. Απηφ
άιισζηε ζπλέβαηλε πάληα ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ θαη απφ δηδαθηηθή άπνςε απνηειεί ηε ζσζηή
πξνζέγγηζε. Γηα παξάδεηγκα, νη πηζαλφηεηεο ππνινγίδνληαλ γηα αηψλεο ρσξίο ηε βνήζεηα αμησκαηηθψλ
αξρψλ. Δπνκέλσο, κε πνηα ζεηξά ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη νη καζεκαηηθέο έλλνηεο; Ζ απάληεζε είλαη
απιή: « κε απηφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεκαηηθέο έλλνηεο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ δειαδή κε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα επηλνεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο».
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2.8.8. O Ρόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θαιιηεξγεί ηνπ ινγηθνύο ζπιινγηζκνύο
θαη ηελ απόδεημε.
Πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε απνηειεζκαηηθά ηε δηδαζθαιία ηεο απφδεημεο πξέπεη λα
θαηαλνήζνπκε κε πνην ηξφπν καζαίλνπλ νη καζεηέο λα θάλνπλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο, λα πεξηγξάθνπλ
κνηίβα θαη λα θαηαζθεπάδνπλ γεληθεχζεηο θαη καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα. Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ λα
βξεζνχλ νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ηα απαξαίηεηα δηδαθηηθά πιηθά θαη κέζα πνπ ζα
ζηεξίμνπλ ηελ παξαπάλσ καζεζηαθή δηαδηθαζία (Edwards, 1997). Δίλαη ζεκαληηθφ νη δάζθαινη πνπ
θαινχληαη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ζπιινγηζηηθή θαη ηελ απφδεημε ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ λα
γλσξίδνπλ νη ίδηνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έλλνηεο απηέο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ αμία θαη ην ξφιν
ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη Ghomalazad et al (2004) αθνχ δηεξεχλεζαλ ηηο αληηιήςεηο 75 ππνςήθησλ
δαζθάισλ ζρεηηθά κε ην ηη απνηειεί απνδεθηή θαη έγθπξε απφδεημε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο δελ δηέζεηαλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ ηελ εγθπξφηεηα κηαο απφδεημεο.
Πξνηείλνπλ ινηπφλ νη ππνςήθηνη δάζθαινη λα απνθηνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ηηο απαξαίηεηεο
ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα αμηνινγνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο απνδείμεηο πνπ ζα
παξάγνπλ νη καζεηέο ηνπο. ηελ έξεπλα ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ην
νπνίν γηα λα παξαρζεί κία νινθιεξσκέλε θαη ζσζηή απφδεημε ρξεηάδνληαη 5 ηθαλφηεηεο:
1. Ζ αλαγλψξηζε φηη απαηηείηαη κία απφδεημε πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε νξζφηεηα κηαο
πξφηαζεο.
2. Ζ αλαγλψξηζε φηη ν ρεηξηζκφο κηαο γεληθήο πεξίπησζεο απαηηεί ηελ επηινγή θάπνηαο κνξθήο
αλαπαξάζηαζεο.
3. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο αλαπαξάζηαζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
4. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζσζηνχ ρεηξηζκνχ ηεο αλαπαξάζηαζεο.
5. Ζ ηθαλφηεηα ηεο νξζήο εξκελείαο ηνπ ρεηξηζκνχ πνπ πηνζεηήζεθε.
Αθφκε, νη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεην νη δάζθαινη λα ζπγθεληξψλνπλ
πιεξνθνξίεο, κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη θαη ζπιινγίδνληαη νη καζεηέο. Μφλν έηζη ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ
ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ πξαγκαηηθά λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή
ηνπο ζθέςε. Γεληθά είλαη απαξαίηεην νη δάζθαινη λα απνθηνχλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηα πξνζφληα πνπ ζα
ηνπο επηηξέςνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο πξνηάζεηο ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε επηηπρία.
Ζ Waring (2000) πξνηείλεη ε δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε λα γίλεηαη ζε 3 θάζεηο
(καζαίλσ ηη είλαη ε απφδεημε, καζαίλσ λα θάλσ απνδείμεηο θαη βειηηψλσ ηηο ηθαλφηεηεο γηα απφδεημε)
έηζη ψζηε λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα πεξάζνπλ απφ ηα 5 ζηάδηα απφδεημεο θαη λα κπνξέζνπλ
ηειηθά λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε κηαο γεληθήο απφδεημεο, λα θαηαλννχλ ηε δεκηνπξγία ησλ ηππηθψλ
απνδείμεσλ θαη λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα θαηαζθεπάδνπλ απνδείμεηο ζε πνηθίια πιαίζηα, αθφκε θαη
άγλσζηα. Ζ Steele (1999/2000) εξεπλψληαο ηελ παηδαγσγηθή αμία ηεο καζεκαηηθήο ζπδήηεζεο ζε κία
ηάμε ηεο Γ δεκνηηθνχ, ππνζηήξημε φηη ε δεκηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ θαιιηεξγεί ηε
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καζεκαηηθή ζπδήηεζε βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλνχλ ζρέδηα, λα δηαηππψλνπλ γεληθεχζεηο
ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα, λα αληαιιάζνπλ απφςεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ
εγθπξφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο. Ο δάζθαινο δειαδή πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο ηνπ λα
δηεξεπλνχλ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επαγσγηθνχο θαη
παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαζψο δηαηππψλνπλ γεληθεχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Σν
απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο είλαη νη καζεηέο λα απνθηνχλ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο πνπ ηνπο
βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπιινγίδνληαη αιγεβξηθά θαη λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο
καζεκαηηθέο έλλνηεο.
Ο De Villiers (2004) βξήθε ζε έξεπλα φηη ην 60 % ησλ ππνςεθίσλ θαζεγεηψλ ησλ
καζεκαηηθψλ αληηιακβάλνληαλ ηελ απφδεημε κφλν σο κέζν επαιήζεπζεο/ηεθκεξίσζεο/επηβεβαίσζεο.
Αθφκε, αλαθέξεη φηη παξαδνζηαθά νη δάζθαινη πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ακθηβνιίεο ζηνπο
καζεηέο ζρεηηθά κε έλα απνηέιεζκα θαη ζηε ζπλέρεηα επηρεηξνχλ λα εηζάγνπλ ηελ απφδεημε σο κέζν
επηβεβαίσζεο. Απηή ε ζηξαηεγηθή φκσο δελ έρεη απνηέιεζκα ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ησλ ινγηζκηθψλ
δπλακηθήο γεσκεηξίαο φπνπ νη καζεηέο απνθηνχλ κεγάιν βαζκφ ζηγνπξηάο γηα κία αιήζεηα κέζα απφ
ηηο ζπλερφκελεο επαλαιήςεηο θαη επεηδή απηφ πνπ παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ κία
απφδεημε δελ είλαη ε ακθηβνιία αιιά ε βεβαηφηεηα γηα ηελ νξζφηεηα κηαο καζεκαηηθήο πξφηαζεο. Έηζη,
νη δάζθαινη ζα πξέπεη λα κπνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο απφ ηελ αξρή ζηελ ηέρλε ηεο δηαηχπσζεο
πξνβιεκάησλ θαη λα ηνπο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο επθαηξίεο γηα λα δηεξεπλνχλ, λα θάλνπλ
ππνζέζεηο, λα αλαζθεπάδνπλ, λα αλαδηαηππψλνπλ θαη λα εμεγνχλ. Οη Ball et al (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη
ε δεμηφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ ζπιινγηζκψλ κπνξεί λα δηδαρζεί θαη φηη πνιιά εμαξηψληαη απφ ην ξφιν
ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε
θαη ηηο επθαηξίεο γηα ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο, λα δεκηνπξγνχλ ην πιαίζην ζηήξημεο θαη έλα πεξηβάιινλ
φπνπ νη καζεκαηηθέο γλψζεηο θαη ηδέεο ησλ παηδηψλ αλαπηχζζνληαη δεκφζηα θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
δηαιφγνπ ζηελ ηάμε θαη λα θαιιηεξγνχλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ην γλήζην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ζεβαζκφ γηα
ηηο καζεκαηηθέο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.
Οη Sutherland & Balacheff (1999) αλαθέξνπλ φηη παξφιν πνπ πξνγξάκκαηα φπσο ην Logo θαη
ην Cabri παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε γεσκεηξηθά αληηθείκελα, ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κ‟ απηά ηα πεξηβάιινληα είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαθέξεη, αθφκε
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο εξγαζηνχλ πάλσ ζην ίδην πξφβιεκα. Δθηφο, φκσο απφ ηηο
ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν κηθξφθνζκνο, ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα επεξεάδεηαη θαη απφ
ηνλ δάζθαιν ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζηελ νπνία ζπληειείηαη ε κάζεζε.
Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κία ηάμε ζηα πιαίζηα ηνπ ηξηγψλνπ
Γάζθαινο-Μαζεηήο-Μεραλή, είλαη ζεκαληηθφ νη δάζθαινη λα θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο πνπ
θαηαζθεπάδνπλ νη καζεηέο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνλ ζπκβνιηθφ θφζκν ηεο νζφλεο. Μφλν
έηζη ζα κπνξέζνπλ λα επεκβαίλνπλ κε ηξφπνπο πνπ ζα ζπλδένπλ ην θελφ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο
λέεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηε θαηλνκελνινγία ηεο νζφλεο θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο
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γλψζεηο θαη ζην επηζπκεηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Γεληθά είλαη ζεκαληηθφ ν δάζθαινο λα γλσξίδεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπιινγίδνληαη νη καζεηέο ηνπ. Ο Bright (1996) πξνηείλεη φηη ε θαιχηεξε κέζνδνο
γηα λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ηνπο δεηάεη λα εμεγνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έιπζαλ
έλα πξφβιεκα. Με ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ (Γηαηί; Πσο ην ζθέθηεθεο; Πνην ήηαλ ην
πξψην πξάγκα πνπ ζθέθηεθεο;) ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο
ησλ καζεηψλ θαη λα ζρεδηάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ην επηζπκεηφ καζεζηαθφ
απνηέιεζκα.
Σν καζεζηαθφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο επεξεάδεηαη
θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη δάζθαινη γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο λα ηεθκεξηψλνπλ
ππνζέζεηο. ηελ έξεπλα ηνπ ν Bergqvist (2005) παξαηήξεζε φηη νη δάζθαινη ζπλεζίδνπλ λα ππνηηκνχλ
ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο λα θάλνπλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη πηζηεχνπλ φηη κφλν έλα κηθξφ
ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ηάμεο ηνπο δηαζέηεη ηελ παξαπάλσ ηθαλφηεηα. Απηφ έρεη ζαλ
ζπλέπεηα νη εθπαηδεπηηθνί λα ρακειψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα κελ ηνπο
δεηνχλ ζπρλά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζην λα θάλνπλ ινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο. Δπηπξφζζεηα, ε πεπνίζεζε ησλ δαζθάισλ φηη κφλν ιίγνη καζεηέο κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ
ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν, νδεγεί ζπρλά ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ απφ εξγαζίεο
πνπ ζεσξνχληαη πην δχζθνιεο αιιά θαη πνιχ ζπρλά ζηε κε ρξήζε ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ ζηελ
ηάμε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΔΙΞΗ
3.1. Ση είλαη ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο;
Έλα πεξηβάιινλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο (Dynamic Geometry Environment) είλαη έλαο ςεθηαθφο
κηθξφθνζκνο πνπ έρεη ρηηζηεί πάλσ ζηηο βαζηθέο δνκέο ηηο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο. ‟ απηφ ην
πεξηβάιινλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
Πξφθεηηαη γηα κία εηθνληθή καζεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη θαηαζθεπέο
κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πιηθή ππφζηαζε (Lopez-Real & Leung, 2006). Σα πξνγξάκκαηα δπλακηθνχ
ρεηξηζκνχ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ (The Geometer‟s Sketchpad, Cabri, Shapemakers) είλαη
αιιειεπηδξαζηηθά ινγηζκηθά πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα ειέγρεη καζεκαηηθέο ππνζέζεηο θαη λα
θάλεη γεσκεηξία κε δπλακηθφ, εχθνιν θαη ελεξγεηηθφ ηξφπν. χκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ
Geometer‟s Sketchpad (Key Curriculum Press) ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ παξέρεη ζηνπο καζεηέο έλα
εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα εμήο:
1. Να δηεξεπλήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο βαζχηεξεο αξρέο ηηο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο.
2. Να θαηαζθεπάζνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ κεηαζρεκαηηζκνχο, αληαλαθιάζεηο, πεξηζηξνθέο θαη
αλαπηχγκαηα.
3. Να αμηνπνηήζνπλ πιήζνο εξγαιείσλ κέηξεζεο ηα νπνία εληζρχνπλ ηηο ζρεηηθέο ηθαλφηεηεο
παξάιιεια κε ηελ θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ.
4. Να δηεξεπλήζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ζπλαξηήζεσλ πξνζαξκφδνληαο ηηο παξακέηξνπο θαη
παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γξαθεκάησλ.
5. Να θαηαζθεπάζνπλ καζεκαηηθέο απεηθνλίζεηο γηα λα δείμνπλ γεσκεηξηθέο θακπχιεο θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ζπλαξηήζεσλ ζηα Καξηεζηαλά θαη ηα Πνιηθά ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ.
6. Να παξνπζηάζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο κε εχρξεζηα εξγαιεία παξνπζίαζεο.
Ο Holzl (1996) εξεπλψληαο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο
επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο αλέθεξε φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά αλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή
εκθάληζε (κελνχ, εηθνλίδηα θαη θνπκπηά), φια δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
1. Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ
κε ράξαθα θαη δηαβήηε φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζηα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε πξηλ απφ πεξίπνπ
2000 ρξφληα.
2.

Οη παξαπάλσ θαηαζθεπέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο αλάινγνπο κηθξφθνζκνπο πνπ κπνξνχλ λα
νξηζηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο.

3. Δπηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε ηκεκάησλ ησλ γεσκεηξηθψλ θαηαζθεπψλ ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη
γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο κε ηηο νπνίεο είραλ ζρεδηαζηεί.
Οη Healy & Hoyles (2001) αλαθέξνπλ φηη ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο πξνζθέξνπλ ζηνπο
καζεηέο εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε γεσκεηξηθά
αληηθείκελα θαη ζρέζεηο θαη λα ειέγμνπλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο . Οη εξεπλήηξηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα
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ινγηζκηθά απηά φρη κφλν δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηνπο
βνεζνχλ λα πξνρσξήζνπλ απφ ηε δηαηχπσζε κηαο ππφζεζεο ζηε ινγηθή παξαγσγηθή ζθέςε. Ωζηφζν,
ηνλίδνπλ φηη ηα ινγηζκηθά ηα νπνία δελ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαηάιιεια ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηνπο καζεηέο λα
εθθξάζνπλ ηηο νξζέο καζεκαηηθέο ηδέεο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεπηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία
επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Οη Hoyles & Jones (1998) αλαθέξνπλ φηη νη παξαθάησ παξάγνληεο είλαη
θξίζηκνη θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ πιαηζίσλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο:
1. Να ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο πνπ εζηηάδνπλ επάλσ ζηηο ζρέζεηο
αλάκεζα ζηα γεσκεηξηθά αληηθείκελα
2. Να πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηα κέζα ψζηε λα κπνξνχλ λα εμεγνχλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπο.
Ο Kadunz (2002) αλαθέξεη φηη ε γηα λα γίλεη απνδεθηφ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ σο ινγηζκηθφ
δπλακηθήο γεσκεηξίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ηα
παξαθάησ ηξία ραξαθηεξηζηηθά:
1. Ζ ιεηηνπξγία ζπξζίκαηνο σο κέζν δπλακηθήο κνληεινπνίεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ εξγαιείσλ
ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο.
2. Οη καθξνεληνιέο κε ηηο νπνίεο έλα ζχλνιν απφ βήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ ζπκππθλψλνληαη ζε κία θαη κφλν εληνιή ηνπ ινγηζκηθνχ.
3. Ζ ράξαμε γεσκεηξηθψλ ηφπσλ πεξηγξάθεη ηε δηαδξνκή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία θαζψο
κεηαθηλείηαη έλα άιιν ζεκείν.
Ο Kortenkamp (2004) αλαθέξεη φηη έλα θαιφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν
γηα κία καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ. πγθεθξηκέλα ηνλίδεη φηη έλα
απνηειεζκαηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ζσζηνχο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, λα είλαη
εχρξεζην θαη πξνζηηφ γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ
ζθάικαηα πξνγξακκαηηζκνχ.
3.2. Η απόδεημε ζε πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
Οη ηαρχηαηνη ξπζκνί κε ηνπο νπνίνπο εμειίζζεηαη ε ηερλνινγία θαη ε είζνδνο ησλ ππνινγηζηψλ
ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη ηα καζεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα,
ζηελ άιγεβξα, ζηε γεσκεηξία θαη ηε ζηαηηζηηθή, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ήδε πξνζθέξνπλ
επαλαζηαηηθέο δπλαηφηεηεο γηα νπηηθνπνίεζε θαη πεηξακαηηζκφ. Σαπηφρξνλα δίλεηαη κεγαιχηεξε
έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ζηα πιαίζηα κηαο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο
πξνζέγγηζεο γηα ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ πνπ γελλά λέεο κνξθέο απφδεημεο ζηελ εθπαίδεπζε
(Hanna et al, 2006). Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη Ζ/Τ κπνξνχλ θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο
πξνυπνζέζεηο λα βειηηψζνπλ κία δηδαζθαιία έηζη ψζηε λα βνεζεζνχλ νη κηθξνί καζεηέο λα κάζνπλ
καζεκαηηθά (Sarama & Clements, 2001). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ θαη λα
απνθεπρζνχλ νη παγίδεο πνπ κπνξεί λα θξχβνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα
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πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ. Αθφκε, είλαη απαξαίηεην κία εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε
λέσλ ηερλνινγηψλ λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη αιιά
λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηερλνινγηθή γλψζε θαη ηηο ηερλνινγηθέο αξρέο. Μφλν έηζη ζα κπνξέζνπλ νη
καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην κέζν απηφ. χκθσλα κε
ηνλ Jones (1997) ε εθπαίδεπζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο
κφξθσζεο ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
ελλνηνινγηθέο, δηαδηθαζηηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεηαβιεηέο. O Borwein (2005) ππνζηεξίδεη
φηη νη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα κηαο πεηξακαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ
καζεκαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
1. Να απνθηήζνπκε δηαίζζεζε θαη θψηηζε.
2. Να αλαθαιχςνπκε λέα κνηίβα θαη ζρέζεηο.
3. Να θαηαζθεπάζνπκε ζρεδηαγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε καζεκαηηθέο αξρέο.
4. Να ειέγμνπκε θαη λα απνξξίςνπκε ππνζέζεηο.
5. Να δηεξεπλήζνπκε έλα πηζαλφ απνηέιεζκα γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ κπνξεί λα ζηεξίμεη κία
απφδεημε.
6.

Να πξνηείλνπκε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα κία παξαγσγηθή απφδεημε.

7. Να απαιιαρζνχκε απφ ηνπο ρξνλνβφξνπο ππνινγηζκνχο πνπ γίλνληαη κε ραξηί θαη κνιχβη.
8. Να επηβεβαηψζνπκε απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί κε αλαιπηηθφ ηξφπν.
Ζ κεγάιε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε αλάγθε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε
ηνλίδνληαη ζηηο «Αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ» ησλ NCTM Standards 2000 . Οη
καζεκαηηθνί θαη νη εθπαηδεπηηθνί αλέθαζελ ρξεζηκνπνηνχζαλ νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (γξαθηθέο
παξαζηάζεηο, ζρήκαηα, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο) ζην έξγν ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ δηάθνξσλ εξγαιείσλ πνπ
πξνζθέξεη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ επθνιφηεξε, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξνζθέξεη ην ραξηί
θαη ην κνιχβη, δεκηνπξγία νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ εμεηάδνληαη
απνηειεί κία σθέιηκε θαη ρξεζηηθή πξαθηηθή.
Ο ειθπζηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα καζεκαηηθά ζε έλα ινγηζκηθφ πεξηβάιινλ
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ λα ην εμεξεπλήζνπλ θαη λα ην αλαθαιχςνπλ. Αθφκε,
νη Ζ/Τ επηηξέπνπλ ηνπο καζεηέο λα ρεηξίδνληαη κε ελεξγεηηθφ ηξφπν ηα δηάθνξα καζεκαηηθά
αληηθείκελα πνπ θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ. Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο απφδεημεο είλαη ε
αλαθάιπςε θαη ε δηεξεχλεζε (Hanna, 2000; De Villiers 2003). Ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο, νη καζεηέο
κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία απηή κε ηε βνήζεηα ησλ Ζ/Τ θαη ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ
ινγηζκηθψλ. Πξνγξάκκαηα φπσο ην Logo, ην Cabri, ην Geometric Supposer θαη ην Geometer‟s
Sketchpad ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, λα ηηο ειέγρνπλ θαη λα ηηο
ηεθκεξηψλνπλ. Με εξγαιεία φπσο ην ζχξζηκν νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξάγνπλ αλαξίζκεηα
παξαδείγκαηα, λα παξαηεξνχλ, λα κεηξνχλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ππνινγίδνπλ θαη λα πεηξακαηίδνληαη
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ κία ππφζεζε. Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο
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καζεηέο πνιιέο δπλαηφηεηεο ρεηξηζκνχ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ κε απιφ ηξφπν θάηη πνπ ηνπο
επηηξέπεη λα εμεηάδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ηδηφηεηεο ησλ δηάθνξσλ
ζρεκάησλ θαη λα απνδεηθλχνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν εάλ έλα ζεψξεκα αιεζεχεη ή φρη.
Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ην Logo απνηειεί έλα αξθεηά γφληκν
πεξηβάιινλ γηα ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη Hadas et al (2000) αλαθέξνπλ φηη ε δπλαηφηεηα γηα ελαιιαγέο αλάκεζα ζε
ππνζέζεηο θαη ειέγρνπο, ζε βεβαηφηεηα θαη αβεβαηφηεηα νθείιεηαη ζηε δχλακε ηεο δηεξεχλεζεο
πξνζθέξεη έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο. Παξάιιεια ινηπφλ κε ηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη
ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο απφδεημεο ζηα καζεκαηηθά, νη εξεπλεηέο
πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο πην ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα
ζρνιεία αιιά θαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ινγηθψλ
ζπιινγηζκψλ θαη ησλ απνδείμεσλ.
Γηα λα είλαη σθέιηκε ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη
ζεκαληηθφ λα αληηκεησπηζηνχλ θάπνηα ζεκεία πνπ θξχβνπλ θάπνηνπο θηλδχλνπο γηα ην επηζπκεηφ
παηδαγσγηθφ απνηέιεζκα. Ζ κεγάιε επθνιία κε ηελ νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ πνιπάξηζκα
παξαδείγκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη ε παξαγσγηθή απφδεημε
ηεο γεσκεηξίαο είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο. Μία κεξίδα
εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα
ζπιινγίδεηαη ινγηθά επεηδή ε ηερλνινγία ηνπο παξέρεη έλα εχθνιν εκπεηξηθφ κέζν γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ππνζέζεσλ. Ζ απφδεημε ελφο ζρεδίνπ ή κηαο θαηλνκεληθήο αιήζεηαο κέζα απφ πνιιά παξαδείγκαηα πνπ
ζα θάλεη ν καζεηήο κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ ελφο ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ
εζθαικέλε εληχπσζε φηη εθφζνλ θάηη επαλαιακβάλεηαη ηφζν ζπρλά ηφηε απηφ αιεζεχεη γεληθά θαη
επνκέλσο ε επαλάιεςε ηζνδπλακεί κε ηελ απφδεημε. Απηή αθξηβψο ε δηεξεπλεηηθή ηζρχο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ή ηα πξνγξάκκαηα δπλακηθήο γεσκεηξίαο έρεη νδεγήζεη
αξθεηνχο εξεπλεηέο φπσο ν Mason (1991) λα ππνζηεξίδνπλ φηη αθνχ κε ηα πεξηβάιινληα απηά
κπνξνχκε λα ειέγμνπκε άπεηξεο πεξηπηψζεηο ε αιήζεηα ζα αλαδπζεί κέζα απφ απηή ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία θαη επαλάιεςε. Δπνκέλσο νη παξαγσγηθέο απνδείμεηο ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνχλ ππέξ
κηαο θαζαξά πεηξακαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ καζεκαηηθή ηεθκεξίσζε. Άιινη εξεπλεηέο φκσο, φπσο
ε Hanna (2000) έρνπλ αληίζεηε άπνςε θαη ππνζηεξίδνπλ φηη δελ πξέπεη ζηακαηήζνπκε λα δηδάζθνπκε
ηηο παξαγσγηθέο απνδείμεηο δηφηη ε δηεξεχλεζε θαη ε απφδεημε είλαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα αθνχ ην
πξψην νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε θαη ην δεχηεξν ζηελ ηεθκεξίσζε. Δπεηδή ε δηεξεχλεζε δελ κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη ηελ απφδεημε είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα θαηαλννχλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο.
Έηζη, ζα αληηιεθζνχλ φηη ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο είλαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη ζην θνκκάηη ηεο
δηεξεχλεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπλ
ζηελ απφδεημε κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη κία
καζεκαηηθή πξφηαζε.
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χκθσλα κε αξθεηνχο εξεπλεηέο φπσο νη Marades & Gutierez (2000) θαη Jones (2000) ε ηδέα
ηεο απφδεημεο δελ θηλδπλεχεη απφ ηα πεξηβάιινληα δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ αιιά
αληηζέησο εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ παξαγσγηθά ζρήκαηα απφδεημεο ζηνπο
καζεηέο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηελ αμία θαη ην ξφιν ηεο απφδεημεο ζηα καζεκαηηθά.
Μάιηζηα πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα πεξηβάιινληα σο εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ
δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο απφδεημεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ Hanna (2000) αλαθέξεη φηη νη επξεηηθέο
κέζνδνη, ε δηεξεχλεζε θαη ε νπηηθνπνίεζε πνπ πξνζθέξνπλ νη Ζ/Τ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
απνηειέζνπλ πνιχηηκα εξγαιεία πνπ πξνσζνχλ ηε κάζεζε αξθεί νη εθπαηδεπηηθνί λα κεηαδψζνπλ
ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε αιιά θαη ην δηαθξηηφ ξφιν αλάκεζα ζηελ παξαγσγηθή
απφδεημε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. Ο δξφκνο φκσο πξνο ηελ βαζηά θαηαλφεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
θαηαζθεπή απνδείμεσλ απαηηεί έλα θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην αλάινγν
αλαιπηηθφ πξφγξακκα.
Οη Furner & Marinas (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο φηαλ αμηνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο
γεσκεηξίαο θαη ην θαηάιιειν ρεηξαπηηθφ πιηθφ. Γηα ηνπο εξεπλεηέο ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη απνηεινχλ άξηζηα
εξγαιεία αιιειεπίδξαζεο ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο
γλψζε ζρεηηθά κε ηε γεσκεηξία θαη ηηο καζεκαηηθέο ηδέεο. Οη Reys et al (2006 ζην Furner & Marinas
2007) ππνδεηθλχνπλ ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ ηνπ Piaget φηη νη λένη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηα
καζεκαηηθά ζα πξέπεη:
1. λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ρεηξαπηηθφ πιηθφ φπσο είλαη νη γεσκεηξηθνί πίλαθεο,
ηα κπινθ κνηίβσλ θαη ηα ηάγθξακ,
2. λα ζπλδένπλ ηε ρεηξαπηηθή θαηαζθεπή κε νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο φπσο είλαη ηα ζρέδηα πνπ
γίλνληαη κε ραξηί θαη κνιχβη ή κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, θαη
3. λα θαηαλννχλ ηελ αθεξεκέλε έλλνηα κέζα απφ ηελ εηθφλα ή ην ζχκβνιν ηεο καζεκαηηθήο
έλλνηαο.
3.3. Οπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη απόδεημε
Οη δηάθνξεο ζεσξίεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο έρνπλ δψζεη ζηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θεληξηθφ
ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο Bruner πηζηεχεη φηη ηα παηδηά θαηαλννχλ ηνλ θφζκν κέζα απφ
ηξεηο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο , ηελ ελεξγεηηθή, ηελ εηθνληθή θαη ηελ ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, κε ηελ
ηειεπηαία λα απνηειεί ηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο δηφηη ην
παηδί ρξεζηκνπνηεί πιένλ ην ηειεηφηεξν ζπκβνιηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη ε γιψζζα γηα λα πεξηγξάςεη ηα
εμσηεξηθά γεγνλφηα. Έηζη, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο κάζεζεο ηνπ Bruner (ζην Salkind, 1997) γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθή κία δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εηνηκφηεηα (βηνινγηθή,
γλσζηηθή, καζεζηαθή) ησλ καζεηψλ θαη ην πεξηβάιινλ λα πξνζαξκφδεηαη ζην επίπεδν εηνηκφηεηαο ησλ
παηδηψλ. Ο Piaget κε ηε γλσζηηθφ-εμειηθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κηιάεη γηα αλαπαξαζηάζεηο ηηο νπνίεο ην
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παηδί απνθηά αλάινγα κε ηελ βηνινγηθή ηνπ εμέιημε θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά θαηά ηελ ελεξγεηηθή
ηνπ ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε, ελψ ν Vygotsky ππνζηεξίδεη φηη νη αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο
αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ έλα παηδί απνηεινχλ πξντφλ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
αηφκνπ. Σέινο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Van Hiele (1986), ζην πξψην επίπεδν νη καζεηέο καζαίλνπλ
ηε γεσκεηξία κέζα απφ ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ελφο ζρήκαηνο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζέγγηζε,
παξαηεξνχκε φηη νη αλαπαξαζηάζεηο απνηεινχλ ην κέζν ζχλδεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ αηφκνπ
κε ην πεξηβάιινλ.
Με ηελ είζνδν ησλ ππνινγηζηψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε έγηλε πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα
απαληεζεί ην εξψηεκα θαηά πφζν ή ζε πνην βαζκφ νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ φρη κφλν σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή γηα ηελ έκπλεπζε γχξσ απφ κία καζεκαηηθή
πξφηαζε αιιά θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο. Σα δηαγξάκκαηα θαη νη άιιεο κνξθέο νπηηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ απνηεινχζαλ αλέθαζελ ρξήζηκα εξγαιεία ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη
απνηειεζκαηηθά βνεζεηηθά κέζα πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ θαηαζθεπή κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο.
Ωζηφζν, ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε άπνςε φηη νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα
αληηθαηαζηήζνπλ ηελ παξαδνζηαθή απφδεημε, έρεη πξνθαιέζεη έληνλε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ξφιν
ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ. Απφ ηε κία πιεπξά
ππάξρνπλ νη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη ηίπνηα
παξαπάλσ απφ ρξήζηκεο πξνζζήθεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ θαηαλφεζε κηαο
καζεκαηηθήο απφδεημεο. ηελ αληίπεξα φρζε, ππάξρνπλ απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κεξηθέο νπηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο ζπληζηνχλ νη ίδηεο καζεκαηηθέο απνδείμεηο κε ζπλέπεηα ε θαηαζθεπή κηαο
παξαδνζηαθήο απφδεημεο λα ζεσξείηαη πεξηηηή. Σέινο, αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο απφςεηο ππάξρνπλ
δηάθνξεο ζέζεηο πνπ δελ είλαη ηφζν μεθάζαξεο θαη πνπ δίλνπλ ζηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κεγαιχηεξν
ή κηθξφηεξν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ησλ καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ (Hanna & Sidoli,
2007).
3.4. Υαξαθηεξηζηηθά Λνγηζκηθνύ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο
Σν πεξηβάιινλ ελφο ινγηζκηθνχ δπλακηθήο γεσκεηξίαο πξνζθέξεη ηξφπνπο εθκάζεζεο ησλ
γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ κέζα απφ ηελ παξαγσγή, ηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηα
θαηάιιεια παξαδείγκαηα πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ δηαηχπσζε γεληθψλ ππνζέζεσλ. Σα
πεξηβάιινληα απηά πξνζθέξνπλ γεσκεηξηθά αληηθείκελα, εξγαιεία γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο φπσο επίζεο
θαη εξγαιεία κέηξεζεο θαη ππνινγηζκνχ. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ζρεκαηίδεη επίπεδα ζρήκαηα
ζπκβαηά κε απηά πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ραξηί θαη κνιχβη, κε ηα νπνία κεηξάεη κήθε, γσλίεο θαη
εκβαδά. Αθφκε, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζε λέα ζρήκαηα ή λα
κεηαζρεκαηίδεη ην ίδην ζρήκα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο. Ζ θχζε ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη έλα ινγηζκηθφ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζε έλα καζεζηαθφ πιαίζην
(Erez & Yerushalmy, 2006).
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3.4.1. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο (Dragging)
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο.
Σν ζχξζηκν επηηξέπεη ηε κεηακφξθσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Σν ζχξζηκν παξαγάγεη απηφ πνπ θαίλεηαη ζαλ κηα
αδηάθνπε αιιαγή, ε νπνία φκσο ζε αλχπνπην ρξφλν κπνξεί λα επαλαθέξεη ην αξρηθφ ζρήκα, κε ηηο
αξρηθέο δηαζηάζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δηαηεξνχληαη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία,
ελψ αιιάδνπλ ηα δεπηεξεχνληα. Οη Christou et al (2004) αλαθέξνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο
ζηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο επηηξέπεη ηελ αδηάθνπε παξαγσγή παξαιιαγψλ ησλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηεξεπλήζεη κε εχθνιν ηξφπν θαηά πφζν ζπγθεθξηκέλεο
ππνζέζεηο αιεζεχνπλ ή φρη.
Ζ κάζεζε κε ηε βνήζεηα ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηηο
θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ν Erez (2006) πξνηείλεη δχν θαηεγνξίεο
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπξζίκαηνο:
1. ηαλ ν καζεηήο θαηαζθεπάδεη έλα ζρήκα, ην ζχξζηκν ζα δηαηεξήζεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ
ζηνηρείσλ θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνλ καζεηεπφκελν. ε απηή
ηελ πεξίπησζε ην ζχξζηκν ζα αληαλαθιά ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο
θαηαζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο ρξήζηεο θαηαζθεπάζεη έλα παξαιιειφγξακκν κε ηε
βνήζεηα δχν δεπγαξηψλ απφ παξάιιειεο γξακκέο, κε ην ζχξζηκν ζα παξαρζνχλ πνιιά
παξαιιειφγξακκα ηα νπνία ζα παξακείλνπλ αλαιινίσηα. Αληίζεηα, εάλ ην παξαιιειφγξακκν
θαηαζθεπαζηεί κε ηελ πξνζαξκνγή δχν δεπγαξηψλ απφ γξακκέο πνπ θαίλνληαη φηη είλαη
παξάιιειεο, ηφηε ην πην πηζαλφ είλαη λα κε δηαηεξήζνπλ απηή ηελ εκθάληζε κεηά απφ κία
δηαδηθαζία ζπξζίκαηνο. Καηαλνψ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
ζεκαίλεη φηη θαηαλνψ φηη νη δπλακηθνί ρεηξηζκνί δηαηεξνχλ ηηο ζρέζεηο πνπ νξίδνπλ ηελ
δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη.
2. ηαλ νη καζεηεπφκελνη ζχξνπλ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζρήκαηα ηφηε δελ γλσξίδνπλ απαξαίηεηα
ηνπο φξνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, αιιά νχηε θαη ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ
ζρήκαηνο. Δδψ νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ην ζχξζηκν δελ αιιάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζρήκαηνο. Καηαλνψ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεκαίλεη
φηη θαηαλνψ φηη νη δπλακηθνί ρεηξηζκνί δηαηεξνχλ ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
πξνθαηαζθεπαζκέλν γεσκεηξηθφ ζρήκα.
Ο Erez (2006) ηνλίδεη φηη νη δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ζθνπφ γηα ην
νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν ηνπ ζπξζίκαηνο. Αλαθέξεη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πνπ ν
ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί έηνηκα ζρήκαηα, ν καζεζηαθφο ζθνπφο είλαη ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ε
απφθηεζε ζεσξεηηθήο γλψζεο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ πεηξακαηηζκνχ.
Σε κεηάβαζε απφ ηα ζρήκαηα ζηε ζεσξία νη Arzarello et al (2002) ηελ νλνκάδνπλ δηαδηθαζία
αλφδνπ. πγθεθξηκέλα νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ην ζχξζηκν ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή ππνζέζεσλ:
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ε δηεξεχλεζε ζρεδίσλ κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπο θαη ε παξαηήξεζε ησλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπο
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαθαιχςνπλ ηηο ακεηάβιεηεο ηδηφηεηεο ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ
ζπξζίκαηνο αλαηξνθνδνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο θαη κε απηή ηελ έλλνηα ζηεξίδεη ην ξφιν ησλ
απνδείμεσλ σο αιεζηλέο εξκελείεο ππνζέζεσλ θαη ηδηνηήησλ. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζπξζίκαηνο
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλα γλσζηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν νη καζεηέο
αιιειεπηδξνχλ κε εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξαηεξνχληαη γλσζηηθέο
κεηαηνπίζεηο απφ ην εκπεηξηθφ ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν ελφο πξνβιήκαηνο θαη αληίζηξνθα:
1. Γηαδηθαζίεο Αλφδνπ – απφ ηα ζρέδηα ζηε ζεσξία κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ειεχζεξα κία
θαηάζηαζε, λα αλαδεηεζνχλ θαλνληθφηεηεο, νη ζηαζεξέο θηι.
2. Γηαδηθαζίεο Καζφδνπ – απφ ηε ζεσξία ζηα ζρέδηα κε ζθνπφ ηελ ηεθκεξίσζε ή ηελ απφξξηςε
κηαο ππφζεζεο, ηνλ έιεγρν ηδηνηήησλ θηι.
Ζ γέλεζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ ζηνπο καζεηέο δελ ζπκβαίλεη απηφκαηα αιιά είλαη
απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ δπλακηθήο
γεσκεηξίαο. Οη δηαδηθαζίεο αλφδνπ θαη θαζφδνπ πνηθίινπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο θαη
ππνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο εμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα ελφο πξνβιήκαηνο θαη
αληηιακβάλνληαη απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα αλαθαιχςνπλ. ηηο δηαδηθαζίεο απηέο εληνπίδεηαη
θαη ε δηαθνξά ζηε δπλακηθή πνπ ραξαθηεξίδεη ην πεξηβάιινλ ελφο ινγηζκηθνχ δπλακηθήο γεσκεηξίαο
κε ηε δπλακηθή ηεο εξγαζίαο κε ραξηί θαη κνιχβη. Αλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη ελαιιαγέο
ζηεξίδνληαη ζηελ απαγσγηθή ζθέςε, ζηε κελ πξψηε απηφ ην εμαζθαιίδεη ν κεζνιαβεηηθφο ξφινο πνπ
παίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο, ελψ ζηε δεχηεξε ε απαγσγηθή ζθέςε εμαξηάηαη απφ ηελ επθπΐα
ηνπ αηφκνπ. Σέινο, νη επαλαιακβαλφκελεο ελαιιαγέο εληζρχνπλ ηελ κεηάβαζε απφ κία δηαηζζεηηθή θαη
εκπεηξηθή αληίιεςε πξνο έλα ζεσξεηηθφ επίπεδν ζθέςεο.
Οη Arzarello et al (2002) έρνπλ θαηαγξάςεη ηηο παξαθάησ κνξθέο ζπξζίκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο αλνηρηψλ πξνβιεκάησλ ζε έλα πεξηβάιινλ Cabri:
1. χξζηκν πεξηπιάλεζεο (ειεχζεξν): ε κεηαθίλεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ζηελ νζφλε ηπραία,
ρσξίο ζρέδην, κε ζθνπφ λα αλαθαιπθζνχλ ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνί ή θαλνληθφηεηεο ζηα
ζρέδηα.
2.

Πεξηνξηζκέλν χξζηκν: ε κεξηθή κεηαθίλεζε ελφο ζεκείνπ πνπ είλαη ήδε ζπλδεδεκέλν κε έλα
αληηθείκελν.

3. Καηεπζπλφκελν χξζηκν: ε κεηαθίλεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ελφο ζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη ραξαθηεξηζηηθή κνξθή.
4. χξζηκν εηθνληθνχ γεσκεηξηθνχ ηφπνπ: ε κεηαθίλεζε ελφο βαζηθνχ ζεκείνπ ελφο ζρεδίνπ έηζη
ψζηε λα δηαηεξείηαη κία ηδηφηεηα πνπ έρεη αλαθαιπθζεί. Σν ζεκείν πνπ ζχξεηαη αθνινπζεί κία
πνξεία πνπ δελ είλαη νξαηή ζηνλ ρξήζηε ν νπνίνο δελ αληηιακβάλεηαη φηη θηλνχληαη θαηά κήθνο
ελφο εηθνληθνχ γεσκεηξηθνχ ηφπνπ.
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5. χξζηκν Γξακκψλ: ε ζρεδίαζε λέσλ ζεκείσλ θαηά κήθνο κηαο γξακκήο πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζεί ε θαλνληθφηεηα ελφο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.
6. χξζηκν χλδεζεο: ε ζχλδεζε ελφο ζεκείνπ κε έλα αληηθείκελν θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ πάλσ ζην
αληηθείκελν απηφ.
7. χξζηκν Διέγρνπ: ε κεηαθίλεζε ζεκείσλ πνπ ζχξνληαη ειεχζεξα ή κεξηθψο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί θαηά πφζν ην ζρέδην δηαηεξεί ηηο αξρηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. ηαλ ηζρχεη απηφ, ηφηε ην
ζρέδην πεξλάεη ηνλ έιεγρν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζρέδην δελ θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα
κε ηηο επηζπκεηέο γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο.
Δπηπξφζζεηα, νη εξεπλεηέο έρνπλ πεξηγξάςεη έλα ηξφπν ηεξάξρεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπξζίκαηνο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη νη
καζεηέο θαηά ηελ επίιπζε γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ε δηεξεχλεζε, ε δηαηχπσζε
ππνζέζεσλ, ε επηβεβαίσζε θαη ε ηεθκεξίσζε. Ζ ηεξάξρεζε έρεη γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα
παξάδεηγκα, ην ζχξζηκν πεξηπιάλεζεο θαη ην θαηεπζπλφκελν ζχξζηκν ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά θαηά
ηε θάζε ηεο δηεξεχλεζεο, ην ζχξζηκν εηθνληθνχ γεσκεηξηθνχ ηφπνπ παξαηεξείηαη ζηελ δηαηχπσζε ησλ
ππνζέζεσλ ελψ ν έιεγρνο ζπξζίκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο θαηά ηνλ έιεγρν κηαο πξφηαζεο. Ζ
ηαμηλφκεζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ζπξζίκαηνο αθνινπζεί κία «γελεηηθή» ηεξάξρεζε κε ηελ έλλνηα φηη
ε δηαδηθαζία επίιπζεο αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξζίκαηνο. Ωζηφζν, ε ηεξάξρεζε απηή δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο.
Σέινο, ε κεηάβαζε απφ ηε κία κνξθή ζπξζίκαηνο ζηελ άιιε ζπλδέεηαη κε ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο
αλφδνπ θαη θαζφδνπ πνπ πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ (βιέπε εηθ. Arzarello et al. 2002).

Καηεπζπλφκελν
χξζηκν

χξζηκν
πεξηπιάλεζεο

Πεξηνξηζκέλν
χξζηκν
χξζηκν

χξζηκν εηθνληθνχ
γεσκεηξηθνχ ηφπνπ

Απαγσγή:
Μεηαηφπηζε απφ αλνδηθφ

χξζηκν Γξακκψλ

χξζηκν Διέγρνπ

Άλνδνο

χξζηκν χλδεζεο

ζε θαζνδηθφ έιεγρν.

Κάζνδνο

Δηθόλα 5. Γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο αλόδνπ θαη θαζόδνπ (Arzarello et al. 2002)
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Οη εξεπλεηέο έρνπλ παξαηεξήζεη φηη νη καζεηέο πνπ έξρνληαη ζε επαθή γηα πξψηε θνξά κε έλα
ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά ην εξγαιείν ηνπ ζπξζίκαηνο, ην
νπνίν κπνξεί λα απνηειεί θαη καζεζηαθφ εκπφδην δηφηη νη καζεηέο δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα βιέπνπλ ηα
γεσκεηξηθά ζρήκαηα λα δσληαλεχνπλ θαη λα θηλνχληαη πάλσ ζε έλα θνκκάηη ραξηί. Δίλαη απαξαίηεην
ινηπφλ νη καζεηέο λα εζσηεξηθεχζνπλ πξψηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ηε
ρξεζηκνπνηήζνπλ κε παξαγσγηθφ ηξφπν. Δπηπξφζζεηα, ε πνηθηιία ζηηο κνξθέο ηνπ ζπξζίκαηνο κπνξνχλ
λα απνηειέζνπλ έλα αθφκε εκπφδην δηφηη νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επίιπζεο θαη ζε
δηαθνξεηηθά ελδηάκεζα απνηειέζκαηα ζηελ πνξεία πξνο κία ηειηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη, νη
εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα ινγηζκηθφ απφ κφλν ηνπ δελ εμαζθαιίδεη ηε κεηάβαζε
απφ ην εκπεηξηθφ ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν. Αληίζεηα, ηνλίδνπλ φηη ν δάζθαινο παίδεη έλα πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Μπνξεί δειαδή ην ινγηζκηθφ λα
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα πεηζηνχλ γηα ηελ νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο, είλαη σζηφζν επζχλε ηνπ
δαζθάινπ λα ηνπο παξαθηλήζεη λα βξνπλ γηαηί κία ππφζεζε είλαη νξζή.
Οη Lopez-Real & Leung (2006) αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη κία ηεξαξρηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε
γεσκεηξία πνπ ζπιιακβάλεηαη ζε έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη ηελ παξαγσγή κηαο ηππηθήο
παξαγσγηθήο απφδεημεο θαηά ηελ Δπθιείδεηα παξάδνζε.
Σππηθή Αμησκαηηθή Δπθιείδεηα Γεσκεηξία

Γεσκεηξία ελφο Λνγηζκηθνχ Πξνγξάκκαηνο
Σν αλνδηθφ βέινο ζηελ παξαπάλσ εηθφλα αληηπξνζσπεχεη ηελ κεηάβαζε πξνο πην απζηεξά
επίπεδα γεσκεηξηθήο γλψζεο. ηελ θνξπθή ζπλαληάκε ηελ επθιείδεηα γεσκεηξία, ζηελ νπνία πξέπεη λα
θηάζνπκε κε ηε βνήζεηα ελφο ινγηζκηθνχ δπλακηθήο γεσκεηξίαο πνπ πξνζθέξεη ην θαηάιιειν
πεξηβάιινλ γηα ηελ πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζεσξεκάησλ. Αλ
θαη δελ ππάξρνπλ μεθάζαξα απνηειέζκαηα πνπ εμεγνχλ πσο γεθπξψλεηαη ην ράζκα αλάκεζα ζην
πείξακα θαη ηε ζεσξία, θαίλεηαη πσο ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ άικα ην νπνίν νθείιεηαη ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζπξζίκαηνο.
Οη Christou et al (2004) αλαθέξνπλ φηη ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο πξνζθέξνπλ φρη
κφλν ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ελφο ζρήκαηνο θάηη πνπ είλαη εθηθηφ θαη κε έλα κνιχβη θαη ραξηί,
αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο πεηξακαηηθέο απνδείμεηο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο ππφζεζεο κέζα απφ ηελ
δηεξεχλεζε ηεο κε ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξζίκαηνο. Σν πιενλέθηεκα ησλ ινγηζκηθψλ έλαληη
ηνπ ραξηηνχ είλαη φηη κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζρεκάησλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπξζίκαηνο ν καζεηήο κπνξεί
λα επεμεξγαζηεί αθξαίεο πεξηπηψζεηο κηαο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο θάηη πνπ ζπρλά παξαβιέπνπλ ηα
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ζρνιηθά εγρεηξίδηα κε ζπλέπεηα λα είλαη πην εχθνιε ε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ην εκπεηξηθφ ζην
ζεσξεηηθφ.
3.4.2. Η θαηαζθεπή ζρεκάησλ
Σα πξνγξάκκαηα δπλακηθήο γεσκεηξίαο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάδνπλ κε εχθνιν
θαη αθξηβή ηξφπν γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεκάησλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ηα
κεηαθηλήζνπλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ρσξίο λα κεηαβιεζνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπο. Ζ έλλνηα
δπλακηθή ζπρλά ζρεηίδεηαη κε απηή ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ινγηζκηθνχ.
Απηφο ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο είλαη ην ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο δηαθνξεηηθέο
ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί (Wares, 2007). Μία γεσκεηξηθή θαηαζθεπή
πεξηιακβάλεη κία δηαδηθαζία ε νπνία κέζα απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ θαη ζχκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο παξάγεη έλα γεσκεηξηθφ ζρέδην. Ζ γεσκεηξηθή θαηαζθεπή ζεσξείηαη ζσζηή
κφλν εάλ ηα εξγαιεία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο θαη έρεη κία
ζεσξεηηθή ζεκαζία πνπ μεπεξλάεη ηνλ πξνθαλή ζθνπφ. Σα εξγαιεία θαη νη θαλφλεο ηνπο αληηζηνηρνχλ
ζε αμηψκαηα θαη ζεσξήκαηα ελφο ζεσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή
αληηζηνηρεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζεσξία. Απηή ε ζεσξία επηβεβαηψλεη ηελ θαηαζθεπή: νη ζρέζεηο
αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο θαζνξίδνληαη
απφ ηε ζεσξία πνπ αθνξά ην γεσκεηξηθφ ζρήκα πνπ αλαπαξίζηαηαη κέζα απφ ην ζρέδην. Ζ απφδεημε
εμππεξεηεί δχν ζθνπνχο. Απφ ηε κηα ηεθκεξηψλεη ηελ εγθπξφηεηα κηαο θαηαζθεπήο γηα ηνλ θάζε
ρξήζηε θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί ην εξγαιείν κε ην νπνίν ν ρξήζηεο ζα πείζεη ηνπο άιινπο γηα ηελ
εγθπξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο (Mariotti, 1998, 2000).
ε έλα πεξηβάιινλ Cabri κία δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο είλαη ελσκέλε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
ζπξζίκαηνο. πλεπψο, κία θαηαζθεπή έρεη νινθιεξσζεί εάλ ην ζρέδην ζηελ νζφλε έρεη πεξάζεη ηνλ
ζρεηηθφ έιεγρν κε ην εξγαιείν ηνπ ζπξζίκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλαγθαηφηεηα γηα ηεθκεξίσζε
πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε λα εμεγεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δνπιεχεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή.
Απφ ζεσξεηηθή ζθνπηά ε ηδέα ηεο θαηαζθεπήο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδέα ηεο ζεσξίαο: ε θαηαζθεπή
ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν επηθπξψλεη ηελ θαηαζθεπή. Σν ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη
φηη απηφ πνπ πξέπεη λα ηεθκεξησζεί δελ είλαη ην πξντφλ ηεο θαηαζθεπήο αιιά ε ίδηα ε δηαδηθαζία:
«φηαλ ρξεζηκνπνηψ ην εξγαιείν ηνπ ζπξζίκαηνο γηαηί δνπιεχνπλ θάπνηεο θαηαζθεπέο ελψ άιιεο
απνηπγράλνπλ;» Παξφιν πνπ ην ζχξζηκν είλαη απνδεθηφ σο εξγαιείν επηβεβαίσζεο, ην πξφβιεκα
πξέπεη λα κεηαηνπηζηεί απφ ηελ ηεθκεξίσζε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπξζίκαηνο ζηελ εμήγεζε ηεο
ίδηαο ηεο απφδεημεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζχξζηκν.
Οη Battista & Clements (1995) αλαθέξνπλ φηη πξνγξάκκαηα φπσο ην Sketchpad θαη ην Supposer
επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα θαηαζθεπάδεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα, λα ηα αιιάδεη θαη λα απνζεθεχεη ηηο
θαηαζθεπέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. Έηζη, θαη ηα δχν πξνγξάκκαηα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε
δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ ηε γεληθή ηζρχ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θαηαζθεπψλ ηνπο. Σνλίδνπλ φηη νη
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καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζε έξεπλεο απέθηεζαλ γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο πέξα απφ ηελ ηππηθή γεσκεηξηθή κάζεζε θαζψο επηλφεζαλ νξηζκνχο, έθαλαλ ππνζέζεηο,
δηαηχπσζαλ θαη έιπζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη θαηαζθεχαζαλ πξσηφηππεο απνδείμεηο. Μπνξεί ε
δηαηχπσζε ππνζέζεσλ λα κελ ήηαλ εχθνιε γηα ηνπο καζεηέο, αιιά ηειηθά ζρεδφλ φινη νη καζεηέο
έθαλαλ ππνζέζεηο θαη ηεθκεξίσλαλ ηηο γεληθεχζεηο ηνπο.
Οη Healy & Hoyles (2001) έρνπλ παξαηεξήζεη ζηηο έξεπλεο ηνπο φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
θαηαζθεπήο ζηνλ ππνινγηζηή πνιινί καζεηέο αηηηνινγνχλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο θαη εμεγνχλ γηαηί
πηζηεχνπλ φηη νη ελέξγεηεο απηέο παξάγνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Αθφκε, δηαπίζησζαλ φηη νη
καζεηέο γεληθά επηζπκνχλ λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα
θαηλφκελα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηδηαίηεξα εάλ απηά πξνθαινχλ έθπιεμε. Ζ παξαπάλσ
πξνδηάζεζε ησλ καζεηψλ λα εμεγνχλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο θαηά ηελ θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ
αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα εδξαησζεί κε ηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο ζηελ ηάμε. Ωζηφζν,
είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ αθφκε έλα βήκα θαη λα κελ κείλνπλ ζηελ απιή εμήγεζε
ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα παξαθηλεζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εμεγήζεηο
ηνπο σο βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαπηχμνπλ κία ινγηθή παξαγσγηθή επηρεηξεκαηνινγία. Γηα λα
επηηεπρζεί απηφ νη εξεπλήηξηεο ηνλίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεην, θαηά ηελ θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
ζηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο απηέο ζηεξίδνληαη. ηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ ηνπο νη
εξεπλήηξηεο ζρεδίαζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη ζε 4 θάζεηο:
1. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα κε ην Cabri, λα εληνπίζνπλ θαη
πεξηγξάςνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο, λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ γηα λα παξάγνπλ θαη λα ειέγμνπλ ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε επηπξφζζεηεο ηδηφηεηεο πνπ κπνξεί λα αιεζεχνπλ θαη ηέινο λα δηαηππψζνπλ άηππεο
εμεγήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη νξζέο. ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ν δάζθαινο
θαζνδεγεί θαη δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο θαη δελ ηνπο δηδάζθεη.
2. ηε θάζε απηή ν δάζθαινο θαηεπζχλεη πην ελεξγά ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηνπο εηζάγεη ζηε
δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο γξαπηψλ απνδείμεσλ. Οη καζεηέο νξγαλψλνπλ ηηο εμεγήζεηο πνπ
παξνπζίαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνλ ππνινγηζηή ζε ινγηθέο
παξαγσγηθέο αιπζίδεο.
3. Ζ ηξίηε θάζε απνηειεί επαλάιεςε ηεο αξρηθήο θάζεο κε ηελ επηπξφζζεηε αμίσζε νη καζεηέο
λα γξάςνπλ κία απφδεημε γηα κία ππφζεζε.
4. ηελ ηειεπηαία θάζε ν δάζθαινο δίλεη ζηνπο καζεηέο έλα δχζθνιν πξφβιεκα ην νπνίν
απαηηνχζε ηελ θαηαζθεπή ελφο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ ηνπ
ινγηζκηθνχ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξέπεη λα εληνπίζνπλ, λα εμεγήζνπλ θαη λα απνδείμνπλ
ηηο ηδηφηεηεο ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο.
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Ζ παξαπάλσ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κία έξεπλα κε 2459 καζεηέο
(14-15 εηψλ) κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ νη αληηιήςεηο πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο απηνί κε ηε βνήζεηα ηεο
παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απέθηεζε κία
αμηφινγε επάξθεηα ζηελ παξαγσγή θαη ηελ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ
εμήγεζε ππνζέζεσλ, ηδηαίηεξα ζε έλα αξηζκεηηθφ/αιγεβξηθφ πιαίζην. Ωζηφζν, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη
καζεηέο αλαγλψξηδαλ φηη κία απφδεημε απαηηεί κία γεληθή, αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε, κφλν ειάρηζηνη
καζεηέο κπφξεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ κία έγθπξε παξαγσγηθή απφδεημε.
3.4.3. Η Λεηηνπξγία ηεο Μεζνιάβεζεο
Οη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ινγηζκηθνχ Cabri παξέρνπλ έλα
πινχζην πεδίν εκπεηξίαο φπνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αξκνλία αλάκεζα ζηηο ζρεκαηηθέο θαη
ελλνηνινγηθέο πιεπξέο παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο ζεσξίαο (Mariotti,1997).
χκθσλα κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή αληίιεςε γηα ηε κάζεζε ε αλάπηπμε καζεκαηηθήο
ζπιινγηζηηθήο ηθαλφηεηαο αληηκεησπίδεηαη σο πξντφλ πνιηηηζηηθήο κεζνιάβεζεο κε ηε βνήζεηα ηεο
γιψζζαο θαη ησλ ππφινηπσλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη γεληθά γλσζηά σο εξγαιεία (Jones,
1998). Γηα παξάδεηγκα ν Rogoff (1990, ζην Jones 1998) ππνζηεξίδεη φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο αιιά
νθείιεηαη επίζεο ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ πνπ έρεη παξάγεη ν αλζξψπηλνο
πνιηηηζκφο ηα νπνία απνηεινχλ φξγαλα κεζνιάβεζεο ηεο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. O
Jones (1998) πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηνλ παξαπάλσ ξφιν ησλ εξγαιείσλ σο εμήο:
1. Σα εξγαιεία απνηεινχλ κέζα πξφζβαζεο ηεο γλψζεο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ
κηαο θνηλφηεηαο.
2. Σα είδε ησλ εξγαιείσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα πξαθηηθφ πιαίζην ζπζρεηίδνληαη κε πνιχπινθνπο
ηξφπνπο κε ηηο έλλνηεο πνπ κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε κία πξαθηηθή λα θαηαζθεπάζνπλ.
3. Σα εξγαιεία φρη κφλν πξνσζνχλ ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, αιιά παξάιιεια ηηο δηακνξθψλνπλ θαη
ηηο κεηαζρεκαηίδνπλ.
4. Σα εξγαιεία είλαη φξγαλα κεζνιάβεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε- βξίζθνληαη αλάκεζα ζηνλ
ρξήζηε θαη ηνλ θφζκν θαη κεηακνξθψλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ ρξήζηε.
5. Οη δξάζεηο ησλ ρξεζηψλ δελ κπνξνχλ λα απινπνηεζνχλ ή λα πξνζδηνξηζηνχλ κε κεραληθφ ηξφπν
κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ, αληηζέησο πεξηιακβάλνπλ κία έκθπηε έληαζε αλάκεζα ζην κέζν
κεζνιάβεζεο θαη ζην ρξήζηε πνπ ηα ην ρξεζηκνπνηεί ζε κνλαδηθέο, μερσξηζηέο πεξηζηάζεηο.
χκθσλα κε ηνλ Noss (1997, ζην Dubinsky 2000) ε θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηε γλψζε φηη κία ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ
ππνινγηζηή. Έηζη, ε εηζαγσγή ηππηθψλ εθθξάζεσλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη ν έιεγρνο θαη ε εθηέιεζε ηνπο,
παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο. Σέινο, ε ζχληαμε κηαο γιψζζαο
πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα παίμεη κεζνιαβεηηθφ ξφιν θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ηηο λνεηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο ζηελ αμησκαηηθνπνίεζε.
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3.4.4. Πεηξακαηηθή Γηεξεύλεζε θαη Αλαθάιπςε
πρλά ηα καζεκαηηθά ζεσξήκαηα αλαθαιχπηνληαη αξρηθά κέζσ ηεο δηαίζζεζεο θαη/ή ηεο
εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο πξηλ ηεθκεξησζνχλ κε ηε βνήζεηα κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο. Γηα λα γίλεη πην
εχθνια θαηαλνεηή ε απφδεημε ζηα πιαίζηα ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο είλαη ρξήζηκν νη
καζεηέο λα γλσξίζνπλ πξψηα ηελ απφδεημε σο κέζν εμήγεζεο θαη κεηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο ππφινηπεο
ιεηηνπξγίεο ηεο φπσο είλαη ε αλαθάιπςε, ε ηεθκεξίσζε θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε. Ζ δηάδνζε ησλ
ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο έρεη αλαζεξκάλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δπθιείδεηα γεσκεηξία
γεληθά θαη ηηο γεσκεηξηθέο ζεσξίεο εηδηθφηεξα. ηνλ κηθξφθνζκν ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ νη
ζεσξίεο δελ απνηεινχλ απιέο πξνηάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα απνδεηρζνχλ, αιιά κεηακνξθψλνληαη ζε
εξγαζίεο γηα δηεξεχλεζε δηφηη ην πεξηβάιινλ απηφ πξνζθέξεη κε επθνιία έλα κεγάιν αξηζκφ απφ
παξαδείγκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ, λα κεηξεζνχλ, λα
ζπγθξηζνχλ, λα ειεγρζνχλ θαη λα απνδεηρζνχλ εκπεηξηθά (Bruckheimer & Archavi, 2001). Οη καζεηέο
κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα κηαο ππφζεζεο κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε κηαο πιεζψξαο απφ
παξαδείγκαηα θαη απφ ηελ αλαδήηεζε αληηπαξαδεηγκάησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνθηήζνπλ ηε
γλψζε πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ παξαγσγηθή απφδεημε (Connor et al, 2007).
Οη Christou et al (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο πνπ είλαη
επαγσγηθά απφ ηε θχζε ηνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ παξαγσγηθή θχζε ηεο γεσκεηξίαο. Πξνηείλνπλ ε
ρξήζε ηνπο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ
κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ. Ζ κεηάβαζε φκσο απφ ηελ δηεξεχλεζε
ζηελ απφδεημε δελ είλαη κία απιή ππφζεζε πνπ ζπκβαίλεη απζφξκεηα. Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο
γεσκεηξίαο κπνξεί λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ ηα πξνβιήκαηα γεσκεηξίαο, σζηφζν απηφ
δελ εμαζθαιίδεη φηη αλαπηχζζεηαη αλάινγα θαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα θαηαζθεπάδνπλ ηηο αληίζηνηρεο
καζεκαηηθέο απνδείμεηο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη έλα ράζκα αλάκεζα ζηα ινγηζκηθά
δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη ζηελ απφδεημε. Σν παξαπάλσ εκπφδην κπνξεί λα μεπεξαζηεί κέζα απφ ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. Έηζη, ε απφδεημε δελ ζεσξείηαη κφλν
κέζν ηεθκεξίσζεο αιιά απνηειεί επηπξφζζεηα θαη εξγαιείν αλαθάιπςεο, θαηαζθεπήο,
ζπζηεκαηνπνίεζεο, δηεξεχλεζεο θηι.
Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο δελ ζεκαίλεη φηη ε
απφδεημε αληηθαζίζηαηαη απφ ηε δηεξεχλεζε. Αληηζέησο, ε δηεξεχλεζε δελ απνηειεί αλαθνινπζία κε
ηελ αληίιεςε φηη ηα καζεκαηηθά είλαη κία αλαιπηηθή επηζηήκε ή κε ηελ θεληξηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε
απφδεημε ζηε καζεκαηηθά επηζηήκε. Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ελζαξξχλνπλ ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. Γηα
παξάδεηγκα, θαηά ηελ επίιπζε ελφο γεσκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο, ε δηεξεχλεζε επηηξέπεη ζηνλ καζεηή
λα θαηαζθεπάδεη ζρήκαηα θαη λα ηα αιιάδεη κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψλνπλ
ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δηεξεχλεζε νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ
πεπνίζεζε φηη ε ππφζεζε ηνπο είλαη νξζή. Απηή ε βεβαηφηεηα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα πεξάζνπλ
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απφ ηε δηεξεπλεηηθή γεσκεηξία ζηελ παξαγσγηθή γεσκεηξία, θαιχπηνληαο έηζη ην ράζκα κεηαμχ ηνπο,
δηφηη ην επφκελν βήκα είλαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αιεζεχεη ε
ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή πξφηαζε.
Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο ελζαξξχλνπλ κηα δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ζηελ νπνία νη
καζεηέο πξψηα ζπιιακβάλνπλ νπηηθά θαη αλαιχνπλ έλα πξφβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηππψλνπλ
ππνζέζεηο ηηο νπνίεο επηρεηξνχλ λα απνδείμνπλ κε ινγηθφ ηξφπν. Αλ θαη απηνχ ηνπ είδνπο ηα
πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ην Geometer‟s Sketchpad απεπζχλνληαη ζε καζεηέο απφ ηελ Δ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ θαη πάλσ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο. Γεληθά ηα
δηάθνξα καζεκαηηθά ινγηζκηθά ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κάζεζε ηνπο
(Furner & Marinas (2007).
Ο Kortenkamp (2004) αλαθέξεη φηη ε δπλαηφηεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ πξνζθέξεη έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε
ζρνιηθή αίζνπζα γηα λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ καζεκαηηθέο απνδείμεηο. Έλα γλσζηφ
πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο απαηηείηαη κία απφδεημε. Ζ ρξήζε ηνπ πεηξακαηηζκνχ κπνξεί λα βνεζήζεη πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Γελ είλαη αξθεηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί
ην πείξακα ην νπνίν ζα δείμεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη θαη έλα πείξακα
ην νπνίν ζα αληηθξνχεη ηα δεδνκέλα ηνπ αξρηθνχ πεηξάκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κε έλα ινγηζκηθφ
δπλακηθήο γεσκεηξίαο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ρηιηάδεο ηξηγσληθά ζεκεία. Υσξίο φκσο ηνπιάρηζηνλ έλα
παξάδεηγκα κε ηξεηο επζείεο γξακκέο πνπ δελ ηέκλνληαη ζε έλα ζεκείν, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ην
ελδηαθέξνλ φηη έλα άιιν ζχλνιν απφ γξακκέο ηέκλεηαη ζε έλα ζεκείν. Πξέπεη δειαδή λα ζπγθξίλνπκε
ηελ εηδηθή πεξίπησζε κε ηε γεληθή πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην θίλεηξν γηα ηελ
θαηαζθεπή ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. πλνπηηθά ν εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη φηη ε ιεηηνπξγία ηεο
πεηξακαηηθήο δηεξεχλεζεο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη, λα εκπινπηίζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ παξαδνζηαθή
δηαδηθαζία ηεο καζεκαηηθή απφδεημεο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
1. Ζ πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε παξέρεη ην απαξαίηεην θίλεηξν γηα ηελ εχξεζε κηαο έγθπξεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο.
2. Ζ πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνξξηθζεί κία απφδεημε.
3. Ζ πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλνπλ νη καζεκαηηθέο
απνδείμεηο πην εχθνια θαηαλνεηέο.
4. Ζ πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθαιπθζνχλ νη
καζεκαηηθέο απνδείμεηο.
3.4.5. Οη κεηξήζεηο θαη νη ππνινγηζκνί
Οη Christou et al (2004) αλαθέξνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηεο κέηξεζεο πνπ πξνζθέξεη έλα ινγηζκηθφ
δπλακηθήο γεσκεηξίαο επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αμηνινγεί ηηο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλεη
φρη κφλν νπηηθά αιιά θαη αξηζκεηηθά. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Geometer‟s
107

Sketchpad είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε γηα λα θάλεη κεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα κε
ην παξαπάλσ πξφγξακκα κπνξεί θαλείο λα κεηξήζεη, κε αθξίβεηα θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο,
νπζηαζηηθά φια ηα ζηνηρεία ελφο ζρήκαηνο (γσλίεο, πιεπξέο, απνζηάζεηο, πεξίκεηξν, εκβαδφ, κήθνο
ηφμσλ θηι.). Δπηπξφζζεηα, θαζψο ν ρξήζηεο ζα ηξνπνπνηεί έλα ζρήκα ην πξφγξακκα ηνλ ελεκεξψλεη
άκεζα κε ηηο λέεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. ηε ζπλέρεηα νη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιήζνο ησλ ππνινγηζκψλ πνπ κπνξεί λα θάλεη ε αξηζκνκεραλή ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ (Debbie, 1992).
3.4.6. Η δπλακηθή νπηηθνπνίεζε
Ζ ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο έρεη δηαδνζεί
ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ωζηφζν, ε απφδεημε ζε απηφ ην πιαίζην ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ
νπηηθή απφδεημε. Έηζη, ελψ ε αθξίβεηα ησλ γεσκεηξηθψλ θαηαζθεπψλ καο επηηξέπεη λα απνξξίςνπκε ηα
εζθαικέλα ζρήκαηα, ηα πεξηζζφηεξα πεξηβάιινληα βαζίδνληαη ζηα νπηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ απφδεημε. Τπάξρεη ινηπφλ ν θίλδπλνο γηα ηνλ άπεηξν ρξήζηε λα απνδερηεί ηηο ηδηφηεηεο ηνπ νπηηθνχ
απνηειέζκαηνο σο γεσκεηξηθέο αιήζεηεο (Botana, 2003). Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο
ππνζηεξίδνπλ φηη ε καζεκαηηθή απφδεημε δελ θηλδπλεχεη απφ ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο.
Αληηζέησο, πηζηεχνπλ φηη θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη ηελ πξνσζνχλ
(Laborde, 2000). Οη Zimmerman & Cunningham (1991 ζην Choi-koh, 1999) ππνζηήξημαλ φηη ε
νπηηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ή ηεο ρξήζεο γεσκεηξηθψλ ή γξαθηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, αξρψλ ή πξνβιεκάησλ, είηε απηέο ζρεδηάδνληαη κε ραξηί θαη
κνιχβη είηε ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή. ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ ε Choi-koh (1999) πξφζζεζε φηη ε
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη εξκελείαο γεσκεηξηθψλ, δπλακηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηα πιαίζηα ελφο
πεξηβάιινληνο ελφο ινγηζκηθνχ δπλακηθήο γεσκεηξίαο νλνκάδεηαη δπλακηθή νπηηθνπνίεζε. Πξφθεηηαη
γηα κία ιεηηνπξγία ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ ρξήζηε λα εζηηάζεη ζε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ελφο πνιχπινθνπ πξνβιήκαηνο, λα παξαηεξήζεη, λα ζπδεηήζεη, λα εξκελεχζεη,
λα θάλεη ππνζέζεηο αιιά θαη λα θαηαζθεπάζεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
Ζ πην εκθαλήο ζπλεηζθνξά ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο
δπλακηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρέζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνίεζαλ απηή ηε
δπλαηφηεηα άκεζα δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπο λα θάλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ
γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ έβιεπαλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Ωζηφζν, φηαλ δεηνχζαλ απφ ηνπο
καζεηέο ηνπο λα ηηο ηεθκεξηψζνπλ, νη εθπαηδεπηηθνί δελ αλαθέξνληαλ ζηε δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ γηα ηελ εχξεζε επηρεηξεκάησλ πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ. Ζ ζπκπεξηθνξά
απηή δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ αληηιακβάλνληαη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ
νπηηθνπνίεζε θαη ηελ απφδεημε. Έηζη, ε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ πεξηνξίδεηαη ζηε δηαηχπσζε ησλ
ππνζέζεσλ θαη δελ πξνρσξά πην πέξα (Laborde, 2000).
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3.4.7. Παξαηεξήζεηο ρεηηθά κε ηε Υξήζε ησλ Λνγηζκηθώλ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο
Ζ Forsythe (2007) ππνζηεξίδεη φηη ην πεξηβάιινλ ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο έρεη
παξάγεη έλα λέν είδνο γεσκεηξίαο. Έηζη, ελψ ζην ραξηί έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα είλαη ζηαηηθφ, ζηελ
νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ην ζρήκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη απφ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη θάησ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεη
φηη νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δειαδή ηνπ
Ζ/Τ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ δηαθνξεηηθά ε ρξήζε ηνπο ζα ηνπο απνζπάζεη ηελ πξνζνρή απφ ηα ζεκαληηθά
ζεκεία πνπ πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ν δάζθαινο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ. Άιια ζεκεία πνπ ηνλίδεη ε
εξεπλήηξηα είλαη φηη έλα θαιφ πξφγξακκα θαιιηεξγεί ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη παξαθηλεί ηνπο
καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δηφηη κεηαηξέπεη ηα καζεκαηηθά ζε κία
πξαθηηθή επηζηήκε φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα ρεηξηζηνχλ, λα
πξνβιέςνπλ, λα θάλνπλ ππνζέζεηο, λα ηηο ειέγμνπλ θαη λα δηαηππψζνπλ ζεσξίεο.
O Jones (1998) εξεπλψληαο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο
δηακνξθψλνπλ ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ ζπληειείηαη παξαηήξεζε ηα εμήο:
1. Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ ζπγθεληξψλνληαη ζε απηφ πνπ βιέπνπλ ζηελ νζφλε
αγλνψληαο έηζη ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο.
2. Οη καζεηέο δελ ελεξγνπνηνχλ γεσκεηξηθέο έλλνηεο ζην πεξηβάιινλ ελφο Ζ/Τ.
3. Οη καζεηέο ηξνπνπνηνχλ ην ζρήκα πξνθεηκέλνπ λα θαίλεηαη ζσζηφ αληί λα δηνξζψζνπλ ηε
δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο.
4. Οη καζεηέο δελ αληηιακβάλνληαη πσο ηα ππνινγηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
5. Μεηά ηε δηαηχπσζε επαγσγηθψλ γεληθεχζεσλ νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ ζε λέεο
πεξηζηάζεηο.
6. Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θάλνπλ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δηθά ηνπο ελλνηνινγηθά
πξνβιήκαηα θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ.
7. Ο ρεηξηζκφο ελφο ζρήκαηνο ζηελ νζφλε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ν καζεηήο θαηαλνεί ηηο
ελλνηνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο.
Ο De Villiers (2007) αλαθέξεη φηη ε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο παξέρεη ζηνλ
δάζθαιν πνιιά εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Ωζηφζν, ηνλίδεη φηη ε ρξήζε ησλ
παξαπάλσ ινγηζκηθψλ κπνξεί λα θξχβεη θάπνηεο παγίδεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην
καζεζηαθφ απνηέιεζκα. πλνπηηθά ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή
είλαη ηα παξαθάησ:
1. Ζ παγίδα ηεο «κε αιιαγήο» - Πνιιέο θνξέο φηαλ εηζάγεηαη κηα λέα ηερλνινγία φπσο ηα
ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο αληί λα αιιάμνπλ νπζηαζηηθά νη δάζθαινη ηνλ παξαδνζηαθφ
ηξφπν δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηνχλ ην λέν δηδαθηηθφ κέζν σο έλα εμσξατζκέλν καπξνπίλαθα.
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2. Ζ παγίδα ηνπ καζαίλσ πξψηα λα ρξεζηκνπνηψ ηε λέα ηερλνινγία – Πνιχ ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί
πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη πξψηα λα είλαη άξηζηνη γλψζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ πξηλ ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κέζν κάζεζεο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Απηφ φκσο δελ είλαη απαξαίηεην
δηφηη ν καζεηήο κπνξεί λα κάζεη ζε πξψηε θάζε κφλν ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηεξεπλήζεη, λα θάλεη ππνζέζεηο θαη λα κάζεη.
3. Ζ παγίδα ηεο θαηαζθεπήο δπλακηθψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ – ε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πξνεγνχκελε παγίδα αιιά θαη επεξεαζκέλνη απφ κία εζθαικέλε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ
θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κάζεζε νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ πξψηα απφ ηνπο
καζεηέο ηνπο λα αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη αξγφηεξα λα
δηεξεπλνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπο. Ζ παξαπάλσ πξαθηηθή είλαη πξνβιεκαηηθή πξψησλ δηφηη
πξνυπνζέηεη άξηζηε γλψζε ελφο ινγηζκηθνχ, δεχηεξνλ επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα
απαηηεί πνιχ ρξφλν κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα κελ αζρνιείηαη κε απηφ πνπ έρεη πξαγκαηηθή
αμία δειαδή ηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ελφο ζρήκαηνο θαη ηε δηαηχπσζε καζεκαηηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ηέινο γηαηί αγλνείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην γεγνλφο φηη απφ ελλνηνινγηθή άπνςε
ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη πην ζχλζεηε θαη απαηηεί πςειφηεξν γλσζηηθφ επίπεδν
απφ φηη ε εμέηαζε ησλ ηδηνηήησλ κηαο έηνηκεο θαηαζθεπήο.
4. Ζ παγίδα ηεο εζθαικέλεο ηδέαο φηη ε κάζεζε κε ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο γίλεηαη
απηφκαηα ρσξίο θφπν – Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο δελ απνηεινχλ παλάθεηα γηα ηε
κάζεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ κέζα απφ κία δηαδηθαζία φζκσζεο πνπ γίλεηαη απιά
παξαηεξψληαο ηηο φκνξθεο εηθφλεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Δάλ δελ αζρνιεζεί θξηηηθά ή
εάλ δελ θαζνδεγεζεί ν καζεηήο λα εμεηάζεη πξνζερηηθά απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ νζφλε, ηφηε ην
καζεζηαθφ απνηέιεζκα ζα είλαη πνιχ θησρφ.
5. Ζ παγίδα φηη ε νπηηθνπνίεζε κφλν δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε - ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πξνεγκέλε
νπηηθνπνίεζε κπνξεί λα είλαη εμίζνπ θαιή θαη θαθή. ηα ρέξηα ελφο έκπεηξνπ καζεκαηηθνχ πνπ
κπνξεί λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα, ζην δεδνκέλν θαη ην δεηνχκελν
θνθ, ε δπλακηθή γεσκεηξία απνηειεί έλα ζαπκάζην εξγαιείν. Ωζηφζν, γηα ηνλ άπεηξν
καζεκαηηθφ ε εμειηγκέλε νπηηθνπνίεζε κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα ηνπ απνζπά ηελ πξνζνρή θαη
λα ηνπ πξνθαιεί ζχγρπζε.
6. Ζ παγίδα ηεο αλεπαξθνχο αμηνιφγεζεο – Ζ ρξήζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο απαηηεί φρη κφλν ηελ
αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο αιιά θαη ηελ εθαξκνγή
ελφο λένπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο.
7. Ζ παγίδα ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ – Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα
πξνζθέξνπλ αμηφινγεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί
ζα πξέπεη λα γνεηεπηνχλ απφ ηε δχλακε ηνπο θαη λα γπξίζνπλ ηε πιάηε ηνπο ζηηο πξαθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Άιισζηε ν ζθνπφο ησλ
ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο δελ είλαη λα αληηθαηαζηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε
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ραξηνθνπηηθή, ε θαηαζθεπή ζρεκάησλ κε κνιχβη θαη ραξηί θνθ, αιιά λα ζηεξίμνπλ
ζπκπιεξσκαηηθά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
8. Ζ παγίδα ηεο ηδέαο φηη ε απφδεημε δελ είλαη απαξαίηεηε – Έλα ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ
πξφβιεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο είλαη φηη ε κεγάιε
επθνιία κε ηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαη πνιπάξηζκα παξαδείγκαηα πείζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ
νξζφηεηα κηαο πξφηαζεο κε ζπλέπεηα λα κελ ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ παξαγσγή κηαο ηππηθήο
καζεκαηηθήο απφδεημεο. Μία απνξία πνπ εθθξάδνπλ πνιινί καζεηέο είλαη ε εμήο: « Γηαηί πξέπεη
λα θαηαζθεπάζσ κία ηππηθή απφδεημε αθνχ βιέπσ ζηελ νζφλε φηη ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα
αιεζεχεη;»
Ο Gawlick (2002) πηζηεχεη φηη ε είζνδνο ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηηο ζρνιηθέο
αίζνπζεο εκπινπηίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, σζηφζν ηνλίδεη φηη πεξηιακβάλεη επίζεο θάπνηεο
παγίδεο πνπ νθείινληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία καθξηά απφ ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο. Ο Holzl (1996) ππνζηεξίδεη φηη ε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπξζίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο αθελφο πξνζθέξεη
κεγάιε καζεκαηηθή δχλακε ζην ρξήζηε, αθεηέξνπ θαζηζηά πην ζχλζεηε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη αλ θαη ην Cabri είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο κία Δπθιείδεηα κέζνδν γηα
ηελ θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ απηφ γελλά λένπο
ηξφπνπο γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηε γεσκεηξία. Με ηα ινγηζκηθά απηά παξαηεξείηαη κηα
κεηαηφπηζε απφ ηελ θαηαζθεπή ζηε ηξνπνπνίεζε θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Οη
καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ινγηζκηθά απηά αιιά θαη λα
αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ησλ γεσκεηξηθψλ
αληηθεηκέλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ ζαθψο δηαηππσκέλνπο καζεκαηηθνχο ζηφρνπο γηα λα κε
θαηαιήμνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο σο πξνγξάκκαηα δσγξαθηθήο αληί
γηα εξγαιεία θαηαζθεπήο θαη δηεξεχλεζεο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Έηζη, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ
ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο, γηα παξάδεηγκα ε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ βεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο
κπνξεί λα θαιχςεη ην θελφ αλάκεζα ζηελ επαγσγή θαη ηελ απαγσγή θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αιήζεηα ησλ ππνζέζεσλ ηνπο (Hoyles & Jones,1998).
Οη Healy & Hoyles (2001) αλαθέξνπλ φηη ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο δελ επεξεάδνπλ
πάληα ζεηηθά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πνιχ ζπρλά νη καζεηέο δελ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ
δαζθάινπ φζν πξνζερηηθά θαη εάλ έρνπλ ζρεδηαζηεί. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηα πιαίζηα ηνπ
πεηξακαηηζκνχ πνπ ελζαξξχλεηαη, νη καζεηέο εληνπίδνπλ θαη ελδηαθέξνληαη γηα ζηνηρεία πνπ δελ έρεη
πξνβιέςεη ν εθπαηδεπηηθφο. Απηφ ην θαηλφκελν νη εξεπλεηέο ην νλνκάδνπλ παξάδνμν ηνπ παηρληδηνχ
(play paradox). Μία άιιε δπζθνιία πνπ παξαηήξεζαλ νη εξεπλήηξηεο είλαη φηη πνιινί καζεηέο
αδπλαηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ αλ θαη πηζηεχνπλ φηη ε
ρξήζε ηνπο ζα έπξεπε λα νδεγήζεη ζε έγθπξα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα.

111

Οη Donker & Reitsma (2005) εμέηαζαλ ηελ ηθαλφηεηα 104 κηθξψλ καζεηψλ (λεπηαγσγείν σο Α
ηάμε δεκνηηθνχ) λα ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ην πνληίθη ελφο ππνινγηζηή. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ
φηη νη καζεηέο απηνί δελ αληηκεηψπηζαλ θαλέλα πξφβιεκα ζηελ παξαπάλσ εξγαζία θαη φηη νη καζεηέο
ηεο Α δεκνηηθνχ έδεημαλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ηεο έξεπλαο
απφ φηη νη καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Δπηπξφζζεηα παξαηήξεζαλ φηη φινη νη καζεηέο ήηαλ πην
απνηειεζκαηηθνί φηαλ ε εξγαζία ηνπο πεξηιάκβαλε ην ζχξζηκν θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ δηάθνξσλ
ζρεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία θάλσ θιηθ-κεηαθηλψ-θάλσ θιηθ. Σέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα αληηθείκελα ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη
κεγαιχηεξα απφ απηά ζε έλα ινγηζκηθφ πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο εθηφο θαη αλ ν ζθνπφο ηεο
εξγαζίαο απνηειεί ε κεγάιε ηαρχηεηα νινθιήξσζεο ηεο.
Σέινο, νη δάζθαινη έρνπλ κία ππνθεηκεληθή άπνςε ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ησλ δηάθνξσλ
καζεκάησλ (Goodson, 1985). Ζ άπνςε απηή γηα ηα καζήκαηα πνπ είλαη γλσζηή θαη ζαλ ππνθεηκεληθή
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, νδεγεί ζε κηα απνδεθηή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ θάζε καζήκαηνο, ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηδάζθεηαη, ηνλ ξφιν ησλ δαζθάισλ θαη ηηο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηηο
επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ είζνδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί
λα εληζρχζεη ηε κάζεζε. Οη δάζθαινη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ππνςεθίσλ
δαζθάισλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν καζήκαηα ρεηξηζκνχ Ζ/Τ αιιά θαη καζήκαηα
κεζνδνινγίαο θαη εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.
3.5. Δπίινγνο
Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηεο απφδεημεο θαη ησλ
ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ, έρνπλ αλαδείμεη ηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο αιιά θαη ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα αλαπηχζζνπλ κία παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πξνθεηκέλνπ λα
απνδείμνπλ κία καζεκαηηθή ππφζεζε. Δίλαη βέβαην φηη νη παξαγσγηθέο απνδείμεηο εκπεξηέρνπλ θάπνηα
ζηνηρεία ηα νπνία δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο. Οη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ επίζεο φζνλ αθνξά ηε κεγάιε
δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή αμία πνπ έρνπλ νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί θαη ε απφδεημε ζηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία ε νπνία αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα
ησλ καζεηψλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηε καζεκαηηθή ηνπο ζθέςε.
Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ ε αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο λα απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ θάζε
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Έξεπλα – Μεζνδνινγία
4.1. θνπόο ηεο έξεπλαο
Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη κνξθέο ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη
ηεθκεξίσζεο ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε καζεηέο ηεο η‟ ηάμεο.
Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη νη παξαθάησ:
1. Να εμεηαζηεί θαηά πφζν νη Έιιελεο καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπιινγίδνληαη ινγηθά, λα
επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ καζεκαηηθέο πξνηάζεηο παξφιν πνπ νη έλλνηεο ησλ
ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο δελ απνηεινχλ μερσξηζηφ καζεζηαθφ
ζθνπφ ηνπ ειιεληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
2. Να αλαδεηρζνχλ νη πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο
καζεκαηηθήο απφδεημεο θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηα καζεκαηηθά.
3. Να αμηνινγεζνχλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή κηαο καζεκαηηθήο απφδεημεο
θαη λα εμεηαζηνχλ νη ζπιινγηζκνί πνπ αλαπηχζζνπλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
4. Να εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί ηε
ρξήζε ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ.
4.2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
4.2.1. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε έλα απφ ηα ηξία ηκήκαηα ηεο η‟ ηάμεο ηνπ 13νπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πνιίρλεο ζηε Θεζζαινλίθε φπνπ εξγάδνκαη σο δάζθαινο ηεο Α‟ ηάμεο. ην
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θνηηνχλ 19 καζεηέο (11-12 εηψλ) απφ ηνπο νπνίνπο νη 12 είλαη αγφξηα θαη νη 7
είλαη θνξίηζηα. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα επηιέρζεθε ηπραία απφ ηα ηξία ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ
επηινγή ελφο νιφθιεξνπ ηκήκαηνο έγηλε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε παξνπζία καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο
επηδφζεηο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Ωζηφζν, ε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο
αθχξσζε ηελ παξαπάλσ εξεπλεηηθή δηάζηαζε δηφηη επηζήκαλε φηη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ δελ
εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηελ επίδνζε ηνπο θαη φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη κέηξηνη καζεηέο
φζνλ αθνξά ηα καζεκαηηθά. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα ηκήκα ην νπνίν απνηειείηαη θπξίσο απφ
καζεηέο πνπ θπκαίλνληαη ζηνλ κέζν φξν κε κηθξέο απνθιίζεηο πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ. Αθφκε,
πξνηηκήζεθε ε η‟ ηάμε απφ ηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ,
δηφηη ε καζεκαηηθή απφδεημε δελ δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Δίλαη ινηπφλ πην
πηζαλφ ηα κεγάια παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα ηα θαηαθέξνπλ θαιχηεξα ζε έλα άγλσζην
καζεζηαθφ αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Γεχηεξνλ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα 12 κε 15 Μαΐνπ 2009,
νη καζεηέο ηεο η‟ ηάμεο ζεσξεηηθά είλαη έηνηκνη γηα ηε κεηάβαζε ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
φπνπ ζα δηδαρζνχλ γηα πξψηε θνξά ηελ καζεκαηηθή απφδεημε κε αλαιπηηθφ ηξφπν θαη ζα ηνπο δεηεζεί
λα ηεθκεξηψζνπλ καζεκαηηθέο πξνηάζεηο. Με ηελ επηινγή ηεο η‟ ηάμεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θάπνηα
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θελφ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δχν βαζκίδεο θαη λα εμεηάζνπκε
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θαηά πφζν νη καζεηέο είλαη έηνηκνη γηα ηελ απφηνκε είζνδν ηνπο ζηνλ θφζκν ηεο καζεκαηηθήο
απφδεημεο. Σέινο, αλαθέξσ φηη ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο θνηλσληθφνηθνλνκηθέο απνθιίζεηο.
4.2.2. Όξγαλν κέηξεζεο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη
καζεηέο γξαπηά. Σν εξσηεκαηνιφγην αθνινχζεζε ε ζπλέληεπμε ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα
απνζαθεληζηνχλ νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηα γξαπηά ηνπο. Ζ πξψηε θάζε κε ην εξσηεκαηνιφγην
είρε δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο (πεξίπνπ 40-45 ιεπηά), ελψ ε ζπλέληεπμε είρε δηάξθεηα πεξίπνπ 13
κε 15 ιεπηά. Σν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα λα έρνπλ νη καζεηέο ην ρξφλν λα
εμνηθεησζνχλ κε ηηο εξσηήζεηο θαη λα ζθεθηνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε ζπλέληεπμε πνπ απνηειεί
θαη ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πνπ
αμηνινγήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ νη νπνίεο είλαη πξντφλ αλάιπζεο θαη
ζρνιηαζκνχ ησλ γξαπηψλ απαληήζεσλ ηνπο. Οη γξαπηέο απαληήζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ηειηθφ
θείκελν γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κηαο πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηελ απάληεζε ησλ
καζεηψλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ εξγαζίαο πνπ έθαλαλ νη καζεηέο.
Οη Dubinsky & Lewin (1986) θαη Dubinsky (1989) βξήθαλ ζηηο έξεπλεο ηνπο φηη νη ζπλεληεχμεηο
απνηεινχλ αμηφπηζηε πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
καζεκαηηθή απφδεημε θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηπέδσλ ελλνηνινγηθήο θαη δηαδηθαζηηθήο θαηαλφεζεο πνπ
δηαζέηνπλ νη καζεηέο. Με ηηο ζπλεληεχμεηο κε ελδηέθεξε λα αλαδείμσ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ
καζεηψλ, λα ζπγθξίλσ ηηο απαληήζεηο ηνπο, λα εληνπίζσ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηε ζθέςε ηνπο θαη
λα δηακνξθψζσ κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
καζεηέο ηεο έξεπλαο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ θαηαζθεπάζηεθε έλα
εξσηεκαηνιφγην ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Healy & Hoyles (1998) ζηε
δηάξθεηα κηαο καθξφρξνλεο έξεπλαο ζε καζεηέο ησλ ηάμεσλ 8 έσο 10 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
πγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 5 εξσηήζεηο (Βιέπε παξάξηεκα ** γηα νιφθιεξν ην
εξσηεκαηνιφγην):
1. Σν πξψην εξψηεκα είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ θαηά
πφζν κία καζεκαηηθή πξφηαζε απφ ην ρψξν ηεο γεσκεηξίαο είλαη νξζή. Οη καζεηέο θαινχληαη
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ηε γεσκεηξία θαη εηδηθφηεξα ηηο ηδηφηεηεο ησλ
γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ γηα λα εληνπίζνπλ καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ
άπνςε ηνπο.
2. Σν δεχηεξν εξψηεκα βαζίδεηαη ζε έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
πξναλαθεξζείζα έξεπλα ησλ Healy & Hoyles ην νπνίν φκσο ηξνπνπνηήζεθε κεξηθψο γηα λα
γίλεη θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο ηεο η ηάμεο. Σν εξψηεκα απηφ είλαη πνιιαπιήο επηινγήο.
ηνπο καζεηέο παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ηεζζάξσλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα κηαο
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καζεκαηηθήο πξφηαζεο θαη θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηελ απάληεζε πνπ ζεσξνχλ φηη
είλαη ε πην θαηαλνεηή, ζηελ απάληεζε πνπ κνηάδεη κε απηή πνπ ζα έδηλαλ νη ίδηνη θαη ζηελ
απάληεζε πνπ ζα βαζκνινγνχζε κε ηνλ θαιχηεξν βαζκφ ν δάζθαιφο ηνπο. Οη κνξθέο ησλ
απαληήζεσλ απφ ηηο νπνίεο ζα επηιέμνπλ είλαη νη εμήο: ηππηθή, αθεγεκαηηθή, εκπεηξηθή θαη
νπηηθή. Δδψ ζα δηεξεπλεζνχλ νη πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ
καζεκαηηθή απφδεημε θαη ζα αλαδεηρζνχλ νη κνξθέο ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ πείζνπλ θαη
είλαη πην θαηαλνεηέο γηα έλα καζεηή ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
3. Σν ηξίην εξψηεκα δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ κία ππφζεζε θαη λα ηελ
ηεθκεξηψζνπλ κε ινγηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα βξνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα. ην εξψηεκα απηφ
πνπ είλαη απφ ην ρψξν ηεο άιγεβξαο, νη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ κε αλαιπηηθφ
ηξφπν ηε ιχζε ηνπο αιιά θαη νιφθιεξν ην ζθεπηηθφ ηνπο.
4. Ζ ηέηαξηε εξψηεζε απνηειεί πξνέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο. Δδψ νη καζεηέο θαινχληαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα επξήκαηα ηεο ηξίηεο εξψηεζεο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαη λα δηαηππψζνπλ
έλα γεληθφ θαλφλα. Διέγρεηαη θαηά πφζν νη καζεηέο θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο γελίθεπζεο θαη
ηελ αλάγθε λα ππάξρνπλ καζεκαηηθνχ θαλφλα πνπ έρνπλ ηεθκεξησζεί θαη ζπλεπψο έρνπλ γεληθή
ηζρχ.
5. Σν ηειεπηαίν εξψηεκα δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ν
θαλφλαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εξσηήκαηνο έρεη γεληθή ηζρχ ή φρη. Σα εξσηήκαηα 3, 4 θαη 5 ζα
αληηκεησπηζηνχλ σο έλα εληαίν πξφβιεκα θαηά ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Σελ επφκελε εκέξα κεηά ην εξσηεκαηνιφγην άξρηζε ε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ε νπνία
νινθιεξψζεθε κέζα ζε δηάζηεκα 3 εκεξψλ. Πξνζπάζεζα νη ζπλεληεχμεηο λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ
πην θνληά ζηελ εκεξνκελία ησλ γξαπηψλ απαληήζεσλ έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ζπκνχληαη
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
έξεπλαο ήηαλ απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαηαξαρζεί φζν ην ιηγφηεξν ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο
θαη ε παξνπζία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. ηε ζπλέληεπμε νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
ειέγμνπλ ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα εμεγνχζαλ θαη απνζαθήληδαλ κε πην αλαιπηηθφ
ηξφπν ηηο απαληήζεηο ηνπο. ε θάζε ζπλεδξία ζπκκεηείραλ δχν καζεηέο, ελψ κφλν ζηε ηειεπηαία
ζπκκεηείραλ ηξεηο καζεηέο. Ζ ζπλέληεπμε αλά δχν καζεηέο έγηλε πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλνληαη πην
άλεηα κε ηε δηαδηθαζία αιιά θαη γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλνκηινχλ, λα αιιειεπηδξνχλ, λα
αληαιιάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ απαληήζεη
δηαθνξεηηθά λα πείζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δηθψλ ηνπο επηρεηξεκάησλ. Τπελζπκίδσ
φηη ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε σο εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο
θαη δελ ήηαλ δεζκεπηηθφ γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο είραλ ηε δπλαηφηεηα
λα βειηηψζνπλ ή λα αιιάμνπλ εληειψο ηελ απάληεζε ηνπο.
Οη ζπλνκηιίεο κε ηνπο καζεηέο καγλεηνθσλήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε απνκαγλεηνθψλεζε
ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί. Ζ δηαδηθαζία ηεο
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απνκαγλεηνθψλεζεο παξάγεη έλα θείκελν κέζα απφ κία ζχλζεηε εξκελεπηηθή δηαδηθαζία (Mishler,
1991). Οη κεηαγξαθέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ πνιιέο θνξέο θαίλνληαη απνθνκκέλεο θαη
δπζλφεηεο (Zack &Graves, 2001). Γηα αληηκεησπίζσ ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο πξνζπάζεζα ηα
θείκελα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ λα είλαη θαηαλνεηά, λα έρνπλ ζπλνρή θαη ινγηθή ζεηξά θαη
λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εθηηκήζεη ηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ καζεηψλ.
Σέινο, ζε θάζε καζεηή αληηζηνηρίδεηαη έλαο θσδηθφο αξηζκφο, ψζηε λα είλαη πην εχθνιν ζηνλ
αλαγλψζηε λα παξαθνινπζεί ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ.
4.2.3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ
Μεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ηα ζρεηηθά θείκελα κε ηηο απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα
ζηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα ζηηο εξσηήζεηο
αλνηρηνχ ηχπνπ (1,3 θαη 4) φπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα θαηαζθεπάζνπλ κηα καζεκαηηθή απφδεημε, νη
απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηα παξαθάησ δχν θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ ζηελ εξγαζία ησλ
Healy, L. & Hoyles, C. (1998):
1) Σελ νξζφηεηα ηεο θαηαζθεπήο κε ηηο θαηεγνξίεο:


σζηή ή ιάζνο απάληεζε, ρσξίο έγθπξε ηεθκεξίσζε



σζηή ή ιάζνο απάληεζε, αηειήο ή ειιαησκαηηθή ηεθκεξίσζε



σζηή απάληεζε, έγθπξε θαη επαξθήο ηεθκεξίσζε (ζπγθεθξηκέλν επίπεδν)



σζηή απάληεζε, έγθπξε αλψηεξνπ επηπέδνπ ηεθκεξίσζε (γεληθφ επίπεδν)

2) Σε κνξθή ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο:


θαλέλαο ζπιινγηζκφο



απιφο ζπιινγηζκφο – αλαδηαηχπσζε ηεο εθθψλεζεο ηνπ καζεκαηηθνχ
πξνβιήκαηνο, αλαθνίλσζε άζρεησλ ή ιαλζαζκέλσλ δεδνκέλσλ



εκπεηξηθφο ζπιινγηζκφο – κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνί ρσξίο επεμήγεζε



δηεμνδηθφο ζπιινγηζκφο – έιεγρνο φισλ ησλ δπλαηψλ πεξηπηψζεσλ



εθαξκνζκέλνο ζπιινγηζκφο – πξάμεηο θαη παξαηεξήζεηο ρσξίο επεμήγεζε



αθεγεκαηηθφο ζπιινγηζκφο – ινγηθνί ζπιινγηζκνί ζε κε ζπκβνιηθή κνξθή



νπηηθφο ζπιινγηζκφο – δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηε ινγηθή ηεο
απφδεημεο



ζσζηφο αλαιπηηθφο ηππηθφο ζπιινγηζκφο – ινγηθά επηρεηξήκαηα ζε ηππηθή
καζεκαηηθή γιψζζα



εζθαικέλνο αλαιπηηθφο ηππηθφο ζπιινγηζκφο – ιαλζαζκέλα, αηειή ή κε
ινγηθά επηρεηξήκαηα ζε ηππηθή καζεκαηηθή γιψζζα



αληηπαξάδεηγκα – παξαγσγή αληηπαξαδείγκαηνο ρσξίο ηελ αληίζηνηρε
επεμήγεζε.
(Healy, L. & Hoyles, C., 1998 ζει.13)
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ηελ εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο (εξψηεζε 2) πνπ δηεξεπλά ηε κνξθή ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ
επηιέγνπλ νη καζεηέο σο ηελ πην θαηαλνεηή, απηή πνπ ζα έδηλαλ νη ίδηνη θαη απηή πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα
έπαηξλε ην κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην δάζθαιν, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε
ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (απιφο ζπιινγηζκφο, εκπεηξηθφο …) ησλ Healy & Hoyles. Αθφκε, επεηδή ην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα βαζίδεηαη ζε παξφκνηα εξψηεζε πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη νη Healy & Hoyles
(1998) ζα επηρεηξήζσ λα ζπγθξίλσ ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ δηφηη
νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ησλ δχν εξεπλψλ δελ ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο ζπγθξηηηθήο κειέηεο. Πηζηεχσ
φκσο φηη κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηνπο ινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο θαη ζε απηνχο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε καζεκαηηθή απφδεημε γηα πξψηε θνξά ζα
βγνπλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο αιιά θαη κε ηε
βνήζεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαιχζεθαλ κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ ηάζεηο ζηε ζθέςε ησλ καζεηψλ,
λα θαηαγξαθνχλ αζάθεηεο θαη λα αλαδεηρζνχλ νη κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
καζεηέο φηαλ πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο γηα ηελ νξζφηεηα κηαο καζεκαηηθήο
πξφηαζεο. ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ εμεγήζεθαλ παξαπάλσ.
5.1. Δξώηεζε 1
Ο Νίθνο ππνζηεξίδεη όηη έλα ζρήκα είλαη ηεηξάγσλν όηαλ απηό έρεη ηέζζεξεηο πιεπξέο πνπ
είλαη αλά δύν παξάιιειεο. πκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηνλ Νίθν; Μπνξείο λα
ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ζρήκαηα ζηελ απάληεζε ζνπ.
Οξζόηεηα Απνδείμεσλ
ην πξψην εξψηεκα νη καζεηέο έπξεπε λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζν αιεζεχεη ε παξαπάλσ
καζεκαηηθή πξφηαζε θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο. Ζ νξζφηεηα ησλ απνδείμεσλ πνπ
θαηαζθεχαζαλ νη καζεηέο θαίλεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Οξζφηεηα Μαζεκαηηθήο

Μαζεηέο αλά

Αξηζκφο

Πνζνζηφ επί ηνπ

Απφδεημεο

θαηεγνξία

Μαζεηψλ

πλφινπ ησλ
Μαζεηψλ

σζηή ή ιάζνο απάληεζε, ρσξίο ηεθκεξίσζε
σζηή ή ιάζνο απάληεζε, αηειήο ή
ειιαησκαηηθή ηεθκεξίσζε

0

0

σζηή:3,9,12

σζηή: 3

15,8

Λάζνο:1,2,4,5,6,11,13

Λάζνο:12

63,2

14,15,17,18,19

χλνιν:15

78,9

σζηή απάληεζε, έγθπξε θαη επαξθήο
ηεθκεξίσζε (ζπγθεθξηκέλν επίπεδν)

7,8,10,16

4

21,1

-

0

0

σζηή απάληεζε, έγθπξε αλψηεξνπ επηπέδνπ
ηεθκεξίσζε (γεληθφ επίπεδν)

Πίλαθαο 1. Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην πξψην εξψηεκα.
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Πνζνζηό %

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΠΟΓΔΙΞΗ - ΔΡΩΣΗΗ 1
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79

21
0

0

Σσζηή ή ιάζνο
απάληεζε, ρσξίο
ηεθκεξίσζε

Σσζηή ή ιάζνο
απάληεζε, αηειήο ή
ειιαησκαηηθή
ηεθκεξίσζε

Σσζηή απάληεζε,
έγθπξε θαη επαξθήο
ηεθκεξίσζε
(ζπγθεθξηκέλν
επίπεδν)

Σσζηή απάληεζε,
έγθπξε αλώηεξνπ
επηπέδνπ
ηεθκεξίσζε (γεληθό
επίπεδν)

Οξζόηεηα θαηαζθεπήο

Γξάθεκα 1. Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζην πξώην εξώηεκα.

ωζηή ή ιάζνο απάληεζε, αηειήο ή
ειιαηωκαηηθή ηεθκεξίωζε (15 καζεηέο)

σζηή απάληεζε
3 καζεηέο (20%)
Λάζνο απάληεζε
12 καζεηέο (80%)

Γξάθεκα 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ κε αηειή ηεθκεξίσζε.
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην πξψην εξψηεκα απφ ην ρψξν ηεο γεσκεηξίαο έδεημε φηη αλ θαη
απάληεζαλ φινη νη καζεηέο κε θάπνηνπ είδνπο ηεθκεξίσζε, θαλέλαο δελ έδσζε κία έγθπξε θαη ζσζηή
ηππηθή ηεθκεξίσζε. Μάιηζηα ζσζηή απάληεζε κε επαξθή ηεθκεξίσζε έδσζαλ κφλν 4 (21%) απφ
ηνπο 19 καζεηέο ηεο έξεπλαο. Απφ ηνπο ππφινηπνπο 15 καζεηέο κφλν νη 3 (20%) έδσζαλ ηε ζσζηή
απάληεζε αιιά κε κε ηθαλνπνηεηηθή ηεθκεξίσζε θαη νη 12 καζεηέο (80%) έδσζαλ ιάζνο απάληεζε αλ
θαη επηρείξεζαλ ζε έλα βαζκφ λα ηεθκεξηψζνπλ ηνπ ζπιινγηζκνχο ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη αλ δελ
ιάβνπκε ππφςε ηε κνξθή ηεο ηεθκεξίσζεο ηφηε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ κφλν νη 7 (36,8%)
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απάληεζαλ ζσζηά. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
καζεηέο φηαλ θαινχληαη λα ηεθκεξηψζνπλ κία καζεκαηηθή πξφηαζε αιιά θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γεσκεηξηθέο έλλνηεο πνπ ηηο έρνπλ δηδαρζεί ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Δπηπξφζζεηα,
ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ δελ έρνπλ θαηαθηήζεη βαζηθέο
γεσκεηξηθέο γλψζεηο απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ωζηφζν, αλ αλαινγηζηνχκε φηη
νη καζεηέο απηνί δελ δηδάζθνληαη ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηε καζεκαηηθή απφδεημε κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ηφηε ν αξηζκφο ησλ 4 (21%) καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζσζηά θαη ηεθκεξίσζαλ ηνπο
ζπιινγηζκνχο ηνπο κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν δείρλεη φηη νη καζεηέο δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
ζπιινγίδνληαη κε ινγηθφ ηξφπν θαη φηη κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε ε ηθαλφηεηα απηή κπνξεί λα
βειηησζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ. Άιισζηε φινη νη καζεηέο αλεμάξηεηα
απφ ην απνηέιεζκα επηρείξεζαλ λα εμεγήζνπλ κε θάπνην ηξφπν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έιπζαλ ην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.
ζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, παξαηεξήζεθαλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ
επαλαιακβάλνληαη θαη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθνχλ. Αλά θαηεγνξία απηά είλαη:


σζηή απάληεζε, αηειήο ή ειιαησκαηηθή ηεθκεξίσζε (3 καζεηέο) – Οη καζεηέο
ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςε ηνπο. Ωζηφζν, δελ
είλαη ζίγνπξνη γηα ηα επηρεηξήκαηα ηνπο, κε ζπλέπεηα λα αιιάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζπρλά κέρξη
λα βξνπλ ηε ζσζηή απάληεζε, λα θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα ρσξίο λα εμεγνχλ ην
ζθνπφ ηνπο θαη λα παξαιείπνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα κηα νινθιεξσκέλε απάληεζε,
φπσο γηα παξάδεηγκα φηη ην ηεηξάγσλν έρεη 4 ίζεο πιεπξέο θαη φρη κφλν 4 πιεπξέο πνπ είλαη αλά
2 παξάιιειεο. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ζπιινγηζκφο ηνπ καζεηή 3:














Γελ ζπκθσλψ επεηδή ην ηεηξάγσλν έρεη 4 ίζεο πιεπξέο.
Ση ζρήκα είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Νίθνο;
Μπνξεί λα είλαη νξζνγψλην.
Γηαηί ην ιεο απηφ;
Γηαηί έρεη αλά 2 παξάιιειεο ηηο πιεπξέο ηνπ. (Σν μαλαζθέθηεηαη θαη κεηά
απαληάεη φηη ζπκθσλεί κε ηνλ Νίθν φηη ην ζρήκα είλαη ηεηξάγσλν γηαηί νη
παξάιιειεο γξακκέο είλαη πάληα ίζεο.
Οη παξάιιειεο είλαη πάληα ίζεο;
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. (Σνλ μαλαξσηψ αλ ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηνλ Νίθν
θαη ιέεη φηη ηψξα δηαθσλεί θαη φηη ην ζρήκα κπνξεί λα είλαη θαη νξζνγψλην).
ην ηεηξάγσλν νη απέλαληη πιεπξέο είλαη ίζεο;
ρη.(Σνπ δείρλσ έλα ηεηξάγσλν βιέπεη φηη έρεη δψζεη ιάζνο απάληεζε θαη
αιιάδεη γλψκε).
Πνηα δηαθνξά ππάξρεη αλάκεζα ζε έλα νξζνγψλην θαη ζε έλα ηεηξάγσλν;
ην νξζνγψλην αλά 2 πιεπξέο είλαη ίζεο, ελψ ζην ηεηξάγσλν φιεο νη πιεπξέο
είλαη ίζεο.

Λάζνο απάληεζε, αηειήο ή ειιαησκαηηθή ηεθκεξίσζε (12 καζεηέο) – Οη καζεηέο
ρξεζηκνπνίεζαλ κε ιαλζαζκέλν ηξφπν ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηα
επηρεηξήκαηα ηνπο. Έδεημαλ λα κε θαηαλννχλ βαζηθέο γεσκεηξηθέο έλλνηεο φπσο παξάιιειεο
γξακκέο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί απφ ηηο
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πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Απφ ηνπο 12 καζεηέο πνπ έδσζαλ ιάζνο απάληεζε νη 8 (66,7%)
ζπκθψλεζαλ κε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ν Νίθνο γηα ην ηεηξάγσλν, φηη δειαδή είλαη αξθεηφ λα
είλαη αλά δχν παξάιιειεο νη πιεπξέο ηνπ. Οη καζεηέο απηνί πξνζζέζαλε φηη εθηφο απφ
ηεηξάγσλν ην ζρήκα πνπ πεξηγξάθεη ν Νίθνο κπνξεί λα είλαη θαη νξζνγψλην (2 καζεηέο),
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν (2 καζεηέο), κπεξδεκέλεο απαληήζεηο ρσξίο αλαθνξά ζε άιια
ζρήκαηα έθαλαλ 3 καζεηέο θαη 1 καζεηήο ππνζηήξημε φηη ην ζρήκα κπνξεί λα είλαη κφλν
ηεηξάγσλν. Οη ππφινηπνη 4 (33,3%) καζεηέο, αλ θαη δηαθψλεζαλ κε ηνλ Νίθν έδσζαλ ιάζνο
απάληεζε. Οη καζεηέο απηνί έδεημαλ λα κελ θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ησλ παξάιιεισλ γξακκψλ.
Έηζη, νη απαληήζεηο ηνπο είλαη κπεξδεκέλεο. Γειψλνπλ φηη ην ζρήκα δελ είλαη κφλν ηεηξάγσλν
αιιά θαη νξζνγψλην ή νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν, ελψ κία καζήηξηα αλέθεξε φηη κπνξεί λα
είλαη θαη ηξίγσλν θαη έλαο καζεηήο φηη κπνξεί λα είλαη θαη ζηξνγγπιφ. Οη καζεηέο 18 θαη 19
ππνζηήξημαλ ηα εμήο:






17: (Γξαπηφ: πκθσλψ φκσο ππάξρνπλ θαη άιια ζρήκαηα). πκθσλψ κε ηνλ Νίθν γηαηί ρκ…..
Δίλαη ηεηξάγσλν;
Ναη.
Ση είλαη ηεηξάγσλν;
Έρεη 4 γσλίεο, είλαη φιεο ίζεο.



18: (Γξαπηφ: πκθσλψ γηαηί αλ νη γξακκέο δελ είλαη παξάιιειεο θαη είλαη ζηξαβέο δελ κπνξείο
λα θαηαιάβεηο ηη είλαη). πκθσλψ δηφηη νη γξακκέο είλαη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο. Αλ δελ ήηαλ
παξάιιειεο δελ ζα είρακε ηεηξάγσλν.








Άιιν ζρήκα κπνξεί λα είλαη;
Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη ηξίγσλν.
Γηαηί; Ση ηζρχεη ζε έλα ηξίγσλν;
Οη 2 γξακκέο πνπ πάλε έηζη (δείρλεη κε ηα ρέξηα δχν γξακκέο πνπ ζπγθιίλνπλ) είλαη ίζεο κεηαμχ
ηνπο, ε θάησ γξακκή φκσο φρη.
Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη παξάιιειεο γξακκέο;
Να ην θαηαλνήζσ θαιά δελ κπνξψ.








Αμηνζεκείσηνο είλαη θαη ν ζπιινγηζκφο ηνπ καζεηή 14:
Αθνχ δελ είλαη ηεηξάγσλν εζχ (14) πνην ζρήκα ιεο φηη πεξηγξάθεη ν Νίθνο;
ηξνγγπιφ.
Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη θχθινο;
Ναη.
Δπεηδή νη απέλαληη γξακκέο είλαη παξάιιειεο;
Ναη.



σζηή απάληεζε, έγθπξε θαη επαξθήο ηεθκεξίσζε (ζπγθεθξηκέλν επίπεδν) - Οη 4 καζεηέο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο ρξεζηκνπνίεζαλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ γηα λα δψζνπλ ηε ζσζηή απάληεζε αιιά θαη γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ ζπιινγηζκφ
ηνπο. Αλαθέξνπλ κε μεθάζαξν ηξφπν φηη γηα λα είλαη ηεηξάγσλν ην ζρήκα πνπ πεξηγξάθεη ν
Νίθνο ζα έπξεπε λα αλαθέξεη θαη ην γεγνλφο φηη νη 4 πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο. Δπηπξφζζεηα,
εμεγνχλ φηη ην ζρήκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 1ν εξψηεκα κπνξεί λα είλαη απιφ νξζνγψλην (2
καζεηέο) ή παξαιιειφγξακκν (2 καζεηέο). Αθφκε, έλαο καζεηήο πξφζζεζε ζηελ απάληεζε ηνπ
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δχν ζρήκαηα, έλα ηεηξάγσλν θαη έλα νξζνγψλην γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε ηεο καζήηξηαο 7:








Γηαθσλψ, γηαηί ζην ηεηξάγσλν φιεο νη πιεπξέο είλαη ίζεο θαη φρη κφλν παξάιιειεο.
Πεξηγξάθεη θάπνην άιιν ζρήκα ν Νίθνο;
Ναη, ην νξζνγψλην.
Δθηφο απφ ην νξζνγψλην;
Γελ μέξσ.
Γηαηί κπνξεί λα είλαη νξζνγψλην;
Γηαηί κφλν νη 2 απέλαληη πιεπξέο είλαη ίζεο θαη φρη θαη νη ηέζζεξεηο ίζεο.

Μνξθή επηρεηξεκάησλ
ζνλ αθνξά ηε κνξθή ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο, θαλέλαο καζεηήο
δελ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα παξνπζηάζεη ινγηθά επηρεηξήκαηα ζε ηππηθή καζεκαηηθή γιψζζα. Ωζηφζν,
φινη νη καζεηέο επηρείξεζαλ κε θάπνην ηξφπν λα ζηεξίμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα πείζνπλ γηα ηελ
νξζφηεηα ηνπο.
Οη 12 καζεηέο (63,2 % επί ηνπ ζπλφινπ) πνπ έδσζαλ ιάζνο απάληεζε κε αηειή ηεθκεξίσζε
θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε εκθάληζαλ θαηά θχξην ιφγν απινχο ζπιινγηζκνχο αθνχ ν έλαο
αξθέζηεθε ζηελ αλαδηαηχπσζε ηεο εθθψλεζεο ηνπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη νη ππφινηπνη
επηρείξεζαλ λα απαληήζνπλ κε ηελ αλαθνίλσζε ιαλζαζκέλσλ δεδνκέλσλ. ηηο απαληήζεηο ηνπο ινηπφλ
ππάξρνπλ ιάζε θαη αζάθεηεο πνπ ππνδειψλνπλ φηη δελ θαηέρνπλ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο
επέηξεπε λα αλαπηχμνπλ έλα πην απνηειεζκαηηθφ ζπιινγηζκφ. Ζ παξαπάλσ αδπλακία νδεγεί ζε
κπεξδεκέλεο απαληήζεηο κε επηθαλεηαθέο ζέζεηο πνπ ελαιιάζζνληαη κε επθνιία θαη πνπ νδεγνχλ ηειηθά
ζε αζαθή ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ν καζεηήο 4 ππνζηήξημε ηα εμήο: «πκθσλψ κε ηνλ Νίθν
αιιά απηφ ην ζρέδην πνπ ιέεη είλαη θαη έλα αθφκα. Σν νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν. Αιιά πηζηεχσ ην
πην ζσζηφ είλαη λα πεη φηη έρεη 4 γσλίεο…» Αθφκε, αλ θαη πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ζρεκάησλ ζηελ
εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηειηθά κφλν δχν καζεηέο επέιεμαλ λα ην θάλνπλ σο ζπκπιεξσκαηηθφ
ζηνηρείν ηεο απάληεζεο ηνπο θαη φρη σο κέξνο ελφο νπηηθνχ ζπιινγηζκνχ. Οη καζεηέο ζρεδίαζαλ ηα
ζρήκαηα ρσξίο λα εμεγήζνπλ ην ιφγν χπαξμεο ηνπο ζηελ απάληεζε. Σέινο, ν έλαο νλφκαζε
ιαλζαζκέλα έλα απιφ νξζνγψλην σο νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν.
Οη 7 καζεηέο (36,8% επί ηνπ ζπλφινπ) αλέπηπμαλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο ζε κε ζπκβνιηθή
κνξθή (αθεγεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο). Γεληθά, φινη νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα αθεγεζνχλ ηνλ
ζπιινγηζκφ ηνπο θαη δηαθνξεηηθά κε ηε πξνεγνχκελε θαηεγνξία θαηάθεξαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ λα
εμεγήζνπλ γηαηί ε καζεκαηηθή πξφηαζε πνπ ηνπο δφζεθε είλαη ιαλζαζκέλε. Σα επηρεηξήκαηα ησλ
καζεηψλ είραλ κία ινγηθή ζπλνρή θαη ηεθκεξίσλαλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο απφςεηο ηνπο. Οη ηξεηο
καζεηέο πνπ έδσζαλ αηειείο ζπιινγηζκνχο θαηάθεξαλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο
θαηάιιειεο αλαηξνθνδφηεζεο λα θηάζνπλ ζηε ζσζηή απάληεζε. Αθφκε, δχν καζεηέο απφ ηνπο 7
θαηαζθεχαζαλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ηεηξάγσλν θαη νξζνγψλην) ρσξίο φκσο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ζηελ εμήγεζε ηνπο θαη ν καζεηήο 12 είλαη ν κνλαδηθφο απφ ην δείγκα πνπ αλέθεξε δχν ζρήκαηα πνπ
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ζπκθσλνχλ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο εθθψλεζεο δειαδή ην νξζνγψλην θαη ην παξαιιειφγξακκν:
«Γηαθσλψ κε ην Νίθν επεηδή ππάξρεη ε πεξίπησζε ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ηνπ πιάγηνπ
παξαιιεινγξάκκνπ, φπνπ θαη ηα δχν ζρήκαηα έρνπλ ηέζζεξεηο πιεπξέο πνπ αλά δχν είλαη
παξάιιειεο». Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη θαλέλαο καζεηήο δελ αλέθεξε ην ξφκβν σο πηζαλφ ζρήκα αλ
θαη ηνλ έρνπλ δηδαρζεί.

Μνξθέο Δπηρεηξεκάηωλ ζην Γεωκεηξηθό Πξόβιεκα

Αθεγεκαηηθόο
Σπιινγηζκόο
36,8%

Απιόο Σπιινγηζκόο
63,2%

Γξάθεκα 3. Μνξθέο επηρεηξεκάησλ ζηελ εξώηεζε 1
Αγόξηα vs. Κνξίηζηα
Ζ ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζην πξψην εξψηεκα έδεημε φηη ηα
θνξίηζηα ηα θαηάθεξαλ πνιχ θαιχηεξα απφ ηα αγφξηα. Αλ ιάβνπκε ππφςε κφλν ηελ νξζφηεηα ηεο
απάληεζεο ηφηε απφ ηα 7 θνξίηζηα ηα 4 (57,1%) έδσζαλ ηε ζσζηή απάληεζε, ηα 3 (42,9%) έδσζαλ
ζσζηή απάληεζε θαη επαξθή ηεθκεξίσζε, ην 1 ζσζηή απάληεζε θαη αηειή ηεθκεξίσζε (14,2%) θαη ηα
3 (42,9%) έδσζαλ ιάζνο απάληεζε κε αηειή ηεθκεξίσζε . Αληίζεηα, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ νξζφηεηα
ηεο απάληεζεο, απφ ηα 12 αγφξηα ηε ζσζηή απάληεζε έδσζαλ κφλν 3 δειαδή πνζνζηφ 25%. σζηή
απάληεζε θαη έγθπξε θαη επαξθή ηεθκεξίσζε έδσζε κφλν 1 (8,3%) αγφξη, ζσζηή απάληεζε κε αηειή
ηεθκεξίσζε 2 (16,7%) καζεηέο θαη ιάζνο απάληεζε κε αηειή ηεθκεξίσζε 9 (75%) καζεηέο. Αθφκε,
απφ ηνπο 4 καζεηέο πνπ έδσζαλ ζσζηή απάληεζε θαη έγθπξε θαη επαξθή ηεθκεξίσζε νη 3 είλαη
θνξίηζηα δειαδή 75% θαη κφλν 1 είλαη αγφξη δειαδή 25%.
Σα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ κνξθή ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ παξνπζίαζαλ νη
καζεηέο δείρλνπλ φηη νη καζήηξηεο πνπ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο αλέπηπμαλ θαη ηνπο πην ζχλζεηνπο
αθεγεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα αγφξηα πνπ πξνηίκεζαλ ηνπο ινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ην 57,1% ησλ θνξηηζηψλ αλάπηπμε αθεγεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο, ελψ ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηα αγφξηα θηάλεη ην 25%. ινη νη ππφινηπνη καζεηέο αγφξηα θαη θνξίηζηα
εκθάληζαλ απινχο ζπιινγηζκνχο.

123

Πνζνζηό ωζηώλ Απαληήζεωλ θαη Μνξθέο
Δπηρεηξεκάηωλ αλά Φύιν
57,10%

Πνζνζηό %

0,6
0,5
0,4
25%

0,3
0,2
0,1
0

Σσζηή Απάληεζε θαη
Αθεγεκαηηθόο Σπιινγηζκόο
Αγόξηα

Σσζηή Απάληεζε θαη
Αθεγεκαηηθόο Σπιινγηζκόο
Κνξίηζηα

Γξάθεκα 4. Μνξθέο επηρεηξεκάησλ θαη νξζόηεηα απάληεζεο αλά θύιν.
πκπεξάζκαηα – 1ε Δξώηεζε
Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη φινη νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν λα δψζνπλ
κία απάληεζε γηαηί φπσο είπε θαη ν καζεηήο 10: «εγψ πξνηηκψ λα απαληάσ κε ιφγηα». Έηζη, νη καζεηέο
πνπ είραλ ην απαηηνχκελν γλσζηηθφ ππφβαζξν θαηάθεξαλ λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ
ηξφπν (αθεγεκαηηθφο ζπιινγηζκφο ) θαη λα πείζνπλ γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπο. Οη ππφινηπνη
καζεηέο εκθάληζαλ αδπλακία λα ζπγθξνηήζνπλ έλα ζηέξεν ζπιινγηζκφ θαη αξθέζηεθαλ ζε απινχο
ζπιινγηζκνχο. Σν κεγάιν πνζνζηφ απνηπρίαο, κφλν 7 καζεηέο ή πνζνζηφ 36,8% απάληεζαλ ζσζηά ζην
γεσκεηξηθφ πξφβιεκα, δείρλεη φηη νη καζεηέο είηε δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλσζηέο
γεσκεηξηθέο έλλνηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ κηα ζηαζεξή καζεκαηηθή επηρεηξεκαηνινγία, είηε δελ
έρνπλ θαηαθηήζεη ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ ζηε
ζπλέρεηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ γεσκεηξηθή απφδεημε ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο. Ωζηφζν, απφ ηα
παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη 7 καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπιινγηζηνχλ κε
ινγηθφ ηξφπν θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα λα ηεθκεξηψζνπλ κία καζεκαηηθή πξφηαζε.
Ζ πνηφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ απηψλ θαίλεηαη φηη είλαη αλάινγε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ πνπ έρνπλ
θαηαθηήζεη νη καζεηέο. Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη αλ θαη ην εξψηεκα ήηαλ γεσκεηξηθφ ηειηθά
κφλν 4 καζεηέο (21%) επέιεμαλ λα θαηαζθεπάζνπλ θάπνην ζρήκα γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα απαληήζνπλ
ζην πξφβιεκα. ην γεσκεηξηθφ πξφβιεκα ηεο έξεπλαο νη καζεηέο αλάινγα κε ηηο γλψζεηο ηνπο
θαηαιήγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απινχο (63,2%) ή αθεγεκαηηθνχο (36,8%) ζπιινγηζκνχο. Σέινο, ηα
θνξίηζηα ζεκείσζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη αλψηεξεο κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ απφ φηη ηα
αγφξηα.
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5.2. Δξώηεζε 2 (Πνιιαπιήο Δπηινγήο)
Ι. Πνηα απάληεζε είλαη ε πην θαηαλνεηή γηα ζέλα;
Απφ ηηο 4 απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ηππηθή απφδεημε, αθεγεκαηηθή απφδεημε,
εκπεηξηθή απφδεημε, νπηηθή απφδεημε) θαλέλαο καζεηήο δελ επέιεμε ηελ νπηηθή ή ηελ ηππηθή σο ηελ πην
θαηαλνεηή. Ζ δεκνθηιέζηεξε επηινγή ήηαλ ην Γ (13 καζεηέο, 68,4% ) δειαδή ε εκπεηξηθή απφδεημε θαη
αθνινχζεζε ε Β (6 καζεηέο, 31,6% ) δειαδή ε αθεγεκαηηθή απφδεημε. Σα πεξηζζφηεξα αγφξηα (8 απφ
ηα 12 ή 66,7%) θαη θνξίηζηα (5 απφ ηα 7 ή 71,4%) βξίζθνπλ πην θαηαλνεηέο ηηο εκπεηξηθέο απνδείμεηο.
πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ εκπεηξηθή απφδεημε ηε ζεσξνχλ πην θαηαλνεηή θαη εχθνιε.
Σα παξαδείγκαηα κφλν κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο πξνζζέζεηο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ
γξήγνξα θαη ηα ζεσξνχλ πην αλαιπηηθά δειαδή θαηαλνεηά. Ζ πξψηε αληίδξαζε ηνπο φηαλ δηάβαζαλ ην
πξφβιεκα ήηαλ λα θάλνπλ απηφ πνπ έιεγε δειαδή λα πξνζζέζνπλ δπγνχο αξηζκνχο. Οη καζεηέο απηνί
ζεσξνχλ ηελ ηππηθή απφδεημε πνιχπινθε θαη δχζθνιε θαη ηελ νπηηθή απφδεημε πνιχ απιή πνπ κπνξεί
λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη καζεηέο ησλ κηθξψλ ηάμεσλ. Σέινο, ηα ιφγηα ηνπο κπεξδεχνπλ ζπλεπψο ε
ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ ζεσξείηαη ε πην θαηαλνεηή. ε εξψηεζε αλ ζεσξνχλ νη καζεηέο
αξθεηά ηα 6 παξαδείγκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα δείμνπκε φηη πάληα ζα ηζρχεη ε καζεκαηηθή
πξφηαζε νη καζεηέο είπαλ φηη είλαη αξθεηά δηφηη ιίγα είλαη θαιά θαη δηεπθνιχλνπλ, ελψ πεξηζζφηεξα
παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα ηνπο κπεξδέςνπλ. ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε αδπλακία ησλ
καζεηψλ λα ζθεθηνχλ κε γεληθνχο φξνπο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε γεληθή ηζρχ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κηα
καζεκαηηθή απφδεημε.

Πνηα Απάληεζε είλαη ε πην θαηαλνεηή;
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Γξάθεκα 5. Οη πην θαηαλνεηέο κνξθέο απόδεημεο
ΙΙ. Πνηα απάληεζε κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε απηή πνπ ζα έδηλεο εζύ;
Ζ δεκνθηιέζηεξε απάληεζε ησλ καζεηψλ ζην παξαπάλσ εξψηεκα είλαη ε ίδηα κε ηελ εξψηεζε Η
πνπ εμεηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. πγθεθξηκέλα 12 καζεηέο (63,1%) ππνζηήξημαλ φηη ε εκπεηξηθή
απάληεζε (επηινγή Γ) είλαη απηή πνπ ζα έδηλαλ θαη νη ίδηνη εάλ έπξεπε λα απαληήζνπλ ζηελ ίδηα
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εξψηεζε. Αθνινχζεζε ε επηινγή Β (αθεγεκαηηθή απφδεημε, 5 καζεηέο ή 26,3%) θαη νη επηινγέο Α θαη
Γ (ηππηθή θαη νπηηθή απφδεημε αληίζηνηρα κε 1 καζεηή ή 5,3%).

Πνηα απάληεζε κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε
απηή πνπ ζα έδηλεο εζύ;
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Γξάθεκα 6. Μνξθέο απόδεημεο πνπ ζα έδηλαλ νη καζεηέο
Σα πεξηζζφηεξα αγφξηα (7 απφ ηα 12 ή 58,3%) θαη θνξίηζηα (5 απφ ηα 7 ή 71,4%) ζα
θαηαζθεχαδαλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο ηηο νπνίεο βξίζθνπλ θαη πην θαηαλνεηέο φπσο είδακε θαη
παξαπάλσ κε πνζνζηά 66,7% θαη 71,4% αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη απφ ηνπο 19 καζεηέο νη 14
(73,7%) επέιεμαλ σο απάληεζε πνπ ζα θαηαζθεχαδαλ νη ίδηνη ηελ απάληεζε πνπ βξήθαλ πην θαηαλνεηή
θαηά ην πξψην εξψηεκα.
Ζ απάληεζε πνπ ζεσξνχλ πην θαηαλνεηή ήηαλ ε εκπεηξηθή απφδεημε πνπ πεξηείρε 6
παξαδείγκαηα κε αζξνίζκαηα δπγψλ αξηζκψλ. Οη καζεηέο πνπ ηελ επέιεμαλ αλέθεξαλ φηη ην έθαλαλ
δηφηη είλαη ε πην εχθνιε θαη θαηαλνεηή ιχζε, «ρσξίο ρ θαη ς πνπ κπεξδεχνπλ» κε απνηέιεζκα λα
κπνξνχλ θαη νη ίδηνη λα ηελ δψζνπλ. Αθφκε, πηζηεχνπλ φηη κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα κπνξείο λα
εμεγήζεηο πην εχθνια ζηνπο άιινπο κηα καζεκαηηθή πξφηαζε θαη λα ηνπο δείμεηο πψο λα θάλνπλ ην ίδην
πξάγκα. Οη καζεηέο πηζηεχνπλ επίζεο φηη κε 2 ή 3 παξαδείγκαηα κπνξείο λα εληνπίζεηο έλα θαλφλα θαη
λα ηνλ εμεγήζεηο ζηνπο άιινπο. Σέινο απφ ηνπο 12 καζεηέο πνπ επέιεμαλ ην Γ, νη δχν είραλ θαηαλνήζεη
πεξηζζφηεξν ην Β ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα. Οη καζεηέο απηνί αλ θαη είραλ θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ
αθεγεκαηηθή απφδεημε αλέθεξαλ φηη είλαη πην εχθνιν λα απαληήζεηο κε κεξηθά παξαδείγκαηα θαη έηζη
ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κία ζσζηή απάληεζε.
Οη 5 καζεηέο πνπ είπαλ φηη ζα θαηαζθεχαδαλ κία αθεγεκαηηθή απάληεζε (επηινγή Β)
ππνζηήξημαλ φηη φηαλ γξάθεηο κε ιφγηα θαη εμεγείο ηφηε φια είλαη πην θαηαλνεηά αθνχ ζθεθηφκαζηε κε
ιέμεηο. Μάιηζηα ν καζεηήο 2 είπε: «Θα κνπ άξεζε ζηα καζεκαηηθά λα κπνξψ λα ρξεζηκνπνηψ
πεξηζζφηεξα ιφγηα θαη φρη κφλν αξηζκνχο θαη ζχκβνια». Οη 4 απφ ηνπο 5 (80%) είραλ επηιέμεη σο πην
θαηαλνεηή ηε Β θαη ζην εξψηεκα Η, ελψ κία καζήηξηα βξήθε ηε Γ πην θαηαλνεηή αιιά ζα απαληνχζε
ζαλ ην Β γηαηί «ζθέθηεηαη κε ιφγηα».
Ο καζεηήο πνπ επέιεμε σο δηθή ηνπ απάληεζε ην Γ (νπηηθή απφδεημε), αλ θαη είρε θαηαλνήζεη
θαιχηεξα ηελ εκπεηξηθή απφδεημε είπε φηη ηα ζρήκαηα ηνλ βνεζνχλ γεληθά ζηα καζεκαηηθά θαη φηη ζα
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ήηαλ πην εχθνιν λα ην θάλεη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο. Σελ εκπεηξηθή απφδεημε βξήθε πην
θαηαλνεηή θαη ν καζεηήο πνπ ππνζηήξημε φηη ζα έδηλε κηα ηππηθή απφδεημε. Ο καζεηήο απηφο πηζηεχεη
φηη κπνξεί λα εθθξαζηεί πην ειεχζεξα κέζα απφ κία εμίζσζε θαη φηη απηή δελ απαηηεί πνιχ ρξφλν γηα
λα νινθιεξσζεί φπσο γηα παξάδεηγκα κία απάληεζε κε πνιιά παξαδείγκαηα. ηελ εξψηεζε αλ είρε ηε
δπλαηφηεηα λα δψζεη κία ηππηθή αιγεβξηθή απφδεημε ν καζεηήο είπε: «αλ θαη δελ ζα ην έγξαθε αθξηβψο
έηζη, ζα ρξεζηκνπνηνχζα εμηζψζεηο».
Δλδηαθέξνλ έρεη ζην ζεκείν απηφ λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Healy & Hoyles
(1998) γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα.

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ηεο έξεπλαο επέιεμαλ ζαλ δηθή ηνπο ιχζε πξψηα
ηελ εμνλπρηζηηθή απφδεημε 29% θαη κεηά ηελ εκπεηξηθή απφδεημε 24%. Αλ ζθεθηνχκε φηη θαη νη δχν
πξνζεγγίζεηο είλαη εκπεηξηθέο ζηε θχζε ηνπο, ε πξψηε πην αλαιπηηθή απφ ηελ άιιε, δηαπηζηψλνπκε φηη
θαη ζηνπο καζεηέο ηεο Β γπκλαζίνπ πνπ έρνπλ δηδαρζεί ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ
καζεκαηηθή απφδεημε ε δεκνθηιέζηεξεο πξνζεγγίζεηο παξακέλνπλ νη εκπεηξηθέο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ
53%. Αλ ζπγθξίλνπκε ην πνζνζηφ απηφ κε ην 63% ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ιάβνπκε ππφςε ηα
δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά πιαίζηα (εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ειηθία) ζεσξψ φηη είλαη αζθαιέο λα πσ φηη
ππάξρεη κία ζπκθσλία ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη ζαθέο φηη νη καζεηέο θαηαλννχλ θαη
πξνηηκνχλ λα θηλνχληαη ζην επίπεδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαη φρη ηνπ γεληθνχ θαη αθεξεκέλνπ κηαο
καζεκαηηθήο απφδεημεο. Μία άιιε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν εξεπλψλ είλαη φηη σο δεχηεξε επηινγή
έξρεηαη ε αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη φηη ηειεπηαίεο επηινγέο είλαη νη νπηηθέο θαη νη ηππηθέο
απνδείμεηο.
Δπηζηξέθνληαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη γεληθά νη
καζεηέο πξνηηκνχλ λα απαληνχλ ζηα καζεκαηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη είλαη θαη ν πην
θαηαλνεηφο θαη εχθνινο. πγθεθξηκέλα, νη εκπεηξηθέο απνδείμεηο έρνπλ ζαθέο πξνβάδηζκα σο επηινγή
ησλ καζεηψλ γηαηί ζπλδπάδνπλ ηα δχν παξαπάλσ ζηνηρεία δειαδή είλαη θαηαλνεηέο θαη εχθνιεο λα
θαηαζθεπαζηνχλ. «Δίλαη εχθνιν λα βξεηο κεξηθά παξαδείγκαηα θαη λα εμεγήζεηο κε απηά θάηη ζηα
καζεκαηηθά». ηε δεχηεξε ζέζε αθνινπζνχλ νη αθεγεκαηηθέο απνδείμεηο πνπ είλαη θαηαλνεηέο αιιά
δελ είλαη εμίζνπ εχθνιεο λα θαηαζθεπαζηνχλ. Οη νπηηθέο απνδείμεηο αλ θαη ζεσξνχληαη εχθνιεο δελ
επηιέγνληαη απφ ηνπο καζεηέο δηφηη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ζρεκάησλ θαη ζε έλα βαζκφ
δελ ηηο ζεσξνχλ έγθπξεο καζεκαηηθά αθνχ έρνπλ κάζεη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κε αξηζκνχο θαη
πξάμεηο. Σέινο, ε ηππηθή απφδεημε είλαη πεξίπινθε, δχζθνιε θαη άγλσζηε γηα ηνπο καζεηέο. Αθφκε, θαη
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ν καζεηήο πνπ επέιεμε ηελ ηππηθή απφδεημε ζην εξψηεκα απηφ αλέθεξε φηη δελ ζα κπνξνχζε λα
απαληήζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν αιιά φηη απιά ζα ρξεζηκνπνηνχζε εμηζψζεηο.
ΙΙΙ. Πνηα απάληεζε ζα πάξεη ηνλ θαιύηεξν βαζκό από ηνλ δάζθαιν;
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο έξεπλαο πηζηεχνπλ φηη ηνλ θαιχηεξν βαζκφ απφ ηνλ δάζθαιν ζα
ηνλ πάξεη ε αθεγεκαηηθή απφδεημε (10 καζεηέο, 52,6%). Αθνινπζεί ε ηππηθή απφδεημε (4 καζεηέο, 21,1
%), ε εκπεηξηθή απφδεημε (3 καζεηέο, 15,8%) θαη ε νπηηθή απφδεημε (2 καζεηέο, 10,5%). Σα
πεξηζζφηεξα αγφξηα (5 απφ ηα 12 ή 41,7%) θαη θνξίηζηα (5 απφ ηα 7 ή 71,4%) πηζηεχνπλ φηη ηνλ
θαιχηεξν βαζκφ απφ ηνλ δάζθαιν ζα ηνλ πάξεη ε απάληεζε πνπ φρη κφλν ηεθκεξηψλεη αιιά θαη εμεγεί
ηελ νξζφηεηα κηαο καζεκαηηθήο πξφηαζεο δειαδή ε αθεγεκαηηθή απφδεημε.

Πνηα Απάληεζε Θα Πάξεη ην Μεγαιύηεξν Βαζκό
από ην Γάζθαιν;
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Γξάθεκα 7. Δθηίκεζε γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ
Αλ ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκάησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ, δειαδή ηελ απάληεζε πνπ ζα
έδηλαλ νη καζεηέο θαη ηελ απάληεζε πνπ ζα έπαηξλε ην κεγαιχηεξν βαζκφ, ζα δνχκε φηη 15 καζεηέο
δειαδή ην 78,9% ησλ καζεηψλ δελ πηζηεχεη φηη ε απάληεζε πνπ ζα έδηλε ζα έπαηξλε ην κεγαιχηεξν
βαζκφ απφ ην δάζθαιν. Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ σο
θαιχηεξε απάληεζε απηή πνπ εμεγεί θαιχηεξα (αθεγεκαηηθή) θαη φρη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηππηθή καζεκαηηθή γιψζζα.
Οη 10 καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ αθεγεκαηηθή απφδεημε αλαθέξνπλ φηη ν δάζθαινο ζα δψζεη ζε
απηή ηελ απάληεζε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ δηφηη είλαη πην αλαιπηηθή (θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο),
εμεγεί θαιχηεξα, είλαη θαζαξή θαη ινγηθή θαη κε ηα ιφγηα γίλεηαη πην εχθνια θαηαλνεηή. Οη καζεηέο
απηνί ζεσξνχλ φηη ε απάληεζε Α (ηππηθή απφδεημε) είλαη πνιχ πεξίπινθε θαη γη‟ απηφ ίζσο λα κελ γίλεη
θαηαλνεηή, ε απάληεζε Γ (εκπεηξηθή) δίλεη ιίγεο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα θαη ε
απάληεζε Γ είλαη πνιχ απιή θαη εχθνιε λα ηελ αληηγξάςεη θάπνηνο. Αληίζεηα, κε ηα ιφγηα ν καζεηήο
δείρλεη λα θαηαλνεί ηελ καζεκαηηθή πξφηαζε θαη γη‟ απηφ κπνξεί θαη ηελ εμεγεί θαιά. Σέινο, απφ ηνπο
10 καζεηέο νη 8 (80%) ησλ καζεηψλ ζα έδηλε σο δηθή ηνπ απάληεζε ηελ εκπεηξηθή θαη κφλν νη 2 είραλ
επηιέμεη ηελ αθεγεκαηηθή απφδεημε σο δηθφ ηνπο ηξφπν απάληεζεο.
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Σα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Healy & Hoyles (1998) γηα ην ζπγθεθξηκέλν
εξψηεκα θαίλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα:

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο δείρλνπλ μεθάζαξα φηη επεηδή νη καζεηέο έρνπλ
δηδαρζεί ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηε καζεκαηηθή απφδεημε, αλαγλσξίδνπλ φηη νη απνδείμεηο κε
ηππηθή καζεκαηηθή γιψζζα ζεσξνχληαη σο νη αλψηεξεο απφ καζεκαηηθή άπνςε γηα ηελ ηεθκεξίσζε
κηαο καζεκαηηθήο πξφηαζεο. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο
δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζε κία ζσζηή θαη ζε κία ιάζνο ηππηθή απφδεημε (22% κε 41%
αληίζηνηρα). Ζ δηαθνξά ινηπφλ αλάκεζα ζηηο δχν έξεπλεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη
καζεηέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε ηελ καζεκαηηθή
απφδεημε. Καηαιήγνπλ λα επηιέγνπλ ηε κνξθή απφδεημεο πνπ είλαη ε πην θαηαλνεηή γηα ηνπο ίδηνπο,
δειαδή ηελ αθεγεκαηηθή απφδεημε πνπ ζηελ έξεπλα ησλ Healy & Hoyles έξρεηαη δεχηεξε κε 18%, αλ
ζεσξήζνπκε ηηο δχν κνξθέο ηππηθήο απφδεημεο σο κηα εληαία θαηεγνξία. Έηζη, ελψ νη πεξηζζφηεξνη
καζεηέο θαη ζηηο δχν έξεπλεο επηιέγνπλ ηηο εκπεηξηθέο απνδείμεηο γηα δηθή ηνπο, παξαηεξείηαη ε
πξναλαθεξζείζα δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ απφδεημε πνπ ζεσξνχλ φηη ζα πάξεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ.
Οη 4 καζεηέο πνπ ζεψξεζαλ φηη ε επηινγή Α (ηππηθή απφδεημε) ζα πάξεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ
ήηαλ φια αγφξηα. Οη καζεηέο απηνί πηζηεχνπλ φηη ε απάληεζε Α είλαη ε πην επηζηεκνληθή, κνηάδεη κε
απηφ πνπ είλαη ηα καζεκαηηθή (αξηζκνί, ζχκβνια), ρξεηάδεηαη ην θαιχηεξν κπαιφ γηα λα ηε ζθεθηεί
θάπνηνο θαη είλαη ε πην δχζθνιε απάληεζε γηα λα ηε βξεη θάπνηνο. «Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξέπεη
λα πάξεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ». Απφ ηνπο 4 καζεηέο κφλν 1 είρε επηιέμεη ηελ ηππηθή απφδεημε σο δηθή
ηνπ απάληεζε, ελψ νη άιινη είραλ επηιέμεη ηε Β (1), ηε Γ(1) θαη ηε Γ (1).
Οη 3 καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ εκπεηξηθή απφδεημε (Γ) σο απηή πνπ ζα έπαηξλε ην κεγαιχηεξν
βαζκφ ππνζηήξημαλ φηη απηφ ζα ζπκβεί δηφηη ν δάζθαινο ηνπο ζέιεη νη καζεηέο λα δίλνπλ απιέο
απαληήζεηο θαη πνιιά παξαδείγκαηα. «ηαλ δίλνπκε παξαδείγκαηα δείρλνπκε φηη θαηαλννχκε θάηη
θαιά». Απφ απηνχο ηνπο καζεηέο νη 2 είραλ επηιέμεη ηελ αθεγεκαηηθή απφδεημε σο δηθή ηνπο ιχζε θαη
1 ηελ εκπεηξηθή.
Γχν καζεηέο επέιεμαλ ηε Γ απάληεζε (νπηηθή απφδεημε) σο απηή πνπ ζα πάξεη ην κεγαιχηεξν
βαζκφ. Ο έλαο καζεηήο πηζηεχεη φηη είλαη ε πην απιή θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ηελ θαηαιάβνπλ φινη νη
καζεηέο, ελψ ε καζήηξηα δελ μέξεη γηαηί ζα πάξεη ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ.
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πκπεξάζκαηα - 2ε εξώηεζε
Με ζπλνπηηθφ ηξφπν κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη καζεηέο θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ηηο εκπεηξηθέο
απνδείμεηο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν επηιέγνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο. Απηφ νθείιεηαη ζην
γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηηο ζεσξνχλ πην απιέο θαη εχθνιεο θαη φηη ηνπο βνεζνχλ λα εληνπίζνπλ κηα
καζεκαηηθή ζρέζε ή έλα θαλφλα πνπ εμεγεί καζεκαηηθέο έλλνηεο. Βέβαηα ην γεγνλφο φηη ζηεξίδνληαη ζε
δχν ή ηξία παξαδείγκαηα γηα λα ηεθκεξηψζνπλ κία καζεκαηηθή ππφζεζε δείρλεη φηη νη καζεηέο δελ
αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηε γεληθή ηζρχ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κία απφδεημε. Οη αθεγεκαηηθέο
απνδείμεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη αξθεηά δεκνθηιείο ζηνπο καζεηέο γηαηί εμεγνχλ κε αλαιπηηθφ ηξφπν
κία καζεκαηηθή ζρέζε θαη απηφ ηνπο βνεζάεη λα ηελ θαηαλνήζνπλ. Ωζηφζν, φζν θαιά θαη αλ εμεγνχλ
νη αθεγεκαηηθέο απνδείμεηο, νη καζεηέο απνθεχγνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην ίδην βαζκφ κε ηηο
εκπεηξηθέο δηφηη ηηο βξίζθνπλ πην δχζθνιεο λα ηηο θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη. Σέινο, νη καζεηέο δελ
δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ηηο ηππηθέο απνδείμεηο γηαηί ηηο ζεσξνχλ πνιχ δχζθνιεο θαη ηηο νπηηθέο
απνδείμεηο δηφηη ηηο ζεσξνχλ πνιχ απιντθέο. Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηα παξαπάλσ
απνηειέζκαηα είλαη φηη νη καζεηέο πξνηηκνχλ απαληήζεηο πνπ εμεγνχλ κία καζεκαηηθή πξφηαζε. Απηφ
θαίλεηαη πσο δηθαηψλεη ηνπο εξεπλεηέο πνπ κηινχλ γηα ηε κεγάιε παηδαγσγηθή αμία ησλ καζεκαηηθψλ
επηρεηξεκάησλ πνπ φρη κφλν ηεθκεξηψλνπλ κία καζεκαηηθή πξφηαζε αιιά παξάιιεια εμεγνχλ ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηή είλαη νξζή. Μεξηθά παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ κία καζεκαηηθή ζρέζε
είλαη θαηαλνεηά γηα ηνπο καζεηέο, εχθνια λα βξεζνχλ θαη απαληνχλ ζσζηά έλα πξφβιεκα. Αθνχ
κεξηθά παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα δψζνπλ ηελ ζσζηή απάληεζε ζε έλα πξφβιεκα, απηφ είλαη αξθεηφ
γηα ηνπο καζεηέο, ηδηαίηεξα αλ δελ έρνπλ δηδαρζεί ηε καζεκαηηθή απφδεημε θαη δελ αληηιακβάλνληαη φηη
απηή πξέπεη λα έρεη γεληθή ηζρχ. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο η ηάμεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αιιά θαη ηνπ
γπκλαζίνπ φπσο έδεημε ε έξεπλα ησλ Healy & Hoyles (1998) νη απνδείμεηο πνπ εμεγνχλ θαιχηεξα θαη
απηέο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη είλαη νη εκπεηξηθέο απνδείμεηο. Γελλάηαη ινηπφλ ην
εξψηεκα κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα λα
ζθέθηνληαη κε αλψηεξεο θαη πην ζχλζεηεο κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαηά ηελ ηεθκεξίσζε
καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ, έηζη ψζηε λα επηιέγνπλ απηέο θαη φρη ηηο εκπεηξηθέο σο απηέο πνπ θαηαλννχλ
θαιχηεξα θαη απηέο πνπ ζα θαηαζθεχαδαλ νη ίδηνη.
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5.3. Δξσηήζεηο 3,4 θαη 5
3. Ο αξηζκόο ησλ θύβσλ πνπ κπαίλνπλ ζε θάζε επίπεδν ηεο παξαπάλσ ππξακίδαο εμαξηάηαη από
έλα θαλόλα. ηνλ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ θύβσλ ζηα 3 πξώηα επίπεδα. Να βξεηο πόζνη
θύβνη είλαη ζην 4ν επίπεδν ηεο ππξακίδαο.

Δπίπεδν

Αξηζκόο Κύβωλ

1

1

2

4

3

9

4

4. Πόζνη ζα είλαη νη θύβνη ζην 10ν επίπεδν ηεο πξνεγνύκελεο ππξακίδαο; Πσο ην μέξεηο; Γξάςε
ηνλ θαλόλα κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα βξίζθεηο ηνπο θύβνπο γηα νπνηνδήπνηε επίπεδν.
5. Ο θαλόλαο πνπ βξήθεο ηζρύεη πάληα; Δίζαη βέβαηνο όηη ζα ηζρύεη όζν κεγάιε θαη λα γίλεη ε
ππξακίδα;
ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 4 νη καζεηέο έπξεπε λα αλαθαιχςνπλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ
ζρεηηθνχ πίλαθα, ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο ππξακίδαο θαη ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θχβσλ πνπ έρεη ε ππξακίδα γηα ην αληίζηνηρν επίπεδν. ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα
εθαξκφζνπλ απηφ ηνλ θαλφλα γηα λα βξνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ ζην 4ν επίπεδν (3ε εξψηεζε) θαη ην
10ν επίπεδν (4ε εξψηεζε) ηεο ππξακίδαο. Σέινο ηνπο δεηήζεθε λα δηαηππψζνπλ έλα γεληθφ θαλφλα γηα
ηελ εχξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θχβσλ ζε κηα παξφκνηα ππξακίδα, δειαδή θ =ε 2 , φπνπ θ ν
αξηζκφο ησλ θχβσλ θαη ε ν αξηζκφο ηνπ επηπέδνπ.
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηαμηλνκήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εθαξκφζηεθε θαη ζην 1ν
εξψηεκα θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. Να ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ηα
εξσηήκαηα 3 θαη 4 θαη 5 απνηεινχλ ππνεξσηήκαηα ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο. πγθεθξηκέλα, νη
απαληήζεηο ζηα δχν πξψηα εξσηήκαηα (3 θαη 4) αμηνινγήζεθαλ καδί ζαλ κία εξψηεζε δηφηη ε
εξψηεζε 4 απνηειεί πξνέθηαζε ηεο 3. Σέινο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην 5ν εξψηεκα, πνπ
απαηηνχζε ηελ δηαηχπσζε ελφο γεληθνχ θαλφλα, αμηνινγήζεθαλ μερσξηζηά.
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Οξζόηεηα Απνδείμεσλ
Ζ νξζφηεηα ησλ απνδείμεσλ πνπ θαηαζθεχαζαλ νη καζεηέο θαίλεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
Οξζφηεηα Μαζεκαηηθήο

Μαζεηέο αλά

Αξηζκφο

Πνζνζηφ επί ηνπ

Απφδεημεο

θαηεγνξία

Μαζεηψλ

πλφινπ ησλ
Μαζεηψλ

σζηή ή ιάζνο απάληεζε, ρσξίο ηεθκεξίσζε
σζηή ή ιάζνο απάληεζε, αηειήο ή

σζηή: 1,4,5,7,8,9,

ειιαησκαηηθή ηεθκεξίσζε

10,11,14,15,

0

0

σζηή: 10

52,6

Λάζνο: 2

10,5

χλνιν:12

Λάζνο: 17,18

63,2

σζηή απάληεζε, έγθπξε θαη επαξθήο
ηεθκεξίσζε (ζπγθεθξηκέλν επίπεδν)

2,3,6,12,13,16,19

7

36,8

-

0

0

σζηή απάληεζε, έγθπξε αλψηεξνπ επηπέδνπ
ηεθκεξίσζε (γεληθφ επίπεδν)

Πίλαθαο 2. Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα εξσηήκαηα 3 θαη 4.

Πνζνζηό %

Καηαζθεπή Απόδεημεο - Δξ. 3 θαη 4
70
60
50
40
30
20
10
0

63,2
36,8
0
Σσζηή ή ιάζνο
απάληεζε,
ρσξίο
ηεθκεξίσζε

0
Σσζηή ή ιάζνο
απάληεζε,
αηειήο ή
ειιαησκαηηθή
ηεθκεξίσζε

Σσζηή
απάληεζε,
έγθπξε θαη
επαξθήο
ηεθκεξίσζε
(ζπγθεθξηκέλν

Σσζηή
απάληεζε,
έγθπξε
αλώηεξνπ
επηπέδνπ
ηεθκεξίσζε

Οξζόηεηα θαηαζθεπήο

Γξάθεκα 8. Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα εξσηήκαηα 3 θαη 4.
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ωζηή ή Λάζνο Απάληεζε, αηειήο ή
ειιαηωκαηηθή ηεθκεξίωζε (12 καζεηέο)
Λάζνο Απάληεζε
2 καζεηέο (16,7%)

Σσζηή Απάληεζε
10 καζεηέο (83,3%)

Γξάθεκα 9. Καηαλνκή απαληήζεσλ κε αηειή ηεθκεξίσζε.
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην αιγεβξηθφ εξψηεκα έδεημε φηη αλ θαη απάληεζαλ φινη νη
καζεηέο κε θάπνηνπ είδνπο ηεθκεξίσζε, θαλέλαο δελ έδσζε κία έγθπξε θαη ζσζηή ηππηθή ηεθκεξίσζε.
Αθφκε, ζσζηή απάληεζε κε επαξθή ηεθκεξίσζε έδσζαλ 7 (36,8 %) απφ ηνπο 19 καζεηέο ηεο έξεπλαο.
Απφ ηνπο ππφινηπνπο 12 καζεηέο νη πεξηζζφηεξνη 10 (52,6 %) έδσζαλ ηε ζσζηή απάληεζε αιιά κε κε
ηθαλνπνηεηηθή ηεθκεξίσζε θαη κφλν 2 καζεηέο (10,5%) έδσζαλ ιάζνο απάληεζε αλ θαη επηρείξεζαλ ζε
έλα βαζκφ λα ηεθκεξηψζνπλ ηνπ ζπιινγηζκνχο ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη αλ δελ ιάβνπκε ππφςε ηε
κνξθή ηεο ηεθκεξίσζεο ηφηε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ νη πεξηζζφηεξνη 17 (89,5%) απάληεζαλ
ζσζηά ζηα εξσηήκαηα 3 θαη 4. Αλ ζπγθξίλνπκε ην παξαπάλσ απνηέιεζκα κε ην αληίζηνηρν ηνπ πξψηνπ
γεσκεηξηθνχ εξσηήκαηνο δειαδή 7 ζσζηέο απαληήζεηο (36,8%), ηφηε γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ην
γεσκεηξηθφ πξφβιεκα δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ην αιγεβξηθφ πξφβιεκα. Σν
παξαπάλσ απνηέιεζκα ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Healy & Hoyles (1998).
πγθεθξηκέλα, νη εξεπλήηξηεο αλαθέξνπλ φηη: «νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είλαη αξθεηά θαιχηεξεο ζηελ
άιγεβξα ζε ζρέζε κε ηε γεσκεηξία ηφζν ζηελ θαηαζθεπή φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε γεσκεηξηθψλ
θαηαζθεπψλ». ηελ παξαπάλσ έξεπλα γηα γλσζηή αιγεβξηθή καζεκαηηθή πξφηαζε ην 40 % ησλ
καζεηψλ ρξεζηκνπνίεζε κνξθέο παξαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη δηπιάζην ζε ζρέζε
κε ην 20% πνπ πέηπραλ νη ίδηνη καζεηέο γηα κηα γλσζηή γεσκεηξηθή πξφηαζε. Σα ζπγθεθξηκέλα
απνηειέζκαηα (36,8% γηα ην αιγεβξηθφ πξφβιεκα θαη 21,1 % γηα ην γεσκεηξηθφ πξφβιεκα)
επηβεβαηψλνπλ ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο φηαλ θαινχληαη λα ηεθκεξηψζνπλ κία
καζεκαηηθή πξφηαζε. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα κε ηελ άιγεβξα απφ φηη κε ηε
γεσκεηξία. Αθφκε, αλ αλαινγηζηνχκε φηη νη καζεηέο απηνί δελ δηδάζθνληαη ηνπο ινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο θαη ηε καζεκαηηθή απφδεημε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ηφηε ν αξηζκφο ησλ 7 (36,8%)
καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζσζηά θαη ηεθκεξίσζαλ ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν
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δείρλεη φηη νη καζεηέο δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπιινγίδνληαη κε ινγηθφ ηξφπν θαη φηη κε ηελ
θαηάιιειε θαζνδήγεζε ε ηθαλφηεηα απηή κπνξεί λα βειηησζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί ζε κεγαιχηεξν
αξηζκφ καζεηψλ. Άιισζηε φινη νη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα επηρείξεζαλ λα εμεγήζνπλ
κε θάπνην ηξφπν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έιπζαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.
ζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, παξαηεξήζεθαλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ
επαλαιακβάλνληαη θαη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθνχλ. Αλά θαηεγνξία απηά είλαη:


σζηή απάληεζε, αηειήο ή ειιαησκαηηθή ηεθκεξίσζε (10 καζεηέο) – Οη καζεηέο απηήο ηεο
θαηεγνξίαο ρξεζηκνπνίεζαλ ην έηνηκν ζρήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή θαηαζθεχαζαλ έλα δηθφ
ηνπο ζρήκα γηα ην 10ν επίπεδν. πγθεθξηκέλα 2 καζεηέο κέηξεζαλ ηα θπβάθηα ηνπ έηνηκνπ
ζρήκαηνο θαη κεηά εθάξκνζαλ ηνλ θαλφλα πνπ βξήθαλ γηα ηα κεγαιχηεξα επίπεδα. Ζ καζήηξηα
7 έγξαςε γηα ηελ εξψηεζε 3: «Δγψ κέηξεζα ην ζρήκα θαη βξήθα ην 16, 4*4=16». Αθνινχζεζε
ε ζπλέληεπμε φπνπ ππνζηήξημε ηα αθφινπζα:



Ση ελλνείο κέηξεζεο ην ζρήκα;



Υξεζηκνπνίεζα ην ζρήκα θαη είδα φηη ε βάζε έρεη ζε φιεο ηηο πιεπξέο 4,4,4 θαη 4. Αιιά κεηά
βγήθε πην εχθνια ην 4*4 θαη έθαλα απηφ. Μέηξεζα φηη ε κία πιεπξά ηεο βάζεο έρεη 4 θχβνπο
θαη ε άιιε πιεπξά ηεο βάζεο έρεη 4 θχβνπο. Μεηά έθαλα 4*4=16.
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα βξνχκε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θχβσλ

πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπ επηπέδνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ ή κε ηνλ «αλάινγν» ηνπ (νη
καζεηέο ελλννχλ ηνλ ίδην αξηζκφ, ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ηνλ φξν επεξεαζκέλνη απφ ηηο αλαινγίεο πνπ
έκαζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ). πγθεθξηκέλα ν καζεηήο 5 είπε φηη:
«Πηζηεχσ φηη ζε θάζε θαηλνχξηα ζεηξά πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ θάζε αξηζκφ κε ηνλ αλάινγν ηνπ
δειαδή 4*4=16, 5*5=25 θαη ζπλερίδεηο».
Οη καζεηέο πάληα κηινχλ γηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα θαη δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ην ιφγν γηα
ηνλ νπνίν ηζρχεη ν παξαπάλσ θαλφλαο κε γεληθνχο φξνπο θαη ζε κία πεξίπησζε έλαο καζεηήο δελ
πξνζπάζεζε θαλ λα δψζεη έλα θαλφλα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν καζεηήο (11) δηαθνξνπνηήζεθε
απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη αλαθάιπςε έλαλ έγθπξν θαλφλα πνπ πεξηγξάθεη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ θχβσλ αλά επίπεδν ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ θαη φρη ην επίπεδν: «Κάζε
θνξά πξνζζέησ ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ πνπ έρσ πξνζζέζεη ζπλ 2. Γειαδή 1+3=4, (3+2)=5,
4+5=9, (5+2)=7, 9+7=16. ην 4ν επίπεδν ππάξρνπλ 16 θχβνη». Ωζηφζν, ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο
δελ είλαη εχθνιν λα εθαξκνζηεί ηδηαίηεξα γηα ηα κεγάια επίπεδα. Έηζη, ν καζεηήο αθνχγνληαο ηνλ
ζπκκαζεηή ηνπ (καζεηήο 10) λα ιέεη φηη αξθεί λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην επίπεδν κε ηνλ αλάινγν
ηνπ πείζηεθε φηη ν ηξφπνο απηφο είλαη πην εχθνινο απφ ηνλ δηθφ ηνπ. Γεληθά, νη καζεηέο απηνί δελ
είλαη ζίγνπξνη γηα ηα επηρεηξήκαηα ηνπο κε ζπλέπεηα λα αιιάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ
γεληθφ θαλφλα πνπ έπξεπε λα δηαηππψζνπλ. Αλ θαη θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα
ιχζνπλ ην πξφβιεκα γηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ κε γεληθνχο φξνπο. Σέινο,
φινη εθηφο απφ δχν ήηαλ απνιχησο βέβαηνη φηη ν θαλφλαο ηνπο ήηαλ ζσζηφο.
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Λάζνο απάληεζε, αηειήο ή ειιαησκαηηθή ηεθκεξίσζε (2 καζεηέο) – Οη καζεηέο απηνί έθαλαλ
ην ίδην ιάζνο. Αξρηθά γηα λα βξνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ γηα ην 4ν επίπεδν κέηξεζαλ ηνπο
θχβνπο ζην έηνηκν ζρήκα. Γηαπίζησζαλ φηη γηα λα βξεηο ηα θπβάθηα κπνξείο λα
πνιιαπιαζηάζεηο 4*4. Γηα ην 10ν επίπεδν έθαλαλ ην ιάζνο λα δηαηεξήζνπλ ηνλ αξηζκφ 4 γηα
ηνπο θχβνπο ηεο βάζεο ηεο ππξακίδαο θαη λα ην πνιιαπιαζηάζνπλ κε ην 10 δειαδή ηνλ αξηζκφ
ηνπ επηπέδνπ (10*4=40 αληί γηα 10*10 πνπ είλαη ην ζσζηφ). Σνλ ίδην θαλφλα εθάξκνζαλ θαη γηα
άιια επίπεδα πρ. γηα ην 1000ν είπαλ φηη ηζρχεη 1000*4. Αμηνζεκείσην είλαη φηη αλ θαη νη δχν
παξαπάλσ καζεηέο έηπρε λα είλαη ζηε ζπλέληεπμε καδί κε κία καζήηξηα πνπ έδσζε ζσζηή
απάληεζε κε επαξθή ηεθκεξίσζε, απηνί έδεημαλ κηα αδπλακία λα επεμεξγαζηνχλ ηε
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, λα ηε ζπγθξίλνπλ κε ηε δηθή ηνπο ιχζε, λα απνθαζίζνπλ πνηα
ζεσξνχλ ζσζηή θαη γεληθά μεθηλήζνπλ έλα δηάινγν ζρεηηθά κε ηε δηαθνξεηηθή ιχζε πνπ
έδσζαλ. Έηζη, νη δχν καζεηέο αγλφεζαλ ηε ζπκκαζήηξηα ηνπο θαη ππνζηήξημαλ φηη είλαη βέβαηνη
φηη ν θαλφλα ηνπο είλαη ζσζηφο. πγθεθξηκέλα ν καζεηήο 18 ππνζηήξημε ηα εμήο:



Γξαπηφ, εξψηεζε 4: (1=1, 2=4, 3=9, 4=16, 10=40).



Πψο ην βξήθεο;



Έθαλα πνιιαπιαζηαζκφ.



Ση πνιιαπιαζίαζεο;



ηελ αξρή κέηξεζα ηα θπβάθηα. Αιιά κεηά ζθέθηεθα φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα θάλσ
πνιιαπιαζηαζκφ. Έηζη, ζην 10ν επίπεδν ζα είλαη 10 ηα θνπηάθηα επί 4 νη πιεπξέο ίζνλ 40. 10 ην
επίπεδν επί 4 πνπ έρεη ε ππξακίδα ζην ζρήκα καο θάλεη 40.



σζηή απάληεζε, έγθπξε θαη επαξθήο ηεθκεξίσζε (ζπγθεθξηκέλν επίπεδν) - Οη 7 καζεηέο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο ρξεζηκνπνίεζαλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο γηα
λα ηεθκεξηψζνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηελ απάληεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα, φινη παξαηήξεζαλ
φηη ε βάζε ηεο ππξακίδαο είλαη ηεηξάγσλε θαη φηη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ επηπέδνπ έρνπκε
ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ θχβσλ ζηελ πιεπξά ηεο βάζεο. Έηζη, θαηαλφεζαλ φηη γηα λα βξνχκε ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θχβσλ ζε έλα νπνηνδήπνηε επίπεδν αξθεί λα βξνχκε ην εκβαδφλ ηεο βάζεο
δειαδή ηνπ ηεηξαγψλνπ. Γηα ην 10ν επίπεδν ηεο ππξακίδαο ε καζήηξηα 19 είπε: «Βξήθα 100
θπβάθηα κε ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν δειαδή κε ην εκβαδφλ (κήθνο * πιάηνο). Απφ ηνπο 7
καζεηέο νη 2 ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ εκβαδνχ, ελψ νη ππφινηπνη αλαθέξνληαη ζε απηφ
κε έκκεζν ηξφπν αθνχ ιέλε φηη πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην κήθνο επί ην πιάηνο ή ηε κία
πιεπξά ηεο βάζεο κε ηελ άιιε. Απφ ηνπο καζεηέο απηνχο φινη ήηαλ βέβαηνη φηη ν θαλφλαο ηνπο
ήηαλ έγθπξνο. Ωζηφζν, ν έλαο αλαθέξεη φηη ίζσο γηα πνιχ κεγάιεο ππξακίδεο λα ππάξρεη πην
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο.
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Μνξθή επηρεηξεκάησλ
ζνλ αθνξά ηε κνξθή ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο, θαλέλαο καζεηήο
δελ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα παξνπζηάζεη ινγηθά επηρεηξήκαηα ζε ηππηθή καζεκαηηθή γιψζζα. Ωζηφζν,
φινη νη καζεηέο επηρείξεζαλ κε θάπνην ηξφπν λα ζηεξίμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα πείζνπλ γηα ηελ
νξζφηεηα ηνπο.
Απφ ηνπο 19 καζεηέο ηεο έξεπλαο νη 4 (21,1%) ρξεζηκνπνίεζαλ εκπεηξηθνχο ζπιινγηζκνχο ζην
αιγεβξηθφ πξφβιεκα. Οη καζεηέο απηνί ρξεζηκνπνίεζαλ ην έηνηκν ζρήκα γηα λα κεηξήζνπλ πφζα
θπβάθηα έρεη ε ππξακίδα ζην 4ν επίπεδν θαη έθαλαλ ππνινγηζκνχο ρσξίο λα αηηηνινγνχλ ηηο πξάμεηο
ηνπο. ηελ νκάδα απηή είλαη νη 2 καζεηέο πνπ έδσζαλ ιάζνο απάληεζε θαη 2 καζεηέο πνπ έδσζαλ
ζσζηή απάληεζε κε αηειή ηεθκεξίσζε.
Γχν καζεηέο (10,5%) αλέπηπμαλ εμνλπρηζηηθνχο ζπιινγηζκνχο δειαδή πξνζπάζεζαλ λα
παξνπζηάζνπλ ηε ιχζε γηα φια ηα επίπεδα κέρξη λα θηάζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. ηελ
θαηεγνξία απηή είλαη θαη ν καζεηήο 11 πνπ πξφζθεξε ηε δηαθνξεηηθή ιχζε κε ηνλ δηαδνρηθφ
ππνινγηζκφ ησλ θχβσλ κε ηε βνήζεηα ηεο καζεκαηηθήο ζρέζεο πνπ αλαθάιπςε.
Σέινο, νη 7 καζεηέο κε ηελ ζσζηή θαη επαξθή ηεθκεξίσζε θαη νη ππφινηπνη 6 καζεηέο απφ ηελ
θαηεγνξία ηεο ζσζηήο απάληεζεο κε αηειή ηεθκεξίσζε (ζχλνιν 13 καζεηέο ή 68,4%) αλέπηπμαλ
αθεγεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο παξαηεξείηαη φηη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ζηνηρεία απφ πην απιέο κνξθέο ζπιινγηζκψλ (εμνλπρηζηηθφο, εθαξκνζκέλνο, εκπεηξηθφο) γηα λα ρηίζνπλ
ηα επηρεηξήκαηα ηνπο ηα νπνία νξγαλψλνπλ κε ινγηθφ ηξφπν θαη παξνπζηάδνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ
πξνθνξηθφ ιφγν.

Μνξθέο πιινγηζκώλ ζην Αιγεβξηθό Πξόβιεκα

Δκπεηξηθόο
Σπιινγηζκόο
21%

Αθεγεκαηηθόο
Σπιινγηζκόο
68%

Δμνλπρηζηηθόο
Σπιινγηζκόο
11%

Γξάθεκα 10. Μνξθέο ζπιινγηζκώλ ζην Αιγεβξηθό Πξόβιεκα
Αγόξηα vs. Κνξίηζηα
Ζ ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα έδεημε φηη
αληίζεηα κε ην γεσκεηξηθφ πξφβιεκα φπνπ ηα θνξίηζηα ηα θαηάθεξαλ πνιχ θαιχηεξα απφ ηα αγφξηα,
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ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Απφ ηα 7 θνξίηζηα ηα 4 (57,1%) έδσζαλ ηε
ζσζηή απάληεζε αιιά αηειή ηεθκεξίσζε, ηα 2 (28,6%) έδσζαλ ζσζηή απάληεζε κε επαξθή
ηεθκεξίσζε θαη 1 καζήηξηα (14,3%) έδσζε ιάζνο απάληεζε κε αηειή ηεθκεξίσζε. Αλ ιάβνπκε ππφςε
κφλν ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο ηφηε απφ ηα 7 θνξίηζηα ηα 6 απάληεζαλ ζσζηά (85,7%). Αληίζεηα,
απφ ηα 12 αγφξηα ηε ζσζηή απάληεζε κε αηειή ηεθκεξίσζε έδσζαλ 6 δειαδή πνζνζηφ 50%, ζσζηή
απάληεζε κε επαξθή ηεθκεξίσζε έδσζαλ 5 (41,7%) θαη ιάζνο απάληεζε κε αηειή ηεθκεξίσζε 1
καζεηήο (8,3%). Δδψ αλ ιάβνπκε ππφςε κφλν ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο ηφηε απφ ηα 12 αγφξηα ηα
11 απάληεζαλ ζσζηά (91,7%). Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ηα αγφξηα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθά απφ ηα
θνξίηζηα ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα. ην γεσκεηξηθφ πξφβιεκα, απφ ηνπο 4 καζεηέο πνπ έδσζαλ ζσζηή
απάληεζε θαη έγθπξε θαη επαξθήο ηεθκεξίσζε νη 3 ήηαλ θνξίηζηα δειαδή 75% θαη κφλν 1 είλαη αγφξη
δειαδή 25%. Αληίζεηα, ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα βιέπνπκε φηη ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ηηο έρνπλ
ζεκεηψζεη ηα αγφξηα κε πνζνζηφ 41,7% ζε ζρέζε κε ην 28,6% ησλ θνξηηζηψλ γηα ηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία.
Αλ θαη νη δηαθνξέο ππέξ ησλ αγνξηψλ δελ είλαη ην ίδην κεγάιεο φπσο απηέο ησλ θνξηηζηψλ ζην
πξψην εξψηεκα, είλαη μεθάζαξν φηη ηα αγφξηα ηα πήγαλ θαιχηεξα ζην πξφβιεκα κε ηελ ππξακίδα.
Δλδηαθέξνλ έρεη λα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δχν
θχισλ ζηα δχν είδε ησλ πξνβιεκάησλ κε κηα λέα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε
θαη ηελ έξεπλα ησλ Healy & Hoyles (1998) πνπ έδεημε φηη ηα θνξίηζηα θαη φρη ηα αγφξηα ηα
θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζηελ θαηαζθεπή αιγεβξηθψλ απνδείμεσλ.
ζνλ αθνξά ηελ κνξθή ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ παξνπζίαζαλ ηα δχν θχια ηα
πεξηζζφηεξα αγφξηα θαη θνξίηζηα πξνηίκεζαλ ηνπο αθεγεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ην
71,4% ησλ θνξηηζηψλ αλάπηπμε αθεγεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηα αγφξηα
έθηαζε ην 66,7% . Έλα αγφξη (8,3%) θαη έλα θνξίηζη (14,3%) επέιεμε ηνλ εμνλπρηζηηθφ ζπιινγηζκφ,
ελψ εκπεηξηθνχο ζπιινγηζκνχο εκθάληζαλ 3 αγφξηα (25%) θαη 1 θνξίηζη (14,3%).
Γεσκεηξηθό πξόβιεκα vs. Αιγεβξηθό πξόβιεκα
Αλ εμεηάζνπκε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ηε κνξθή ηεο ηεθκεξίσζεο
αιιά κφλν ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο, ηφηε βιέπνπκε φηη ζηε ζχγθξηζε γεσκεηξηθφ πξφβιεκα κε
αιγεβξηθφ πξφβιεκα ηα θνξίηζηα απάληεζαλ νξζά κε 57,1% θαη 85,7% αληίζηνηρα. Γηα ηα αγφξηα ε ίδηα
ζχγθξηζε δίλεη 25% θαη 91,7%. Αλ ην εμεηάζνπκε ζπλνιηθά ηφηε ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα απάληεζαλ
ζσζηά 17 (89,5%) καζεηέο , ελψ ζην γεσκεηξηθφ πξφβιεκα απάληεζαλ ζσζηά κφλν 7 (36,8%)
καζεηέο.
Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δείρλεη μεθάζαξα φηη νη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν είλαη πην
απνηειεζκαηηθνί ζηε ιχζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα ηνπ ίδηνπ
πεξίπνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα αλαδείρζεθε θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Healy
& Hoyles (1998).
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Οξζόηεηα Γεωκεηξηθήο θαη Αιγεβξηθήο Καηαζθεπήο
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Γξάθεκα 11. Πνζνζηά επηηπρίαο ζην γεσκεηξηθό θαη αιγεβξηθό πξόβιεκα
πγθξίλνληαο ηηο κνξθέο ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο ζηα δχν
πξνβιήκαηα βιέπνπκε φηη ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα φπνπ είρακε πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο
(89,5%) ην πνζνζηφ ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπιινγηζκψλ (68,4%) είλαη επίζεο κεγάιν. Αληίζεηα, ζην
γεσκεηξηθφ πξφβιεκα πνπ δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο (κε πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 36,8%), νη
καζεηέο εκθάληζαλ πην ζπρλά απινχο ζπιινγηζκνχο (63,2%). Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη φηαλ ν καζεηήο
θαηαλνεί θαιά κία καζεκαηηθή πξφηαζε θαη δηαζέηεη ην αλάινγν γλσζηηθφ ππφβαζξν ηφηε κπνξεί λα
ζπιινγηζηεί κε ινγηθφ ηξφπν γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ νξζφηεηα ηεο. πγθεθξηκέλα, νη 7 καζεηέο πνπ
απάληεζαλ ζσζηά ζην πξψην εξψηεκα ήηαλ ην ίδην απνηειεζκαηηθνί θαη ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα.
Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο απηνί αλέπηπμαλ αθεγεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.
Αληίζεηα, ε αδπλακία ησλ καζεηψλ γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ εμεγεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο πην
απιέο κνξθέο ζπιινγηζκψλ φπσο είλαη νη απινί ζπιινγηζκνί.
Οξζόηεηα Απαληήζεωλ vs Μνξθή πιινγηζκώλ
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Γξάθεκα 12. Η ζρέζε ζσζηήο απάληεζεο θαη κνξθώλ ινγηθώλ ζπιινγηζκώλ
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πκπεξάζκαηα εξσηήζεηο 3, 4 θαη 5
ε αληίζεζε κε ην γεσκεηξηθφ πξφβιεκα φπνπ είρακε κφλν 7 ζσζηέο απαληήζεηο, νη καζεηέο ηα
θαηάθεξαλ πνιχ θαιχηεξα ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα, φπνπ απφ ηνπο 19 καζεηέο νη 17 απάληεζαλ
ζσζηά. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα
φηαλ πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ αξηζκνχο ζε ζρέζε κε γεσκεηξηθέο έλλνηεο πνπ ππνηίζεηαη φηη ηνπο είλαη
γλσζηέο αθνχ ηηο έρνπλ δηδαρζεί. Ζ παξαπάλσ επρέξεηα ησλ καζεηψλ ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ αξηζκψλ ηνπο
επηηξέπεη φρη κφλν λα απαληήζνπλ νξζά ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ
αλψηεξεο κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ. πγθεθξηκέλα, ε δεκνθηιέζηεξε κνξθή ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ
ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα ήηαλ νη αθεγεκαηηθνί ζπιινγηζκνί, ελψ αληίζεηα ζην γεσκεηξηθφ πξφβιεκα
πνπ είρακε πςειφ πνζνζηφ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο
απινχο ζπιινγηζκνχο. Μηα άιιε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ζην πξφβιεκα ηεο ππξακίδαο ήηαλ φηη ηα
αγφξηα ζεκείσζαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα πνπ είραλ δηαθξηζεί ζην
γεσκεηξηθφ πξφβιεκα κε κεγάιε δηαθνξά. Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη θαιέο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ ζην αιγεβξηθφ πξφβιεκα (7 καζεηέο ή 36,8% απάληεζαλ ζσζηά αιιά θαη κε επαξθή
ηεθκεξίσζε) δείρλνπλ φηη αθφκε θαη νη κηθξνί καζεηέο έρνπλ δπλαηφηεηεο λα ζθέθηνληαη ινγηθά, λα
επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα εμεγνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο. Σν γεγνλφο φηη
θαίλεηαη λα ππάξρεη κία ακθίδξνκε θαη αλάινγε ζρέζε αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ ππνδειψλεη φηη ε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ελδηαθεξζεί φρη
κφλν γηα ηε ζσζηή επίιπζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ηνπο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα ζπιινγηζηνχλ κε ινγηθφ ηξφπν
έηζη ψζηε λα θηάζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σέινο, αλεμάξηεηα απφ ηελ νξζφηεηα ηεο
απάληεζεο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζην πξφβιεκα ηεο ππξακίδαο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ
πνπ αλέπηπμαλ, φινη νη καζεηέο εθηφο απφ 2 απάληεζαλ φηη ήηαλ βέβαηνη γηα ηε ιχζε πνπ έδσζαλ.
Απηφ δελ νθείιεηαη ηφζν ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε γηα κηα ηεθκεξίσζε
πνπ έρεη γεληθή ηζρχ θαη γηα ηνλ αληίζηνηρν θαλφλα πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, φζν ζην γεγνλφο φηη νη
καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ρσξίο αζθπθηηθνχο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηελ
επηρεηξεκαηνινγία ηνπο θαη λα εμεγήζνπλ γηαηί ηζρχεη ν θαλφλαο ηνπο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
θάηη πνπ θάλεθε φηη εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη ηε ζηγνπξηά ηνπο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο ιχζεο
πνπ έδσζαλ.
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Κεθάιαην 6 : Γεληθά πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο καζεκαηηθήο
απφδεημεο θαη ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη νη αμηφινγεο επηδφζεηο
πνπ ζεκεηψλνπλ νη καζεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία ζην αλαιπηηθφ ηνπο πξφγξακκα, εληζρχνπλ ην επηρείξεκα πνπ ζέιεη ηνπο ινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο θαη ηε καζεκαηηθή απφδεημε λα θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ
φισλ ησλ βαζκίδσλ. Ωζηφζν, εθηφο απφ ηε κεγάιε παηδαγσγηθή αμία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο, νη
έξεπλεο θαη ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή έρνπλ αλαδείμεη θαη ην γεγνλφο φηη ε καζεκαηηθή απφδεημε είλαη
δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ. Σν ζεκείν απηφ απνηειεί θαη ηε βαζηθή πεγή
πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα δηδάζθεηαη ε καζεκαηηθή απφδεημε ζε φιεο
ηηο βαζκίδεο θαη πνηεο είλαη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζεσξνχληαη σο νη θαηαιιειφηεξεο γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή.
Με ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε λα δνζεί κία απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα.
Δμεηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο (ζρήκαηα, ιεηηνπξγίεο,
θιπ,) θαη παξνπζηάζηεθε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη
έξεπλα. Δπηπξφζζεηα, αλαδεηήζεθαλ νη θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο έηζη ψζηε ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ε δηδαθηηθή
κεζνδνινγία θαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο) λα
εμαζθαιίζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ινγηθήο ζθέςεο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο είρε σο θεληξηθφ ζθνπφ
λα αλαδεηεζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ νη κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη καζεκαηηθήο απφδεημεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ηεο η ηάμεο ζε έλα δεκφζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. Σα απνηειέζκαηα
ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη πσο επηβεβαηψλνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο φηαλ
πξέπεη λα ηεθκεξηψζνπλ κία καζεκαηηθή πξφηαζε. Ζ έξεπλα φκσο έδσζε θαη πνιχ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κηθξψλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφο φηη δελ
έρνπλ δηδαρζεί κε επίζεκν ηξφπν ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ηε καζεκαηηθή απφδεημε. Έηζη, ην
ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη αθφκε θαη νη κηθξνί καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο (επεμήγεζε, επηθνηλσλία) πξνθεηκέλνπ λα
ηεθκεξηψζνπλ κία καζεκαηηθή πξφηαζε. Αθφκε, βξέζεθε φηη φζν πην θαιά θαηαλννχλ κία καζεκαηηθή
έλλνηα ηφζν βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ πνπ θάλνπλ. Οη αθεγεκαηηθνί θαη νη εκπεηξηθνί
ζπιινγηζκνί είλαη νη κνξθέο ησλ ζπιινγηζκψλ πνπ επηιέγνπλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο έξεπλαο γηα
λα θαηαζθεπάζνπλ κία αιγεβξηθή θαη κία γεσκεηξηθή απφδεημε. Μπνξεί ινηπφλ θαλέλαο απφ ηνπο
καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα λα κελ θαηαζθεχαζε κία ηππηθή απφδεημε, θάηη άιισζηε
αλακελφκελν, σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ έλα ζπιινγηζκφ
πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ νξζή ε ιχζε πνπ έδσζαλ γηα ηα
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πξνβιήκαηα. Αθφκε, νη καζεηέο ηεο έξεπλαο έδεημαλ λα δπζθνιεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ην
γεσκεηξηθφ πξφβιεκα απφ φηη κε ην αιγεβξηθφ πξφβιεκα. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απέηπραλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γεσκεηξηθέο έλλνηεο πνπ έρνπλ δηδαρζεί πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζσζηά ζην
πξψην εξψηεκα. ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ θάλεη θηήκα ηνπο βαζηθέο
γεσκεηξηθέο έλλνηεο φπσο είλαη νη παξάιιειεο γξακκέο. ην πιαίζην ινηπφλ ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ
ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη μεθάζαξα ην κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
ζηνπο καζεηέο ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο έηζη ψζηε λα καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηε
γεσκεηξία ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηε καζεκαηηθή απφδεημε.
Δίλαη ζσζηό λα δηδάζθεηαη ε καζεκαηηθή απόδεημε ζην δεκνηηθό;
Αλ εμεηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηε καηηά ελφο καζεηή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηνλ παξαθάησ απλό ζςλλογιζμό γηα λα απαληήζνπκε ζην παξαπάλσ
νπζηψδεο εξψηεκα.
- Μπνξνχλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ λα θάλνπλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ
καζεκαηηθή πξφηαζε θαηαζθεπάδνληαο κία ηππηθή απφδεημε;
- ρη.
- Έγθπξε καζεκαηηθή απφδεημε είλαη κφλν ε ηππηθή απφδεημε;
- ρη.
- Μπνξνχλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο κνξθέο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ
(αθεγεκαηηθφο, εκπεηξηθφο) γηα λα ηεθκεξηψζνπλ κία καζεκαηηθή πξφηαζε;
- Ναη.
- Δίλαη ζσζηφ λα δηδάζθεηαη ε καζεκαηηθή απφδεημε ζην δεκνηηθφ;
- Ναη. ( Ή φπσο απάληεζαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο νη καζεηέο: ηα ιφγηα θαη ηα παξαδείγκαηα κε
βνεζνχλ λα θαηαιάβσ).
Ωο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθφο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ζην ζπιινγηζκφ ηνπ καζεηή: « Αθνχ νη
ινγηθνί ζπιινγηζκνί αλνίγνπλ ηνλ δξφκν πξνο ηε δηεξεχλεζε, ηελ αλαθάιπςε, ηελ πλεπκαηηθή
πξφθιεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε γελίθεπζε, ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπζηεκαηνπνίεζε, ηελ επεμήγεζε θαη ηελ
ηεθκεξίσζε, ην εξψηεκα δελ είλαη αλ πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, αιιά
γηαηί δελ δηδάζθνληαη όζν ζα έπξεπε νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί ζην δεκνηηθό ζρνιείν;
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Νέαο Τόξθεο (NYS Curriculum)
Πξνηεηλόκελν Λεμηιόγην γηα ηελ Απόδεημε θαη ηνπο Λνγηθνύο πιινγηζκνύο
Με ζθνπφ νη καζεηέο λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
απνηειεζκαηηθά ηε καζεκαηηθή γιψζζα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ ζηελ ηάμε ηνπο ην
θαηάιιειν ιεμηιφγην. Μεξηθέο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ πξνθεηκέλνπ
λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο απφδεημεο ζηα
καζεκαηηθά, αλάινγα βέβαηα κε ηελ ειηθία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, πξνηείλνληαη παξαθάησ:
Α‟ Σάμε

Β‟ Σάμε

Να αλαπηχμεηο έλα επηρείξεκα

Να αλαπηχμεηο έλα επηρείξεκα

Να δηεξεπλήζεηο ππνζέζεηο

Να δηεξεπλήζεηο ππνζέζεηο

Να εξεπλήζεηο

Να εξεπλήζεηο

Να ηεθκεξηψζεηο ηζρπξηζκνχο

Να ηεθκεξηψζεηο ηζρπξηζκνχο

Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηε δνθηκή θαη πιάλε

σζηφ/Λάζνο
Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηε δνθηκή θαη πιάλε

Γ‟ Σάμε

Γ‟ Σάμε

Να επηρεηξεκαηνινγήζεηο

Να επηρεηξεκαηνινγήζεηο

Να εμεγήζεηο

Αληηπαξάδεηγκα

Να δηεξεπλήζεηο

Να εμεγήζεηο

Να ηεθκεξηψζεηο

Να δηεξεπλήζεηο

Να θάλεηο ππνζέζεηο

Να ηεθκεξηψζεηο

Μαζεκαηηθέο πξνηάζεηο

Να θάλεηο ππνζέζεηο

Αιεζνθάλεηα κηαο ιχζεο

Μαζεκαηηθέο πξνηάζεηο

σζηφ/Λάζνο

Αιεζνθάλεηα κηαο ιχζεο
σζηφ/Λάζνο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β (ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΦΤΛΛΧΝ ΔΡΓΑΙΑ)
Name ________________________________________________________

Cakes
Melissa‟s mother is a baker. Melissa and her friends David, Danielle, and Scott all have favorite
cakes. The cakes they enjoy are ice-cream cake, chocolate cake, cheesecake, and carrot cake.
Melissa‟s mother always bakes cakes for their birthdays. She has a list of clues she keeps in her
shop‟s kitchen so she knows exactly who gets what kind of cake.
Read the clues. Match each person to the correct clue.
Melissa is allergic to chocolate.
Scott‟s brother does not like cold desserts.
David‟s brother says that his cake is healthy because it has a vegetable in it.
Danielle likes the type of cake that Melissa can‟t eat.
Melissa

David

Danielle

Scott

Ice-Cream Cake

Chocolate Cake

Cheesecake

Carrot Cake

© 2007 by Karren Schultz-Ferrell, Brenda Hammond, and Josepha Robles from Introduction to Reasoning and Proof: Grades
3–5 (Heinemann: Portsmouth, NH).
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Name _____________________________________________________________

The Candy Machine
Jeremy was using a candy machine. When he put in 2 pennies, 13 candies came out. When he
put in 3 pennies, 14 candies came out. How many pennies will he need to put into the machine
to get 22 candies?

Input

Output

2

13

3

14

4
5

16

8

19

9
10

21

What is the rule for the candy machine?
___________________________________________
Explain how you figured it out. Support your answer with three examples.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

© 2007 by Karren Schultz-Ferrell, Brenda Hammond, and Josepha Robles from Introduction to Reasoning and Proof: Grades
3–5 (Heinemann: Portsmouth, NH).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ

Λνγηθνί πιινγηζκνί θαη Μαζεκαηηθή Απόδεημε
Όλνκα: ________________________________

Τάμε: _____

Σρνιείν: ______________________________________________
Αγόξη

Κνξίηζη

Ηκ/λία Γέλλεζεο: ___________

Ηκ/λία Τεζη: ____________

Δηζαγωγή
Τν εξσηεκαηνιόγην πνπ ζα ζπκπιεξώζεηο δηεξεπλά ηνπο ινγηθνύο
ζπιινγηζκνύο πνπ θάλεη έλαο καζεηήο όηαλ ζέιεη λα απνδείμεη όηη κία
καζεκαηηθή πξόηαζε είλαη ζσζηή θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο
απνδέρνληαη όηη κία καζεκαηηθή πξόηαζε είλαη νξζή. Να πξνζπαζήζεηο λα
θαηαγξάςεηο κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα όια όζα ζθέθηεζαη ηελ ώξα πνπ απαληάο
ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.
Δξωηήζεηο
1. Ο Νίθνο ππνζηεξίδεη όηη έλα ζρήκα είλαη ηεηξάγσλν όηαλ απηό έρεη ηέζζεξεηο
πιεπξέο πνπ είλαη αλά δύν παξάιιειεο. Σπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηνλ Νίθν;
Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ζρήκαηα ζηελ απάληεζε ζνπ.
Απάληεζε
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Με
γξάθεηο
εδώ

2. Η Σνθία, ν Χξήζηνο, ν Βαζίιεο θαη ν Γαβξηήι πξνζπάζεζαλ λα
απνδείμνπλ όηη ε παξαθάησ πξόηαζε είλαη ζσζηή ή ιάζνο:

Όηαλ πξνζζέζεηο 2 δπγνύο αξηζκνύο
ε απάληεζε ζνπ είλαη πάληα δπγόο αξηζκόο.
Α. Σνθία

Β. Χξήζηνο

Χ είλαη δπγόο αξηζκόο
Ψ είλαη δπγόο αξηζκόο
2ρ θαη 2ς είλαη δπγνί αξηζκνί
2ρ+2ς=2(ρ+ς)
Η Σνθία ιέεη όηη είλαη
ζσζηή.

Ο Χξήζηνο ιέεη όηη είλαη ζσζηή.

Γ. Βαζίιεο

2+2=4
2+4=6
2+6=8

Οη δπγνί αξηζκνί δηαηξνύληαη κε ην 2.
Όηαλ πξνζζέηεηο αξηζκνύο πνπ είλαη
πνιιαπιάζηα ηνπ 2, ηόηε ην άζξνηζκα
ηνπο ζα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2.
Δπνκέλσο, θαη ην άζξνηζκα ζα είλαη
δπγόο αξηζκόο.

Γ. Γαβξηήι
●● ●●●
●● ●●●

4+2=6
4+4=8
4+6=10

O Βαζίιεο ιέεη όηη είλαη
ζσζηή.

●●●●●
●●●●●

Ο Γαβξηήι ιέεη όηη είλαη
ζσζηή.

Δπηιέγω έλα γξάκκα
I. Πνηα απάληεζε είλαη ε πην θαηαλνεηή γηα ζέλα ;

_______

II. Πνηα απάληεζε κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε απηή πνπ ζα έδηλεο εζύ; ______
III. Πνηα απάληεζε ζα πάξεη ηνλ θαιύηεξν βαζκό από ηνλ δάζθαιν; ______
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3. Ο αξηζκόο ησλ θύβσλ πνπ κπαίλνπλ ζε θάζε επίπεδν ηεο παξαπάλσ ππξακίδαο εμαξηάηαη
από έλα θαλόλα. Σηνλ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ θύβσλ ζηα 3 πξώηα επίπεδα. Να βξεηο
πόζνη θύβνη είλαη ζην 4ν επίπεδν ηεο ππξακίδαο.

Δπίπεδν
1
2
3
4

Αξηζκόο Κύβωλ
1
4
9

Λύζε
(Να γξάςεηο όιν ην ζθεπηηθό ζνπ)

Απάληεζε: Σην 4ν επίπεδν ηεο ππξακίδαο ππάξρνπλ _____ θύβνη.
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4. Πόζνη ζα είλαη νη θύβνη ζην 10ν επίπεδν ηεο πξνεγνύκελεο ππξακίδαο; Πσο
ην μέξεηο; Γξάςε ηνλ θαλόλα κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα βξίζθεηο ηνπο θύβνπο γηα
νπνηνδήπνηε επίπεδν.
Λύζε
(Να γξάςεηο όιν ην ζθεπηηθό ζνπ)

Καλόλαο
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Ο θαλόλαο πνπ βξήθεο ηζρύεη πάληα; Δίζαη βέβαηνο όηη ζα ηζρύεη όζν κεγάιε
θαη λα γίλεη ε ππξακίδα;
Δίκαη βέβαηνο

Γελ είκαη βέβαηνο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - ΟΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ
Δξώηεζε 1
Ο Νίθνο ππνζηεξίδεη φηη έλα ζρήκα είλαη ηεηξάγσλν φηαλ απηφ έρεη ηέζζεξεηο πιεπξέο πνπ είλαη αλά
δχν παξάιιειεο. πκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηνλ Νίθν; Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ζρήκαηα ζηελ
απάληεζε ζνπ.
Μαζεηήο 1
-

Γηαθσλψ κε ηνλ Νίθν γηαηί ππάξρνπλ θη άιια ζρήκαηα κε απηνχο ηνπο φξνπο.
Πνηα ζρήκαηα;
Σν παξαιιειφγξακκν, γηαηί έρεη ηηο απέλαληη πιεπξέο παξάιιειεο.

Μαζεηήο 2
- πκθσλψ κε ηνλ Νίθν φηη απηφ πνπ ιέεη είλαη ηεηξάγσλν, αιιά κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαη
άιια ζρήκαηα φπσο απηφ: (ν καζεηήο ζρεδίαζε έλα απιφ νξζνγψλην αιιά ην νλφκαζε
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν).
Μαζεηήο 3
- Γελ ζπκθσλψ επεηδή ην ηεηξάγσλν έρεη 4 ίζεο πιεπξέο.
- Ση ζρήκα είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Νίθνο;
- Μπνξεί λα είλαη νξζνγψλην.
- Γηαηί ην ιεο απηφ;
- Γηαηί έρεη αλά 2 παξάιιειεο ηηο πιεπξέο ηνπ. (Σν μαλαζθέθηεηαη θαη κεηά απαληάεη φηη
ζπκθσλεί κε ηνλ Νίθν φηη ην ζρήκα είλαη ηεηξάγσλν γηαηί νη παξάιιειεο γξακκέο είλαη
πάληα ίζεο.
- Οη παξάιιειεο είλαη πάληα ίζεο;
- Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. (Σνλ μαλαξσηψ αλ ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηνλ Νίθν θαη ιέεη φηη
ηψξα δηαθσλεί θαη φηη ην ζρήκα κπνξεί λα είλαη θαη νξζνγψλην).
- ην ηεηξάγσλν νη απέλαληη πιεπξέο είλαη ίζεο;
- ρη.(Σνπ δείρλσ έλα ηεηξάγσλν βιέπεη φηη έρεη δψζεη ιάζνο απάληεζε θαη αιιάδεη γλψκε).
- Πνηα δηαθνξά ππάξρεη αλάκεζα ζε έλα νξζνγψλην θαη ζε έλα ηεηξάγσλν;
- ην νξζνγψλην αλά 2 πιεπξέο είλαη ίζεο, ελψ ζην ηεηξάγσλν φιεο νη πιεπξέο είλαη ίζεο.
Μαζεηήο 4
- πκθσλψ κε ηνλ Νίθν αιιά απηφ ην ζρέδην πνπ ιέεη είλαη θαη έλα αθφκα. Σν νξζνγψλην
παξαιιειφγξακκν. Αιιά πηζηεχσ ην πην ζσζηφ είλαη λα πεη φηη έρεη 4 γσλίεο. Γελ ην
δηεπθξηλίδεη πνιχ, έπξεπε λα πεη φηη έρεη 4 γσλίεο ζην παξάδεηγκα. Γηαηί έηζη κπνξεί λα
θαηαιάβεη φηη ην ηεηξάγσλν είλαη νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν. Γελ ην δηεπθξηλίδεη.
- Τπνζηεξίδεηο φηη έπξεπε λα δψζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο γσλίεο. Ση έπξεπε λα πεη;
- Βαζηθά κπνξνχζε λα πεη φηη έρεη 4 γσλίεο θαη φηη φιεο νη γξακκέο είλαη ίζεο. Γηα λα ην
δηεπθξηλίζεη πην πνιχ. Αιιά θαη απηφ πνπ ιέεη είλαη ζσζηφ αιιά δελ ην δηεπθξηλίδεη.
- Γελ είλαη κφλν ηεηξάγσλν έηζη φπσο πεξηγξάθεη ην ζρήκα ν Νίθνο;
- ρη, κπνξεί λα είλαη θαη νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν.
Μαζεηήο 5
- Δγψ ζπκθσλψ κε ηνλ Νίθν γηα ην ηεηξάγσλν γηαηί κπνξεί λα ην ζθεθηείο κε ηνλ ίδην ηξφπν
γηα ην πεξηγξάςεηο. (ρεδίαζε θαη έλα ηεηξάγσλν ).
- Σνλ μαλαξσηψ γηαηί ζπκθσλεί θαη απαληάεη πάιη φηη ζπκθσλεί κε ηελ πεξηγξαθή πνπ δίλεη ν
Νίθνο γηα ην ηεηξάγσλν.
Μαζεηήο 6
- πκθσλψ κε ηνλ Νίθν γηαηί ην ζρήκα πνπ έρεη ηέζζεξεηο πιεπξέο θαη αλά δχν είλαη
παξάιιειεο, αιιά δελ γίλεηαη λα είλαη κφλν ηεηξάγσλν αιιά θαη άιια ζρήκαηα (πρ.
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νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν).
- Ση είλαη έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν;
- Οη πάλσ-θάησ πιεπξέο είλαη παξάιιειεο θαη νη δχν πιάγηεο πιεπξέο είλαη παξάιιειεο.
Μαζεηήο 5
- Σψξα πνπ άθνπζεο ηνλ ζπκκαζεηή ζνπ, ζπκθσλείο φηη ζα κπνξνχζε ην ζρήκα λα είλαη θαη
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν;
- πκθσλψ θαη κε ηνπο δχν. (Ρσηάσ θαη ηνπο δχν: Αλ ήζειε λα πεξηγξάςεη κφλν ην
ηεηξάγσλν ηη ζα έπξεπε λα πεη; Απάληεζε ν καζεηήο 6).
Μαζεηήο 6
- Πσο πξέπεη θαη νη 4 γξακκέο λα είλαη ίζεο.
Μαζήηξηα 7
- Γηαθσλψ, γηαηί ζην ηεηξάγσλν φιεο νη πιεπξέο είλαη ίζεο θαη φρη κφλν παξάιιειεο.
- Πεξηγξάθεη θάπνην άιιν ζρήκα ν Νίθνο;
- Ναη, ην νξζνγψλην.
- Δθηφο απφ ην νξζνγψλην;
- Γελ μέξσ.
- Γηαηί κπνξεί λα είλαη νξζνγψλην;
- Γηαηί κφλν νη 2 απέλαληη πιεπξέο είλαη ίζεο θαη φρη θαη νη ηέζζεξεηο ίζεο.
Μαζήηξηα 8
- Γηαθσλψ γηαηί ην ηεηξάγσλν έρεη 4 ίζεο πιεπξέο.
- Ση ζρήκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ;
- Οξζνγψλην φπσο είπε θαη ν καζεηήο 7 γηαηί έρεη 4 δηαθνξεηηθέο πιεπξέο.
- Άιιν ζρήκα ππάξρεη;
- ρη.
Μαζήηξηα 9
- Γηαθσλψ κε ηνλ Νίθν γηαηί πηζηεχσ φηη έλα ηεηξάγσλν έρεη πάληα φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ίζεο.
(Ο καζεηήο ζρεδίαζε έλα ηεηξάγσλν θαη έλα νξζνγψλην ρσξίο λα θάλεη αλαθνξά ζην
νξζνγψλην).
Μαζήηξηα 10
- Γελ ζπκθσλψ κε ηνλ Νίθν γηαηί ην ηεηξάγσλν έρεη ίζεο πιεπξέο θαη φρη παξάιιειεο γηαηί
θαη ην νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν έρεη παξάιιειεο γξακκέο αιιά δελ είλαη ηεηξάγσλν.
Μαζήηξηεο 9 θαη 10
- Ρσηάσ: ην ηεηξάγσλν νη απέλαληη πιεπξέο δελ είλαη παξάιιειεο;
- 9: ρη.
- 10: Ναη
- Γείρλσ ζην 9 έλα ηεηξάγσλν θαη αιιάδεη γλψκε: Οη απέλαληη πιεπξέο είλαη παξάιιειεο.
- 10: Ο Νίθνο δελ ιέεη φηη είλαη ίζεο νη πιεπξέο γηα λα είλαη ηεηξάγσλν.
- Απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Νίθνο κπνξεί λα είλαη ηεηξάγσλν;
- 9 θαη 10: Ναη.
- Πνην άιιν ζρήκα κπνξεί λα είλαη;
- 10: Σν νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν
- Άιιν ζρήκα;
- 9: (Γελ θαίλεηαη ζίγνπξε γηα ηελ απάληεζε ηεο θαη απαληάεη ην ηξαπέδην).
- (Απεπζχλνκαη ζην 9:Βιέπσ φηη ρξεζηκνπνίεζεο θαη ζρήκαηα ζηελ γξαπηή απάληεζε ζνπ.
Υξεζηκνπνηείο ζρήκαηα ζπρλά ζηα καζεκαηηθά; ε βνεζάεη απηφ;)
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-

ρη, κφλν εδψ ηα ρξεζηκνπνίεζα γηα ην πξφβιεκα αλαθέξεη ζρήκαηα.
10: Δγψ πξνηηκψ λα απαληάσ κε ιφγηα.

Μαζεηήο 11
- Δγψ πηζηεχσ φηη ν Νίθνο θάλεη ιάζνο γηαηί θαη ην νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν έρεη
παξάιιειεο θαη ίζεο πιεπξέο.
- Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα ηεηξάγσλν θαη ζε έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν;
- Σν νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν είλαη πην καθξχ.
- Απηφ πνπ ιέεη ν Νίθνο κπνξεί λα είλαη ηεηξάγσλν;
- Ναη.
- Άιιν ζρήκα κπνξεί λα είλαη;
- ρη.
Μαζεηήο 12
- Γηαθσλψ κε ην Νίθν επεηδή ππάξρεη ε πεξίπησζε ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ηνπ πιάγηνπ
παξαιιεινγξάκκνπ, φπνπ θαη ηα δχν ζρήκαηα έρνπλ ηέζζεξεηο πιεπξέο πνπ αλά δχν είλαη
παξάιιειεο.
- Άιιν ζρήκα ππάξρεη;
- Απηά ηα δχν.
Μαζήηξηα 13
- Γηαθσλψ γηαηί ην ηεηξάγσλν έρεη 4 ίζεο πιεπξέο. Γη‟ απηφ ιέγεηαη ηεηξάγσλν. ιεο νη
πιεπξέο είλαη ίζεο, πξέπεη λα είλαη ίζεο. (Μεηά ηελ εθθψλεζε ηνπ εξσηήκαηνο, ε καζήηξηα
έδσζε δηαθνξεηηθή απάληεζε ζηα πιαίζηα ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πνπ έδσζε
γξαπηά). Πηζηεχσ φηη ν Νίθνο έρεη δίθην γηαηί ζπάληα ζα ζπλαληεζνχλ απηέο νη γξακκέο, γη‟
απηφ ηηο ιέλε παξάιιειεο.
- Δπνκέλσο ζπκθσλείο κε ηνλ Νίθν;
- Ναη.
- Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη θάπνην άιιν ζρήκα;
- Σν ηξίγσλν. Ίζσο.

Μαζεηήο 14
- Δγψ δηαθσλψ κε ην Νίθν γηαηί κία γξακκή αλ είλαη παξάιιειε δελ πξέπεη λα αθνπκπάεη ζε
άιιεο γξακκέο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζην ηεηξάγσλν. (ην ζεκείν απηφ ε καζήηξηα
δηαθφπηεη θαη ιέεη φηη ηειηθά δηαθσλεί κε ηνλ Νίθν).
- Απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Νίθνο είλαη ηεηξάγσλν;
- ρη.
Μαζήηξηα 13 θαη Μαζεηήο 14
- Ση ζρήκα κπνξεί λα είλαη;
- 14: Οξζνγψλην.
- 13:Οξζνγψλην.
- Σνπο δείρλσ έλα νξζνγψλην θαη ηνπο ξσηάσ αλ νη απέλαληη πιεπξέο είλαη παξάιιειεο.
- 13 θαη 14: Ναη.
- Σνπο δείρλσ έλα ηεηξάγσλν θαη ηνπο ξσηάσ αλ νη απέλαληη πιεπξέο είλαη παξάιιειεο.
- 13:Ναη.
- 14:ρη.
- Γηαηί ην ιεο απηφ 14;
- Γηαηί δελ είλαη απέλαληη ε κία απφ ηελ άιιε.
- Σειηθά, πνην είλαη ην ζρήκα πνπ πεξηγξάθεη ν Νίθνο;
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-

13: Οξζνγψλην.
Γηα λα είλαη ηεηξάγσλν ηη άιιν ζα έπξεπε λα πεη ν Νίθνο;
Σν ηεηξάγσλν έρεη 4 ίζεο πιεπξέο θαη νη απέλαληη είλαη παξάιιειεο.
Αθνχ δελ είλαη ηεηξάγσλν εζχ (14) πνην ζρήκα ιεο φηη πεξηγξάθεη ν Νίθνο;
ηξνγγπιφ.
Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη θχθινο;
Ναη.
Δπεηδή νη απέλαληη γξακκέο είλαη παξάιιειεο;
Ναη.

Μαζεηήο 15 θαη 16
- 15: Πηζηεχσ φηη έρεη δίθην ν Νίθνο αιιά ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη νξζνγψλην.
- 16: (Γξαπηφ- Γηαθσλψ γηαηί ην ηεηξάγσλν έρεη 4 ίζεο πιεπξέο, ελψ ην νξζνγψλην
παξαιιειφγξακκν δελ έρεη 4 ίζεο πιεπξέο, έρεη 2 θαη 2 ίζεο. Αθφκε ζρεδίαζε έλα ηεηξάγσλν
κε φιεο ηηο πιεπξέο λα έρνπλ κήθνο 2 θαη έλα νξζνγψλην πνπ φκσο ην νλφκαζε
παξαιιειφγξακκν κε πιεπξέο 2,4,2,4).
- 16: Δγψ ζα δηαθσλνχζα γηαηί ν Νίθνο ιέεη φηη θαη νη 4 πιεπξέο είλαη ίδηεο. (Γηνξζψλσ ην
καζεηή θαη ηνπ εμεγψ φηη ν Νίθνο ιέεη φηη ην ζρήκα έρεη 4 πιεπξέο πνπ είλαη αλά δχν
παξάιιειεο).
- Ση πηζηεχεηο ηψξα;
- 16:Γηαθσλψ.
- Ση ππνζηεξίδεηο;
- 16:Τπνζηεξίδσ φηη κπνξεί λα είλαη νξζνγψλην.
- Σεηξάγσλν κπνξεί λα είλαη;
- 15:Ναη.
- 16:ρη.
- Γηαηί δελ κπνξεί λα είλαη ηεηξάγσλν; ε έλα ηεηξάγσλν νη απέλαληη πιεπξέο δελ είλαη
παξάιιειεο;
- ρη, γηαηί αλ είλαη ηεηξάγσλν ηφηε θαη νη 4 πιεπξέο ζα πξέπεη λα είλαη ίδηεο. (Σνπ δείρλσ έλα
ηεηξάγσλν θαη ξσηάσ ην 16 αλ νη απέλαληη πιεπξέο είλαη παξάιιειεο. Παξεκβαίλεη ν 15 ν
νπνίνο ιέεη ζην ζπκκαζεηή ηνπ).
- 15: Απηή ε πιεπξά κε απηή είλαη παξάιιειεο;
- 16:Ναη.
- 15: Απηή ε πιεπξά κε απηή είλαη παξάιιειεο (δείρλεη ηηο άιιεο δχν);
- 16:Ναη.
- Μπνξεί λα είλαη ηεηξάγσλν;
- 16:Ναη.
- Δθηφο απφ ηεηξάγσλν θαη νξζνγψλην κπνξεί λα είλαη άιιν ζρήκα;
- 15&16: ρη.
Μαζεηήο 17 θαη Μαζήηξηεο 18, 19
- 17: (Γξαπηφ: πκθσλψ φκσο ππάξρνπλ θαη άιια ζρήκαηα). πκθσλψ κε ηνλ Νίθν γηαηί
ρκ…..
- Δίλαη ηεηξάγσλν;
- Ναη.
- Ση είλαη ηεηξάγσλν;
- Έρεη 4 γσλίεο, είλαη φιεο ίζεο.
-

18: (Γξαπηφ: πκθσλψ γηαηί αλ νη γξακκέο δελ είλαη παξάιιειεο θαη είλαη ζηξαβέο δελ
κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηη είλαη). πκθσλψ δηφηη νη γξακκέο είλαη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο.
Αλ δελ ήηαλ παξάιιειεο δελ ζα είρακε ηεηξάγσλν.

-

Άιιν ζρήκα κπνξεί λα είλαη;
Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη ηξίγσλν.
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-

Γηαηί; Ση ηζρχεη ζε έλα ηξίγσλν;
Οη 2 γξακκέο πνπ πάλε έηζη (δείρλεη κε ηα ρέξηα δχν γξακκέο πνπ ζπγθιίλνπλ) είλαη ίζεο
κεηαμχ ηνπο, ε θάησ γξακκή φκσο φρη.
Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη παξάιιειεο γξακκέο;
Να ην θαηαλνήζσ θαιά δελ κπνξψ.

-

19Γξαπηφ: πκθσλψ κε ηνλ Νίθν γηαηί ην ηεηξάγσλν έρεη ηέζζεξηο πιεπξέο, αιιά ζα
κπνξνχζε λα είλαη θαη νξζνγψλην. πκθσλψ επίζεο γηαηί είλαη αλά δχν παξάιιειεο).
πκθσλψ κε ηνλ Νίθν αιιά ππάξρεη θαη ην νξζνγψλην.
Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην νξζνγψλην θαη ην ηεηξάγσλν;
Σν ηεηξάγσλν έρεη ίζεο πιεπξέο.
Έρνπλ θαη ηα δχν ζρήκαηα ηηο πιεπξέο αλά δχν παξάιιειεο;
Ναη.

-

Σψξα πνπ άθνπζεο ηε ζπκκαζήηξηα ζνπ, ηη ιεο;

-

Μπνξεί λα είλαη ηξίγσλν;
18: ρη.
πκθσλείο κε ην 19;
Ναη.
Άιιν ζρήκα κπνξεί λα είλαη;
17,18,19: ρη.

-

Δξώηεζε 2
Ι. Πνηα απάληεζε είλαη ε πην θαηαλνεηή γηα ζέλα;
-

1: Σν Γ γηαηί θαη εγψ έηζη ζθέθηεθα κε ηνλ ίδην ηξφπν κέζα απφ πνιιά παξαδείγκαηα.

-

2: Σν Β γηαηί ην εμεγεί κε ιφγηα.

-

3: Σν Γ γηαηί καο δείρλεη απιά ηηο πξάμεηο θαη ηνπο αξηζκνχο.

-

4: Σν Β γηαηί ιέεη πην ζσζηά ηη βγαίλεη ηέινο πάλησλ θαη ην ιέεη πην ζσζηά. Μαο δίλεη λα
θαηαιάβνπκε ζίγνπξα φηη είλαη απηφ.
Πξνηηκάο ηα ιφγηα ζε κία απάληεζε;
Ναη. Σα παξαδείγκαηα πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη ιάζνο.

-

5: Σν Γ γηαηί κνπ έδσζε λα ην θαηαιάβσ θαιχηεξα. Γηαηί κε απηφ κπφξεζα λα ην ζθεθηψ πην
γξήγνξα. Βιέπσ αθξηβψο ηνπο αξηζκνχο θαη κπνξψ λα ζπγθξίλσ αλ είλαη δπγνί ή φρη. Με
δηεπθφιπλε πην πνιχ.

-

6: Σν Γ. πκθσλψ κε απηφ πνπ είπε ν 5. Μνπ αξέζεη λα βιέπσ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα.

-

7: Σν Β γηαηί ην θαηαιαβαίλσ πεξηζζφηεξν. Πρ. ζην Β ιέεη φηη νη δπγνί αξηζκνί δηαηξνχληαη
κε ην 2. Σν Α δελ ην θαηαιαβαίλσ. Μνπ αξέζεη ην Β πνπ πεξηγξάθεη κε ιφγηα ελψ ην Α έρεη
ρ θαη ς.

-

8: Σν Γ γηαηί γηα παξάδεηγκα ην Α ηα ιέεη πνιχπινθα, είλαη δχζθνιν λα ην θαηαιάβεηο. Σν Γ
ην ιέεη κε πνιινχο ηξφπνπο (παξαδείγκαηα) θαη ην θαηαιαβαίλεηο.
Πξνηηκάο ηα παξαδείγκαηα θαη φρη ηα ιφγηα φπσο ην 7;
Ναη, ηα ιφγηα κε κπεξδεχνπλ.

-
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-

9: Σν Β γηαηί ην αλαιχεη πην πνιχ.

-

10: Σν Γ γηαηί κφιηο δηάβαζα ηελ αξρηθή πξφηαζε γηα ηελ πξφζζεζε ησλ δπγψλ αξηζκψλ,
θαηεπζείαλ ζθέθηεθα λα θάλσ πξνζζέζεηο.
Πξνηηκάο ηα παξαδείγκαηα;
Ναη.

-

-

11: Σν β γηαηί ιέεη φηη νη δπγνί αξηζκνί δηαηξνχληαη κε ην 2. (Γηαβάδεη ηελ απάληεζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Ση ζνπ αξέζεη ζην β;
Έηζη φπσο ην ιέεη ην θαηαιαβαίλσ πην θαιά.

-

12: Σν Γ γηαηί ν Βαζίιεο πξνζπαζεί κε πνιιά παξαδείγκαηα λα εμεγήζεη ηελ πξφηαζε.

-

13: Καη ε Β είλαη θαηαλνεηή αιιά ε Γ κε βνεζάεη πην πνιχ.
Πνηα επηιέγεηο ηειηθά;
Σν Γ.
Γηαηί;
Γηαηί κνπ δείρλεη πσο ζα γίλεη ελψ ην Β εμεγεί. Γελ έρεη παξαδείγκαηα. Μνπ αξέζεη φκσο
θαη ην Β γηαηί ην ιέεη θαζαξά κε ιφγηα.

-

14: Σν Γ γηαηί ην δείρλεη κε πξάμεηο.

-

15: Σα Γ θαη Γ.
Αλ έπξεπε λα επηιέμεηο;
Σν Γ.
Γηαηί;
Γηαηί κε αξηζκνχο θαίλεηαη πην επηζηεκνληθφ. Αιιά ην Γ ζα κπνξνχζε λα ην θαηαιάβεη θαη
έλα κηθξφ παηδί.

-

16: Σν Β.
Γηαηί;
Γηαηί φινη μέξνπλ φηη ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 2 είλαη δπγνί αξηζκνί (ζπλερίδεη δηαβάδνληαο ηελ
απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).
Ση ζνπ αξέζεη ζηελ απάληεζε; Πξνηηκάο ηα ιφγηα;
Ναη. ηελ αξρή είρα επηιέμεη θαη ην Γ αιιά ην ζθέθηεθα θαη δηάιεμα ην Β.

-

17: Σν Β.
Γηαηί; (δελ απαληάεη).
Ση έρεη δηαθνξεηηθφ ε απάληεζε Β πνπ ζνπ άξεζε;
Γελ έρεη ηίπνηα δηαθνξεηηθφ.
Δίλαη αθξηβψο ίδηεο νη απαληήζεηο;
ρη.
Γηαηί δελ ζνπ αξέζεη ε Α.
Γελ ηελ θαηαιαβαίλσ.
Ση δελ θαηαιαβαίλεηο;
Σα ρ θαη ς κε κπεξδεχνπλ.
ηε Β ηη ζνπ αξέζεη; (Γελ απαληάεη).

-

18: Σν Γ γηαηί ηα ιέεη αλαιπηηθά. Οη Α θαη Β είλαη πεξίπινθεο. Καη ε Γ είλαη θαηαλνεηή
αιιά πην πνιχ βνεζάεη ε Γ.
Ση ελλνείο φηη ε Γ είλαη πην αλαιπηηθή;

-

-
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-

Οη πξνζζέζεηο θαη νη αξηζκνί είλαη πην θαηαλνεηά.

-

19: Σν Γ γηαηί έρεη πξνζζέζεηο.

-

17(Αιιάδεη θαη επηιέγεη ην Γ) Μνπ αξέζεη ην Γ γηαηί δελ γξάθεη ηίπνηα. Μφλν δείρλεη κε ηα
λνχκεξα.
Καη νη ηξεηο επηιέμαηε ην Γ δειαδή ηα παξαδείγκαηα. Φηάλνπλ ηα 6 παξαδείγκαηα γηα λα
δείμνπκε φηη ε πξφηαζε γηα ηνπο δπγνχο αξηζκνχο είλαη ζσζηή; Υξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα,
ιηγφηεξα ή είλαη αξθεηά απηά;
19:Πηζηεχσ φηη θηάλνπλ. Δκέλα κε δηεπθνιχλνπλ. Με πεξηζζφηεξα ίζσο λα κπεξδεπηψ.
Λίγα είλαη θαιχηεξα.
18: Πηζηεχσ φηη ην Γ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ.
17: πκθσλψ κε ηηο ζπκκαζήηξηεο κνπ.

-

-

ΙΙ. Πνηα απάληεζε κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε απηή πνπ ζα έδηλεο εζύ;
-

1: Σν Γ, πάιη κε ηα παξαδείγκαηα.

-

2: Σν Β γηαηί γξάθσ έηζη κε ιφγηα θαη εμεγψ φηαλ γξάθσ. Θα κνπ άξεζε ζηα καζεκαηηθά
λα κπνξψ λα ρξεζηκνπνηψ πεξηζζφηεξα ιφγηα θαη φρη κφλν αξηζκνχο θαη ζχκβνια.

-

3: Σν Γ γηαηί καο δείρλεη ηηο πξάμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη κεηά κπνξείο λα δψζεηο έλα
δηθφ ζνπ παξάδεηγκα κε πην εχθνινπο αξηζκνχο θαη λα ην εμεγήζεηο ζηνπο άιινπο.

-

4: Σν Γ γηαηί ζα κνπ θαηλφηαλ πην εχθνιν θαη ζα κπνξνχζα λα ην θάλσ πην ζσζηά.

-

5: Σν Γ. Απηφ ζα κπνξνχζα λα ην θαηαιάβσ πην εχθνια απφ ην Α θαη ην Β.
ε βνεζάεη λα βιέπεηο ζρήκαηα ζηα καζεκαηηθά;
Ναη.

-

6: Σν Γ γηαηί εμεγεί θαιχηεξα ηελ εξψηεζε πνπ καο δίλεη.

-

7: Σν Β. Αλ έδηλα παξαδείγκαηα…δελ, έλα παηδί αο πνχκε… Με ηα ιφγηα κπνξείο λα
θαηαιάβεηο πεξηζζφηεξα.

-

8: Σν Γ γηαηί κνπ αξέζνπλ ηα παξαδείγκαηα θαη ζα ρξεζηκνπνηνχζα ηα παξαδείγκαηα.
Δίλαη εχθνιν λα βξνχκε φια ηα παξαδείγκαηα θαη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο;
Γελ είλαη αλάγθε λα ηα γξάςνπκε φια. Μπνξνχκε λα δψζνπκε 2 κε 3 παξαδείγκαηα, φρη
πεξηζζφηεξα. Γχν κε ηξία κέρξη λα δεηο ηνλ θαλφλα.

-

9: Σν Γ.
Αλ θαη θαηαλνείο πεξηζζφηεξν ην Β εζχ ζα έδηλεο ην Γ. Γηαηί;
Δίλαη πην εχθνιν απφ ηα ππφινηπα. Με δηεπθνιχλεη πην πνιχ κέζα απφ παξαδείγκαηα.

-

10: Σν Γ γηαηί κε δηεπθνιχλεη αληί λα θάζνκαη λα αλαιχσ ζηνλ θχξην ηηο ζθέςεηο κνπ. Λεο
θαηεπζείαλ έλα παξάδεηγκα θαη θαηαιαβαίλεη.
ηα καζεκαηηθά αλ δψζνπκε έλα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα βγάινπκε έλα θαλφλα;
ρη κε 1 παξάδεηγκα. Αλ ην ςάμνπκε…
Πφζα παξαδείγκαηα πξέπεη λα δψζνπκε;
Σνπιάρηζηνλ ηξία παξαδείγκαηα.
Δζχ ηη ιεο 9;
Υξεηάδεζαη 2 κε 3 παξαδείγκαηα.

-
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- 11: Σν Β γηαηί θαη εγψ έηζη ζα ην έιεγα, κε ιφγηα.
-

-

-

-

12: Σν Α γηαηί κνπ αξέζνπλ νη εμηζψζεηο θαη πηζηεχσ φηη κπνξψ λα εθθξαζηψ πην ειεχζεξα
κ‟ απηέο. Σα άιια ηξία κε πεξηνξίδνπλ θαη ην Γ ζέιεη πνιχ ρξφλν θαη ρψξν.
Ση ελλνείο;
Γειαδή αλ ζα γξάςσ πνιιά παξαδείγκαηα ηφηε ζα κνπ έπαηξλε πνιχ ρξφλν ζε κία εμέηαζε
πνπ ν ρξφλνο είλαη πνιχηηκνο. Θα πξνηηκνχζα ην Α.
Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα δψζεηο ην Α;
Ναη αλ θαη δελ ζα ην έγξαθα αθξηβψο έηζη, αιιά ζα ρξεζηκνπνηνχζα καζεκαηηθά ζχκβνια
θαη εμηζψζεηο.
13: Σν Γ γηαηί βνεζάεη πην πνιχ ηνλ άιιν. Σν δείρλεη πσο ζα γίλεη θαη κπνξεί λα ην
θαηαιάβεη πην εχθνια.
14: Σν Γ γηαηί είλαη πην θαηαλνεηή.
Πξέπεη λα γξάςνπκε φινπο ηνπο δπγνχο αξηζκνχο ή κπνξνχκε λα βγάινπκε έλα γεληθφ
θαλφλα κε 3-4 παξαδείγκαηα; (Απαληάεη πξψηα ην 13).
13: Γελ λνκίδσ. Σν Γ θαη ην Γ κε πείζνπλ. Δίλαη ηα πην μεθάζαξα. Δίλαη ζίγνπξα.
14: Σα παξαδείγκαηα απηά (Γ) κε πείζνπλ θαη εκέλα.
15: Σν Γ γηαηί είλαη πην ιηηή απάληεζε θαη δελ έρεη πεξίπινθα, αο πνχκε ρ θαη ς.
16: Σν Β. (Γηαηί; ηνλ ξσηάεη ν 15 θαη ιέεη φηη ζηα καζεκαηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο
δεηάλε κε εμηζψζεηο κηα απάληεζε θαη φρη κε ιέμεηο).
16:Ναη, αιιά ζα ήηαλ πην θαηαλνεηφ κε ιέμεηο.
15:Θα κπνξνχζεο λα δψζεηο ιφγηα ζην ηέινο ζηελ απάληεζε θαη ζηε ιχζε λα
ρξεζηκνπνηήζεηο αξηζκνχο θαη πξνζζέζεηο.

17: Σν Γ γηαηί είλαη πην εχθνιν.
18: Σν Γ. Πηζηεχσ φηη ν θχξηνο ζα ηα θαηαλννχζε φια αιιά ην Γ ζα ήηαλ πην εχθνιν λα ην
θάλσ.
19: Σν Β γηαηί πάληα ζθέθηνκαη κε ιφγηα.
ΙΙΙ. Πνηα απάληεζε ζα πάξεη ηνλ θαιύηεξν βαζκό από ην δάζθαιν;

-

1: Σν Α θαη ην Β γηαηί είλαη νη πην ζχλζεηεο ιχζεηο.
Αλ έπξεπε λα επηιέμεηο;
Σν Β γηαηί κε ηα ιφγηα θάπνηνο κπνξεί λα ην θαηαιάβεη πην θαιά. Σν Α είλαη πην πεξίπινθν
θαη ίζσο λα κελ γίλεη θαηαλνεηφ.

-

2: Σν Β αιιά πηζηεχσ φηη φια ζα έπαηξλαλ ηνλ ίδην βαζκφ γηαηί φια είλαη ζσζηά. Μπνξεί λα
έβαιε παξαπάλσ βαζκφ ζην Β γηαηί ηα εμεγεί θαη κάιινλ ζα θαηαιάβαηλε φηη απηφο πνπ
έδσζε ηελ απάληεζε μέξεη.

-

3: Σν Γ γηαηί είλαη ε πην απιή απάληεζε πνπ κπνξεί λα ηελ θαηαιάβνπλ θαη νη κηθξνί
καζεηέο.

-

4: Σν Β δηεπθξηλίδεη πην πνιχ. Λέεη ηα πάληα θαη εμεγεί πνιχ θαιά. Αλ φ καζεηήο έδηλε ην Γ
ν δάζθαινο ζα πίζηεπε φηη ν καζεηήο αληέγξαςε, ελψ ζην Β είλαη ζίγνπξν φηη ην ζθέθηεθε
κφλνο ηνπ θαη ην ήμεξε.
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-

5: Σν Α γηαηί κε απηή ηελ εμήγεζε ν θχξηνο κνπ ζα κπνξνχζε λα κε θάλεη θαιχηεξν καζεηή
γηαηί απηφ ζέιεη αξθεηφ κπαιφ γηα λα ην ζθεθηεί θάπνηνο. Δίλαη πην δχζθνιε απάληεζε θαη
γη „απηφ αμίδεη κεγαιχηεξν βαζκφ.

-

6: Σν Γ γηαηί είλαη ε πην απιή απφ φιεο θαη ν θχξηνο κνπ ιέεη λα δίλνπκε απιέο απαληήζεηο.

-

7: Σν Β. Απηφ πηζηεχσ. Γεληθά πξνηηκψ ηα ιφγηα. Καη ηα παξαδείγκαηα είλαη θαιά αιιά
ιέλε ιίγα. Πρ. έλα πξσηάθη κπνξεί λα θαηαιάβεη κε ιφγηα θαη κε παξαδείγκαηα.

-

8: Σν Β γηαηί είλαη πην αλαιπηηθφ. Έηζη, παξφιν πνπ εκέλα κε κπεξδεχεη πηζηεχσ πσο ζην
θχξην ζα ηνπ αξέζεη ην Β.

-

9: Σν Γ ίζσο γηαηί αο πνχκε… δελ μέξσ γηαηί.

-

10: Σν Β γηαηί είλαη πην αλαιπηηθφ. Σν ιέεη κε πην πνιιά ιφγηα.

-

11: (Άιιαμε ην Β κε ην Α). Σν Α γηαηί φηαλ θάλνπκε καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ ην Α,
νπφηε θαη ζα πάξεη ηνλ θαιχηεξν βαζκφ.

-

12: Σν Α γηαηί κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε καζεκαηηθά.

-

13: Σν Β γηαηί ηα ιέεη μεθάζαξα θαη θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Κη αλ ππήξρε έλα
δεπγάξη πνπ δελ ήηαλ δπγνί εδψ πέξα ιέεη φηη νη δπγνί δηαηξνχληαη κε ην 2 θαη καο ιέεη πσο
ζα ην θαηαιάβνπκε.

-

14: Σν Β γηαηί είλαη θαζαξφ θαη ινγηθφ.

-

15:Σα Α θαη Β. Αλ θαη ην Β δελ είλαη ηφζν… Σειηθά πηζηεχσ φηη ην Α ζα έπαηξλε ην
κεγαιχηεξν βαζκφ γηαηί είλαη ε πην επηζηεκνληθή εμήγεζε.

-

16:Σν Γ, γηαηί ν θχξηνο ζέιεη πνιιά παξαδείγκαηα.

-

17: Σν Β ή ην Γ. Μάιινλ ην Γ φρη ηειηθά ην Β. (Καηέιεμε ζην Β αθνχ άθνπζε ηελ απάληεζε
ηεο καζήηξηαο 18).Δίπε: Αθνχ έηζη ην ζέιεη ν θχξηνο.

-

18: Σν Β γηαηί μέξσ φηη ν θχξηνο ζέιεη λα ηα γξάθνπκε αλαιπηηθά.

-

19: Ο θχξηνο καο δίλεη παξαδείγκαηα κε θάζε ιχζε γηα λα θαηαιαβαίλνπκε. Άξα ην
κεγαιχηεξν βαζκφ ζα πάξεη ην Γ.
Θεσξείο φηη φηαλ δείρλνπκε παξαδείγκαηα φηη θαηαλννχκε θάηη θαιχηεξα;
19: Ναη θαη ζα κπνξνχζακε λα βάινπκε θαη άιια παξαδείγκαηα.

-

Δξσηήζεηο 3, 4 θαη 5
Μαζεηήο 1
- (ην γξαπηφ, εξψηεζε 3: ν καζεηήο ζρεδίαζε έλα ηεηξάγσλν πνπ ην ρψξηζε ζε 16
ηεηξαγσλάθηα θαη κεηά έγξαςε 4*4=16).
- Πφζνπο θχβνπο έρεη ην 4ν επίπεδν;
- Βξήθα 16 θνπηάθηα.
- Πσο βξήθεο ην απνηέιεζκα;
- Έθαλα 1 ηεηξάγσλν πνπ έρεη 16 θνπηάθηα. Μέηξεζα ηηο 2 πιεπξέο, πφζα θνπηάθηα έρεη θαη
βξήθα 4 θνπηάθηα ζε θάζε πιεπξά. Μεηά πνιιαπιαζίαζα 4*4=16.
- (ην γξαπηφ, εξψηεζε 4: Γηα ην 10ν επίπεδν ν καζεηήο ζρεδίαζε έλα κεγαιχηεξν ηεηξάγσλν
κε 100 ηεηξαγσλάθηα θαη έγξαςε 10*10=100).
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Πφζνπο θχβνπο έρεη ην 10ν επίπεδν;
100
Πψο ην βξήθεο;
Σν ππνιφγηζα φπσο θαη πξηλ. Έθαλα έλα ζρήκα κε 10 θνπηάθηα ζε θάζε πιεπξά. Έηζη
10*10=100
Βξήθεο θάπνην θαλφλα; Γηα ππξακίδα κε 1000 επίπεδα ηη ζα έθαλεο; (Γελ απαληάεη).
Θα έθαλεο πάιη ζρήκα;
ρη.
Βιέπεηο θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ηνπ επηπέδνπ πνπ έρεη ε ππξακίδα θαη ζηνλ
αξηζκφ ησλ θχβσλ;
(Γελ απαληάεη.)
(Καλφλαο ηνπ καζεηή 1 ζην γξαπηφ: Μέηξεζα ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ηεηξαγψλνπ θαη ηηο
πνιιαπιαζίαζα).
(Δξψηεζε 5: Δίλαη βέβαηνο φηη ν ηξφπνο πνπ έιπζε ην πξφβιεκα ηζρχεη πάληα). Πηζηεχσ φηη
ζα ηζρχεη πάληα.

Μαζεηήο 2
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: Σν 4ν επίπεδν ηεο ππξακίδαο είλαη ηεηξάγσλν θαη θάζε πιεπξά ηνπ έρεη
4 θπβάθηα. Άξα 4*4=16. Τπάξρνπλ 16 θχβνη).
- Πψο ην ζθέθηεθεο;
- Δγψ έθαλα ηελ ίδηα ζθέςε κε ην 1. Αθνχ θάζε πιεπξά έρεη 4 θπβάθηα ηφηε 4*4=16.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: ην 10 επίπεδν ηεο ππξακίδαο ζα έρεη 10 θνπηάθηα ζε θάζε πιεπξά
άξα: 10*10=100. ην 10ν επίπεδν ζα έρεη 100 θχβνπο. Αθνινπζεί ε παξαθάησ αλάιπζε:
- 1επηπ=1 θχβνο
2επηπ=2θχβνη
3επηπ=3θχβνη
4επηπ=4θχβνη
5επηπ=5θχβνη
6 επηπ=6θχβνη
7επηπ=7θχβνη
8επηπ=8θχβνη
9επηπ=9θχβνη
10επηπ=10θχβνη
- Πφζνπο θχβνπο έρεη ην 10ν επίπεδν;
- 100 γηαηί θάζε επίπεδν απμάλεηαη θαηά 1 θχβν.
- Ση ελλνείο;
- Σν 1ν έρεη 1 θνπηάθη άξα ην 10ν έρεη 10 θνπηάθηα θαη επνκέλσο
- (Γπξίδεη ζην ζρήκα). Σν 1ν επίπεδν έρεη 1 θνπηάθη. Άξα ζην 10ν επίπεδν θάζε πιεπξά έρεη 10
θνπηάθηα, επνκέλσο 10*10.
- Γηα ην 1000ν επίπεδν ηη ζα έθαλεο;
- Θα έθαλα 1000*1000.
- ((Καλφλαο ηνπ 2 ζην γξαπηφ: Σα θπβάθηα ηεο ππξακίδαο πάληα ζα είλαη ηεηξάγσλα. ζα
θπβάθηα ζα έρεη ε πιεπξά ησλ ηεηξαγψλσλ ζα ηα πνιιαπιαζηάδνπκε).
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Γελ είκαη βέβαηνο). Γελ είκαη βέβαηνο αλ ν θαλφλαο ηζρχεη πάληα.
Μπνξεί λα ππάξρεη θάπνηα άιιε ιχζε πνπ ζα είλαη πην αμηφπηζηε γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο
αξηζκνχο.
Μαζεηήο 3
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: Τπνιφγηζα πιεπξά κε πιεπξά, πρ. 2*2, 3*3 θαη 4*4. Τπάξρνπλ 16
θχβνη).
- Πφζνπο θχβνπο βξήθεο;
- 16.
- Πψο ην βξήθεο;
- Σν πξψην επίπεδν είλαη 1*1=1, κεηά 2*2=4, 3*3=9 θαη 4*4=16.
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Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ηνπ επηπέδνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ;
Πνιιαπιαζηάδσ ην επίπεδν κε ηνλ ίδην αξηζκφ.
(Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Θα ζπλερίζσ λα πνιιαπιαζηάδσ πιεπξά κε πιεπξά, πρ. 5*5, 6*6, 7*7,
8*8, 9*9 θαη 10*10=100).
Πφζνπο θχβνπο έρεη ην 10ν επίπεδν;
100.
Πσο ην βξήθεο;
Έθαλα ην ίδην. Πνιιαπιαζίαζα πιεπξά κε πιεπξά κέρξη λα θηάζσ ην 10*10=100.
Τπάξρεη έλαο γεληθφο θαλφλαο;
Πνιιαπιαζηάδεηο ην επίπεδν κε ηνλ αξηζκφ ηνπ. Πρ. ζην 1000ν επίπεδν ζα πνιιαπιαζηάζσ
1000*1000. Πνιιαπιαζηάδσ ην επίπεδν κε ηνλ αλάινγν αξηζκφ 1000*1000.
(Καλφλαο ηνπ 3 ζην γξαπηφ: Γηα λα βξσ ην επίπεδν πνιιαπιαζηάδσ πιεπξά κε πιεπξά).
(Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο).

Μαζεηήο 4
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: ε θάζε θαηλνχξηα ζεηξά πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ αξηζκφ κε ηνλ
αλάινγν ηνπ. 1*1=1, 2*2=4, 3*3=9, 4*4=16, 5*5=25. ην 4ν επίπεδν ππάξρνπλ 16 θχβνη).
- Πφζνπο θχβνπο βξήθεο;
- 16.
- Πψο ην βξήθεο;
- Έηζη ην βξήθα θαη εγψ (ελλνεί ζαλ ηνλ καζεηή 3). Πηζηεχσ φηη ζε θάζε θαηλνχξηα ζεηξά
πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ θάζε αξηζκφ κε ηνλ αλάινγν ηνπ δειαδή 4*4=16, 5*5=25 θαη
ζπλερίδεηο.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Δίδα ζε θάζε ζηήιε φηη πνιιαπιαζηάδεηαη ν αξηζκφο κε ηνλ αλάινγν
ηνπ θαη έηζη ην βξήθα. Θα βγεη 100 γηαηί 10*10=100).
- Πξνθνξηθά ν καζεηήο επαλέιαβε ηελ παξαπάλσ εμήγεζε.
- Γηα ην 1000ν επίπεδν ηη ζα έθαλεο;
- Θα πνιιαπιαζίαδα ην επίπεδν κε ηνλ αλάινγν ηνπ δειαδή 1000*1000.
- (Καλφλαο ηνπ 4 ζην γξαπηφ: Κάζε θνξά πνιιαπιαζηάδεηο ηνλ αξηζκφ κε ηνλ αλάινγν ηνπ).
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο).
Μαζεηήο 5
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: Πνιιαπιαζηάδσ ηνλ αξηζκφ κε ηνλ αλάινγν ηνπ. Τπάξρνπλ 16 θχβνη).
- Πφζνπο θχβνπο βξήθεο;
- 16.
- Πψο ην βξήθεο;
- Έθαλα 4*4 κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ.
- Γηαηί πνιιαπιαζίαζεο 4*4;
- Γηαηί φιεο νη πιεπξέο ήηαλ 4 θαη ηηο πνιιαπιαζίαζα κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ.
- Σν 1ν επίπεδν γηαηί έρεη 1 θχβν;
- Σν πνιιαπιαζηάδσ κε ηνλ αλάινγν αξηζκφ δειαδή 1*1 θαη κεηά 2*2, 3*3, 4*4.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Πνιιαπιαζηάδνπκε ην δέθα κε ην δέθα θαη ην απνηέιεζκα είλαη
εθαηφ).
- Πφζνπο θχβνπο έρεη ην 10ν επίπεδν;
- 100.
- Πσο ην βξήθεο;
- Πνιιαπιαζίαζα ην 10*10 θαη βξήθα ηνλ αλάινγν αξηζκφ δειαδή ην 100.
- Πνηνο είλαη ν γεληθφο θαλφλαο αλ ζέινπκε λα βξνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ γηα έλα
νπνηνδήπνηε επίπεδν; Πσο ζα ην εμεγνχζεο ζην ζπκκαζεηή ζνπ;
- Να πνιιαπιαζηάδεη ην λνχκεξν πνπ βιέπεη (δειαδή ηνλ αξηζκφ ηνπ επηπέδνπ) κε ηνλ
αλάινγν ηνπ.
- Αλ είκαζηε ζην 80ν επίπεδν ηη πξέπεη λα θάλνπκε;
- 80*80.
- (Καλφλαο ηνπ 5 ζην γξαπηφ: Πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ αξηζκφ κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ).
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(Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο). Γηα πνιχ κεγάιν αξηζκφ ζα ηζρχεη ν θαλφλαο ζνπ;
Μπνξεί λα είλαη ιίγν δχζθνιν λα ην ππνινγίζνπκε αιιά πηζηεχσ φηη ηζρχεη. Δίκαη βέβαηνο.

Μαζεηήο 6
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: Αθνχ θάζε θνξά απμάλνληαη θαηά κηα ζεηξά παξαπάλσ, ζα
πνιιαπιαζηάζνπκε ηνλ ίδην αξηζκφ δχν θνξέο. Γειαδή πνιιαπιαζηάδσ ηνλ αξηζκφ κε ηνλ
αληίζηνηρν ηνπ (πρ. 2*2=4, 3*3=9. Έηζη, ππάξρνπλ 16 θχβνη ζην 4ν επίπεδν).
- Πφζνπο θχβνπο βξήθεο;
- 16.
- Πψο ην βξήθεο;
- Δπαλαιακβάλεη ηε γξαπηή απάληεζε θαη κεηά ιέεη ηα εμήο: Θα πνιιαπιαζηάζσ ην επίπεδν
ησλ θχβσλ κε πφζνπο θχβνπο ππάξρνπλ ζε θάζε πιεπξά. Σν 2ν επίπεδν ην βξίζθνπκε 2*2,
ην 4ν 4*4=16.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Αθνχ θάζε θνξά νη ζεηξέο απμάλνληαη θαηά κία παξαπάλσ, ζα
πνιιαπιαζηάζνπκε ηνλ ίδην αξηζκφ δχν θνξέο. Γειαδή ζα πνιιαπιαζηάζσ ηνλ αξηζκφ κε
ηνλ αληίζηνηρν ηνπ. ηελ πεξίπησζε καο 10*10=100. Σν 10ν επίπεδν ζα έρεη 100 θπβάθηα).
- Πψο βξήθεο ην απνηέιεζκα;
- πκθσλψ κε ηνλ θαλφλα ηνπ καζεηή 5. Σν βξήθα γηαηί πνιιαπιαζίαζα 2 θνξέο ην επίπεδν.
- Αλ έρνπκε 1000 επίπεδα ηη ζα έθαλεο;
- Θα πνιιαπιαζηάζσ ην επίπεδν 2 θνξέο δειαδή 1000*1000 θαη ζα βξνχκε 1000000.
- (Καλφλαο ηνπ 6 ζην γξαπηφ: Θα πνιιαπιαζηάζσ ηνλ αξηζκφ κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ).
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο). Γηα πνιχ κεγάιν αξηζκφ ζα ηζρχεη ν θαλφλαο ζνπ;
- Πηζηεχσ φηη απηφο ν θαλφλαο ζα είλαη πάληα ζσζηφο.
Μαζήηξηα 7
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: Δγψ κέηξεζα ην ζρήκα θαη βξήθα ην 16, 4*4=16).
- Ση ελλνείο κέηξεζεο ην ζρήκα;
- Υξεζηκνπνίεζα ην ζρήκα θαη είδα φηη ε βάζε έρεη ζε φιεο ηηο πιεπξέο 4,4,4 θαη 4. Αιιά
κεηά βγήθε πην εχθνια ην 4*4 θαη έθαλα απηφ. Μέηξεζα φηη ε κία πιεπξά ηεο βάζεο έρεη 4
θχβνπο θαη ε άιιε πιεπξά ηεο βάζεο έρεη 4 θχβνπο. Μεηά έθαλα 4*4=16.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Αθνχ έρεη 10 απφ ηε κηα κεξηά θαη 10 απφ ηελ άιιε, πνιιαπιαζηάδσ
θαη βξίζθσ ην ηειηθφ απνηέιεζκα, 10*10=100 θχβνη).
- Πσο βξήθεο ην απνηέιεζκα;
- ηη έθαλα θαη ζην 4ν επίπεδν. ην 4ν επίπεδν έρεη 4 θχβνπο ζε φιεο ηηο πιεπξέο. Άξα ζην 10ν
επίπεδν έρεη 10 ζε φιεο ηηο πιεπξέο. 10*10=100 θχβνη.
- Δδψ πνπ δελ έρεη ζρήκα ρξεζηκνπνίεζεο θάπνην ζρήκα γηα λα ζε βνεζήζεη;
- ρη. θέθηεθα φηη ηζρχεη ζην 4ν επίπεδν ζα ηζρχεη θαη ζην 10ν.
- Αλ είρακε 1000 επίπεδα ζα κπνξνχζεο λα ην ππνινγίζεηο;
- Ναη, 1000*1000.
- Τπάξρεη έλαο γεληθφο θαλφλαο γηα λα βξίζθνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ;
- Αθνχ έρεη 1000 απφ ηε κία πιεπξά θαη 1000 απφ ηελ άιιε πιεπξά ηφηε έρνπκε 1000000
θχβνπο.
- (Καλφλαο ηνπ 7 ζην γξαπηφ: ην 10 επίπεδν έρεη 10 θχβνπο απφ ηε κία πιεπξά θαη 10 απφ
ηελ άιιε. Έηζη πξφζζεζα (ιάζνο πξάμε) 10*10=100 θχβνη).
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο). ηα καζεκαηηθά νη θαλφλεο ηζρχνπλ πάληα γηα
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο;
- ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηζρχεη ν θαλφλαο.
Μαζήηξηα 8
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: Βιέπσ φηη ζηα πιάγηα είλαη 4 θαη κπξνζηά είλαη 4 άξα 4*4=16).
- Πψο ην βξήθεο;
- Δγψ είδα ζην ζρήκα φηη ζηα πιάγηα έρεη 4 θπβάθηα θαη κπξνζηά έρεη άιια 4 άξα ζα θάλνπκε
4*4=16.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: πσο ήηαλ πξηλ 4*4 έηζη ζα είλαη ηψξα 10*10.
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Πψο ην ζθέθηεθεο;
Δγψ ζθέθηεθα φηη αθνχ ζην 4ν επίπεδν έρεη 4*4=16 θχβνπο ηφηε θαη ζην 10ν ζα έρεη
10*10=100.
Γηα ην 1000ν επίπεδν ηη ζα έθαλεο;
πσο έθαλα θαη πξηλ 4*4,10*10 έηζη θαη 1000*1000.
Δπνκέλσο πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ηνπ επηπέδνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ;
Γελ θαηάιαβα.
ηαλ μέξεηο ην επίπεδν πσο βξίζθεηο ηνπο θχβνπο; Μπνξείο λα δψζεηο έλα γεληθφ θαλφλα;
Αθνχ ζην 4ν επίπεδν είλαη 4*4=16… Αλ δελ μέξσ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πσο ζα ην βξσ;
(Καλφλαο ηνπ 8 ζην γξαπηφ: Αθνχ ην 4ν επίπεδν έρεη 4 θνπηάθηα ζηα πιάγηα θαη 4 κπξνζηά.
Σν 10ν επίπεδν ζα έρεη 10 ζηα πιάγηα θαη 10 κπξνζηά. Άξα 10*10=100.
(Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο). ηα καζεκαηηθά νη θαλφλεο ηζρχνπλ πάληα γηα
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο;
Δδψ ηζρχεη ν θαλφλαο αιιά ζε άιια πξνβιήκαηα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο.

Μαζήηξηα 9
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: 1*1=1, 2*2=4, 3*3=9 άξα 4*4=16).
- Πψο ην ζθέθηεθεο;
- Δίδα φηη ζην 1ν επίπεδν είλαη 1 θχβνο, ζην 2ν είλαη 2*2, κεηά 3*3 άξα 4*4=16.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Αθνχ ζην 1ν επίπεδν είλαη 1 θχβνο θαη ζην 2ν 2 θχβνη άξα
πνιιαπιαζηάδνπκε ην 1*1 θαη ην 2*2 θαη ζπλερίδνπκε έηζη. Άξα ζην 10ν επίπεδν ζα είλαη
10*10=100 θχβνη).
- Πψο ην ζθέθηεθεο;
- Έθαλα 10*10=100.
- Αλ είρακε 1000 επίπεδα ηη ζα έθαλεο;
- Θα έιεγα 1000*1000.
- Ο θαλφλαο πνηνο είλαη;
- ηελ ππξακίδα ζην 1ν επίπεδν είλαη 1 θχβνο, ζην 2ν επίπεδν 4 θχβνη. Άξα
πνιιαπιαζηάδνπκε ην 1ν επίπεδν κε 1 θχβν θαη ην 2ν επίπεδν κε 2 θχβνπο θνθ.
- (Καλφλαο ηνπ 9 ζην γξαπηφ: Γελ έγξαςε θάπνην θαλφλα, έδσζε κφλν πξνθνξηθά ηελ
παξαπάλσ πξφηαζε).
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Γελ είκαη βέβαηνο). ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο άιιαμε ηελ
απάληεζε ηεο θαη είπε φηη είλαη βέβαηε φηη ν ηξφπνο πνπ ην έιπζε είλαη ζσζηφο.
Μαζήηξηα 10
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: Θα πνιιαπιαζηάδσ 1*1=1, 2*2=4, 3*3=9, 4*4=16. Γειαδή
πνιιαπιαζηάδεηο ηνλ αξηζκφ κε ηνλ αλάινγν ηνπ.)
- Πψο ην ζθέθηεθεο;
- Δγψ πνιιαπιαζίαζα ηνλ αξηζκφ (επίπεδν) κε ηνλ αλάινγν ηνπ δειαδή 1*1=1, 2*2=4,
3*3=9, 4*4=16.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Θα πνιιαπιαζηάζσ ην 10 κε ηνλ αλάινγν ηνπ δειαδή ην 10.
10*10=100).
- Πψο ην ζθέθηεθεο;
- Σν δέθαην επίπεδν επί ην δέθα.
- Αλ είρακε 1000 επίπεδα;
- 1000*1000.
- Ο θαλφλαο πνηνο είλαη;
- Δγψ ζα έιεγα φηη πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ αξηζκφ κε ηνλ αλάινγν ηνπ. Γειαδή θάζε
επίπεδν… αο πνχκε ην 10ν επίπεδν επί 10.
- (Καλφλαο ηνπ 10 ζην γξαπηφ: Θα πνιιαπιαζηάζσ ηνλ αξηζκφ κε ηνλ αλάινγν ηνπ δειαδή
ηνλ ίδην).
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο).
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Μαζεηήο 11
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 3: Κάζε θνξά πξνζζέησ ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ πνπ έρσ πξνζζέζεη ζπλ
2. Γειαδή 1+3=4, (3+2)=5, 4+5=9, (5+2)=7, 9+7=16. ην 4ν επίπεδν ππάξρνπλ 16 θχβνη).
- Πσο ην ζθέθηεθεο;
- (Ο καζεηήο εμήγεζε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ θχβσλ. Γηαθνξνπνηήζεθε απφ
ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη εληφπηζε ηε ζρέζε κε ηελ νπνία απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ
θχβσλ ζε θάζε επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ησλ αξηζκφ ησλ θχβσλ θαη φρη ηνλ αξηζκφ
ηνπ επηπέδνπ. Απνηειεί έγθπξε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο).
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Κάζε θνξά πξνζζέησ ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ πνπ πξφζζεζα ζπλ 2.
5ν
(7+2)=9
16+9=25
ν
6
(9+2)=11
25+11=36
7ν
(11+2)=13
36+13=49
ν
8
(13+2)=15
49+15=64
9ν
(15+2)=17
64+17=81
10ν
(17+2)=19
81+19=100
- (Καλφλαο ηνπ 10 ζην γξαπηφ: Γελ έγξαςε θάπνην θαλφλα).
- Πνηνο είλαη ν θαλφλαο;
- Κάζε θνξά πξνζζέησ ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ πνπ έρσ πξνζζέζεη ζπλ 2.
- Μπνξείο λα βξεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην 20ν επίπεδν πφζνπο θχβνπο ζα έρεη;
- Γελ μέξσ.
- (Αθνχ άθνπζε ην καζεηή 12 λα εμεγεί ηνλ δηθφ ηνπ θαλφλα: πνιιαπιαζηάδνπκε ησλ αξηζκφ
ησλ θχβσλ πνπ έρεη ε κία πιεπξά ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ν καζεηήο 11
ιέεη φηη κάιινλ ν ηξφπνο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ είλαη πην ζσζηφο γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα
αλεβαίλεηο έλα έλα ηα επίπεδα γηα λα βξεηο ηνλ αξηζκφ πνπ ζέιεηο. Με ηνλ ηξφπν ηνπ 12
βξίζθεηο ακέζσο ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ ζε έλα επίπεδν.
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο αλ θαη πείζηεθε φηη θαη ν ζπκκαζεηήο ηνπ είλαη
επίζεο ζσζηφο θαη φηη ε άιιε ιχζε είλαη θαιχηεξε απφ ηε δηθή ηνπ).
Μαζεηήο 12
- (Γξαπηφ εξψηεζε 3: ε κία ππξακίδα, φζν πξνρσξάκε πξνο ηε βάζε ν αξηζκφο ησλ θχβσλ
ζε θάζε πιεπξά ηνπ επηπέδνπ απμάλεηαη θαηά έλα θχβν. Αθνχ ζην πξψην επίπεδν έρνπκε
έλα θχβν ζην 4ν επίπεδν έρνπκε 4 θχβνπο αλά πιεπξά. Έηζη ππνινγίδνπκε: 4*4=16 θχβνη
είλαη ζην 4ν επίπεδν).
- Πσο ην ζθέθηεθεο;
- Δπαλαιακβάλεη ηα παξαπάλσ.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: χκθσλα κεο ηε ζεσξία πνπ έγξαςα ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε
ππνινγίδσ 10*10=100 θχβνη ζην 10ν επίπεδν ηεο ππξακίδαο).
- (Καλφλαο ηνπ 12 ζην γξαπηφ: ζν πξνρσξάκε πξνο ηε βάζε πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ
αλά πιεπξά άιινο έλαο θχβνο. Αθνχ ζην 1ν επίπεδν έρνπκε 1 θχβν ζην 10ν έρνπκε 10
θχβνπο αλά πιεπξά, ζην 1000ν έρνπκε 1000 θχβνπο αλά πιεπξά θνθ. ηαλ ζέινπκε λα
βξνχκε ην ζχλνιν ησλ θχβσλ πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ θχβσλ αλά πιεπξά κε ηνλ
εαπηφ ηνπ. Έηζη, ζην 1000 επίπεδν ππνινγίδνπκε 1000*1000=1000000 θχβνη ζπλνιηθά.
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο).
Μαζήηξηα 13
- (Γξαπηφ εξψηεζε 3: Παξαηήξεζα φηη θάζε επίπεδν αλ πνιιαπιαζηαζηεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζα
βξεζεί ν αξηζκφο ησλ θχβσλ).
- Πσο ην ζθέθηεθεο;
- Πνιιαπιαζίαζα ην κήθνο επί ην πιάηνο δειαδή 4*4=16 θχβνη.
- (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Πηζηεχσ πσο νη θχβνη ζην 10ν επίπεδν ηεο πξνεγνχκελεο ππξακίδαο ζα
είλαη 10*10=100).
- Πψο ην βξήθεο;
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-

Πάιη κήθνο επί πιάηνο δειαδή 10*10=100. Παξαηήξεζα φηη ζην 3ν επίπεδν ν αξηζκφο ησλ
θχβσλ δειαδή 9 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 3. Ζ ίδηα ζρέζε ηζρχεη γηα ηα ππφινηπα επίπεδα.
Έηζη, βξήθα ην 10.
ην 50ν επίπεδν ηη ζα έθαλεο;
Αλ είρα λα βξσ ην 50ν επίπεδν ζα έθαλε κήθνο επί πιάηνο δειαδή 50*50.
Δπνκέλσο, αλ καο δψζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνχκε ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θχβσλ;
Κάλνπκε κήθνο επί πιάηνο.
(Καλφλαο ηνπ 13 ζην γξαπηφ: Ο αξηζκφο ησλ θχβσλ είλαη πνιιαπιάζην απ‟ ηα επίπεδα
δειαδή ην 3ν επίπεδν αλ πνιιαπιαζηαζηεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζα βγνπλ 9 θχβνη).
(Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Δίκαη βέβαηνο).

Μαζεηήο 14
- (Γξαπηφ εξψηεζε 3: ν αξηζκφο ησλ θχβσλ ζην 2…. Ο καζεηήο ζηακαηάεη εδψ θαη δίλεη
απιψο ην απνηέιεζκα 16 θχβνη. ηελ εξψηεζε 4 ν καζεηήο δελ έγξαςε ηίπνηα. ηε
ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί ν καζεηήο απαληάεη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν απάληεζε ε
ζπκκαζήηξηα ηνπ 13 πνπ κίιεζε πξψηε).
- Πψο ην βξήθεο;
- Έθαλα κήθνο επί πιάηνο.
- Πνηα πξάμε έθαλεο γηα λα βξεηο ηνπο θχβνπο ζην 4ν επίπεδν;
- Μέηξεζα ηα ηεηξάγσλα έλα έλα ζηε κία πιεπξά θαη κεηά είδα πφζα είλαη ζηελ άιιε πιεπξά
θαη πνιιαπιαζίαζα 4*4=16.
- Γηα ην 10ν επίπεδν ηη ιεο;
- 10*10=100.
- Μπνξείο λα κνπ πεηο έλα γεληθφ θαλφλα;
- Να βιέπνπκε πφζα είλαη ζηε κία πιεπξά θαη πφζα είλαη ζηελ άιιε θαη λα
πνιιαπιαζηάδνπκε.
- Υσξίο ζρήκα ηη ζα θάλακε; ην 1000ν επίπεδν ηη ζα βξνχκε;
- Θα θάλνπκε 1000*1000.
- (Καλφλαο ηνπ 14 ζην γξαπηφ: Γελ έγξαςε θαλφλα).
- (Δξψηεζε 5: ην γξαπηφ- Γελ είκαη βέβαηνο).
- Γηαηί δελ είζαη βέβαηνο;
- Μπνξεί λα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο.
Μαζεηέο 15 θαη 16
-

-

-

15:(Γξαπηφ εξψηεζε 3: ρεδίαζε έλα ηεηξάγσλν 4*4 θαη γξάθεη φηη ε κία ζεηξά έρεη
ηέζζεξα θπβάθηα. Αθνχ είλαη ζηελ ηέηαξηε θάλνπκε 4*4=16.
Πφζα θπβάθηα βξήθεο ζην 4ν επίπεδν;
16 θπβάθηα.
Πψο ην βξήθεο;
Σν ζθέθηεθα κε 2 ηξφπνπο.
Πεο κνπ πξψηα ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεθεο ζηελ αξρή.
Ζ κία ζεηξά θχβσλ δειαδή εδψ πνπ είλαη 4 κπνξνχκε λα πνιιαπιαζηάζνπκε επί 4 θαη λα
βξνχκε 16. Πνιιαπιαζηάδνπκε ηε κία πιεπξά κε ηελ άιιε. Απηφο είλαη ν 1νο ηξφπνο. Ο
άιινο ηξφπνο είλαη ην επίπεδν πνπ είλαη 4 επί 4 πνπ είλαη νη θχβνη ζηε κία ζεηξά.
Ση παξαηήξεζεο ζηελ ππξακίδα θαη θαηέιεμεο ζε απηνχο ηνπο ηξφπνπο;
ην επίπεδν (β ηξφπνο) πξψηα έθαλα κε ην 3ν επίπεδν γηα λα βξσ αλ βγαίλεη ζσζηφ αθνχ
μέξσ ηελ απάληεζε θαη κεηά ην έθαλα γηα ην 4ν επίπεδν.
16: (Γξαπηφ εξψηεζε 3: ζα πνιιαπιαζηάζσ 4*4 γηαηί κνπ δίλεη 2 πιεπξέο).
Πφζνπο θχβνπο βξήθεο;
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16. Πνιιαπιαζίαζα ηηο δχν πιεπξέο.
Γηαηί ην έθαλεο απηφ;
Γηα λα βξσ ην επίπεδν.
Πνπ ην ζηεξίδεηο απηφ;
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ.
Γηαηί πνιιαπιαζίαζεο ηε κία πιεπξά κε ηελ άιιε; Σν έκαζεο θάπνπ απηφ;
Γηα λα βξσ νιφθιεξν ην επίπεδν.
Σν έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηα καζεκαηηθά λα πνιιαπιαζηάδεηο ηε κία πιεπξά κε ηελ άιιε;
Ναη γηα λα βξσ ην εκβαδφλ.
Γηα πνηα ζρήκαηα;
Γηα ην νξζνγψλην θαη ην ηεηξάγσλν.

-

(Ρσηάσ ην 15.) πκθσλείο κε ηνλ ζπκκαζεηή ζνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην εκβαδφλ γηα λα
ιχζεη ην πξφβιεκα;
ρη, γηαηί είλαη κία πξάμε … Μάιινλ έρεη δίθην είλαη ην εκβαδφλ.
Πφζα θπβάθηα βξήθεο γηα ην 10ν επίπεδν;
(Γξαπηφ, εξψηεζε 4: ρεδίαζε έλα ηεηξάγσλν 10*10=100.)
Δίλαη 100 θπβάθηα θαη ην ζθέθηεθα κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο. Σν 10ν επίπεδν επί
10 θπβάθηα πνπ έρεη ε κία ζεηξά θαη έηζη βγάδνπκε 100.
Αλ έπξεπε λα δψζεηο έλα γεληθφ θαλφλα γηα νπνηνδήπνηε επίπεδν ηη ζα έιεγεο;
ηη ζε θάζε επίπεδν έρνπκε ηνλ ίδην αξηζκφ θχβσλ ζηε κία ζεηξά θαη έηζη κπνξνχκε θαη
βγάδνπκε φιν ην εκβαδφ ή πνιιαπιαζηάδνπκε ηε κία ζεηξά κε ηελ άιιε ζεηξά.
Βιέπσ φηη ρξεζηκνπνηείο ζρήκαηα. Γηα ηα 1000 επίπεδα ζα έθαλεο πάιη ζρήκα;
Γελ ζα ρξεηαζηεί λα θάλσ ην ζρήκα αθνχ μέξσ ηνλ θαλφλα.
Πψο ζα ην έβξηζθεο;
1000*1000.
(Καλφλαο ηνπ 15 ζην γξαπηφ: ε θάζε αξηζκφ επηπέδνπ έρσ ηνλ ίδην αξηζκφ θχβσλ.
Κχβνη
Δπίπεδα
100
10
200
20

-

-

Πφζα θπβάθηα βξήθεο γηα ην 10ν επίπεδν;
(Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Γηαηί 10*10=100 γηαηί κνπ δίλεη 2 πιεπξέο.
Βξήθα 100 θπβάθηα. Σν έθαλα κε ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν δειαδή κήθνο επί πιάηνο ίζνλ
εκβαδφλ.
Πνηνο είλαη ν γεληθφο θαλφλαο;
Αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηε κία πιεπξά κε ηελ άιιε πιεπξά ζα βξνχκε ην επίπεδν.
Ηζρχεη πάληα ν θαλφλαο ζνπ, φζν θαη λα κεγαιψζνπκε ηελ ππξακίδα;
16:Ναη.
15: Ναη ζα ηζρχνπλ θαη νη δχν ηξφπνη.

Μαζεηήο 17 θαη Μαζήηξηεο 18, 19
-

17 θαη 18:(Γξαπηφ εξψηεζε 3: Μέηξεζα ηα θνπηάθηα ζην ζρήκα θαη είλαη 16).

-

19: (Γξαπηφ εξψηεζε 3: Απφ παιηά ρξφληα μέξσ φηη φηαλ ζέισ λα βξσ ην εκβαδφλ,
πνιιαπιαζηάδσ ην κήθνο κε ην χςνο. Δγψ πηζηεχσ φηη έθαλε ην ίδην γηα λα βξεη θαη ηα
ππφινηπα).
Πφζα είλαη ηα θπβάθηα;
16. Πνιιαπιαζίαζα γηα λα βξσ ην εκβαδφλ ηεο βάζεο, κήθνο επί πιάηνο. Δίλαη θαιχηεξα
έηζη γηαηί ζέιεη πνιχ ρξφλν γηα λα κεηξάο ηα θνπηάθηα.

-

164

-

-

ην 10ν επίπεδν πφζα είλαη ηα θπβάθηα;
17: (Γξαπηφ, εξψηεζε 4: Αθνχ ην 4ν είλαη 16 θχβνη, ηα 8 ζα είλαη 32. Άξα ην 5 είλαη 20 θαη
ηα 10 είλαη 40 θχβνη.
1=1
2=4
3=9
4=16
5=20
8=32
10=40
Πψο ην βξήθεο;
Αθνχ ην 4 είλαη 16, ην 8 είλαη 32.
Τπνιφγηζεο ηα δηπιά;
Ναη.(Γελ κπνξεί λα ζπλερίζεη).
Μεηά ηη έθαλεο; ην 40 πψο έθηαζεο; (Σνπ δίλσ ρξφλν λα ζθεθηεί θαη ξσηάσ ην 18)

-

18:(Γξαπηφ, εξψηεζε 4: 1=1, 2=4, 3=9, 4=16, 10=40).
Πψο ην βξήθεο;
Έθαλα πνιιαπιαζηαζκφ.
Ση πνιιαπιαζίαζεο;
ηελ αξρή κέηξεζα ηα θπβάθηα. Αιιά κεηά ζθέθηεθα φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα θάλσ
πνιιαπιαζηαζκφ. Έηζη, ζην 10ν επίπεδν ζα είλαη 10 ηα θνπηάθηα επί 4 νη πιεπξέο ίζνλ 40. 10
ην επίπεδν επί 4 πνπ έρεη ε ππξακίδα ζην ζρήκα καο θάλεη 40.

-

19: (Γξαπηφ, εξψηεζε 4:Πηζηεχσ φηη γηα λα βξσ θαη ην 10ν επίπεδν ζα θάλσ ην ίδην γηαηί
πξνζπαζψ λα βξσ ην εκβαδφλ).
Βξήθα 100 θπβάθηα κε ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν δειαδή κε ην εκβαδφλ (κήθνο * πιάηνο).
Βξήθεο ην εκβαδφλ ηεο βάζεο ηεο ππξακίδαο ζην 10ν επίπεδν;
Ναη.
Πφζα θνπηάθηα έρεη ε θάζε πιεπξά ηεο βάζεο ζην 10ν επίπεδν;
10, νπφηε 10*10=100.
Αλ είρακε 1000 επίπεδα πφζα ζα ήηαλ ηα θπβάθηα;
17,18: 1000*4.
19: 1000*1000.
Πνηνο είλαη ν γεληθφο θαλφλαο γηα νπνηνδήπνηε επίπεδν;
17: Μεηξάσ ζην ζρήκα.
Αλ είλαη πνιχ κεγάιε ε ππξακίδα;
Πνιιαπιαζηάδσ.
Ση πνιιαπιαζηάδεηο; (Γελ απαληάεη, ξσηάσ ην 18).

-

18: Αλ δελ μέξεηο πνιιαπιαζηαζκφ κεηξάο ην ζρήκα. Αλ μέξεηο ηφηε θάλεηο
πνιιαπιαζηαζκφ.
Ση ζα πνιιαπιαζηάζεηο θάζε θνξά; Σα θνπηάθηα πνπ είλαη θάησ επί 4 πιεπξέο πνπ έρεη ην
ζρήκα.
19: Κάλνπκε κήθνο * πιάηνο.
Ηζρχεη πάληα ν θαλφλαο ζαο;
17,18,19: Ναη.
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