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Εισαγωγή
Η ιδέα για τη δημιουργία της διπλωματικής αυτής ερευνητικής εργασίας,
προήλθε σε στενή συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή κο Χαράλαμπο
Λεμονίδη ως επέκταση της έρευνας που γίνεται εδώ και μερικά χρόνια στα
ρεαλιστικά μαθηματικά και ειδικότερα στα ρεαλιστικά προβλήματα.
Μέχρι τώρα οι έρευνες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό
επικεντρώνονταν στο αν (και πως) λύνουν τα ρεαλιστικά – πραγματικά – προβλήματα
τα παιδιά του δημοτικού – γυμνασίου ή ακόμα και οι υποψήφιοι δάσκαλοι.
Η διεθνής έρευνα στα εκπαιδευτικά θέματα όπως φαίνεται τα τελευταία
χρόνια, φέρνει στο επίκεντρο τον εκπαιδευτικό: ασχολείται με τις απόψεις του, τις
αντιλήψεις του και τους τρόπους που ενεργεί μέσα στην τάξη και γενικότερα στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Έτσι, το ερώτημα σχετικά με το πώς λύνουν οι δάσκαλοι εν ενεργεία τα
ρεαλιστικά προβλήματα, μας έδωσε το έναυσμα να κάνουμε τη συγκεκριμένη έρευνα,
η οποία καινοτομεί στο γεγονός ότι πέραν της αποτύπωσης των επιδόσεων των
δασκάλων στα ρεαλιστικά προβλήματα γίνεται επιπλέον και μια πρώτη προσπάθεια
ανίχνευσης των παραγόντων που επηρεάζουν τους δασκάλους στην επίλυση τέτοιων
προβλημάτων.
Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση
γενικότερα. Με αυτήν την αναφορά, γίνεται μια σύντομη αποτύπωση των αρχών και
βασικών ιδεών που τη διέπουν, έτσι ώστε να γίνει γνωστό το πλαίσιο στο οποίο
βασίστηκε η έρευνα.
Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο, επικεντρωνόμαστε στα μαθηματικά
προβλήματα καθαυτά: τι προβλέπουν τα αμερικανικά πρότυπα της ένωσης
καθηγητών μαθηματικών ( NCTM Principles & Standards), το εθνικό πρόγραμμα για
τον αριθμητισμό στην Αγγλία και τέλος, το Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα
βιβλία του δασκάλου μετά την πρόσφατη αναθεώρηση – αλλαγή τους.
Το τρίτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους είναι αφιερωμένο στα ρεαλιστικά
προβλήματα ως «κομιστές» της καθημερινότητας στα μαθηματικά: γίνεται μια
προσπάθεια σύντομης περιγραφής της προέλευσης, των χαρακτηριστικών και της
λειτουργίας τους στη μαθηματική έρευνα και στη διδασκαλία των μαθηματικών.
Η επόμενη ενότητα του θεωρητικού μέρους της εργασίας (4ο κεφάλαιο) έχει
να κάνει με σχετικές έρευνες που έγιναν πάνω στο θέμα της επίλυσης ή
αντιμετώπισης των μαθηματικών προβλημάτων και διαδικασιών, στην Ελλάδα και
στον κόσμο, τόσο σε μαθητές, όσο και σε φοιτητές ή εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα
αναφερόμαστε στις έρευνες σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (εν
ενεργεία και υποψήφιων) σε θέματα διδακτικής προβλημάτων και διαδικασίες
επίλυσής τους.
Ειδική αναφορά γίνεται σε αυτό το κεφάλαιο στους παράγοντες που παίζουν
ρόλο στις επιδόσεις των μαθητών – φοιτητών – δασκάλων στις έρευνες όταν αυτές
έχουν να κάνουν με τα ρεαλιστικά προβλήματα: διευκρινίζεται η έννοια του
«διδακτικού συμβολαίου» ως κεντρικού παράγοντα που επηρεάζει τις σχέσεις
δασκάλου – μαθητή στην μαθησιακή διαδικασία.
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Στο τέλος του θεωρητικού μέρους της εργασίας διατυπώνονται κάποια
συμπεράσματα και παρατηρήσεις πάνω στα αναφερθέντα.
Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει
αρχικά τη διατύπωση του ερωτήματος της έρευνας και ακολουθεί στο δεύτερο
κεφάλαιο η αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων και των στόχων της έρευνας.
Στο επόμενο κεφάλαιο (3ο) παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, η
σύνταξη του ερωτηματολογίου, τα μέσα συλλογής του και τα κριτήρια αξιολόγησης
των απαντήσεων των δασκάλων ως ορθές, λανθασμένες κλπ. . Στις τελευταίες
ενότητες του τρίτου κεφαλαίου του ερευνητικού μέρους, αναλύεται ο τρόπος
κωδικοποίησης και ομαδοποίησης των απαντήσεων των δασκάλων, έτσι ώστε να
μπορέσουν να γίνουν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας με σκοπό την ασφαλή
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Στο 4ο κεφάλαιο του ερευνητικού μέρους, γίνεται αρχικά η ανάλυση των
απαντήσεων που δόθηκαν από τους δασκάλους στα ρεαλιστικά προβλήματα, ανά
πρόβλημα στο σύνολο του δείγματος, με τη μέθοδο της περιγραφικής στατιστικής.
Στη συνέχεια, γίνεται μια πρώτη σύνοψη των αποτελεσμάτων και συσχέτιση –
σύγκριση με ανάλογες έρευνες του εξωτερικού σε μαθητές και φοιτητές δασκάλους.
Στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου γίνονται οι συσχετισμοί με τις
μεταβλητές που έθεσε η έρευνα, ξεχωριστά για κάθε πρόβλημα : φύλο, μόρφωση,
χρόνια υπηρεσίας, τάξεις που έχουν διδάξει οι δάσκαλοι και προτιμώμενα μαθήματα,
ενώ γίνεται και μια προσπάθεια αποτύπωσης μιας συνολικής εικόνας των επιδόσεων
των δασκάλων και στα τέσσερα προβλήματα, αναζητώντας ποιος από τους άνω
αναφερόμενους παράγοντες τους επηρεάζει στις επιδόσεις τους.
Το πέμπτο κεφάλαιο έχει το ρόλο της σύνοψης των αποτελεσμάτων της
έρευνας και της εξαγωγής ορισμένων συμπερασμάτων που μπορούν να βοηθήσουν
στην περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Στο έκτο κεφάλαιο, ο ερευνητής αποτυπώνει κάποιες σκέψεις –
συμπεράσματα και εισηγήσεις αναφορικά με τις προοπτικές που απαντά, αλλά και
αφήνει ανοικτές η παρούσα εργασία.
Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρει τους περιορισμούς και τις παραδοχές της
έρευνας.
Τέλος, στο παράρτημα της εργασίας μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές,
υπάρχει το ερωτηματολόγιο με τα προβλήματα που δόθηκε στους δασκάλους και
γραφήματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. Τα ρεαλιστικά μαθηματικά (ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση).
«Γνωρίζω μαθηματικά», σημαίνει ότι «ξέρω να κάνω μαθηματικά». Αυτή
είναι η κεντρική ιδέα της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι ο
μαθητής καθίσταται ικανός να χειρίζεται με άνεση τη μαθηματική γλώσσα, να λύνει
και να κατασκευάζει προβλήματα, αλλά κυρίως να αναγνωρίζει μαθηματικές έννοιες
μέσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Φυσικά, ο όρος «ρεαλιστικά» υποδεικνύει τη
σύνδεση του αντικειμένου των μαθηματικών με τον πραγματικό κόσμο. (Streefland,
2000).
Οι βάσεις των ρεαλιστικών μαθηματικών βρίσκονται στη δουλειά του H
Freudenthal και των συνεργατών του στο IOWO, (Μετέπειτα Ινστιτούτο
Freudenthal), δηλαδή το Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Μαθηματικής
Εκπαίδευσης στην Ολλανδία. Για τον Freudenthal, τα μαθηματικά είναι κομμάτι της
ανθρώπινης δραστηριότητας (Grevemeijer, 1997:394 ). « Η γενική κατασκευαστική
δύναμη, όπως την αποκαλούμε, πρέπει να βιώνεται μέσα από την πραγματικότητα.
Μόνο έτσι μπορούμε να διδάξουμε μαθηματικά με δομές και σχέσεις και να είμαστε
σίγουροι πως ο μαθητής εισάγει (στην καθημερινότητα) τα μαθηματικά που έμαθε.
Έτσι εγγυόμαστε την εφαρμοσιμότητα των μαθηματικών» (Freudenthal στο Treffers,
1993: 94).
Η θεωρία της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώθηκε με
τα χρόνια, μπορεί να περιγραφεί με τη βοήθεια τριών βασικών παραμέτρων:
1. Τη θεωρία των επιπέδων του Van Hiele, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν
επίπεδα στη διαδικασία μάθησης. Αρχικά, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού
τα σχήματα και οι αριθμοί με τους οποίους έρχεται σε επαφή το παιδί,
υπάρχουν και στο ανάλογο υλικό ως αντικείμενα της μαθησιακής διαδικασίας.
Στο δεύτερο επίπεδο ερευνώνται από το μαθητή οι σχέσεις μεταξύ των
αντικειμένων και των αριθμών, συνειδητοποιώντας πως οι αριθμοί και τα
σχήματα είναι φορείς κάποιων ιδιοτήτων και τέλος, στο τρίτο επίπεδο γίνεται
η οργάνωση του δικτύου των σχέσεων αυτών και η σύνδεσή του σε
επαγωγικά συλλογιστικά πλαίσια (Streefland, 2000: 7).
2. Η διδακτική φαινομενολογία του Freudenthal: τα μαθηματικά πρέπει να είναι
συνδεμένα με την πραγματικότητα. Οι μαθητές πρέπει προοδευτικά να έρθουν
σε επαφή με εκείνα τα φαινόμενα για τα οποία οι μαθηματικές δομές και
έννοιες αποτελούν τα οργανωτικά εργαλεία. Στη συνέχεια οι μαθητές,
«ανακαλύπτοντας» τα δικά τους εργαλεία «κάνοντας μαθηματικά», μαθαίνουν
να τα χρησιμοποιούν και να τα εφαρμόζουν ώστε να πετύχουν τους
διδακτικούς – μαθηματικούς στόχους.
3. Η οριζόντια και κάθετη προοδευτική μαθηματικοποίηση: στην πρώτη, ένα
πρόβλημα από «πραγματικό», γίνεται «μαθηματικό». Δηλαδή το πρόβλημα
της καθημερινότητας «μεταφράζεται» με τα κατάλληλα εργαλεία σε
αντικείμενο μαθηματικής μελέτης. Στην κάθετη μαθηματικοποίηση, το
μαθηματικό –πλέον- πρόβλημα, αναπαρίσταται, αντιμετωπίζεται και
αναλύεται με μαθηματικά εργαλεία όπως η χρήση σχέσεων, γενικεύσεις,
χρήση τύπων κλπ.
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Οι πέντε βασικές διδακτικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες της οριζόντιας και
της κάθετης προοδευτικής μαθηματικοποίησης είναι οι εξής:
1. Τα νέα αντικείμενα προς διδασκαλία εισάγονται και διατυπώνονται μέσα σε
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (context). Η μάθηση, ως ανακατασκευστική
δραστηριότητα περιλαμβάνει τη χρήση προβλημάτων τα οποία μπορούν να
πραγματοποιηθούν από τους μαθητές. (Λεμονίδης, 2003: 30).
2. Με βάση τη θεωρία των επιπέδων, η προοδευτική μαθηματικοποίηση
χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία για να γεφυρώσει την πορεία του μαθητή από
το συγκεκριμένο, στο αφηρημένο. Τέτοια εργαλεία μπορούν να είναι μοντέλα,
σχήματα, σύμβολα κλπ. (Streefland, 2000: 17).
3. Η αρχή της αυτοδυναμίας: όπου το παιδί, βάσει της σκέψης του και της
δραστηριότητάς του παρέχει στον διδάσκοντα πληροφορίες σχετικά με το
επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, ώστε ο τελευταίος να προγιγνώσκει και να
ενθαρρύνει τον μαθητή στη συνέχεια της διαδικασίας.
4. Αλληλεπίδραση: οι μαθητές δεν επεξεργάζονται μόνο τα δικά τους μοντέλα,
αλλά και αυτά των συμμαθητών τους. Η συζήτηση έτσι στην τάξη γίνεται σε
πολλά επίπεδα. (Streefland, 2000: 18). Η μάθηση άλλωστε, λαμβάνει χώρα
ενσωματωμένη σε ένα κοινωνικο – πολιτισμικό πλαίσιο. (Κολέζα, 2000: 33 ).
5. Η διδασκαλία έχει να κάνει με διάφορα μαθησιακά τμήματα: τα πραγματικά
φαινόμενα, σπάνια εκφράζουν μόνο μία δομή ή έννοια. Έτσι οι λόγοι και οι
αναλογίες π.χ οι γραφικές παραστάσεις, αλληλοπλέκονται στη διδασκαλία με
αφορμή συγκεκριμένα προβλήματα «πλαισίου». (Streefland, 2000: 18).
Για την ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση λοιπόν, τα μαθηματικά είναι μια
κατασκευαστική, ανακαλυπτική διαδικασία, όπου ο μαθητής υποβοηθείται να
εντάξει τις εμπειρίες του από τον έξω κόσμο προοδευτικά, σε ένα πλαίσιο όπου
στο τελευταίο επίπεδο μάθησης – κατανόησης, θα μπορεί να εκφραστεί ευέλικτα
με μαθηματικούς όρους. Αυτή είναι η προοδευτική μαθηματικοποίηση σαν
διαδικασία και όχι σαν αντικείμενο μαθηματικών το οποίο μεταδίδεται στείρα.
Για αυτούς τους λόγους τα μαθηματικά πρέπει να είναι συνδεμένα με την
καθημερινότητα, σε αντίθεση με λογικές διδασκαλίας που ίσχυαν (ισχύουν) μέχρι
τότε (τώρα) σε πολλές χώρες του κόσμου.
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2. Διεθνής – Ελληνική εμπειρία στη λύση προβλημάτων

2.1 NCTM Principles & Standards
Η κριτική στάση απέναντι στα λεγόμενα «παραδοσιακά μαθηματικά» και
αργότερα απέναντι στα «μοντέρνα μαθηματικά» παγκοσμίως, οδήγησε εν πολλοίς τη
μαθηματική κοινότητα σε αρκετές αλλαγές στη θεώρηση της διδασκαλίας των
μαθηματικών. Μέσα σε όλα αυτά, η λύση προβλημάτων κατέχει ξεχωριστή θέση,
τόσο ως διαδικασία η ίδια, όσο και σαν μέθοδος διδασκαλίας – εισαγωγής νέων
εννοιών στο αντικείμενο των μαθηματικών. Χαρακτηριστικότερες μεταρρυθμίσεις
είναι αυτές της Ολλανδίας με τα ρεαλιστικά μαθηματικά όπως προαναφέρθηκαν,
αλλά και των Η.Π.Α με τα Standards 2000 που εισήγαγε το NCTM (Εθνικό
Συμβούλιο Καθηγητών Μαθηματικών).
Το NCTM μέσα στις αρχές και τα πρότυπά του (Principles and Standards)
δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη λύση προβλημάτων τόσο ως σκοπό, όσο και ως μέσο
μάθησης των μαθηματικών. «Με τη λύση προβλημάτων, οι μαθητές βρίσκουν
δρόμους σκέψης, καλλιεργούν την επιμονή και την περιέργειά τους καθώς και την
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους μπροστά σε μη – οικείες καταστάσεις που μπορεί να
αντιμετωπίσουν έξω από την σχολική τάξη».
Δίνεται επίσης βάση στην εφαρμογή των μαθηματικών στην καθημερινότητα
και στη λύση προβλημάτων πλαισίου: τα περιεχόμενα των προβλημάτων αυτού του
είδους μπορούν να περιλαμβάνουν από οικείες εμπειρικές καταστάσεις των μαθητών
από τη σχολική ζωή, μέχρι και εφαρμογές της επιστήμης ή της καθημερινής
εργασιακής ρουτίνας. Ο καλός λύτης προβλημάτων θεωρείται στη συνέχεια πιο
πετυχημένος στη ζωή, αφού έχει μάθει να χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές
επίλυσης προβλημάτων σε διάφορες μαθηματικές και μη καταστάσεις. (NCTM,
2000).
Έτσι, ήδη από το 1980 το NCTM δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στους
εκπαιδευτικούς για την διδασκαλία: λιγότερος χρόνος για τις συνηθισμένες ασκήσεις
«ρουτίνας» με χαρτί και μολύβι και εμπλοκή των μαθητών σε προβληματικές
καταστάσεις, ακόμα και αν δεν έχουν τέλειες υπολογιστικές δυνατότητες: εισαγωγή
προβλημάτων πλαισίου έξω από τα συνηθισμένα ώστε το περιβάλλον του μαθήματος
να ευνοεί την αναζήτηση, την επιχειρηματολογία και το διάλογο, τον οποίο πρέπει να
επιδιώκει ο εκπαιδευτικός. Επιπλέον, απελευθέρωση των μαθητών από τους
χρονοβόρους αλγόριθμους με τη χρήση τεχνολογίας, ώστε έτσι να δίνεται μεγαλύτερο
βάρος στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. (Schram et al., 1988).
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2.2 Εθνικό πρόγραμμα αριθμητισμού στην Αγγλία
Αριθμητισμός για τους υπεύθυνους του προγράμματος στην Αγγλία είναι το
να ξέρει κανείς σχετικά με τους αριθμούς και τις πράξεις. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,
δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στους νοερούς υπολογισμούς, στην καταγραφή και
κατανόηση των μαθηματικών σε επίπεδα απαρίθμησης, μέτρησης και απεικόνισης σε
γραφικούς πίνακες, αλλά και στις ικανότητες εφαρμογής της κατανόησης των
μαθηματικών ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν επιδεξιότητα στη λύση προβλημάτων:
το πρόγραμμα για τον αριθμητισμό βασίστηκε σε τρεις αρχές κλειδιά: μαθήματα
μαθηματικών κάθε μέρα, άμεση διδασκαλία και ομαδική προφορική εργασία μέσα
στην τάξη και έμφαση στους νοερούς υπολογισμούς. (Λεμονίδης, 2003: 35).
Ειδικότερα, στο εθνικό πρόγραμμα αριθμητισμού, με παρεμβάσεις σε όλο το
εκπαιδευτικό φάσμα (από το δάσκαλο και το σχολείο ως και το σπίτι του μαθητή)
γίνεται η προσπάθεια δημιουργίας των κατάλληλων μαθησιακών συνθηκών και
προγραμμάτων, ώστε ο μαθητής να προβεί στην πλήρη κατανόηση του αριθμητικού
συστήματος με στόχο να αναπτύξει ένα ρεπερτόριο υπολογιστικών δυνατοτήτων, μια
κλίση και ικανότητα ώστε να λύνει τα αριθμητικά προβλήματα σε διαφορετικά
πλαίσια αναφοράς (contexts) : πιο ειδικά, τα standards του NNP αναφέρουν τη
σημασία που δίνεται στην ικανότητα του μαθητή να εκλογικεύει (make sense) την
επίλυση των προβλημάτων ακόμα και αυτά που δεν είναι προβλήματα «ρουτίνας»
(non – routine problems), την αξία των προβλημάτων από την καθημερινή ζωή (real –
life problems) με έμφαση στην ικανότητα να αναγνωρίζει τις διαδικασίες – τα
βήματα τα οποία ακολούθησε για να τα λύσει. Οι ικανότητες αυτές, που σχετίζονται
με τη λύση προβλημάτων, θεωρούνται από τους σχεδιαστές του προγράμματος
βασικές για τη καθημερινότητα του μαθητή τόσο στη τωρινή του ζωή, όσο και για
την ενηλικίωσή του. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην παιγνιώδη εισαγωγή της
διδασκαλίας λύσης προβλημάτων με το κατάλληλο υλικό, ώστε ταυτόχρονα η
διδασκαλία αυτού του «παραδοσιακά δύσκολου» αντικειμένου να γίνει με ελκυστικό
και διασκεδαστικό τρόπο στην τάξη. Επιδιώκεται με απλά λόγια δηλαδή, οι μαθητές
να «περνούν καλά» κατά τη διάρκεια του μαθήματος. (DfES, 2007).
Πρόσφατα (Οκτώβριος 2006), το πλαίσιο (framework) για τη διδασκαλία των
μαθηματικών ανανεώθηκε, μετά την αρχική εισαγωγή του στα σχολεία του
Ηνωμένου Βασιλείου τον Σεπτέμβριο του 1999. Μέσα από την ιστοσελίδα του
τμήματος για τα παιδιά, το σχολείο και την οικογένεια (Department for Children,
Schools and Families), μπορεί ο εκπαιδευτικός να ενημερωθεί και να αποκτήσει
ηλεκτρονικά αρχεία στον υπολογιστή του, που θα τον ενισχύσουν στη διδασκαλία
του, αλλά και να παραγγείλει βιβλία και υλικό. Η στρατηγική του αριθμητισμού στο
Ηνωμένο. Βασίλειο, περιλαμβάνει σχέδια διδασκαλίας πάνω στην λύση
προβλημάτων τόσο για τους ικανούς λύτες και τα χαρισματικά παιδιά, όσο και για
τους πιο αδύναμους, μετανάστες ή με ειδικές ανάγκες μαθητές, δηλαδή για κάθε
ηλικία και επίπεδο, με έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και
βοηθημάτων όπως της αριθμομηχανής μέσα στη σχολική τάξη. (DfES, 2007).

12

2.3 Ελληνική πραγματικότητα
Στο νέο Ελληνικό διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών για τα
μαθηματικά (σελ. 250) αναφέρεται:
«Οι μαθητές εξερευνούν μια κατάσταση, κατασκευάζουν ερωτήσεις και
προβλήματα με βάση συγκεκριμένα δεδομένα, διατυπώνουν διαφορετικά το ίδιο
πρόβλημα, αναγνωρίζουν και περιγράφουν ίδιες καταστάσεις, ερευνούν ανοιχτές
προβληματικές καταστάσεις, χρησιμοποιούν τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή
και εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες.»
Μια ματιά εξάλλου στα νέα βιβλία του δασκάλου είναι διαφωτιστική:
Στο βιβλίο δασκάλου της Β΄Δημοτικού αναφέρεται: «Η αλλαγή στην επίλυση
προβλημάτων δεν χαρακτηρίζεται μόνο στα είδη των προβλημάτων και στο χρόνο που
αφιερώνεται σε αυτά. Τα προβλήματα είναι μέσα από την καθημερινή ζωή και έχουν
νόημα για τα παιδιά. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η χρησιμότητα των μαθηματικών
έγκειται στη λύση προβλημάτων….μαθαίνουν πώς να λύνουν προβλήματα στηριζόμενα
στη λογική…αξιολογούν πληροφορίες που δίνονται με κείμενο ή εικόνα….συνδυάζουν
πληροφορίες προκειμένου να επιλέξουν στρατηγική για να λύσουν το πρόβλημα (όχι
απαραίτητα πράξη)…». (ΟΕΔΒ, 2006).
Στο βιβλίο δασκάλου της Γ΄ δημοτικού γίνεται λόγος για «προβληματικές
καταστάσεις» οι οποίες συνιστούν προβλήματα έρευνας, πολλές φορές με
περισσότερες από μία λύσεις, με περιεχόμενο από την καθημερινή ζωή, με σκοπό το
να μάθουν οι μαθητές να μοντελοποιούν πραγματικές καταστάσεις της
καθημερινότητας.
Στο βιβλίο δασκάλου της Δ΄ δημοτικού αναφέρεται ρητά η «ρήξη» με τα
«τυπικά» λεκτικά προβλήματα «η παρουσία των οποίων ήταν κυρίαρχη στις
παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις». (ΟΕΔΒ, 2006).
Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και στο βιβλίο του δασκάλου της Ε΄και Στ΄
Δημοτικού, γεγονός που δείχνει πως η λύση προβλημάτων πλέον αποκτά στην
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα κεντρική θέση, τόσο ως άσκηση, όσο και σαν
μέσο διδασκαλίας.
Το ερώτημα ωστόσο, είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα το
εκπαιδευτικό σύστημα είναι έτοιμο να υποδεχθεί μια τέτοια αλλαγή και να τη
στηρίξει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της διδασκαλίας του
μαθήματος των μαθηματικών και οι στόχοι που θέτει το Α.Π σε κάθε ενότητα. Μια
προσπάθεια για απάντηση στο ερώτημα αυτό, από τη διεθνή όμως εμπειρία δίνεται
στο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη φύση των
σχολικών προβλημάτων, αλλά και στο κεφάλαιο που αναλύεται το «διδακτικό
συμβόλαιο».
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3. Τα ρεαλιστικά προβλήματα
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, αμφισβητήθηκε το κατά πόσο τα «παραδοσιακά»
- σχολικά προβλήματα εξυπηρετούν τους στόχους της μοντελοποίησης – αξιοποίησης
των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, μια και θεωρήθηκαν ως απλές εφαρμογές
αριθμητικής και αλγόριθμων οι οποίες απέχουν από την κοινή λογική και εμπειρία
της ζωής η οποία είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται από τους μαθητές προκειμένου
να προβούν στη λύση τους. (Verschaffel, Greer & De Corte, 2000: 15).
Στη διδασκαλία των ρεαλιστικών μαθηματικών, σε κεντρική θέση βρίσκονται
τα προβλήματα «πλαισίου» (context problems) ή αλλιώς ρεαλιστικά προβλήματα
(realistic problems). Στη βιβλιογραφία επίσης αναφέρονται σαν «προβληματικές
καταστάσεις προβλήματος» (problematic story problems), υπό την έννοια του ότι δεν
έχουν την στερεότυπη μορφή, κείμενο, δεδομένα κλπ με τα προβλήματα που είναι
συνηθισμένο να υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια, τουλάχιστο μέχρι πριν τα
τελευταία χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναφέρονται και ως προβλήματα χωρίς
νόημα (non – sense problems) τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για ερευνητικούς
σκοπούς.
Η έννοια του προβλήματος πλαισίου, ξεπερνά αυτήν του παραδοσιακού
προβλήματος, μια και το κείμενο (text), έρχεται να συμπληρώσει ή να αλλάξει
μορφή το πλαίσιο (context), το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο για την επίλυσή του. Το
πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι ένα διάγραμμα, σχήμα, με κείμενο ή χωρίς, να
στερείται ή να βρίθει πληροφοριών για τη λύση του με σκοπό την κινητοποίηση του
λύτη σε πολλά επίπεδα ούτως ώστε να αξιοποιήσει ή όχι τις παρεχόμενες
πληροφορίες για τη λύση του. (Streefland, 2000: 16) .
Τα ρεαλιστικά προβλήματα αναφέρονται συνήθως σε μια κατάσταση του
πραγματικού κόσμου (real world), θέτοντας ανοικτές ερωτήσεις συνήθως, με σκοπό
τη μεταφορά της πραγματικής κατάστασης στο μαθηματικό κόσμο. Τα προβλήματα
τέτοιου τύπου είναι το κύριο εργαλείο για να επιτευχθεί η διαδικασία των βημάτων
της μαθηματικοποίησης ώστε να μοντελοποιηθεί μαθηματικά η πραγματικότητα.
( Κολέζα, Μακρής & Σούρλας, 1999: 219). O Freudenthal άλλωστε περίγραψε τη
βασική αυτή διαδικασία της μαθηματικοποίησης ως «αναπαράσταση της
πραγματικότητας με μαθηματικούς όρους». (Reusser & Stebler, 1997: 323).
Σε έρευνες (Verschaffel, De Corte & Greer, 2000, Verschaffel, De Corte &
Lasure, 1994, Hatano, 1997, Reusser & Stebler, 1997 κ.α) τα προβλήματα
διαχωρίζονται ως S (Standard) problems για τα παραδοσιακά, σχολικά προβλήματα
και ως P (problematic) για τα προβλήματα ανοικτού τύπου, τα ρεαλιστικά
προβλήματα. : Ένα πρόβλημα τύπου “S” είναι το « Ο Χρήστος πήγε ένα περίπατο.
Το πρωί περπάτησε 8 χλμ και το απόγευμα 15. Πόσα χιλιόμετρα περπάτησε
συνολικά;» Αντίστοιχα ένα πρόβλημα τύπου P (το οποίο χρησιμοποιείται και στην
έρευνά μας) « Ο Μπρούς μένει 17 χλμ από το σχολείο και η Άλις 8. Πόσο απέχουν τα
σπίτια τους μεταξύ τους;»
Όπως θα δούμε παρακάτω, σε ένα μεγάλο ποσοστό τόσο μαθητές, όσο και
φοιτητές δάσκαλοι όταν έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους προβλήματα, τείνουν
να αφήνουν έξω από τις στρατηγικές λύσης τους τις εμπειρίες τους από την
καθημερινότητα, προσπαθώντας να δώσουν σε ένα «προβληματικό» πρόβλημα, μια
καθαρή αριθμητική λύση.
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4.Έρευνες στα ρεαλιστικά προβλήματα
4.1 Έρευνες σε μαθητές
Ξεκινώντας με μια μικρή ιστορική αναδρομή, βλέπουμε πως οι ερευνητές,
έχοντας στο μυαλό τους το πόσο σημαντική είναι η διαδικασία λύσης προβλημάτων
για το μαθητή και την διδασκαλία, άρχισαν ήδη από τη δεκαετία του ΄70 να
προσπαθούν να απομονώσουν τους παράγοντες που κάνουν ένα πρόβλημα
ευκολότερο ή δυσκολότερο για λύση. Στη δεκαετία του ΄80, η έρευνα επικεντρώθηκε
πιο πολύ σε συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, πειραματισμούς και στατιστικές αναλύσεις
σχετικές με διαφορετικές προσεγγίσεις των προβλημάτων ανάμεσα σε έμπειρους
(ικανούς) και άπειρους λύτες. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, καθώς και οι
παρεμβάσεις στην εκπαίδευση με σκοπό να υπάρξει συστηματικότερη εκπαίδευση
στη λύση προβλημάτων, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Γενικότερα, οι έρευνες που
στόχευαν στη βελτίωση των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών δεν κατέληξαν
σε ξεκάθαρα και πειστικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Αργότερα, προς τα
τέλη της δεκαετίας του ΄80 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘ 90, έγινε μια στροφή
των επιστημόνων σε μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση της γνωστικής διαδικασίας,
με έμφαση στο πολιτιστικό στοιχείο, το οποίο περιλαμβάνει την κοινωνία της χώρας
αλλά και αυτή του σχολείου και της τάξης. Δηλαδή εξετάστηκαν συστηματικότερα οι
κοινωνικο – πολιτιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες ο μαθητής καλείται να λύσει τα
προβλήματα. (Wyndamn and Saljo, 1997: 364).
Το ακόλουθο πρόβλημα δόθηκε κατά καιρούς (ξεκινώντας από τη δεκαετία
του ’80) στους Ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς κύκλους για τον ακόλουθο λόγο:
παρόλο που είναι παράλογο (non – sense), εντούτοις οι μαθητές θα προσπαθήσουν να
το λύσουν:
«Υπάρχουν 26 πρόβατα και 10 γίδες σε ένα καράβι. Πόσων ετών είναι ο
καπετάνιος;»
Στη Γαλλία βρέθηκε πως τουλάχιστο τρεις στους τέσσερις μαθητές στα
σχολικά πλαίσια, θα δώσουν μια αριθμητική απάντηση στο πρόβλημα αυτό, με
συχνότερο το 36. Στην Ελβετία, ο Reusser (1986), μετέτρεψε το πρόβλημα σε :
«Υπάρχουν 125 πρόβατα και 5 σκύλοι σε ένα κοπάδι. Πόσων ετών είναι ο
βοσκός;»
Το ακόλουθο σκεπτικό ενός μαθητή μιλάει από μόνο του: «125 + 5= 130.
Αυτό είναι πολύ. 125 – 5 = 120. Πάλι είναι πολύ. Άρα: 125 / 5 = 25. Εντάξει, αυτό
πάει. Ο βοσκός λοιπόν είναι 25 ετών.» (Schoenfeld, 1988: 83).
Σε έρευνες όπως αυτή των Verschaffel, De Corte & Lasure (1997), (στο
Βέλγιο σε μαθητές 10 και 11 ετών) όπου χρησιμοποιήθηκαν «συνηθισμένα» (S)
Standard και «προβληματικά» (P) Problematic προβλήματα, φάνηκε καθαρά η τάση
των μαθητών να μην λαμβάνουν υπόψη τους τις καταστάσεις της καθημερινότητας
και έτσι ενώ είχαν ποσοστό επιτυχίας λύσεων ως και 84% στα συνηθισμένα
προβλήματα, στα P προβλήματα έδωσαν ρεαλιστικές απαντήσεις σε ποσοστό από 0
ως 67%, ανάλογα με το είδος του προβλήματος.
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Περαιτέρω έρευνες, όπως του Greer (στο Greer 1997)
κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα σε ανάλογα προβλήματα:

στην Ιρλανδία,

Λεωφορεία: 1128 Παιδιά πηγαίνουν μια εκδρομή. Κάθε λεωφορείο χωράει 36
παιδιά. Πόσα λεωφορεία θα χρειαστούν; (ποσοστό ρεαλιστικών απαντήσεων 63%).
Δρομέας: Ένας αθλητής τρέχει το μίλι σε 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Πόσο
χρόνο θα του πάρει να τρέξει τα 3 μίλια; (ποσοστό ρεαλιστικών απαντήσεων 6%).
Σε άλλη έρευνα των Yoshida, Verschaffel & De Corte (1997), η οποία έγινε
σε μαθητές στο Βέλγιο αλλά και στην Ιαπωνία, φάνηκε πως και στις δύο χώρες, οι
μαθητές αγνοούν τη γνώση της καθημερινότητας, έχοντας επιτυχία μόνο στα
συνηθισμένου τύπου προβλήματα. Αντίθετα, στα «προβληματικού» τύπου
προβλήματα, υπήρξαν ελάχιστες ρεαλιστικές απαντήσεις.
Δύο από αυτά σε μετάφραση χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνά μας (στο
σύνολο ήταν 10 ζεύγη S και P προβλημάτων) και παρατίθενται στον πίνακα
παρακάτω:
Πλάκες: Η Κουνίκο αγόρασε 4 πλάκες των 2.5 μέτρων. Πόσες πλάκες του 1
μέτρου μπορεί να κόψει από αυτές;
Απόσταση: Ο Ισίρο και η Κεισούκο πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο. Η Ισίρο
μένει 17 χλμ από το σχολείο. Η Κεϊσούκο 8 χλμ. από το σχολείο. Πόσο απέχουν τα
σπίτια τους μεταξύ τους;
Τα προβλήματα που δόθηκαν στους Ιάπωνες μαθητές είχαν ως εξής:
P1: Kooichi has 5 friends and Satoru has 6 friends. Kooichi and Satoru decide to give a party
together. They invite all their friends. All friends are present. How many friends are there at the party?
P2: Kuniko has bought 4 planks of 2,5 m each. How many planks of 1m can she saw out of
these planks?
P3: What will be the temperature of water in a container if you pour 1 litre of water at 80
degrees and 1 litre of water at 40 degrees into it?
P4: 450 baseball fans will go to the stadium by bus. Each bus can hold 36 fans. How many
buses are needed?
P5: Yoshei’s best time to run 100m is 17 sec. How long will it take to run 1 km?
P6: Ichiro and Keisuke go to the same school. Ichiro lives at a distance of 17 km from the
school and Keisuke at 8 km. How far do Ichiro and Keisuke live from each other?
P7: Grandfather gives his 4 grandchildren a box containing 18 balloons, which they share
equally. How many balloons does each grandchild get?
P8: Kenji was born in 1978. Now it is 1995. How old is he?
P9: A man wants to have a rope long enough to stretch between two poles 12m apart, but he
has only pieces of rope 1,5 m long. How many of these pieces would be needed to tie together to
stretch between the poles?
P10: This flask is being filled from a tap at a constant rate. If the depth of the water is 4 cm
after 10 sec, how deep will it be after 30 sec? (Το πρόβλημα αυτό συνοδευόταν από σχεδιάγραμμα
ενός δοχείου σε σχήμα κώνου, μερικώς γεμάτο με νερό).

(Yoshida et al, 1997)

16

Επιπλέον της έρευνας των Verschaffel et al (1994), στους Γιαπωνέζους
μαθητές δόθηκαν επιπλέον προβλήματα με μια γραπτή νύξη η οποία ανέφερε πως
κάποια από τα προβλήματα μπορεί να είναι πολύ δύσκολα ή ακόμα και άλυτα. Παρά
τη νύξη αυτή, τα αποτελέσματα όσον αφορά στον αριθμό των ρεαλιστικών
απαντήσεων που δόθηκαν από τους μαθητές δεν διαφοροποιήθηκαν αισθητά.
Ανάλογη έρευνα έγινε από τους Reusser & Stebler (1997) στην Ελβετία, σε
μαθητές της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, όπου τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές
λύνουν εύκολα ακόμα και άλυτα προβλήματα, χωρίς να δείχνουν κανένα ενδιαφέρον
για την καθημερινή πραγματικότητα. Στην ίδια έρευνα, τα ίδια προβλήματα δόθηκαν
σε μεγαλύτερα παιδιά, με νύξη σε τρία διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας
(προοδευτική αλλαγή των συμφραζομένων του προβλήματος, εντονότερες νύξεις για
τη φύση του κλπ) , χωρίς πάλι ο αριθμός των ρεαλιστικών απαντήσεων να διαφέρει
σημαντικά προς το καλύτερο, με εξαίρεση τους μαθητές στους οποίους δόθηκαν
πολλές εξηγήσεις και νύξεις για ένα μόνο πρόβλημα που τους τέθηκε, οι οποίοι
εμφάνισαν μέτρια απόδοση.
Προβλήματα με νύξη δόθηκαν επίσης σε μαθητές της Ε΄τάξης του Δημοτικού
στην Κύπρο από τους Ανδρέου, Μενελάου & Λεμονίδη (2007), με ανάλογα
αποτελέσματα: είτε με νύξη, είτε χωρίς, οι μαθητές τείνουν να μην εφαρμόζουν τις
γνώσεις τους από την καθημερινή ζωή στη λύση των ρεαλιστικών προβλημάτων.
Έχουν δε την ισχυρή πεποίθηση πως τα προβλήματα αριθμητικής του σχολείου,
έχουν μια και μόνο αριθμητική απάντηση.
Έρευνες όπως των Cooper & Harries (2002) και Wyndhamn & Saljo (1997)
έδειξαν πως ο τρόπος και τα λεγόμενα των κειμένων των προβλημάτων όταν τίθενται
με ρεαλιστικότερο τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις απαντήσεις των
παιδιών, ενώ στην δεύτερη έρευνα φάνηκε πως τα ρεαλιστικά προβλήματα
αντιμετωπίζονται ευκολότερα, όταν η επίλυσή τους γίνεται σε αλληλεπιδραστικά
πλαίσια (ομαδική συνεργασία).
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4.2 Έρευνες σε φοιτητές (υποψήφιους δασκάλους) και σε εκπαιδευτικούς.
Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα έχει μεταστραφεί γενικότερα στη
μελέτη των στάσεων – αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, αλλά και των υποψήφιων
εκπαιδευτικών, με σκοπό την εξέταση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την
διδασκαλία των μαθηματικών. Στη λύση των προβλημάτων δε, η βιβλιογραφία και
αρθρογραφία δεν παρουσιάζει πολλές έρευνες ανάλογες με το κομμάτι των μαθητών.
(Chapman, 1997: 201).
Ο Λεμονίδης (1995) σε έρευνά του σε 91 δασκάλους εν ενεργεία, διέκρινε
τρεις στάσεις τους απέναντι στα μαθηματικά (πριν αρχίσουν να διδάσκουν): θετική,
αρνητική και ουδέτερη. Όσον αφορά στις προτιμήσεις τους παρατήρησε ότι το 77%
από τους δασκάλους είχαν δηλώσει στο ερωτηματολόγιο τα μαθηματικά σαν πρώτη ή
δεύτερη προτίμηση, ενώ παράλληλα δήλωσαν σε ποσοστό 63% πως τους έλειπαν
γνώσεις ειδικών διδακτικών μεθόδων για τα Μαθηματικά.
Ο Thompson (1985, 1988) μελέτησε την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι
στα μαθηματικά γενικότερα και στην επίλυση προβλημάτων ειδικότερα,
χρησιμοποιώντας κυρίως case studies και συνεντεύξεις. Από τις έρευνές του φάνηκε
πως η στάση του δασκάλου απέναντι στα μαθηματικά επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με
τον οποίο διδάσκει μαθηματικά.
Οι δε απόψεις των μαθητών σχετικά με τη φύση των μαθηματικών
επηρεάζονται ιδιαίτερα από την άποψη των δασκάλων τους γι΄ αυτά. Οι περισσότεροι
μαθητές πιστεύουν πως θα έπρεπε να υπάρχει μια έτοιμη μέθοδος για τη λύση
προβλημάτων, η οποία να οδηγεί σε άμεση λύση τους. (Schoenfeld, 1992: 359).
Επιπλέον, όπως θα δούμε και παρακάτω αναλυτικά στο υποκεφάλαιο για το
διδακτικό συμβόλαιο, ο Schoenfeld (1992) επισημαίνει πως οι περισσότεροι μαθητές
πιστεύουν πως κάθε πρόβλημα έχει μια απάντηση που προκύπτει από μια μόνο
σωστή μέθοδο επίλυσης. Επίσης ότι οι «συνηθισμένοι» μαθητές (δηλαδή όχι οι
«διάνοιες») δεν μπορούν να καταλαβαίνουν τα μαθηματικά, παρά μόνο να
αποστηθίζουν και να εφαρμόζουν μαθηματικές διαδικασίες μηχανιστικά. Αυτές οι
αντιλήψεις προκύπτουν από τις εμπειρίες – στάσεις – αντιλήψεις που τους «περνούν»
οι δάσκαλοί τους, μέσα στη σχολική τάξη.
Με λίγα λόγια, υπάρχει μια διαλεκτική – αλληλεπιδραστική σχέση ανάμεσα
στις αντιλήψεις – στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα μαθηματικά και στην
καθημερινή τους διδασκαλία.
Οι πεποιθήσεις των δασκάλων ασκούν ισχυρή επίδραση στην πρακτική της
διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού τους σε εφαρμογή, δύο
παράγοντες έχουν επιπτώσεις σε αυτές τις πεποιθήσεις: οι περιορισμοί και οι
ευκαιρίες του κοινωνικού πλαισίου της διδασκαλίας, και το επίπεδο της σκέψης του
δασκάλου. Η αυτονομία του δασκάλου των μαθηματικών εξαρτάται από τρεις
παράγοντες: πεποιθήσεις, κοινωνικό πλαίσιο, και επίπεδο σκέψης. Έτσι, οι
πεποιθήσεις μπορούν να καθορίσουν, παραδείγματος χάριν, εάν ένα κείμενο
μαθηματικών χρησιμοποιείται απερίσκεπτα ή όχι. Το κοινωνικό πλαίσιο περιορίζει
σαφώς την ελευθερία του δασκάλου στις επιλογές αλλά και στις δράσεις, που
περιορίζει την περιοχή της αυτονομίας του δασκάλου. Το υψηλότερο επίπεδο σκέψης
από την άλλη, σε επίπεδο αυτογνωσίας – αυτοαξιολόγησης του δασκάλου ώστε να
θέτει ενεργά η μη τις πεποιθήσεις του στην πρακτική του, είναι ένα στοιχείο κλειδί
για την αυτονομία της διδασκαλίας. (Ernest, 1989: 249).
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Το ίδιο συμβαίνει και με την στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στο ειδικό
διδακτικό θέμα της επίλυσης προβλημάτων: η στάση του απέναντι στη λύση
προβλημάτων, είτε ως αντικείμενο, είτε ως μέσο διδασκαλίας, επηρεάζει άμεσα την
πρακτική του μέσα στη σχολική τάξη. Οι δάσκαλοι π.χ που έχουν αρνητική στάση
απέναντι στα μαθηματικά ως αντικείμενο ή αρνητική στάση απέναντι στη λύση
προβλημάτων (τη θεωρούν ανώφελη π.χ), διδάσκουν με διαφορετικό τρόπο, λιγότερο
εμπεριστατωμένα από αυτούς που έχουν τα μαθηματικά και τη λύση των
προβλημάτων σε μεγαλύτερη εκτίμηση, δηλαδή υψηλότερα στην προτίμησή τους σαν
διδασκόμενα μαθήματα. (Thompson 1984, 1985, 1988).
O Chapman (1997) θεωρεί πως η ανάγκη για διερεύνηση και κατανόηση της
διδασκαλίας από την πλευρά του δασκάλου γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στη
λύση προβλημάτων, είναι επιτακτική. Σε μελέτες περιπτώσεων (case studies) 3
δασκάλων που διεξήγαγε, ανάλογες αυτών του Thompson (1985), μελέτησε τον
τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν μεταφορές για να δώσουν νόημα στη
διδασκαλία προβλημάτων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως αυτές (οι μεταφορές
από τη προσωπική εμπειρία των δασκάλων στο μάθημα) μπορούν να χρησιμεύσουν
ως ένα πολύ χρηστικό εφαλτήριο ώστε η διδασκαλία της λύσης προβλημάτων να
γίνει ευχερέστερη.
Σε μια πιο πρόσφατη έρευνά του (αρκετά εξειδικευμένη στο αντικείμενο της
λύσης προβλημάτων), ο Chapman (2006) μελέτησε τους τρόπους με τους οποίους
επιλέγουν να διδάξουν τα λεκτικά προβλήματα οι εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποίησε τις
έννοιες του Bruner για την παραδειγματική και αφηγηματική κατανόηση και
κατέληξε πως οι περισσότεροι χρησιμοποιούν την παραδειγματική κατανόηση σε
διαφορετικό βάθος, η οποία απαιτεί συγκέντρωση περισσότερο στις μαθηματικές
δομές και έννοιες, παρά στο κοινωνικό πλαίσιο του προβλήματος. Η αφηγηματική
κατανόηση από την άλλη, επικεντρώνεται στο κοινωνικό πλαίσιο, στις σχέσεις των
εμπλεκομένων μερών του προβλήματος κλπ. Τη δεύτερη τη χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτικοί μόνο σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργήσουν την κατάλληλη
ατμόσφαιρα στην τάξη, ώστε να παρακινηθούν οι μαθητές να λύσουν το πρόβλημα.
Σημαντικό βέβαια είναι, να χρησιμοποιούνται ως αλληλοσυμπληρούμενοι και οι δύο
τρόποι προσέγγισης στα λεκτικά προβλήματα πλαισίου. Από την άλλη, οι δύο αυτοί
τρόποι προσέγγισης – κατανόησης μπορούν να παρέχουν μια νοηματικά
προσδιορισμένη βάση στο πως εξετάζουν οι εκπαιδευτικοί τα συμφραζόμενα στα
προβλήματα που διδάσκουν.
Σημαντικά ευρήματα μας δίνουν οι έρευνες που έγιναν σε φοιτητές –
δασκάλους (pre service teachers), καθώς φαίνεται πως οι ίδιοι αργότερα θα διδάξουν
προβλήματα, με τον τρόπο που διδάχθηκαν και οι ίδιοι, «κουβαλώντας» τις
αντιλήψεις τους από το σχολείο, στη μετέπειτα πρακτική:
Οι Verschaffel, De Corte & Boghart (1997) μελέτησαν τις «επιδόσεις» 332
φοιτητών – δασκάλων σε 7 ρεαλιστικά προβλήματα (P items) σαν αυτά που
αναφέρονται στην υποενότητα για τις έρευνες στους μαθητές. 52% των απαντήσεών
τους σε τουλάχιστον 7 προβλήματα δεν ήταν ρεαλιστικές. Επιπλέον, όταν τους
ζητήθηκε να αξιολογήσουν τις απαντήσεις των μαθητών στα ίδια προβλήματα,
έτειναν σε ποσοστό 56% να βαθμολογούν ως σωστές τις μη – ρεαλιστικές απαντήσεις
των παιδιών. Μόνο το 18% των μη ρεαλιστικών απαντήσεων αξιολογήθηκε ως
τελείως λάθος από τους φοιτητές.
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Τα προβλήματα που δόθηκαν από τους Verschaffel et al (1997) στους
φοιτητές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Τα προβλήματα “buses” , “Planks”,
“Runner” και “School” χρησιμοποιήθηκαν και στη δική μας έρευνα.
Name
Buses
School
Runner
Flask
Rope
Planks
Friends

Problem
450 soldiers must be bused to their training site. Each army bus can hold 36
soldiers. How many buses are needed?
Bruce and Alice go to the same school. Bruce lives at a distance of 17 kilometers
from the school and Alice at 8 kilometers. How far do Bruce and Alice live from
each other?
John’s best time to run 100 metres is 17 seconds. How long will it take to travel 1
kilometre?
This flask is being filled from a tap at a constant rate. If the depth of the water is 3,5
cm after 10 sec, how deep will it be after 30 secs?
A man wants a rope long enough to stretch between two poles 12 m apart, but he
has only pieces of rope 1,5 m long. How many pieces would he need to tie together
to stretch between the poles?
Steve has bought 4 planks of 2,5 metres each. How many planks of 1 metre can he
get out of these planks?
Carl has 5 friends and Georges has 6 friends. Carl and George decide to give a party
together. They invite all their friends. All friends are present. How many friends are
there at the party?

( Verschaffel, De Corte & Borghart, 1997)
Ανάλογη έρευνα με φοιτητές διεξήγαγαν και οι Κωνσταντίνου, Τάνου &
Λεμονίδης (2007) στην Κύπρο σε πρωτοετείς, δευτεροετείς φοιτητές, αλλά και σε
μαθητές. Ειδικότερα, σε 54 πρωτοετείς και 111 δευτεροετείς φοιτητές, δόθηκαν τα
ίδια προβλήματα με την παρούσα έρευνα: Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως στα 3
από τα 4 «προβληματικά» προβλήματα, οι επιδόσεις μαθητών και φοιτητών είναι
πανομοιότυπες. Δηλαδή και οι δύο ομάδες, με εξαίρεση ένα πρόβλημα στο οποίο τα
πήγαν καλύτερα οι δευτεροετείς φοιτητές σε σχέση με τους πρωτοετείς, τείνουν να μη
χρησιμοποιούν την καθημερινή γνώση και εμπειρία για να λύσουν τα (P)
προβλήματα. Τα ποσοστά μη- ρεαλιστικών απαντήσεων είναι πολύ υψηλά και στις
τρεις ομάδες, γεγονός που επιβεβαιώνει τόσο τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και την
επιρροή του «διδακτικού συμβολαίου» τόσο σε μαθητές, όσο και σε μελλοντικούς
δασκάλους.(Lemonidis, 2007).
Τέλος, οι Contreras & Martinez – Cruz (2001) σε έρευνά τους μελέτησαν τις
απαντήσεις 68 φοιτητών (μελλοντικοί εκπαιδευτικοί – prospective teachers) σε
«προβληματικά» προβλήματα με διαίρεση κλασμάτων. Από τους φοιτητές αυτούς,
μόνο το 28% των απαντήσεών τους περιείχε λύση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ρεαλιστική. Το υπόλοιπο 72% των απαντήσεων κατηγοριοποιήθηκε ως ανεπιτυχές.
Επίσης από την έρευνα αυτή φάνηκε πως κάποιοι φοιτητές μερικές φορές
χρησιμοποιούν μη – μαθηματικά μέσα για να λύσουν μαθηματικά προβλήματα, αλλά
κυρίως το γεγονός πως οι περισσότεροι φοιτητές δεν βάσισαν τις απαντήσεις τους
πάνω σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις βασισμένες στη δεδομένη κατάσταση πλαισίου που
τους δόθηκε.
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4.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών – φοιτητών στα
ρεαλιστικά προβλήματα. Το «Διδακτικό Συμβόλαιο».
Γιατί λοιπόν η επίλυση των ρεαλιστικών προβλημάτων «φαντάζει» τόσο
δύσκολη στα πλαίσια της σχολικής τάξης; Γιατί συστηματικά στις έρευνες οι μαθητές
(αλλά και οι φοιτητές) δίνουν απαντήσεις που δεν συνάδουν με τη λογική, αφήνοντας
εντελώς έξω από τις γνώσεις τους την καθημερινότητα; (Reusser & Stebler, 1997)
Ο Shoenfeld (1988: 85) χαρακτηρίζει αυτή τη κατάσταση «αναστολή της
λογικής διαδικασίας» (suspension of sense – making). Ειδικότερα, επισημαίνει πως
στο σχολικό πλαίσιο, τα προβλήματα πάντα έχουν απαντήσεις, οι οποίες είναι πάντα
αριθμητικές και βρίσκονται όταν κανείς χειριστεί σωστά τα ψηφία μέσα στο κείμενο:
επομένως μέσα στην τάξη μαθαίνει κανείς να χειρίζεται νούμερα, ακόμα και αν αυτά
δεν έχουν καμία σχέση με το γενικότερο πλαίσιο (context). Έτσι οι μαθητές μπορούν
να λύνουν προβλήματα χωρίς να τα διαβάζουν παρά μόνο κοιτάζοντας τα νούμερα
μέσα στο κείμενο, όπως φάνηκε στο προαναφερθέν πρόβλημα με τον καπετάνιο και
το βοσκό.
Οι δάσκαλοι από την άλλη, σύμφωνα με τον Thompson (1988) όταν
αναφέρονται στη φύση της λύσης των λεκτικών προβλημάτων λένε ότι είναι μια
«εφαρμογή υπολογιστικών δυνατοτήτων των μαθητών» και δίνουν σημασία στη
«σωστή μέθοδο επίλυσης» ενώ σε έρευνά του υπήρχαν νύξεις στις απαντήσεις τους
όπως αυτές:
•
•
•
•
•

Είναι η απάντηση που μετράει σε ένα πρόβλημα και όταν αυτή υπάρχει, τότε
λύθηκε.
Ο καθένας πρέπει να βρει τη λύση με το σωστό τρόπο.
Η απάντηση σε ένα λεκτικό πρόβλημα είναι σχεδόν πάντα ένα νούμερο.
Κάθε προβληματική κατάσταση είναι συνδεμένη με μια ειδική – μοναδική
διαδικασία που δίνει λύσεις.
Το κλειδί για να είναι κανείς επιτυχημένος στη λύση προβλημάτων, είναι να
ξέρεις και να θυμάσαι τι να κάνεις.

Οι απόψεις αυτές των δασκάλων δεν είναι και πολύ διαφορετικές από αυτές
των μαθητών και έτσι, υπάρχει το ερώτημα αν πραγματικά οι μαθητές τις
ενστερνίζονται από τους δασκάλους τους ή αν οι απόψεις αυτές απορρέουν από το
αναλυτικό πρόγραμμα ή αν είναι συνδυασμός και των δύο.
Αρκετοί ερευνητές ( στο Verschaffel, Greer & De Corte, 2000) συνόψισαν τη
δομή αυτών των υποκείμενων κανόνων και προσδοκιών που χρησιμοποιούν οι
μαθητές αλλά και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο «παιχνίδι» της λύσης
προβλημάτων όπως οι δάσκαλοι, οι συντάκτες των βιβλίων, οι σχεδιαστές των
αναλυτικών προγραμμάτων κλπ.
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Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις των ερευνητών στην διαδικασία αντιμετώπισης
– επίλυσης προβλημάτων προκύπτουν οι παρακάτω παρατηρήσεις:
•
•
•
•
•
•
•

Να θεωρείτε ότι κάθε πρόβλημα που παρουσιάζει ο δάσκαλος στην τάξη είναι
λογικό. Μην κάνετε ερωτήσεις. Εμπιστευθείτε την αυθεντία όσον αφορά στην
πληρότητα και λογικότητα του προβλήματος.
Υπάρχει μόνο μία, λογική και αριθμητική απάντηση σε κάθε πρόβλημα.
Η απάντηση αυτή βρίσκεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία με όλους τους
αριθμούς που αναφέρονται στο πρόβλημα.
Η λύση του προβλήματος βρίσκεται εφαρμόζοντας διαδικασίες – αλγόριθμους
γνωστούς στους μαθητές από προηγούμενα μαθήματα.
Η τελική λύση, αλλά και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα έχουν «καθαρούς»
αριθμούς.
Το πρόβλημα έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τη λύση του, δεν έχει
περιττές πληροφορίες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λύση του
εξωτερική γνώση.
Το πρόβλημα του σχολείου διαφέρει από αυτό της ζωής και δεν χρειάζεται να
ανησυχεί κανείς για τις καταστάσεις της καθημερινότητας που αγνοούνται σε
αυτό.

Η ιδέα του «διδακτικού συμβολαίου» (Brousseau, 1984) μπορεί να εισαχθεί
εδώ, εννοώντας το σύστημα των κανόνων, προσδοκιών και διαδικασιών που
προκύπτουν ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή: (Greer, 1997).
Ειδικότερα, οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις συνοψίστηκαν – ορίστηκαν
υπό την έννοια των κρυμμένων και μη προσδοκιών και κρυφών κανόνων από τον
Brousseau (στο Verschaffel, Greer & De Corte, 2000: 60) ως «διδακτικό συμβόλαιο»
με τον παρακάτω ορισμό:
Στη διδακτική διαδικασία η οποία προετοιμάζεται και εκτελείται από το
δάσκαλο, ο μαθητής έχει τη δουλειά να λύσει το πρόβλημα που του δίνεται, αλλά η
προσβασιμότητα σε αυτή τη δουλειά γίνεται μέσω της ερμηνείας στις ερωτήσεις που
τους γίνονται, των πληροφοριών και των περιορισμών που τους δίνονται. Όλα αυτά
αποτελούν τη μέθοδο διδασκαλίας του δασκάλου. Αυτές οι συγκεκριμένες συνήθειες
(συμπεριφορές) του δασκάλου προσδοκούνται από τους μαθητές και οι αντίστοιχες του
μαθητή προσδοκούνται από το δάσκαλο. Αυτό είναι το διδακτικό συμβόλαιο.
Για τον Brousseau (στο Κολέζα, 2000: 49), το διδακτικό συμβόλαιο
περιλαμβάνει ρητούς (π.χ «να κάνετε τις πράξεις σας στο πρόχειρο») αλλά κυρίως
άρρητους (υπονοουμένους) κανόνες, η σκοπιμότητα των οποίων δεν είναι πάντα
σαφής. Έτσι, στα πλαίσια του διδακτικού συμβολαίου, ο δάσκαλος καθορίζει το
επιτρεπτό και το απαγορευμένο, προτάσσει τις επιθυμίες του κάνοντας ερωτήσεις,
χρησιμοποιώντας όρους και διαπιστώσεις, μοιράζει ρόλους και θέτει τους στόχους
του μαθήματος. Η έννοια δε του διδακτικού συμβολαίου, ξεπερνά τη διδασκαλία
καθώς «χτίζει» μια σχέση αναμενόμενων συμπεριφορών ανάμεσα στον διδάσκοντα
και το διδασκόμενο.
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Στη «παραδοσιακή» διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων, ο δάσκαλος
παρουσιάζει ένα πρόβλημα, οι μαθητές φτάνουν στη λύση του σιωπηλά και χωρίς
επιχειρηματολογία και στο τέλος, με τη λύση και τα δύο μέρη είναι ευχαριστημένα,
αφού θεωρείται από το δάσκαλο πως ο στόχος της κατανόησης και της μάθησης
πραγματοποιήθηκε. Όταν άλλωστε η λύση προβλημάτων ρουτίνας γίνεται με μια
σταθερή ακολουθία, είναι ευκολότερο για τους μαθητές να λύσουν το πρόβλημα,
έστω και αν σε πολλές περιπτώσεις δεν κατάλαβαν γιατί αυτή η λύση είναι
κατάλληλη για το πρόβλημα που τους δόθηκε. (Wyndhamn & Saljo, 1997:364).
Για το ίδιο θέμα, οι Verschaffel & De Corte (στο Verschaffel 2002: 70)
εισήγαγαν τον όρο «σχήμα λεκτικού προβλήματος» (word problem schema) με τον
οποίο αναφέρονται στο σύστημα αξιών και δοξασιών που μοιράζονται οι
εκπαιδευτικοί με τους μαθητές, μεταξύ των οποίων και ο σκοπός της διαδικασίας
επίλυσης προβλήματος αλλά και το γενικότερο πολύπλοκο σύστημα προσδοκιών
ερμηνειών της δομής της διαδικασίας που κυριαρχεί στο «παιχνίδι των λεκτικών
προβλημάτων» όπως το ονομάζουν.
Επομένως, η επιτυχημένη διδασκαλία στη λύση ρεαλιστικών, λεκτικών και
όχι μόνο προβλημάτων πλαισίου (γενικότερα η μάθηση) δε βρίσκεται στην τήρηση
του διδακτικού συμβολαίου, αλλά στη ρήξη του. (Brousseau, 1984).
Αυτή η ρήξη φυσικά δεν μπορεί αν έλθει από μόνη της, παρά είναι κυρίως
στο χέρι του εκπαιδευτικού, αλλά και στο χέρι των εκπαιδευτών του εκπαιδευτικού
ώστε να συνεισφέρουν στην πραγματοποίησή της.
Με άλλα λόγια, η προσπάθεια απεμπλοκής από τη ρουτίνα της συνήθους
μέχρι τώρα διαδικασίας λύσης προβλημάτων έγκειται στις αλλαγές της μόρφωσης –
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της αναμόρφωσης των εγχειριδίων και των
αναλυτικών προγραμμάτων, μιας γενικότερης χειραφέτησης του εκπαιδευτικού από
τη τροχοπέδη της κάλυψης της ύλης και του περιορισμένου χρόνου για να το πετύχει
αυτό. Οι προσπάθειες αυτές, γίνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως
προαναφέρθηκε, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο βιβλίων και
Α.Π, όσο και στις σπουδές των υποψηφίων δασκάλων, στα παιδαγωγικά τμήματα της
χώρας.
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5. Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις
Κλείνοντας το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, είναι χρήσιμο να γίνουν
μερικές παρατηρήσεις:
Είναι φανερό, πως όλες οι έρευνες που έγιναν σε παιδιά, συγκλίνουν σε ένα
γεγονός: πως οι μαθητές εξαιρούν τις γνώσεις τους από την καθημερινή ζωή, όταν
καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα «μη συνηθισμένο» (P problem). Αντιθέτως, οι
μαθητές φαίνεται να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τη συνήθη διαδικασία λύσης
προβλημάτων στην τάξη, όταν μάλιστα τα προβλήματα είναι τα «συνηθισμένα» (S
problems).
Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές και υποψήφιοι δάσκαλοι, όταν καλούνται
να λύσουν ανάλογου είδους «προβληματικά» προβλήματα πλαισίου, τείνουν να
έχουν τις ίδιες επιδόσεις με αυτές των μαθητών. Μάλιστα, όσο πιο «νέοι» είναι στο
πανεπιστήμιο, τόσο οι απαντήσεις τους στα ρεαλιστικά προβλήματα προσομοιάζουν
με αυτές των μαθητών. Έτσι, φαίνεται πως όντως οι φοιτητές τείνουν να διδάξουν με
τον τρόπο με τον οποίο έχουν διδαχθεί και οι ίδιοι ως μαθητές. «Πως άλλωστε
μπορούν οι δάσκαλοι να διδάξουν μαθηματικά που δεν ξέρουν, με τρόπους που ποτέ
δεν βίωσαν;» (Cohen & Ball, 1990).
Οι αναφερόμενες έρευνες στους δασκάλους από την άλλη πλευρά, ρίχνουν
φως σε ορισμένα κομμάτια του αντικειμένου όπως στις αντιλήψεις και τις στάσεις
τους απέναντι στα μαθηματικά και την λύση προβλημάτων οι οποίες φαίνεται πως
αντανακλούν άμεσα και έμμεσα στη διδασκαλία τους. Ωστόσο, έρευνες σε
δασκάλους με προβλήματα σαν και αυτά που τέθηκαν σε μαθητές και φοιτητές δεν
βρέθηκαν στη βιβλιογραφία.
Μια λογική εξήγηση για τις «φτωχές» επιδόσεις των μαθητών και φοιτητών
στα ρεαλιστικά προβλήματα, είναι η τήρηση του «διδακτικού συμβολαίου» από τις
δύο πλευρές: οι μαθητές λύνουν συνήθως τα ιδίου τύπου προβλήματα, με
συγκεκριμένες μεθόδους και εκπληρώνουν τις γνωστές σε αυτούς προσδοκίες του
εκπαιδευτικού συστήματος και του εκπαιδευτικού, ο οποίος ρητά και άρρητα βάζει
τους κανόνες του «παιχνιδιού της λύσης προβλημάτων» (Vershaffel, 2002).
Οι σύγχρονες τάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας έχουν στο επίκεντρο τον
εκπαιδευτικό ως φορέα αντιλήψεων που μπορούν να επηρεάσουν τη διδασκαλία και
ως προς την ίδια του την διδακτική πρακτική, δηλαδή συνολικά ως ρόλος που μπορεί
να διαδραματίσει ώστε η μάθηση των μαθηματικών να γίνει πιο ουσιαστική. Οι
στόχοι της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων είτε σαν άσκηση είτε σαν μέσο
διδασκαλίας άλλων εννοιών όπως φαίνεται άλλωστε από τις αρχές και τα Α.Π των
χωρών που προαναφέρθηκαν είναι ξεκάθαροι: τα μαθηματικά έχουν αξία όταν
γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας και όταν βρίσκουν απαντήσεις και εφαρμογή
χρησιμότητας σε αυτήν.
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1. Διατύπωση ερωτήματος
Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, είδαμε πως οι μαθητές και οι φοιτητές,
όταν έρχονται αντιμέτωποι με ρεαλιστικά προβλήματα, δεν επιστρατεύουν τις
γνώσεις της καθημερινής ζωής τις οποίες διαθέτουν προκειμένου να τα λύσουν.
Επίσης είδαμε πως η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη φύση των μαθηματικών
και των προβλημάτων, επηρεάζει τη διδακτική τους πρακτική.
Στο ερευνητικό μέρος, θα εξετάσουμε πως οι δάσκαλοι στην Ελλάδα, στα
δημόσια δημοτικά σχολεία λύνουν τα ρεαλιστικά προβλήματα και αν οι απαντήσεις
τους προσομοιάζουν προς αυτές των διεθνών ερευνών. Οι απαντήσεις τους θα
αναλυθούν σε σχέση με το φύλο τους, τη διδακτική τους εμπειρία (χρόνια υπηρεσίας
και τάξεις που έχουν διδάξει), τη μόρφωση (σχολή από την οποία έχουν
αποφοιτήσει), αλλά και σε σχέση με την προτίμησή τους ως προς τη διδασκαλία του
μαθήματος των μαθηματικών.

2. Υποθέσεις – ερωτήσεις και στόχοι της έρευνας.
Ξεκινώντας να κάνουμε την έρευνα, ήταν δύσκολο να γίνουν πολλές και
εμπεριστατωμένες υποθέσεις, μια και τα προβλήματα αυτά, τίθενται για πρώτη φορά
«ενώπιον» δασκάλων εν ενεργεία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Στηριγμένοι λοιπόν στις έρευνες που έγιναν σε μαθητές και φοιτητές μπορούμε να
θέσουμε τα δύο βασικά ερωτήματα - υποθέσεις:
•
•

Πώς αντιμετωπίζουν οι εν ενεργεία δάσκαλοι τα ρεαλιστικά προβλήματα;
Ποιοι παράγοντες από μόνοι τους η σε σχέση με τους υπόλοιπους (φύλο,
εμπειρία σε τάξεις, προϋπηρεσία σε χρόνια, σπουδές, προτίμηση στα
μαθηματικά) επηρεάζουν τις επιδόσεις των δασκάλων στα ρεαλιστικά
προβλήματα;

Στόχοι λοιπόν της έρευνας (κατ΄ αντιστοιχία με τα ερωτήματα) είναι:
Ο πρώτος στόχος είναι να φανεί κατά το δυνατόν πόσο οι δάσκαλοι είναι
επηρεασμένοι από το διδακτικό συμβόλαιο. Είναι το κεντρικό ερώτημα της έρευνας,
υπό την έννοια της επαλήθευσης ή όχι των ευρημάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας σε
μαθητές και φοιτητές.
Ο δεύτερος στόχος είναι να φανούν αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στις γυναίκες δασκάλους και τους άντρες, όσον αφορά στη λύση ρεαλιστικών
προβλημάτων: υπάρχει άλλωστε ένα γενικό στερεότυπο στα σχολεία, πως γενικά οι
άντρες είναι «καλύτεροι» στα μαθηματικά από τις γυναίκες, αφού συνήθως (ιδίως οι
παλαιότερες γενιές) παίρνουν μεγάλες τάξεις, με πιο πολλές απαιτήσεις στο επίπεδο
των μαθηματικών.
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Στόχος είναι ακόμα να φανεί αν οι δάσκαλοι που έχουν διδάξει όλες τις τάξεις,
αυτοί δηλαδή που έχουν εκτενή εμπειρία από όλες τις τάξεις του δημοτικού και την
ύλη τους, δίνουν περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις από αυτούς τους δασκάλους
οι οποίοι στη μέχρι τώρα καριέρα τους, είτε λόγω χρόνων υπηρεσίας, είτε λόγω
προτίμησης, έχουν διδάξει μέχρι τώρα ορισμένες (κάποιες) από τις τάξεις του
δημοτικού και όχι όλες.
Ένας επιπλέον στόχος της έρευνας είναι να αναδειχθούν – αν υπάρχουν –
διαφορές στις επιδόσεις των δασκάλων σε σχέση με τις σχολές από τις οποίες έχουν
αποφοιτήσει. Αν δηλαδή οι νεότεροι δάσκαλοι που έχουν τελειώσει τα πιο
«σύγχρονα» παιδαγωγικά τμήματα και επομένως έχουν πιο πρόσφατη κατάρτιση
είναι καλύτεροι στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων (έχουν μεγαλύτερο
ποσοστό ρεαλιστικών απαντήσεων) από τους παλαιότερους δασκάλους της
ακαδημίας.
Επόμενος στόχος είναι η ανάδειξη της προτίμησης των δασκάλων ως προς τα
μαθηματικά ως παράγοντα επιτυχίας στη λύση των ρεαλιστικών προβλημάτων. Αν
με λίγα λόγια οι δάσκαλοι που έχουν στις τρεις πρώτες προτιμήσεις τους τα
μαθηματικά ως αντικείμενο διδασκαλίας, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ρεαλιστικών
απαντήσεων
από αυτούς που δεν δήλωσαν καθόλου τα μαθηματικά σαν
προτιμώμενο αντικείμενο διδασκαλίας.
Σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα (ιδίως με τους παράγοντες της εμπειρίας σε
τάξεις και με τις σπουδές), ένας ακόμη στόχος της έρευνας, είναι να αναδειχθούν,
εφόσον υπάρξουν, διαφορές στις επιδόσεις των δασκάλων σε σχέση με τα χρόνια
υπηρεσίας τους. Αν δηλαδή οι παλαιότεροι δάσκαλοι δίνουν περισσότερες ορθές
απαντήσεις ή όχι σε σχέση με τους νεότερους σε χρόνια υπηρεσίας.
Η έρευνα έτσι, θα κινηθεί σε δύο κύριους άξονες: α) Ανάλυση απαντήσεων
των δασκάλων ανά πρόβλημα όπου θα αναλυθούν σαν σύνολο οι τύποι λύσεων που
έδωσαν οι δάσκαλοι στα προβλήματα και β) συσχέτιση των απαντήσεών (επιδόσεων)
τους με το φύλο, τη σχολή που έχουν αποφοιτήσει, τη διδακτική τους εμπειρία, τα
χρόνια προϋπηρεσίας τους και την προτίμησή τους στα μαθηματικά.
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3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.1 Γενικά
Για τους σκοπούς της έρευνας καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο
(παράρτημα) το οποίο περιλάμβανε 4 ρεαλιστικά (P problems) καθώς και τα ανάλογα
στατιστικά στοιχεία για τον έλεγχο του δείγματος όπως φύλο, μόρφωση, χρόνια
υπηρεσίας, μαθήματα που προτιμά ο εκπαιδευτικός να διδάσκει κατά σειρά. Η
έρευνα διεξήχθη από τον Μάρτιο του 2007 ως και τον Ιούνιο του ίδιου έτους, σε ένα
δείγμα 162 δασκάλων από όλη την επικράτεια. Οι δάσκαλοι έλαβαν είτε δια χειρός,
είτε με ταχυδρομείο (ηλεκτρονικό και συμβατικό), είτε με τηλεομοιοτυπία το
ερωτηματολόγιο, χωρίς να τους δοθεί όριο χρόνου να το συμπληρώσουν.
Η επιλογή των δασκάλων έγινε με μη τυχαία δειγματοληψία και ειδικότερα
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της «χιονοστιβάδας». Για τη στατιστική ανάλυση των
διαθέσιμων δεδομένων εφαρμόστηκαν μέθοδοι της Περιγραφικής και της
Επαγωγικής Στατιστικής.
Ειδικότερα, για τις συγκρίσεις ποσοστών χρησιμοποιήθηκε το z-test (για
εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα), ενώ για την μελέτη των συσχετίσεων ο
έλεγχος χ2. Η παρατηρούμενη στάθμη σημαντικότητας (p-value) του z-test
υπολογίστηκε με την Ακριβή Μέθοδο (Exact Method), ενώ του ελέγχου χ2 με τη
μέθοδο προσομοίωσης Monte-Carlo. Με τις μεθόδους αυτές καταλήγουμε σε ασφαλή
συμπεράσματα ακόμα και στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται όλες οι
προϋποθέσεις των αντίστοιχων ελέγχων (π.χ. τυχαία δείγματα, ανεξάρτητες
παρατηρήσεις και μεγάλα δείγματα) (Mehta and Patel, 1996).
Για τη μελέτη των επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων των παραγόντων
«Φύλο», «Σπουδές», «Προϋπηρεσία», «Εμπειρία σε τάξεις» και «προτίμηση στα
Μαθηματικά». στην συνολική βαθμολογία των εκπαιδευτικών, σε ό,τι αφορά την
επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων, εφαρμόστηκε μεθοδολογική πορεία βασισμένη
στα Γενικά Γραμμικά Μοντέλα (General Linear Models). Ειδικότερα,
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Πολυπαραγοντικής Ανάλυσης Διακύμανσης
(multifactor Analysis of Variance-ANOVA) (Kutner et al., 2005) για τη μελέτη 4
ανταγωνιστικών μοντέλων. Σε κάθε περίπτωση, ελέγχθηκε η ικανοποίηση της
προϋπόθεσης ισχύος της ομοιογένειας της διακύμανσης.
Συνεπώς, για την ικανοποίηση του δεύτερου στόχου, , ακολουθήθηκε η
παρακάτω μεθοδολογική πορεία στο πλαίσιο των Γενικών Γραμμικών Μοντέλων –
Υποδειγμάτων:
1. Ελέγχθηκε το υπόδειγμα που περιλαμβάνει τι 5 κύριες επιδράσεις των
παραγόντων και τις 10 αλληλεπιδράσεις 1ης τάξης των 5 παραγόντων
μεταξύ τους (Μοντέλο 1).
2. Ελέγχθηκε το περιορισμένο υπόδειγμα που περιλαμβάνει μόνο τους 3
παράγοντες «φύλο», «σπουδές», και «προτίμηση στα Μαθηματικά»
καθώς και οι αλληλεπιδράσεις 1ης τάξης των τριών παραγόντων μεταξύ
τους. (Μοντέλο 2).
3. Ελέγχθηκε το περιορισμένο μοντέλο που περιλαμβάνει μόνο τους τρεις
παράγοντες «φύλο», «προτίμηση» και «τάξεις» καθώς και οι
αλληλεπιδράσεις 1ης τάξης των τριών παραγόντων μεταξύ τους. (Μοντέλο
3).
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4. Ελέγχθηκε το περιορισμένο μοντέλο που περιλαμβάνει μόνο τους τρεις
παράγοντες «φύλο», «προτίμηση» και «προϋπηρεσία» καθώς και οι
αλληλεπιδράσεις 1ης τάξης των τριών παραγόντων μεταξύ τους. (Μοντέλο
4).
Παρατήρηση: Για το Μοντέλο 1 δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν αλληλεπιδράσεις
μεγαλύτερες της 1ης τάξης (μικρό μέγεθος δείγματος, δεν εμφανίζονται όλοι οι
συνδυασμοί (80) των επιπέδων των 5 παραγόντων. Τα Μοντέλα 3 και 4 θεωρούνται
ανταγωνιστικά του Μοντέλου 2, το οποίο είναι το πιο ρεαλιστικό λαμβάνοντας
υπόψη αρχικά ότι οι σπουδές προηγούνται χρονολογικά της «προϋπηρεσίας» και της
«εμπειρίας σε τάξεις». Οι τρεις αυτοί παράγοντες δε είναι συσκοτισμένοι μεταξύ τους
υπό την έννοια του ότι ένας δάσκαλος που έχει τελειώσει κάποια παιδαγωγική
Ακαδημία στο παρελθόν, είναι σχεδόν βέβαιο πως έχει πολλά χρόνια προϋπηρεσίας,
αλλά και εμπειρία σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, σε σχέση τουλάχιστον
με τους αποφοίτους των παιδαγωγικών τμημάτων οι οποίοι είναι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία νεότεροι και σε ηλικία, αλλά και σε χρόνια υπηρεσίας, μια και τα
παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων έβγαλαν τους πρώτους πτυχιούχους τους
στις αρχές της δεκαετίας του ‘90.
Το επίπεδο σημαντικότητας των ελέγχων προκαθορίστηκε σε α=0,05. Η
ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS με
εγκατεστημένο το υποσύστημα Exact Tests.
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3.2 Σύνταξη του ερωτηματολογίου.
Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους δασκάλους ήταν ανώνυμο. Στην αρχή
τους ζητήθηκε να καταγράψουν κάποια στοιχεία, όπως το φύλο τους, τα χρόνια
υπηρεσίας, το επίπεδο μόρφωσής τους, τις τάξεις στις οποίες έχουν διδάξει στην
καριέρα τους και τα μαθήματα που προτιμούν να διδάσκουν (3 επιλογές
ιεραρχημένες).
Ακολούθησαν τα 4 προβλήματα, τα οποία έχουμε δανειστεί από τη διεθνή
βιβλιογραφική έρευνα (Yoshida et al., 1997, Verschaffel, De Corte & Borghart,
1997 ). Μετά τη διατύπωση του προβλήματος, υπήρχε αρκετός χώρος για την τέλεση
πράξεων, ενώ παράλληλα τους ζητήθηκε να αναλύσουν με λίγα λόγια και το σκεπτικό
τους στο τέλος κάθε απάντησης:
Στο πρώτο πρόβλημα, οι δάσκαλοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Ο
Νίκος αγόρασε 4 πλάκες των 2,5 μέτρων η κάθε μία. Πόσες πλάκες του ενός μέτρου
μπορεί να κόψει από αυτές;». Εδώ οι δάσκαλοι θα πρέπει να αντιληφθούν πως το
μισό μέτρο από κάθε πλάκα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πως μπορούν να
κοπούν μόνο 8 πλάκες του ενός μέτρου.
Στο δεύτερο πρόβλημα οι δάσκαλοι κλήθηκαν να λύσουν το πρόβλημα των
λεωφορείων, το οποίο οδηγεί σε μία ατελή διαίρεση με αποτέλεσμα 12,5. Εδώ
φυσικά, θα πρέπει να απαντήσουν πως θα χρειαστεί και 13ο λεωφορείο, μια και η
χρησιμοποίηση μισού είναι αδύνατη.
Στο τρίτο πρόβλημα, του δρομέα, το οποίο έχει τη μορφή αναλογίας, οι
δάσκαλοι θα πρέπει να σκεφτούν πως στο παρόν πλαίσιο (context) δεν είναι
εφαρμόσιμη, μια και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τρέχει τα 1000 μέτρα με τον ίδιο
ρυθμό που τρέχει τα 100 μέτρα. Με λίγα λόγια, η απάντηση που αναμένεται εδώ είναι
πως δεν μπορεί να δοθεί απάντηση σε αυτό το πρόβλημα.
Το τέταρτο πρόβλημα έχει να κάνει με τη θέση των σπιτιών σε σχέση με το
σχολείο και την απόσταση μεταξύ τους, Αυτό το πρόβλημα έχει πολλές λύσεις και
δεν είναι αδύνατον να οριστούν με ακρίβεια. Η λύση του προβλήματος έτσι,
εξαρτάται από τη θέση των σπιτιών στο χώρο, η οποία δεν αναφέρεται στο κείμενο
του προβλήματος: Εδώ ως σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που δηλώνουν πως
αν τα σπίτια είναι στην ίδια ευθεία υπάρχει το ενδεχόμενο η απόσταση να είναι από 9
ως και 25 χλμ, με την επισήμανση πως υπάρχουν πολλές λύσεις σε περίπτωση που
δεν είναι τα σπίτια στην ίδια ευθεία. Επίσης ως ορθές λύσεις εκλήφθηκαν αυτές που
δηλώνουν πως «δεν μπορώ να απαντήσω» ή «υπάρχουν πολλές λύσεις» κλπ.
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3.3 Κριτήρια κωδικοποίησης – ανάλυσης στις απαντήσεις των προβλημάτων

Ο τρόπος κωδικοποίησης - ανάλυσης των απαντήσεων των δασκάλων στα 4
προβλήματα είναι ανάλογος της μελέτης που έγινε στην Κύπρο (Κωνσταντίνου,
Τάνου & Λεμονίδης, 2007) παράλληλα με τη δική μας και είναι ο εξής:
Το πρώτο κεφαλαίο γράμμα αντιπροσωπεύει τον αριθμό του κάθε
προβλήματος: δηλαδή Α για το πρόβλημα 1, Β για το πρόβλημα 2, Γ για το πρόβλημα
3 και Δ για το πρόβλημα 4. Ο δεύτερος αριθμός αντιπροσωπεύει τον ορθό η
λανθασμένο τρόπο λύσης και είναι κοινός για κάθε πρόβλημα: 1= σωστή λύση –
απάντηση, 2= λανθασμένη λύση – απάντηση, 3= άλλη άσχετη λύση – απάντηση και
4= καμιά λύση – απάντηση. Ο αριθμός που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τους τρόπους
σωστής ή λανθασμένης λύσης – απάντησης που δόθηκε σε κάθε πρόβλημα.
Αναλυτικά παρατίθενται οι κωδικοποιήσεις των απαντήσεων στους παρακάτω
πίνακες:
Συμβολισμός
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.0
4.0

Συμβολισμός
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.0
4.0

Πρόβλημα Α (1)
Τρόπος Επίλυσης
Ορθή επίλυση του προβλήματος, χωρίς να υπολογίζεται το 0,5
μέτρο σε κάθε πλάκα. Ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται πως από
κάθε πλάκα μπορούμε να έχουμε: 4*2= 8 πλάκες του 1 μέτρου.
Βρίσκει τη σωστή απάντηση και συμπληρώνει πως αν ενώσουμε τα
μισά μέτρα που περισσεύουν, θα έχουμε άλλες δύο πλάκες.
Ορθή επίλυση με λάθος όμως στις πράξεις.
Εφαρμογή αναλογίας ή πολλαπλασιασμού με αποτέλεσμα 10 μέτρα.
Λάθος κατανόηση του προβλήματος – Εύρεση του εμβαδού κάθε
πλάκας
Άλλη άσχετη λύση
Καμία λύση

Πρόβλημα Β (2)
Τρόπος Επίλυσης
Ορθή επίλυση: βρίσκει πως χρειάζονται 13 λεωφορεία καθώς δεν
γίνεται να πάει μισό.
Ορθή επίλυση με την προσθήκη ενός μικρού λεωφορείου
Απάντηση: 12,5 λεωφορεία
Απάντηση: 12 λεωφορεία
Γίνεται η διαίρεση με το υπόλοιπο και δεν γράφεται απάντηση
12 λεωφορεία και περισσεύουν 18 κλπ
Γίνεται λάθος η διαίρεση ώστε να καταλήγει τέλεια χωρίς υπόλοιπο
Απάντηση ότι δεν διαιρείται, δεν βγαίνει κλπ.
Άλλη άσχετη λύση
Καμία λύση
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Συμβολισμός
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.0
4.0

Συμβολισμός
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4

3.0
4.0

Πρόβλημα Γ (3)
Τρόπος Επίλυσης
Ορθή επίλυση: γίνεται αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν
τον δρομέα ώστε να μην υπάρχει λύση στο πρόβλημα
Ορθή επίλυση, αν και αναφέρεται η λύση μαθηματικά (170 δευτ),
γίνεται η παρατήρηση ότι δεν ισχύει στη πραγματικότητα, ότι μόνο
αν τρέχει με τον ίδιο ρυθμό κλπ
Εφαρμογή αναλογίας με αποτέλεσμα 170 δευτ. ή 2λ και 50 δευτ.
Απάντηση 0.17 δευτ. ή 1700 δευτ.
Απάντηση 2,8 λεπτά ή 28,3 λεπτά που προκύπτει από τη διαίρεση /
μετατροπή 170/60
Άλλη άσχετη λύση
Καμία λύση

Πρόβλημα Δ (4)
Τρόπος Επίλυσης
Ορθή επίλυση με αναφορές όπως ότι εξαρτάται από τη θέση των
σπιτιών, ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία κλπ
Ορθή επίλυση με την προσθήκη ότι του εύρους των λύσεων,
δηλαδή 9<Χ<25.
Δίνονται δύο λύσεις: 9 και 25 χλμ με το σχόλιο πως υπάρχουν και
άλλες που είναι δύσκολο να υπολογιστούν με τα παρόντα δεδομένα
Θεωρείται ότι τα σπίτια είναι στην ίδια ευθεία με το σχολείο, στην
ίδια πλευρά, οπότε δίνεται η απάντηση 17-8= 9 χλμ
Θεωρείται πως τα σπίτια είναι στην ίδια ευθεία αλλά αντιδιαμετρικά
από το σχολείο, οπότε δίνεται η απάντηση 17+8=25 χλμ
Αναφέρονται οι απαντήσεις 2.1 και 2.2 ως δύο λύσεις του
προβλήματος.
Αναφέρονται οι απαντήσεις 2.1 και 2.2 με την προσθήκη ότι τα τρία
σημεία μπορεί να σχηματίζον τρίγωνο (συνήθως ορθογώνιο) και
πως η απόσταση των σπιτιών είναι η άγνωστη πλευρά (ή
υποτείνουσα).
Άλλη άσχετη λύση
Καμία λύση
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Επιπλέον, για να ομαδοποιηθούν ευκολότερα οι απαντήσεις στους πίνακες
αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε η κωδικοποίηση των Verschaffel, De Corte &
Lasure (1994) & Verschaffel, De Corte & Borghart (1997) ως εξής:
Κωδικός
RA
NA
TE
OA
NOA

Εξήγηση
realistic answer, ρεαλιστική απάντηση
non realistic answer, μη ρεαλιστική απάντηση
technical error, τεχνικό λάθος (αναφέρεται σε λάθος εκτέλεση πράξεων)
other answer, άλλη απάντηση (απάντηση που δεν κατηγοριοποιείται
σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες)
no answer, καμία απάντηση.

Η κωδικοποίηση αυτή αντιστοιχήθηκε με τη πιο πάνω ως εξής:
Ως ρεαλιστικές απαντήσεις (RA) καταχωρήθηκαν όλες οι απαντήσεις με το 1.
μπροστά. Ως μη ρεαλιστικές απαντήσεις (NA) όλες οι απαντήσεις με το 2. μπροστά,
εκτός αυτών που εμπεριέχουν λάθος στις πράξεις, οι οποίες καταχωρήθηκαν ως
τεχνικά λάθη (ΤΕ). Οι απαντήσεις 3.0 κωδικοποιήθηκαν ως (ΟΑ) = άλλη απάντηση
και οι απαντήσεις 4.0 ως (ΝΟΑ) καθόλου απάντηση.
Τέλος, για τη μελέτη των συνολικών επιδόσεων των δασκάλων και στα
τέσσερα προβλήματα και την συσχέτισή τους με τους παράγοντες «φύλο», «σπουδές»
κλπ, χρησιμοποιήθηκε βαθμολογία, ώστε για κάθε εκπαιδευτικό να υπάρξει ένα
συγκεκριμένο ποσοτικό σκορ για τις αναλύσεις που χρειάστηκε να γίνουν. Πιο
συγκεκριμένα, κάθε ρεαλιστική απάντηση, βαθμολογήθηκε με το βαθμό 1, ενώ όλες
οι υπόλοιπες (μη ρεαλιστικές απαντήσεις, τεχνικά λάθη, άλλες απαντήσεις, καθόλου
απαντήσεις) βαθμολογήθηκαν με το βαθμό 0. Έτσι, το μεγαλύτερο σκορ που μπορεί
να συγκεντρώσει κάθε δάσκαλος είναι το 4 και το μικρότερο το 0. Η κωδικοποίηση
αυτή είναι μερικώς ανάλογη αυτής που χρησιμοποιήθηκε από τους Verschaffel, De
Corte & Borghart (1997), στην έρευνά τους με φοιτητές.
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4. Αποτελέσματα

4.1. Πως αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι τα ρεαλιστικά προβλήματα
Το δείγμα αποτέλεσαν 162 δάσκαλοι, από τους οποίους οι 80 ήταν άνδρες και
οι 82 γυναίκες. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι επιδόσεις του συνόλου του δείγματος
των δασκάλων, ανά πρόβλημα.

4.1.1. 1ο Πρόβλημα (Πλάκες)

Πίνακας 1 : Απαντήσεις των δασκάλων στο 1ο πρόβλημα (αναλυτικά).
Κωδικός
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.0
4.0

Εξήγηση
Ορθή (ρεαλιστική)
Απάντηση
Ορθή απάντηση με
μισά μέτρα υπόψη
Ορθή απάντηση αλλά
λάθος πράξεις
Λανθασμένη
απάντηση :
πολλαπλασιασμός
Εύρεση Εμβαδού
(λάθος κατανόηση)
Άλλη άσχετη λύση
Καμία λύση
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό %

98

60,5

10

6,2

1

0,6

39

24,1

11

6,8

2
1
162

1,2
0,6
100,0

Στο πρώτο πρόβλημα, οι απαντήσεις των δασκάλων που αναφέρουν πως
μπορούν να κοπούν 8 πλάκες του 1μ, φτάνουν το 60,5%, ενώ οι ορθές απαντήσεις
που προσθέτουν πως είτε περισσεύουν 4 πλάκες του μισού μέτρου, είτε πως αν
ενώσει κανείς τα υπόλοιπα, τότε έχουμε άλλα 2 μέτρα, φτάνουν το 6,2 %. Ένας
δάσκαλος έδωσε ρεαλιστική απάντηση, πλην όμως έβγαλε λανθασμένο αποτέλεσμα.
Συνηθέστερη λανθασμένη απάντηση στο πρόβλημα είναι αυτή που προκύπτει
από πολλαπλασιασμό 4 Χ 2,5 και στη συνέχεια διαίρεση με το 1 για να δοθεί
αποτέλεσμα 10 πλάκες του 1 μ. (ποσοστό 24,1%). Εδώ οι δάσκαλοι προφανώς
θεωρούν ότι και τα μισά των πλακών μετρούν ως κομμάτια που σχηματίζουν 2
κομμάτια του 1 μέτρου.
Ακολουθούν οι απαντήσεις των δασκάλων όπου ζητείται από την εκφώνηση
να οριστούν διαστάσεις της πλάκας, μια και θεωρείται πως το πρόβλημα ζητάει
εμβαδό. Το ποσοστό των δασκάλων που έδωσαν τέτοια απάντηση, φτάνει το 6,8%.
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Άλλη λύση διαφορετικής φύσεως όπως αυτή που δίνει ως αποτέλεσμα 16
πλάκες, έδωσαν 2 δάσκαλοι (1,2%) και καθόλου λύση (παρά μόνο σχόλιο περί της
φύσης του προβλήματος) ένας δάσκαλος από τους 162 του δείγματος.
Πίνακας 2: Απαντήσεις των δασκάλων στο 1ο πρόβλημα (συνοπτικά).
Κωδικός

Συχνότητα

RA
NA
TE
OA
NOA
Σύνολο

108
39
12
2
1
162

Ποσοστό
%
66,7
24,1
7,4
1,2
0,6
100,0

Με τη συνοπτικότερη κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των δασκάλων,
βλέπουμε πως ένα 66,7% δίνει ρεαλιστική (ορθή) απάντηση στο πρόβλημα, ενώ ένα
24,1% μη ρεαλιστική απάντηση. Τα τεχνικά λάθη (λάθος πράξεις) φτάνουν το 7,4%.
Μερικά σκεπτικά – σχόλια των δασκάλων έχουν ως εξής:
«επειδή μπορεί να κόψει μόνο από το ακέραιο μέρος είναι 8 πλάκες. Από το
δεκαδικό δεν μπορεί. Διαφορετικά θα έκοβε 10 πλάκες».
«Είναι λάθος η εκφώνηση»: Σε τέτοιου τύπου διαπιστώσεις προχώρησαν
αρκετοί δάσκαλοι: 21/162 σε ποσοστό 13% : ευθέως γράφοντας πως η διατύπωση /
εκφώνηση του προβλήματος δεν είναι σωστή, είτε απαντώντας στο σκεπτικό του
προβλήματος με ερώτηση π.χ «τι πλάτος έχουν οι πλάκες» «τι σχήμα έχουν» ή «επειδή
μιλάμε για επιφάνεια, για να απαντήσω πρέπει να δοθεί το σχήμα και το πλάτος».
Ακόμα: «βρίσκουμε πόσα μέτρα σοκολάτας έχουμε συνολικά με δύο τρόπους
και μετά κάνουμε διαίρεση».
«Εξηγούμε στους μαθητές ότι πρέπει να βρούμε πόσα μέτρα σοκολάτας έχουμε
συνολικά…»
Φυσικά, όσον αφορά στις τελευταίες απαντήσεις, το πρόβλημα δεν μιλάει για
πλάκες σοκολάτας, επομένως η απάντηση αυτή έχει να κάνει με ενδεχόμενο
επηρεασμό των δασκάλων που απάντησαν πιθανά από αντίστοιχο σχολικό πρόβλημα
που μιλάει για σοκολάτες.
Σε αρκετά ερωτηματολόγια, υπάρχουν σχήματα με πλάκες από τους
εκπαιδευτικούς τα οποία απεικονίζουν το σκεπτικό τους είτε δίνοντας ρεαλιστική
απάντηση, είτε όχι.
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4.1.2 2ο Πρόβλημα (λεωφορεία)
Πίνακας 3: Απαντήσεις των δασκάλων στο 2ο πρόβλημα (αναλυτικά).

Κωδικός
1.1
1.2
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6

Εξήγηση
Ορθή απάντηση
ορθά με μικρό
λεωφορείο
Απάντηση: 12,5
λεωφορεία
Μόνο διαίρεση
και υπόλοιπο
12 λεωφορεία και
18 στρατιώτες
περισσεύουν
Λάθος στη
διαίρεση
Απάντηση ότι δεν
γίνεται η διαίρεση
κλπ.
Σύνολο

Συχνότητα
140

Ποσοστό
%
86,4

5

3,1

8

4,9

4

2,5

1

0,6

1

0,6

3

1,9

162

100,0

Το δεύτερο πρόβλημα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάτι σαν πρόβλημα
«ελέγχου» για τους δασκάλους» αφού υποθέσαμε πως στο πρόβλημα αυτό οι
δάσκαλοι θα απαντούσαν ρεαλιστικότερα, καθώς είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες
καταστάσεις από τη σχολική ζωή.
Έτσι λοιπόν, ορθή απάντηση στο πρόβλημα δίνει το 86,4% , αναφέροντας πως
θα χρειαστεί και 13ο λεωφορείο για να μεταφέρει τους υπόλοιπους στρατιώτες. Ένα
3,1% ακόμα, απαντά επίσης ρεαλιστικά, αναφέροντας πως θα χρειαστεί ένα ακόμα
μίνι λεωφορείο.
Το 4,9% των δασκάλων έγραψε στο ερωτηματολόγιο μόνο τη διαίρεση με
αποτέλεσμα 12,5 λεωφορεία, χωρίς άλλη αναφορά, ενώ το 2,5% κάνει τη διαίρεση
με το υπόλοιπό της. Δύο δάσκαλοι είτε κάνουν λάθος στη διαίρεση είτε αναφέρουν
πως χρειάζονται 12 λεωφορεία με 18 στρατιώτες να περισσεύουν, ενώ τρεις δάσκαλοι
αναφέρουν στην απάντησή τους σχόλια του τύπου «περίπου 13», «δεν λέει το
πρόβλημα αν τα λεωφορεία θα είναι γεμάτα», «δεν βγαίνει η διαίρεση», «δεν
διαιρείται», «δεν βγαίνει ακέραιος» κλπ.
Το 3% των ερωτηθέντων δασκάλων, δηλαδή 5/162 έκανε επιπλέον σχόλια στο
σκεπτικό σχετικά με τη διατύπωση του προβλήματος του τύπου: «θα έπρεπε να
επιλεγεί αριθμός που να διαιρείται ακριβώς» ενώ άλλοι δάσκαλοι έβαλαν στις
απαντήσεις τους το στοιχείο των διαδρομών, δηλαδή πως το αποτέλεσμα που έδωσαν
ισχύει αν τα λεωφορεία κάνουν μία διαδρομή, ενώ άλλοι σκεπτόμενοι πρακτικότερα,
πρότειναν το μοίρασμα των στρατιωτών που περισσεύουν στα υπόλοιπα λεωφορεία
για λόγους «άνεσης» και «ασφάλειας» όπως το θέτουν.
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Τέσσερις δάσκαλοι στα ερωτηματολόγιά τους αναφέρουν στο σκεπτικό της
λύσης τους «μαθητές» αντί για στρατιώτες που αναφέρει το πρόβλημα, πιθανότατα
επηρεασμένοι από τη σχολική καθημερινότητα.
Πίνακας 4: Απαντήσεις των δασκάλων στο 2ο πρόβλημα (συνοπτικά).

Κωδικός
RA
NA
TE
OA
Σύνολο

Συχνότητα
146
12
1
3
162

Ποσοστό
%
90,1
7,4
0,6
1,9
100,0

Συνοπτικότερα, οι ρεαλιστικές απαντήσεις των δασκάλων στο δεύτερο
πρόβλημα φτάνουν το 90,1%, οι μη ρεαλιστικές απαντήσεις το 7,4%, ενώ ένας
δάσκαλος έκανε λάθος στις πράξεις και τρεις έδωσαν άλλη απάντηση όπως αυτές που
αναφέρονται πιο πάνω.
Μολονότι το ποσοστό των ρεαλιστικών απαντήσεων είναι πολύ μεγάλο, είναι
αξιοσημείωτη η εξής παρατήρηση:
αν προσθέσει κανείς στις λανθασμένες
απαντήσεις, τα τεχνικά λάθη και τις άσχετες απαντήσεις, προκύπτει ένα ποσοστό του
9,9% που αντιστοιχεί σε λάθος απαντήσεις. Δηλαδή περίπου ένας στους 10
δασκάλους απάντησε λάθος στο πρόβλημα.
Γενικά, όπως θα φανεί και παρακάτω ( κεφ. 4.1.5), οι δάσκαλοι πράγματι τα
πήγαν πολύ καλύτερα στο δεύτερο πρόβλημα, από ότι στα υπόλοιπα τρία.
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4.1.3. 3ο Πρόβλημα (δρομέας).

Πίνακας 5: Απαντήσεις των δασκάλων στο 3ο πρόβλημα (αναλυτικά).

Κωδικός
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3

Εξήγηση
ορθή λύση
ορθά με
σχόλιο
αναλογία
170δευτ
0.17 δευτ. ή
1700 δευτ
2,83 δευτ.
Σύνολο

Συχνότητα
11

Ποσοστό
%
6,8

62

38,3

78

48,1

1

0,6

10
162

6,2
100,0

Στο τρίτο πρόβλημα με τον δρομέα, το οποίο παρουσιάζει δυσκολία ως προς
τον υπολογισμό του παράγοντα της κούρασης, οι δάσκαλοι απάντησαν με
μεγαλύτερη δυσκολία. Ένα 6,8% (11 δάσκαλοι) απάντησαν γράφοντας μόνο πως
είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο χρόνος του δρομέα με βάση το χρόνο του στα 100 μ.,
αφού ο ένας είναι δρόμος ταχύτητας ενώ τα 1000μ δρόμος αντοχής.
Οι περισσότερες ορθές (ρεαλιστικές) απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα
ωστόσο, δόθηκαν με σχόλιο, αφού όμως έγιναν και οι πράξεις (με αναλογία) και
δόθηκε το αποτέλεσμα 170 δευτερόλεπτα ή 2,50΄΄ . Πιο συγκεκριμένα, το 38,3 %
των δασκάλων του δείγματος, αφού βρήκε το αποτέλεσμα, προχώρησε σε σχόλια του
τύπου: «είναι κατοστάρης», «Τα χίλια μέτρα είναι δρόμος αντοχής», «για ανθρώπους
το παραπάνω αποτέλεσμα προφανώς δεν ισχύει», «το αποτέλεσμα ισχύει μόνο αν η
ταχύτητα του δρομέα είναι σταθερή» ή «μόνο υπό μαθηματικές συνθήκες» κ.α. Έτσι οι
δάσκαλοι δήλωσαν φανερά πως υπολογίζουν τον παράγοντα της κούρασης, αλλά
δίνουν το αποτέλεσμα καθαρά για μαθηματικούς λόγους.
Οι λανθασμένες (μη ρεαλιστικές) απαντήσεις των δασκάλων που
αντιστοιχούν στην εφαρμογή μιας αναλογίας με αποτέλεσμα τα 170 δευτερόλεπτα ή
αλλιώς 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, φθάνουν το 48,1% σε αυτό το πρόβλημα. Οι
δάσκαλοι που απάντησαν με αυτόν τον τρόπο, έχουν στα ερωτηματολόγιά τους τις
πράξεις και γράφουν το αποτέλεσμα χωρίς να κάνουν κανένα άλλο ρεαλιστικό σχόλιο
για την κούραση του δρομέα όπως οι δάσκαλοι που απάντησαν μεν στο αριθμητικό
μέρος, ωστόσο ξεκαθάρισαν το αδύνατο του υπολογισμού του χρόνου στα 1000μ.
Τυχόν σχόλια που γράφουν οι δάσκαλοι σε αυτόν τον τύπο απάντησης είναι π.χ :
«Δεκαπλασιάζουμε τα 100μ, οπότε δεκαπλασιάζουμε και το χρόνο», «αφού τρέχει τα
100 μέτρα σε 17 δευτερόλεπτα, τότε θα τρέχει τα 1000μ σε 170 δευτερόλεπτα» κ.α.
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Ένας δάσκαλος στο πρόβλημα αυτό κάνει αναγωγή στη μονάδα, βρίσκοντας
0,17 δευτερόλεπτα χωρίς άλλη εξήγηση στην απάντησή του, ενώ 10 δάσκαλοι (6,2%)
αφού βρουν 170 δευτερόλεπτα, το διαιρούν με το 60 και δίνουν αποτέλεσμα 2,83
λεπτά.
Σε αρκετά ερωτηματολόγια, είτε με ρεαλιστικές απαντήσεις είτε όχι, οι
δάσκαλοι κατασκεύασαν πίνακα με δεδομένα, βάζοντας τον παράγοντα Χ ως
ζητούμενο (το χρόνο στα 1000μ).
Επίσης, ένα 7,5% των δασκάλων περίπου (12/162, έκανε και σε αυτό το
πρόβλημα γραπτές αναφορές στη διατύπωση του προβλήματος, εκφράζοντας την
απορία τους για την έλλειψη δεδομένων ή την αδυναμία λύσης του προβλήματος με
αυτά τα δεδομένα.

Πίνακας 6: Απαντήσεις των δασκάλων στο 3ο πρόβλημα (συνοπτικά).

Κωδικός
RA
NA
TE
Σύνολο

Συχνότητα
73
78
11
162

Ποσοστό
%
45,1
48,1
6,8
100,0

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις των δασκάλων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες
(πίνακας 6), καθώς απαντήσεις του τύπου 3.0 και 4.0 δεν υπήρξαν σε αυτό το
πρόβλημα, φαίνεται πως ρεαλιστικά απάντησε το 45,1% (73 δάσκαλοι) και μη
ρεαλιστικά το 48,1 % (78 δάσκαλοι. Τεχνικό λάθος έκανε το 6,8% των δασκάλων.
Στο τρίτο πρόβλημα λοιπόν, για πρώτη φορά στο ερωτηματολόγιο αυτό σε
σχέση με τα δύο πρώτα προβλήματα, οι μη ρεαλιστικές απαντήσεις ξεπερνούν τις
ρεαλιστικές σε ποσοστό. Αν μάλιστα κανείς υπολογίσει ως λανθασμένες απαντήσεις
γενικότερα τις μη ρεαλιστικές μαζί με τα τεχνικά λάθη, φαίνεται πως ένα 54,9% των
δασκάλων απέτυχε να απαντήσει ορθά στο πρόβλημα.
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4.1.4 4ο Πρόβλημα (σπίτια - σχολείο).
Πίνακας 7: Απαντήσεις των δασκάλων στο 4ο πρόβλημα (αναλυτικά).

Κωδικός

Εξήγηση

Συχνότητα

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.0

ορθά
9<χ<25
δύο λύσεις και άλλες
17-8=9
17+8=25
17-8=9 και 17+8=25
ορθογώνιο τρίγωνο
άσχετη λύση
Σύνολο

26
18
13
29
3
58
12
3
162

Ποσοστό
%
16,0
11,1
8,0
17,9
1,9
35,8
7,4
1,9
100,0

Το τέταρτο πρόβλημα με τη ζητούμενη απόσταση μεταξύ των σπιτιών των
δύο παιδιών, απ’ ότι φαίνεται, δυσκόλεψε πιο πολύ από όλα τους δασκάλους.
Αναλυτικότερα, ένα 16% των δασκάλων, απάντησε πως είναι αδύνατο να
λυθεί το πρόβλημα αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη θέση των σπιτιών. Οι απαντήσεις
αυτές του τύπου 1.1, δεν έχουν καταγραμμένες πράξεις, παρά μόνο λεκτικό σχόλιο
του τύπου: «είναι αδύνατη η λύση αν δεν γνωρίζουμε τη θέση των σπιτιών»,
«χρειάζεται σχεδιάγραμμα» κ.α. Ένας δάσκαλος μάλιστα, λαμβάνει υπόψη του και το
ανάγλυφο της γης, για να απαντήσει πως δεν είναι δυνατή η λύση του προβλήματος
με αυτά τα στοιχεία.
Ρεαλιστικά απάντησαν επίσης και 18 δάσκαλοι (11,1%), γράφοντας πως το
πρόβλημα μπορεί να έχει άπειρες λύσεις, μέσα στο περιθώριο 9<Χ<25 χλμ.
Αναφέρουν δηλαδή δύο όρια, μέσα στα οποία οποιοσδήποτε αριθμός μπορεί να
αποτελεί τη λύση του προβλήματος.
Ακόμα, ένα 8% (13 δάσκαλοι), απαντά ρεαλιστικά στο πρόβλημα, αφού
κάνουν τις πράξεις και αναφέρουν πως υπάρχουν δύο περιπτώσεις, δηλαδή τα σπίτια
να απέχουν 9 ή 25 χλμ αν βρίσκονται στην ευθεία, αλλά συμπληρώνουν πως το
πρόβλημα έχει άπειρες άλλες λύσεις, αφού δεν ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκονται τα
σπίτια των παιδιών στο χώρο.
Στον πίνακα 15 φαίνεται πως οι μη ρεαλιστικές απαντήσεις των δασκάλων
έχουν πολλούς τύπους:
Ένα 17,9 % των δασκάλων (29 άτομα) επιλέγουν την αφαίρεση για να λύσουν
το πρόβλημα. Θεωρούν δηλαδή πως τα σπίτια των παιδιών βρίσκονται στην ίδια
ευθεία, από την ίδια πλευρά, επομένως δίνεται το αποτέλεσμα 17 – 8 = 9 χλμ, χωρίς
οι απαντήσεις τους να έχουν κάποιο άλλο ρεαλιστικό σχόλιο.
Λιγότερο συχνή στις επιλογές των δασκάλων, είναι η πρόσθεση για την
εξαγωγή του αποτελέσματος: 3 δάσκαλοι (1,9%) θεωρούν πως τα σπίτια βρίσκονται
στην ίδια ευθεία και αντιδιαμετρικά, οπότε το αποτέλεσμα εξάγεται ως 17 + 8 = 25
χλμ.
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Συχνότερη λανθασμένη (μη ρεαλιστική) απάντηση είναι αυτή του τύπου 2.3,
όπου ένα ποσοστό 35,8 % των δασκάλων (58 δάσκαλοι), αναφέρει πως οι λύσεις του
προβλήματος είναι δύο: έτσι, κάνουν την πρόσθεση και την αφαίρεση και δίνουν ως
αποτελέσματα τα 9 και τα 25 χλμ. Θεωρούν δηλαδή πάλι πως τα σπίτια είναι στην
ίδια ευθεία, είτε από την ίδια πλευρά του δρόμου, είτε αντιδιαμετρικά.
Στις λύσεις του τύπου 2.1, 2.2 και 2.3 αναφέρονται μόνο οι πράξεις και όχι
ιδιαίτερα σχόλια πάνω στην απάντηση του προβλήματος. Σε μερικά ερωτηματολόγια
υπάρχουν οι φράσεις : «θα κάνω αφαίρεση» ή «εφόσον τα σπίτια τους είναι από την
ίδια πλευρά θα είναι 9 χλμ και 25 χλμ αν τα σπίτια τους είναι από την άλλη πλευρά του
σχολείου».
Αρκετοί δάσκαλοι, σε ποσοστό 7,4 %, επιπλέον της απάντησης 2.3, θεωρούν
πως τα σπίτια με το σχολείο μπορεί να σχηματίζουν τρίγωνο (συνήθως ορθογώνιο)
και επομένως προσθέτουν και αυτόν τον παράγοντα στις λύσεις, υπό την αίρεση πως
πρέπει να βρεθεί το μήκος της υποτείνουσας που ενώνει τα δύο σπίτια (πυθαγόρειο
θεώρημα). Έτσι, η απάντησή τους περιλαμβάνει τρία αποτελέσματα, ενώ στην
πλειοψηφία των απαντήσεων αυτού του τύπου (2.4), υπάρχει σχήμα που εξηγεί το
σκεπτικό τους.
Άλλες, άσχετες λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, έδωσε το 1,9 % των δασκάλων,
μεταξύ των οποίων υπήρχε και η θεώρηση πως ανάμεσα στα σπίτια υπήρχε λίμνη.
Το τέταρτο πρόβλημα, είχε τα περισσότερα σχόλια των δασκάλων σχετικά με
τη διατύπωσή του. Ένα ποσοστό της τάξης του 24,1% (39/162) εξέφρασε την απορία
ή την αδυναμία του γραπτά στο να λύσει το πρόβλημα έτσι όπως διατυπώνεται,
συνήθως ζητώντας ή ερωτώντας για περαιτέρω στοιχεία.
Ενδεικτικές φράσεις που διατυπώθηκαν είναι π.χ «λείπει σχέδιο»,
«κακοδιατυπωμένη παγίδα», «Άγνωστο!, Απροσδιόριστο!» κλπ.
Πίνακας 8: Απαντήσεις των δασκάλων στο 4ο πρόβλημα (συνοπτικά).

Κωδικός
RA
NA
OA
Σύνολο

Συχνότητα
57
102
3
162

Ποσοστό
%
35,2
63,0
1,9
100,0

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις των δασκάλων, (πίνακας 8) βλέπουμε πως μόνο
το 35,2% απάντησε ρεαλιστικά με κάποιο τρόπο, ενώ το 63% απαντά μη ρεαλιστικά
(λανθασμένα) στο πρόβλημα.
Αθροιστικά δε, μαζί με τις άλλες άσχετες λύσεις, το ποσοστό λανθασμένων
απαντήσεων των δασκάλων, φτάνει το 64,9%, αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό
αποτυχίας από όλα τα άλλα προβλήματα του ερωτηματολογίου.
Σημαντικό είναι να ειπωθεί εδώ, πως τόσο σε ρεαλιστικές, όσο και σε μη
ρεαλιστικές απαντήσεις των δασκάλων, σε αρκετά από τα ερωτηματολόγια οι
δάσκαλοι σχεδίασαν σχήματα για να υποστηρίξουν τις απαντήσεις τους. Συνηθέστερα
σχήματα είναι οι ευθείες με αποτυπωμένες τις θέσεις των σπιτιών είτε στην ίδια
πλευρά του σχολείου, είτε αντιδιαμετρικά από αυτό, τα τρίγωνα (στις περιπτώσεις
απαντήσεων του τύπου 2.4) αλλά και σε μία περίπτωση δύο ομόκεντροι κύκλοι με
κέντρο το σχολείο και ακτίνες 9 και 25 χλμ, ανάμεσα στους οποίους οριζόταν ότι
μπορεί να είναι οπουδήποτε η θέση των σπιτιών.
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4.1.5 Σύνοψη αποτελεσμάτων – Παρατηρήσεις
Ενδεικτικό είναι το γεγονός, πως στο τρίτο πρόβλημα στις ρεαλιστικές
απαντήσεις, οι δάσκαλοι δίνουν αριθμητική απάντηση στο πρόβλημα σε ποσοστό
38,3% και στη συνέχεια κάνουν το ρεαλιστικό σχόλιο, ενώ μόνο το 6,8% απαντά
καθαρά ρεαλιστικά, χωρίς να δώσει αριθμητική απάντηση.
Αντίστοιχα στο τέταρτο πρόβλημα, είναι εμφανής η διάθεση των δασκάλων
να δώσουν οπωσδήποτε αριθμητική απάντηση: μόνο το 16% δεν δίνει αριθμητική
απάντηση. Οι υπόλοιπες απαντήσεις, με ρεαλιστικό σχόλιο η όχι, περιέχουν αριθμούς
είτε με τη μορφή εύρους λύσεων, είτε με τη μορφή πράξεων οι οποίες καταλήγουν σε
καθαρό αποτέλεσμα.
Έτσι, σε μεγάλο βαθμό επαληθεύονται (βλ. κεφ. 6, παράγραφος 2 ) τα
ευρήματα ερευνών που έγιναν σε μαθητές και φοιτητές στη διεθνή βιβλιογραφία
(Verschaffel, De Corte & Borghart, 1997, Yoshida, Verschaffel & De Corte, 1997,
Reusser & Stebbler, 1997, Contreras & Martinez – Cruz, 2001, Κωνσταντίνου, Τάνου
& Λεμονίδης, 2007 ).
Συγκριτικά, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με ποσοστά ρεαλιστικών
απαντήσεων σε τρεις έρευνες με τα ίδια προβλήματα:
Πίνακας 9: Ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων σε έρευνες με τα ίδια
προβλήματα

Πρόβλημα

Παναγιωτόπ
ουλος
&
Λεμονίδης
(2007)
(δάσκαλοι
εν ενεργεία)

Πλάκες
Λεωφορεία
Δρομέας
Σχολείο

66,7%
90,1%
45,1%
35,2%

Έρευνες
Verschaffel,
Verschaffel,
Κωνσταντίνου,
De Corte & De Corte & Τάνου
&
Borghart
Lasure
Λεμονίδης
(1997)
( (1994)
(2007)
πρωτοετείς
(μαθητές)
(πρωτοετείς
και
φοιτητές)
δευτεροετείς
φοιτητές)
Ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων
13%
42,6%
64%
49%
90%
88,9%
3%
13%
31%
3%
14,8%
48%

Κωνσταντίνου,
Τάνου
&
Λεμονίδης
(2007)
(μαθητές)

Κωνσταντίν
ου, Τάνου &
Λεμονίδης
(2007)
(δευτεροετεί
ς φοιτητές)

3,2%
56,1%
4,2%
12,2%

71,2%
90,1%
10,8%
18%

Ειδικότερα, όσον αφορά στα αποτελέσματα ανάλογων ερευνών, φαίνεται πως
τα ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων της έρευνάς μας στο πρώτο πρόβλημα, είναι
παρόμοια με αυτά της έρευνας των Κωνσταντίνου – Τάνου, Λεμονίδη και με αυτή
των Verschaffel et al. Και οι δύο αυτές έρευνες έγιναν σε φοιτητές, Κύπριους και
Βέλγους αντίστοιχα. Το ίδιο συμβαίνει και στα ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων
στο δεύτερο πρόβλημα.
Στο τρίτο πρόβλημα, οι δάσκαλοι της έρευνάς μας, εμφανίζουν μεγαλύτερα
ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων από τις έρευνες με ανάλογα προβλήματα, με
κοντινότερα ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων αυτά της έρευνας των Verschaffel et
al., όπου οι φοιτητές έδωσαν ρεαλιστικές απαντήσεις σε ποσοστό 31%. Στο τέταρτο
πρόβλημα με την απόσταση των σπιτιών και το σχολείο, στην έρευνα των Verschaffel
et al., οι φοιτητές έδωσαν περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις από τους δασκάλους
της έρευνάς μας.
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Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες σε δασκάλους, για
να συγκριθούν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, η εγγύτητα των
αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα ερευνών σε φοιτητές, δίνει μια
-πρώτηεξελικτική εικόνα του κατά πόσο τελικά οι φοιτητές που γίνονται δάσκαλοι στη
μετέπειτα καριέρα τους, χρησιμοποιούν την καθημερινή τους γνώση όταν έρχονται
αντιμέτωποι με τέτοιου είδους προβλήματα.
Οι επιδόσεις των μαθητών και των πρωτοετών φοιτητών στις άλλες έρευνες
φυσικά εμφανίζουν πολύ μικρότερα ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων και στα
τέσσερα προβλήματα, με εξαίρεση το δεύτερο πρόβλημα, όπου και οι πρωτοετείς
φοιτητές έδωσαν ανάλογα ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων με την έρευνά μας.
Το δεύτερο πρόβλημα απέδωσε αποτελέσματα που περιμέναμε: οι δάσκαλοι,
επηρεασμένοι από τη σχολική ζωή και την πρακτική της διάσταση (εκδρομές,
μερισμός των μαθητών σε λεωφορεία κλπ), απάντησε με μεγάλη ευστοχία στο
δεύτερο πρόβλημα της έρευνας. Το γεγονός δηλαδή ότι ένα λεωφορείο (το 13ο στο
πρόβλημα) δεν θα γεμίσει εντελώς, φάνηκε σαν ένα οικείο αποτέλεσμα.
Ειδικότερα, το ποσοστό επιτυχίας στο δεύτερο πρόβλημα (90,1%) διαφέρει
στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, από τα ποσοστά επιτυχίας
στα άλλα τρία προβλήματα (66,7% στο πρώτο, 45,1% στο τρίτο και 35,2% στο
τέταρτο). Οι συγκρίσεις έγιναν με το z-test. Σε όλες τις συγκρίσεις η ακριβής (exact)
παρατηρούμενη στάθμη σημαντικότητας των ελέγχων ήταν p<0,001.
Ωστόσο, όσον αφορά στο δεύτερο πρόβλημα πάλι, αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός πως ένα ποσοστό της τάξης του 10% σχεδόν, απαντά λανθασμένα σε ένα
φαινομενικά εύκολο πρόβλημα όπως αυτό. Ίσως βέβαια οι λανθασμένες απαντήσεις
αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν στον παράγοντα της βιασύνης η απλής
ανθρώπινης απροσεξίας.
Αυτό όμως δεν συνέβη τόσο στο πρώτο πρόβλημα, αλλά και κατά πολύ
περισσότερο στο τρίτο και στο τέταρτο πρόβλημα που τους τέθηκε. Τα ποσοστά
ορθών (ρεαλιστικών) απαντήσεων αρχικά (1ο πρόβλημα) ξεκινούν από το 66,7%, για
να «πέσουν» στο τρίτο πρόβλημα στο 45,1% και τέλος στο 35,2 % στο τέταρτο
πρόβλημα.
Από την άλλη πλευρά, κάποιες γενικότερες – περιγραφικές - παρατηρήσεις
που μπορούν να γίνουν στις απαντήσεις των δασκάλων και στα τέσσερα προβλήματα
είναι:
•

•

Συχνότατη είναι η έκφραση «σύγχυσης» στις απαντήσεις ορισμένων
ερωτηματολογίων με τις φράσεις του τύπου «το πρόβλημα περιέχει
ασάφειες», «τι πρόβλημα είναι αυτό», «δεν κάνει για παιδιά δημοτικού»
κ.α
Ενδεικτικά, παραθέτουμε το πολυγραφότατο σχόλιο διευθυντή
σχολείου, άντρα, με 27 χρόνια υπηρεσία και διδακτική εμπειρία σε
όλες τις τάξεις του Δημοτικού, απόφοιτο Ακαδημίας με εξομοίωση και
μεταπτυχιακές σπουδές στο Διδασκαλείο: «Τέτοια προβλήματα είναι
ανοικτού τύπου, αν θέλουμε τα παιδιά να κάνοντας υποθέσεις, να
δώσουν διαφορετικές λύσεις. Μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο
χρησιμοποιούσαμε κλειστού τύπου προβλήματα, που όλα τα στοιχεία
τους είναι συγκεκριμένα και σαφή. Για κάθε ερώτηση υπήρχε
συγκεκριμένη απάντηση».
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•

•

•

•

Αρκετοί δάσκαλοι (που μάλιστα απάντησαν ρεαλιστικά συνήθως),
αντιμετώπισαν τα προβλήματα με χιούμορ: «δεν θα το έδινα τέτοιο
πρόβλημα», , «δεν νομίζω να απαντήσω χωρίς σχεδιάγραμμα για την
απόσταση των σπιτιών» κ.α Ειδικότερα, στο πρώτο πρόβλημα
απάντησαν με αίσθηση του χιούμορ 3 δάσκαλοι, στο δεύτερο
πρόβλημα 5 δάσκαλοι, στο τέταρτο 7 δάσκαλοι, ενώ φαίνεται πως για
χιουμοριστική αντιμετώπιση προσφέρθηκε πιο πολύ το τρίτο
πρόβλημα όπου 13 δάσκαλοι έκαναν σχόλια του τύπου: «ο δρομέας
κάνει για λαγός αν τρέξει έτσι», «ούτε ο Κεντέρης και η Θάνου δεν
μπορούν» κλπ. Στα περισσότερα χιουμοριστικού τύπου σχόλια
χρησιμοποιήθηκαν από τους δασκάλους σημεία στίξης όπως
θαυμαστικά και αποσιωπητικά για να προσδώσουν την ανάλογη
έμφαση στα γραφόμενά τους.
Επίσης, σε αρκετά ερωτηματολόγια, υπάρχει ολοκληρωμένο σκεπτικό
λύσης, με ερωταπαντήσεις: «ποια είναι τα δεδομένα μου;», «τι ζητάω»,
«τι πράξη πρέπει να κάνω», «η απάντηση είναι...». Τέτοιες απαντήσεις
συνήθως συνοδεύονται από πίνακες δεδομένων.
Οι απαντήσεις των δασκάλων διαφέρουν κατά πολύ σε έκταση το ένα
με το άλλο: υπάρχουν ερωτηματολόγια που αναφέρουν μόνο τη λύση
του προβλήματος σε μία σειρά χωρίς άλλο σχόλιο, ενώ άλλα είναι
πολυγραφότατα με σχεδιαγράμματα, πίνακες, απαντήσεις και σχόλια
πάνω στο σκεπτικό τους ή τη φύση του προβλήματος.
Δέκα δάσκαλοι με μεγάλη προϋπηρεσία στο σύνολό τους, διατύπωσαν
στον ερευνητή προφορικά σχόλια του τύπου: «τι προβλήματα είναι
αυτά», «δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», «που τα βρήκατε», αφού είχαν
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.

Συμπερασματικά, φαίνεται πως τα «προβληματικά» αυτού του τύπου
προβλήματα (P problems), δημιουργούν «σύγχυση» και στους δασκάλους εν
ενεργεία. Θα μπορούσε κανείς να πει πως ενδεχομένως πως το «διδακτικό
συμβόλαιο» είναι ισχυρό στη σκέψη των δασκάλων εν ενεργεία στο βαθμό που
ακόμα και όταν καλούνται να λύσουν τέτοια «προβληματικού τύπου» προβλήματα,
αποτυγχάνουν να χρησιμοποιήσουν την καθημερινή τους εμπειρία και γνώση στο
βαθμό που χρειάζεται.
Το γεγονός αυτό αντανακλά την προφανή του διάσταση στην καθημερινή
σχολική πρακτική, όπου τίθεται και το ανάλογο ερώτημα: κατά πόσο δηλαδή οι
δάσκαλοι θα ήταν έτοιμοι να διδάξουν μαθηματικά με μια ρεαλιστικότερη διάσταση,
αν οι ίδιοι δεν σκέφτονται κατ΄ αυτόν τον τρόπο.

44

4.2 Συσχέτιση των ορθών απαντήσεων των δασκάλων με το φύλο, τις τάξεις που
έχουν διδάξει, τις σχολές που έχουν αποφοιτήσει, την προτίμησή τους στα
μαθηματικά και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Στην ενότητα αυτή εισάγονται για μελέτη οι παράγοντες που φαίνεται στην
έρευνά μας να επηρεάζουν τους δασκάλους στις επιδόσεις τους στην επίλυση των
ρεαλιστικών προβλημάτων.

4.2.1 Συνολική βαθμολογία (score) των δασκάλων στα 4 ρεαλιστικά προβλήματα.
Αρχικά, δίνεται μια γενικότερη εικόνα της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι
δάσκαλοι στο σύνολο των προβλημάτων που τους τέθηκαν: όπως προαναφέρθηκε
στην ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας, για κάθε ρεαλιστική απάντηση σε κάθε
πρόβλημα, οι εκπαιδευτικοί βαθμολογήθηκαν με το βαθμό 1, ενώ για τις υπόλοιπες
απαντήσεις τους με το βαθμό 0. Έτσι, η ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να
συγκεντρώσει ένα ερωτηματολόγιο είναι το 4 και η κατώτερη το 0.

Πίνακας 10: Αναλυτική παρουσίαση της βαθμολογίας των δασκάλων

Συχνότητα
6

Ποσοστό
3.7

Αθροιστικό
Ποσοστό
3.7

1.00

30

18.5

22.2

2.00

52

32.1

54.3

3.00

46

28.4

82.7

4.00

28

17.3

100.0

Σύνολο

162

100.0

Βαθμολογία
0

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 10, 6/162 δάσκαλοι (3,7%) δεν συγκέντρωσαν
καθόλου βαθμούς, δηλαδή δεν είχαν επιλύσει ρεαλιστικά κανένα πρόβλημα. Ένα
πρόβλημα σωστό (σκορ 1) είχαν 30 δάσκαλοι (18,5%). Ως μεγαλύτερη σε ποσοστό
βαθμολογία, με δύο προβλήματα σωστά εμφανίζεται το 32,1% των δασκάλων, ενώ
τρία προβλήματα σωστά είχε το 28,4% του δείγματος. Σωστή (ρεαλιστική) επίλυση
και των τεσσάρων προβλημάτων με σκορ 4 εμφανίζει το 17,3 % των δασκάλων (28
δάσκαλοι). Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων (60,5 %) είχε επιλύσει ρεαλιστικά
2 ή 3 προβλήματα από το ερωτηματολόγιο.
Σχετικά με τη βαθμολογία, οι δάσκαλοι είχαν μέσο όρο βαθμολογίας 2,37 και
διάμεσο 2,00, με τυπική απόκλιση 1,086.
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4.2.2 Σχολή από την οποία έχουν αποφοιτήσει οι δάσκαλοι και ορθές
(ρεαλιστικές) απαντήσεις

Πίνακας 11 : Σπουδές που έχουν κάνει οι δάσκαλοι

Αριθμός
Δασκάλων
75
64

Τίτλοι Σπουδών
Ακαδημία
Παιδαγωγικό Τμήμα
Ακαδημία &
Διδασκαλείο
Ακαδημία &
Μεταπτυχιακό
Ακαδημία & Δεύτερο
Πτυχίο
ΠΤ & Μεταπτυχιακό
Σύνολο

Ποσοστό
46,3
39,5

3

1,9

5

3,1

13

8,0

2
162

1,2
100,0

Στο επίπεδο σπουδών τους, πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας έχει το (46,3%),
πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος το 39,5%, ενώ πτυχίο ακαδημίας και διδασκαλείο το
1,9%, ακαδημία και μεταπτυχιακό το 3,1%, ακαδημία και δεύτερο πτυχίο το 8%. Εδώ
πρέπει να σημειωθεί πως οι κάτοχοι τίτλου παιδαγωγικής ακαδημίας, έχουν κάνει
εξομοίωση.
Στους απόφοιτους των παιδαγωγικών τμημάτων όπου φυσικά και τα χρόνια
υπηρεσίας είναι λιγότερα, δύο άτομα έχουν μεταπτυχιακό τίτλο, ο οποίος όμως δεν
έχει σχέση με τα μαθηματικά η τη διδακτική τους.
Στο επίπεδο της στατιστικής ανάλυσης, επειδή το δείγμα όσον αφορά τις
επιπλέον σπουδές των εκπαιδευτικών είναι μικρό, μελετήθηκε σαν παράγοντας η
βασική μόρφωση των δασκάλων, δηλαδή ποια σχολή έχουν τελειώσει εξαρχής,
δηλαδή κάποια Ακαδημία ή Παιδαγωγικό Τμήμα, ώστε να σχηματιστούν δύο ομάδες:
(Πίνακας 12).
Πίνακας 12: Σχολή από την οποία έχουν αποφοιτήσει οι δάσκαλοι

Σχολή
Ακαδημία

Συχνότητα
96

Ποσοστό
59.3

Παιδαγωγικό Τμήμα

66

40.7

Σύνολο

162

100.0
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Αρχικά, (Πίνακας 13) πρέπει να επισημανθεί πως βρέθηκε πως στατιστικά
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της σχολής που έχουν αποφοιτήσει οι δάσκαλοι και των
απαντήσεών τους στα τέσσερα προβλήματα βρέθηκε μόνο για το δεύτερο πρόβλημα
(χ2=60,983, β.ε.=15, Monte Carlo p=0,024). Όμως, η συσχέτιση οφείλεται κυρίως
στις διασταυρώσεις κελιών με πολύ μικρές συχνότητες και συνεπώς τα αποτελέσματα
δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων δασκάλων
ανιχνεύθηκαν για τις ορθές απαντήσεις στο τρίτο και τέταρτο πρόβλημα. Οι δάσκαλοι
που έχουν αποφοιτήσει από Ακαδημίες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ορθών
απαντήσεων στο τρίτο και τέταρτο πρόβλημα σε σύγκριση με τους δασκάλους που
έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικά Τμήματα.
(Τα αποτελέσματα προέκυψαν από μια σειρά χ2 και z-test.)
Πίνακας 13: Αποτελέσματα Συγκρίσεων των Δύο Ομάδων Δασκάλων ως προς
τις Σχολές που έχουν Αποφοιτήσει σε σχέση με τα Ποσοστά Ορθών Απαντήσεων
στα Τέσσερα Προβλήματα
Πρόβλημα 1

Συχνότητα
Ακαδημία 50/75
Παιδαγωγικό Τμήμα 42/64
χ2=27,515, β.ε.=20, Monte Carlo p=0,177
Πρόβλημα 2
Ακαδημία 70/75
Παιδαγωγικό Τμήμα 57/64
χ2=60,983,β.ε.=15, Monte Carlo p=0,024
Πρόβλημα 3
Ακαδημία 41/75
Παιδαγωγικό Τμήμα 19/64
χ2=17,354, β.ε.=10, Monte Carlo p=0,070
Πρόβλημα 4
Ακαδημία 35/75
Παιδαγωγικό Τμήμα 13/64
χ2=15,954, β.ε.=10, Monte Carlo p=0,156

%
66,7
65,6

z-test Exact p
0,897

93,3
89,1

0,372

54,7
29,7

0,003

46,7
20,3

0,001

Αναλύοντας στη συνέχεια τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι
δάσκαλοι σε σχέση με τους παράγοντες «φύλο», «προτίμηση», «προϋπηρεσία»,
«εμπειρία» και «σπουδές», προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα (Πίνακας 14):
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Πίνακας 14: ANOVA 1ου Μοντέλου
Άθροισμα
τετραγώνων

Βαθμοί
Ελευθερίας

Μέσα
Τετράγωνα

F

p

Φύλο
Προτίμηση στα
Μαθηματικά
Προϋπηρεσία

0.078

1

0.078

0.071

0.790

2.418

1

2.418

2.215

0.139

6.868

4

1.717

1.573

0.185

Εμπειρία σε τάξεις

0.002

1

0.002

.002

0.968

Σπουδές

4.377

1

4.377

4.009

0.047

Φύλο * Προτίμηση

0.009

1

0.009

0.008

0.930

Φύλο* Προϋπηρεσία

4.482

4

1.121

1.026

0.396

Φύλο * Εμπειρία

0.523

1

0.523

0.479

0.490

Φύλο * Σπουδές
Προτίμηση *
Προϋπηρεσία
Προτίμηση * Εμπειρία

1.315

1

1.315

1.205

0.274

7.133

4

1.783

1.634

0.169

3.126

1

3.126

2.863

0.093

Προτίμηση * Σπουδές

0.052

1

0.052

0.047

0.828

Προϋπηρεσία * Εμπειρία

2.755

4

0.689

0.631

0.641

Προϋπηρεσία * Σπουδές

1.177

1

1.177

1.078

0.301

Εμπειρία* Σπουδές

0.009

1

0.009

0.008

0.927

Σφάλμα

146.280

134

1.092

Σύνολο

1100.000

162

Διορθωμένο Σύνολο

189.778

161

Πηγή Μεταβλητότητας

* = αλληλεπίδραση παραγόντων

Πίνακας 15: Μέσες τιμές βαθμολογίας των δασκάλων σε σχέση με τις σπουδές
τους.
Σπουδές
Ακαδημία

Μέση
Τιμή
2.425

Τυπικό
Σφάλμα
0.195

Παιδαγωγικό

1.928

0.216

Από τον πίνακα 14 προκύπτει ότι μόνο η κύρια επίδραση του παράγοντα
«σπουδές» είναι στατιστικά σημαντική , σε σημείο σημαντικότητας α= 0,05 (F
(1,134)= 4.009 , p= 0.047). Οι υπόλοιπες κύριες ή δευτερεύουσες επιδράσεις των
παραγόντων που εξετάστηκαν, δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Ειδικότερα, από τον πίνακα 15 διαπιστώνεται πως οι δάσκαλοι που έχουν
αποφοιτήσει από Ακαδημίες, έχουν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία
από αυτούς που έχουν τελειώσει παιδαγωγικά τμήματα. Οι δάσκαλοι που είναι
απόφοιτοι Ακαδημίας, εμφανίζουν μέση τιμή βαθμολογίας 2,425 ενώ οι (νεότεροι
κατά τεκμήριο) συνάδελφοί τους 1,928.
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4.2.3 Ορθές (ρεαλιστικές) απαντήσεις των δασκάλων και προτίμησή τους στα
Μαθηματικά.
Αρχικά, δίνεται μια συνολική εικόνα των προτιμήσεων που δήλωσαν οι
δάσκαλοι της έρευνας σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκουν:

Πίνακας 16 : 1η προτίμηση των δασκάλων
Αριθμός
Δασκάλων
79
61
10
6
3
1
2
162

Πρώτη Προτίμηση
Γλώσσα
Μαθηματικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Θρησκευτικά
Τεχνικά, Μουσική κλπ
Σύνολο

Ποσοστό
48,8
37,7
6,2
3,7
1,9
0,6
1,2
100,0

Οι δάσκαλοι επιλέγουν σε ποσοστό 48,8% ως πρώτη προτίμησή τους για
διδασκαλία τη γλώσσα, ενώ 61 δάσκαλοι δήλωσαν τα μαθηματικά με ποσοστό 37,7
%. Ακολουθούν άλλα μαθήματα όπως η Ιστορία, η Φυσική, η Γεωγραφία κλπ.
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, πως η συνηθέστερη κατάταξη των απαντήσεων
των δασκάλων όσον αφορά στις προτιμήσεις τους, είναι: Γλώσσα, Μαθηματικά,
Ιστορία.
Πίνακας 17 : 2η προτίμηση των δασκάλων
Δεύτερη Προτίμηση
Δεν δήλωσαν 2η
προτίμηση
Γλώσσα
Μαθηματικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Αγωγή
Θρησκευτικά
Τεχνικά, Μουσική κλπ
Σύνολο
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Αριθμός
Δασκάλων

Ποσοστό

2

1,2

31
44
42
23
10
1
7
2
162

19,1
27,2
25,9
14,2
6,2
0,6
4,3
1,2
100,0

Σαν δεύτερη προτίμηση 44 δάσκαλοι επιλέγουν τα μαθηματικά (ποσοστό
27,2%), ακολουθεί η Ιστορία με 25,9 % και η Γλώσσα με 19,1 % .

Πίνακας 18 : 3η Προτίμηση των δασκάλων
Τρίτη προτίμηση
Δεν δήλωσαν 3η προτίμηση
Γλώσσα
Μαθηματικά
Ιστορία
Φυσικά
Μελέτη
Γεωγραφία
Αγωγή
Θρησκευτικά
Τεχνικά, Μουσική κλπ
Σύνολο

Αριθμός
Δασκάλων
5
14
20
59
20
5
14
1
11
13
162

Ποσοστό
3,1
8,6
12,3
36,4
12,3
3,1
8,6
0,6
6,8
8,0
100,0

Ως τρίτη τους προτίμηση, 20 δάσκαλοι βάζουν τα μαθηματικά (ποσοστό 12,3
%). Υψηλότερη τρίτη προτίμηση είναι η Ιστορία. 5 δάσκαλοι δεν δήλωσαν καθόλου
τρίτη προτίμηση στα μαθήματα.

Πίνακας 19 & 20 : Προτιμήσεις δασκάλων σχετικές με τα Μαθηματικά
Προτίμηση
στα
μαθηματικά
1η
2η
3η

Αριθμός
προτιμήσεων

Ποσοστά

64
44
20

37,7
27,2
12,3

Μαθηματικά μέσα στις
τρεις προτιμήσεις των
δασκάλων
Δήλωσαν
Δεν Δήλωσαν
Σύνολο
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Αριθμός
δασκάλων

Ποσοστό

124
38
162

76,5
23,5
100,0

Σαν παρατήρηση, μπορεί εδώ να ειπωθεί πως οι δάσκαλοι έχουν γενικά μέσα
στις προτιμήσεις τους τα μαθηματικά, ιδίως δε στις πρώτες δύο θέσεις, όπως φάνηκε
από τους πίνακες 4, 5 και 6. Γενικότερα, 124 δάσκαλοι (76,5%) είχαν τα μαθηματικά
μέσα στις τρεις προτιμήσεις τους, ενώ 38 (23,5%) δεν είχαν σε καμιά από τις
προτιμήσεις τους τα μαθηματικά. Ο πίνακας 20 παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση
που χρησιμοποιήθηκε για τις στατιστικές αναλύσεις του δείγματος, όπου οι δύο
ομάδες που δημιουργήθηκαν είναι: η πρώτη ομάδα δασκάλων που είχαν μέσα στις
τρεις προτιμήσεις τους τα μαθηματικά και η δεύτερη των δασκάλων που δεν δήλωσαν
καθόλου τα μαθηματικά σε καμία προτίμηση.
Πίνακας 21: Αποτελέσματα Συγκρίσεων των Δύο Ομάδων Δασκάλων ως προς τη
Δήλωση των Μαθηματικών στις Προτιμήσεις τους σε σχέση με τα Ποσοστά
Ορθών Απαντήσεων στα Τέσσερα Προβλήματα
Πρόβλημα 1
Συχνότητα
Δήλωσαν Μαθηματικά 88/124
Δεν Δήλωσαν 20/38
χ2=15,897, β.ε.=4, Monte Carlo p=0,002
Πρόβλημα 2
Δήλωσαν Μαθηματικά 116/124
Δεν Δήλωσαν 30/38
χ2=9,287, β.ε.=3, Monte Carlo p=0,022
Πρόβλημα 3
Δήλωσαν Μαθηματικά 61/124
Δεν Δήλωσαν 12/38
χ2=5,489, β.ε.=2, Monte Carlo p=0,070
Πρόβλημα 4
Δήλωσαν Μαθηματικά 47/164
Δεν Δήλωσαν 10/38
χ2=1,789, β.ε.=2, Monte Carlo p=0,190

%
71,0
52,6

z-test Exact p
0,036

93,5
78,9

0,008

49,2
31,6

0,056*

37,9
26,3

0,190

Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ της προτίμησης των Μαθηματικών από τους δασκάλους και των
απαντήσεών τους στα τέσσερα προβλήματα, για το πρώτο και δεύτερο πρόβλημα.
Ειδικότερα, οι στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το ποσοστό ορθών
απαντήσεων είναι οι παρακάτω: α) στο πρώτο πρόβλημα, το 71% των δασκάλων που
είχαν δηλώσει τα Μαθηματικά στις τρεις προτιμήσεις τους απάντησε ορθά, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό αυτών που δεν δήλωσαν τα Μαθηματικά είναι 52,6%, β) στο
δεύτερο πρόβλημα, το 93,5% των δασκάλων που είχαν δηλώσει τα Μαθηματικά στις
τρεις προτιμήσεις τους απάντησε ορθά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που δεν
δήλωσαν τα Μαθηματικά είναι 78,9%.
Παρόλο που δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της προτίμησης
των Μαθηματικών με τις απαντήσεις των δασκάλων στο τρίτο πρόβλημα, ωστόσο
ανιχνεύθηκε οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
δασκάλων ως προς τις ορθές απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 49,2% των δασκάλων
που είχαν δηλώσει τα Μαθηματικά στις τρεις προτιμήσεις τους απάντησε ορθά, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που δεν δήλωσαν τα Μαθηματικά είναι 31,6%.
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Επίσης, οι δάσκαλοι που έβαλαν τα Μαθηματικά στις τρεις προτιμήσεις τους,
εμφανίζουν τάση να δίνουν περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις στο 4ο πρόβλημα,
από αυτούς που δεν τα δήλωσαν καθόλου: 37,9 % και 26,3% αντίστοιχα, χωρίς
ωστόσο αυτή η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι στατιστικά σημαντική.
( Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν από μια σειρά χ2 και z-test.)
Στην ανάλυση της συνολικής βαθμολογίας των δασκάλων σε σχέση με τους
παράγοντες «φύλο», «προτίμηση» και «σπουδές» προέκυψαν τα παρακάτω:

Πίνακας 22: ANOVA 2ου Μοντέλου

Πηγή Μεταβλητότητας

Άθροισμα
τετραγώνων

Βαθμοί
Ελευθερίας

Μέσα
Τετράγωνα

F

p

Φύλο

0.062

1

0.062

0.057

0.811

9.907

1

9.907

9.116

0.003

Προτίμηση στα
Μαθηματικά
Σπουδές

5.755

1

5.755

5.296

0.023

Φύλο * Προτίμηση

0.027

1

0.027

0.024

0.876

Φύλο * Σπουδές

0.571

1

0.571

0.526

0.470

Προτίμηση * Σπουδές

0.007

1

0.007

0.006

0.936

Φύλο * Προτίμηση *
Σπουδές

1.632

1

1.632

1.501

0.222

Σφάλμα

167.354

154

1.087

Σύνολο

1100.000

162

Διορθωμένο Σύνολο

189.778

161

* = αλληλεπίδραση παραγόντων

Πίνακας 23: Μέσες τιμές βαθμολογίας των δασκάλων σε σχέση με τη δήλωση
προτίμησης των Μαθηματικών
Προτίμηση στα
Μαθηματικά
Δήλωσε

Μέση
Τιμή
2.481

Τυπικό
Σφάλμα
0.097

Δεν Δήλωσε

1.807

0.201

Πίνακας 24: Μέσες τιμές βαθμολογίας των δασκάλων σε σχέση με τις σπουδές
τους.

Σπουδές
Ακαδημία

Μέση
Τιμή
2.401

Τυπικό
Σφάλμα
0.127

Παιδαγωγικό

1.887

0.184
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Στο μοντέλο επεξεργασίας αυτό, φαίνεται από τον πίνακα 22 πως μόνο οι
κύριες επιδράσεις των παραγόντων «προτίμηση» (F (1,154) = 9,116 , p = 0,003) και
«σπουδές» (F (1,154) = 5,296 , p = 0,023) είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο
σημαντικότητας α = 0,05.
Ειδικότερα, από τους πίνακες 23 και 24 προκύπτει ότι οι δάσκαλοι που
δήλωσαν τα Μαθηματικά μέσα στις προτιμήσεις τους, έχουν στατιστικά σημαντικά
υψηλότερο σκορ (βαθμολογία) από αυτούς που δεν τα δήλωσαν: οι μεν 2,481 με
τυπικό σφάλμα 0,097 και οι δε 1,807 με τυπικό σφάλμα 0,201. Επίσης, οι δάσκαλοι
που έχουν τελειώσει κάποια Ακαδημία, έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο
σκορ (2,401 με τυπικό σφάλμα 0,127) από τους συναδέλφους τους που αποφοίτησαν
από κάποιο Παιδαγωγικό τμήμα (1,887 με τυπικό σφάλμα 0,184).
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4.2.4 Φύλο και ορθές (ρεαλιστικές) απαντήσεις
Όσον αφορά στο ερώτημα της έρευνας για το αν το φύλο είναι παράγοντας
που επηρεάζει τις επιδόσεις των δασκάλων, πρέπει να ειπωθεί ότι δεν ανιχνεύθηκε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο φύλων και των απαντήσεών τους
στα τέσσερα προβλήματα. Δεν ανιχνεύθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε ότι αφορά τις ορθές (ρεαλιστικές) απαντήσεις και στα
τέσσερα προβλήματα. Τα αντίστοιχα ποσοστά ορθών απαντήσεων δεν διαφέρουν
στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας σειράς ελέγχων χ2 και ztest.
Ωστόσο, τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο πρόβλημα, υπάρχει μια έντονη
τάση των αντρών δασκάλων, να δίνουν περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις από τις
γυναίκες. Η τάση αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να συνιστά στατιστικά σημαντική
διαφορά, αν το δείγμα ήταν εκτενέστερο.
Η πολυπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης (Μοντέλα 1,2,3 και 4) δεν μας
έδειξε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «φύλο» στις επιδόσεις
των δασκάλων. (Πίνακες 14, 22, 29, 33).

Πίνακας 25: Αποτελέσματα Συγκρίσεων των Δύο Φύλων ως προς τα Ποσοστά
Ορθών Απαντήσεων στα Τέσσερα Προβλήματα
Πρόβλημα 1

Συχνότητα
Άνδρες 58/80
Γυναίκες 50/82
χ2=7,210, β.ε.=4, Monte Carlo p=0,080
Πρόβλημα 2
Άνδρες 74/80
Γυναίκες 72/82
χ2=2,670, β.ε.=3, Monte Carlo p=0,500
Πρόβλημα 3
Άνδρες 40/80
Γυναίκες 33/82
χ2=1,927, β.ε.=2, Monte Carlo p=0,406
Πρόβλημα 4
Άνδρες 29/80
Γυναίκες 28/82
χ2=0,365, β.ε.=2, Monte Carlo p=0,950
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%
72,5
61,0

z-test Exact p
0,120

92,5
87,8

0,326

50,0
40,2

0,212

36,3
34,1

0,779

4.2.5 Τάξεις που έχουν διδάξει οι δάσκαλοι και ορθές (ρεαλιστικές) απαντήσεις
Η συνολική εικόνα της διδακτικής εμπειρίας των δασκάλων της έρευνας, έχει
ως εξής:
Πίνακας 26: Τάξεις που έχει διδάξει το δείγμα των Δασκάλων
Αριθμός
δασκάλων
3
2
9
15
2
15
116
162

Τάξεις
μικρές
μεσαίες
μεγάλες
μικρές - μεσαίες
μικρές - μεγάλες
μεσαίες - μεγάλες
όλες
Σύνολο

Ποσοστό
1,9
1,2
5,6
9,3
1,2
9,3
71,6
100,0

Οι περισσότεροι έχουν διδάξει όλες τις τάξεις (71,6 %) και οι υπόλοιποι
μικρές 1,9%, μεσαίες 1,2%, μεγάλες τάξεις το 5,6%, μικρές και μεσαίες το 9,3%,
μικρές και μεγάλες το 1,2 % και μεσαίες – μεγάλες το 9,3 %. Εδώ όταν αναφέρονται
μικρές τάξεις, εννοούνται οι Α΄και Β΄ Δημοτικού, μεσαίες οι Γ΄και Δ΄ Δημοτικού και
μεγάλες οι Ε΄και Στ΄ Δημοτικού.
Για τις ανάγκες όμως της στατιστικής ανάλυσης, η εμπειρία των δασκάλων σε
τάξεις απλοποιήθηκε σε δύο μεγάλες κατηγορίες (Πίνακας 27): η μία κατηγορία που
περιλαμβάνει τους δασκάλους που έχουν διδακτική εμπειρία σε όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου, η οποία και είναι η μεγαλύτερη, ενώ η άλλη κατηγορία
περιλαμβάνει τους δασκάλους που έχουν διδάξει σε κάποιες (αλλά όχι όλες) από τις
τάξεις του δημοτικού σχολείου.
Πίνακας 27: Συνοπτική κατηγοριοποίηση εμπειρίας σε τάξεις.

Συχνότητα
116

Ποσοστό
%
71.6

Κάποιες

46

28.4

Σύνολο

162

100.0

Έχουν διδάξει σε:
Όλες
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Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά πρόβλημα σε σχέση με τη
διδακτική εμπειρία των δασκάλων, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα (Πίνακας 28):
Πίνακας 28: Αποτελέσματα Συγκρίσεων των Δύο Ομάδων Δασκάλων ως προς
τις Τάξεις που έχουν Διδάξει σε σχέση με τα Ποσοστά Ορθών Απαντήσεων στα
Τέσσερα Προβλήματα
Πρόβλημα 1

Συχνότητα
Όλες τις Τάξεις 84/116
Κάποιες Τάξεις 24/46
χ2=8,682, β.ε.=4, Monte Carlo p=0,051
Πρόβλημα 2
Όλες τις Τάξεις 105/116
Κάποιες Τάξεις 41/46
χ2=2,633, β.ε.=3, Monte Carlo p=0,565
Πρόβλημα 3
Όλες τις Τάξεις 56/116
Κάποιες Τάξεις 17/46
χ2=2,727, β.ε.=2, Monte Carlo p=0,258
Πρόβλημα 4
Όλες τις Τάξεις 42/116
Κάποιες Τάξεις 15/46
χ2=1,511, β.ε.=2, Monte Carlo p=0,543

%
72,4
52,2

z-test Exact p
0,014

90,5
89,1

0,789

48,3
37,0

0,192

36,2
32,6

0,665

Όσον αφορά στον παράγοντα της εμπειρίας σε σχολικές τάξεις, επίσης δεν
ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο ομάδων δασκάλων, με
βάση τις τάξεις που έχουν διδάξει, και των απαντήσεών τους στα τέσσερα
προβλήματα.
Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων δασκάλων
ανιχνεύθηκε μόνο για τις ορθές απαντήσεις στο πρώτο πρόβλημα. Οι δάσκαλοι που
έχουν διδάξει σε όλες τις τάξεις εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων
στο πρώτο πρόβλημα σε σύγκριση με τους δασκάλους που έχουν διδάξει σε κάποιες
τάξεις.
Επίσης, χωρίς αυτό να συνιστά σημαντικά στατιστική διαφορά, ενδεχομένως
λόγω του μεγέθους του δείγματος, οι δάσκαλοι που έχουν διδάξει όλες τις τάξεις,
τείνουν να δίνουν περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις στο τρίτο πρόβλημα από
αυτούς που έχουν διδάξει κάποιες από τις τάξεις του δημοτικού σχολείου.
(Τα αποτελέσματα προέκυψαν από μια σειρά ελέγχων χ2 και z-test.)
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Η πολυπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης (Μοντέλα 1 και 3 ) δεν μας
έδειξε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «εμπειρία σε τάξεις»
στις επιδόσεις των δασκάλων. (Πίνακες 14 και 29).
Πίνακας 29: ANOVA 3ου Μοντέλου

Πηγή Μεταβλητότητας

Άθροισμα
τετραγώνων

Βαθμοί
Ελευθερίας

Μέσα
Τετράγωνα

F

p

Φύλο

0.054

1

0.054

0.049

0.826

5.608

1

5.608

5.084

0.026

2.087

1

2.087

1.892

0.171

0.325

1

0.325

0.295

0.588

1.908

1

1.908

1.730

0.190

0.007

1

0.007

0.006

0.938

1.404

1

1.404

1.272

0.261

Σφάλμα

169.875

154

1.103

Σύνολο

1100.000

162

Διορθωμένο Σύνολο

189.778

161

Προτίμηση στα
Μαθηματικά
Εμπειρία σε Τάξεις
Φύλο * Προτίμηση
Φύλο * Εμπειρία σε
Τάξεις
Προτίμηση * Εμπειρία σε
Τάξεις
Φύλο * Προτίμηση *
Εμπειρία

* = αλληλεπίδραση παραγόντων

Ειδικότερα, στο 3ο Μοντέλο επεξεργασίας, η αντικατάσταση του
παράγοντα «σπουδές» με τον παράγοντα «εμπειρία σε τάξεις» δεν έδωσε στατιστικά
σημαντική επίδραση για τον δεύτερο (F (1,154) = 1,892, p = 0,171), ενώ ο
παράγοντας «προτίμηση» παραμένει στατιστικά σημαντικός (F (1,154) = 5,084 , p=
0.026).
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4.2.6 Προϋπηρεσία των δασκάλων και ορθές (ρεαλιστικές) απαντήσεις στα
προβλήματα

Πίνακας 30 : Ομαδοποίηση δασκάλων ανά κλίμακα ετών προϋπηρεσίας.

0-5

Συχνότητα
31

Ποσοστό
%
19.1

Αθροιστικό
Ποσοστό
19.1

6-10

39

24.1

43.2

11-15

25

15.4

58.6

16-20

32

19.8

78.4

21+

35

21.6

100.0

Σύνολο

162

100.0

Όσον αφορά στα χρόνια υπηρεσίας, από 0 – 5 χρόνια έχει το (19,1%), από 6 –
10 το (24,1%), από 11-15 το (15,4%), από 16 – 20 το (19,8%) και από 21 και πάνω
χρόνια το 21,6%.
Πίνακας 31: Κατανομή Ορθών Απαντήσεων των Δασκάλων στα Τέσσερα
Προβλήματα ανά Κλάση Προϋπηρεσίας
Προϋπηρεσία
0-5 έτη
6-10 έτη
11-15 έτη
16-20 έτη
21+ έτη
Σύνολο

Πρόβλημα 1
22/31 (71,0%)
26/39 (66,7%)
14/25 (56,0%)
19/32 (59,4%)
27/35 (77,1%)
108/162 (66,7%)

Πρόβλημα 2
26/31 (83,9%)
37/39 (94,9%)
24/25 (96,0%)
27/32 (84,4%)
32/35 (91,4%)
146/162 (90,1%)

Πρόβλημα 3
11/31 (35,5%)
15/39 (38,5%)
12/25 (48,0%)
15/32 (46,9%)
20/35 (57,0%)
73/162 (45,1%)

Πρόβλημα 4
7/31 (23,6%)
11/39 (28,2%)
11/25 (44,0%)
14/32 (43,0%)
14/35 (40,0%)
57/162 (35,2%)

Πίνακας 32: Αποτελέσματα Ελέγχων Συσχετίσεων
Αποτελέσματα Ελέγχου χ2
χ2=15,280, β.ε.=16, Monte Carlo p=0,520
χ2=14.368, β.ε.=12, Monte Carlo p=0,226
χ2=15,629, β.ε.=8, Monte Carlo p=0,042
χ2=7.150, β.ε.=8, Monte Carlo p=0,548

Ζεύγος Συσχέτισης
Προϋπηρεσία - Πρόβλημα 1
Προϋπηρεσία - Πρόβλημα 2
Προϋπηρεσία - Πρόβλημα 3
Προϋπηρεσία - Πρόβλημα 4

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της προϋπηρεσίας των δασκάλων
και των απαντήσεών τους στα τέσσερα προβλήματα βρέθηκε μόνο για το τρίτο
πρόβλημα (χ2=15,629, β.ε.=8, Monte Carlo p=0,042).
Ειδικότερα, οι δάσκαλοι με μεγάλη προϋπηρεσία (21+ έτη) εμφανίζουν
υψηλότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων (57,0%) απ’ ότι οι δάσκαλοι με μικρότερη
προϋπηρεσία (0-5 και 6-10 έτη). Τα ποσοστά ορθών απαντήσεων στις δύο αυτές
ομάδες είναι 35,5% και 38,5% αντίστοιχα.
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Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι οι πιο έμπειροι δάσκαλοι (11 και άνω έτη
προϋπηρεσίας) επιτυγχάνουν υψηλότερα ποσοστά ορθών απαντήσεων στα
προβλήματα 3 και 4 απ’ ότι οι δάσκαλοι με μικρότερη προϋπηρεσία. Τα
αποτελέσματα προέκυψαν από μια σειρά ελέγχων χ2 (Πίνακας 32).
Οι σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν με βάση την τιμή των διορθωμένων
τυποποιημένων υπολοίπων. (Hinkle, Wiersma & Jurs, 1988).
Η πολυπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης (Μοντέλα 1 και 4 ) δεν μας
έδειξε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «προϋπηρεσία» στις
επιδόσεις των δασκάλων. (Πίνακες 14 και 33).

Πίνακας 33: ANOVA 4ου Μοντέλου

Πηγή Μεταβλητότητας

Άθροισμα
τετραγώνων

Βαθμοί
Ελευθερίας

Μέσα
Τετράγωνα

F

p

Φύλο

0.497

1

0.497

0.438

0.509

6.195

1

6.195

5.456

0.021

4.016

4

1.004

0.884

0.475

Φύλο * Προτίμηση

0.255

1

0.255

0.224

0.637

Φύλο * Προϋπηρεσία

1.627

4

0.407

0.358

0.838

5.961

4

1.490

1.313

0.268

1.889

4

0.472

0.416

0.797

Σφάλμα

161.224

142

1.135

Σύνολο

1100.000

162

Διορθωμένο Σύνολο

189.778

161

Προτίμηση στα
Μαθηματικά
Προϋπηρεσία

Προτίμηση *
Προϋπηρεσία
Φύλο * Προτίμηση *
Προϋπηρεσία

* = αλληλεπίδραση παραγόντων

Ειδικότερα στο 4ο Μοντέλο, (Πίνακας 33) η αντικατάσταση του παράγοντα
«σπουδές» με τον παράγοντα «προϋπηρεσία» δεν έδωσε στατιστικά σημαντική
επίδραση το δεύτερο (F (4,142) = 0,884 , p = 0,475). Ωστόσο, ο παράγοντας
«προτίμηση» παραμένει και σε αυτό το μοντέλο στατιστικά σημαντικός (F (1,142) =
5,456 , p = 0,021).
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5. Σύνοψη - Συζήτηση

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ερωτηματολογίων που δόθηκαν
στους δασκάλους, αρχικά είναι εμφανές πως, στο σύνολό τους, οι δάσκαλοι είναι
επηρεασμένοι από το «διδακτικό συμβόλαιο». Οι δάσκαλοι τείνουν δηλαδή να
δώσουν μία αριθμητική απάντηση σε κάθε πρόβλημα, σωστή ή λανθασμένη,
ανεξάρτητα αν στη συνέχεια κάνουν κάποια ρεαλιστικά σχόλια.
Συνολικά απαντώντας στο δεύτερο στόχο της έρευνας φαίνεται καθαρά (και
σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα) πως σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
στο δείγμα μας, οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο τις επιδόσεις των
εκπαιδευτικών στη συνολική βαθμολογία τους στη λύση ρεαλιστικών προβλημάτων
είναι δύο: η προτίμησή τους στα μαθηματικά και η σχολή από την οποία
αποφοίτησαν.
Η τάση των δασκάλων που έχουν αποφοιτήσει από τις – παλαιότερες και
διετείς – παιδαγωγικές Ακαδημίες να δίνουν περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις
και μάλιστα στα δυσκολότερα προβλήματα (3ο και 4ο ), δημιουργεί ερωτήματα για
την προετοιμασία των δασκάλων στα – πιο σύγχρονα και πολυετή – παιδαγωγικά
τμήματα των πανεπιστημίων. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε και από την ανάλυση
της συνολικής βαθμολογίας των εκπαιδευτικών: οι δάσκαλοι που έχουν τελειώσει
Ακαδημίες, εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία από τους
(νεότερους) συναδέλφους τους που αποφοίτησαν από τα παιδαγωγικά τμήματα. Η
διαπίστωση αυτή, όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, περικλείει από μόνη της και την
επίδραση ακόμα δύο παραγόντων: οι δάσκαλοι οι οποίοι έχουν τελειώσει Ακαδημίες,
έχουν σίγουρα περισσότερη προϋπηρεσία και φυσικά μεγαλύτερη εμπειρία σε τάξεις
από τους συναδέλφους τους των παιδαγωγικών τμημάτων.
Το γεγονός βέβαια, ότι οι παράγοντες «προϋπηρεσία» και «εμπειρία σε
τάξεις» από μόνοι τους δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις επιδόσεις
των δασκάλων στην παρούσα έρευνα, μπορεί να αποδοθεί ίσως από τη μια στο
μέγεθος του δείγματος ή από την άλλη, σε άλλες παραμέτρους όπως π.χ το ότι οι
παλαιότεροι δάσκαλοι της Ακαδημίας συνήθως ειδικεύονται στη διδασκαλία κάποιων
τάξεων (άντρες π.χ μεγάλες τάξεις, γυναίκες μικρές). Η προϋπηρεσία από την άλλη,
δεν συνιστά απόλυτα διδακτική εμπειρία μέσα στην τάξη για όλα τα αναφερόμενα
χρόνια. (π.χ θέση σε γραφεία, επιμορφώσεις κλπ).
Το δεύτερο σημαντικότερο εύρημα της έρευνας φαντάζει ως ένα σημείο
θεμιτό: οι δάσκαλοι που έχουν στις προτιμήσεις τους τα μαθηματικά, δίνουν
περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις από αυτούς που δεν τα προτιμούν ως
διδασκόμενο μάθημα. Έτσι εξηγούνται τα υψηλότερα ποσοστά ρεαλιστικών
απαντήσεων στο 1ο και 2ο πρόβλημα αλλά και οι έντονες τάσεις (διαφορές) στην
απόδοση ρεαλιστικών απαντήσεων των δασκάλων που έχουν στις προτιμήσεις τους
τα μαθηματικά στο 3ο και 4ο πρόβλημα. Ο καθένας άλλωστε δίνει περισσότερη
προσοχή σε αυτό το οποίο προτιμά σαν αντικείμενο γενικότερα, όχι μόνο στα
μαθηματικά προβλήματα. Ανάλογες πρακτικές – σκεπτικά σχετικά με τις προτιμήσεις
– στάσεις των δασκάλων απέναντι στα μαθηματικά και τη διδακτική τους πρακτική
σημείωσε και ο Thompson (1984,1985,1988) στις μελέτες περιπτώσεων του.
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Επιπλέον, ο παράγοντας της προτίμησης των μαθηματικών παρέμεινε
σημαντικά στατιστικά σταθερά σημαντικός στην εξέταση των μοντέλων 2,3 και 4 της
βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί και μάλιστα πρωτογενώς (χωρίς να
αλληλεπιδρά με κάποιον άλλο παράγοντα). Φαίνεται δηλαδή, πως η προτίμηση στα
μαθηματικά (δηλαδή η «αγάπη» προς το αντικείμενο υπό μια έννοια) αποτελεί
σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων τα οποία
«ζητούν» το κάτι παραπάνω όσον αφορά την επιστράτευση στρατηγικών έξω από τα
στενά σχολικά δεδομένα.
Στο επίπεδο της διδακτικής εμπειρίας των δασκάλων σε επίπεδο τάξεων τις
οποίες έχουν διδάξει, φαίνεται πως οι πιο έμπειροι δάσκαλοι πράγματι έχουν μια
τάση να δίνουν περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις (1ο και 3ο πρόβλημα). Το
γεγονός αυτό ενδεχομένως εξηγείται από τους τύπους των προβλημάτων που έχουν
διδάξει – αντιμετωπίσει οι δάσκαλοι στην μέχρι τώρα πορεία τους στη σχολική τάξη:
δηλαδή, οι δάσκαλοι που έχουν διδάξει όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου,
έχουν στη διδακτική τους εμπειρία μια μεγαλύτερη γκάμα τύπων προβλημάτων από
τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων, ενώ οι συνάδελφοί τους με μικρότερη –
σποραδικότερη εμπειρία σε κάποιες τάξεις, είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την ύλη
των μαθηματικών προβλημάτων όλου του δημοτικού σχολείου. Η ανάλυση της
συνολικής βαθμολογίας των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον παράγοντα, πιο πολύ έδειξε
(όπως ειπώθηκε) προς την κατεύθυνση των σπουδών, παρά της εμπειρίας σε τάξεις.
Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί πως αν συνδυάσει κανείς το γεγονός, πως
οι δάσκαλοι με 11+ χρόνια υπηρεσίας έχουν διδάξει -κατά κανόνα- όλες τις τάξεις
του δημοτικού σχολείου, εξηγείται η παρατήρηση ότι οι δάσκαλοι αυτοί δίνουν
περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις στα προβλήματα 3 και 4 (στα πιο «δύσκολα»
κατά τεκμήριο), από τους νεοδιόριστους συναδέλφους τους (<10 χρόνια υπηρεσίας)..
Το «στερεότυπο» από την άλλη, ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στα
μαθηματικά (ιδίως όταν έχουν πρακτικότερη διάσταση) , δεν επαληθεύτηκε. Ίσως αν
το δείγμα ήταν εκτενέστερο, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά
για σημαντικές διαφορές στη χρησιμοποίηση της γνώσης της καθημερινότητας στη
λύση τέτοιου τύπου προβλημάτων από τους άντρες σε μεγαλύτερο βαθμό από τις
γυναίκες. Ωστόσο, υπάρχει μια τάση των αντρών να δίνουν περισσότερες ρεαλιστικές
απαντήσεις στα προβλήματα 1 και 3, η οποία ίσως να έχει να κάνει καθαρά με το
περιεχόμενο αυτών των προβλημάτων τα οποία έχουν θέματα στα οποία συνήθως
εντρυφούν άντρες (πλάκες = μαστορέματα, δρομέας = αθλητισμός). Ένα πρόβλημα
σε μελλοντική έρευνα το οποίο θα είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των γυναικών,
ίσως μπορεί να δώσει περαιτέρω στοιχεία για αυτό το σκεπτικό. Η ανάλυση της
συνολικής βαθμολογίας των δασκάλων, επίσης δεν μας έδειξε στατιστικά σημαντική
επίδραση του παράγοντα «φύλο» στη βαθμολογία που συγκέντρωσαν από τα τέσσερα
προβλήματα.
Τα αποτελέσματα αυτά δε, τείνουν να σκιαγραφήσουν ένα αχνό «πορτρέτο»
δασκάλου που έχει τις πιθανότητες να δώσει σε τέτοιες προβληματικές καταστάσεις
περισσότερες ρεαλιστικές απαντήσεις, αν συνδυαστούν τα πολλά χρόνια υπηρεσίας
με τη σχολή από την οποία έχουν αποφοιτήσει οι εν λόγω δάσκαλοι, αλλά και το
φύλο τους: επιχειρώντας λοιπόν να αποτυπώσουμε αυτό το «πορτρέτο», θα λέγαμε
ότι ο δάσκαλος αυτός που τείνει να χρησιμοποιήσει περισσότερο την καθημερινή του
γνώση για να λύσει τέτοιου τύπου «προβληματικά» προβλήματα είναι μάλλον
άντρας, με περισσότερα από 11 χρόνια υπηρεσίας, έχει διδάξει όλες τις τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου, δηλώνει στις πρώτες προτιμήσεις του τα μαθηματικά ως
αντικείμενο διδασκαλίας και έχει αποφοιτήσει κατά κανόνα από κάποια παιδαγωγική
Ακαδημία.
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Φυσικά, η έρευνα αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να «καλουπώσει» με
αυτόν τον τρόπο ένα πρότυπο δασκάλου που δίνει ρεαλιστικές απαντήσεις στα εν
λόγω προβλήματα, μια και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφέρουν ανάλογα με
την προσωπικότητα του καθενός. Ωστόσο, βάσει των παρατηρήσεων που
αναφέρονται πιο πάνω ως απαντήσεις στους επιμέρους στόχους της έρευνας, η πιο
πάνω αποτύπωση δεν είναι μακριά από την αλήθεια σε ένα πρώτο επίπεδο
διερεύνησης.
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6. Προεκτάσεις της έρευνας.
Αρχικά πρέπει να επισημανθεί το γεγονός πως παρόλο που τα αποτελέσματα
της έρευνάς μας συμφωνούν εν πολλοίς με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας (κεφ.
4.1.5, πίνακας 9), θα ήταν παράλογο να περιμένει κανείς τα ποσοστά αποτυχίας των
δασκάλων εν ενεργεία να πλησιάζουν τα χαμηλότατα ποσοστά των ρεαλιστικών
απαντήσεων που δίνουν οι διεθνείς έρευνες στα ρεαλιστικά προβλήματα σε επίπεδο
μαθητών και φοιτητών (ιδίως των πρωτοετών). Άρα, οι παρατηρήσεις που έγιναν και
οι παρατηρήσεις που ακολουθούν, γίνονται πάντα τηρουμένων των αναλογιών.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά προσφέρονται για ορισμένες προεκτάσεις και
παρατηρήσεις.
Μια πρώτη παρατήρηση θα ήταν πως ενδεχομένως η διδακτική εμπειρία
φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων, τόσο σε
επίπεδο χρόνων υπηρεσίας, όσο μάλλον και σε επίπεδο τάξεων τις οποίες έχει διδάξει
ένας εκπαιδευτικός. Σε κάθε περίπτωση, μια στοχευμένη έρευνα πάνω στις σπουδές
των δασκάλων σε συνδυασμό με τα ρεαλιστικά προβλήματα σε ένα μεγάλο δείγμα
δασκάλων με περαιτέρω λεπτομέρειες (π.χ ειδική επιμόρφωση στη διδασκαλία των
μαθηματικών) θα δώσει ενδεχομένως απαντήσεις στην εκπαιδευτική – ακαδημαϊκή
κοινότητα. Ενδεχομένως, η προτεινόμενη αυτή έρευνα θα μπορούσε να
παρακολουθήσει με κάποιο τρόπο τις επιδόσεις στην επίλυση ρεαλιστικών
προβλημάτων των ίδιων -φοιτητών αρχικά- και δασκάλων μετέπειτα, με σκοπό την
πιο εμπεριστατωμένη αποτύπωση του ρόλου των σπουδών και της αποκτηθείσας
εμπειρίας στους ίδιους ανθρώπους.
Ενδεχομένως δε, σε ένα άλλο επίπεδο διερεύνησης θα ήταν χρήσιμο να
δοθούν σε μεγαλύτερο δείγμα δασκάλων χωρισμένο σε ομάδες ανάλογα
«προβληματικού» τύπου προβλήματα με νύξη και χωρίς, για να δούμε κατά πόσο οι
δάσκαλοι αντιδρούν στις γραπτές προειδοποιήσεις του τύπου ότι αυτό που καλούνται
να λύσουν, έχει «προβληματική» διάσταση.
Επίσης, μια έρευνα που θα έδινε φως στις βαθύτερες αντιλήψεις των
δασκάλων και στο σκεπτικό τους πάνω στα ρεαλιστικά μαθηματικά λεκτικά
προβλήματα, θα ήταν και η χρήση συνέντευξης σε ένα ικανό δείγμα σε συνδυασμό με
παρατήρηση της διδακτικής πρακτικής τους και την επίλυση ρεαλιστικών
προβλημάτων από τους ίδιους.
Μέχρι τώρα είδαμε πως η «αδυναμία» των εκπαιδευτικών να
χρησιμοποιήσουν στρατηγικές στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων που να
βασίζονται στη γνώση της καθημερινότητας, έχει ως πιθανότατη συνέπεια το να τους
κάνει να διδάσκουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Το κατά πόσο οι δάσκαλοι μπορούν
να φύγουν από τα «τετριμμένα» σχολικά προβλήματα και πρακτικές, είναι μια
πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα
(πανεπιστήμιο, σχολείο, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, επιμόρφωση κ.α).
Το δε κεφάλαιο της επιμόρφωσης – εξάσκησης – επανατροφοδότησης και
ελέγχου είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επίτευξη του στόχου της αλλαγής των
αντιλήψεων και πρακτικών των δασκάλων εν ενεργεία. Ειδικότερα, ερευνητικά
μπορεί να παρακολουθηθεί μια διαδικασία επιμόρφωσης των δασκάλων αρχικά στο
χειρισμό και τη διδασκαλία – επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων και στη συνέχεια
στη διδακτική πράξη επανατροφοδότηση και έλεγχο της μεταστροφής (ή μη) των
αντιλήψεων και πρακτικών διδασκαλίας των δασκάλων πάνω σε αυτό το θέμα.
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Επομένως μιλούμε για μια μεταστροφή του εκπαιδευτικού συστήματος η
οποία θα βάλει στο επίκεντρό της τον εκπαιδευτικό ως φορέα αντιλήψεων, πρακτικών
και ιδεών: να δοθεί βάση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εν ενεργεία με
γενικότερο σκοπό την «απελευθέρωσή» τους από τις επιταγές του «διδακτικού
συμβολαίου», το οποίο φαίνεται πως «πνίγει» τις προσπάθειες της ελεύθερης σκέψης
και διδασκαλίας στο επίπεδο της χρησιμοποίησης των μαθηματικών του σχολείου με
τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν χρήσιμο εργαλείο της καθημερινής ζωής.
Ακόμα, σημαντική είναι η προετοιμασία των αυριανών εκπαιδευτικών από το
πανεπιστήμιο: οι αυριανοί εκπαιδευτικοί τείνουν να διδάξουν με τον τρόπο με τον
οποίο διδάχθηκαν. Έτσι, η συστηματική προετοιμασία τους στη διδασκαλία των
μαθηματικών με ρεαλιστικότερο προσανατολισμό, μπορεί να τους βοηθήσει στη
μετέπειτα καριέρα τους στη σχολική τάξη. Αυτή η παρατήρηση λαμβάνει αρκετή
βαρύτητα αν λάβει κανείς υπόψη του τα ευρήματα της έρευνας στο επίπεδο των
επιδόσεων των δασκάλων σε σχέση με τη σχολή από την οποία αποφοίτησαν.
Βασικός σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να δείξει αρχικά κατά πόσο οι
διεθνείς έρευνες πάνω στα ρεαλιστικά προβλήματα έχουν εφαρμογή και ανάλογα
αποτελέσματα στους εν ενεργεία δασκάλους και σε ένα δεύτερο επίπεδο μια πρώτη
ανίχνευση κάποιων αντικειμενικών μεταβλητών - παραγόντων που μπορεί να
επηρεάζουν τις επιδόσεις τους στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων. Εκτιμούμε
πως ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, αφήνοντας παράλληλα
ερωτήματα και υποθέσεις για περαιτέρω διερεύνηση του αντικειμένου: ένα
αντικείμενο με άμεσες επιπτώσεις στην βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών
και ειδικότερα της διδασκαλίας επίλυσης προβλημάτων στο δημοτικό σχολείο.
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7. Περιορισμοί – Παραδοχές

Σημαντικό είναι να πούμε πως όλα τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν και
επομένως, με ελάχιστες εξαιρέσεις είχαμε απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα.
Μικροπεριορισμούς θα μπορούσε να θέσει το γεγονός πως ο ερευνητής δεν ήταν
παρών στις περισσότερες περιπτώσεις όπου οι δάσκαλοι συμπλήρωναν το
ερωτηματολόγιο.
Ωστόσο στη πλειονότητα των περιπτώσεων τους και λόγω του γεγονότος ότι
το δείγμα προέρχεται από όλη τη χώρα, οι δάσκαλοι έλυσαν τα προβλήματα μόνοι
τους, συνήθως στο σπίτι τους και με άνεση χρόνου. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς
όμως που έλυσαν τα προβλήματα στο σχολείο τους, ίσως να υπάρχει κάποιας μορφής
επηρεασμός ανάμεσά τους.
Η δειγματοληψία με τη μέθοδο της «χιονοστιβάδας» από την άλλη πλευρά,
εξασφαλίζει ως ένα βαθμό την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, μια και ήταν
εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν δάσκαλοι σε μεγάλο αριθμό που να έχουν όλα εκείνα
τα χαρακτηριστικά (π.χ περισσότεροι με μεταπτυχιακά ή με διδακτορικά) ώστε το
δείγμα να έχει μεγαλύτερη ευρύτητα μεταβλητών προς εξέταση σε σχέση με τα
ρεαλιστικά προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τάξεις που έχουν διδάξει, καθώς
λίγοι είναι οι δάσκαλοι που έχουν διδάξει μόνο σε μικρές τάξεις, γεγονός που
περιορίζει την αξιοπιστία του δείγματος ως προς αυτή τη μεταβλητή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1. Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους δασκάλους
Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας παρακαλούμε, αφού συμπληρώσετε τα στατιστικά
στοιχεία στην αρχή του ερωτηματολογίου, λύστε τα παρακάτω προβλήματα και
καταγράψτε με λίγα λόγια (κείμενο) το σκεπτικό σας στον χώρο που δίνεται από
κάτω σε κάθε πρόβλημα. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα
χρησιμοποιηθούν σε έρευνα διπλωματικής εργασίας του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Απόφοιτος/η Ακαδημίας
Χρόνια υπηρεσίας:

Απόφοιτος/η Παιδαγωγικού Τμήματος

Δεύτερο πτυχίο ……………………

Μεταπτυχιακές Σπουδές ……………………………………………………
Άντρας

Γυναίκα

Τάξεις που δίδαξα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας
………………………………………………………………………………….
Αναφέρατε με τη σειρά προτίμησης τρία μαθήματα που προτιμάτε να διδάσκετε
1)…………………..

2) …………………………

3) …………………………..

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1) Ο Νίκος αγόρασε 4 πλάκες των 2.5 μέτρων η κάθε μία. Πόσες πλάκες του
ενός (1) μέτρου μπορεί να κόψει από αυτές;

Σκεπτικό:

2) 450 Στρατιώτες πρέπει να πάνε στο στρατόπεδο με λεωφορεία. Κάθε
λεωφορείο χωράει 36 στρατιώτες. Πόσα λεωφορεία θα χρειαστούν;
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Σκεπτικό:

3) Ο Γιάννης τρέχει τα 100 μέτρα σε 17 δευτερόλεπτα. Πόσο χρόνο θα κάνει
για να τρέξει το 1 χιλιόμετρο;

Σκεπτικό:

4) Η Έλενα και η Νίκη πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο. Η Έλενα ζεί σε απόσταση 17
χιλιομέτρων από το σχολείο και η Νίκη σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το
σχολείο. Πόσα χιλιόμετρα μακριά ζεί η μία από την άλλη;

Σκεπτικό:

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
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2. Γραφήματα
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Γράφημα 5 : 3η Προτίμηση
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Γράφημα 7: Σπουδές
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ΠΤ & Μεταπ τ

3. Απαντήσεις στα προβλήματα

Πρόβλημα 1 (Αναλυτικά)
καμία λύση
,6%
άσχετη λύση
1,2%
Εμβαδό
6,8%
π ολλαπ λασιασμός
24,1%
ορθά
ορθ. αλλά λάθος π ράξ

60,5%

,6%
ορθ επ ιλ με μισά
6,2%

Πρόβλημα 1 (Συνοπτικά)
Other
1,9%
TE
7,4%
NA
24,1%

RA
66,7%
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Πρόβλημα 2 (αναλυτικά)
δεν διαιρ, δεν βγαίν
1,9%
12,5 λεωφ
5,1%
ορθά με μικρό λεωφ
3,2%

ορθά
89,7%

Πρόβλημα 2 (Συνοπτικά)
OA
1,9%
TE
,6%
NA
7,4%

RA
90,1%
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Πρόβλημα 3 (Αναλυτικά)
2,83 δευτ.

ορθή λύση

6,2%

6,8%

ορθά με σχόλιο
38,5%

αναλογία 170δευτ
48,4%

Πρόβλημα 3 (Συνοπτικά)
TE
6,8%

RA
45,1%
NA
48,1%
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Πρόβλημα 4 (Αναλυτικά)
άσχετη λύση
1,9%
ορθογώνιο τρίγωνο

ορθά

7,4%

16,0%
9<χ<25
11,1%

17-8=9 και 17+8=25

δύο λύσεις και άλλες

35,8%

8,0%
17+8=25

17-8=9

1,9%

17,9%

Πρόβλημα 4 (Συνοπτικά)
OA
1,9%

RA
35,2%

NA
63,0%
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Κατανομή της συνολικής βαθμολογίας (score) των δασκάλων στα τέσσερα
προβλήματα.
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Std. Dev = 1,09
Mean = 2,4
N = 162,00
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