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ΔΘΡΑΓΩΓΖ 

Ζ εογαρία πξσ παοαςίθεςαι έυει ςίςλξ «Λελέςη και επίδξρη ςχμ μαθηςόμ Δ’ 
και Ρς’ Δημξςικξϋ ρςξ διαγχμιρμϊ “Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ” ςξ 
2009 ρςξσπ Μξμξϋπ Τλόοιμαπ και Ιαρςξοιάπ» και εκπξμήθηκε ρςα πλαίρια 
ςξσ ποξπςσυιακξϋ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ ςμήμαςξπ ςξσ 
Οαμεπιρςημίξσ Τλόοιμαπ. 

Απξςελείςαι απϊ δϋξ επιμέοξσπ εμϊςηςεπ, ςξ θεχοηςικϊ μέοξπ και ςξ 
εοεσμηςικϊ. Ρςξ θεχοηςικϊ γίμεςαι μια αμαρκϊπηρη ρςιπ διδακςικέπ και 
παιδαγχγικέπ αουέπ ρςιπ ξπξίεπ ρςηοίζξμςαι ςα Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και 
ςηπ Εχήπ, με εκςεμέρςεοη αματξοά ρςιπ ρςοαςηγικέπ επίλσρηπ 
ποξβλημάςχμ. Ακξλξϋθχπ, παοαςίθεμςαι σπξεμϊςηςεπ για ςα Πεαλιρςικά 
Λαθημαςικά και για ςημ εστσΐα ή αλλιόπ ςιπ ειδικέπ ικαμϊςηςεπ μαθηςόμ ρςα 
Λαθημαςικά. ξ ποακςικϊ μέοξπ αματέοεςαι ρςα ποξβλήμαςα ςξσ 
διαγχμιρμξϋ και ςιπ απαμςήρειπ ςχμ μαθηςόμ ρ’ ασςά. Οαοάλληλα, 
εκςιμάςαι η γεμική επιςσυία πξσ ρημειόθηκε ρςξ κάθε ποϊβλημα ςηπ 
εκάρςξςε ςάνηπ και ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρσγκοίρειπ μεςανϋ ςξσπ για κάθε 
ςάνη νευχοιρςά. Ρςη ρσζήςηρη γίμεςαι ρυξλιαρμϊπ ςηπ γεμικήπ επιςσυίαπ και 
ςχμ απαμςήρεχμ ςχμ μαθηςόμ ρε κάθε ποϊβλημα, νευχοιρςά για ςημ Δ’ και 
Ρς’ ςάνη. 

Λε ςημ εογαρία ασςή, επιυειοείςαι μια ποξρέγγιρη ρςημ κοιςική ρκέφη και ςιπ 
ιδέεπ ςχμ μαθηςόμ ςχμ δϋξ ςελεσςαίχμ ςάνεχμ ςξσ Δημξςικξϋ, ρε ϊςι ατξοά 
ςημ επίλσρη καςαρςάρεχμ πξσ είμαι ξικείεπ ρε ασςξϋπ. Διδικϊςεοα, ασςέπ ξι 
καςαρςάρειπ απεσθϋμξμςαι ρε παιδιά Δ’ και Ρς’ ςάνηπ πξσ θεχοείςαι ϊςι 
διαθέςξσμ ξοιρμέμεπ ικαμϊςηςεπ ρςα Λαθημαςικά και έυξσμ ικαμξπξιηςική 
ρυέρη με ςξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα. Δπιπλέξμ, γίμεςαι μια ποξρπάθεια μα 
διαπιρςχθεί ρε πξιεπ καςηγξοίεπ ποξβλημάςχμ δσρκξλεϋξμςαι ρσμήθχπ ξι 
μαθηςέπ και ρε πξιεπ η ρςοαςηγική επίλσρηπ πξσ εταομϊζξσμ ςξσπ ξδηγεί ρε 
επιθσμηςά απξςελέρμαςα. 

έλξπ, μα ποξρςεθεί ϊςι ξ διαγχμιρμϊπ ασςϊπ έγιμε ςξ 2009 και ήςαμ η 
πέμπςη υοξμιά πξσ λάμβαμε υόοα. Δίυε ρςϊυξ μα αμαπςϋνξσμ ξι μαθηςέπ μια 
θεςική ρςάρη απέμαμςι ρςα Λαθημαςικά, μα ποξβλημαςιρςξϋμ και μα 
δημιξσογηθεί μια εσγεμήπ άμιλλα μεςανϋ ςξσπ. Σπεϋθσμξι για ςη διεναγχγή 
ςξσ διαγχμιρμξϋ ήςαμ ςξ Οαιδαγχγικϊ μήμα Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ 
Τλόοιμαπ, ςξ ξπξίξ και δημιξϋογηρε ςημ ιδέα ασςή, σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ 
καθηγηςή ςχμ Λαθημαςικόμ κσοίξσ Υαοάλαμπξσ Κεμξμίδη, ξ Δήμξπ 
Τλόοιμαπ, η Διεϋθσμρη Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ςξσ μξμξϋ Τλόοιμαπ και 
ξ Ρϋλλξγξπ Δκπαιδεσςικόμ Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Τλόοιμαπ. 
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ΟΠΩΖ ΔΜΞΖΑ 
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1 α Λαθημαςικά ςηπ Τύρηπ και ςηπ Εχήπ 

α “Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ” είμαι η επχμσμία ςηπ αμςίληφηπ 
για ςη διδαρκαλία ςχμ Λαθημαςικόμ, η ξπξία αμαπςϋυθηκε ρςξ Οαιδαγχγικϊ 
μήμα Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ Τλόοιμαπ. Ζ αμςίληφη ασςή εμςάρρεςαι 
μέρα ρςα πλαίρια ςξσ γεμικϊςεοξσ οεϋμαςξπ ςχμ μεςαοοσθμίρεχμ ρε 
παγκϊρμιξ επίπεδξ πξσ είμαι σπέο ςηπ μείχρηπ ςξσ υάρμαςξπ μεςανϋ ςχμ 
Λαθημαςικόμ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ και ςχμ Λαθημαςικόμ ςξσ ρυξλείξσ. Ξι 
μεςαοοσθμίρειπ θέςξσμ ρςξ επίκεμςοξ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ ςξμ 
μαθηςή, ξ ξπξίξπ καλείςαι μα αμακαλϋφει ξ ίδιξπ και μα καςαμξήρει ςα 
Λαθημαςικά χπ έμα αμθοόπιμξ δημιξϋογημα. 

Έοεσμεπ πξσ διενήυθηραμ ρςξ Οαιδαγχγικϊ μήμα Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ 
ςηπ Τλόοιμαπ, αλλά και η πξλσεςήπ πειοαμαςική εταομξγή ςχμ βιβλίχμ ρε 
Οειοαμαςικϊ Ρυξλείξ ςηπ Τλόοιμαπ, καςέληναμ ρε κάπξιεπ ρϋγυοξμεπ 
ποξςάρειπ ρςη Διδακςική ςχμ Λαθημαςικόμ. Ρκξπϊπ ςξσπ είμαι ξ 
εκρσγυοξμιρμϊπ και η βελςίχρη ςηπ διδαρκαλίαπ ςχμ Λαθημαςικόμ ρςξ 
Δημξςικϊ Ρυξλείξ. Οαοακάςχ, αματέοξμςαι αμαλσςικϊςεοα ξοιρμέμεπ απϊ 
ασςέπ ςιπ ποξςάρειπ και η ρημαρία ςξσπ. 

1.1 Ζ Αμακάλσφη ρςα Λαθημαςικά και η Ιίμηρη από ςξ 
Ρσγκεκοιμέμξ ποξπ ςξ Ατηοημέμξ 

Ζ ποόςη ασςή αουή ςχμ Λαθημαςικόμ ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ ρςηοίζεςαι 
ρςη γεμικϊςεοη αμςίληφη ϊςι η μάθηρη απαιςεί ςημ εμεογϊ και 
επξικξδξμηςική ρσμμεςξυή ςξσ μαθηςή. Ρσμεπόπ, ξ μαθηςήπ ποέπει μα είμαι 
εμεογϊ μέλξπ ςηπ διδακςικήπ διαδικαρίαπ, μα ποξβλημαςίζεςαι και μα 
ποξρπαθεί μϊμξπ ςξσ μα αμακαλϋφει ςη μέα γμόρη. Ρϋμτχμα με ςξμ Piaget 
ξ μαθηςήπ μαθαίμει δοόμςαπ (Woolfolk, 2005), γεγξμϊπ πξσ για ςξσπ 
εκπαιδεσςικξϋπ εομημεϋεςαι, ρςη διδακςική διαδικαρία, με ςξ μα 
δημιξσογήρξσμ εμδιατέοξμςα και απαιςηςικά πεοιβάλλξμςα μάθηρηπ ρςα 
ξπξία εμθαοοϋμεςαι η εμεογή ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςόμ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, η 
απλή μεςατξοά ςχμ γμόρεχμ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρςξμ μαθηςή και η 
διδαρκαλία πξσ ρςηοίζεςαι ρε τξομαλιρςικά Λαθημαςικά καςαμςά αμξϋρια 
και μη απξςελερμαςική. Ρϋμτχμα με ςξ Κεμξμίδη (2006), «α Λαθημαςικά 
είμαι για μα ςα τςιάυμειπ και δεμ είμαι για μα ςα δέυεραι και μα ςα 
υοηριμξπξιείπ μ’ έμαμ τξομαλιρςικϊ ςοϊπξ, ιδίχπ ρςιπ μικοέπ ηλικίεπ». 

ημ ίδια άπξφη σιξθεςεί ξ Freudenthal (Streefland, 2000) ξ ξπξίξπ αματέοει 
ϊςι ςα μαθήμαςα ςχμ Λαθημαςικόμ ποέπει μα παοέυξσμ ρςξσπ μαθηςέπ ςημ 
«καθξδηγξϋμεμη» εσκαιοία μα αμακαλϋφξσμ ναμά ςα Λαθημαςικά με ςξ μα 
ςα ποαγμαςξπξιξϋμ. Ασςϊ εμςάρρεςαι και ρςα πέμςε ανιόμαςα ςηπ διδακςικήπ 
θεχοίαπ ςηπ Πεαλιρςικήπ Λαθημαςικήπ Δκπαίδεσρηπ (RME). Αμάμερα ρε ασςά, 
αματέοεςαι ϊςι η μάθηρη είμαι μια (αμα)καςαρκεσαρςική δοαρςηοιϊςηςα και 
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μια μακοϊυοξμη διαδικαρία πξσ κιμείςαι απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ρςξ 
ατηοημέμξ, απϊ ςιπ άςσπεπ μεθϊδξσπ ςχμ παιδιόμ ρςα ςσπικά Λαθημαςικά. 
Ζ έμμξια ςηπ «οεαλιρςικήπ» εκπαίδεσρηπ, εδό, δεμ ρημαίμει αμαγκαρςικά 
«ποαγμαςική ζχή», αλλά υοήρη ποξβλημάςχμ ρςη διδαρκαλία, πξσ μπξοξϋμ 
μα λσθξϋμ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. Απϊ ςημ άλλη, ξ Bruner πιρςεϋει ϊςι ξ ρκξπϊπ 
ςηπ διδαρκαλίαπ είμαι η αμάπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςξσ παιδιξϋ μα αμαζηςά ςιπ 
γμόρειπ, μα ρκέτςεςαι και μα μαθαίμει και ϊυι μα απξκςά έμα ξπξιξδήπξςε 
παοάγχγξ ςηπ διαδικαρίαπ. «Διδάρκξσμε έμα θέμα ϊυι για μα τςιάνξσμε 
μεοικέπ ζχμςαμέπ βιβλιξθήκεπ επί ςξσ θέμαςξπ, αλλά για μα κάμξσμε ςξ 
παιδί μα ρκέτςεςαι μαθημαςικά για ςξμ εασςϊ ςξσ, μα ρσμμεςάρυει ρςημ 
απϊκςηρη ςηπ γμόρηπ», αματέοει ξ ίδιξπ (Λακοίδξσ-Λπξϋριξσ, 2005). 

Ρςη ρϋγυοξμη διδαρκαλία, «μάθηρη» είμαι η ασςεμεογϊπ ποϊρκςηρη 
γμόρεχμ και η βαθιά καςαμϊηρή ςξσπ, η κοιςική και ρςξυαρςική ενέςαρη 
κάθε πεοίπςχρηπ, η δημιξσογική άρκηρη και εταομξγή ςχμ γμόρεχμ πξσ 
απξκςξϋμςαι απϊ ςξ άςξμξ. Δεμ είμαι ξϋςε μίμηρη, ξϋςε επαμάληφη, αλλά 
αμαζήςηρη και πειοαμαςιρμϊπ. Ζ βαρική αουή ςχμ ποξηγξϋμεμχμ μεθϊδχμ 
μπξοεί μα εκτοαρςεί χπ ακξλξϋθχπ: μαθαίμχ ρημαίμει εοεσμό, ενεςάζχ, 
αμακαλϋπςχ, καςαμξό, επιμξό, ρσμθέςχ, αμαρσμθέςχ, δημιξσογό 
(Κεμξμίδηπ, 2008). 

Οοξβλήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καθημεοιμϊςηςα είμαι δσμαςϊ μα 
ποξκαλέρξσμ ςημ ποξρξυή ςχμ παιδιόμ και ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ για 
αμακάλσφη, με απξςέλερμα ςα Λαθημαςικά μα γίμξσμ πιξ λειςξσογικά και 
ρημαμςικά για ασςά. Απϊ ςέςξιξσ είδξσπ ποξβλήμαςα και ποαγμαςικέπ 
καςαρςάρειπ ξι μαθημαςικξί, κάμξμςαπ διαδξυικέπ αταιοέρειπ, αμακάλσφαμ 
γεμικξϋπ καμϊμεπ και μαθημαςικξϋπ ςϋπξσπ. Ζ αιςία για ςη δημιξσογία 
μαθημαςικόμ εμμξιόμ ήςαμ ςα ιδιαίςεοα εοχςήμαςα ςχμ αμθοόπχμ και έςρι 
απϊ ςημ εμπειοία και ςξ ρσγκεκοιμέμξ, καςαλήναμε ρςξ ατηοημέμξ και ςξ 
γεμικϊ. Ρσμπεοαρμαςικά, ασςϊ πξσ υοειάζεςαι μα μάθξσμ ξι μαθηςέπ δεμ 
είμαι ςα Λαθημαςικά χπ έμα κλειρςϊ ρϋρςημα, αλλά ςα Λαθημαςικά χπ 
διαδικαρία μαθημαςικξπξίηρηπ ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ και αμ είμαι δσμαςϊ ςη 
διαδικαρία ςηπ μαθημαςικξπξίηρηπ ςχμ Λαθημαςικόμ (Streefland, 2000). 

1.2 Βιχμαςικά Λαθημαςικά: Λαθημαςικά Ρσμδεδεμέμα 
με ςημ Οοαγμαςικόςηςα και ςη Εχή 

Ζ βιχμαςική μάθηρη είμαι μια εμαλλακςική ποξρέγγιρη μάθηρηπ, η ξπξία 
μπξοεί μα διεσκξλϋμει ρε σφηλϊ βαθμϊ ςξμ ςοϊπξ πξσ ασςή ςελικά θα 
απξκςηθεί. Απξςέλερε πεδίξ μελέςηπ απϊ ςημ ποόςη ρςιγμή πξσ εκδηλόθηκε 
εμδιατέοξμ για ςιπ διαδικαρίεπ μάθηρηπ και διδακςικήπ, δεδξμέμξσ ϊςι ςα 
Λαθημαςικά μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ έμα δσμαςϊ εογαλείξ ρςα υέοια εμϊπ 
μαθηςή, ϊςαμ βοίρκξμςαι ρε πλήοη ρσμάοςηρη με ςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ. 
Άμερη εομημεία ςξσ ποξαματεοθέμςξπ, είμαι ξι μαθημαςικέπ έμμξιεπ και η 
υοήρη ςξσπ μα ποξέουξμςαι απϊ ςημ καθημεοιμϊςηςα ςχμ παιδιόμ. Λε ασςϊ 
ςξμ ςοϊπξ, ςα ίδια ςα παιδιά εμεογξπξιξϋμςαι ρε ξικείεπ καςαρςάρειπ και 
ποξβλήμαςα, επιτέοξμςαπ πεοιρρϊςεοα κίμηςοα και απξςελερμαςικϊςεοη 
μάθηρη (Υεοξσβείμ, 2010). 
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α Λαθημαςικά είμαι κάςι πξλϋ πεοιρρϊςεοξ απϊ απξμξμχμέμξσπ, επιδένιξσπ 
υειοιρμξϋπ ρσμβϊλχμ. Ρυεςίζξμςαι με αοιθμξϋπ, ςανιμξμόμςαπ ςα φόμια, 
ρσμςαιοιάζξμςαπ ςιπ κάλςρεπ, ρςοόμξμςαπ ςξ ςοαπέζι, με ςξ μέςοημα, 
πηγαίμξμςαπ ρςημ παοαλία, δξκιμάζξμςαπ παπξϋςρια, με ρκέφειπ για ςξ 
υόοξ, ρκξσπίζξμςαπ, ςξπξθεςόμςαπ ποάγμαςα ρε μςξσλάπια, κλχςρόμςαπ 
ςημ μπάλα, με ςξπξθέςηρη ποαγμάςχμ ρε ρειοά, ςανιμξμόμςαπ παιυμίδια, 
αμακσκλόμξμςαπ ετημεοίδεπ. Ακϊμη, εμπειοίεπ ϊπχπ ςξ μαγείοεμα, 
ρσζηςήρειπ για ςα ρυήμαςα πξσ σπάουξσμ γϋοχ μαπ, σπξλξγιρμϊπ ςξσ 
υοϊμξσ πξσ υοειάζεςαι για μα τςάρξσμε ρε έμα μέοξπ, υοήρη επιςοαπέζιχμ 
παιυμιδιόμ, πεοιέυξσμ ρςξιυεία ςχμ Λαθημαςικόμ. 

α Λαθημαςικά βοίρκξμςαι ρε ϊλεπ ρυεδϊμ ςιπ εκτάμρειπ ςηπ ζχήπ, μέρα ρςξ 
ρπίςι, ρςξ δοϊμξ, ρςιπ ςαμπέλεπ, ρςιπ πιμακίδεπ ςχμ ασςξκιμήςχμ, ρςα 
μξϋμεοα ςξσ αραμρέο, ρςιπ αγξοέπ (Κεμξμίδηπ, 2006). Ήδη απϊ ςξμ 18ξ 
αιόμα, κοίθηκε επιςακςικϊςεοη η αμαδιξογάμχρη και αμαβάθμιρη ςηπ 
μαθημαςικήπ παιδείαπ, εναιςίαπ ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμπξοίξσ και ςηπ αμάγκηπ 
επίλσρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ ςχμ εμπξοεσμαςικόμ ρσμαλλαγόμ. Λάλιρςα, η 
πλαςχμική και καςά επέκςαρη η αουαιξελλημική αμςίληφη, θεχοεί ϊςι ςα 
Λαθημαςικά απξςελξϋμ ςξ θεμέλιξ ϊλχμ ςχμ άλλχμ κλάδχμ ςχμ Τσρικόμ-
Ηεςικόμ επιρςημόμ και πχπ ασςά είμαι ςξ ϊογαμξ για ςημ καςαμϊηρη ςξσ 
μηυαμιρμξϋ λειςξσογίαπ κάθε επιρςήμηπ και ςέυμηπ. Διδικϊςεοα, ςα 
Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ αρυξλξϋμςαι με μαθημαςικέπ έμμξιεπ, 
ρσμδεδεμέμεπ με ςη τϋρη, ςη ζχή και ςξμ πξλιςιρμϊ, με άμερξ απξςέλερμα 
μα καθξδηγεί ςξσπ μαθηςέπ απϊ ςα πλαιριχμέμα ρςα απξπλαιριχμέμα 
Λαθημαςικά και μα κεοδίζει ςη θεςική ςξσπ ρςάρη, αμαδεικμϋξμςαπ ςη 
δϋμαμη ςχμ Λαθημαςικόμ για επικξιμχμία και ενήγηρη. 

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςη θέρη ςξσ Dewey (ρξσοέκηπ,1981) πχπ η μάθηρη 
είμαι απξςέλερμα ςηπ εμπειοίαπ, ςα πλεξμεκςήμαςα μιαπ βιχμαςικήπ 
ποξρέγγιρηπ ςχμ Λαθημαςικόμ είμαι πξλσπληθή και αϋνξσραπ ρημαρίαπ. Ζ 
βιχμαςική μάθηρη ανιξπξιεί ςα βιόμαςα ςχμ μαθηςόμ, εμθαοοϋμει ςξμ 
μαθηςή μα ρσμμεςέυει εμεογηςικά ρςη διαδικαρία μάθηρηπ και μα 
ξικειξπξιείςαι ςξ θέμα πξσ ποξρεγγίζει μέρχ ςηπ επέμδσρηπ ποξρχπικξϋ 
εμδιατέοξμςξπ ρε ασςϊ. ξ βξηθά μα αμςιλητθεί ςημ ρσμειρτξοά ςχμ 
κξιμχμικόμ, ξικξμξμικόμ, ιρςξοικόμ και πξλιςιρμικόμ παοαγϊμςχμ ρςη 
διαμϊοτχρη ςξσ κξιμχμικξϋ γίγμερθαι και ςξ πόπ ασςέπ ξι ρσμιρςόρεπ 
ρσμαμςόμςαι με ςημ ποξρχπική ςξσ εμπειοία ιδιαίςεοα καςά ςη διεογαρία ςηπ 
μάθηρηπ. 

Αματξοικά με ςξ ποξαματεοθέμ, ξ Treffers (Streefland, 2000) θεχοεί 
υοήριμη ςημ μαθημαςικξπξίηρη ρε εμπειοικέπ καςαρςάρειπ, έςρι όρςε μα 
διαπιρςόρξσμ ξι μαθηςέπ ςη ρσρυέςιρη ςχμ μαθημαςικόμ εμμξιόμ με 
ποαγμαςικέπ καςαρςάρειπ. Ρε μια ςέςξια πεοίπςχρη, είμαι ετικςή, και κσοίχπ 
επιθσμηςή, η υοήρη απλήπ καθημεοιμήπ γλόρραπ για ςημ έκτοαρη ιδεόμ για 
μαθημαςικέπ αουέπ, ξι ξπξίεπ είμαι εμρχμαςχμέμεπ ρςα πλαίρια μιαπ 
καθημεοιμήπ καςάρςαρηπ. Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ξ μαθηςήπ διεσκοιμίζει ςημ 
ρκέφη ςξσ και αμςαμακλά ςιπ μαθημαςικέπ ιδέεπ πξσ αμςιμεςχπίζει. Ζ 
ποξρέγγιρη ςηπ γλχρρικήπ ασςήπ εμπειοίαπ, ρϋμτχμα με ςξ Curriculum and 
Evaluation Standards ςξσ Δθμικξϋ Ρσμβξσλίξσ Διδαρκϊμςχμ ςχμ 
Λαθημαςικόμ (NCTM), ρσμβάλλει ρςη γετϋοχρη ςξσ υάρμαςξπ μεςανϋ ςχμ 
Λαθημαςικόμ ρςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ και ςχμ Λαθημαςικόμ ρςξ ρυξλείξ. 
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έλξπ, ξ Freudenthal (Streefland, 2000) ρσμμεοίζεςαι ςημ ίδια άπξφη και 
θεχοεί ϊςι ςα Λαθημαςικά ποέπει μα είμαι ρσμδεδεμέμα με ςημ 
ποαγμαςικϊςηςα. Ρςέκεςαι ρςημ εμπειοία ςξσ παιδιξϋ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ 
κξιμχμία για μα γίμει μια αμθοόπιμη ανία και υαοακςηοίζει ςα Λαθημαςικά 
χπ μια αμθοόπιμη δοαρςηοιϊςηςα. 

1.3 Ζ Λάθηρη Λέρα και Ένχ από ςξ Ρυξλείξ: 
Οοξϋπάουξσρεπ Γμώρειπ και Θκαμόςηςεπ ςχμ 
Λαθηςώμ. 

Ζ βαρική αουή ϊςι η ικαμϊςηςα ςχμ αμθοόπχμ μα μαθαίμξσμ κάςι καιμξϋογιξ 
ρσμδέεςαι με ςξ ςί νέοξσμ ήδη είμαι εσοέχπ γμχρςή και απξδεκςή. Ακϊμη και 
με πιξ ποϊρταςα εοεσμηςικά πξοίρμαςα ξι ποξωπάουξσρεπ γμόρειπ και 
δξμέπ είμαι καθξοιρςικήπ ρημαρίαπ για ςημ ϋπαονη μάθηρηπ. Δεμ μξείςαι 
καςαμϊηρη ειρεουϊμεμηπ πληοξτξοίαπ υχοίπ ϋπαονη ή/και εμεογξπξίηρη 
ποξωπάουξσραπ δξμήπ. Ωρςϊρξ, η ϋπαονη ςηπ ποξαπαιςξϋμεμηπ-
ποξωπάουξσραπ γμόρηπ δεμ αοκεί για ςημ εναρτάλιρη ικαμόμ 
απξςελερμάςχμ. Απαιςείςαι η εμεογξπξίηρη ςηπ ποξωπάουξσραπ γμόρηπ 
όρςε μα ανιξπξιηθεί για καςαμϊηρη και ρσμεπόπ μάθηρη (Βξρμιάδξσ, 2001). 

Λέρα απϊ ςξ ρυξλείξ αλλά και μέρα απϊ ςημ καθημεοιμή ζχή, ξι μαθηςέπ 
απξκςξϋμ διάτξοεπ γμόρειπ. Ζ μάθηρη, δηλαδή, ρσμςελείςαι και ρςξ 
ρυξλικϊ υόοξ, αλλά και ένχ απϊ ασςϊμ. ρα αμςιλαμβάμεςαι και 
παοακξλξσθεί ςξ παιδί απϊ ςα μέρα μαζικήπ επικξιμχμίαπ, απϊ ςιπ 
ετημεοίδεπ και ςα άλλα έμςσπα, ασςά πξσ ζει και σιξθεςεί, πξλλέπ τξοέπ, 
απϊ ςημ ξικξγέμειά ςξσ και απϊ ςξ εσοϋςεοξ κξιμχμικϊ ςξσ πεοιβάλλξμ, 
απξςελξϋμ υόοξσπ γμόρηπ και μάθηρηπ. α παιδιά ποιμ ακϊμα πάμε ρςξ 
ρυξλείξ, μαθαίμξσμ ςξσπ αοιθμξϋπ–λένειπ, αουίζξσμ μα ρσμδέξσμ ςη γλόρρα 
ςχμ αοιθμόμ με ςημ σπάουξσρα ρημαρία ςχμ αοιθμόμ, αμαπςϋρρξσμ μια 
εκςίμηρη ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ ξι αοιθμξλένειπ μπξοξϋμ μα 
υοηριμξπξιηθξϋμ για απαοίθμηρη και μέςοηρη και διαθέςξσμ άμερη εκςίμηρη 
μικοόμ πξρξςήςχμ. Απξκςξϋμ ρημαμςικέπ ικαμϊςηςεπ για ςημ αμάγμχρη και 
ςη γοατή ςχμ αοιθμόμ και μπξοξϋμ μα λϋμξσμ απλά ποξβλήμαςα 
ποϊρθερηπ και αταίοερηπ με ςη βξήθεια δικόμ ςξσπ άςσπχμ ρςοαςηγικόμ, 
αμαπαοιρςόμςαπ σλικά ςα ποξβλήμαςα και υοηριμξπξιόμςαπ αμςικείμεμα ή 
ςα δάκςσλά ςξσπ για ςιπ ποξρθέρειπ και ςιπ αταιοέρειπ (Κεμξμίδηπ, 2000). 

Ήδη απϊ ςημ ηλικία ςχμ 4 εςόμ ςα παιδιά μπξοξϋμ μα εκςελξϋμ πξλλέπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ρυεςικέπ με ςη διαίοερη και μα μξιοάζξσμ δίκαια μεςανϋ ςξσπ 
καοαμέλεπ, μξλϋβια και άλλα αμςικείμεμα. Έυξσμ διάτξοεπ εμπειοίεπ με 
ςξσπ αοιθμξϋπ, πεομόμςαπ υάμςοεπ ρε κλχρςέπ, ςοαγξσδόμςαπ μελχδίεπ και 
ςοαγξϋδια, με ςξ μέςοημα, κάμξμςαπ ρκάμμα ρςημ άμμξ, με ρκέφειπ για ςξ 
υόοξ, τςιάυμξμςαπ μια καςαρκήμχρη για παιυμίδι, με ςξπξθέςηρη 
ποαγμάςχμ ρε ρειοά ή παίζξμςαπ μαγαζιά. Γμχοίζξσμ, επίρηπ, για ςιπ 
ποάνειπ και ςα γεχμεςοικά ρυήμαςα. Γεμικά, ξι μαθηςέπ ποιμ ακϊμα δευςξϋμ 
ξπξιαδήπξςε διδαρκαλία, διαθέςξσμ αοκεςέπ μαθημαςικέπ γμόρειπ, 
ικαμϊςηςεπ και δενιϊςηςεπ. Ιαθημεοιμά, διαβάζξσμ ςιμέπ με δεκαδικξϋπ 
αοιθμξϋπ ρε εσοό και υοηριμξπξιξϋμ ςα μξμίρμαςα με ςιπ σπξδιαιοέρειπ ςξσ 
εσοό. έςξιεπ εμπειοίεπ ποέπει μα ρσμδέρει ςξ ρυξλείξ με ςη διδαρκαλία, 
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έςρι όρςε ςα παιδιά μα μιόρξσμ και μα καςαμξήρξσμ ϊςι ςα Λαθημαςικά ςηπ 
ςάνηπ είμαι ζχμςαμά, ρσμδέξμςαι με ςημ ζχή ςξσπ και έυξσμ μεγάλη ανία και 
υοηριμϊςηςα. Ζ ρϋμδερη, επιπλέξμ, ςχμ άςσπχμ Λαθημαςικόμ με ςα ςσπικά, 
ςξσπ βξηθά μα έυξσμ πεοιρρϊςεοη σπεσθσμϊςηςα για ςη δική ςξσπ μάθηρη 
(Streefland, 2000). 

α παιδιά ποέπει μα μαθαίμξσμ ςα Λαθημαςικά καςαμξόμςαπ ςα, 
ξικξδξμόμςαπ έςρι εμεογά ςη μέα γμόρη απϊ ςημ εμπειοία και ςημ 
ποξηγξϋμεμη γμόρη (NCTM, 2000). α ήδη σπάουξμςα γμχρςικά ρυήμαςα 
απξςελξϋμ και ποέπει μα απξςελξϋμ ςη βάρη πάμχ ρςημ ξπξία θα 
ξικξδξμηθεί η καιμξϋοια γμόρη. Ζ παοαγκόμιρη ςηπ ποξωπάουξσραπ 
γμόρηπ μπξοεί μα ξδηγήρει ρςη διαμϊοτχρη ερταλμέμχμ αμςιλήφεχμ. 
Ιαςά ςξμ Ausubel (Λακοίδξσ-Λπξϋριξσ, 2005), μια ρατήπ και καλά 
ξογαμχμέμη γμχρςική δξμή διεσκξλϋμει ςη μάθηρη και ςη διαςήοηρη μέχμ 
πληοξτξοιόμ. Ρσμεπόπ, η ρσμέυεια αμάμερα ρςξ μέξ και ςξ γμχρςικά 
ποξωπάουξμ και δξκιμαρμέμξ θα δόρει μϊημα ρςξ καιμξϋοιξ. 

1.4 Ξ Μέξπ Πόλξπ ςξσ Δαρκάλξσ 

Λε βάρη ϊρα αματέοξμςαι παοαπάμχ και ςξ πμεϋμα ςηπ ρϋγυοξμηπ 
διδαρκαλίαπ πξσ σιξθεςείςαι ρςα «Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ», 
απαιςείςαι απϊ ςξ δάρκαλξ έμαπ μέξπ οϊλξπ μέρα ρςημ ςάνη. Ζ παοαδξριακή 
διδαρκαλία δεμ εμδείκμσςαι για ςη ρσρυέςιρη ςχμ Λαθημαςικόμ με ςξμ 
ποαγμαςικϊ κϊρμξ και δεμ ποξάγει ςη μαθημαςική ρκέφη. 

Ξ ρϋγυοξμξπ οϊλξπ για ςξμ εκπαιδεσςικϊ παοξσριάζεςαι ρημαμςικά 
διατξοξπξιημέμξπ απϊ ςξμ παοαδξριακϊ. ξ εμδιατέοξμ επικεμςοόμεςαι 
ρςημ αμαςοξπή ςξσ παθηςικξϋ υαοακςήοα πξσ επιτσλάρρει ρςξ μαθηςή η 
παοαδξριακή διδαρκαλία. Ξ εκπαιδεσςικϊπ δεμ είμαι πια ξ απξκλειρςικϊπ 
τξοέαπ ςηπ γμόρηπ, αλλά ξ ξογαμχςήπ ςξσ πλαιρίξσ αμάπςσνήπ ςηπ, ξ 
ρϋμβξσλξπ και ξ εμφσυχςήπ ςχμ μαθηςόμ. Απξςελεί ςξμ καθξδηγηςή, 
ρϋμβξσλξ και καλλιεογηςή ςξσ πμεϋμαςξπ ςηπ αμαζήςηρηπ, ςηπ εμπιρςξρϋμηπ 
και ςηπ ποξρδξκίαπ. ξ βάοξπ μεςαςξπίζεςαι ρςημ εμεογϊ μαθηςική 
εμαρυϊληρη και ϊυι ρςημ παοάδξρη και ςιπ ενηγήρειπ ςχμ διδαρκϊμςχμ. Ζ 
ςάνη δεμ είμαι έμα άθοξιρμα απϊ μεμξμχμέμα άςξμα, αλλά μια μικοή 
κξιμϊςηςα πξσ ρσμεογάζεςαι, ρσμξμιλεί, εκτοάζει ελεϋθεοα ςιπ απϊφειπ ςηπ, 
κοίμει και ανιξλξγεί. Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ξι μαθηςέπ απξκςξϋμ πμεσμαςική 
ασςξδσμαμία και ξδηγξϋμςαι ρςημ ασςξενέλινη και ασςξποξαγχγή ςξσπ 
(Κεμξμίδηπ & Ιξλλιμιάςη, 2007). 

Ξ εκπαιδεσςικϊπ είμαι ςξ κλειδί για ςημ σφηλήπ πξιϊςηςαπ μαθημαςική 
εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ. Οοέπει, ϊμχπ, μα γμχοίζει ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ 
ξι μαθηςέπ μαθαίμξσμ ςιπ μαθημαςικέπ έμμξιεπ, μα δίμει ρημαρία ρςα λάθη 
ςξσπ και μα ποξρπαθεί μα εομημεϋρει ςιπ αιςίεπ ςξσπ. α λάθη ςχμ μαθηςόμ 
ξτείλξμςαι, πξλλέπ τξοέπ, ϊυι ρε έλλειφη γμόρηπ, αλλά ρε λάθη απϊ ςημ 
ίδια ςη τϋρη ςχμ μαθημαςικόμ εμμξιόμ. Έμμξιεπ, ϊπχπ η ποξπαίδεια, ςα 
κλάρμαςα και άλλα καςαμξξϋμςαι και ατξμξιόμξμςαι με ςξ πέοαρμα ςξσ 
υοϊμξσ, γεγξμϊπ πξσ δείυμει ϊςι ξ εκπαιδεσςικϊπ ξτείλει μα διακοίμεςαι απϊ 
σπξμξμή και επιμξμή. Ρϋμτχμα, μάλιρςα, με ςα tasks standard ςξσ Δθμικξϋ 
Ρσμβξσλίξσ Διδαρκϊμςχμ ςχμ Λαθημαςικόμ (NCTM), ξι διδάρκξμςεπ ποέπει 
μα αμαθέςξσμ εογαρίεπ πξσ βαρίζξμςαι ρε εκςεμή και ρημαμςικά 
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Λαθημαςικά, ρςιπ γμόρειπ, ςα εμδιατέοξμςα και ςιπ εμπειοίεπ ςχμ μαθηςόμ 
και ρςημ πξικιλία ςχμ ςοϊπχμ πξσ ξδηγξϋμ ςα παιδιά μα μάθξσμ 
Λαθημαςικά. Ακϊμη, ξ λϊγξπ ςξσ δαρκάλξσ καλϊ θα ήςαμ μα πεοιλαμβάμει 
εοχςήρειπ και μα ποξςείμξμςαι εογαρίεπ πξσ απξρπξϋμ και ποξκαλξϋμ ςη 
ρκέφη κάθε μαθηςή, ξ ίδιξπ ξ δάρκαλξπ μα ακξϋει ποξρεκςικά ςιπ ιδέεπ ςχμ 
παιδιόμ και μα ζηςά απϊ ασςά μα διεσκοιμίρξσμ και μα δικαιξλξγήρξσμ ςιπ 
απϊφειπ ςξσπ ποξτξοικά ή και γοαπςά. Μα δημιξσογεί έμα μαθηριακϊ 
πεοιβάλλξμ, ϊπξσ ξ υοϊμξπ θα καςαμέμεςαι καςάλληλα, θα γίμεςαι υοήρη 
ςξσ υόοξσ ςηπ ςάνηπ και διατϊοχμ σλικόμ και θα σπάουει ρεβαρμϊπ για ςιπ 
ιδέεπ και ςιπ ποξωπάουξσρεπ γμόρειπ ϊλχμ ςχμ μαθηςόμ. (Van de Walle, 
2005). 

Απαοαίςηςξ θεχοείςαι, επίρηπ, μα γμχοίζει ξ δάρκαλξπ ςιπ πμεσμαςικέπ 
ικαμϊςηςεπ, ςα εμδιατέοξμςα, ςημ εστσΐα, ςξ υαοακςήοα, ςη 
ρσμαιρθημαςική, κξιμχμική και ρχμαςική καςάρςαρη κάθε παιδιξϋ. Δκςϊπ 
απϊ ασςά, υοέξπ ςξσ καλξϋ δαρκάλξσ ρήμεοα είμαι μα ακξϋει με εμδιατέοξμ 
ςιπ ποχςϊςσπεπ απαμςήρειπ και ςιπ αρσμήθιρςεπ εμαλλακςικέπ λϋρειπ ςχμ 
ποξικιρμέμχμ παιδιόμ, εμθαοοϋμξμςάπ ςα ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη. Ξ 
καλϊπ εκπαιδεσςικϊπ, αματξοικά με ςξμ G. Kerschensteiner και ςξμ E. 
Spranger (ρξσοέκηπ, 1981), διαθέςει έμτσςα ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ 
ποξρχπικϊςηςάπ ςξσ, αλλά ξ κάθε παιδαγχγϊπ, αμενάοςηςα απϊ ςημ 
ποξρχπικϊςηςα και ςιπ ικαμϊςηςέπ ςξσ, ανίζει μα ποξρπαθεί για ςξ καλϋςεοξ 
ςηπ διδαρκαλίαπ ςξσ και μα ακξλξσθεί κάπξιεπ απϊ ςιπ παοαπάμχ 
παοαμέςοξσπ. 

Αμάλξγα με ςξ γμχρςικϊ επίπεδξ, ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ 
παιδιόμ ςηπ ςάνηπ, ποξραομϊζεςαι κάθε τξοά ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 
διδαρκαλίαπ και η ρειοά ςηπ παοξσρίαρήπ ςξσ. Οξλλέπ διδακςικέπ 
καςαρςάρειπ και αρκήρειπ μπξοεί μα υοειαρςεί μα ποξραομξρςξϋμ ή μα 
αμςικαςαρςαθξϋμ πλήοχπ με καιμξϋοιεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ξ δάρκαλξπ θα 
ποέπει μα κοίμει ρε πξια πεοιευϊμεμα ςηπ διδαρκαλίαπ θα ποξυχοά γοήγξοα 
και ρε πξια αογά. Ξι διδακςικξί ρςϊυξι πξσ δίμξμςαι ή πξσ καθξοίζει ξ 
εκπαιδεσςικϊπ απϊ μϊμξπ ςξσ θα ποέπει μα ανιξλξγξϋμςαι απϊ ςξμ ίδιξ και 
μα μπξοεί μα καςαρκεσάζει δικϊ ςξσ διδακςικϊ σλικϊ, με βάρη κάπξιξσπ 
διδακςικξϋπ ρςϊυξσπ. Αμαγκαία ρσμθήκη για ςη διδαρκαλία ςχμ 
Λαθημαςικόμ είμαι η γμόρη ρε βάθξπ ςχμ διδαρκϊμεμχμ μαθημαςικόμ 
εμμξιόμ, η ρσμευήπ μελέςη ςχμ Λαθημαςικόμ χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ, ςημ 
ιρςξοία και ςξμ πξλιςιρμϊ ςξσπ, η πξικιλία διδακςικόμ μεθϊδχμ και η 
επιλξγή μαθημάςχμ ρςα ξπξία ξ δάρκαλξπ θα έυει ςημ εσκαιοία μα κάμει μια 
διαθεμαςική ποξρέγγιρη (Γαγάςρηπ & Ριαμαοή, 2003). 

Ρςη διαυείοιρη ςηπ ςάνηπ, ξ δάρκαλξπ δεμ αμςιποξρχπεϋει ςημ ασθεμςία ςηπ 
γμόρηπ, ξϋςε μξμξπχλεί ρσμευόπ ςξ λϊγξ. Λε ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςα 
Λαθημαςικά βγαίμξσμ μέρα απϊ ςη δοάρη ςχμ μαθηςόμ, είμαι ρσμδεδεμέμα 
με ςημ ποαγμαςική ζχή και δεμ είμαι ρςείοξι καμϊμεπ, ςα ίδια ςα παιδιά θα 
κληθξϋμ μα ςα αμακαλϋφξσμ, μα ςα καςαρκεσάρξσμ και μα αμςιμεςχπίρξσμ 
ςα λάθη ςξσπ. Ξ οϊλξπ ςξσ δαρκάλξσ είμαι, επίρηπ, ρημαμςικϊπ ρςημ 
αμάπςσνη ςξσ ατηοημέμξσ επιπέδξσ ρκέφηπ και ιδιαίςεοα ρςη ρϋμδερη ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ με ςξ ατηοημέμξ ρςάδιξ. Λπξοεί, επιπλέξμ, μα γίμει 
ξογαμχςήπ, ρσμςξμιρςήπ και ρσμεογάςηπ μιαπ ξμάδαπ πξσ εογάζεςαι ξμαδικά 
ή αςξμικά, πξσ ρκέτςεςαι και ρσζηςάει. Λέρα ρςιπ διάτξοεπ ρσζηςήρειπ, ξι 
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μαθηςέπ διαςσπόμξσμ ρκέφειπ, σπξθέρειπ και επιυειοήμαςα, ακξϋμε ςιπ 
απϊφειπ ςχμ ρσμμαθηςόμ ςξσπ, διξοθόμξσμ λάθη, παίομξσμ ξμαδικέπ 
απξτάρειπ, φητίζξσμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ η ςάνη είμαι υχοιρμέμη ρε ξμάδεπ, 
ξ δάρκαλξπ ςιπ ξογαμόμει, δίμει ςξμ απαοαίςηςξ υοϊμξ, επεμβαίμει ϊπξσ 
υοειάζεςαι, δίμει ςξ λϊγξ, ρυεδιάζει ςημ πξοεία και επιβλέπει. Ξ Polya 
(Ιάοαλη, 2009) ειρηγείςαι ϊςι ξ εκπαιδεσςικϊπ ποέπει, ακϊμη, μα επιδεικμϋει 
ςευμικέπ επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ, μα ςιπ ρσζηςά με ςξσπ μαθηςέπ και μα 
ακξλξσθεί η ενάρκηρη ρε βάθξπ. Ιάςι ςέςξιξ απαιςεί επάοκεια παιδαγχγικήπ 
γμόρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ Λαθημαςικόμ και καςαμϊηρη ςξσ επιπέδξσ 
και ςξσ ςοϊπξσ ρκέφηπ ςχμ μαθηςόμ απϊ ςξμ διδάρκξμςα. 

ξ έογξ ςξσ είμαι βαρικϊ για ςημ ϋπαονη και ποξαγχγή ςηπ κξιμχμίαπ και 
ςξσ πξλιςιρμξϋ, γι ασςϊ ποέπει μα είμαι διδακςικϊ και παιδαγχγικϊ 
παοάλληλα. Ξι μαθηςέπ υοειάζξμςαι κεμςοίρμαςα και ξ εκπαιδεσςικϊπ είμαι 
ςξ ποϊρχπξ πξσ μπξοεί μα ςξσπ ποξρτέοει ςα καςάλληλα εοεθίρμαςα και μα 
ποξχθήρει ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςξσπ ρςη διδαρκαλία (Υαςζηδήμξσ, 2007). 

1.5 Ζ Ρσμμεςξυή ςχμ Γξμέχμ ρςη Διδαρκαλία ςχμ 
Λαθημαςικώμ 

Ζ επικξιμχμία και η ρσμεογαρία ςξσ ρυξλείξσ και ςηπ ξικξγέμειαπ απξςελεί 
πεδίξ έοεσμαπ πξσ ςα ςελεσςαία υοϊμια ακξλξσθεί ανιξρημείχςη αϋνηρη ρςη 
διεθμή βιβλιξγοατία. α ρυεςικά εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα και μελέςεπ 
καςαλήγξσμ ρε ποξςάρειπ για ςημ εμίρυσρη ςηπ επικξιμχμίαπ και ςημ 
αμάπςσνη ςηπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ρυξλείξσ και ξικξγέμειαπ καθόπ είμαι 
κξιμά απξδεκςϊ ϊςι ςα δϋξ ασςά ρσρςήμαςα δεμ μξείςαι μα λειςξσογξϋμ ρε 
απξμϊμχρη ςξ έμα απϊ ςξ άλλξ. 

Έοεσμα ςξσ Henderson σπξδεικμϋει ϊςι ξι μαθηςέπ πεςσυαίμξσμ πεοιρρϊςεοα 
ϊςαμ η ξικξγέμειά ςξσπ αρυξλείςαι με ασςά πξσ κάμξσμ ρςξ ρυξλείξ. 
Ακξλξϋθχπ, η Epstein ςξμίζει ξι μαθηςέπ απϊ ϊλεπ ςιπ ςάνειπ απξδίδξσμ 
καλϋςεοα ρςη ρυξλική εογαρία, έυξσμ θεςικϊςεοη ρςάρη απέμαμςι ρςξ 
ρυξλείξ και μεγαλϋςεοεπ τιλξδξνίεπ ϊςαμ ξι γξμείπ ςξσπ διαςηοξϋμ ρςεμή 
επατή με ςα ρυξλικά θέμαςα. Ρϋμτχμα με ςξμ Brewer η ρσμμεςξυή ςξσ 
ξικξγεμειακξϋ πεοιβάλλξμςξπ ποξάγει ςημ εκπαίδεσρη ρε ϊλεπ ςιπ θεμαςικέπ 
πεοιξυέπ, βξηθά ςξσπ δαρκάλξσπ μα καλλιεογήρξσμ ςημ ασςξεκςίμηρη ςχμ 
μαθηςόμ, μειόμει ποξβλήμαςα πειθαουίαπ και ασνάμει ςημ θεόοηρη ςχμ 
παιδιόμ χπ μαθηςόμ. Ξι Epstein και Dauber μελεςόμςαπ ςξ βαθμϊ επίδοαρηπ 
ςηπ ρυέρηπ γξμέα-εκπαιδεσςικξϋ ρςημ επίδξρη ςχμ παιδιόμ βοήκαμ ϊςι ςα 
παιδιά πξσ ξι γξμείπ ςξσπ είυαμ ρσυμή επικξιμχμία με ςξ ρυξλείξ ήςαμ 
πεοιρρϊςεοξ αμενάοςηςα, έπαιομαμ ρσυμϊςεοα ποχςξβξσλίεπ, και είυαμ 
καλϋςεοη επίδξρη ρε ρυέρη με ςα παιδιά ςχμ ξπξίχμ ξι γξμείπ είυαμ 
λιγϊςεοξ ρσυμή επικξιμχμία με ςξ ρυξλείξ (Ιϊζσβα, 2000). 

Ξ εκπαιδεσςικϊπ γμχοίζει καλά πόπ ποαγμαςξπξιείςαι η μάθηρη ρε κάθε 
αμαπςσνιακή τάρη ςξσ παιδιξϋ και ξ γξμέαπ έυει ςημ απξκλειρςικϊςηςα ρςη 
μξμαδικϊςηςα ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςξσ παιδιξϋ. Ξι εκπαιδεσςικξί, λξιπϊμ, 
ποέπει μα βοξσμ ςοϊπξσπ μα εμπλακξϋμ και μα εογαρςξϋμ με ςξσπ γξμείπ, 
εάμ ρςξυεϋξσμ ρςημ σλξπξίηρη επιςσυημέμχμ μαθημαςικόμ ποξγοαμμάςχμ. 
Δπίρηπ, η ρσμμεςξυή ςηπ ξικξγέμειαπ βελςιόμει ςα καςξοθόμαςα ςχμ 
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παιδιόμ και ξι πεοιρρϊςεοξι γξμείπ εμδιατέοξμςαι ποαγμαςικά για ςη 
μϊοτχρη ςχμ παιδιόμ ςξσπ. Ζ εμπλξκή ςχμ γξμέχμ είμαι πιξ 
απξςελερμαςική ϊςαμ είμαι πεοιεκςική, καλά ποξγοαμμαςιρμέμη και μεγάληπ 
διάοκειαπ (Ιϊζσβα, 2009). 

Οαοϊλξ πξσ μπξοεί μα μημ σπάουει ρυέρη αμάμερα ρςξ υοϊμξ πξσ 
ατιεοόμξσμ ξι γξμείπ για ςημ κας’ ξίκξμ εογαρία ςξσ παιδιξϋ ρςα 
μαθημαςικά και ςημ επίδξρη ςχμ παιδιόμ, μπξοεί χρςϊρξ, ξι γξμείπ μα 
ποξρτέοξσμ μημϋμαςα ρςα παιδιά ςξσπ ρυεςικά με ςημ ανία και ςη 
ρπξσδαιϊςηςα πξσ ξι ίδιξι απξδίδξσμ ρςξ μάθημα ςχμ Λαθημαςικόμ. έςξια 
μημϋμαςα ταίμεςαι πχπ επηοεάζξσμ βοαυσποϊθερμα ςημ εμθάοοσμρη και 
ρσμμεςξυή ςχμ παιδιόμ ρε μαθημαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Δπίρηπ, ςα παιδιά 
αμαπςϋρρξσμ ςιπ δικέπ ςξσπ ρςάρειπ και εμταμίζξσμ ή δεμ εμταμίζξσμ 
εμδιατέοξμ απέμαμςι ρςα Λαθημαςικά επηοεαρμέμα απϊ ςα μημϋμαςα και ςιπ 
ρσμπεοιτξοέπ ςχμ γξμιόμ ςξσπ ρυεςικά με ςα Λαθημαςικά καθόπ βέβαια και 
απϊ ςιπ δικέπ ςξσπ ποξρχπικέπ εμπειοίεπ. 

Αματξοικά με ςα παοαπάμχ, ρημειόμεςαι ϊςι η ανία ςηπ εμπλξκήπ ςχμ 
γξμέχμ αμαγμχοίζεςαι απϊ ςα βιβλία Δημξςικξϋ ςχμ Λαθημαςικόμ ςηπ 
Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ καθόπ ρε κάθε εμϊςηςα πεοιλαμβάμεςαι μια επιρςξλή 
ποξπ ςξ γξμέα/κηδεμϊμα. Ρςημ επιρςξλή ασςή γίμεςαι μια ποξρπάθεια μα 
ενηγηθεί ρςξ γξμέα/κηδεμϊμα ςί θα διδαυςεί ςξ παιδί ρςξ ρυξλείξ. πξσ 
υοειάζεςαι, δίμξμςαι ποϊρθεςεπ επενηγήρειπ ρυεςικά με ςξμ ςοϊπξ πξσ 
μαθαίμει ςξ παιδί, ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ασςήπ ςηπ μάθηρηπ, ςα εμπϊδια κςλ. 
έλξπ, ποξςείμξμςαι ιδέεπ για δοαρςηοιϊςηςεπ και παιυμίδια με ςα παιδιά ρςξ 
ρπίςι (Κεμξμίδηπ, 2006). 

1.6 Ζ Διαθεμαςικόςηςα 

Ωπ διαθεμαςική ποξρέγγιρη ςηπ γμόρηπ ξοίζεςαι η πξλϋπλεσοη διεοεϋμηρη 
και μελέςη εμϊπ θέμαςξπ με ςη ρσμμεςξυή και ςξ ρσμςξμιρμϊ πξλλόμ 
γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ. Λπξοεί μα είμαι η επενεογαρία μιαπ διαθεμαςικήπ 
έμμξιαπ, ϊπχπ ρϋρςημα, ρημείξ, ή η διεοεϋμηρη εμϊπ διαθεμαςικξϋ θέμαςξπ 
με ςη μέθξδξ ςξσ ρυεδίξσ εογαρίαπ (project). 

Ωπ ποξπ ςημ αμαγκαιϊςηςα ρϋμδερηπ ςχμ γμχρςικόμ πεδίχμ, ςα Λαθημαςικά 
μπξοξϋμ μα αμαδείνξσμ ςημ εμξπξιηςική ςξσπ δϋμαμη ρςξμ ςξμέα 
διαθεμαςικϊςηςα. ξ Δθμικϊ Ρσμβξϋλιξ Δαρκάλχμ ςχμ Λαθημαςικόμ ρςιπ 
Ζ.Ο.Α. (N.C.T.M.) ρςιπ Αουέπ και ςα Ιοιςήοια για ςα Ρυξλικά Λαθημαςικά 
(2000) πεοιλαμβάμει ςξ κοιςήοιξ “Connections”, ϊπξσ αματέοει ϊςι ςα 
ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ ξτείλξσμ μα καθιρςξϋμ ςξσπ μαθηςέπ ικαμξϋπ μα 
αμαγμχοίζξσμ και μα εταομϊζξσμ Λαθημαςικά ρε πλαίρια ένχ απϊ ςα 
Λαθημαςικά. Διδικϊςεοα, ςα Ρυξλικά Λαθημαςικά ποέπει μα 
ρσμπεοιλαμβάμξσμ εσκαιοίεπ για μαθημαςική μάθηρη μέρα απϊ 
δοαρςηοιϊςηςεπ αμαδσϊμεμεπ ένχ απϊ ςα Λαθημαςικά. Ξι ρσμδέρειπ μπξοξϋμ 
μα γίμξμςαι είςε με άλλα γμχρςικά πεδία και Λαθήμαςα είςε με ςημ 
καθημεοιμή ζχή ςχμ μαθηςόμ (Καζαοίδηπ, 2010). 

Απϊ παιδαγχγική άπξφη, η διαθεμαςικϊςηςα είμαι ρημαμςική, διϊςι 
απξρκξπεί ρςη ρταιοική καλλιέογεια ςχμ μαθηςόμ, ατξϋ καλλιεογεί 
δενιϊςηςεπ και ικαμϊςηςεπ, ϊπχπ ςη δενιϊςηςα ςηπ επικξιμχμίαπ (γοαπςϊπ και 
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ποξτξοικϊπ λϊγξπ, επιυειοημαςξλξγία, διάλξγξπ), ςη δενιϊςηςα ςηπ 
εταομξγήπ μαθημαςικόμ εμμξιόμ ρςημ καθημεοιμή ζχή, ςη δενιϊςηςα ςηπ 
ρσμεογαρίαπ, ςημ ικαμϊςηςα ςηπ επίλσρηπ ποξβλημάςχμ, ςημ ικαμϊςηςα ςηπ 
κοιςικήπ επενεογαρίαπ ςχμ πληοξτξοιόμ. Λε ςη ρσμδοξμή ϊλχμ ςχμ 
εμπλεκϊμεμχμ γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ ρσγκοξςείςαι έμα εμιαίξ ρϋμξλξ 
γμόρεχμ και δημιξσογείςαι μια ξλιρςική αμςίληφη ςηπ γμόρηπ, κάςι πξσ 
υαοακςηοίζει ςη διαθεμαςικϊςηςα (Καζαοίδηπ, 2010). 

Ρσγκεκοιμέμα, ςξ μάθημα ςχμ μαθημαςικόμ θα μπξοξϋρε μα ρσρυεςιρςεί με 
ασςϊ ςηπ Γλόρραπ, ϊπξσ ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα απαμςήρξσμ ρε εοχςήρειπ 
ϊπχπ, ξ αοιθμϊπ ςχμ ποξρόπχμ πξσ αματέοξμςαι ρε μια ιρςξοία, ή η ρειοά 
ςχμ γεγξμϊςχμ, ςξ ρυήμα ςχμ αμςικειμέμχμ πξσ μπξοεί μα πεοιλαμβάμει έμα 
παοαμϋθι. Ακξλξϋθχπ, ςξ μάθημα ςχμ Τσρικόμ Δπιρςημόμ (Τσρική) θα 
μπξοξϋρε, μα ρσμδεθεί με ασςϊ ςχμ Λαθημαςικόμ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ 
ρϋγκοιρηπ διαρςάρεχμ δϋξ οάβδχμ ρε έμα πείοαμα, ρςημ εϋοερη διατξοάπ 
θεομξκοαρίαπ ρε έμα ρόμα, ρςη μέςοηρη θεομίδχμ, ρςη υοήρη πξλλόμ 
ςϋπχμ ςηπ Τσρικήπ καθόπ πεοιέυξσμ ρςξιυεία ςχμ Λαθημαςικόμ. Δπιπλέξμ, 
ςα Λαθημαςικά λαμβάμξσμ μέοξπ ρςα μαθήμαςα ςηπ Θρςξοίαπ και ςηπ 
Γεχγοατίαπ, ατξϋ ξι μαθημαςικέπ έμμξιεπ για ςξμ υοϊμξ και ςξμ ςϊπξ 
καςαλαμβάμξσμ μέοξπ ςχμ διδακςικόμ εμξςήςχμ. Υοξμικέπ γοαμμέπ, 
ημεοξμημίεπ, μξςίβα καςαρκεσαρμέμα ρςα αουαία και μεϊςεοα υοϊμια, ϊπχπ 
ασςά ςηπ ρσμμεςοίαπ, ςχμ μχραψκόμ και άλλχμ, αμήκξσμ και ρςξ μάθημα 
ςηπ Θρςξοίαπ, αλλά και ρςα Λαθημαςικά. Δμό ρςη Γεχγοατία, υάοςεπ ϊπξσ 
διακοίμεςαι ςξ ρυήμα, ξι καμπϋλεπ, η καςεϋθσμρη, η ςξπξθερία ςξσπ, ϊπχπ 
και η μέςοηρη ηλιξτάμειαπ ή βοξυξπςόρεχμ, πεοικλείξσμ, επίρηπ, 
μαθημαςικέπ έμμξιεπ. έλξπ, η ρϋμδερη ςχμ Λαθημαςικόμ, ακϊμη, με ςα 
μαθήμαςα ςχμ ευμικόμ και ςηπ Λξσρικήπ είμαι μία άλλη πςσυή ςηπ 
διαθεμαςικϊςηςαπ καθόπ ςα παοαδείγμαςα είμαι πξλσπληθή, ςϊρξ αμάμερα. 
Ξ οσθμϊπ εμϊπ ςοαγξσδιξϋ ρςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ ή η ανία ςχμ τθϊγγχμ 
ςξσ, ρυεςίζξμςαι με ςα Λαθημαςικά. Ζ αμαγμόοιρη, ςξ ρσμςαίοιαρμα, η 
αμςιγοατή εμϊπ ρυήμαςξπ ρςα ςευμικά είμαι, ξσριαρςικά, ρςξιυεία ςχμ 
Λαθημαςικόμ. 

1.7 Ζ Κύρη Οοξβλήμαςξπ χπ Οοξρέγγιρη 

Ρϋμτχμα με ςξμ Hiebert et al. (Van de Walle, 2005), χπ ποϊβλημα ξοίζεςαι 
η κάθε άρκηρη ή δοαρςηοιϊςηςα, για ςημ ξπξία ξι μαθηςέπ δεμ έυξσμ καμέμα 
ποξδιαγεγοαμμέμξ ή απξμμημξμεσμέμξ καμϊμα ή μέθξδξ, ξϋςε έυξσμ ςημ 
εμςϋπχρη ϊςι σπάουει μια ξοιρμέμη ρχρςή μέθξδξπ επίλσρηπ. Αματξοικά με 
ςξ έγγοατξ Principles and Standards ςξσ NCTM, η επίλσρη ποξβλημάςχμ δεμ 
απξςελεί μϊμξ έμα μαθηριακϊ ρςϊυξ ςχμ Λαθημαςικόμ, αλλά και έμα 
ρημαμςικϊςαςξ μέρξ εκμάθηρηπ ςχμ Λαθημαςικόμ. Ξδηγεί ςημ ποξρξυή ςχμ 
μαθηςόμ ρςιπ ιδέεπ και ςημ καςαμϊηρη, ρσγκοξςεί ςη μαθημαςική δϋμαμη, 
εμιρυϋει ςημ πεπξίθηρη ςχμ παιδιόμ ϊςι καςαλαβαίμξσμ και μπξοξϋμ μα 
κάμξσμ Λαθημαςικά και δημιξσογείςαι εμθξσριαρμϊπ ρςημ ςάνη. 

Ζ αμάπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ μα επιλϋξσμ ποξβλήμαςα 
θεχοείςαι, απϊ ϊλξσπ ρυεδϊμ ςξσπ παιδαγχγξϋπ, χπ έμαπ απϊ ςξσπ 
ποχςαουικξϋπ ρκξπξϋπ ςηπ διδαρκαλίαπ ςχμ Λαθημαςικόμ. Απξςελεί, 
επίρηπ, κεμςοικϊ ρημείξ ρςξ Διαθεςικϊ Δμιαίξ Ολαίριξ Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ 
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(Δ.Δ.Ο.Ο.Ρ.) και δίμεςαι ιδιαίςεοη βαοϋςηςα ρε ασςϊ απϊ ςα Λαθημαςικά ςηπ 
Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ. Ζ επίλσρη ποξβλημάςχμ ποξωπξθέςει πξλϋ 
πεοιρρϊςεοα απϊ ςημ ενεϋοερη απαμςήρεχμ ρε απλά ποξβλήμαςα και είμαι 
ςξ ϊυημα με ςξ ξπξίξ ςα παιδιά αμαπςϋρρξσμ ςιπ μαθημαςικέπ ιδέεπ. Απαιςεί 
απϊ ςξσπ μαθηςέπ πμεσμαςική εγοήγξορη και ρςξυαρμϊ γϋοχ απϊ ςιπ ήδη 
σπάουξσρεπ γμόρειπ ςξσπ, έςρι όρςε μα διαμξοτόρξσμ καιμξϋοιεπ και μα 
βελςιόρξσμ ςημ καςαμϊηρη (Γαγάςρηπ & Ριαμαοή, 2003). 

Ζ λϋρη ποξβλήμαςξπ χπ ποξρέγγιρη, εμθαοοϋμει και αμαδεικμϋει ςιπ 
διατξοεςικέπ ρςοαςηγικέπ ρςημ καςαμϊηρη ςχμ μαθημαςικόμ πεοιευξμέμχμ, 
δίμει ρημαρία ρςημ εομημεία ςηπ εικϊμαπ και ρςξμ βιχμαςικϊ ςοϊπξ ρσλλξγήπ 
ςχμ δεδξμέμχμ εμϊπ ποξβλήμαςξπ, εμιρυϋει ςη διαςϋπχρη ποξβλημάςχμ 
απϊ ςξσπ μαθηςέπ, ϊπχπ επίρηπ, ςημ έοεσμα και ςημ εταομξγή μεθϊδχμ για 
ςη λϋρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ ξτείλει μα καλλιεογεί 
δενιϊςηςεπ αμάλσρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ, μα αμαπςϋρρει ρςοαςηγικέπ, μα 
αιςιξλξγεί ςιπ λϋρειπ, μα γεμικεϋει ςα ποξβλήμαςα και μα ρσμςξμίζει ςιπ 
ξπξιερδήπξςε εμέογειεπ, όρςε μα βξηθά ςξσπ μαθηςέπ μα οσθμίζξσμ ςιπ 
ρςοαςηγικέπ και ςημ ποϊξδϊ ςξσπ καςά ςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ. 

Ξι μαθηςέπ, ϊςαμ καςαγοάτξσμ ςξμ ςοϊπξ επίλσρηπ εμϊπ ποξβλήμαςξπ, 
αμςιλαμβάμξμςαι ςη ρημαρία ςηπ διαδικαρίαπ ςηπ λϋρηπ και ϊυι μϊμξ ςηπ 
απάμςηρηπ. Ασςϊ ρσμςελεί ρςημ πληοέρςεοη καςαμϊηρη ςχμ μαθημαςικόμ 
ρυέρεχμ και ςηπ ρϋμδερήπ ςξσπ με μια ρσγκεκοιμέμη καςάρςαρη. Ζ 
διδαρκαλία ςχμ Λαθημαςικόμ μέρχ ποξβλήμαςξπ απξςελεί ςη ρϋμθερη και 
ςημ ποξέκςαρη πξλλόμ ιδεόμ και λαμβάμει σπϊφη ςξ γμχριξλξγικϊ και 
μεςαγμχριξλξγικϊ ςξμέα αμάπςσνηπ ςχμ παιδιόμ. Οοξχθεί ςημ αμάπςσνη 
μαθημαςικόμ εμμξιόμ με καςαμϊηρη, εσελινία και δημιξσογικϊςηςα. Λαθηςέπ 
και εκπαιδεσςικξί πξσ σιξθέςηραμ ςη ρσγκεκοιμέμη διδακςική ποξρέγγιρη, 
με ποξραομξγή, δηλαδή, ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ καςακλϋζξμςαι απϊ 
ξογαμχμέμεπ παοακιμξϋμεμεπ εοχςήρειπ, ρσλλξγιρμξϋπ, αμακαλϋφειπ και 
ενεοεσμήρειπ. 

1.7.1 Ρςοαςηγικέπ Δπίλσρηπ Οοξβλημάςχμ 

Ζ λϋρη ποξβλήμαςξπ ήςαμ πάμςξςε βαρικϊπ ρςϊυξπ ςχμ ρυξλικόμ 
Λαθημαςικόμ. Οξλλέπ έοεσμεπ έυξσμ γίμει ρυεςικά με ςημ καςαμϊηρη ςχμ 
Λαθημαςικόμ και γλχρρικόμ δξμόμ ςχμ διατϊοχμ ςϋπχμ ποξβλημάςχμ, με 
ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ παοαγϊμςχμ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςη δσρκξλία ςχμ 
μαθημαςικόμ ποξβλημάςχμ και με ςημ αμάπςσνη ποξγοαμμάςχμ ή μξμςέλχμ 
διδαρκαλίαπ (De Corte & Verschaffel, 1987. Riley & Greeno, 1988. Nesher, 
1994. Shierpinska, 1994. Christou & Philippou, 1998, ρςξ Υοίρςξσ & 
Τιλίππξσ, 1999). 

Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ ςελεσςαίχμ είκξρι υοϊμχμ έυξσμ αμαπςσυθεί ςοειπ 
κσοίχπ ςϋπξι μξμςέλχμ διδαρκαλίαπ ςξσ μαθημαςικξϋ ποξβλήμαςξπ. Ξ 
ποόςξπ ςϋπξπ μξμςέλχμ διδαρκαλίαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ τάρειπ διδαρκαλίαπ 
ςξσ Polya με έμταρη ρςημ εκμάθηρη ςχμ ρςοαςηγικόμ λϋρηπ ποξβλήμαςξπ 
(Ιάοαλη, 2009). Ξ δεϋςεοξπ ςϋπξπ αματέοεςαι ρςημ καςαμϊηρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ μέρχ ςηπ σπξβξλήπ και ρϋμθερηπ ποξβλημάςχμ εκ μέοξσπ ςχμ 
μαθηςόμ και ςχμ δαρκάλχμ. έλξπ, ξ ςοίςξπ ςϋπξπ μξμςέλχμ διδαρκαλίαπ 
δίμει έμταρη ρςημ καςαμϊηρη ςχμ γλχρρικόμ δξμόμ ςξσ ποξβλήμαςξπ με 
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ρςϊυξ ςη διατξοξπξίηρη ςχμ δξμόμ ασςόμ όρςε ςξ ποϊβλημα μα γίμεςαι 
εσκξλϊςεοξ ή ρσμθεςϊςεοξ, αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ και ςξ επίπεδξ ςχμ 
μαθηςόμ (Rudnitsky, Etheredge, Freeman, & Gilbert, 1995 ρςξ Υοίρςξσ & 
Τιλίππξσ, 1999). 

Ξι ρςοαςηγικέπ για ςημ επίλσρη ποξβλήμαςξπ είμαι αμαγμχοίριμεπ μέθξδξι 
ποξρέγγιρηπ μιαπ δοαρςηοιϊςηςαπ εμςελόπ αμενάοςηςεπ απϊ ςξ εκάρςξςε 
θέμα ή σλικϊ και είμαι αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι κάθε τάρηπ ςηπ επίλσρηπ 
ποξβλημάςχμ, δηλαδή, ςηπ καςαμϊηρηπ, ςηπ επίλσρηπ, ςηπ μελέςηπ ςηπ 
απάμςηρηπ και ςηπ λϋρηπ (Van de Walle, 2005). 

Λέρα απϊ ςη βιβλιξγοατία, ςξμίζεςαι ϊςι ςξ ποόςξ ποάγμα πξσ ποέπει μα 
κάμει έμαπ μαθηςήπ ϊςαμ βοεθεί μποξρςά ρε έμα ποϊβλημα είμαι μα 
καςαρκεσάρει μια αμαπαοάρςαρη ςηπ αουικήπ καςάρςαρηπ. Ασςϊ 
ρσμεπάγεςαι ςημ εμεογξπξίηρη, ςξσλάυιρςξμ, ςχμ λειςξσογιόμ «απϊ κάςχ 
ποξπ ςα πάμχ» (bottom-up) και «απϊ πάμχ ποξπ ςα κάςχ» (top-down). Ζ 
ποόςη λειςξσογία, «απϊ κάςχ ποξπ ςα πάμχ», ενξμξιόμει ςα γεγξμϊςα 
ρϋμτχμα με ςημ παοξσρίαρή ςξσπ μέρα ρςημ εκτόμηρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ζ 
δεϋςεοη, «απϊ πάμχ ποξπ ςα κάςχ», ρκξπεϋει ρε μια ρσμξλική εομημεία με 
ςημ ξογάμχρη ςχμ ρςξιυείχμ ρ’ έμα πλέγμα ρυέρεχμ. Κειςξσογεί με 
εμεογξπξίηρη ςχμ ρυημάςχμ, ςα ξπξία βοίρκξμςαι ρςη μμήμη μακοάπ 
διαοκείαπ και ρσμδέξσμ ςιπ διαδικαρίεπ αμαγμόοιρηπ και επίλσρηπ. 

Ζ επιςσυία ρε έμα ποϊβλημα και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ εναοςάςαι απϊ ςιπ 
ποξωπάουξσρεπ γμόρειπ ςχμ μαθηςόμ και ιδιαίςεοα απϊ ςιπ γμόρειπ ςξσπ 
ρυεςικά με ςξσπ ςϋπξσπ ςχμ ποξβλημάςχμ αλλά και ασςξϋπ ςηπ διαςϋπχρήπ 
ςξσπ. Ξι μαθηςέπ ποέπει μα καςαλάβξσμ ςημ καςάρςαρη και μα 
ποξρδιξοίρξσμ ςα ρςξιυεία πξσ θα ςξσπ ξδηγήρξσμ ρςημ απάμςηρη. Ασςή 
ακοιβόπ η καςαμϊηρη και η επίλσρη βοίρκξμςαι και ενελίρρξμςαι κάςχ απϊ 
ιρυσοξϋπ πεοιξοιρμξϋπ, ρυεςικξϋπ με ςημ ικαμϊςηςα υοηριμξπξίηρηπ ςηπ 
πληοξτξοίαπ. Δπξμέμχπ, κάπξιξπ μαθηςήπ θα καςατέοει ή ϊυι μα λϋρει έμα 
ποϊβλημα, αμάλξγα με ασςά πξσ ήδη νέοει, με ςημ παοξσρίαρη ςηπ 
εκτόμηρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ και με ςα ϊοια ςχμ ικαμξςήςχμ ςξσ. 

Δπιποϊρθεςα, η επίλσρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ ποξωπξθέςει ςη δημιξσογία εμϊπ 
«μξηςξϋ μξμςέλξσ». ξ μξμςέλξ ασςϊ λειςξσογεί καλϋςεοα και εσκξλϊςεοα, 
ϊρξ η καςάρςαρη πξσ πεοιγοάτεςαι ρςξ ποϊβλημα έυει ρυέρη με 
καςαρςάρειπ γμχρςέπ ρςξμ μαθηςή και ςα γεγξμϊςα ενελίρρξμςαι με 
τσριξλξγική ρειοά. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, σπάουει αϋνηρη ςχμ λαθόμ και 
ςξσ υοϊμξσ επίλσρηπ. 

Ξ Fisher ςξπξθεςεί ςημ επίλσρη ποξβλήμαςξπ ρςξ επίκεμςοξ εμϊπ ρσμϊλξσ 
θεςικόμ δενιξςήςχμ και λειςξσογιόμ. Ασςέπ ξι θεςικέπ δενιϊςηςεπ ςηπ λϋρηπ 
ποξβλήμαςξπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ επέκςαρη γλχρρικόμ εμπειοιόμ, ςημ 
εμθάοοσμρη ςηπ παοαςηοηςικϊςηςαπ και ςηπ δημιξσογίαπ σπξθέρεχμ, ςημ 
επέκςαρη ςηπ διεοεϋμηρηπ, ςημ ποϊκληρη για κοιςική και δημιξσογική 
ρκέφη, ςημ αμάπςσνη ασςξπεπξίθηρηπ και δενιξςήςχμ ανιξλϊγηρηπ, ςη 
δημιξσογία κιμήςοξσ για μάθηρη, ςημ ποξόθηρη ςηπ ρκέφηπ και άλλα. Για 
μα σπάουξσμ, ϊμχπ, ϊλεπ ασςέπ ξι εσεογεςικέπ επιπςόρειπ ποέπει η επίλσρη 
ποξβλήμαςξπ μα αματέοεςαι ρε ποαγμαςικά ποξβλήμαςα και μα γίμεςαι 
εμρσμείδηςα, με ποξρξυή και ασςεπίγμχρη ςξσ λϋςη. 
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Ξ κάθε μαθηςήπ αμαπςϋρρει ςιπ δικέπ ςξσ μεθϊδξσπ για ςημ επίλσρη εμϊπ 
ποξβλήμαςξπ, εμό ρϋμτχμα με ςξσπ Ginsburg και Labinowicz, ςα παιδιά 
ρπάμια δίμξσμ ςσυαίεπ απαμςήρειπ και ξι απαμςήρειπ ςξσπ ρσμήθχπ 
ρυεςίζξμςαι με ςη γμόρη πξσ υοηριμξπξιξϋμ για μα εομημεϋρξσμ ςξ 
ποϊβλημα. Ρε αοκεςέπ πεοιπςόρειπ, η σπάουξσρα γμόρη ςχμ παιδιόμ είμαι 
ελλιπήπ ή ερταλμέμη και έςρι η μέα γμόρη δξμείςαι με λαμθαρμέμξ ςοϊπξ. 
Λαθηςέπ πξσ δσρκξλεϋξμςαι μα λϋρξσμ έμα ποϊβλημα και μα καςαλάβξσμ 
ςξσπ σπξλξγιρμξϋπ, δσρκξλεϋξμςαι και ρςη μεςατξοά μιαπ έμμξιαπ απϊ ςη 
μια αμαπαοάρςαρη ρςημ άλλη. Απεμαμςίαπ, παιδιά πξσ μαθαίμξσμ μα 
ελέγυξσμ και μα οσθμίζξσμ ςη ρσμπεοιτξοά ςξσπ καςά ςημ επίλσρη εμϊπ 
ποξβλήμαςξπ, ςα καςατέομξσμ καλϋςεοα. 
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2 Πεαλιρςικά Λαθημαςικά 

α Πεαλιρςικά Λαθημαςικά είμαι μια θεχοία διδαρκαλίαπ και μάθηρηπ, η 
θεμελίχρη ςηπ ξπξίαπ βαρίρςηκε ρςη τιλξρξτική θεόοηρη ςξσ Freudenthal 
ςξ 1973 ϊςι ςα Λαθημαςικά είμαι μια αμθοόπιμη δοαρςηοιϊςηςα άοα ποέπει 
μα ρσμδέξμςαι με ςημ ποαγμαςικϊςηςα, μα έυξσμ ρυέρη με ςημ κξιμχμία και 
μα είμαι βαςά ρςξσπ μαθηςέπ. 

2.1 Πεαλιρςική Λαθημαςική Δκπαίδεσρη 

α θεμέλια ςηπ οεαλιρςικήπ μαθημαςικήπ εκπαίδεσρηπ ςέθηκαμ απϊ ςξμ 
Ξλλαμδϊ H. Freudenthal και ςξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ ρςα πλαίρια ςξσ IOWO 
(Θμρςιςξϋςξ για ςημ Αμάπςσνη ςηπ Λαθημαςικήπ Δκπαίδεσρηπ), πξσ απξςελεί 
ςξμ ποϊγξμξ ςξσ ρημεοιμξϋ «Θμρςιςξϋςξσ Freudenthal». Ζ θεχοία ςηπ 
Πεαλιρςικήπ Λαθημαςικήπ Δκπαίδεσρηπ μπξοεί μα πεοιγοατεί με ςη βξήθεια 
ςοιόμ παοαμέςοχμ (Υεοξσβείμ, 2010): 

i. Ζ θεχοία επιπέδχμ ςξσ P.M.Van Hiele. 

Ρϋμτχμα με ςξμ P.M.Van Hiele μπξοξϋμε μα διακοίμξσμε επίπεδα ρςη 
διαδικαρία μάθηρηπ. Ρςξ ποόςξ επίπεδξ (π.υ. ρςιπ ποόςεπ ςάνειπ ςξσ 
Δημξςικξϋ) ςα αμςικείμεμα ςηπ μαθηριακήπ διαδικαρίαπ, (αοιθμξί ή 
ρυήμαςα), εμπεοιέυξμςαι ρςξ ρσγκεκοιμέμξ σλικϊ (ρσγκεκοιμέμα 
αμςικείμεμα, ξπςικά μξμςέλα, ρυήμαςα κ.λπ.) με ςξ ξπξίξ έουεςαι ρε 
επατή ςξ σπξκείμεμξ μέρχ καςάλληλχμ δοαρςηοιξςήςχμ. Ρςξ δεϋςεοξ 
επίπεδξ, αμςικείμεμξ ςηπ έοεσμαπ ςξσ σπξκειμέμξσ απξςελξϋμ ξι ρυέρειπ 
μεςανϋ αοιθμόμ ή μεςανϋ ρυημάςχμ. Ρσμειδηςξπξιεί ϊςι ξι αοιθμξί και ςα 
ρυήμαςα είμαι τξοείπ κάπξιχμ ιδιξςήςχμ και επιυειοεί ςημ ξογάμχρη ςξσ 
δικςϋξσ ςχμ μεςανϋ ςξσπ ρυέρεχμ. έλξπ, ρςξ ςοίςξ επίπεδξ, αμςικείμεμξ 
ςηπ έοεσμαπ γίμξμςαι ξι ίδιεπ ξι ρυέρειπ, γεγξμϊπ πξσ επιςοέπει ςη 
ρϋμδερή ςξσπ ρςα πλαίρια εμϊπ επαγχγικξϋ ρσλλξγιρμξϋ (Streefland, 
2000). 

ii. Ζ διδακςική ταιμξμεμξλξγία ςξσ Freudenthal. 

Ξ Freudenthal σπξρςηοίζει ϊςι ρςη διδαρκαλία αμςί μα νεκιμήρει κάπξιξπ 
απϊ ςημ παοξσρίαρη μιαπ έμμξιαπ και μα αμαζηςήρει ρςη ρσμέυεια σλικϊ 
πξσ ρσγκεκοιμεμξπξιεί ασςή ςημ έμμξια, ποέπει μα αμαζηςήρει ποόςα ςα 
ταιμϊμεμα πξσ αμαγκάζξσμ ςξ μαθηςή μα ρσγκοξςήρει ςξ μξηςϊ 
αμςικείμεμξ πξσ μαθημαςικξπξιείςαι απϊ ςη ρσγκεκοιμέμη έμμξια 
(Streefland,2000). Δηλαδή, ςα Λαθημαςικά ποέπει μα είμαι ρσμδεδεμέμα 
με ςημ ποαγμαςικϊςηςα και ςιπ εμπειοίεπ ςχμ παιδιόμ και μα δίμξσμ ςημ 
εσκαιοία ρςξσπ μαθηςέπ μα αμακαλϋφξσμ ναμά ςα Λαθημαςικά με ςξ μα 
ςα ποαγμαςξπξιξϋμ (Κεμξμίδηπ, 2003). 
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iii. Ζ ποξξδεσςική μαθημαςικξπξίηρη ςηπ ξμάδαπ Wiskobas. 

Ξ ρςϊυξπ ςηπ διδαρκαλίαπ για υοήριμα Λαθημαςικά μπξοεί μα επιςεσυθεί 
μϊμξ αμ νεκιμήρξσμε απϊ καςαρςάρειπ πξσ επιδέυξμςαι 
μαθημαςικξπξίηρη1 (Freudenthal, 1968, ρςξ Ιξλέζα, 2000). 

Ζ οεαλιρςική μαθημαςική εκπαίδεσρη, ϊρξμ ατξοά ςη διαδικαρία μάθηρηπ, 
βαρίζεςαι ρε ςοειπ διδακςικέπ αουέπ (μαθαίμχ Λαθημαςικά ρημαίμει κάμχ 
Λαθημαςικά, ξ ςοϊπξπ μάθηρηπ είμαι ποξρχπικϊπ, η μάθηρη γίμεςαι με 
ρσγκεκοιμέμη ρειοά) και πέμςε μαθημαςικέπ αουέπ (πξσ αματέοξμςαι ρςη 
δϊμηρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ Λαθημαςικόμ, ςη μαθημαςική γλόρρα, ςη 
υοηριμϊςηςα, ςημ ιρυϋ ςξσπ, ςημ ποξρέγγιρή ςξσπ). 

2.2 Πεαλιρςικά Οοξβλήμαςα και Οιθαμέπ Δσρκξλίεπ 
ρςημ Δπίλσρή ςξσπ 

Ζ εκπαίδεσρη απξβλέπει ρςημ αμάπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ μα 
επιλϋξσμ ποξβλήμαςα ςα ξπξία μα είμαι υοήριμα ρςημ καθημεοιμή ζχή. 
Ρϋμτχμα ϊμχπ με αοκεςξϋπ εοεσμηςέπ ( Vershaffel , Corte & Lasure, 1994; 
Yoshida, Verschaffel & De Corte 1997; Wyndhamn & Säljö 1997 ρςξ 
Κεμξμίδηπ, Λεμελάξσ & Αμδοέξσ, 2007), ξι μαθηςέπ ςξσ Δημξςικξϋ ρυξλείξσ, 
καςά ςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ πξσ αμςαμακλξϋμ καςαρςάρειπ καθημεοιμήπ 
ζχήπ και ξι ξπξίεπ απαιςξϋμ ςη υοηριμξπξίηρη ςηπ κξιμήπ γμόρηπ και ςηπ 
εμπειοίαπ ςξσ ποαγμαςικξϋ κϊρμξσ (Πεαλιρςικά Οοξβλήμαςα), 
αμςιμεςχπίζξσμ ρημαμςικέπ δσρκξλίεπ, δίμξμςαπ μη οεαλιρςικέπ απαμςήρειπ. 

Ξι Vershaffel, Corte και Lasure (Κεμξμίδηπ, Λεμελάξσ & Αμδοέξσ, 2007) 
ςανιμξμξϋμ ςα ποξβλήμαςα ρε δϋξ μεγάλεπ καςηγξοίεπ: α) ρςα ρσμηθιρμέμα 
ποξβλήμαςα ή διατξοεςικά ποξβλήμαςα S (Standard Problems) και β) ρςα 
ποξβλημαςικά ποξβλήμαςα ή διατξοεςικά ποξβλήμαςα P (Problematic 
Problems). α Standard Problems είμαι ςα ποξβλήμαςα ςα ξπξία μπξοξϋμ μα 
λσθξϋμ απϊ ςξσπ μαθηςέπ υχοίπ ιδιαίςεοεπ δσρκξλίεπ ρσμδσάζξμςαπ ςα 
αοιθμηςικά δεδξμέμα ςξσ ποξβλήμαςξπ. έςξιξσ είδξσπ ποξβλήμαςα είμαι, 
ρσμήθχπ, ςα ποξβλήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςα ρυξλικά Λαθημαςικά 
πξλλόμ εκπαιδεσςικόμ ρσρςημάςχμ. Ρςη δεϋςεοη ξμάδα, Problematic 
Problems (οεαλιρςικά) ςξ μαθημαςικϊ μξμςέλξ δεμ είμαι εμταμέπ και καςά 
ςημ επίλσρη ςξσπ ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη οεαλιρςικέπ καςαρςάρειπ. 
α ποξβλήμαςα ασςά ρπάμια σπάουξσμ ρε ρυξλικά εγυειοίδια και δε 
υοηριμξπξιξϋμςαι ρςη διδαρκαλία. Λεςά απϊ έοεσμα, ξι πιξ πάμχ εοεσμηςέπ 
καςέληναμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι γεμικά ξι μαθηςέπ είυαμ ςημ ςάρη μα μημ 
εταομϊζξσμ γμόρειπ απϊ ςημ καθημεοιμή ζχή και ςη οεαλιρςική ρκέφη, 
ϊςαμ αμςιμεςόπιζαμ ςα ποξβλήμαςα ςϋπξσ Π και ϊπχπ ήςαμ αμαμεμϊμεμξ, 

                                                           
1
 Ζ διαδικαρία ςηπ μαθημαςικξπξίηρηπ αμαλϋεςαι ρε δϋξ ρσμιρςόρεπ: ςημ ξοιζϊμςια και ςημ 

καςακϊοστη μαθημαςικξπξίηρη. Ιαςά ςημ ξοιζϊμςια μαθημαςικξπξίηρη ςξ (ποαγμαςικϊ) 
ποϊβλημα «μεςατοάζεςαι» ρε μαθημαςικϊ ποϊβλημα εμό καςά ςημ καςακϊοστη 
μαθημαςικξπξίηρη ςξ (ποαγμαςικϊ) ποϊβλημα πξσ έυει «μεςατοαρθεί» ρε μαθημαςικϊ 
ποϊβλημα αμςιμεςχπίζεςαι και επενεογάζεςαι με μαθημαςικά εογαλεία (Streefland,2000). 
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απάμςηραμ καλϋςεοα ρςα S ποξβλήμαςα. Ξι μαθηςέπ ςείμξσμ μα μη 
υοηριμξπξιξϋμ ςιπ γμόρειπ πξσ παίομξσμ απϊ ςημ καθημεοιμή ζχή και ςη 
οεαλιρςική ρκέφη. 

Ξι Cooper & Harries (Κεμξμίδηπ, Λεμελάξσ & Αμδοέξσ, 2007) σπξρςήοιζαμ 
ϊςι ξ ςοϊπξπ πξσ παοξσριάζξμςαι κάπξια ποξβλήμαςα ξδηγξϋμ ςξσπ μαθηςέπ 
μα υοηριμξπξιξϋμ μϊμξ έμα είδξπ οεαλιρςικήπ ρκέφηπ ρςη λϋρη ςχμ 
ποξβλημάςχμ. Οαοάλληλα, ξ Chapman (Κεμξμίδηπ, Λεμελάξσ & Αμδοέξσ, 
2007) θεχοεί ϊςι ξ ςοϊπξπ διδαρκαλίαπ επηοεάζει ςξσπ μαθηςέπ ρςημ 
επίλσρη ςχμ οεαλιρςικόμ ποξβλημάςχμ. Απϊ ςα πιξ πάμχ ρσμπεοαίμεςαι ϊςι 
ξι μαθηςέπ δεμ εταομϊζξσμ, καςά ςημ εμαρυϊληρή ςξσπ με οεαλιρςικά 
ποξβλήμαςα, ποαγμαςικέπ καςαρςάρειπ και παοαδείγμαςα απϊ ςημ 
καθημεοιμή ζχή. Διδικϊςεοα, η εκςεςαμέμη εμπειοία πξσ απξκςξϋμ ξι 
μαθηςέπ καςά ςημ εμαρυϊληρή ςξσπ με παοαδξριακά λεκςικά αοιθμηςικά 
ποξβλήμαςα, δημιξσογεί ρε ασςξϋπ ςημ ςάρη μα ποξρεγγίζξσμ λεκςικά 
ποξβλήμαςα, επιπϊλαια και μηυαμικά, ποξρπαθόμςαπ μα αμαγμχοίρξσμ ςη 
ρχρςή αοιθμηςική ποάνη πξσ απαιςείςαι για μα λσθξϋμ. 

έλξπ ξ Chapman (Κεμξμίδηπ, Λεμελάξσ & Αμδοέξσ, 2007) ειρηγείςαι ϊςι θα 
μπξοξϋραμ ξι εκπαιδεσςικξί μα ατήμξσμ ςξσπ μαθηςέπ μα ανιξλξγήρξσμ ξι 
ίδιξι ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ποξβλήμαςξπ και ακξλξϋθχπ, μα ενηγξϋμ ςξ 
ποϊβλημα, είςε ρσμδεδεμέμξ είςε απξρσμδεδεμέμξ απϊ ςξ πεοιευϊμεμξ, αλλά 
μα διεσκοιμίζξσμ πχπ ςξ ενηγξϋμ μαθημαςικά και πχπ θα ξδηγηθξϋμ ρε μια 
μαθημαςική απάμςηρη. Οαοάλληλα, μα ατήμξμςαι ξι μαθηςέπ μα 
υοηριμξπξιξϋμ ϊπξιεπ γμόρειπ θέλξσμ για μα λϋρξσμ ςξ ποϊβλημα και μα ςξ 
ρσζηςξϋμ ρςημ ςάνη. 
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3 Δστσΐα και Λαθημαςικά 

Ξ διαγχμιρμϊπ ςχμ «Λαθημαςικόμ ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ» πξσ έγιμε ςξ 
2009 ρςα πεοιρρϊςεοα Δημξςικά Ρυξλεία ςηπ Τλόοιμαπ, είυε ρυεδϊμ ϊλεπ ςιπ 
παοαπάμχ παοαμέςοξσπ και απεσθσμϊςαμ ρε «ποξικιρμέμξσπ-ςαλαμςξϋυξσπ» 
μαθηςέπ Δ’ και Ρς’ ςάνηπ. Ξ ϊοξπ «ποξικιρμέμξι-ςαλαμςξϋυξι» μαθηςέπ 
αμςιρςξιυξϋρε, εδό, ρε μαθηςέπ πξσ είυαμ κάπξια ιδιαίςεοη έτερη ρςα 
Λαθημαςικά και μια καλή ρυέρη με ςξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα. Οοξςξϋ γίμει, 
ϊμχπ, αματξοά ρςξσπ μαθηςέπ με ειδικέπ ικαμϊςηςεπ ρςα Λαθημαςικά, 
επιυειοείςαι μια ποξρέγγιρη ςξσ γεμικϊςεοξσ ϊοξσ «εστσΐα». 

3.1 Ξοιρμόπ ςηπ Δστσΐαπ 

Ζ απϊδξρη ςξσ ϊοξσ «εστσΐα» έυει απαρυξλήρει και ρσμευίζει μα απαρυξλεί 
μεγάλη μεοίδα επιρςημϊμχμ. Ρϋμτχμα με ςη βιβλιξγοατία, επιμξήθηκαμ 
απϊ ςξσπ Galton, Binet και Simone μέθξδξι, με ςιπ ξπξίεπ ποξρδιξοίζξμςαι ξι 
μξοτέπ ρσμπεοιτξοάπ πξσ ξοίζξσμ ςημ εστσΐα, εμό ξ Galton ςηπ έδχρε ςξ 
πεοιευϊμεμξ, μεςατοάζξμςαπ ςημ εστσή ρσμπεοιτξοά χπ δοαρςηοιϊςηςα 
εναρτάλιρηπ ςηπ επιβίχρηπ. Σπάουξσμ διάτξοεπ απϊφειπ ρυεςικά με ςξ ςί 
είμαι «εστσΐα». Ρϋμτχμα με ςξμ Binet, η εστσΐα αμςαπξκοίμεςαι ρε ςέρρεοα 
θεμελιόδη διαβήμαςα, ρςημ αμςίληφη, ρςημ επιμϊηρη, ρςημ κοίρη και ρςημ 
καςεϋθσμρη. Απϊ ςημ άλλη, ξ Claparede θεχοεί ϊςι η ξλξκληοχμέμη εστσΐα 
πεοιλαμβάμει ςημ εοόςηρη, ςημ σπϊθερη και ςημ επαλήθεσρη, εμό ξ Terman 
πιρςεϋει ϊςι η εστσΐα εμϊπ αμθοόπξσ έγκειςαι ρςημ ικαμϊςηςά ςξσ για 
ατηοημέμη ρκέφη (ρακοήπ, 1970). 

Οξλλξί φσυξλϊγξι ςείμξσμ μα παοαδευςξϋμ ϊςι ςξ άςξμξ κληοξμξμεί κάςι 
βαρικϊ ρςξ μεσοικϊ ςξσ ρϋρςημα, απϊ ςξ ξπξίξ εναοςάςαι η μελλξμςική 
αμάπςσνη ςηπ γεμικήπ ςξσ μξημξρϋμηπ και πχπ δεμ σπάουξσμ γξμίδια πξσ 
ελέγυξσμ άμερα ςιπ μξηςικέπ ικαμϊςηςεπ, αλλά γξμίδια πξσ επηοεάζξσμ ςημ 
αμάπςσνη και λειςξσογία ςχμ μεσοικόμ δξμόμ. Έυει, βέβαια, απξδειυςεί ϊςι 
σπάουει ταμεοή ρυέρη αμάμερα ρςη μξημξρϋμη εμϊπ παιδιξϋ και ρςημ 
κξιμχμική, μξοτχςική και ξικξμξμική καςάρςαρη ςχμ γξμέχμ ςξσ. Ζ 
πξιϊςηςα ςξσ παιδεσςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ και ςχμ μξοτχςικόμ εοεθιρμάςχμ 
παίζξσμ ρημαμςικϊ οϊλξ. Ζ κληοξμξμικϊςηςα ποξκαθξοίζει ςα ϊοια, ϊπξσ 
κσμαίμεςαι ρςαθεοά ξ δείκςηπ μξημξρϋμηπ, εμό ςξ πεοιβάλλξμ ποξρδιξοίζει 
ςξμ ακοιβή δείκςη μξημξρϋμηπ, μέρα ρςα ϊοια ασςά (Κιξϋμγκμαμ, 1987). 

Ζ εστσΐα εμϊπ αςϊμξσ δεμ εναοςάςαι μϊμξ απϊ ςξμ κληοξμξμικϊ παοάγξμςα, 
αλλά και απϊ ςιπ ρσμθήκεπ μέρα ρςιπ ξπξίεπ ζει. Ξι καςαρςάρειπ και 
εμπειοίεπ ςχμ ποόςχμ υοϊμχμ ζχήπ εμϊπ αμθοόπξσ, επηοεάζξσμ ρε μεγάλξ 
βαθμϊ ςξμ ςοϊπξ ενέλινηπ ςηπ κληοξμξμικήπ ςξσ δξμήπ. Δκςϊπ, ϊμχπ, απϊ 
ασςέπ η αμάπςσνη ςηπ εστσΐαπ εμϊπ παιδιξϋ επηοεάζεςαι και απϊ ςα κίμηςοα, 
ςημ πεοιέογεια, ςξμ ςοϊπξ ρκέφηπ, ςιπ ρσμήθειεπ, ςιπ ρςάρειπ, ςη βξϋληρη 
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και απϊ διάτξοα υαοακςηοιρςικά ςηπ ποξρχπικϊςηςάπ ςξσ. Ζ εστσΐα μπξοεί 
μα ασνηθεί ρημαμςικά με ςημ καςάλληλη αγχγή και εκπαίδεσρη ρςξ ρυξλείξ, 
γι ασςϊ ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη ρημαρία ρςα εκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα, 
ρςα ξπξία η καλλιέογεια ςηπ δημιξσογικήπ ρκέφηπ και η ανιξπξίηρή ςηπ, η 
εμεογϊπ ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ςηπ μάθηρηπ και η λϋρη πξλλόμ 
ποξβλημάςχμ απϊ ςα παιδιά, μα απξςελξϋμ ποχςαουικξϋπ ρςϊυξσπ. 

Δστσΐα μπξοεί μα θεχοηθεί, ακϊμη, η δσμαςϊςηςα ποϊρληφηπ πληοξτξοιόμ 
απϊ ςξ πεοιβάλλξμ και ακξλξϋθχπ η επενεογαρία, η αταίοερη, ξ 
ρσμβξλιρμϊπ και η ποξραομξγή ςξσπ ρςξ πεοιβάλλξμ. Διακοίμεςαι ρε 
γλχρρική, λξγικξ-μαθημαςική, μξσρική, ξπςικξϋ πεδίξσ, ρχμαςική-κιμηςική 
και διαποξρχπική. Ζ λξγικξ-μαθημαςική ρκέφη, η ξπξία ατξοά άμερα ςημ 
παοξϋρα εογαρία, απξςελεί μια ςσπική έκτοαρη ςηπ λειςξσογικήπ εστσΐαπ 
και ςξ πιξ εκλεπςσρμέμξ πμεσμαςικϊ εογαλείξ για ςημ αμάπςσνη γμχρςικόμ 
ρυημάςχμ, εμμξιξλξγικήπ αταίοερηπ και κχδικξπξιημέμξσ ρσμβξλιρμξϋ. 
Οεοικλείει ςη δημιξσογική ρκέφη, ςημ κοιςική ρκέφη και ςη λϋρη 
ποξβλήμαςξπ. Μα αματεοθεί, ρςξ ρημείξ ασςϊ, ϊςι η δημιξσογική ρκέφη δεμ 
είμαι ρσμόμσμη με ςη γεμική εστσΐα και πχπ άςξμα με υαμηλϊ δείκςη 
εστσΐαπ μπξοξϋμ μα διακοίμξμςαι για δημιξσογική ρκέφη. ξ ίδιξ ιρυϋει και 
αμςίρςοξτα ϊςι, δηλαδή, άμθοχπξι πξσ έυξσμ σφηλή εστσΐα, μπξοεί μα μημ 
διαθέςξσμ ποαγμαςική δημιξσογικϊςηςα. 

3.2 Οοξικιρμέμξι Λαθηςέπ ρςα Λαθημαςικά 

Οξλσάοιθμεπ είμαι ξι πεοιξυέπ ϊπξσ έμα ςαλέμςξ ή μία υαοακςηοιρςική κλίρη 
μπξοεί μα εκδηλχθεί. ξ ςαλέμςξ ρςα Λαθημαςικά έυει ιδιαίςεοα 
απαρυξλήρει ςημ επιρςημξμική κξιμϊςηςα και γξηςεϋρει ςξ εσοϋ κξιμϊ. Ξι 
παοάμεςοξι ςηπ μαθημαςικήπ εστσΐαπ απαρυξλξϋμ ςξσπ ειδικξϋπ εδό και 
πεοιρρϊςεοξ απϊ πεμήμςα υοϊμια. 

ρξμ ατξοά ςξσπ μαθηςέπ με ειδικέπ ικαμϊςηςεπ ρςα Λαθημαςικά ρϋμτχμα 
με ςημ Ξμάδα Δογαρίαπ ςξσ NCTM ποξςιμήθηκε ξ ϊοξπ σπξρυϊμεμα και 
επενήγηρε ϊςι ςξ μα είμαι καμείπ σπξρυϊμεμξπ ρςα Λαθημαςικά απαιςεί 
ρσμάοςηρη ςηπ ικαμϊςηςαπ, ςχμ κιμήςοχμ, ςηπ πίρςηπ και ςηπ εμπειοίαπ ή 
ςχμ εσκαιοιόμ (Van de Walle, 2005). Ξ House, πιρςεϋει ϊςι ςα σπξρυϊμεμα 
παιδιά έυξσμ αμεπςσγμέμεπ ςιπ λεκςικέπ δενιϊςηςεπ, ςημ πεοιέογεια, ςη 
δενιϊςηςα ςηπ αμαλσςικήπ ρσλλξγιρςικήπ, ςημ ικαμϊςηςα ρσγκέμςοχρηπ και 
αμενάοςηςηπ εογαρίαπ, καθόπ και ςη ταμςαρία. Απϊ ςημ άλλη, ξ Usiskin 
(Van de Walle, 2005) ιρυσοίζεςαι πχπ η μαθημαςική ικαμϊςηςα και ςξ 
ςαλέμςξ μπξοξϋμ μα καλλιεογηθξϋμ ρε πξλλξϋπ μαθηςέπ, ετϊρξμ ασςή η 
καλλιέογεια νεκιμήρει απϊ πξλϋ μικοή ηλικία ρςξ ρυξλείξ. Λε ςη βξήθεια 
καλόμ δαρκάλχμ, ςημ ϋπαονη πξιξςικξϋ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ, 
σφηλόμ ποξρδξκιόμ και σπξρςηοικςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ςα επιμελή παιδιά 
έυξσμ πξλλέπ πιθαμϊςηςεπ μα αμαπςϋνξσμ ειδικέπ ικαμϊςηςεπ ρςα 
Λαθημαςικά. Βεβαίχπ, ρε ασςϊ παίζει ρπξσδαίξ οϊλξ η τσρική ικαμϊςηςα 
εμϊπ αςϊμξσ, αλλά η ρϋγυοξμη επιυειοημαςξλξγία σπξρςηοίζει ϊςι πξλλξί 
πεοιρρϊςεοξι άμθοχπξι είμαι ικαμξί ρςα Λαθημαςικά, απϊ ασςξϋπ πξσ 
ποξρπαθξϋμ μα γίμξσμ. 

Ξι σπξρυϊμεμξι μαθηςέπ ρςα Λαθημαςικά παοξσριάζξσμ ξοιρμέμα 
υαοακςηοιρςικά γμχοίρμαςα. Ρςη ρυξλική ςάνη μπξοξϋμ μα μάθξσμ και μα 
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καςαλάβξσμ γοήγξοα μαθημαςικέπ ιδέεπ, μα εογαρςξϋμ ρσρςημαςικά και με 
μεγαλϋςεοη ακοίβεια, μα είμαι αμαλσςικϊςεοξι, μα ρκέτςξμςαι λξγικά και μα 
διακοίμξσμ μαθημαςικέπ ρυέρειπ, μα κάμξσμ ρσμδέρειπ μεςανϋ εμμξιόμ πξσ 
έυξσμ μάθει και μα ποξρδιξοίζξσμ ρυέδια με εσκξλία. Δπιποϊρθεςα, είμαι 
ικαμξί μα εταομϊζξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ ρε μέα ή άγμχρςα πλαίρια, μα 
δικαιξλξγξϋμ ςιπ μεθϊδξσπ πξσ υοηριμξπξίηραμ, μα σπξβάλλξσμ εοχςήρειπ, 
μα σιξθεςξϋμ μια δημιξσογική μέθξδξ ρςημ επίλσρη μαθημαςικόμ 
ποξβλημάςχμ, μα εμμέμξσμ ρςημ επιδίχνη ςχμ λϋρεχμ και μα ρσμευίζξσμ 
ςημ έοεσμά ςξσπ. 

α εκπαιδεσςικά μέςοα πξσ ποξςείμξμςαι για ςη μέοιμμα ςχμ σπξρυϊμεμχμ 
μαθηςόμ είμαι η επιςάυσμρη και ςα ποξγοάμμαςα εμπλξσςιρμξϋ (Van de 
Walle, 2005). Λε ςξ μέςοξ ςηπ επιςάυσμρηπ ςξ παιδί ςξπξθεςείςαι ρε 
μεγαλϋςεοεπ ςάνειπ για μα παοακξλξσθήρει ςξ μάθημα ρςα ξπξίξ σπεοέυει 
απϊ ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσ, ςξ ξπξίξ δε βξηθά, ϊμχπ, ιδιαίςεοα ςα παιδιά 
γιαςί ενακξλξσθεί μα υοηριμξπξιεί ςξ ρσμβαςικϊ εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα. 
Οιξ απξςελερμαςικά είμαι ςα ποξγοάμμαςα εμπλξσςιρμξϋ ςηπ ϋληπ με 
ποξρθήκη εογαριόμ σφηλξϋ πξιξςικξϋ υαοακςήοα ή εμπλξσςιρμξϋ ςχμ 
ενχρυξλικόμ δοαρςηοιξςήςχμ. Ασςϊ βέβαια ποξωπξθέςει ειδική εκπαίδεσρη 
ςχμ δαρκάλχμ και ρσυμά ςα ίδια ςα ποξγοάμμαςα δεμ είμαι διεσοσμέμα, 
ερςιάζξσμ ρςιπ μηυαμικέπ δενιϊςηςεπ και δεμ παοέυξσμ αμαςοξτξδϊςηρη ρςξ 
ςξ μαθηςή. Ξ Sheffield (Van de Walle, 2005) ποξςείμει μια ςοιρδιάρςαςη 
ποξρέγγιρη εϋοξσπ (εμπλξσςιρμξϋ), οσθμξϋ (επιςάυσμρηπ) και βάθξσπ ή 
πξλσπλξκϊςηςαπ ϊπξσ ςα ξτέλη ςχμ παοαπάμχ θα ρσμδσάζξμςαι με ρςϊυξ 
ςη μελέςη πξλϋπλξκχμ ρημείχμ ςχμ μέχμ Λαθημαςικόμ ιδεόμ όρςε μα 
ποξκϋφει η δημιξσογική αμςαπϊκοιρη ςχμ σπξρυϊμεμχμ μαθηςόμ. 
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Δεύςεοη Δμόςηςα 

“ Ο ο α κ ς ι κ ϊ  Λ έ ο ξ π ”  



Χ Ρ Τ  Ο Τ Λ Α  Π Α Σ Θ Ρ Ε Λ Θ  | 26  

 

4 Δπιδόρειπ Ρσμμεςευόμςχμ ρςξμ Λαθηςικό 

Διαγχμιρμό ςχμ Λαθημαςικώμ ςηπ Τύρηπ 

και ςηπ Εχήπ 

Λε ςημ απϊταρη ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ και ειδικϊςεοα ςξσ 
Οαιδαγχγικξϋ μήμαςξπ Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ Τλόοιμαπ, νεκίμηρε ςξ 
2005 ξ Λαθημαςικϊπ Διαγχμιρμϊπ Δημξςικόμ Ρυξλείχμ ςηπ Τλόοιμαπ. Ξ 
διαγχμιρμϊπ ασςϊπ, ξ ξπξίξπ απξςελεί πλέξμ θερμϊ και γίμεςαι κάθε υοϊμξ, 
έυει ςημ επχμσμία «α μαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ». Ζ 
ρσγκεκοιμέμη εογαρία αματέοεςαι ρςξμ πέμπςξ διαγχμιρμϊ πξσ έγιμε ςξ 
2009. Ρε ασςϊμ, πήοαμ μέοξπ μαθηςέπ και μαθήςοιεπ Δ’ και Ρς’ ςάνηπ απϊ 
διάτξοα Δημξςικά Ρυξλεία ςξσ μξμξϋ ςηπ Τλόοιμαπ και Ιαρςξοιάπ, πξσ 
κοίθηκαμ απϊ ςξσπ δαρκάλξσπ ςξσπ χπ «καλξί» μαθηςέπ ρςα Λαθημαςικά. 

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

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

ϊρξ ξι μαθηςέπ ςηπ Δ’ ςάνηπ, ϊρξ και ξι μαθηςέπ ςηπ Ρς’, έυξσμ 
αμαπςσγμέμεπ ςιπ αμόςεοεπ μξηςικέπ ικαμϊςηςεπ, ϊπχπ είμαι η αταιοεςική 
ικαμϊςηςα, η κοίρη, η ικαμϊςηςα ρυημαςιρμξϋ ατηοημέμχμ εμμξιόμ και η 
ικαμϊςηςα ρυημαςιρμξϋ ξοθόμ ρσλλξγιρμόμ. Απϊ ςξ 11ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ η 
ρκέφη ςξσ παιδιξϋ γίμεςαι ατηοημέμη και ξ οσθμϊπ αμάπςσνηπ ςηπ 
ατηοημέμηπ ρκέφηπ εναοςάςαι απϊ ςξ βαθμϊ μξημξρϋμηπ ςξσ παιδιξϋ και 
απϊ ςξμ πλξϋςξ ςχμ εμπειοιόμ ςξσ. 

Ξι απαμςήρειπ ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ ακξλξσθξϋμ, ςιπ ξπξίεπ έδχραμ ξι 
μαθηςέπ και ξι μαθήςοιεπ ςηπ Δ’ και Ρς’ ςάνηπ νευχοιρςά, πεοιλαμβάμξσμ 
ϊλα ςα επίπεδα μιαπ απάμςηρηπ. Ιάπξιεπ απαμςήρειπ είμαι αδϊμηςεπ, δεμ 
έυξσμ, δηλαδή, καμία ρυέρη με ςα δεδξμέμα ή ςημ καςάρςαρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Ξοιρμέμεπ απαμςήρειπ ςχμ παιδιόμ υαοακςηοίζξμςαι χπ 
μξμξδξμικέπ, επικεμςοόμξμςαι δηλαδή μϊμξ ρε μια πςσυή ή δεδξμέμξ ςηπ 
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εοόςηρηπ, εμό μεοικέπ άλλεπ χπ πξλσδξμικέπ, ατξϋ ξι μαθηςέπ 
υοηριμξπξιξϋμ πεοιρρϊςεοα απϊ έμα δεδξμέμα πξσ δίμξμςαι ρςημ εοόςηρη, 
υχοίπ ϊμχπ καμία ρσρυέςιρη μεςανϋ ςξσπ. Σπάουξσμ, απϊ ςημ άλλη, και ξι 
ρσρυεςιρςικέπ απαμςήρειπ, ϊπξσ ςα παιδιά υοηριμξπξιξϋμ ςα δεδξμέμα ςηπ 
εοόςηρηπ μεςά απϊ πλήοη καςαμϊηρη ςχμ μεςανϋ ςξσπ ρυέρεχμ και ξι 
ατηοημέμεπ απαμςήρειπ πξσ πηγάζξσμ απϊ ςιπ ατηοημέμεπ γεμικέπ αουέπ 
ςχμ δεδξμέμχμ και ςχμ καςαρςάρεχμ ςηπ εοόςηρηπ. 

4.1 Οέμπςη Δημξςικξύ 

4.1.1 Αμάλσρη Οοξβλημάςχμ 

4.1.1.1 Οοόβλημα 1: ξ Βάφιμξ ςξσ ξίυξσ 

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

Κύρη: 

λξπ ξ ςξίυξπ έυει εμβαδϊ ρϋμτχμα με ςξμ ςϋπξ Δ= β υ σ= 8 x 4 = 32 
ςεςοαγχμικά μέςοα. 

Ζ επιτάμεια ςξσ ςξίυξσ πξσ θα βάφξσμ είμαι: 32 – 3 = 29 ςεςοαγχμικά μέςοα 
καθόπ αταιοξϋμε ςξ εμβαδϊμ ςχμ ςοιόμ παοαθϋοχμ (3 x 1= 3 ς.μ.). 

α κξσςιά μπξγιάπ πξσ υοειάζξμςαι είμαι: 29: 5= 5,8 αλλά δεμ γίμεςαι μα 
αγξοάρξσμε 5,8 κξσςιά έςρι αγξοάζξσμε 6 κξσςιά. 

Άοα θα αγξοάρξσμ 6 κξσςιά μπξγιά και θα πληοόρξσμ: 

6 x 3,5 = 21 € 

Απάμςηρη: 

Για μα βάφξσμ ςξμ ςξίυξ θα πληοόρξσμ 21 €. 

2ξπ οόπξπ Κύρηπ: 

Δμαλλακςικϊπ ςοϊπξπ επίλσρηπ, απϊ ςημ εϋοερη ςξσ εμβαδξϋ και μεςά, 
είμαι, αμςί για διαίοερη, η δξκιμή ακέοαιχμ πακέςχμ μέυοι μα βοεθεί ξ 
μικοϊςεοξπ αοιθμϊπ πξσ καλϋπςει ςημ επιτάμεια ςξσ ςξίυξσ. 

Έςρι, ατξϋ ςξ εμβαδϊ είμαι 29 ς.μ. δξκιμάζξσμε: 
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5 κξσςιά υ 5 ς.μ. =25 ς.μ. απξοοίπςεςαι 

6 κξσςιά υ 5 ς.μ. =30 ς.μ. δεκςή 

7 κξσςιά υ 5.ς.μ. =35 ς.μ. απξοοίπςεςαι 

 

Άοα θα αγξοάρξσμε 6 κξσςιά και θα πληοόρξσμε 6 υ 3,5= 21€ 

 

α απξςελέρμαςα ςχμ ςοϊπχμ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ απϊ ςα παιδιά 
καςαγοάτξμςαι ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ. 

 

Οίμακαπ 1: Απαμςήρειπ ςχμ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 1 (ξ βάφιμξ ςξσ ξίυξσ) 

Απαμςήρειπ Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά 28 25,92% 

Κάθξπ2 77 71,30% 

υι Απάμςηρη 3 2,78% 

Ρϋμξλξ 108 100% 

 

Ζ γεμική επιςσυία ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 25,92%, δηλαδή 28 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 108 έλσραμ ρχρςά ςξ ποϊβλημα. Απϊ ςα 28 γοαπςά ςα 19 
λϋθηκαμ με ςξμ ποόςξ ςοϊπξ εμό ςα 9 με δξκιμή ακέοαιχμ πακέςχμ 

Όυι απάμςηρη: Οξρξρςϊ: 2,78% (3 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). Δίμαι πξλϋ 
θεςικϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι μϊμξ ςοειπ μαθηςέπ δεμ απάμςηραμ ρςξ ποϊβλημα, 
καθόπ ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ποξρπάθηρε μα ςξ επιλϋρει. 

 

Οίμακαπ 2: Καμθαρμέμεπ Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 1 (ξ Βάφιμξ ςξσ ξίυξσ) 

Κάθξπ Γοαπςά Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

i. Κάθξπ Δμβαδϊμ ςξίυξσ 16 14,81% 

ii. Ρχρςϊ Δμβαδϊμ, ασθαίοεςη 
ρσμέυεια 

9 8,33% 

iii. Κάθξπ ρςη 
ρςοξγγσλξπξίηρη 

15 13,89% 

9 8,33% 

iv. Κάθξπ ρςημ ςελεσςαία 
ποάνη 

10 9,26% 

v. Αμάγχγη ρςη μξμάδα 8 7,41% 

vi. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ 

16 14,81% 

                                                           
2 Ρε όλα ςα ποξβλήμαςα ςηπ καςηγξοίαπ λάθξσπ σπάουξσμ γοαπςά πξσ αμήκξσμ ρε 
πεοιρρόςεοεπ από μια καςηγξοίεπ. Για ςξ λόγξ ασςό ςα πξρξρςά ςχμ καςηγξοιώμ λάθξσπ 
δεμ αθοξίζξσμ ςξ γεμικό απξςέλερμα. 
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vii. Αοιθμηςικά λάθη 9 8,33% 

 

i. Κάθξπ Δμβαδόμ ςξίυξσ3. Οξρξρςϊ: 14,81% (16 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 
108). Ρε ασςή ςημ καςηγξοία αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία ςξ 
εμβαδϊμ ςξσ ςξίυξσ πξσ ποέπει μα βατεί δεμ είμαι 29 ς.μ.. αλλά 
ρσμευίζξσμ με ρχρςή καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Έςρι, 8 γοαπςά 
βοίρκξσμ εμβαδϊμ 32ς.μ. γιαςί παοαλείπξσμ μα αταιοέρξσμ ςα 
παοάθσοα (3 ς.μ.), 6 γοαπςά βοίρκξσμ 35ς.μ. γιαςί ποξρθέςξσμ ςα 
παοάθσοα και ςα άλλα δσξ απξςελέρμαςα είμαι 12ς.μ. και 15ς.μ 
λϊγχ άγμξιαπ εϋοερηπ εμβαδξϋ ςξσ παοαλληλϊγοαμμξσ. 

ii. Ρχρςό Δμβαδόμ, ασθαίοεςη ρσμέυεια. Οξρξρςϊ: 8,33% (9 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 108). Ρε ασςή ςημ καςηγξοία αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία 
ςξ εμβαδϊμ βοίρκεςαι ρχρςά αλλά η ρσμέυεια δεμ εομημεϋεςαι, είμαι 
ασθαίοεςεπ ρκέφειπ. Έκςξπ απϊ δσξ γοαπςά απϊ ςα 9 ϊπξσ βοίρκξσμ 
ςξ εμβαδϊμ και ρςαμαςξϋμ εκεί. 

iii. Κάθξπ ρςη ρςοξγγσλξπξίηρη. Ζ καςηγξοία ασςή έυει δϋξ 
σπξξμάδεπ. Βαρικϊπ ρςϊυξπ ςηπ είμαι μα καςηγξοιξπξιήρει ςα 
γοαπςά εκείμα ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ αμςιλαμβάμξμςαι πχπ μπξοξϋμ 
μα αγξοάρξσμ δεκαδικϊ αοιθμϊ κξσςιόμ και ϊυι ακέοαιξ. Έςρι, εμό 
ςα βήμαςα χπ ποξπ ςημ επίλσρη είμαι ρχρςά παοαβλέπξσμ ςη 
ρςοξγγσλξπξίηρη και ρσμευίζξσμ με ςξ δεκαδικϊ αοιθμϊ 
καςαλήγξμςαπ ρε λάθξπ απξςέλερμα. Έςρι: ρςημ ποόςη σπξξμάδα 
αμήκξσμ ςα γοαπςά ςα ξπξία βοίρκξσμ ρχρςϊ εμβαδϊ (29ς.μ), 
διαιοξϋμ με ςξ 5 και ατήμξσμ χπ αοιθμϊ κξσςιόμ μπξγιάπ 5,8 και 
βοίρκξσμ ςελικϊ απξςέλερμα 20,30€. Οξρξρςϊ: 13,89% (15 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 108). Ρςη δεϋςεοη σπξξμάδα αμήκξσμ 9 γοαπςά (πξρξρςϊ 
8,33%). Απϊ ασςά ςα 5 γοαπςά ατήμξσμ σπϊλξιπξ ρςη διαίοερη ςξσπ 
και παίομξσμ ςξ ακέοαιξ απξςέλερμα εμό ςα σπϊλξιπα 4 
ξλξκληοόμξσμ ςη διαίοερη και ρσμευίζξσμ με δεκαδικϊ απξςέλερμα. 
α γοαπςά ασςά βοίρκξσμ και λάθξπ εμβαδϊμ γι ασςϊ καςαςάρρξμςαι 
ρε ασςή και ρςημ ποόςη καςηγξοία. 

iv. Κάθξπ ρςημ ςελεσςαία ποάνη (κξσςιά x 3,5€). Ρςημ καςηγξοία ασςή 
αμήκξσμ 10 γοαπςά (πξρξρςϊ: 9,26%). Απϊ ασςά 6 γοαπςά δεμ 
κάμξσμ ςημ ποάνη καθϊλξσ ρςαμαςξϋμ ρςξμ αοιθμϊ κξσςιόμ, 2 
γοαπςά ποξρθέςξσμ 3,5 και δεμ πξλλαπλαριάζξσμ και 1 γοαπςϊ 
πξλλαπλαριάζει εμβαδϊ με ςιμή. 

v. Αμάγχγη ρςη μξμάδα. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ 8 γοαπςά 
(πξρξρςϊ: 7,41%). Απϊ ασςά ςα 7 βοίρκξσμ ςημ ςιμή ρε € ςξσ εμϊπ ς.μ 
και ρςη ρσμέυεια πξλλαπλαριάζξσμ με ςξ εμβαδϊ ςξσ ςξίυξσ. ξ έμα 
γοαπςϊ κάμει ςη διαίοερη με ςξ 5 πξλλαπλαριάζει με ςξ 3,5 και 
ποξρθέςει ςημ ςιμή ςξσ σπξλξίπξσ ςηπ διαίοερηπ κάμξμςαπ αμαγχγή 
ρςη μξμάδα. 

                                                           
3
 ξ πξρξρςό ςχμ μαθηςώμ με λάθξπ εμβαδόμ γεμικά είμαι 25,93% (28 μαθηςέπ από ςξσπ 

108) αλλά ρσμευίζξσμ με λάθξπ καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ και μπαίμξσμ ρε άλλη-επ 
καςηγξοία-επ. 
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vi. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Οξρξρςϊ: 14,81% (16 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά 
ςχμ ξπξίχμ ςα απξςελέρμαςα ρςηοίζξμςαι ρε ασθαίοεςεπ ποάνειπ 
υχοίπ κάπξια αιςιξλϊγηρη. 

vii. Αοιθμηςικά λάθη. Οξρξρςϊ: 8,33% (9 μαθηςέπ ρςξσπ 108). Ρςημ 
καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά πξσ βγάζξσμ λάθξπ απξςέλερμα 
ρε κάπξια-επ απϊ ςιπ ςέρρεοιπ ποάνειπ. 

 

4.1.1.2 Οοόβλημα 2: Οαιυμίδι με ςξσπ Αοιθμξύπ 

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

Κύρη: 

3η υιλιάδα: 2001 έχπ 3000. Ξ αοιθμϊπ πξσ ζηςάμε έυει ςελεσςαίξ φητίξ 6, 
άοα ποόςξ φητίξ 2. 

α δσξ μεραία ςξσ φητία έυξσμ άθοξιρμα: 17 – 2 – 6 = 9, άοα είμαι μεςανϋ 
ςχμ: 2096, 2186, 2276, 2366, 2456, 2546, 2636, 2726, 2816 και 2906. Ατξϋ 
ζηςάμε ςξμ μεγαλϋςεοξ θα ςξσπ ελέγνξσμε απϊ ςξμ μεγαλϋςεοξ ποξπ ςξ 
μικοϊςεοξ μέυοι μα βοξϋμε ςξμ ποόςξ πξσ διαιοείςαι ςέλεια με ςξ 8:  

2906  8                                         2816  8 

  50   363        41    352 

   26           16 

    2             0 

        Δεμ είμαι ςέλεια διαίοερη            Δίμαι ςέλεια διαίοερη 

Απάμςηρη: 

Ξ ζηςξϋμεμξπ αοιθμϊπ είμαι ξ 2816. 

α απξςελέρμαςα ςχμ ςοϊπχμ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ απϊ ςα παιδιά 
καςαγοάτξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα. 

 

Οίμακαπ 3: Απαμςήρειπ ςχμ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 2 (Οαιυμίδι με ςξσπ αοιθμξύπ) 

Απαμςήρειπ γοαπςόμ Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά 12 11,11% 

Κάθξπ 82 76,85 

υι Απάμςηρη 14 12,04% 

Ρϋμξλξ 108 100% 

 

Ζ γεμική επιςσυία ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 11,11%, δηλαδή 12 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 108 έλσραμ ρχρςά ςξ ποϊβλημα. Ξι μαθηςέπ επίλσραμ ρχρςά ςξ 
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ποϊβλημα με ρχρςή καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ και ρχρςή εκςέλερη 
ποάνεχμ. Οξρξρςξ:11,11% (12 μαθηςέπ ρςξσπ 108). 

Όυι απάμςηρη: Οξρξρςϊ 12,96% (14 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). ξ πξρξρςϊ 
ςχμ μαθηςόμ πξσ δεμ έλσραμ ςξ ποϊβλημα είμαι μεγαλϋςεοξ απϊ ασςϊ ςχμ 
μαθηςόμ πξσ ςξ έλσραμ ρχρςά. 

 

Οίμακαπ 4: Καμθαρμέμεπ Απαμςήρειπ ςχμ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 2 (Οαιυμίδι με ςξσπ Αοιθμξύπ) 

Κάθξπ γοαπςά Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

i. Ρχρςή υιλιάδα λάθξπ ρσμέυεια 25 23,15% 

ii. Κάθξπ υιλιάδα μεοικόπ ρχρςή 
ρσμέυεια 

54 50% 

iii. Διάτξοα Κάθη 10 9,30% 

 

i. Δπιλξγή Ρχρςήπ υιλιάδαπ αλλά ξ αοιθμόπ επιλξγήπ δεμ πληοεί ςιπ 
σπόλξιπεπ ποξϋπξθέρειπ. Δηλαδή: 

-Δεμ ςελειόμει ρε 6. Απάμςηρη: 2904. Οξρξρςϊ: 0,93% (1 μαθηςήπ 
ρςξσπ 108). Ξ αοιθμϊπ ασςϊπ δεμ έυει άθοξιρμα 17, δεμ διαιοείςαι 
ςέλεια με ςξ 8, δεμ είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ ςηπ ςοίςηπ υιλιάδαπ. 

-Δεμ έυει άθοξιρμα 17. Οξρξρςϊ: 4,63% (5 μαθηςέπ ρςξσπ 108). Ξι 
επιλεγϊμεμξι αοιθμξί δεμ δίμξσμ άθοξιρμα φητίχμ 17. 

-Ζ διαίοερη με ςξ 8 δεμ είμαι ςέλεια. Οξρξρςϊ: 4,63% (5 μαθηςέπ 
ρςξσπ 108). Ξι επιλεγϊμεμξι αοιθμξί δίμξσμ σπϊλξιπξ ρςη διαίοερη 
με ςξ 8. 

-Δεμ είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ ςηπ ςοίςηπ υιλιάδαπ. Απάμςηρη: 
2456. Οξρξρςϊ: 10,18% (11 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). Ζ ρσγκεκοιμέμη 
λϋρη απαμςά ρε ϊλεπ ςιπ ποξωπξθέρειπ γιαςί έυει άθοξιρμα 17, 
διαιοείςαι ςέλεια με ςξ 8, αμήκει ρςημ ςοίςη υιλιάδα αλλά δεμ είμαι ξ 
μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ. 

-Απάμςηρη 2096. Οξρξρςϊ: 0,93% (1 μαθηςήπ ρςξσπ 108). ξ ίδιξ με 
ςα παοαπάμχ. Ζ ρσγκεκοιμέμη λϋρη απαμςά ρε ϊλεπ ςιπ 
ποξωπξθέρειπ γιαςί έυει άθοξιρμα 17, διαιοείςαι ςέλεια με ςξ 8, 
αμήκει ρςημ ςοίςη υιλιάδα αλλά δεμ είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ. 

-έλξπ δσξ μαθηςέπ απαμςξϋμ, ξ έμαπ 2_ _6 και ξ άλλξπ 2006 υχοίπ 
πεοεςαίοχ αιςιξλϊγηρη. Οξρξρςϊ: 1,85%. 

ii. Δπιλξγή λάθξπ υιλιάδαπ (3001-4000) αλλά ξ αοιθμόπ πληοεί 
κάπξιεπ ή και όλεπ ςιπ σπόλξιπεπ ποξϋπξθέρειπ. ξ 50% ςξσ 
δείγμαςξπ (54 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108) δίμξσμ ραμ απάμςηρη 
ςεςοαφήτιξ αοιθμϊ πξσ νεκιμά με 3, γεγξμϊπ πξσ ξδηγεί ρςξ 
ρσμπέοαρμα ϊςι ξι μιρξί μαθηςέπ θεχοξϋμ ραμ ςοίςη υιλιάδα ςξσπ 
αοιθμξϋπ απϊ ςξ 3001 έχπ ςξ 4000 Δηλαδή: 

-Δπιλεγϊμεμξι αοιθμξί πξσ λήγξσμ ρε 6, διαιοξϋμςαι ςέλεια με ςξ 8 
και ςξ άθοξιρμα ςχμ φητίχμ ςξσπ μα είμαι 17. Οξρξρςϊ: 32,40% (35 
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μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). Απϊ ασςξϋπ ξι 28 δίμξσμ ραμ απάμςηρη ςξμ 
αοιθμϊ 3536 και ξι 7 ςξμ αοιθμϊ 3176. 

-Δπιλεγϊμεμξι αοιθμξί πξσ δεμ έυξσμ άθοξιρμα φητίχμ 17, ή δεμ 
διαιοξϋμςαι με ςξ 8 ή και ςα δϋξ (ξι αοιθμξί ασςξί είμαι ςεςοαφήτιξι 
ςηπ μξοτήπ 3_ _6). Οξρξρςϊ: 17,60% (19 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). 

iii. Διάτξοα λάθη: Ρε ασςήμ ςημ καςηγξοία πεοιπςόρειπ μαθηςόμ, ϊπξσ 
κάμξσμ λάθξπ ρκέφη για ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Οξρξρςϊ: 
9,30% (10 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). Ξι ςέρρεοιπ μαθηςέπ δίμξσμ ραμ 
απάμςηρη πεμςαφήτιξσπ ή εναφήτιξσπ αοιθμξϋπ, ςοειπ απαμςξϋμ με 
ςοιφήτιξ αοιθμϊ, έμαπ μαθηςήπ απαμςά με δεκαδικϊ, έμαπ δίμει ραμ 
απάμςηρη ςξ 1176 και έμαπ ςξ 3500. 

 

4.1.1.3 Οοόβλημα 3: ανίδι ρςξ Αιγαίξ. 

Ρςξ διπλαμϊ υάοςη είμαι 

ρημειχμέμεπ κάπξια δοξμξλϊγια 

πλξίχμ με ςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ 

ςχμ ειριςηοίχμ (ρε εσοό) για 

έμα εμήλικξ άςξμξ ρςημ 

ξικξμξμική θέρη. Ξ θείξπ Οέςοξπ 

θέλει μα ςανιδέφει απϊ ςη 

Πατήμα για ςημ Ίξ. Οξια 

διαδοξμή είμαι η πιξ ξικξμξμική; 

 

Κύρη:  

Αμ πεοάρει δσξ τξοέπ απϊ έμα μηρί, η διαδοξμή θα ρςξιυίρει πεοιρρϊςεοξ 
απϊ κάπξια άλλη. Άοα ξι δσμαςέπ διαδοξμέπ, είμαι: Π-Ρ-Α-Μ-Θ, Π-Ρ-Α-Μ-Ο-Θ, 
Π-Ρ-Ο-Μ-Θ, Π-Ρ-Μ-Ο-Θ, Π-Ρ-Ο-Θ, Π-Ρ-Μ-Θ, Π-Α- Ρ-Μ-Θ, Π-Α-Ρ-Μ-Ο-Θ, Π-Α-Ρ-Ο-Μ-Θ, Π-
Α-Ρ-Ο-Θ, Π-Α-Μ-Ο-Θ και Π-Α-Μ-Θ. Ηα ελέγνξσμε μϊμξ ςιπ σπξγοαμμιρμέμεπ 
διαδοξμέπ, ατξϋ η απεσθείαπ ρϋμδερη δϋξ λιμαμιόμ είμαι τθημϊςεοη απϊ 
ςημ παοεμβξλή ςοίςξσ λιμαμιξϋ μεςανϋ ςξσπ: 

Π-Ρ-Ο-Θ: 14 + 10,10 + 11,90 = 36 €  

Π-Ρ-Μ-Θ: 14 + 10,90 + 10,90 = 35,80 €  

Π-Α-Μ-Θ: 12 + 12,90 + 10,90 = 35,80 € 

Απάμςηρη:  

Δίμαι δϋξ ξι πιξ ξικξμξμικέπ διαδοξμέπ: Π-Ρ-Μ-Θ και Π-Α-Μ-Θ. 
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Οίμακαπ 5: Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 3 (ανίδι ρςξ Αιγαίξ) 

Απαμςήρειπ γοαπςόμ Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά 31 28,70% 

Κάθξπ 75 69,45% 

υι Απάμςηρη 2 1,85% 

Ρϋμξλξ 108 100% 

 

Γεμική επιςσυία: Λε ςξμ ϊοξ «Γεμική επιςσυία», εμμξξϋμε ςξ πξρξρςϊ ςχμ 
μαθηςόμ πξσ έδχρε χπ απάμςηρη ρςξ ποϊβλημα και ςξσπ δϋξ πιθαμξϋπ 
ρσμδσαρμξϋπ. Αοκεςά παιδιά απάμςηραμ ρχρςά ρςξ ποϊβλημα, γοάτξμςαπ 
και ςξσπ δϋξ ρσμδσαρμξϋπ. Οξρξρςϊ: 28,7% (31 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). 

Όυι απάμςηρη: Οξρξρςϊ: 1,85% (2 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). Δίμαι θεςικϊ ςξ 
γεγξμϊπ ϊςι μϊμξ δϋξ μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108 δεμ απάμςηραμ ρςξ ποϊβλημα 
και έδχραμ λεσκή κϊλλα. 

 

Οίμακαπ 6: Καμθαρμέμεπ Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 3 (ανίδι ρςξ Αιγαίξ) 

Κάθξπ γοαπςά Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

i. Λια ρχρςή διαδοξμή 48 44,44% 

ii. Σπάουξσρα διαδοξμή  23 21,30% 

iii. Λη σπάουξσρα διαδοξμή 4 3,70% 

iv. Αοιθμηςικά λάθη 4 3,70% 

 

i. Λια ρχρςή διαδοξμή. Ξι μαθηςέπ επιλέγξσμ μια απϊ ςιπ δσξ ρχρςέπ 
διαδοξμέπ με ρχρςή καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ και ρχρςή 
επίλσρη ποάνεχμ. Οξρξρςϊ: 44,44% (48 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). Ξι 
45 δίμξσμ ραμ απάμςηρη ςη διαδοξμή Π-Α-Μ-Θ και 3 ςη Π-Ρ-Μ-Θ. 

ii. Σπάουξσρα διαδοξμή. Ξι μαθηςέπ επιλέγξσμ μια απϊ ςιπ πιθαμέπ 
διαδοξμέπ πξσ δεμ είμαι ϊμχπ η πιξ ξικξμξμική. Δμδεικςικέπ 
διαδοξμέπ είμαι Π-Α-Ρ-Ο-Θ, Π-Ρ-Ο-Θ, Π-Ρ-Ο-Μ-Θ, Π-Α-Ρ-Μ-Θ και Π-Α-Ρ-Μ-
Θ. Οξρξρςϊ: 21,30% (23 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). 

iii. Λη σπάουξσρα διαδοξμή. Δπιλέγξσμ λάθξπ διαδοξμή πξσ δεμ 
σπάουει (Π-Ρ-Θ). Οξρξρςϊ: 3,70% (4 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). 

iv. Αοιθμηςικά λάθη: εδό έυξσμε ςξσπ μαθηςέπ πξσ έυξσμ κάμει λάθξπ 
αοιθμηςικϊ ρςιπ ποξρθέρειπ ςξσπ καθόπ η επίλσρη ποξβλήμαςξπ 
απαιςξϋρε μϊμξ ςημ ποάνη ςηπ ποϊρθερηπ. Οξρξρςϊ: 3,70% (4 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108).
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4.1.1.4 Οοόβλημα 4: Θρξοοξπία 

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

 

 

 

 

 

Κύρη: 

α ρημεία Α, Β, Γ αμςιποξρχπεϋξσμ ςα ρημεία ιρξοοξπίαπ. ξ  πξσ 
κοέμεςαι ακοιβόπ ρςξ ρημείξ Β δεμ επηοεάζει ςημ ιρξοοξπία ςξσ. 

Δπξμέμχπ, απϊ ςξ ρημείξ ασςϊ ποξκϋπςει ϊςι: + = . 

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

Ζ ρυέρη ασςή με βάρη ςημ ποξηγξϋμεμη γίμεςαι: 

+ + = + +  (1). 

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

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

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

Απάμςηρη: 

Ξ έμαπ οϊμβξπ ζσγίζει 20 γοαμμάοια. 

 

α απξςελέρμαςα ςξσ ςοϊπξσ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ απϊ ςα παιδιά 
καςαγοάτξμςαι ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ. 

 

 

 

A 

B
 A  

Γ 
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Οίμακαπ 7: Απαμςήρειπ ςχμ Λαθηςώμ ρςξ ποόβλημα 4 (Θρξοοξπία) 

Απαμςήρειπ γοαπςόμ Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά 15 13,89% 

Κάθξπ 83 76,85% 

υι Απάμςηρη 10 9,26% 

Ρϋμξλξ 108 100% 

 

Γεμική επιςσυία. Ξι μαθηςέπ πξσ επίλσραμ ρχρςά ςξ ποϊβλημα με ρχρςή 
καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ και ρχρςή εκςέλερη ποάνεχμ αμήκξσμ ρςξ 
πξρξρςϊ 13,89% (15 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). 

Ιεμά γοαπςά. Ξι μαθηςέπ πξσ έδχραμ λεσκή κϊλλα είμαι 10. 
Οξρξρςξ:9,26%. ξ πξρξρςϊ ασςϊ δεμ επιυείοηρε καςάρςοχρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. 

 

Οίμακαπ 8: Καμθαρμέμεπ Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 4 (Θρξοοξπία) 

Κάθη Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςή ρυέρη (ιρξοοξπία ρςξ Γ) 15 13,89% 

Ηεχοξϋμ απϊ ρυήμα οϊμβξπ= 

κϋκλξπ = 30γο.  
23 21,30% 

Θρξοοξπία Β-Γ αλλά ϊυι 120γο. 17 15,74% 

Κάθξπ ρκέφη, ασθαίοεςεπ ςιμέπ 28 25,93% 

 

i. Ρχρςή ρυέρη (ιρξοοξπία ρςξ Γ). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα 
γοαπςά ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ καςαμξξϋμ ςημ ιρξοοξπία ρςξ ρημείξ 
Γ. Δηλαδή, ξι δσξ κϋκλξι ιρξοοξπξϋμ με ςξ πξλϋγχμξ, άοα 
πξλϋγχμξ= 2κσκλξι= 60γο. Ρσμευίζξσμ ϊμχπ με λάθξπ ρσμέυεια. 
Οξρξρςϊ: 13,89% (15 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). Απϊ ασςξϋπ ξι 11 
μαθηςέπ βοίρκξσμ ϊςι η κάθε πλεσοά ζσγίζει 120 γο. εμό ξι 
σπϊλξιπξι 4 ϊυι. 

ii. Ηεχοξύμ από ρυήμα όςι οόμβξπ= κύκλξπ= 30γο. Ρςημ καςηγξοία 
ασςή ξι μαθηςέπ θεχοξϋμ ϊςι ξι δσξ κϋκλξι είμαι ίρξι με ςξσπ δσξ 
οϊμβξσπ άοα έμαπ κϋκλξπ= έμαπ οϊμβξπ= 30γο. Οξρξρςϊ: 21,30% (23 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). 

iii. Θρξοοξπία Β-Γ αλλά όυι 120γο. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ξι 
μαθηςέπ πξσ καςαμξξϋμ ϊςι ςξ ρυήμα ιρξοοξπεί αλλά δεμ βοίρκξσμ 
ςημ κάθε πλεσοά 120γο. Οξρξρςϊ: 25% (27 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108). 

iv. Κάθξπ ρκέφη, ασθαίοεςεπ ποάνειπ. Ρςημ καςηγξοία ασςή έυξσμε ςιπ 
πεοιπςόρειπ μαθηςόμ, ςχμ ξπξίχμ ξι ποάνειπ δεμ έυξσμ κάπξια 
λξγική ενήγηρη με εναίοερη έμαμ μαθηςή πξσ δίμει ρχρςϊ 
απξςέλερμα υχοίπ καμία αιςιξλϊγηρη. Οξρξρςϊ: 25,93% (28 μαθηςέπ 
ρςξσπ 108).
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4.1.2 Γεμική Δπιςσυία 

 

Γοάτημα 1: Οξρξρςά Δπιςσυίαπ αμά Οοόβλημα 

πχπ ταίμεςαι ρςξ Γοάτημα 1 και με βάρη ςα πξρξρςά πξσ παοξσριάζξμςαι 
ρε ασςϊ, παοαςηοείςαι ϊςι ςα ποξβλήμαςα 1 και 3 ρημείχραμ ςα μεγαλϋςεοα 
πξρξρςά επιςσυίαπ 25,92% (28 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108) και 28,70% (31 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 108) αμςίρςξιυα. Αμςιθέςχπ, ςα ποξβλήμαςα 2 και 4 ςα έλσρε 
ρχρςά έμαπ ρυεςικά μικοϊπ αοιθμϊπ μαθηςόμ ςηπ Οέμπςηπ ςάνηπ με πξρξρςϊ 
επιςσυίαπ 11,11% ( 12 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108) και 13,89% (15 μαθηςέπ απϊ 
ςξσπ 108) αμςίρςξιυα. 
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4.2 Έκςη άνη 

4.2.1 Αμάλσρη Οοξβλημάςχμ 

4.2.1.1 Οοόβλημα 1: ανίδι ρςημ Οοχςεύξσρα 

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

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

Κύρη: 

1ξπ ςοόπξπ: 

Για μα καλϋφει ςα 584 υλμ. με μέρη ςαυϋςηςα κίμηρηπ 80 υλμ. ςημ όοα 
υοειάρςηκε: 

584  80 

240  7,3 όοεπ ή 7 όοεπ και 18 λεπςά 

    0      (ατξϋ 0,3 ςηπ όοαπ είμαι 0,3 x 60 = 18 λεπςά) 

 

2,5 όοεπ (1 ρςάρη)+ 2,5όοεπ (1 ρςάρη)+ 2,3 όοεπ (0 ρςάρη)= 7,3 όοεπ. 

Έςρι έκαμε δϋξ ρςάρειπ πξσ ποξρθέραμε ρςη διάοκεια ςξσ ςανιδιξϋ 

 2 x 20 = 40 λεπςά. 

Δπξμέμχπ ςξ ςανίδι ςελείχρε ρςιπ:  

   8 όοεπ 30 λεπςά 

+ 7 όοεπ 18 λεπςά 

   0 όοεπ 40 λεπςά 

 15 όοεπ 88 λεπςά 

ή 16 όοεπ 28 λεπςά 



Χ Ρ Τ  Ο Τ Λ Α  Π Α Σ Θ Ρ Ε Λ Θ  | 38  

 

Απάμςηρη:  

ξ λεχτξοείξ έτςαρε ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσ ρςιπ 4:28 ςξ απϊγεσμα. 

2ξπ ςοόπξπ: 

Δπειδή ςα ρημεία ρςάρηπ είμαι καθξοιρμέμα (ρσγκεκοιμέμα μαγαζιά ρςημ 
πξοεία ςξσ λεχτξοείξσ) ςξ «πεοίπξσ» πξσ αματέοεςαι ρςημ εκτόμηρη 
εναοςάςαι απϊ ςημ ακοιβή θέρη ςξσ κάθε ρημείξσ και δεμ επηοεάζει ςη 
διάοκεια ςξσ ςανιδιξϋ (πξσ εναοςάςαι μϊμξ απϊ ςη μέρη ςαυϋςηςα κίμηρηπ 
ςξσ λεχτξοείξσ). Έςρι μπξοξϋμε μα λϋρξσμε ςξ ποϊβλημα ραμ μα μαπ έλεγε 
ϊςι ςξ λεχτξοείξ κιμιϊςαμ με ρςαθεοή ςαυϋςηςα 80 υλμ. ςημ όοα και έκαμε 
ρςάρειπ ακοιβόπ κάθε 2,5 όοεπ. 

Άοα έυξσμε: ξ λεχτξοείξ νεκίμηρε ρςιπ 8:30 και 2,5 όοεπ μεςά, δηλαδή 
ρςιπ 11:00, είυε διαμϋρει 2,5 x 80 = 200 υλμ. και ρςαμάςηρε για 20 λεπςά. 
Ρςιπ 11:20 νεκίμηρε πάλι και ρςιπ 13:50 (2,5 όοεπ μεςά) είυε διαμϋρει άλλα 
200 υλμ. Ατξϋ έκαμε ρςάρη για 20 λεπςά, ρςιπ 14:10 νεκίμηρε για ςξ ςοίςξ 
μέοξπ ςξσ ςανιδιξϋ έυξμςαπ διαμϋρει ρσμξλικά 400 υλμ. 

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

Για ςξ ςοίςξ και ςελεσςαίξ μέοξπ υοειάρςηκε 184 : 80 = 2,3 όοεπ ή 2 όοεπ 
και 18 λεπςά.  

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

 

α απξςελέρμαςα ςχμ ςοϊπχμ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ απϊ ςα παιδιά  

καςαγοάτξμςαι ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ. 

 

Οίμακαπ 9: Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 1 (ανίδι ρςημ Οοχςεύξσρα) 

Απαμςήρειπ Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά 13 10,92% 

Κάθξπ 97 81,51% 

υι Απάμςηρη 9 7,57% 

Ρϋμξλξ 119 100% 

 

Ζ γεμική επιςσυία ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 10,92%, δηλαδή 13 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119 έλσραμ ρχρςά ςξ ποϊβλημα. Απϊ ασςξϋπ, ξι 9 μαθηςέπ ςξ 
έλσραμ με ςξμ 1ξ ςοϊπξ και 4 μαθηςέπ με ςξμ 2ξ. Ρημειόμεςαι ϊςι 3 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 11 ςξ έλσραμ υοηριμξπξιόμςαπ ενίρχρη αγμόρςξσ x. 
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Όυι απάμςηρη: Οξρξρςϊ: 7,57% ( 9 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Δίμαι θεςικϊ ςξ 
γεγξμϊπ ϊςι λίγξι μαθηςέπ δεμ απάμςηραμ ρςξ ποϊβλημα, καθόπ ςξ 
μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ποξρπάθηρε μα ςξ επιλϋρει. 

 

Οίμακαπ 10: Καμθαρμέμεπ Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 1 (ανίδι ρςημ Οοχςεύξσρα) 

Κάθξπ Γοαπςά Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

i. Ρχρςή ποόςη διαίοερη, 
ασθαίοεςη ρσμέυεια 

24 20,17% 

ii. Κάθξπ μεςαςοξπή 7,3 όοεπ ρε 
λεπςά, ρχρςή καςάρςοχρη 
ποξβλήμαςξπ 

29 24,37% 

iii. Κάθξπ ρςξμ αοιθμϊ ρςάρεχμ, 
ρχρςή καςάρςοχρη 

17 14,28% 

iv. Σπξλξγιρμϊπ όοαπ με ςξμ 
δεϋςεοξ ςοϊπξ «ρςξ πεοίπξσ» 

6 5,04% 

v. Αμξλξκλήοχςη επίλσρη 
ποξβλήμαςξπ 

5 4,20% 

vi. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ 

30 25,21% 

vii. Αοιθμηςικά λάθη 13 10,92% 

viii. Κάθη ρε ποάνειπ με λεπςά και 
όοεπ  

14 11,76% 

 

i. Ρχρςή ποώςη διαίοερη (7,3), ασθαίοεςη ρσμέυεια. Οξρξρςϊ: 
20,17% (24 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα 
γοαπςά ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ αμαγμχοίζξσμ ϊςι για μα βοξσμ ςξ 
ρϋμξλξ ςχμ χοόμ ποέπει μα διαιοέρξσμ ςημ απϊρςαρη με ςημ μέρη 
ςαυϋςηςα, αλλά η σπϊλξιπη επίλσρη δεμ αιςιξλξγείςαι ξϋςε γίμεςαι 
καςαμξηςϊπ ξ ςοϊπξπ ρκέφηπ (γι ασςϊ υαοακςηοίζεςαι ασθαίοεςη). 

ii. Ρχρςή ποώςη διαίοερη, λάθξπ μεςαςοξπή 7,3 ώοεπ ρε λεπςά, 
ρχρςή καςάρςοχρη ποξβλήμαςξπ Οξρξρςϊ: 24,37% ( 29 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρε ασςή ςημ καςηγξοία αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία 
ξι μαθηςέπ δεμ μεςαςοέπξσμ ςιπ 0,3 όοεπ ρςα ρχρςά λεπςά αλλά η 
καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ είμαι ρχρςή. Ρσμεπόπ, ακξλξσθξϋμ 
ςα ποξαματεοθέμςα βήμαςα με μϊμξ λάθξπ ρςη μεςαςοξπή όοαπ 7,3 
όοεπ ρε 7 όοεπ και 18 λεπςά. Ρσμηθέρςεοα λάθη είμαι: 

α) 7,3 όοεπ ρε 7 όοεπ και 30 λεπςά (25 μαθηςέπ ρςξσπ 29) 

β) 7,3 όοεπ ρε 7 όοεπ και 20 λεπςά (3 μαθηςέπ ρςξσπ 29) 

γ) 7,3 όοεπ ρε 7 όοεπ και 10 λεπςά (1 μαθηςήπ ρςξσπ 29) 

iii. Κάθξπ ρςξμ αοιθμό ρςάρεχμ, ρχρςή καςάρςοχρη ποξβλήμαςξπ. 
Οξρξρςϊ: 14,18% (17 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή 
αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ κάμξσμ λάθξπ ρςξμ αοιθμϊ 
ςχμ ρςάρεχμ ςξσ λεχτξοείξσ. Ασςϊ ρσμβαίμει επειδή διαιοξϋμ ςιπ 
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όοεπ ςανιδιξϋ (7,3 όοεπ) με ςα διαρςήμαςα ξδήγηρηπ (2,5 όοεπ). Ξ 
αοιθμϊπ ρςάρεχμ ρε ασςή ςημ καςηγξοία είμαι: 

α) 2,92 (7 μαθηςέπ ρςξσπ 16) 

β) 2,5 (1 μαθηςήπ ρςξσπ 16) 

γ)3 ρςοξγγσλξπξίηρη ςξσ 2,92 (8 μαθηςέπ ρςξσπ 16). 

iv. Σπξλξγιρμόπ ώοαπ με ςξμ δεύςεοξ ςοόπξ «ρςξ πεοίπξσ». 
Οξρξρςϊ: 5,04% (6 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή 
αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ επιυειοξϋμ λϋρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ με ςξ δεϋςεοξ ςοϊπξ αλλά απξςσγυάμξσμ ρςξμ 
σπξλξγιρμϊ όοαπ ρςα ςελεσςαία υιλιϊμεςοα [είςε ρςα ςελεσςαία 184 
υλμ. (δϋξ μαθηςέπ ρςξσπ 6), είςε ρςα 24 υλμ. (2 μαθηςέπ ρςξσπ 5) 
είςε ρςα 4 υλμ (2 μαθηςέπ ρςξσπ 5)]. 

v. Αμξλξκλήοχςη επίλσρη ποξβλήμαςξπ. Οξρξρςϊ: 4,20% (5 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία 
ξι μαθηςέπ επιυειοξϋμ μα λϋρξσμ ςξ ποϊβλημα αλλά μεςά ςα ποόςα 
βήμαςα ρςαμαςξϋμ. (4 μαθηςέπ ρςαμαςξϋμ ρςημ ποόςη διαίοερη εμό 
1 μαθηςήπ ρςα υιλιϊμεςοα πξσ θα έυει διαμϋρει ςξ λεχτξοείξ μεςά 
ςξ πέοαπ δσϊμιρη χοόμ). 

vi. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Οξρξρςϊ:25,21% (30 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ςχμ ξπξίχμ 
ςα απξςελέρμαςα ρςηοίζξμςαι ρε ασθαίοεςεπ ποάνειπ υχοίπ κάπξια 
αιςιξλϊγηρη. 

vii. Αοιθμηςικά λάθη. Οξρξρςϊ: 10,92% (13 μαθηςέπ ρςξσπ 119) . Ρςημ 
καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά πξσ βγάζξσμ λάθξπ απξςέλερμα 
ρε κάπξια-επ απϊ ςιπ ςέρρεοιπ ποάνειπ. 

viii. Κάθη ρε ποάνειπ με λεπςά και ώοεπ. Οξρξρςϊ: 11,76% (14 μαθηςέπ 
ρςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία ξι 
μαθηςέπ κάμξσμ λάθη ρςημ ποϊρθερη λεπςόμ και χοόμ. (δηλ. 100 
λεπςά κάμξσμ μια όοα και ϊυι 60).
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4.2.1.2 Οοόβλημα 2: Ιαμαοίμια και Ιλξσβιά 

Ξ Ηαμάρηπ έυει καμαοίμια και κλξσβιά. Κέει: «Αμ βάλχ 

έμα καμαοίμι ρε κάθε κλξσβί, μξσ πεοιρρεϋει έμα 

καμαοίμι. Αμ βάλχ δϋξ καμαοίμια ρε κάθε κλξσβί, μξσ 

πεοιρρεϋει έμα κλξσβί». Οϊρα καμαοίμια και πϊρα 

κλξσβιά έυει; 

 

Κύρη: 

1ξπ ςοόπξπ  

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

Δηλαδή, ςα μιρά καμαοίμια είμαι 2, ϊλα ςα καμαοίμια είμαι 4 και ςα κλξσβιά 
είμαι 3. 

Απάμςηρη:  

Ξ Ηαμάρηπ έυει 4 καμαοίμια και 3 κλξσβιά. 

2ξπ ςοόπξπ 

Έυξμςαπ ςξπξθεςήρει ςα καμαοίμια ρςα κλξσβιά αμά έμα, πεομάμε ρςη 
δεϋςεοη ςξπξθέςηρη (ςα καμαοίμια ρςα κλξσβιά αμά δϋξ) ςξπξθεςόμςαπ, 
αουικά, ςξ καμαοίμι πξσ πεοιρρεϋει ρςξ ποόςξ κλξσβί. Ρςη ρσμέυεια, 
μεςατέοξσμε ςξ καμαοίμι απϊ ςξ ςελεσςαίξ κλξσβί ρςξ δεϋςεοξ. Έςρι, 
έυξσμε δϋξ κλξσβιά με δϋξ καμαοίμια και έμα κλξσβί άδειξ. Αμ σπάουξσμ 
και άλλα κλξσβιά με έμα καμαοίμι για μα ςξπξθεςηθξϋμ ϊλα ςα καμαοίμια 
αμά δϋξ θα αδειάρξσμ και άλλα κλξσβιά, δηλαδή, δε θα πεοιρρεϋει έμα 
κλξσβί, αλλά πεοιρρϊςεοα. 

Άοα ξ Ηαμάρηπ έυει 4 καμαοίμια και 3 κλξσβιά. 

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

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

 

Ιαμαοίμια Ιλξσβιά ξπξθέςηρη αμά δϋξ Οεοιρρεϋξσμ 

κλξσβιά 

Απξςέλερμα 

2 1 ⍠  0  

4 3 ⍠ ⍠ ⎕ 1  

6 5 ⍠ ⍠ ⍠ ⎕ ⎕ 2  

8 7 ⍠ ⍠ ⍠ ⍠ ⎕ ⎕ ⎕ 3  

 

Οαοαςηοξϋμε ϊςι ϊρξ μεγαλόμει ξ αοιθμϊπ ςχμ καμαοιμιόμ ςϊρξ μεγαλόμει 
και ςξ πλήθξπ ςχμ κλξσβιόμ πξσ πεοιρρεϋξσμ. Άοα ξ Ηαμάρηπ έυει 4 
καμαοίμια και 3 κλξσβιά. 

 

α απξςελέρμαςα ςχμ ςοϊπχμ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ απϊ ςα παιδιά 
καςαγοάτξμςαι ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ. 

 

Οίμακαπ 11: Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 2 (Ιαμαοίμια και Ιλξσβιά) 

Απαμςήρειπ Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά 61 51,26% 

Κάθξπ 47 39,50% 

υι Απάμςηρη 11 9,24% 

Ρϋμξλξ 119 100% 

 
Ζ γεμική επιςσυία ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 51,26%, δηλαδή 61 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119 έλσραμ ρχρςά ςξ ποϊβλημα. Απϊ ασςξϋπ: 
ξι 3 μαθηςέπ ςξ έλσραμ με ςξμ 1ξ ςοϊπξ, 
ξι 17 μαθηςέπ με ςξμ 2ξ, 
ξι 9 μαθηςέπ με ςξμ 3ξ, 
ξι 32 μαθηςέπ αιςιξλϊγηραμ ή/και επαλήθεσραμ με ςη ρχρςή δξκιμή. 

Όυι απάμςηρη: Οξρξρςϊ: 9,24% (11 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Έμςεκα 
μαθηςέπ δεμ απάμςηραμ ρςξ ποϊβλημα, δηλαδή δεμ καςέβαλαμ ποξρπάθεια 
μα ςξ επιλϋρξσμ. 
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Οίμακαπ 12: Καμθαρμέμεπ Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 2 (Ιαμαοίμια και Ιλξσβιά) 

Κάθξπ Γοαπςά Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

i. Ρχρςή απάμςηρη, υχοίπ 
αιςιξλϊγηρη 

16 13,45% 

ii. Αμξλξκλήοχςη επίλσρη 
ποξβλήμαςξπ 

5 4,20% 

iii. Απάμςηρη πξσ ικαμξπξιεί μια 
απϊ ςιπ δϋξ ρσμθήκεπ 

14 11,76% 

iv. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ 

12 10,53% 

 

i. Ρχρςή απάμςηρη, υχοίπ αιςιξλόγηρη: Οξρξρςϊ:13,45% (16 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ςχμ ξπξίχμ 
ςα απξςελέρμαςα είμαι ρχρςά αλλά δεμ σπάουει καμία αιςιξλϊγηρη 
για ςξμ ςοϊπξ εϋοερηπ ςξσπ. 

ii. Αμξλξκλήοχςη επίλσρη ποξβλήμαςξπ. Οξρξρςϊ: 4,20% (5 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία 
ξι μαθηςέπ νεκιμξϋμ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ, διαςσπόμξσμ 
ρχρςέπ ποξςάρειπ αλλά δεμ δίμξσμ ςελική απάμςηρη. 

iii. Απάμςηρη πξσ ικαμξπξιεί μια από ςιπ δύξ ρσμθήκεπ: Οξρξρςϊ: 
11,76% (14 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα 
γοαπςά ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ επιλέγξσμ ραμ απάμςηρη ρσμδσαρμξϋπ 
πξσλιόμ-κλξσβιόμ πξσ ικαμξπξιξϋμ μια απϊ ςιπ δϋξ ρσμθήκεπ (ϊπχπ 
5 πξσλιά και 4 κλξσβιά πξσ ικαμξπξιεί ςημ ποϊςαρη «πεοιρρεϋει έμα 
καμαοίμι αμ ςξπξθεςηθξϋμ αμά έμα» αλλά ϊυι «πεοιρρεϋει έμα 
κλξσβί αμ ςα καμαοίμια ςξπξθεςηθξϋμ αμά δϋξ»). 

iv. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Οξρξρςϊ:10,53% (12 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ςχμ ξπξίχμ 
ςα απξςελέρμαςα ρςηοίζξμςαι ρε ασθαίοεςεπ ποάνειπ υχοίπ κάπξια 
αιςιξλϊγηρη. Δϋξ μαθηςέπ απαμςξϋμ ϊςι ςξ ποϊβλημα δεμ λϋμεςαι. 



Χ Ρ Τ  Ο Τ Λ Α  Π Α Σ Θ Ρ Ε Λ Θ  | 44  

 

4.2.1.3 Οοόβλημα 3: Ρςξ Αοςξπχλείξ 

Ζ Βξϋλα αγϊοαρε απϊ ςξ αοςξπχλείξ 

12 κξσλξϋοια και μια μηλϊπιςα και 

πλήοχρε 14,6 €. Ξ Λπάμπηπ αγϊοαρε 

6 κξσλξϋοια και 2 μηλϊπιςεπ και 

πλήοχρε 14,8 €. Οϊρξ θα πληοόρειπ 

για μα πάοειπ 1 κξσλξϋοι και μια 

μηλϊπιςα; 

Κύρη: 

1ξπ ςοόπξπ 

12 κξσλξϋοια + 1 μηλϊπιςα = 14,6€ => 12κ +1μ = 14,6€ (ρυέρη α) 

6 κξσλξϋοια + 2 μηλϊπιςεπ = 14,8€ => 6κ + 2μ= 14,8€ (ρυέρη β)  

 6 κ. + 2 μ. →  14,8 €, διπλαριάζξμςαπ καςά μέλη ποξκϋπςει: 

12 κ. + 4 μ. →  2 x 14,8 = 29,6 €. 

Αταιοόμςαπ καςά μέλη ςη ρυέρη β ποξκϋπςει: 

3 μ. →  29,6 – 14,5 = 15 € ή 1 μ. →  15 : 3 = 5 € 

 

Άοα: 6 κ. →  14,8 – 2 x 5 = 14,8 – 10 = 4,8 € και 1 κ. → 4,8 : 6 = 0,8 € 

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

Απάμςηρη:  

Για έμα κξσλξϋοι και μια μηλϊπιςα θα πληοόρχ 5 € και 80 λεπςά. 

2ξπ ςοόπξπ: 

6 κ. + 2 μ. →  14,8 € και 12 κ. + 1 μ. →  14,6 €, 

άοα: 18 κ. + 3 μ. →  14,8 + 14,6 = 29,4 € και 6 κ. + 3 μ. →  29,4 : 3 = 9,8 €, 

επξμέμχπ: 1 μ. →  14,8 – 9,8 = 5 €. 

Έςρι: 6 κ. → 14,8 – 2 x 5 = 14,8 – 10 = 4,8 € και 1 κ. →  4,8 : 6 = 0,8 € 

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

3ξπ ςοόπξπ 

12 κ. + 1 μ. →  14,6 €, δηλαδή 24 κ. + 2 μ. →  2 x 14,6 = 29,2 € 

άοα: 18 κ. →  29,2 – 14,8 = 14,4 € και 1 κ. →  14,4 : 18 = 0,8 €, 
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επξμέμχπ: 1 μ. →  14,6 – 12 x 0,8 = 14,6 – 9,6 = 5 €. 

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

4ξπ ςοόπξπ 

6 κ. + 2 μ. →  14,8 €, δηλαδή 3 κ. + 1 μ. →  7,4 €. 

12 κ. + 1 μ. →  14,6 €, επξμέμχπ 9 κ. → 14,6 – 7,4 = 7,2 €, 

ή 1 κ. →  7,2 : 9 = 0,8 €, άοα 1 μ. →  7,4 – 3 x 0,8 = 7,4 – 2,4 = 5 €. 

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

5ξπ ςοόπξπ  

14,6- 0,2=14,4 άοα 1μ= 6 κ +0,20€ 

14,4:3= 4,8€ ςα 6 κξσλξϋοια άοα ςξ 1κξσλξϋοι κάμει 0,80€ 

ρσμεπόπ 1μ= 4,8+0,2= 5€ 

δηλαδή 1κ+ 1μ= 5,80€ 

 

α απξςελέρμαςα ςχμ ςοϊπχμ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ απϊ ςα παιδιά 
καςαγοάτξμςαι ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ. 

 

Οίμακαπ 13: Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 3 (Ρςξ Αοςξπχλείξ) 

Απαμςήρειπ Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά 15 12,60% 

Κάθξπ 71 59,66% 

υι Απάμςηρη 33 27,74% 

Ρϋμξλξ 119 100% 

 

Ζ γεμική επιςσυία ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 12,60%, δηλαδή 15 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119 έλσραμ ρχρςά ςξ ποϊβλημα. Απϊ ασςξϋπ ξι 12 μαθηςέπ ςξ 
έλσραμ με ςξμ 1ξ ςοϊπξ, έμαπ μαθηςήπ επιυειοεί ςξμ 5ξ ςοϊπξ λϋρηπ, 2 
μαθηςέπ νεκιμξϋμ ςη επίλσρη κάμξμςαπ ρχρςή σπϊθερη για ςιπ ςιμέπ ςχμ 
ποξψϊμςχμ και επαληθεϋξμςαπ ςεπ. 

Όυι απάμςηρη: Οξρξρςϊ:27,74 % (33 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). 33 μαθηςέπ 
δεμ απάμςηραμ ρςξ ποϊβλημα, δηλαδή δεμ ποξρπάθηραμ μα ςξ επιλϋρξσμ. 
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Οίμακαπ 14: Καμθαρμέμεπ Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 3 (Ρςξ Αοςξπχλείξ) 

Κάθξπ Γοαπςά Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

i. Απάμςηρη με αιςιξλϊγηρη ςξσ 
ρχρςξϋ απξςελέρμαςξπ 

13 10,92% 

ii. Αμξλξκλήοχςη επίλσρη 
ποξβλήμαςξπ 

5 4,20% 

iii. Αγμϊηρη δεδξμέμχμ 27 22,69% 

iv. Θρϊςηςα 1κξσλξϋοι= 1μηλϊπιςα 4 3,36% 

v. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ  

23 19,33% 

vi. Αοιθμηςικά λάθη 4 3,36% 

 

i. Απάμςηρη με αιςιξλόγηρη ςξσ ρχρςξύ απξςελέρμαςξπ: Οξρξρςϊ: 
10,92% (13 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα 
γοαπςά ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ απαμςξϋμ παίομξμςαπ ςα ρχρςά 
απξςελέρμαςα απϊ ςημ αουή και επαληθεϋξμςαπ ςα. 

ii. Αμξλξκλήοχςη επίλσρη ποξβλήμαςξπ Οξρξρςϊ: 4,20% (5 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία 
ξι μαθηςέπ δεμ ξλξκλήοχραμ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

iii. Αγμόηρη δεδξμέμχμ Οξρξρςϊ: 22,69% (27 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). 
Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία δεμ λαμβάμξμςαι 
σπϊφη ϊλεπ ξι ρσμιρςόρεπ (ρϋρςημα) και ξι μαθηςέπ λϋμξσμ με βάρη 
ενιρόρειπ ςϋπξσ 12 κξσλξϋοια= 14,6 € ή 6 κξσλξϋοια= 14,8 €. 

iv. Θρόςηςα 1κξσλξύοι=1μηλόπιςα Οξρξρςϊ: 3,36% (4 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 
119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ 
ενιρόμξσμ ςημ ανία κξσλξσοιξϋ και μηλϊπιςαπ και λϋμξσμ με βάρη 
ςιπ ενιρόρειπ 12κξσλξϋοια + 1 μηλϊπιςα = 14,6€ => 13=14,6€ ή 6 
κξσλξϋοια+ 2 μηλϊπιςεπ= 14,8€ => 8= 14,8€. 

v. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ Οξρξρςϊ: 19,33% (23 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ςχμ ξπξίχμ 
ςα απξςελέρμαςα ρςηοίζξμςαι ρε ασθαίοεςεπ ποάνειπ υχοίπ κάπξια 
αιςιξλϊγηρη. Δϋξ μαθηςέπ απαμςξϋμ ϊςι ςξ ποϊβλημα δεμ λϋμεςαι. 

vi. Αοιθμηςικά λάθη Οξρξρςϊ: 3,36% (4 μαθηςέπ ρςξσπ 119) . Ρςημ 
καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά πξσ βγάζξσμ λάθξπ απξςέλερμα 
ρε κάπξια-επ απϊ ςιπ ςέρρεοιπ ποάνειπ. 
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4.2.1.4 Οοόβλημα 4: Ξ Άςακςξπ Ρκύλξπ 

Ξ Ιόρςαπ έδερε ςξμ ρκϋλξ ςξσ 

ςξμ οικ ρε έμα ρςϋλξ ρςξμ κήπξ 

ςξσ θείξσ ςξσ με έμα ρκξιμί 10 

μέςοα. Ξ οικ, ζχηοϊπ καθόπ 

ήςαμ, καςάρςοεφε ςξ γκαζϊμ ρε 

ϊλη ςημ πεοιξυή πξσ μπξοξϋρε 

μα πάει. Ξ Ιόρςαπ για μα μη 

θσμόρει ξ θείξπ ςξσ απξτάριρε 

μα ναματσςέφει ςξ γκαζϊμ ρςημ 

πεοιξυή πξσ είυε καςαρςοέφει ξ 

ρκϋλξπ. Οήγε ρςξ αμθξπχλείξ 

και βοήκε ρπϊοξ ρε ρακξσλάκια 

πξσ κϊρςιζαμ 2,80 € ςξ έμα και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ έτςαμε για μα τσςέφει 

επιτάμεια 20 ςεςοαγχμικόμ μέςοχμ. Οϊρξ θα πληοόρει για ςξ ρπϊοξ; 

Κύρη: 

Ξ οικ υάλαρε ςξ γκαζϊμ ρε κσκλική πεοιξυή ακςίμαπ 10 μέςοχμ. Δπξμέμχπ, 
ξ Ιόρςαπ ποέπει μα τσςέφει γκαζϊμ ρε επιτάμεια: 3,14 x 10 x 10 = 314 
ςεςοαγχμικόμ μέςοχμ, και θα υοειαρςεί: 

 

      314   20 

      114  15,7 ρακξσλάκια ρπϊοξ 

        140 

 

Δπξμέμχπ, θα αγξοάρει 16 ρακξσλάκια ρπϊοξ και θα πληοόρει:  

  

 

 

 

 

Απάμςηρη:  

Για ςξ ρπϊοξ θα πληοόρει 44 € και 80 λεπςά. 

 

16 

x2,8 

128 

+     32 

44,8€ 
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α απξςελέρμαςα ςχμ ςοϊπχμ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ απϊ ςα παιδιά 
καςαγοάτξμςαι ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ. 

Οίμακαπ 15: Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 4 (Ξ Άςακςξπ Ρκύλξπ) 

Απαμςήρειπ Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά 15 12,60% 

Κάθξπ 90 75,63% 

υι Απάμςηρη 14 11,77% 

Ρϋμξλξ 119 100% 

 

Ζ γεμική επιςσυία ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 12,60%, δηλαδή 15 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119 έλσραμ ρχρςά ςξ ποϊβλημα. 

Όυι απάμςηρη: Οξρξρςϊ: 11,77% (14 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). 14 μαθηςέπ 
δεμ απάμςηραμ ρςξ ποϊβλημα, δηλαδή δεμ ποξρπάθηραμ μα ςξ επιλϋρξσμ 
και παοέδχραμ λεσκή κϊλλα. 

 

Οίμακαπ 16: Καμθαρμέμεπ Απαμςήρειπ Λαθηςώμ ρςξ Οοόβλημα 4 (Ξ Άςακςξπ Ρκύλξπ) 

Κάθξπ Γοαπςά Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

i. Ρχρςϊ εμβαδϊμ, λάθξπ 
ρσμέυεια 

7 5,88% 

ii. Ρχρςϊ εμβαδϊμ και διαίοερη 
λάθξπ ρσμέυεια 

4 3,36% 

iii. Ρχρςϊ εμβαδϊμ, διαίοερη και 
ρςοξγγσλξπξίηρη λάθξπ 
ρσμέυεια 

3 2,52% 

iv. Κάθξπ εμβαδϊμ- ςϋπξπ ρχρςή 
ρσμέυεια 

15 12,61% 

v. Κάθξπ ρςη ρςοξγγσλξπξίηρη, 
ρχρςή ρκέφη 

20 16,81% 

vi. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ 

37 30,10% 

vii. Αοιθμηςικά λάθη 14 11,76% 

 

i. Ρχρςό εμβαδόμ, λάθξπ ρσμέυεια Οξρξρςϊ: 5,88% (7 μαθηςέπ απϊ 
ςξσπ 119). Ξι μαθηςέπ βοίρκξσμ ρχρςά ςξ εμβαδϊμ αλλά η σπϊλξιπη 
καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ είμαι λαμθαρμέμη και ςιπ 
πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ αβάριμη. 

ii. Ρχρςό εμβαδόμ και διαίοερη λάθξπ ρσμέυεια Οξρξρςϊ: 3,36% (4 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά 
ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ βοίρκξσμ ρχρςά ςξ εμβαδϊμ ςξσ κϋκλξσ και ςη 
διαίοερη για μα βοξσμ ςξμ αοιθμϊ απϊ ςα ρακξσλάκια αλλά η 
σπϊλξιπη ρσμέυεια ςξσπ είμαι αβάριμη. 
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iii. Ρχρςό εμβαδόμ, διαίοερη και ρςοξγγσλξπξίηρη λάθξπ ρσμέυεια 
Οξρξρςϊ: 2,52% (3 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή 
αμήκξσμ ςα γοαπςά ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ λαμθάμξσμ ρςξ ςελεσςαίξ 
βήμα ασςϊ ςξσ πξλλαπλαριαρμξϋ ςχμ κξσςιόμ με ςημ ανία ςξσ εμϊπ 
κξσςιξϋ. 

iv. Κάθξπ εμβαδόμ-ςύπξπ, ρχρςή ρσμέυεια Οξρξρςϊ: 12,61% (15 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά 
ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ κάμξσμ λάθξπ ρςξμ ςϋπξ εϋοερηπ εμβαδξϋ 
αλλά καςαρςοόμξσμ ρχρςά ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ρςα 
επϊμεμα βήμαςα. 

v. Κάθξπ ρςη ρςοξγγσλξπξίηρη, ρχρςή ρκέφη Οξρξρςϊ: 16,81% (20 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά 
ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ κάμξσμ λάθξπ ρςημ ρςοξγγσλξπξίηρη (ή/και 
ςημ απξτεϋγξσμ ςελείχπ) ςξσ αοιθμξϋ για ςα ρακξσλάκια ρπϊοξσ 
αλλά καςαρςοόμξσμ ρχρςά ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ρςα 
σπϊλξιπα βήμαςα. 

vi. Κάθξπ καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ Οξρξρςϊ: 30,10% (37 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 119). Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά ςχμ ξπξίχμ 
ςα απξςελέρμαςα ρςηοίζξμςαι ρε ασθαίοεςεπ ποάνειπ υχοίπ κάπξια 
αιςιξλϊγηρη. Δσξ μαθηςέπ απαμςξϋμ ϊςι ςξ ποϊβλημα δε λϋμεςαι. 

vii. Αοιθμηςικά λάθη Οξρξρςϊ: 11,76% (14 μαθηςέπ ρςξσπ 119). Ρςημ 
καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ςα γοαπςά πξσ βγάζξσμ λάθξπ απξςέλερμα 
ρε κάπξια-επ απϊ ςιπ ςέρρεοιπ ποάνειπ. 
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4.2.2 Γεμική Δπιςσυία 

 

Γοάτημα 2: Οξρξρςά Δπιςσυίαπ αμά Οοόβλημα 

 

πχπ ταίμεςαι ρςξ Γοάτημα 2 και με βάρη ςα πξρξρςά πξσ παοξσριάζξμςαι 
ρε ασςϊ, γίμεςαι αμςιληπςϊ ϊςι ρςξ ποϊβλημα 2 απάμςηραμ με επιςσυία ξι 
πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ μιρξϋπ μαθηςέπ. Αμςιθέςχπ, ςα ποξβλήμαςα 1, 3, 4 ςα 
έλσρε ρχρςά έμαπ ρυεςικά μικοϊπ αοιθμϊπ μαθηςόμ ςηπ έκςηπ ςάνηπ. 
Αμαλσςικϊςεοα, ρςξ ποϊβλημα 1 ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ είμαι 10,92% (13 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119), ρςξ ποϊβλημα 2, 51,26% (61 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119), 
ρςξ ποϊβλημα 3 και 4, 12,60% (15 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Απϊ ςα παοαπάμχ 
ρσμπεοαίμεςαι, η δσρκξλία ςχμ μαθηςόμ ρςξμ σπξλξγιρμϊ υοξμικόμ 
διαρςημάςχμ (ποϊβλημα 1), ρςημ επίλσρη ρσρςημάςχμ (ποϊβλημα 3) ρςημ 
εϋοερη απξρςάρεχμ και εμβαδξϋ ρ’ έμα γεχμεςοικϊ ρυήμα (ποϊβλημα 4). 
Δμςξϋςξιπ, παοαςηοείςαι η άμερη ςξσπ ρςη δημιξσογία ρσμδσαρμόμ με ζεϋγη 
αοιθμόμ μικοϊςεοχμ ςηπ δεκάδαπ. 
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ΡΣΕΖΖΡΖ 

α ποξβλήμαςα ςηπ Δ’ και Ρς’ ςάνηπ πξσ δϊθηκαμ ρςξσπ μαθηςέπ ατξοξϋμ, 
ϊπχπ διαπιρςόθηκε και παοαπάμχ, ποξβλήμαςα και καςαρςάρειπ πξσ είμαι 
γμχρςά ρςα παιδιά και ποξέουξμςαι απϊ ςημ καθημεοιμή ςξσπ ζχή. Ξ βαθμϊπ 
δσρκξλίαπ αμάμερα ρςα ςέρρεοα ποξβλήμαςα ςηπ Δ’ ςάνηπ και αμςιρςξίυχπ 
ρςα ςέρρεοα ποξβλήμαςα ςηπ Ρς’ ςάνηπ πξικίλει, γεγξμϊπ πξσ 
επιβεβαιόμεςαι απϊ ςα πξρξρςά επιςσυίαπ ή απξςσυίαπ ρε καθέμα απϊ ασςά. 
Ρϋμτχμα με έοεσμεπ, η δσρκξλία ςχμ ποξβλημάςχμ επηοεάζεςαι γεμικά απϊ 
ςα ρημαριξλξγικά υαοακςηοιρςικά ςχμ ποξβλημάςχμ (διάτξοεπ καςηγξοίεπ) 
και απϊ ςη τϋρη ςξσ αγμόρςξσ. 

ΟΔΛΟΖ ΑΝΖ 

ξ ποόςξ ποϊβλημα ςηπ Δ’ ςάνηπ έυει ςίςλξ «ξ βάφιμξ ςξσ ςξίυξσ» και 
αματέοεςαι ρςξ πξρϊ πξσ υοειάζεςαι μα πληοόρξσμ ξι μαθηςέπ μιαπ ςάνηπ 
για μα αγξοάρξσμ κξσςιά μπξγιά μα βάφξσμ ςημ ςάνη ςξσπ. Ζ επίλσρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ ασςξϋ ποξωπξθέςει ςημ εϋοερη ςξσ εμβαδξϋ ςξσ ςξίυξσ (υχοίπ 
ςα παοάθσοα) ςηπ ςάνηπ και ρςη ρσμέυεια ςημ εϋοερη ςξσ αοιθμξϋ κξσςιόμ 
(διαίοερη εμβαδξϋ ςξίυξσ με εμβαδϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρε έμα κξσςί μπξγιά). 
Ρςξ ρημείξ ασςϊ, εμαλλακςικϊπ ςοϊπξπ εϋοερηπ κξσςιόμ είμαι ασςϊπ με ςη 
δξκιμή ακέοαιχμ πακέςχμ-κξσςιόμ πξσ μα καλϋπςει ςξ εμβαδϊ ςξσ ςξίυξσ. 
έλξπ, με ςξμ πξλλαπλαριαρμϊ ςχμ κξσςιόμ με ςημ ςιμή ςξσ εμϊπ βοίρκεςαι 
ςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ βατήπ ςξσ ςξίυξσ (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 26). 

Ζ γεμική επιςσυία ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 25,92%, δηλαδή 28 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 108 εμό ςξ πξρξρςϊ ςχμ μαθηςόμ πξσ παοέδχραμ λεσκή κϊλλα 
αγγίζει ςξ 2,78% (3 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 108) γεγξμϊπ πξσ απξδεικμϋει ϊςι ςξ 
ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα δεμ απξθάοοσμε ςξσπ μαθηςέπ απϊ ςξ μα 
καςαρςοόρξσμ ςημ επίλσρη ςξσ. Δμςξϋςξιπ, σπήοναμ μαθηςέπ με πξρξρςϊ 
14,81% πξσ ποξρέγγιραμ με αβάριμξ ςοϊπξ ςξ ποϊβλημα. Δπίρηπ, με ςξ ίδιξ 
πξρξρςϊ σπήοναμ γοαπςά ρςα ξπξία εταομϊζεςαι λάθξπ ςϋπξπ εμβαδξϋ ή 
ρχρςϊπ ςϋπξπ υχοίπ αταίοερη ςξσ εμβαδξϋ ςχμ παοαθϋοχμ αλλά ξ 
σπϊλξιπξπ ςοϊπξπ επίλσρηπ απξδεικμϋει ςημ καςαμϊηρη ςξσ ποξβλήμαςξπ 
και ςξσ ζηςξϋμεμξϋ ςξσ. ξ γεγξμϊπ ασςϊ, ϊπχπ βοέθηκε και απϊ μελέςεπ 
ςηπ Δθμικήπ Ανιξλϊγηρηπ ςηπ Δκπαιδεσςικήπ Οοξϊδξσ (ΜΑΔΠ), ξτείλεςαι ρςξ 
ϊςι ςα παιδιά ρσυμά ρσγυέξσμ ςξσπ ςϋπξσπ για ςξ εμβαδϊμ και ςημ πεοίμεςοξ 
(Van de Walle, 2005). Ακξλξϋθχπ, με πξρξρςϊ 22,22% σπήοναμ και ξι 
μαθηςέπ πξσ δεμ επέλεναμ οεαλιρςική απάμςηρη ρςξμ αοιθμϊ ςχμ κξσςιόμ 
και επέλεναμ δεκαδικϊ απξςέλερμα για ςημ εϋοερη ςξσ κϊρςξσπ. έλξπ, με 
πξρξρςϊ 8,33% σπήοναμ μαθηςέπ πξσ έκαμαμ αοιθμηςικά λάθη ρε κάπξια-επ 
απϊ ςιπ ςέρρεοιπ ποάνειπ. 

ξ δεϋςεοξ ποϊβλημα ςηπ Δ’ Δημξςικξϋ ξμξμάζεςαι «Οαιυμίδι με ςξσπ 
αοιθμξϋπ» και μπξοεί μα θεχοηθεί πιξ πξλϋπλξκξ απϊ ςξ ποόςξ, χπ ποξπ 
ςη ρϋμςανη και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ. Εηςξϋμεμξ ςξσ είμαι μα βοεθεί ξ 
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μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ ςηπ ςοίςηπ υιλιάδαπ, πξσ ςελειόμει ρε 6, έυει άθοξιρμα 
φητίχμ 17 και διαιοείςαι ςέλεια με ςξ 8. Ζ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ 
βαρίζεςαι αουικά ρςξμ εμςξπιρμϊ ςηπ ρχρςήπ υιλιάδαπ και ακξλξϋθχπ, ρςξμ 
εμςξπιρμϊ ποόςξσ και ςελεσςαίξσ φητίξσ. Ρςη ρσμέυεια, και ρϋμτχμα με ςξ 
άθοξιρμα ςχμ φητίχμ επιλέγξμςαι κάπξιξι ςεςοαφήτιξι αοιθμξί απϊ ςξσπ 
ξπξίξσπ με δξκιμή επιλέγεςαι ξ μεγαλϋςεοξπ πξσ διαιοείςαι ςέλεια με ςξ 8 
(αοιθμϊπ 2816) (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 30). 

Ζ γεμική επιςσυία ρςξ ποξαματεοθέμ ποϊβλημα είμαι η 11,11%. Ξι μαθηςέπ 
πξσ έδχραμ λεσκή κϊλλα αγγίζξσμ πξρξρςϊ ςηπ ςάνηπ ςξσ 12,04% εμό 
εκείμξι πξσ ποξρέγγιραμ με αβάριμξ ςοϊπξ ςξ ποϊβλημα αμήκξσμ ρςξ 
πξρξρςϊ 9,30%. Δπίρηπ, 54 μαθηςέπ αμςιλαμβάμξμςαι ραμ ςοίςη υιλιάδα ςξσπ 
αοιθμξϋπ 3000-3999, γεγξμϊπ πξσ ξδηγεί ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ςξ μεγαλϋςεοξ 
πξρξρςϊ ςξσ δείγμαςξπ δεμ καςαμϊηρε ςημ βαρική ποξωπϊθερη για ςημ 
επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Δμςξϋςξιπ, 23 μαθηςέπ εμό καςαρςοόμξσμ ρχρςά 
ςξ ποϊβλημα αμαγμχοίζξσμ, δηλαδή, ςη ρχρςή υιλιάδα και ςξ ςελεσςαίξ 
φητίξ ςξσ ζηςξϋμεμξσ αοιθμξϋ επιλέγξσμ αοιθμϊ πξσ δεμ καλϋπςει ςιπ 
σπϊλξιπεπ ποξωπξθέρειπ. 

ξ ςοίςξ ποϊβλημα έυει ςίςλξ «ανίδι ρςξ Αιγαίξ» και ρυεςίζεςαι με ςημ 
εϋοερη ςηπ πιξ ξικξμξμικήπ διαδοξμήπ απϊ ςη Πατήμα ρςημ Ίξ. Ζ λϋρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ ρςηοίζεςαι ρςξ ρυήμα και ρςημ ποϊρθερη ςχμ ςιμόμ ςχμ 
ακςξπλξψκόμ ειριςηοίχμ βοίρκξμςαπ έςρι ςιπ πιθαμέπ διαδοξμέπ. Ρςη 
ρσμέυεια, γίμεςαι έλεγυξπ και επιλξγή ςχμ δσξ ξικξμξμικϊςεοχμ διαδοξμόμ 
καθόπ κξρςίζξσμ ςξ ίδιξ πξρϊ (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 31). 

Ζ γεμική επιςσυία ςξσ ςοίςξσ καςά ρειοά ποξβλήμαςξπ ςηπ Δ’ ςάνηπ τςάμει ςξ 
28,70% ςξσ ρσμϊλξσ εμό ςξ πξρξρςϊ πξσ παοέδχρε λεσκή κϊλλα αγγίζει ςξ 
1,85% και ϊπχπ παοαςηοείςαι απϊ ςξ γοάτημα 1 (βλ. ρελ.36) είμαι ςξ 
ποϊβλημα πξσ ρημείχρε ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ. Οιθαμέπ αιςίεπ 
μπξοξϋμ μα υαοακςηοιρςξϋμ ςξ ρυήμα πξσ παοαςίθεςαι και ςξ γεγξμϊπ ϊςι η 
διαδικαρία επίλσρηπ απαιςξϋρε μϊμξ ποϊρθερη αιςιξλξγεί και ςξ μικοϊ 
πξρξρςϊ αοιθμηςικόμ λαθόμ (3,70%). Δμςξϋςξιπ, σπήοναμ και καςηγξοίεπ 
λαθόμ. Ανίζει μα αματεοθεί ϊςι με πξρξρςϊ 44,44% (ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ 
ρςιπ καςηγξοίεπ λαθόμ) ξι μαθηςέπ έδχραμ ραμ απάμςηρη μϊμξ μία απϊ ςιπ 
ξικξμξμικϊςεοεπ διαδοξμέπ κάςι ρςξ ξπξίξ, πιθαμϊμ, ρσμέβαλε η διαςϋπχρη 
ςξσ ποξβλήμαςξπ. έλξπ, σπήοναμ μαθηςέπ πξσ έδχραμ ραμ απάμςηρη μια 
σπαοκςή αλλά ϊυι ξικξμξμική διαδοξμή (21,30%) αλλά και μαθηςέπ πξσ 
επέλεναμ δοξμξλϊγιξ ϊπξσ απϊ ςξ ρυήμα ταίμεςαι ϊςι δεμ ποαγμαςξπξιείςαι 
(καθόπ δεμ έυει ςιμή) και θεόοηραμ ϊςι η μεςατξοά γίμεςαι δχοεάμ 
(πξρξρςϊ: 3,70%). 

ξ ςέςαοςξ και ςελεσςαίξ ποϊβλημα έυει ςίςλξ «Θρξοοξπία». Δίμεςαι έμα 
ρυήμα-ρςξλίδι πξσ ιρξοοξπεί ρε ςοία ρημεία (Α, Β, Γ) με διατξοά 
αμςικείμεμα πάμχ ςξσ, ςξ βάοξπ εμϊπ απϊ ασςά (κϋκλξπ=30γο.) και ζηςείςαι 
η εϋοερη ςξσ βάοξσπ εμϊπ άλλξσ αμςικειμέμξσ, οϊμβξσ. Απϊ ςξ ρυήμα και με 
βάρη ςα ρημεία ιρξοοξπίαπ, ενάγξμςαι ϊλεπ ξι ρυέρειπ ιρξοοξπίαπ ςχμ 
ρυημάςχμ με απξςέλερμα ςοία αρςεοάκια μα ιρξϋμςαι με ςέρρεοιπ κϋκλξσπ 
και έμα αρςεοάκι μα ιρξϋςαι με δϋξ οϊμβξσπ. Κϋμξμςαπ χπ ποξπ οϊμβξ 
ποξκϋπςει ςξ βάοξπ ςξσ 20 γο. (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 34 ). 
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ξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 13,89% δηλαδή 15 μαθηςέπ 
απϊ ςξσπ 108 εμό ςξ πξρξρςϊ πξσ παοέδχρε λεσκή κϊλλα είμαι 9,26%. Αμ 
και ςξ ποϊβλημα δεμ είυε πληθόοα ποάνεχμ ξϋςε μεγάλξσπ αοιθμξϋπ, 
δσρκϊλεφε ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ μαθηςόμ ςξσ δείγμαςξπ πιθαμϊμ 
λϊγχ ςηπ τϋρηπ ςξσ ή/και ςηπ διαςϋπχρηπ ςξσ ή απϊ ςα ςοία διατξοεςικά 
ρημεία ιρξοοξπίαπ. Έςρι, με πξρξρςϊ 25% ξι μαθηςέπ ταίμεςαι ϊςι δεμ 
καςαμξξϋμ ςξ ζηςξϋμεμξ ςξσ ποξβλήμαςξπ και ξ ςοϊπξπ επίλσρηπ ςξσπ είμαι 
αβάριμξπ. Οαοϊλα ασςά, σπήοναμ και μαθηςέπ πξσ καςαμϊηραμ εμ μέοει ςα 
δεδξμέμα και ςξ ζηςξϋμεμξ ςξσ ποξβλήμαςξπ και εμό έκαμαμ κάπξιεπ 
ρχρςέπ διαςσπόρειπ δεμ καςάτεοαμ μα ςξ επιλϋρξσμ ρχρςά. έςξιεπ 
πεοιπςόρειπ αμήκξσμ ρε καςηγξοίεπ ϊπχπ ασςή ϊπξσ αμςιλαμβάμξμςαι ςημ 
ιρξοοξπία ρςξ Γ αλλά δεμ ρσμευίζξσμ με ρχρςή καςάρςοχρη (πξρξρςϊ 
13,89%) ή ασςή ρςημ ξπξία αμςιλαμβάμξμςαι ςημ ιρξοοξπία ρςξ Β και ρςξ Γ 
αλλά δεμ καςαμξξϋμ ςξ ρσμξλικϊ βάοξπ ςξσ κάθε ρημείξσ (120γο.) με 
απξςέλερμα μα βοίρκξσμ λάθξπ ςιμή για ςξ βάοξπ ςξσ οϊμβξσ (πξρξρςϊ 
15,74%). έλξπ, σπήοναμ και μαθηςέπ πξσ δεμ έλαβαμ σπϊφη κάπξια απϊ ςα 
ρημεία ιρξοοξπίαπ και θεόοηραμ ϊςι ςξ βάοξπ ςξσ οϊμβξσ ιρξϋςαι με ασςϊ 
ςξσ κϋκλξσ (πξρξρςϊ 21,30%) 

Ρσγκοίμξμςαπ ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ρε κάθε έμα απϊ ςα ςέρρεοα 
ποξβλήμαςα πξσ αματέοθηκαμ, ρσμπεοαίμξσμε ϊςι η πλειξφητία ςχμ 
μαθηςόμ ταίμεςαι μα καςαμϊηρε καλϋςεοα ςξ ποόςξ και ςξ ςοίςξ ποϊβλημα. 
Ακϊμη, ρε βιβλίξ ςξσ ξ Κεμξμίδηπ (1994) κάμει λϊγξ ρςξ οϊλξ πξσ παίζει η 
εικξμξγοάτηρη ρςημ απϊδξρη ςχμ μαθηςόμ. Αματέοει, ειδικϊςεοα, ϊςι η 
εικξμξγοατημέμη παοξσρίαρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ διεσκξλϋμει ςημ 
εμμξιξλξγική υοηριμξπξίηρη ςχμ δεδξμέμχμ και μειόμει αιρθηςά ςιπ λάθξπ 
εομημείεπ ρε ασςϊ. Έςρι, ςξ ρυήμα πξσ πλαιριόμει ςξ ςοίςξ ποϊβλημα 
βξήθηρε ρςημ καλϋςεοη καςαμϊηρή ςξσ απϊ ςα παιδιά και ςα απξμάκοσμε 
απϊ αρϋμβαςεπ αμαπαοαρςάρειπ. α παοαπάμχ ρσμςελξϋμ ρςξ μεγάλξ 
πξρξρςϊ επιςσυίαπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ποξβλήμαςξπ. 

Απϊ ςημ άλλη μεοιά, ςξ μικοϊςεοξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ρσγκέμςοχρε ςξ 
δεϋςεοξ αλλά και ςξ ςέςαοςξ ποϊβλημα ςηπ Δ’ ςάνηπ (11,11% και 13,89% 
αμςίρςξιυα). Ξπχρδήπξςε, ςα δϋξ ασςά ποξβλήμαςα μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ 
πιξ πξλϋπλξκα και απαιςηςικά απϊ ςα άλλα δϋξ, καθόπ η ρημαριξλξγική 
ςξσπ δξμή και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ είμαι πιξ ρϋμθεςα. Δπιποϊρθεςα, για ςημ 
επίλσρη ςξσ ςέςαοςξσ ποξβλήμαςξπ υοειάζεςαι μα γίμξσμ πεοιρρϊςεοεπ 
ρκέφειπ και ποάνειπ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. 

ΔΙΖ ΑΝΖ 

ξ ποόςξ ποϊβλημα ςηπ Ρς’ ςάνηπ ξμξμάζεςαι «ανίδι ρςημ ποχςεϋξσρα». 
Εηςξϋμεμξ ςξσ ποξβλήμαςξπ είμαι η όοα άτινηπ εμϊπ λεχτξοείξσ ςξσ ΙΔΚ 
Τλόοιμαπ ρςξ Ρςαθμϊ Σπεοαρςικόμ λεχτξοείχμ Αθήμαπ, ετϊρξμ η όοα 
αμαυόοηρηπ είμαι 8:30 ςξ ποχί, η απϊρςαρη ςχμ παοαπάμχ ρημείχμ είμαι 
584 υιλιϊμεςοα, η μέρη ςαυϋςηςα κίμηρηπ λεχτξοείξσ 80 υιλιϊμεςοα ςημ όοα 
και ςα διαρςήμαςα αμάπασρηπ ςξσ ξδηγξϋ, διάοκειαπ είκξρι λεπςόμ, 
γίμξμςαι κάθε δσϊμιρη όοεπ. 

Για ςημ επίλσρη ςξσ παοαπάμχ ποξβλήμαςξπ ποξςείμξμςαι δϋξ ςοϊπξι. Ζ 
επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ, βαριρμέμη ρςξμ ποόςξ ςοϊπξ, ποξκϋπςει απϊ ςημ 
διαίοερη ςηπ υιλιξμεςοικήπ απϊρςαρηπ (584) με ςη μέρη ςαυϋςηςα κίμηρηπ 



Χ Ρ Τ  Ο Τ Λ Α  Π Α Σ Θ Ρ Ε Λ Θ  | 54  

ςξσ λεχτξοείξσ (80), καςϊπιμ, ςημ μεςαςοξπή ςξσ δεκαδικξϋ αοιθμξϋ 
χοόμ, ρε όοεπ και λεπςά (7,3 όοεπ αμςιρςξιυξϋμ ρε 7 όοεπ και 18 λεπςά), 
ρςημ ρσμέυεια, ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ αοιθμξϋ ρςάρεχμ και ςη διάοκεια ςξσπ 
και ςέλξπ, ςημ ποϊρθερη, ρςημ όοα αμαυόοηρηπ, ςα υοξμικά διαρςήμαςα 
κάλσφηπ ςχμ απαιςξϋμεμχμ υιλιξμέςοχμ και ςχμ ρςάρεχμ (βλ. αμάλσρη 
ποξβλημάςχμ ρελ. 37). Ζ ρσγκεκοιμέμη διαίοερη είμαι μια διαίοερη 
μέςοηρηπ και αςελήπ, ατξϋ ατήμει σπϊλξιπξ. ξ επϊμεμξ βήμα απαιςεί ςημ 
μεςαςοξπή ςξσ πηλίκξσ ρε όοεπ και λεπςά (αμαλξγία 0,3όοεπ=x•60=> x= 18 
λεπςά). Ακξλξσθεί η εϋοερη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ ρςάρεχμ πξσ είμαι δϋξ καθόπ 
δεμ πεοιρρεϋξσμ άλλεπ δσξ μιρή όοεπ για μα επιςοέπξσμ ςοίςη ρςάρη. 
ελικϊ βήμα είμαι η ποϊρθερη ϊλχμ ςχμ υοξμικόμ διαρςημάςχμ για ςημ 
εϋοερη ςηπ όοαπ άτινηπ. 

Ζ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ, βαριρμέμη ρςξ δεϋςεοξ ςοϊπξ ακξλξσθεί εμ 
μέοη αμςίρςοξτη πξοεία απϊ ασςή ςξσ ποόςξσ ςοϊπξσ καθόπ νεκιμά με ςημ 
ποϊρθερη ςχμ υοξμικόμ διαρςημάςχμ ςηπ όοαπ αμαυόοηρηπ με ςχμ ποόςχμ 
2,5 χοόμ και ςηπ ποόςηπ ρςάρηπ. Ακξλξσθεί η εϋοερη ςχμ υιλιξμέςοχμ πξσ 
διαμϋει ςξ λεχτξοείξ κάθε δσϊμιρη όοεπ με αμαλξγία. έλξπ ρςα 184 
υιλιϊμεςοα, πξσ απξμέμξσμ, βοίρκεςαι με αμαλξγία ςξ εμαπξμείμαμ υοξμικϊ 
διάρςημα ρςξ ξπξίξ ποέπει μα γίμει ρχρςή μεςαςοξπή ςξσ δεκαδικξϋ 
απξςελέρμαςξπ ρε όοεπ και λεπςά. 

Ζ γεμική επιςσυία ςξσ ποόςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ Ρς’ ςάνηπ τςάμει ςξ 10,93%, 
ρυεδϊμ δηλαδή ςξ 1/10 ςξσ δείγμαςξπ ςξ έυει καςαμξήρει και ςξ έυει λϋρει 
ρχρςά εμό ςξ πξρξρςϊ κεμόμ γοαπςόμ αγγίζει ςξ 7,57%. πχπ 
παοαςηοείςαι, ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ είμαι μικοϊ ρε ρυέρη με ςξμ αοιθμϊ ςξσ 
δείγμαςξπ. Ανίζει, χρςϊρξ, μα ρημειχθεί ϊςι ςξ 24,37% ςξσ δείγμαςξπ 
καςαμϊηρε ςξ ποϊβλημα και ξδηγήθηκε ρε ρχρςή καςάρςοχρη επίλσρηπ ςξσ 
με ςη διατξοά ϊςι δεμ μεςέςοεφε ή/ και μεςέςοεφε με λάθξπ ςοϊπξ ςξ 
δεκαδικϊ απξςέλερμα υοξμικήπ διάοκειαπ ςανιδιξϋ (7,3 όοεπ) ρε λεπςά ςηπ 
όοαπ (7 όοεπ και 18 λεπςά). Δπίρηπ, ςξ 14,18% ςξσ δείγμαςξπ επέλενε ςη 
διαίοερη ςηπ υοξμικήπ διάοκειαπ ςξσ ςανιδιξϋ με ςα διαρςήμαςα πξσ 
μερξλαβξϋμ για κάθε ρςάρη όρςε μα βοξσμ ςξμ αοιθμϊ ςχμ ρςάρεχμ 
(7,3/2,5=2,92) με απξςέλερμα μα μημ δόρξσμ οεαλιρςική απάμςηρη, καθόπ 
ςξ πηλίκξ είμαι δεκαδικϊπ αοιθμϊπ, ή/και μα ςξ ρςοξγγσλξπξιήρξσμ ρε ςοειπ 
ρςάρειπ. Ζ ποξαματεοθείρα καςηγξοία μπξοεί μα απξςελέρει έμα 
υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα απξςσυίαπ ςχμ μαθηςόμ ρςη λϋρη οεαλιρςικόμ 
ποξβλημάςχμ. Ακξλξϋθχπ, ρημειόμεςαι ϊςι με πξρξρςϊ 11,76% 
καςηγξοιξπξιξϋμςαι ςα γοαπςά ρςα ξπξία γίμξμςαι λάθη ρε ποξρθέρειπ με 
όοεπ και λεπςά καθόπ ςξ κοαςξϋμεμξ κοαςείςαι αμά 100 λεπςά και ϊυι αμά 
60. έλξπ, ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα είμαι ςηπ 
ςάνηπ ςξσ 25,21% πξσ αμςιποξρχπεϋει ςα γοαπςά ρςα ϊπξια η καςάρςοχρη 
ςξσ ποξβλήμαςξπ υαοακςηοίζεςαι λαμθαρμέμη και αβάριμη καθόπ ρπάμια 
σπάουει κάπξιξσ είδξσπ αιςιξλϊγηρη εμό με πξρξρςϊ 20,17% ξι μαθηςέπ 
κάμξσμ ρχρςά ςξ ποόςξ βήμα (διαίοερη) αλλά η ρσμέυεια επίλσρηπ είμαι 
ασθαίοεςη. 

ξ δεϋςεοξ ποϊβλημα έυει ςίςλξ «Ιαμαοίμια και κλξσβιά». Εηςξϋμεμξ ςξσ 
ποξβλήμαςξπ είμαι η εϋοερη εμϊπ ρσμδσαρμξϋ κλξσβιά-καμαοίμια πξσ μα 
ικαμξπξιεί δϋξ ρσμθήκεπ. Ζ ποόςη ρσμθήκη ικαμξπξιείςαι ϊςαμ απϊ ςα 
καμαοίμια, ςξπξθεςημέμα αμά έμα ρε κάθε κλξσβί, μα πεοιρρεϋει έμα 
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καμαοίμι εμό η δεϋςεοη ικαμξπξιείςαι ϊςαμ απϊ ςα κλξσβιά, ρςα ξπξία 
ςξπξθεςξϋμςαι ςα καμαοίμια αμά ζεϋγη, πεοιρρεϋει έμα άδειξ κλξσβί. Για ςξ 
ποξαματεοθέμ ποϊβλημα ποξςείμξμςαι ςοειπ ςοϊπξι επίλσρηπ. 

Ρϋμτχμα με ςξμ ποόςξ ςοϊπξ επίλσρηπ αμαγμχοίζεςαι απϊ ςη διαςϋπχρη 
ςξσ ποξβλήμαςξπ ϊςι ςξ πλήθξπ ςχμ καμαοιμιόμ είμαι ζσγϊπ αοιθμϊπ εμό 
ςχμ κλξσβιόμ μξμϊπ. Δπίρηπ, ςα καμαοίμια είμαι καςά έμα πεοιρρϊςεοα απϊ 
ςα κλξσβιά και καςά δϋξ πεοιρρϊςεοα απϊ ςα μιρά καμαοίμια εμό ςα κλξσβιά 
είμαι καςά έμα παοαπάμχ απϊ ςα μιρά καμαοίμια. Άοα, ςα καμαοίμια είμαι 4 
και ςα κλξσβιά είμαι 3 (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ.41 ). Ακξλξϋθχπ, 
ρϋμτχμα με ςξ δεϋςεοξ ςοϊπξ επίλσρηπ, μεςά ςημ ποόςη ςξπξθέςηρη 
(καμαοίμια αμά έμα) γίμεςαι μξηςά και η δεϋςεοη (καμαοίμια αμά δϋξ) 
ςξπξθεςόμςαπ ςξ πεοίρριξ καμαοίμι ρςξ ποόςξ κλξσβί, ςξ ςελεσςαίξ 
καμαοίμι ρςξ δεϋςεοξ κλξσβί έυξμςαπ έςρι δσξ κλξσβιά με δϋξ ζεϋγη απϊ 
καμαοίμια και έμα κλξσβί άδειξ (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 41). έλξπ, 
ρϋμτχμα με ςξμ ςοίςξ ςοϊπξ επίλσρηπ δημιξσογείςαι πίμακαπ ϊπξσ 
ςξπξθεςξϋμςαι ξι πιθαμξί ρσμδσαρμξί και ξι δϋξ ρσμθήκεπ και επιλέγεςαι ςξ 
ζεϋγξπ αοιθμόμ πξσ ικαμξπξιεί και ςιπ δϋξ ρσμθήκεπ (βλ. αμάλσρη 
ποξβλημάςχμ ρελ.42). 

Ζ γεμική επιςσυία ρςξ ποξαματεοθέμ ποϊβλημα είμαι ςηπ ςάνηπ ςξσ 51,26% 
(61 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). πχπ παοαςηοείςαι απϊ ςξ γοάτημα 2 (βλ. 
ρελ.50), ρςξ παοϊμ ποϊβλημα αμήκει ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ. 
Οιθαμέπ αιςίεπ μπξοξϋμ μα υαοακςηοιρςξϋμ η απξσρία ςχμ ςερράοχμ 
ποάνεχμ, ςξ μέγεθξπ ςξσ ζηςξϋμεμχμ αοιθμόμ (μικοϊςεοξι ςηπ δεκάδαπ, 
άοα εσκξλία ρε μξεοξϋπ σπξλξγιρμξϋπ) και η δσμαςϊςηςα ρυημαςικήπ 
αμαπαοάρςαρηπ ή/και απεικϊμιρηπ ςχμ δεδξμέμχμ για ςημ άμερη εϋοερη 
ςξσ ζηςξϋμεμξσ. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι, έμαπ ρεβαρςϊπ αοιθμϊπ ςξσ 
δείγμαςξπ (32 απϊ ςξσπ 61,δηλαδή ςξ 52% ςχμ επιςσυϊμςχμ) επαληθεϋει ςξμ 
(ρχρςϊ) επιλεγϊμεμξ (ρχρςϊ) ρσμδσαρμϊ ελέγυξμςαπ αμ ικαμξπξιεί και ςιπ 
δϋξ ρσμθήκεπ. Δπίρηπ, με πξρξρςϊ 13,45% (16 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119) γοάτει 
ςημ (ρχρςή) απάμςηρη υχοίπ καμία αιςιξλϊγηρη. Λε πξρξρςϊ 11,76% 
έουξμςαι ςα γοαπςά ρςα ξπξία ςξ απξςέλερμα επαληθεϋει ςη μία απϊ ςιπ δϋξ 
ρσμθήκεπ. Δηλαδή, ςξ πξρξρςϊ ςξσ δείγμαςξπ αγμϊηρε ή δσρκξλεϋςηκε ρςξ 
μα ρκετςεί πιθαμϊ ρσμδσαρμϊ πξσ μα επαληθεϋει και ςιπ δϋξ ρσμθήκεπ. 
Δμό, έμα μικοϊ πξρξρςϊ 4,20% έκαμε ρχρςέπ διαςσπόρειπ δεμ επεκςάθηκε 
πεοεςαίοχ ρςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. έλξπ, παοά ςξ μεγάλξ πξρξρςϊ 
επιςσυίαπ, σπήοναμ και ξι καςηγξοίεπ με κεμά γοαπςά, υχοίπ απάμςηρη 
(9,24%) αλλά και γοαπςά ρςα ϊπξια η ποξρέγγιρη επίλσρηπ είμαι ασθαίοεςη 
και ρσμήθχπ υχοίπ αιςιξλϊγηρη (10,53%). 

ξ ςοίςξ ποϊβλημα έυει ςίςλξ «Ρςξ αοςξπχλείξ». Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ 
ποϊβλημα δίμεςαι η ρσμξλική ανία δϋξ διατξοεςικόμ ποξψϊμςχμ, πξσ 
αγξοάζξμςαι απϊ δϋξ άςξμα ρε διατξοεςικέπ πξρϊςηςεπ απϊ ςξμ καθέμα 
(εμό δίμεςαι η ρσμξλική ανία για ςξ κάθε άςξμξ νευχοιρςά). Έςρι η Βξϋλα 
αγϊοαρε 12 κξσλξϋοια και 1 μηλϊπιςα και πλήοχρε 14,6€ (ρυέρη α) εμό ξ 
Λπάμπηπ αγϊοαρε 6 κξσλξϋοια και 2 μηλϊπιςεπ και πλήοχρε 14,8€ (ρυέρη 
β). ξ ζηςξϋμεμξ είμαι η ρσμξλική ςιμή εμϊπ κξσλξσοιξϋ και μιαπ μηλϊπιςαπ, 
με άμερη ρσμέπεια ςημ εϋοερη ςηπ ανίαπ κάθε ποξψϊμςξπ νευχοιρςά. 
Αματξοικά με ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ποξςείμξμςαι ςέρρεοιπ ςοϊπξι 
επίλσρηπ. Δμςξϋςξιπ, ξι μαθηςέπ πξσ έλαβαμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ και 
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έλσραμ με επιςσυία ςξ ποϊβλημα ποξςίμηραμ ςξμ ποόςξ ςοϊπξ. Δηλαδή, 
διπλαριάζξμςαπ ςη ρυέρη β και αταιοόμςαπ καςά μέλη ςη ρυέρη α, 
ποξκϋπςει η ςιμή ςηπ μηλϊπιςαπ και λϋμξμςαπ ςη ρυέρη β χπ ποξπ ςξ 
κξσλξϋοι ποξκϋπςει η ςιμή ςξσ εμϊπ κξσλξσοιξϋ. έλξπ, με ποϊρθερη 
ποξκϋπςει ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ (5,80€) (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ.45). 

Ζ γεμική επιςσυία ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα είμαι 12,60% (15 μαθηςέπ απϊ 
ςξσπ 119) εμό ςξ πξρξρςϊ πξσ παοέδχρε λεσκή κϊλλα αγγίζει ςξ 27,74% (33 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Δπίρηπ, έμα ενίρξσ μεγάλξ πξρξρςϊ (22,69%) 
καςαρςοόμει ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ αγμξόμςαπ ή/και μη 
καςαμξόμςαπ ςιπ δϋξ ρυέρειπ ςχμ δεδξμέμχμ, με απξςέλερμα μα λϋμει ςιπ 
ρυέρειπ με έμα άγμχρςξ παοαβλέπξμςαπ ςξμ άλλξ ή ενιρόμξμςαπ ςημ ανία 
ςχμ ποξψϊμςχμ. Ρσμεπόπ, ξ αλγεβοικϊπ ςξσπ ρσμβξλιρμϊπ ήςαμ απϊ λίγξ 
έχπ πξλϋ αρατήπ καθόπ ξι μαθηςέπ τάμηκε ϊςι δεμ είυαμ καςαμξήρει ςη 
δσμαμική ςχμ ρσμβϊλχμ πξσ υοηριμξπξίηραμ. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι, 
σπήοναμ μαθηςέπ με πξρξρςϊ 19,33% πξσ ξ ςοϊπξπ επίλσρηπ πξσ επέλεναμ 
είμαι αβάριμξπ. Απϊ ςα παοαπάμχ, διαπιρςόμεςαι η δσρκξλία πξσ 
ρσμάμςηρε ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςξσ δείγμαςξπ μα επιλϋρει ςξ ποϊβλημα 
γεγξμϊπ πξσ έγκειςαι ρςη τϋρη και ςξμ αοιθμϊ ςχμ αγμόρςχμ και ρςξ 
γεγξμϊπ ϊςι ξι μαθηςέπ δεμ είμαι ενξικειχμέμξι ρε ςέςξιξσ είδξσπ 
ποξβλήμαςα. 

ξ ςέςαοςξ και ςελεσςαίξ ποϊβλημα έυει ςίςλξ «Ξ άςακςξπ ρκϋλξπ». 
Εηςξϋμεμξ ςξσ ποξβλήμαςξπ είμαι η εϋοερη υοημαςικήπ ανίαπ μιαπ 
πξρϊςηςαπ ρπϊοχμ ικαμή μα τςάρει για μια ασλή κσκλικξϋ εμβαδξϋ ρςημ 
ξπξία και ποέπει μα τσςεσςεί γκαζϊμ. Δεδξμέμα είμαι η ακςίμα ςξσ κϋκλξσ 
(10μ.) και ςξ κϊρςξπ (2,80€) για έμα ρακξσλάκι ςξσ ξπξίξσ ςξ πεοιευϊμεμξ 
τςάμει για 20 ςεςοαγχμικά μέςοα. Για ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ 
ποξςείμεςαι έμαπ ςοϊπξπ, ρϋμτχμα με ςξμ ξπξίξ ατξϋ βοεθεί ςξ εμβαδϊ ςξσ 
κϋκλξσ (314 ς.μ.), διαιοείςαι με ςα ςεςοαγχμικά πξσ καλϋπςει έμα 
ρακξσλάκι με ρπϊοξσπ για μα βοεθεί ξ ρσμξλικϊπ αοιθμϊπ απϊ ςα 
απαιςξϋμεμα ρακξσλάκια. Ρςη ρσμέυεια, ςξ πηλίκξ ςηπ διαίοερηπ 
ρςοξγγσλξπξιείςαι (15,7≈ 16 ρακξσλάκια) και ςέλξπ, ξ αοιθμϊπ απϊ ςα 
ρακξσλάκια πξλλαπλαριάζεςαι με ςημ ανία ςξσ εμϊπ για ςημ εϋοερη ςξσ 
κϊρςξσπ αγξοάπ ρπϊοχμ (44,8€). 

Ζ γεμική επιςσυία ρςξ παοαπάμχ ποϊβλημα είμαι 12,60% (15 μαθηςέπ απϊ 
ςξσπ 119). Δμό ςξ πξρξρςϊ ςχμ μαθηςόμ πξσ έδχραμ λεσκή κϊλλα είμαι 
11,77% (14 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119) και ασςϊ πξσ καςέρςοχρε λάθξπ ςξ 
ποϊβλημα είμαι 30,10% (37 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 119). Απϊ ςιπ άλλεπ καςηγξοίεπ 
λαθόμ, ανίζει μα αματεοθεί, ασςή ςηπ ρχρςήπ καςάρςοχρηπ ποξβλήμαςξπ 
αλλά λάθξπ ρςξμ ςϋπξ ςξσ εμβαδξϋ (12,61%). Ρε ασςή ςημ καςηγξοία εμό ξι 
μαθηςέπ καςαμξξϋμ ςξ ποϊβλημα και ςξ ζηςξϋμεμϊ ςξσ, βοίρκξσμ λάθξπ 
εμβαδϊ κσοίχπ επειδή δεμ καςαμξξϋμ ςξ μήκξπ ςηπ ακςίμαπ και ςξ 
σπξδιπλαριάζξσμ, ή λϊγχ ςξσ εκθέςη κάμξμςαπ πξλλαπλαριαρμϊ ςηπ ακςίμαπ 
με ασςϊμ (δηλαδή 102=10x 2,αμςιποξρχπεσςικϊ λάθξπ ςχμ μαθηςόμ ϊςαμ 
ποξρπαθξϋμ μα θσμηθξϋμ ςξσπ καμϊμεπ ςχμ εκθεςόμ ρϋμτχμα με ςξμ Van 
de Walle (2005), ή κάμξμςαπ και ςα δϋξ λάθη ςασςϊυοξμα ή ςέλξπ 
εταομϊζξμςαπ έμαμ εμςελόπ λαμθαρμέμξ ςϋπξ εμβαδξϋ. Δπίρηπ, με πξρξρςϊ 
16,81% σπήοναμ γοαπςά ρςα ξπξία η καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ήςαμ 
ρχρςή με μϊμξ λάθξπ ρςημ ρςοξγγσλξπξίηρη ςξσ αοιθμξϋ απϊ ςα 
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απαιςξϋμεμα ρακξσλάκια, δηλαδή ξι μαθηςέπ δεμ επέλεναμ οεαλιρςική 
απάμςηρη και έδχραμ δεκαδικϊ απξςέλερμα ςξσ παοαπάμχ αοιθμξϋ. 

Ρσμξφίζξμςαπ ςα παοαπάμχ, ξι μαθηςέπ ςηπ Ρς’ Δημξςικξϋ ταίμεςαι μα 
δσρκξλεϋςηκαμ αοκεςά ρςξ ποόςξ ποϊβλημα. Γι ασςϊ ςξ λϊγξ, ςα 
ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα ρημείχρε ςημ μικοϊςεοη επιςσυία, ρε ρυέρη με ςα 
άλλα ςοία. Ρσμτόμα με ςξμ Van de Walle (2005), αρκήρειπ επίλσρηπ 
ποξβλημάςχμ ςέςξιξσ ςϋπξσ δσρκξλεϋξσμ ςξσπ μαθηςέπ και η ποϊρθερη και 
αταίοερη υοϊμξσ ποξωπξθέςει ςημ καςαμϊηρη ςχμ ρυέρεχμ αμάμερα ρςα 
λεπςά και ςιπ όοεπ καθόπ και ςχμ δϋξ δχδεκάχοχμ κϋκλχμ ςηπ ημέοαπ. 

Αμςιθέςχπ, ςξ ποϊβλημα 2 παοξσρίαρε ςημ μεγαλϋςεοη επιςσυία, με πξρξρςϊ 
53%. Απϊ ασςϊ, ποξκϋπςει ςξ ρσμπέοαρμα πχπ ξι «καλξί» μαθηςέπ ςηπ Ρς’ 
ςάνηπ καςαμϊηραμ ςιπ ρυέρειπ πξσ αματέοξμςαμ ρε ασςϊ, καθόπ και ςξ 
ζηςξϋμεμξ ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ρσμδέξμςαπ, λξιπϊμ, ςα δεδξμέμα και ςιπ 
ρκέφειπ ςξσπ, καςάτεοαμ μα βοξσμ ςη ρχρςή λϋρη. 

ξ ςοίςξ και ςέςαοςξ ποϊβλημα ςηπ Ρς’ ρημείχραμ ςξ μικοϊςεοξ πξρξρςϊ 
επιςσυίαπ 12,60% αμ και διατέοξσμ χπ ποξπ ςη διαςϋπχρη και ςξ ζηςξϋμεμξ. 
Διδικϊςεοα, ςξ ςοίςξ ποϊβλημα ρημείχρε και ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ 24,74% 
ρε λεσκέπ κϊλλεπ. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ξι μαθηςέπ πξσ επέλεναμ 
λαμθαρμέμη καςάρςοχρη επίλσρη ποξβλήμαςξπ έδχραμ ρςημ πλειξφητία 
ςξσπ μη οεαλιρςική απάμςηρη. Αματξοικά με ςξ παοαπάμχ, μεγάλη μεοίδα 
εοεσμηςόμ ιρυσοίζεςαι ϊςι ςα παιδιά ταίμεςαι μα ακξλξσθξϋμ καμϊμεπ και 
ρϋμβξλα με ςα ξπξία ςα έυει ετξδιάρει η καθημεοιμή δίαιςα ςηπ λϋρηπ ςχμ 
ρςεοεϊςσπχμ λεκςικόμ ποξβλημάςχμ ρςξ ρυξλείξ, υχοίπ μα ρκέπςξμςαι και 
μα αμαλϋξσμ πόπ λειςξσογξϋμ ασςξί ξι καμϊμεπ και ασςά ςα ρϋμβξλα ρςξ 
ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ ρςξ ξπξίξ εταομϊζξμςαι. Θρυσοιρμξί πξσ 
επαληθεϋξμςαι απϊ μεόςεοεπ εμπειοικέπ έοεσμεπ ρυεςικά με ςξ αμ ςα παιδιά, 
ϊςαμ απαμςξϋμ ρε λεκςικά ποξβλήμαςα, λαμβάμξσμ σπϊφη ςξσπ ςημ κξιμή 
λξγική, καθόπ και εσλξγξταμείπ και ξικείεπ οεαλιρςικέπ καςαρςάρειπ 
(Ιαγκξσοά, Γαγάςρηπ, Λξμξγσιξϋ & Ζλία, 2007). 

ϊρξ ξι «σπξρυϊμεμξι» μαθηςέπ ςηπ Δ’, ϊρξ και ασςξί ςηπ Ρς΄ ςάνηπ 
ποξρπάθηραμ ρςημ πλειξφητία ςξσπ μα λϋρξσμ ϊλα ςα ποξβλήμαςα και 
λίγξι ήςαμ ασςξί πξσ έδχραμ λεσκή κϊλλα ρε ξοιρμέμα απ’ ασςά. Αμάμερα 
ρςα ποξβλήμαςα ςχμ δϋξ ςάνεχμ εμταμίρςηκαμ και ξοιρμέμεπ 
εμδιατέοξσρεπ ιδέεπ και λϋρειπ ςχμ παιδιόμ, κάπξιεπ επιμξηςικέπ μέθξδξι 
επίλσρηπ πξσ καςέληγαμ ρςη ρχρςή απάμςηρη με έμαμ εσοημαςικϊ ςοϊπξ. 
Ιλείμξμςαπ, ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι η ρσμμεςξυή ϊλχμ ςχμ μαθηςόμ ήςαμ 
μεγάλη, αμενάοςηςα αμ ξι λϋρειπ και ξι απαμςήρειπ πξσ έδιμαμ ήςαμ ξοθέπ ή 
ϊυι. Άλλχρςε, ςξ εμδιατέοξμ και η αςξμική ποξρπάθεια πξσ επέδειναμ ξι 
ρσμμεςέυξμςεπ είμαι απϊ ςα κσοίχπ επικοξςξϋμεμα υαοακςηοιρςικά ρςη 
ρσμμεςξυή ςξσπ. 
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http://mathslife.eled.uowm.gr/arxeia%20selidas/dim%20allon/dim%20lemonidi/realistic.pdf
http://mathslife.eled.uowm.gr/arxeia%20selidas/dim%20allon/dim%20lemonidi/realistic.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07gr.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07gr.pdf
http://www.math.uoa.gr/me/conf2/papers/gagsiam.pdf
http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/05_%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%A9%CE%9D.pdf
http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/05_%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%A9%CE%9D.pdf
http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/05_%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%A9%CE%9D.pdf
http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/05_%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_karali.olympia.pdf.pdf
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Διαθέριμξ ρςξ: 
http://194.42.11.46/courses/EPA678/15.%20kagoura%20all%202.pdf (11 
Λαΐξσ 2011). 

Ιϊζσβα, Υ., (2009). ςάρειπ και Απόφειπ Γξμέχμ ρυεςικά με ςημ Δπικξιμχμία 
υξλείξσ-Οικξγέμειαπ και ςημ Δπίδοαρή ςηπ ρςημ Δπίδξρη ςχμ Παιδιώμ. (PDF) 
Οςσυιακή Λελέςη, μήμα Ξικιακήπ Ξικξμξμίαπ και Ξικξλξγίαπ, Υαοξκϊπειξ 
Οαμεπιρςήμιξ, Αθήμα. 

Διαθέριμξ ρςξ: 
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/897/1/kozyva.pdf 
(13 Λαΐξσ 2011). 

Καζαοίδηπ, Θ. (2010). Διδακςικέπ Απϊφειπ εμϊπ Δαρκάλξσ και Λαθηριακέπ 
Οοακςικέπ ςχμ Λαθηςόμ ςξσ ρε Διαθεμαςικέπ Οοξρεγγίρειπ με βάρη ςα 
Λαθημαςικά. Δπιρςημξμικό Βήμα, 14, 155-173 (PDF). 

Διαθέριμξ ρςξ: 
http://www.syllogosperiklis.gr/ep_bima/epistimoniko_bima_14/155-
174.pdf (12 Λαΐξσ 2011). 

Κεμξμίδηπ, Υ. (2006). Λαθημαςικά ςηπ Φύρηπ και ςηπ Εχήπ. Άοθοξ ρςημ 
ετημεοίδα Σύπξπ ςηπ Ηερραλξμίκηπ (13 Αποιλίξσ 2006) [photograph] 

Διαθέριμξ ρςξ: http://mathslife.eled.uowm.gr/mathslife.htm (15 Λαΐξσ 
2011). 

Κεμξμίδηπ, Υ., Ιξλλιμιάςη, Β. (2007). Σα Λαθημαςικά ςηπ Φύρηπ και ςηπ 
Εχήπ: Αλλαγέπ ρςξ Έογξ ςξσ Δκπαιδεσςικξύ ςχμ Λαθημαςικώμ. (PDF) 
Οοακςικά 9ξσ Οαγκϋποιξσ Ρσμεδοίξσ Λαθημαςικήπ Οαιδείαπ και Δπιρςήμηπ, 
Ισποιακή Λαθημαςική Δςαιοεία, Οάτξπ. 

Διαθέριμξ ρςξ: 
http://www.bozatzidis.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%
B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B6%CF%89%CE%AE.pdf (11 Λαΐξσ 
2011). 

Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ. Αουέπ ςχμ Λαθημαςικώμ ςηπ Φύρηπ 
και ςηπ Εχήπ. 

Διαθέριμξ ρςξ: http://mathslife.eled.uowm.gr/mathslife.htm (15 Λαΐξσ 
2011). 

Οοξρέγγιρη ρςη δσρκξλία, ρςξ παιδί, ρςημ ξικξγέμεια. Πώπ Λαθαίμξσμ ξι 
Λαθηςέπ. 

Διαθέριμξ ρςξ: http://www.proseggisi.gr/?p=681 (15 Λαΐξσ 2011). 

Υεοξσβείμ, Δ., (2010). Διεοεύμηρη Κξγικξμαθημαςικώμ Δενιξςήςχμ 
(Δπαγχγικόπ σλλξγιρμόπ, Αμαλξγική κέφη) Λαθηςώμ ςηπ Γ’ Γσμμαρίξσ 
μέρα από Βιχμαςικέπ Δοαρςηοιόςηςεπ. (PDF) Διπλχμαςική Δογαρία ρςξ 
Λεςαπςσυιακϊ Οοϊγοαμμα «Διδακςική και Λεθξδξλξγία ςχμ Λαθημαςικόμ», 
μήμα Λαθημαςικόμ, Οαμεπιρςήμιξ Αθημόμ & Οαμεπιρςήμιξ Ιοήςηπ, Αθήμα. 

Διαθέριμξ ρςξ: 
http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_Herouveim.%20Eygenia.pdf (14 
Λαΐξσ 2011). 

Υοίρςξσ, Ι., Τιλίππξσ, Γ. (1999). Λξμςέλξ Διδαρκαλίαπ ςξσ Λαθημαςικξύ 
Ποξβλήμαςξπ με βάρη ςη Ηεχοία ςξσ υήμαςξπ. (PDF) Οοακςικά 4ξσ 
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Οαμελλήμιξσ Ρσμεδοίξσ «Διδακςική ςχμ Λαθημαςικόμ και Οληοξτξοική ρςημ 
Δκπαίδεσρη», Οαιδαγχγικϊ μήμα Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ, Ιοήςη. 

Διαθέριμξ ρςξ: http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/4th/PDF/536.pdf (10 
Λαΐξσ 2011). 

http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/4th/PDF/536.pdf

