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1. Πεπίληψη 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ λα θαηαλνήζνπλ  ηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο θαη αθόκε πεξηζζόηεξν λα εθαξκόζνπλ ηε 

καζεκαηηθή γλώζε ζε πνηθίια πιαίζηα απνδίδνληαη όρη κόλν ζην επίπεδν ηεο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ θαη ζηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεκαηηθώλ, αιιά θαη ζηνλ ηξόπν πνπ πξνζεγγίδνληαη θαη δηδάζθνληαη ηα 

καζεκαηηθά. 

Οη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζε καζεκαηηθά εγγξάκκαηα άηνκα πηέδνπλ γηα 

αιιαγέο ζηα ζρνιηθά καζεκαηηθά, ζηα πεξηερόκελα, ζηελ πξνζέγγηζε θαη ζηε 

δηδαζθαιία, ζηελ θαηεύζπλζε «ηζρπξέο ηδέεο ησλ καζεκαηηθώλ  γηα όινπο ηνπο 

καζεηέο». Καζνξηζηηθή ζηε δηακόξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ αιιαγώλ ζεσξείηαη ε 

ζπκβνιή ηνπ θαζεγεηή ηεο ηάμεο κέζα από ηελ εκπινθή ζηελ έξεπλα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεηηθό δεκόζην 

δηάινγν.  

Σηε βάζε απηή, θαζώο ε δηεξεύλεζε ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο είλαη 

απαξαίηεην βήκα πξηλ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε θάζε 

δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, θαη ηδηαίηεξα, θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ καζεηή ζηηο δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο καζεκαηηθέο γλώζεηο ησλ 

καζεηώλ όηαλ απηνί κεηαβαίλνπλ από ην Γπκλάζην ζην Λύθεην. Παξάιιεια 

εξεπλήζακε ηελ άπνςε ησλ καζεηώλ γηα:   α) ηε δπζθνιία θαηαλόεζεο ηεο ζεσξίαο 

θαη ησλ εθαξκνγώλ,  β) ηε δπζθνιία επίιπζεο αζθήζεσλ,  γ) ηνλ ρξόλν πνπ 

αθηεξώζεθε θαη  δ) ην βαζκό αθνκνίσζεο επηκέξνπο ελνηήησλ ηεο ύιεο ησλ 

καζεκαηηθώλ πνπ δηδάρζεθαλ ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ.  

 

2. Θεωπηηικό πλαίζιο 

Σθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

είλαη ε ζπγθξόηεζε θαη ε ελίζρπζε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ κε ηζρπξέο καζεκαηηθέο 

ηδέεο, έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα νινθιεξώλνπλ κηα δηαδξνκή 

καζεκαηηθνύ ζπιινγηζκνύ, πνπ ζεκαίλεη  

 λα αλαιύνπλ θαηαζηάζεηο,  

 λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθθξάδνπλ δνκέο θαη ζρέζεηο κεηαμύ κεγεζώλ, 

 λα επεμεξγάδνληαη ηηο ζρέζεηο, λα δηαηππώλνπλ θαη λα ειέγρνπλ εηθαζίεο, 



 λα εθαξκόδνπλ ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα θαη  

 λα εξκελεύνπλ θξηηηθά ηα απνηειέζκαηα.  

Όπσο πξνθύπηεη εξεπλεηηθά θαζώο θαη από ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζε ηεζη, 

εζληθέο εμεηάζεηο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνύο, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ δελ 

πεηπραίλεη ην ζθνπό ηεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο 

δπζθνιεύνληαη λα κάζνπλ θαη πνιύ πεξηζζόηεξν λα «θάλνπλ» καζεκαηηθά  (Hart, 

1981; Βεξύθηνο, 2003). 

Από ηε δεθαεηία ηνπ ’80 πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ θαηαγξάςεη ηηο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηώλ κε ηα καζεκαηηθά (Kieran, 1981; Herscovics, 1989; Booth, 1989) θαη έρνπλ 

πξνηείλεη ηξόπνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο ππό ηελ επίδξαζε θπξίσο ηεο ζεσξίαο 

ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Piaget. Η επηθξαηνύζα αληίιεςε απηή ηελ πεξίνδν 

είλαη όηη ε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζηηθή ζύιιεςε είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ 

πξόζθηεζε λέσλ ελλνηώλ. Έηζη,  ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ καζεκαηηθώλ  απηήο ηεο 

πεξηόδνπ ε δηαδηθαζηηθή γλώζε δηαρσξίδεηαη από ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε θαη 

πξνεγείηαη ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο. Σηελ πξάμε, δηαπηζηώλεηαη όηη ε έκθαζε 

δίλεηαη ζηα ηππηθά καζεκαηηθά θαη ιηγόηεξν ζηελ θαηαλόεζε, ηε δηθαηνιόγεζε θαη 

ηελ εξκελεία (Booth, 1989).  

Νέεο ζεσξίεο κάζεζεο (πρ., ε ζεσξία ηεο δξάζεο ηνπ Vygotsky) πνπ 

αλαδείρζεθαλ από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 έδσζαλ έκθαζε ζηελ 

πξνϋπάξρνπζα γλώζε θαη εκπεηξία ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ 

καζεζηαθνύ θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο ζηε κάζεζε. Ο καζεηήο 

πιένλ δελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ απνδέθηεο καζεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπ 

πξνζθέξνληαη από ηνλ δηδάζθνληα, αιιά θαηαζθεπάδεη δπλακηθά ηε καζεκαηηθή 

γλώζε, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα (Booth, 1984). 

Μηα επξύηεξε νπηηθή ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ καζεκαηηθώλ ηνλίδεη ηελ 

ηδέα ηνπ ελεξγνύ καζεηή ζε έλα πινύζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ (Gravemeijer, 1994; 

Treffers, 1987).  Σην πιαίζην απηό δηακνξθώλνληαη λέα, αλαζεσξεκέλα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ θαη ε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα βηώλεη κηα δηακάρε 

αλάκεζα ζε παξαδνζηαθά θαη αλαζεσξεκέλα πξνγξάκκαηα.    

Παξά ηηο εμειίμεηο ζε ζεσξεηηθό θαη εξεπλεηηθό επίπεδν θαζώο θαη ηηο αιιαγέο 

ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ππνζηεξίδεηαη όηη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη δελ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ (Jarowski, 1994; Οηθνλόκνπ θαη Τδεθάθε, 

1999). Τν κάζεκα παξακέλεη δαζθαινθεληξηθό θαη αλαπηύζζεηαη κεραληθή κάζεζε 

δηαδηθαζηώλ θαη θαλόλσλ. Η εηθόλα απηή ρεηξνηεξεύεη όηαλ παξάκεηξνη όπσο ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαη ε θάιπςε ηεο ύιεο κεηαηξέπνπλ ηνπο καζεηέο ζε απόιπηα 

παζεηηθνύο δέθηεο ηεο παξάζεζεο ηνπ καζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ.  

Τηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε θαηάζηαζε έρεη πεξηπιερζεί αθόκε 

πεξηζζόηεξν κε ηελ είζνδν ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηηο ηάμεηο καζεκαηηθώλ. 

Σύκθσλα κε ηελ Τδεθάθε Μ. (2014), απηή ηελ πεξίνδν εξεπλεηέο (Brousseau, 1997; 

Radford, 2004) ζπκθσλνύλ όηη κηα νπζηαζηηθή καζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ 

απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο πάλσ ζε πξαγκαηηθά εξσηήκαηα πξνβιήκαηα, 

άγλσζηεο θαηαζηάζεηο, παηρλίδηα, ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα θαη άιια, πνπ ηνπο 

ελζαξξύλνπλ λα θάλνπλ ππνζέζεηο, λα βξίζθνπλ ιύζεηο, λα επηδηώθνπλ 

κνληεινπνηήζεηο, λα ρξεζηκνπνηνύλ πεγέο θαη εξγαιεία, λα ηεθκεξηώλνπλ, λα 



επεμεξγάδνληαη θαη λα ηππνπνηνύλ. Άιινη εξεπλεηέο (Lerman, 2000) ππνζηεξίδνπλ 

όηη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

πεξίνδν έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη όηη ε κάζεζε δελ 

είλαη απιά κηα λνεηηθή δηαδηθαζία αιιά ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο (Lave, 

1998; Lave & Wenger, 1991). Από απηή ηελ άπνςε, γίλεηαη αλαγθαία κηα επξύηεξε 

νπηηθή ησλ καζεκαηηθώλ θαη αλαδεηθλύνληαη δπν αθόκε πηπρέο ηεο δύλακήο ηνπο, ε 

πνιηηηζκηθή θαη ε θνηλσληνινγηθή. Έηζη, πνιινί παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο (Bartell, 

2011; Frankenstein, 1987, 1990, 1998; Gonzales, 2009) πξνηείλνπλ ηελ ελδπλάκσζε 

όισλ ησλ καζεηώλ κε ηηο ηζρπξέο ηδέεο ησλ καζεκαηηθώλ ζηα πιαίζηα ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο ηνπ Freire (1982). 

Ο όγθνο ησλ ζεσξεηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αιιαγέο ζε παγθόζκην επίπεδν πξνβιεκαηίδνπλ ηελ 

καζεκαηηθή εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γηα ηνλ αλαγθαίν καζεκαηηθό εμνπιηζκό ησλ  

κειινληηθώλ πνιηηώλ θαη ζέηνπλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ζηα 

πεξηερόκελα, ζηελ πξνζέγγηζε, ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ησλ ζρνιηθώλ 

καζεκαηηθώλ (12
th

 ICMI Study).   

Με δεδνκέλα, από ηε κηα, ηνλ θεληξηθό ξόιν ηνπ δηδάζθνληα ζηνλ ηξόπν πνπ 

νινθιεξώλεηαη κηα καζεκαηηθή γλώζε θαη απνθηά ηα ηππηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Kieran, 1992) θαη ηηο αλαθνξέο ησλ καζεηώλ όηη ν θαζεγεηήο 

είλαη ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο επηζπκίαο ηνπο λα κάζνπλ καζεκαηηθά 

(Skolverket, 2003), θαη από ηελ άιιε, ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ,  

είλαη θαλεξό όηη γηα ηε κεηαθίλεζε πξνο ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθώλ είλαη θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ησλ θαζεγεηώλ ηεο ηάμεο θαη είλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε  ζύλδεζεο ζεσξίαο, έξεπλαο θαη δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. Αλ 

αλαινγηζζνύκε επηπιένλ ηε δπλακηθή θύζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο  πνπ 

εμειίζζεηαη θαη δηακνξθώλεηαη από πνιινύο παξάγνληεο, αληηιακβαλόκαζηε όηη κηα 

ζηαζεξή εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε ησλ ππνςεθίσλ καζεκαηηθώλ, αθόκε θαη όηαλ 

ππάξρεη, θαζώο θαη ε εκπεηξία θαη νη κηθξήο δηάξθεηαο επηκνξθώζεηο ησλ 

καζεκαηηθώλ ηεο ηάμεο δελ αξθνύλ ώζηε απηνί λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζύγρξνλεο 

απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ζηηο αιιαγέο. Οη Peterson, 

Kjellström & Björklund (2001) πεξηγξάθνπλ ηνπο ζηόρνπο κηαο επξύηεξεο αλάπηπμεο 

ηεο επάξθεηαο ησλ καζεκαηηθώλ. Σύκθσλα κε απηνύο, νη καζεκαηηθνί ηεο ηάμεο ζα 

έπξεπε, από ηελ πξόζθαηε έξεπλα θαη ηηο ζεσξίεο γηα ηε γλώζε, ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ αμηνιόγεζε ζηα καζεκαηηθά, λα βαζαίλνπλ θαη λα δηεπξύλνπλ ηε γλώζε θαη ηελ 

πξαθηηθή ηνπο. Έλαο ηξόπνο ζύλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηε γλώζε θαη ηελ πξαθηηθή 

ησλ θαζεγεηώλ είλαη ε άκεζε εκπινθή ησλ θαζεγεηώλ ηεο ηάμεο ζηελ έξεπλα ηεο 

δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο κέζα από έξεπλεο δξάζεο ζην ξόιν ηνπ εκπαιδεςηικού- 

επεςνηηή. Η ηδέα ηνπ δαζκάλος- αναζηοσαζηή ηηρ ππάξηρ ηος δελ είλαη βέβαηα 

άγλσζηε, έρεη ήδε εμεηαζζεί θαη πξνηαζεί από ηνλ Dewey.  Δπίζεο, ν ξόινο ηνπ 

δαζθάινπ, πνπ εξεπλά ην ζεκαηηθό ζύκπαλ ησλ καζεηώλ θαη δηακνξθώλεη θαη 

εμεηάδεη ηελ πξαθηηθή ηνπ, ζεσξείηαη θξίζηκνο ζηα πιαίζηα ηεο ελδπλακσηηθήο 

παηδαγσγηθήο ηνπ Freire (1982).  

Θέινληαο λα αλαδείμνπκε ηελ ηδέα ηνπ δαζθάινπ- εξεπλεηή 

πξαγκαηνπνηήζακε ηελ   παξνύζα εξγαζία κε ηελ νπνία επηρεηξνύκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο καζεκαηηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ θαηά ηελ κεηάβαζε  από ην 

Γπκλάζην ζην Λύθεην.. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε ππνδεινύκελε ειπίδα είλαη ε 

θηλεηνπνίεζε θαη άιισλ θαζεγεηώλ ηεο πξάμεο γηα ηε δηακόξθσζε κηαο θξίζηκεο  

βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπλεηζθέξεη ζην δεκόζην δηάινγν γηα ηε 



δηακόξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ αιιαγώλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

3.  Η ηαςηόηηηα ηηρ έπεςναρ 

Η έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία αθνξά ηα απνηειέζκαηα 

κηαο γξαπηήο δνθηκαζίαο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα εμεηάζεη ηελ πξνϋπάξρνπζα  γλώζε 

ζηα καζεκαηηθά  καζεηώλ πνπ κεηαβαίλνπλ από ην Γπκλάζην ζην Λύθεην. Σηόρνο 

ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο αληαπόθξηζεο ησλ καζεηώλ ζε κηα πνηθηιία από εξγαζίεο ηεο 

ηππηθήο άιγεβξαο θαζώο θαη ζε βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο άιγεβξαο, ηεο γεσκεηξίαο 

θαη ηεο ηξηγσλνκεηξίαο. Η δνθηκαζία πεξηέρεη ζπλνιηθά 19 εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο 

14 αλαθέξνληαη ζηελ άιγεβξα, 4 ζηε γεσκεηξία θαη 1 ζηελ ηξηγσλνκεηξία. Οη 

εξσηήζεηο ηαμηλνκνύληαη ζε ηξία επίπεδα, γνώζειρ, δεξιόηηηερ και ικανόηηηερ,  όπσο 

απηά πξνζδηνξίδνληαη από ηνπο Τζηθνπνύινπ Σ. θαη Φεξεληίλν Σ. (2014) θαη 

δηαηππώλνληαη κε ξήκαηα αλά επίπεδν όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

ΓΝΩΣΔΙΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΔΣ ΣΤΑΣΔΙΣ 

Γλσξίδσ Δθαξκόδσ 

ηύπνπο 

Γηνξζώλσ Πξνζαξκόδνκαη 

Πεξηγξάθσ Δθαξκόζσ 

αιγνξηζκηθέο 

δηαδηθαζίεο 

Διέγρσ Αηζζάλνκαη 

Απαξηζκώ Φξεζηκνπνηώ Απνθαζίδσ Πξνηηκώ 

Πξνζδηνξίδσ Δλεξγώ 

κεραληθά 

Αλαιύσ Δληάζζνκαη 

Σπγθξαηώ Καηαλνώ απιέο 

έλλνηεο 

Δξκελεύσ Κηλεηνπνηνύκαη 

Ολνκάδσ Υπνινγίδσ Απνξξίπησ Αλαζηνράδνκαη 

Αλαγλσξίδσ  Αλαθαιύπησ Δθηηκώ 

Απνκλεκνλεύσ  Σπλζέησ Αμηνινγώ 

Γηαθξίλσ  Αμηνπνηώ Σηέθνκαη 

θξηηηθά 

Οξίδσ  Δπηιέγσ Δλζαξξύλσ 

Πξνζδηνξίδσ  Καηαλνώ 

ζύλζεηεο 

έλλνηεο 

Πξνζαξκόδνκαη 

  Σπγθξίλσ Απνκπζνπνηώ 

   Δληάζζνκαη 

 

Σπγθεθξηκέλα, κε ηηο εξσηήζεηο ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε αλ νη καζεηέο 

είλαη ηθαλνί, θαη ζε πνην βαζκό, λα εθαξκόδνπλ απιέο θαη πην ζύλζεηεο αιγεβξηθέο 

δηαδηθαζηηθέο εξγαζίεο, λα εθαξκόδνπλ ηύπνπο, λα θαηαλννύλ έλλνηεο, λα αμηνπνηνύλ 

έλλνηεο γηα ηελ αιγεβξηθή αλαπαξάζηαζε θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ιύζε πξνβιήκαηνο, 

λα εξκελεύζνπλ κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε πνπ εθθξάδεη ηελ θαηάζηαζε ελόο 

πξνβιήκαηνο, λα αλαιύζνπλ θαη λα εξκελεύνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο 

θαηάζηαζεο θαη ηέινο λα θαηαλννύλ βαζηθέο γεσκεηξηθέο θαη ηξηγσλνκεηξηθέο 

έλλνηεο, λα απνκλεκνλεύνπλ ζεσξήκαηα θαη λα ηα αμηνπνηνύλ γηα ηελ επίιπζε απιώλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηα δεηήκαηα απηά έρνπλ αζρνιεζεί πνιιέο έξεπλεο θαη έρνπλ 



θαηαγξάςεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο επηδόζεηο  ησλ καζεηώλ (Γξακαιίδεο Α. & 

Σαθνλίδεο Φ. , Βεξύθηνο Π.)  

Τα εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 ζε 207 καζεηέο ηεο Α΄ 

ηάμεο ιπθείσλ ηεο Βέξνηαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζέιεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ έξεπλα, ηα εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο καζεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ώξαο δηδαζθαιίαο θαη δπν δηαιεηκκάησλ, πξηλ θαη κεηά ηελ ώξα 

δηδαζθαιίαο (πεξίπνπ 60 ιεπηά).    

 

 



4.  Ανάλςζη ηων αποηελεζμάηων 

 

 Ππάξειρ με ππαγμαηικούρ απιθμούρ 

 

Πίνακαρ 1.  Ππάξειρ με ππαγμαηικούρ απιθμούρ 

ΔΡΩΣΗΔΙ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

Να γίλνπλ νη πξάμεηο: 

 

1.  –16 : (–4)   

2. 
3 2

( 2) ( 3)     

3. 
3 7

5 10
   

4. 9 16   

Πλήθορ μαθηηών Ν=207 

 

Με ηηο εξσηήζεηο 1-4 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ ζε 

αιγεβξηθέο πξάμεηο θαη ππνινγηζκνύο.  Σηηο εξσηήζεηο απηέο ην κέζν πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ αλήιζε ζην 99%. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό επηηπρίαο, 92%, 

παξνπζηάζηεθε ζηελ πξώηε εξώηεζε θαη ην κηθξόηεξν, 72%, ζηε δεύηεξε εξώηεζε 

(Πίλαθαο 1). 

Τα ιάζε ησλ καζεηώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αθνξνύλ ζηνπο θαλόλεο ησλ 

πξνζήκσλ ζηηο πξάμεηο ζην R, ζηνλ ππνινγηζκό δπλάκεσλ, ζηελ κεηαηξνπή 

εηεξώλπκσλ θιαζκάησλ ζε νκώλπκα θαη ζηε γελίθεπζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

ππνινγηζκνύ γηλνκέλνπ ηεηξαγσληθώλ ξηδώλ ζηνλ ππνινγηζκό  αζξνίζκαηνο ξηδώλ. 

  



 Ππάξειρ με μονώνςμα – πολςώνςμα – αξιοζημείωηερ ηαςηόηηηερ 

 

Πίνακαρ 2.  Ππάξειρ με μονώνςμα – πολςώνςμα – αξιοζημείωηερ ηαςηόηηηερ 

ΔΡΩΣΗΔΙ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

Να γίλνπλ νη πξάμεηο: 

 

5. y y y y     

6. x x x    

7. 
2 2

(2x 3) 4(x 3x)     

Πλήθορ μαθηηών Ν=207 

 

Με ηηο εξσηήζεηο 5-6 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηηο δεμηόηεηεο ρξήζεο 

θαλόλσλ ζηηο πξάμεηο κεηαμύ κεηαβιεηώλ θαη κε ηελ εξώηεζε 7 ηε γλώζε θαη ηε 

δεμηόηεηα εθαξκνγήο ηύπσλ. Σηελ ελόηεηα πξάμεηο κε κνλώλπκα, πνιπώλπκα θαη 

αμηνζεκείσηεο ηαπηόηεηεο ην κέζν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ αλήιζε ζην 

95%. Οη εξσηήζεηο 5 θαη 6 απαληήζεθαλ ζσζηά από όινπο ζρεδόλ ηνπο καζεηέο 

(95%) ελώ ζηελ εξώηεζε 7 κόλν ην 44%  ησλ καζεηώλ απάληεζε ζσζηά (Πίλαθαο 

2). 

Τα ιάζε ησλ καζεηώλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ εξώηεζε 7 ζρεηίδνληαη κε ην 

αλάπηπγκα ηεο ηαπηόηεηαο (α – β)
2
 θαη κε ηνλ θαλόλα ησλ πξνζήκσλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηόηεηαο. Τα πην ζπρλά ιαλζαζκέλα αλαπηύγκαηα  πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ήηαλ  (α – β)
2
 = α

2
 + β

2
 θαη (α – β)

2
 = α

2
 – 2α(-β) + (-β)

2
.  

 



 Παπαγονηοποίηζη αλγεβπικών παπαζηάζεων 

 

Πίνακαρ 3.  Παπαγονηοποίηζη αλγεβπικών παπαζηάζεων 

ΔΡΩΣΗΔΙ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

Να γίλνπλ γηλόκελα: 

 

8. 
2

2 – – 2       

9. 
3

x – 4x   

Πλήθορ μαθηηών Ν=207 

 

Με ηηο εξσηήζεηο 8-9 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ παξαγνληνπνίεζεο κηαο αιγεβξηθήο 

παξάζηαζεο. Σηελ παξαγνληνπνίεζε αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ ην κέζν πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ έθηαζε ζην 84%. Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε 

ζπκκεηνρή ζηηο δύν εξσηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 79% ησλ καζεηώλ απάληεζε 

ζηελ εξώηεζε 8 θαη ην 89% ζηελ 9 (Πίλαθαο 3). 

Μεγάιε δηαθνξά θαηαγξάθεθε επίζεο ζηα πνζνζηά ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ 

ζηηο δύν εξσηήζεηο. Τν 63% ησλ καζεηώλ απάληεζε ζσζηά ζηελ εξώηεζε 8 θαη ην 

77% ζηελ 9. Σηελ εξώηεζε 8 ηα πην ζπλεζηζκέλα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθαλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ όξσλ θαη ηα πξόζεκα ηδηαίηεξα ησλ δπν 

ηειεπηαίσλ όξσλ όηαλ απηνί γξαθόηαλ κέζα ζε παξέλζεζε. Σηελ εξώηεζε 9 πνιινί 

καζεηέο ζηακαηνύζαλ ζηελ παξαγνληνπνίεζε x(x
2
-4). Δπίζεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε 

όηη θάπνηνη καζεηέο κεηά ηελ παξαγνληνπνίεζε ιύλαλε ηελ εμίζσζε x(x-2)(x+2) = 0. 



 Δξιζώζειρ – Ανιζώζειρ  

 

Πίνακαρ 4.  Δπίλςζη εξιζώζεων 

ΔΡΩΣΗΔΙ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

Να ιπζνύλ νη εμηζώζεηο: 

 

10.  2
x 6x 9 0    

11.  

2
x 5 x 5 1

x(x 1) x 1 x

 
 

 
 

Πλήθορ μαθηηών Ν=207 

 

 

Με ηελ εξώηεζε 10 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ δεμηόηεηα εθαξκνγήο 

ηύπσλ θαη κε ηελ εξώηεζε 11 ηελ ηθαλόηεηα εθαξκνγήο ζύλζεησλ αιγνξηζκηθώλ 

δηαδηθαζηώλ.   

Σηελ επίιπζε εμηζώζεσλ ην κέζν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ αλήιζε 

ζην 77%. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο 10 θαη 11 έθηαζε ζην 14%  (Πίλαθαο 

3). 

Ιδηαίηεξα ρακειό πνζνζηό (7%) καζεηώλ έιπζε ζσζηά ηελ θιαζκαηηθή 

εμίζσζε. Τα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθαλ εληνπίδνληαη ζηελ παξάιεηςε ησλ αλαγθαίσλ 

πεξηνξηζκώλ, ζηελ απαινηθή ησλ παξαλνκαζηώλ θαη ζηελ απνπζία ειέγρνπ ησλ 

ξηδώλ. Φακειό επίζεο θξίλεηαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ (61%) πνπ έιπζαλ ζσζηά 

ηε δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε θαζώο δηδάζθνληαη αξθεηνί ηξόπνη επίιπζήο ηεο.  

 



Ανιζόηηηερ – Ανιζώζειρ 1
ος

 βαθμού με έναν άγνωζηο 

 

Πίνακαρ 5.   Γιάηαξη ππαγμαηικών απιθμών – Ανίζωζη 1
ος

 βαθμού 

ΔΡΩΣΗΗ Π  Ο    Ο    Σ  Α 

12.  Να βξεζνύλ νη 

ζεηηθνί αθέξαηνη 

αξηζκνί  x, ώζηε: 

2(5 2x) 3 x    

 

Πλήθορ μαθηηών Ν=207 

 

  

Με ηελ εξώηεζε 12 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ δεμηόηεηα εθαξκνγήο κηαο 

αιγνξηζκηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ηθαλόηεηα ειέγρνπ θαη επηινγήο ησλ ζσζηώλ 

ιύζεσλ. Σηελ αληζώζεηο 1νπ βαζκνύ κε έλαλ άγλσζην ην κέζν πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

ησλ καζεηώλ έθηαζε ζην 73%  θαη εμαηξεηηθά ρακειό πνζνζηό (4%) έδσζε 

νινθιεξσκέλε απάληεζε ζηελ εξώηεζε 12 (Πίλαθαο 5). Σπγθεθξηκέλα, ην 62% ησλ 

καζεηώλ έιπζε ζσζηά ηελ αλίζσζε αιιά δελ έδσζε ηηο ζεηηθέο αθέξαηεο ιύζεηο ηεο.  

Τν 34% ησλ καζεηώλ δελ έιπζε ζσζηά ηελ αλίζσζε θαη ην θπξηόηεξν ιάζνο 

πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ε δηαίξεζε ησλ δπν κειώλ ηεο αλίζσζεο κε αξλεηηθό αξηζκό 

ρσξίο ηελ αιιαγή ηεο θνξάο ηεο αλίζσζεο. 

 



 ςζηήμαηα Γπαμμικών Δξιζώζεων 

 

Πίνακαρ 6.  Αλγεβπική επίλςζη γπαμμικού ζςζηήμαηορ 

ΔΡΩΣΗΗ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

13.  Να εμεηαζζεί αλ ην 

δεύγνο  (3, 1) είλαη 

ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 

4x y 10

x 3y 9

 

 





 

Πλήθορ μαθηηών Ν=207 

 

Με ηελ εξώηεζε 13 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα 

ειέγρνπλ κε δνθηκή θαη λα απνθαζίδνπλ αλ έλα δεύγνο απνηειεί ιύζε ελόο 

γξακκηθνύ 2x2 ζπζηήκαηνο. Σηελ εξώηεζε 13 ζπκκεηείρε ην 67% ησλ καζεηώλ. Από 

απηνύο ην 14% απάληεζε ζσζηά θαη ην 30% δελ νινθιήξσζε ηελ απάληεζε 

(Πίλαθαο 6). 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όηη κόλν ην 7% ησλ καζεηώλ πνπ απάληεζαλ ζσζηά 

δελ έιπζε ην ζύζηεκα θαη εμέηαζε κε δνθηκή αλ ην δνζκέλν δεύγνο είλαη ιύζε. 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη πνιινί καζεηέο πνπ έιπζαλ ην ζύζηεκα θαη 

βξήθαλ ηε ιύζε ηνπ δελ απάληεζαλ όηη ην δνζκέλν δεύγνο δελ απνηειεί ιύζε. 



 Δπμηνεία αλγεβπικήρ παπάζηαζηρ 

 

Πίνακαρ 7.  Δπμηνεία αλγεβπικήρ παπάζηαζηρ 

ΔΡΩΣΗΗ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

14. Τν ζηαθηδόςσκν 

θνζηίδεη   x ιεπηά ην 

θαζέλα θαη ην θνπινύξη 

y ιεπηά ην θαζέλα. Ο 

Πέηξνο αγόξαζε  3 

ζηαθηδόςσκα θαη  5 

θνπινύξηα. Tη ζεκαίλεη 

ε αιγεβξηθή παξάζηαζε   

3x + 5y. 

 
Πλήθορ μαθηηών Ν=207 

 

Με ηελ εξώηεζε 14 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο θαη εξκελείαο κηαο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο. Σηελ εξώηεζε 

14 ζπκκεηείρε ην 76% ησλ καζεηώλ. Οη κηζνί πεξίπνπ καζεηέο (51%) απάληεζαλ 

ζσζηά θαη ν άιινη κηζνί (48%) ιαλζαζκέλα όηη ε αιγεβξηθή παξάζηαζε εθθξάδεη 

πόζα ζηαθηδόςσκα θαη πόζα θνπινύξηα αγόξαζε ν Πέηξνο (Πίλαθαο 7).  



 Ομοιόηηηα ηπιγώνων 

 

Πίνακαρ 8.  Ομοιόηηηα ηπιγώνων 

ΔΡΩΣΗΗ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

15. Να γξάςεηε ηνπο                                      

ίζνπο ιόγνπο ησλ πιεπξώλ 

ζην δεύγνο ησλ νκνίσλ 

ηξηγώλσλ  

ηνπ ζρήκαηνο.  

 

Πλήθορ μαθηηών Ν=207 

 

Με ηελ εξώηεζε 15 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ησλ 

νκνίσλ ηξηγώλσλ θαη ηελ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ νκόινγσλ πιεπξώλ. Σηελ 

νκνηόηεηα ηξηγώλσλ ην κέζν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ήηαλ κόιηο 57% θαη 

από απηνύο κόλν ην 31% απάληεζε ζσζηά (Πίλαθαο 8).  

Γύν ήηαλ ηα πην ζπρλά ιάζε ησλ καζεηώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ. Η ζύγρπζε 

ηεο νκνηόηεηαο κε ηελ ηζόηεηα ησλ ηξηγώλσλ θαη  ε αληηζηνίρεζε ησλ πιεπξώλ. 

 



 

 

Δπμηνεία γπαθικήρ παπάζηαζηρ ζςνάπηηζηρ 

ΔΡΩΣΗΗ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

16. Γίλεηαη ε παξαβνιηθή ηξνρηά ελόο 

ππξαύινπ. 

Σηνλ 

θαηαθόξπθν 

άμνλα 

ζεκεηώλεηαη 

ην ύςνο h 

ζε κέηξα 

ελώ ζηνλ 

νξηδόληην ν 

ρξόλνο t ζε δεπηεξόιεπηα. Να βξεζνύλ:  α) Τν 

κέγηζην ύςνο πνπ έθζαζε ν  πύξαπινο θαζώο 

θαη ν ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε, β) Τν ύςνο ηνπ 

ππξαύινπ 10 δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ 

εθηόμεπζε,  γ) Ο νιηθόο ρξόλνο πηήζεο. 
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Με ηελ εξώηεζε 16 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ ηθαλόηεηα αλάιπζεο θαη 

εξκελείαο ηεο  γξαθηθήοαλαπαξάζηαζεοκηαο θίλεζεο.  

Σηελ εξκελεία γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπκκεηείρε ην 86% ησλ καζεηώλ θαη 

από απηνύο όινη ζρεδόλ, ην 98%, απάληεζαλ ζσζηά.  



 

Δπμηνεία γπαθικήρ παπάζηαζηρ ζςνάπηηζηρ 

ΔΡΩΣΗΗ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

17. Πέληε ηεηξάγσλα πιαθάθηα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ην έλα δίπια ζην άιιν  

όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα ΑΒΓΓ.  Αλ ε  

πεξίκεηξνο ηνπ νξζνγσλίνπ ΑΒΓΓ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη, είλαη x cm, λα εθθξαζζεί κε 

ηε βνήζεηα ηνπ x: α) Η πιεπξά θαζελόο 

από ηα πιαθάθηα ,  β) Τν εκβαδόλ θαζελόο 

από ηα πιαθάθηα 
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Με ηελ εξώηεζε 17 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ ηθαλόηεηα αλάιπζεο θαη 

εξκελείαο κηαο αλαπαξάζηαζεο  θαη ηελ ηθαλόηεηα κεηάβαζεο ζε κηα άιιε 

αλαπαξάζηαζε. Σηελ εξώηεζε 17 ζπκκεηείρε ην 73% ησλ καζεηώλ θαη από απηνύο 

κόλν ην 54% απάληεζε ζσζηά.  

Τα πην ζπλεζηζκέλα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθαλ είλαη ε έθθξαζε x  θαη 
x

5
γηα 

ηελ πιεπξά θαζελόο από ηα πιαθάθηα. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη όινη ζρεδόλ νη 

καζεηέο γλσξίδαλε ηνλ ηύπν ηνπ εκβαδνύ ηνπ ηεηξαγώλνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πςθαγόπειο θεώπημα - Σπιγωνομεηπία 

ΔΡΩΣΗΗ Π  Ο    Ο    Σ  Α  

18. Τν ηξίγσλν ηνπ 

ζρήκαηνο είλαη 

νξζνγώλην ζην 

Α. Να ππνινγηζζεί ε πιεπξά  ΒΓ.    

19.  Αλ  x=5 λα ππνινγηζζνύλ νη ηξηγσλν- 

κεηξηθνί αξηζκνί ημΒ θαη  εθΓ 

 Πιήζνο καζεηώλ Ν=207 

 

 

Με ηελ εξώηεζε 18 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηε γλώζε θαη ηελ ηθαλόηεηα 

εθαξκνγήο ηνπ ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο. Σηελ εξώηεζε 18 ζπκκεηείρε ην 77% ησλ 

καζεηώλ θαη από απηνύο ην 93% απάληεζαλ ζσζηά.  

Με ηελ εξώηεζε 19 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ γλώζε θαη απνκλεκόλεπζε 

βαζηθώλ νξηζκώλ ηεο ηξηγσλνκεηξίαο. Σηελ εξώηεζε 19 ζπκκεηείρε ην 79% ησλ 

καζεηώλ θαη από απηνύο κόλν ην 49% απάληεζαλ ζσζηά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ςμπεπάζμαηα 

Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη όηη όζν αλεβαίλεη ην επίπεδν 

ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ ησλ εξσηήζεσλ, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ θαζώο 

θαη ηα πνζνζηά ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ κεηώλνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά 

κε ηελ άιγεβξα, νη καζεηέο ηα πεγαίλνπλ ζρεδόλ άξηζηα ζε εξσηήζεηο πνπ απαηηνύλ 

απιή δηαδηθαζηηθή αιγεβξηθή γλώζε (Δξ. 1-4: κέζν πνζνζηό επηηπρίαο 99%, ), όρη 

όκσο ην ίδην θαιά ζε εξσηήζεηο πνπ απαηηνύλ πην ζύλζεηε δηαδηθαζηηθή γλώζε (Δξ. 

5-7: κέζν πνζνζηό επηηπρίαο 95%, Δξ. 10-11: κέζν πνζνζηό επηηπρίαο 77%). 

Γπζθνιίεο εκθαλίδνληαη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ γηα ηελ 

παξαγνληνπνίεζε απιώλ αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαγνληνπνίεζεο (Δξ. 8-9: κέζν πνζνζηό επηηπρίαο84%).   Αδπλακίεο εληνπίδνληαη 

ζηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο θαη ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθώλ 

ηθαλνηήησλ, όπσο είλαη ε εξκελεία κηαο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

θαηάζηαζε ελόο νηθείνπ ζηνπο καζεηέο πξνβιήκαηνο (Δξ. 14: . κέζν πνζνζηό 

επηηπρίαο 51%), ε κεηάθξαζε κηαο ιεθηηθήο δηαηύπσζεο ζε αιγεβξηθή κνξθή αθόκε 

θαη όηαλ ε ιεθηηθή δηαηύπσζε ζπλνδεύεηαη από γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε (Δξ. 17: 

κέζν πνζνζηό επηηπρίαο 54%).   

Φαίλεηαη επίζεο όηη νη καζεηέο δελ έρνπλ αλαπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε κε 

απνηέιεζκα λα κελ   δνθηκάδνπλ αλ δνζέλ δεύγνο απνηειεί ιύζε ελόο 2x2 γξακκηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη λα ιύλνπλ ην ζύζηεκα. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη  έλα έιιεηκκα 

ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο πνπ είλαη αλαγθαίεο αξεηέο γηα ηελ θαηαλόεζε ελόο 

πξνβιήκαηνο,  ησλ δεηνύκελσλ θάζε εξώηεζεο θαη ηελ δηαηύπσζε νινθιεξσκέλσλ 

απαληήζεσλ (Δξ. 12: κέζν πνζνζηό επηηπρίαο 73%). Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε εξώηεζε 9, όπνπ θάπνηνη  καζεηέο δελ κπνξνύλ λα δερζνύλ ηελ 

αιγεβξηθή παξάζηαζε x(x-2)(x+2) ζαλ απάληεζε θαη ιύλνπλ ηελ εμίζσζε x(x-

2)(x+2) = 0 (δίιεκκα δηαδηθαζίαο- αληηθεηκέλνπ). Δληππσζηαθή ήηαλ, πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε, ε αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηεο γξαθηθήο 

απνηύπσζεο κηαο θίλεζεο. Ίζσο κηα εμήγεζε λα είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε 

αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο.  Σηε Γεσκεηξία 

δηαθαίλεηαη κεγαιύηεξε δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηελ Άιγεβξα. Οη καζεηέο δελ 

κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο, όπσο ην ππζαγόξεην ζεώξεκα, ζε κηα 

απιή εθαξκνγή. Δπίζεο ζπγρένπλ ηηο έλλνηεο ίζα ηξίγσλα θαη όκνηα ηξίγσλα. 

Πηζαλόλ απηό λα νθείιεηαη αθελόο ζην όηη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα είραλ δηδαρζεί ηα ίζα ηξίγσλα ζην Λύθεην θαη αθεηέξνπ 

ζην όηη, όπσο δήισζαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα, δελ δηδάρζεθαλ ηελ νκνηόηεηα ζην 

Γπκλάζην. Αλάινγα κε ηε Γεσκεηξία παξαηεξνύληαη θαη κε ηελ Τξηγσλνκεηξία. 

  Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκθσλνύλ κε ηηο 

πξνεγνύκελεο έξεπλεο θαη ηηο εληζρύνπλ. Φαίλεηαη όηη, παξά ηελ έκθαζε ζηε 

δηαδηθαζηηθή νπηηθή ηεο άιγεβξαο ζην Γπκλάζην, νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη αθόκε 

θαη ζε βαζηθέο αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. επίιπζε θιαζκαηηθήο εμίζσζεο) γηα ηηο 

νπνίεο έρνπλ αθηεξσζεί πνιιέο ώξεο δηδαζθαιίαο. Φαίλεηαη επηπιένλ, όηη ε 

ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε είλαη πεξηνξηζκέλε όπσο θαη ε κεηαγλώζε θαη ε θξηηηθή 

ζθέςε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη καζεηέο ηόζν ζηελ άιγεβξα, όζν θαη ζηε γεσκεηξία. 

Με απηό ην απόζεκα γλώζεσλ είλαη επλόεην όηη ην πέξαζκα ζηα πην ζεσξεηηθά, 

αθεξεκέλα θαη ηππηθά καζεκαηηθά ηνπ ιπθείνπ ζα είλαη δύζθνιν ή θαη αθαηόξζσην 

γηα πνιινύο καζεηέο. Αλ ζέινπκε λα πξνζεγγίζνπκε εξκελεπηηθά ην ζέκα ησλ 

επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ, ε εξκελεία ζηε βάζε ηεο γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο δελ 

θαίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαζώο ε δηαπίζησζε όηη δελ έρνπλ κηα ζηαζεξή θαη 



απνθξπζηαιισκέλε  καζεκαηηθή  γλώζε κεηά από ηξία ρξόληα  ζην Γπκλάζην είλαη 

πνιύ πηζαλό λα νθείιεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθώλ ζε απηή 

ηελ βαζκίδα θαη ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη. Δπνκέλσο,  είλαη 

απαξαίηεην, ζηελ θαηεύζπλζε καζεκαηηθά γηα όινπο, λα εμεηάζνπκε όζν γίλεηαη 

πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο ηεο ηάμεο όζν γίλεηαη πην ιεπηέο απνρξώζεηο ηεο νπηηθήο 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιηθώλ καζεκαηηθώλ. Διπίδνπκε όηη ε εξγαζία καο είλαη 

έλα  βήκα ζηελ θαηεύζπλζε απηή θαη αλακέλνπκε ε πξνζπάζεηά καο λα 

θηλεηνπνηήζεη θαη άιινπο θαζεγεηέο καζεκαηηθώλ ηεο ηάμεο θαη λα νδεγήζεη ζε λέεο  

έξεπλεο.  
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