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Περίληψη 
Στο κείμενο παρουςιάηεται το βιβλίο Μακθματικά Στ' Δθμοτικοφ ωσ εργαλείο που κα 
βοθκιςει τθν κατάκτθςθ και εμπζδωςθ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ που είναι απαραίτθτθ για 
τθ μετάβαςθ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο. Εξετάηεται επίςθσ θ δυνατότθτά του να 
ςτθρίξει το νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν ςε ςχζςθ με τα περιεχόμενα, τισ διδακτικζσ 
προςεγγίςεισ και τισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ που το βιβλίο υιοκετεί. 
 
Το πλαίςιο για τη διδαςκαλία των Μαθηματικϊν 
 
Θ μάκθςθ των βαςικϊν αρχϊν των Μακθματικϊν  ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ 
αποτελεί μια ςθμαντικι εκπαιδευτικι προτεραιότθτα ςε όλεσ τισ ανεπτυγμζνεσ κοινωνίεσ. 
τθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τα τελευταία Προγράμματα πουδϊν για τα Μακθματικά τθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (Π.Λ., 2011)  
«τα Μακθματικά κατζχουν κεντρικι κζςθ ςτα προγράμματα ςπουδϊν τθσ υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ εξ’ αιτίασ του εξαιρετικά ιςχυροφ τρόπου ερμθνείασ του κόςμου που 
προςφζρουν, τθσ ςθμαντικισ ςυνειςφοράσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ατομικισ, αλλά και τθσ 
ςυλλογικισ ςκζψθσ παγκοςμίωσ, του κακοριςτικοφ ρόλου τουσ ςτθ γνωςτικι, ακαδθμαϊκι 
και επαγγελματικι ανζλιξθ κάκε πολίτθ».  
Παρότι όμωσ αναγνωρίηεται ο ρόλοσ τουσ ωσ εργαλείου κατανόθςθσ και ερμθνείασ του 
κόςμου το μεγαλφτερο κομμάτι των ανκρϊπων του «πολιτιςμζνου κόςμου» δεν ζχει 
κακόλου καλι ςχζςθ με τα Μακθματικά, δεν ζχει κατανοιςει ποτζ τθν αξία τθσ απόδειξθσ, 
οφτε γνωρίηει τι ακριβϊσ ςθμαίνει «αξιωματικά κεμελιωμζνο ςφςτθμα». Αυτό όμωσ, 
ςυνεπάγεται περιοριςμζνθ αντίλθψθ του περιβάλλοντοσ κόςμου των ςχζςεων που τον 
διζπουν και των ςυςχετιςμϊν του. Είναι λοιπόν ςθμαντικό να επιςτρζψουμε, μζςω τθσ 
ουςιαςτικισ διδαςκαλίασ, ςτον άνκρωπο αυτό που του ανικει, αυτό που ο Freudenthal 
χαρακτθρίηει «φυςικι ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα», τα Μακθματικά (Freudenthal, 1968).  
 φμφωνα με τα τελευταία πορίςματα τθσ Ζρευνασ για τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν  
και τισ αντίςτοιχεσ πειραματικζσ εφαρμογζσ των ποριςμάτων αυτϊν θ μάκθςθ των 
Μακθματικϊν  μπορεί να βελτιωκεί ςθμαντικά (Bartolini Bussi & Bazzini, 2003. Brousseau, 
1997. Davidson & Kroll, 1991) μζςα από τθν ενεργό μάκθςθ. Ωςτόςο παρά τα ςυγκεκριμζνα 
πορίςματα και τισ υποδείξεισ για εφαρμογι τουσ ςτθν εκπαίδευςθ, μπορεί κανείσ να 
ιςχυριςτεί ότι, ςτθν πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, υπιρξαν πολφ μικρζσ 
αλλαγζσ. Για τθν αντίςταςθ αυτι ςτθν αλλαγι ευκφνονται διάφοροι παράγοντεσ ζνασ εκ 
των οποίων είναι και θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν (Andrew, 
2007) ϊςτε αυτοί να ενςτερνιςτοφν τισ νζεσ νοοτροπίεσ και να γίνουν κοινωνοί και 
εφαρμοςτζσ των αλλαγϊν που απαιτοφνται. Ακόμθ, οι ςφγχρονεσ διδακτικζσ μζκοδοι 
υποδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα τθσ βιωματικότθτασ ςτθ διδαςκαλία, τθν αναγκαιότθτα 
τθσ δράςθσ, τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, διά μζςω τθσ οποίασ το παιδί κάνει κτιμα 
του τθ νεοαποκτθκείςα γνϊςθ, όντασ πολλζσ φορζσ το ίδιο ο ερευνθτισ και ο εφευρζτθσ.  
Σο ινςτιτοφτο Freudenthal επιςθμαίνει πωσ ςτθ μακθματικι εκπαίδευςθ το ςθμείο 
εςτίαςθσ κα πρζπει να είναι θ δραςτθριότθτα ωσ διαδικαςία τθσ μακθματικοποίθςθσ μεν, 
υπογραμμίηει δε τον κίνδυνο παρερμθνείασ του πλαιςίου τθσ δραςτθριότθτασ. Όταν ο ίδιοσ 
ο Freudenthal προτείνει να παρουςιάςουμε ςτα παιδιά μια δραςτθριότθτα που να ζχει τθν 
αίςκθςθ τθσ πραγματικότθτασ, ζτςι που να ζχει νόθμα για αυτά, γεννιοφνται τα Ρεαλιςτικά 
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Μακθματικά (Van den Heuvel-Panhuizen & Drijvers, 2006) τα οποία είναι επίςθσ γνωςτά ωσ 
«Μακθματικά του πραγματικοφ κόςμου» (Realistic Mathematics Education). Σο μοντζλο 
των Ρεαλιςτικϊν Μακθματικϊν το οποίο επθρζαςε και τα Ελλθνικά Αναλυτικά 
Προγράμματα πουδϊν (Π.Λ., 2011) δεν είχε να κάνει τόςο με τον πραγματικό κόςμο, όςο 
με τθ βαρφτθτα που ζδινε ςτθν παρουςίαςθ προβλθμάτων και δραςτθριοτιτων που κα 
μποροφςαν οι μακθτζσ να φανταςτοφν, να κάνουν «πραγματικά» μζςα ςτο μυαλό τουσ 
(Van Den Heuvel-Panhuizen, 2003).  
 
Το βιβλίο των Μαθηματικϊν τησ Στϋ δημοτικοφ 
 
Θ οργάνωςθ του μακθματικοφ περιεχομζνου ςτο βιβλίο των Μακθματικϊν τθσ τϋ ζγινε με 
βάςθ τα ςφγχρονα ευριματα τθσ ζρευνασ για τθ διδαςκαλία και μάκθςθ, τα οποία 
διαμορφϊνουν τθν ςφγχρονθ τάξθ Μακθματικϊν πάνω ςε δφο προχποκζςεισ: 
Ο μακθτισ δεν αντιμετωπίηεται ωσ αποδζκτθσ μακθματικϊν πλθροφοριϊν που του 
προςφζρονται από τον διδάςκοντα με τθ μορφι αφιγθςθσ ι ερωταπόκριςθσ αλλά 
καταςκευάηει δυναμικά τθ μακθματικι γνϊςθ. Ζτςι, καλείται να διαμορφϊςει μια δικι του 
μακθματικι ςυμπεριφορά μζςα από τθν οργάνωςθ τθσ προςωπικισ δραςτθριοποίθςθσ και 
των εμπειριϊν του. Θ κεωρία οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ (κονςτρουκτιβιςμόσ) είναι μια 
γνωςτικι κεωρία που ςυνειςφζρει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
Παράλλθλα, ζχει γίνει ςαφζσ ότι θ μακθματικι γνϊςθ αναδεικνφεται μζςα από κατάλλθλα 
διαμορφωμζνεσ διδακτικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ ςχεδιάηονται για κάκε ζννοια. Σθν 
άποψθ αυτι ςυμπλθρϊνει θ ζννοια του εννοιολογικοφ πεδίου, ςτθ βάςθ τθσ οποίασ μια 
μακθματικι γνϊςθ δεν μπορεί να οικοδομθκεί μζςα από μία ι μερικζσ δραςτθριότθτεσ 
αλλά μζςα από ζνα ςφνολο καταςτάςεων και προβλθμάτων ςτα οποία θ ζννοια λειτουργεί 
και παίρνει το νόθμά τθσ (Σηεκάκθ & Δελθγιωργάκοσ, 2000).  
 
Α. Περιεχόμενο του βιβλίου των Μαθηματικϊν Στϋ Δημοτικοφ 
 
Σο νζο πλαίςιο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ οδθγεί το μακθτι να αναλάβει ζνα νζο ρόλο, 
κακϊσ θ μακθματικι τάξθ είναι, πλζον, ζνα ανοικτό διδακτικό περιβάλλον και το 
μακθματικό περιεχόμενο προςεγγίηεται μζςα από μια ποικιλία καταςτάςεων και 
εφαρμογϊν ςε ςφνδεςθ με τισ άλλεσ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία, αλλά επίςθσ και ςε 
ςφνδεςθ με τον πολιτιςμό και τα κοινωνικά ηθτιματα. 
Σο νζο βιβλίο οργανϊνει τθν τάξθ και το μακθτι προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. το πρϊτο 
μζροσ κάκε κεφαλαίου προτείνονται δραςτθριότθτεσ που καλείται ο μακθτισ να 
αντιμετωπίςει ατομικά ι ςυνεργατικά για να προςεγγίςει τθν νζα γνϊςθ. Αυτι θ διδακτικι 
πρακτικι ανταποκρίνεται ςε ζνα διπλό ςτόχο: 
• ο μακθτισ κατακτά τθ μακθματικι γνϊςθ με ζνα τρόπο αποτελεςματικότερο και 

μονιμότερο (μζςα από δραςτθριότθτεσ που θ ςυγκεκριμζνθ μακθματικι γνϊςθ οδθγεί 
ςτθν αντιμετϊπιςι  τουσ),  

• καλλιεργείται θ ικανότθτά του να λφνει πραγματικά προβλιματα και να αντιμετωπίηει 
καταςτάςεισ, ικανότθτα που χωρίσ καμιά αμφιβολία είναι χριςιμθ ςτθ ςχολικι αλλά 
και ςτθ εξωςχολικι ηωι του. 

Με αυτι τθν ζννοια τα Μακθματικά δεν αποτελοφν μόνο ζνα ςφςτθμα γνϊςεων αλλά και 
μια διαδικαςία ςφλλθψθσ, οργάνωςθσ και τεκμθρίωςθσ αυτϊν των γνϊςεων. Για κάκε 
τάξθ θ διδαςκαλία των Μακθματικϊν πρζπει να οργανωκεί ςτθ βάςθ μιασ ςυνφπαρξθσ, 
ενόσ ςχεδιαςμοφ κατάλλθλων και πλοφςιων δραςτθριοτιτων και ενόσ προγραμματιςμοφ 
μιασ επικυμθτισ τελικισ ςυμπεριφοράσ. Με αυτι τθ λογικι προςδιορίηουν τουσ ειδικοφσ 
ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν τόςο ςτο Δθμοτικό όςο και ςτο Γυμνάςιο και 
ορίηουν τουσ άξονεσ του γνωςτικοφ περιεχομζνου για τα βιβλία κάκε τάξθσ. Οι 



ςυγκεκριμζνοι άξονεσ για το εγχειρίδιο τθσ τ' Δθμοτικοφ και για το εγχειρίδιο τθσ Α' 
Γυμναςίου όπωσ προςδιορίηονται από τα ΑΠ του 2003 είναι οι παρακάτω: 
 

Μαθηματικά Στ' Δημοτικοφ Μαθηματικά Α' Γυμναςίου 

Ενότητα Μαθήματα Ενότητα Μαθήματα 

Αρικμοί και πράξεισ 24 Αρικμθτικι - Άλγεβρα 11 

Εξιςϊςεισ 5 Εξιςϊςεισ και προβλιματα 3 

Λόγοι, Αναλογίεσ, Ποςοςτά 15 
Ανάλογα και Αντιςτρόφωσ 
ανάλογα ποςά, Ποςοςτά 

8 

υλλογι και επεξεργαςία 
δεδομζνων, τατιςτικι 

4 -  

Μετριςεισ - Γεωμετρία (7+ 16) 23 Μετριςεισ -Γεωμετρία 23 

  Κετικοί & αρνθτικοί αρικμοί 10 

Αρικμόσ διδακτικϊν ωρϊν που 
προβλζπονται: 120 

ΤΝΟΛΟ 71 
Αρικμόσ διδακτικϊν ωρϊν που 
προβλζπονται: 102 

ΤΝΟΛΟ 60 

 
Εξετάηοντασ κανείσ τουσ άξονεσ του γνωςτικοφ περιεχομζνου για τα δφο βιβλία, όπωσ 
εμφανίηονται ςτον παραπάνω πίνακα, παρατθρεί πωσ οι ενότθτεσ είναι κοινζσ. Σο μόνο 
καινοφριο ςτοιχείο που υπάρχει ςτα μακθματικά τθσ Α' Γυμναςίου είναι οι Κετικοί και 
Αρνθτικοί αρικμοί για τουσ οποίουσ αφιερϊνονται δζκα μακιματα. Φαίνεται δθλαδι, πωσ 
ςτθν Α' Γυμναςίου γίνεται μία προςπάκεια επανάλθψθσ ολόκλθρθσ τθσ φλθσ τθσ τ' 
δθμοτικοφ. Εφλογα προκφπτει το ερϊτθμα: Αυτι θ επανάλθψθ γίνεται επειδι οι μακθτζσ 
δεν ζχουν κατακτιςει τθ ςυγκεκριμζνθ φλθ, ι θ φλθ εμπλουτίηεται και δίνεται ςτουσ 
μακθτζσ ςε υψθλότερο επίπεδο; 
Κρίνοντασ από τον αρικμό των μακθμάτων κάκε ενότθτασ ςτθ τ' και ςτθν Α' Γυμναςίου, 
βλζπουμε ότι ςτθν Α' Γυμναςίου διατίκενται περίπου τα μιςά μακιματα για τισ 
αντίςτοιχεσ ενότθτεσ ςε ςχζςθ με τα μακιματα που διατζκθκαν ςτθν τ' δθμοτικοφ. 
Εξαίρεςθ αποτελεί θ ενότθτα τθσ γεωμετρίασ για τθν οποία ςτο γυμνάςιο διατίκενται επτά 
μακιματα περιςςότερα από τθν τ' δθμοτικοφ ζνα ποςοςτό περίπου 40% περιςςότερο. 
Άρα με βάςθ τθν παρατιρθςθ αυτι, είναι μάλλον δφςκολο να εμπλουτιςτοφν τα 
αντίςτοιχα κεφάλαια και να διδαχτοφν ςτουσ μακθτζσ ωσ μακθματικά υψθλότερου 
επιπζδου (Κλιάπθσ, 2009). 
Εξετάηοντασ το βιβλίο τθσ τ' τάξθσ είναι ξεκάκαρο ότι ςτθν πρϊτθ ενότθτα (24 μακιματα) 
γίνεται μια επανάλθψθ όλων των απλϊν εννοιϊν τθσ αρικμθτικισ και τθσ γεωμετρίασ που 
ζχουν ςυναντιςει τα παιδιά ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, ενϊ ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ 
ςυμπεριλαμβάνονται μακθματικζσ ζννοιεσ που προετοιμάηουν τθν ανάπτυξθ τθσ 
αλγεβρικισ ςυλλογιςτικισ και των αλγεβρικϊν εννοιϊν. Δεν φαίνεται λοιπόν, από τα 
περιεχόμενα των δφο βιβλίων, για ποιο λόγο θ επανάλθψθ τθσ φλθσ τθσ τ' Δθμοτικοφ ςτο 
μάκθμα των μακθματικϊν είναι ςκόπιμο να γίνει και μάλιςτα να αφιερωκοφν τόςα πολλά 
μακιματα για το ςκοπό αυτό. 
 
Β. Διδακτικζσ προςεγγίςεισ του βιβλίου των Μαθηματικϊν Στϋ Δημοτικοφ 
 
Σο παραδοςιακό «δαςκαλοκεντρικό» μοντζλο διδαςκαλίασ αμφιςβθτείται ςτο βιβλίο 
«Μακθματικά τϋ Δθμοτικοφ», κακϊσ ο προςανατολιςμόσ του είναι μακθτοκεντρικόσ, ενϊ 
θ διδαςκαλία δεν αφορά μόνο τισ γνϊςεισ, αλλά και τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ. Μια νζα 
αντίλθψθ για τον εκπαιδευτικό προβάλλεται κατά τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ δεν είναι 
απλόσ μεταδότθσ τισ γνϊςθσ, αλλά προετοιμάηει και οργανϊνει ζνα πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 
ο μακθτισ κινείται ανακαλφπτοντασ τθ γνϊςθ. Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, θ μακθματικι 



εκπαίδευςθ αποκτά ιδιαίτερο προςανατολιςμό και ςθμαςία και θ παραδοςιακι 
διδαςκαλία αντικακίςταται με το «ανακαλυπτικό μοντζλο» τθσ μάκθςθσ δθλαδι μορφζσ 
διδακτικισ προςζγγιςθσ που ςτθρίηονται κυρίωσ ςτθ δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν και 
τθν εμπλοκι τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν διδακτικϊν καταςτάςεων. το ανακαλυπτικό 
μοντζλο οι ςτόχοι τθσ Μακθματικισ Εκπαίδευςθσ επιτυγχάνονται μζςα από τθν 
αντιμετϊπιςθ δραςτθριοτιτων (Κλιάπθσ & Καςςϊτθ, 2005b) ι/και μζςα από τθν 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. Αντιμετωπίηω μια μακθματικι δραςτθριότθτα ςθμαίνει 
αναγνωρίηω μια προβλθματικι κατάςταςθ, εικάηω για το αποτζλεςμα, πειραματίηομαι, 
ςυνκζτω ζνα ςυλλογιςμό, διατυπϊνω μια λφςθ, ελζγχω τα αποτελζςματα και αξιολογϊ τθν 
ορκότθτά τουσ ςε ςυνάρτθςθ με τισ απαντιςεισ των ςυμμακθτϊν μου και το αρχικό 
πρόβλθμα (Καςςϊτθ, Κλιάπθσ, & Οικονόμου, 2006). Μζςω τθσ επεξεργαςίασ κατάλλθλων 
δραςτθριοτιτων, λοιπόν, οι μακθτζσ μακαίνουν να ερευνοφν, να αιτιολογοφν κατ' 
αναλογία, να αντιπαρζρχονται αντιπαρακζςεισ, να εκτιμοφν τθν ιςχφ πικανϊν λφςεων, να 
επιχειρθματολογοφν υπζρ τθσ λφςθσ που προτείνουν και να εκφράηονται ςτθ μακθματικι 
γλϊςςα εκτιμϊντασ τθν ιςχφ τθσ ωσ εργαλείο επικοινωνίασ 
 
Γ. Η αξιολόγηςη ςτο βιβλίο των Μαθηματικϊν Στϋ Δημοτικοφ 
 
το βιβλίο τθσ τ' Δθμοτικοφ ορίηεται πωσ οι «παραδοςιακζσ» μζκοδοι ποςοτικισ 
αξιολόγθςθσ, όπωσ για παράδειγμα, τα γραπτά διαγωνίςματα, τα τεςτ, τα κλειςτά 
προβλιματα, οι αλγορικμικζσ προςεγγίςεισ αποςτικιςθσ, οι ανταγωνιςτικζσ μόνο 
διαδικαςίεσ και όχι οι ςυνεργατικζσ, δεν είναι επαρκείσ για μια επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ 
αξιολόγθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκτοφν οι μακθτζσ. Προκειμζνου να 
αξιολογθκοφν όλεσ οι διαφορετικζσ δεξιότθτεσ και θ γνϊςθ που απεικονίηονται ςτουσ 
ςτόχουσ και το περιεχόμενο ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν, απαιτοφνται ποικίλεσ μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, εργαλεία, ςτρατθγικζσ, και όργανα. Κάκε μάκθμα απαιτεί πλζον ζνα 
ιςορροπθμζνο «ςφςτθμα αξιολόγθςθσ» το οποίο να ςυνδυάηει τα διαφορετικά ςχιματα και 
τισ ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ προκειμζνου να αξιολογθκοφν όλοι οι ςτόχοι οι διαδικαςίεσ 
και τα περιεχόμενα των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων. Ζνα τζτοιο «ςφςτθμα» χρθςιμοποιεί 
τόςο τυπικζσ όςο και άτυπεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ ((Κλιάπθσ & Καςςϊτθ, 2005a). 
Οι άτυπεσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ, ςτο βιβλίο τθσ τ' Δθμοτικοφ, περιλαμβάνουν τθν 
παρατιρθςθ των μακθτϊν κακϊσ αυτοί εργάηονται (ατομικά ι ωσ μζλθ μιασ ομάδασ), τθ 
ςυλλογι και εξζταςθ των φφλλων εργαςίασ τουσ και τθν υποβολι ερωτιςεων κατανόθςθσ 
του μακιματοσ ςτουσ μακθτζσ. Θ άτυπθ αξιολόγθςθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ ςε κακθμερινι 
βάςθ κακϊσ ο δάςκαλοσ αξιολογεί ςυνεχϊσ τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ και τουσ μακθτζσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ όταν αυτοί ρωτοφν ι απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ του και 
ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ των μακθτϊν του διαμορφϊνει τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ 
του. ε κάκε δραςτθριότθτα ςτα μακιματα του βιβλίου των μακθματικϊν τθσ τ' 
Δθμοτικοφ υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ για άτυπθ αξιολόγθςθ όπου ο 
εκπαιδευτικόσ ςυλλζγει πλθροφορίεσ για το τι μακαίνει κάκε μακθτισ. Επιπλζον 
προτείνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να χρθςιμοποιιςουν το «φάκελο εργαςιϊν του 
μακθτι» (portfolio) ο οποίοσ αποτελεί εργαλείο που μπορεί να βοθκιςει ςτθν 
αποτελεςματικότερθ αξιολόγθςθ του μακθτι κακϊσ ςυγκεντρϊνει τα αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθσ και τισ εργαςίεσ του κάκε μακθτι για μια χρονικι περίοδο και μπορεί να 
περιζχει υλικό που καταςκεφαςε ο μακθτισ ι φωτογραφίεσ που καταγράφουν τισ 
δραςτθριότθτεσ και τα προγράμματα ςτα οποία ςυμμετείχε. 
Αντίκετα με τισ άτυπεσ, οι τυπικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ ζχουν ςαν ςτόχο να μετριςουν τθν 
επίδοςθ των μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν μακθματικι ςκζψθ και ςτθν 
αναηιτθςθ ενόσ αποτελζςματοσ. Οι τυπικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ κζτουν ωσ προχπόκεςθ οι 
μακθτζσ να διατυπϊνουν προβλιματα, να βρίςκουν διάφορεσ λφςεισ και να ερμθνεφουν τα 



αποτελζςματα. Για τθν τυπικι μορφι τθσ αξιολόγθςθσ ςτο βιβλίο τθσ τ' Δθμοτικοφ 
χρθςιμοποιοφνται τα εξισ: 
• Ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα οι οποίεσ υπάρχουν ςτο Σετράδιο Εργαςιϊν και 

ςτα Κριτιρια αξιολόγθςθσ 
• Ανοιχτζσ ερωτιςεισ (ςτα Κριτιρια αξιολόγθςθσ) φντομεσ ζρευνεσ (ςτο Σετράδιο 

Εργαςιϊν) χζδια εργαςίασ (Projects) που περιζχονται ςτο Σετράδιο Εργαςιϊν. 
 
Οι δυςκολίεσ ςτην εφαρμογή του βιβλίου - ανάγκη επιμόρφωςησ των εκπαιδευτικϊν 
 
φμφωνα με τα τελευταία Αναλυτικά προγράμματα το μακθματικό περιεχόμενο αποκτά 
ςθμαςία μζςα ςτο πλαίςιο τθσ επαν-ανακάλυψθσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ από τον 
μακθτευόμενο (Π.Λ., 2011). Σα καινοφρια βιβλία των Μακθματικϊν  ακολουκϊντασ τισ νζεσ 
τάςεισ, ειςάγουν το 2007 προτάςεισ για δραςτθριότθτεσ είτε ςτθν αρχι των κεφαλαίων, 
είτε ςτο τζλοσ των κεφαλαίων ςαν εφαρμογι ι επζκταςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ (Καςςϊτθ, κ. ά., 
2006). Σο βιβλίο παρζχει το πλαίςιο Μακθματικϊν  δραςτθριοτιτων και προβλθμάτων, το 
οποίο, ωςτόςο, πρζπει να προςαρμοςτεί για να ζχει νόθμα για όςο το δυνατόν 
περιςςότερουσ μακθτζσ ςε μεγάλα αςτικά κζντρα, ι ςτθν επαρχία, ςε αδφναμουσ μακθτζσ 
ι ςε δυνατοφσ, ςε μακθτζσ με πλοφςιο κοινωνικό υπόβακρο, ι ςε μακθτζσ με φτωχότερο. 
Προφανϊσ κανζνα βιβλίο δεν μπορεί να καλφψει όλα τα παραπάνω και απαιτείται θ 
προςαρμογι του ςτο επίπεδο, τα ενδιαφζροντα και τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε τάξθσ. Είναι 
όμωσ οι εκπαιδευτικοί κατάλλθλα καταρτιςμζνοι ϊςτε να μπορζςουν να εφαρμόςουν τισ 
προτεινόμενεσ διδακτικζσ μεκόδουσ, να τροποποιιςουν τισ υπάρχουςεσ δραςτθριότθτεσ ι 
να δθμιουργιςουν άλλεσ που κα ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα τισ ικανότθτεσ και τισ 
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ τουσ; 
Δυςτυχϊσ οι εκπαιδευτικοί, παρά τισ επιμορφϊςεισ, ςτθν πλειοψθφία τουσ επιμζνουν ςτο 
παραδοςιακό μοντζλο διδαςκαλίασ (Οικονόμου, 2000). Διάφορεσ απόψεισ προςπακοφν να 
απαντιςουν ςτο ερϊτθμα «τι φταίει». Θ επικρατοφςα άποψθ από μζροσ των 
εκπαιδευτικϊν είναι πωσ ο χρόνοσ μζςα ςτθ ςχολικι αίκουςα είναι πολφ περιοριςμζνοσ ςε 
ςχζςθ με τθν προβλεπόμενθ φλθ, ϊςτε να μθν μζνουν περικϊρια εμβάκυνςθσ ι 
πειραματιςμοφ (Kliapis & Kassoti, 2009. Κλιάπθσ, 2013). Όςον αφορά τισ επιμορφϊςεισ, 
υπάρχει θ άποψθ πωσ οι εκπαιδευτικοί επιμορφϊκθκαν μεν ωσ προσ το περιεχόμενο των 
δραςτθριοτιτων, δεν επιμορφϊκθκαν όμωσ και ωσ προσ το πνεφμα τουσ (Οικονόμου, Π. 
2010). Ειδικότερα, ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ από μόνθ τθσ μια δραςτθριότθτα, ι το πλαίςιο 
μζςα από το οποίο αυτι αναδφεται δεν είναι ικανά να οδθγιςουν ςε ουςιαςτικι μάκθςθ 
(Οικονόμου, Α. 2010). Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ και θ διαχείριςθ, από τθ μεριά του τθσ 
πορείασ τθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και θ ςυνεχισ αναπροςαρμογι του πλαιςίου τθσ ςτθν 
ευκυγράμμιςθ με τα εκάςτοτε δεδομζνα τθσ τάξθσ αποτελεί εξίςου κρίςιμο ςθμείο 
(Γκαράνθσ, 2010. Οικονόμου, 2000). 
Κατά ςυνζπεια, ο κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ επιμόρφωςθσ είναι να παρζχει ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ γνϊςεισ ςχετικά με τθ μεκοδολογία διδαςκαλίασ που ευνοεί μια βακιά 
εννοιολογικι μάκθςθ των Μακθματικϊν  μζςα από τθν κονςτρουκτιβιςτικι  προςζγγιςθ με 
τθν ενεργι ςυμμετοχι των ίδιων των εκπαιδευτικϊν ςτθν οικοδόμθςθ τθσ δικι τουσ 
γνϊςθσ με βάςθ τουσ παρακάτω άξονεσ:  
• χεδιαςμόσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ Ρεαλιςτικισ Μακθματικισ Εκπαίδευςθσ 
• Οι ςυμμετζχοντεσ να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τισ εμπειρίεσ τουσ ωσ εκπαιδευτικοί, 

επιςθμαίνοντασ τισ ςυνθκζςτερεσ δυςκολίεσ των μακθτϊν με το ςυγκεκριμζνο 
αντικείμενο ςε επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ. 

• Να παρουςιάηονται ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ με βάςθ το μοντζλο τθσ Εξελικτικισ 
Διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν (Bartolini Bussi & Bazzini, 2003. Goldin, 2003. 
Steinbring, 2005. Streefland, 1993. Van de Walle, 2007) το οποίο είναι ζνα προϊόν τθσ 



ζρευνασ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ των Μακθματικϊν  για περιςςότερο από δφο 
δεκαετίεσ. 

• Οι ςυμμετζχοντεσ να προβλθματιςτοφν αντιπαραβάλλοντασ τισ εμπειρίεσ από τθ 
διδαςκαλία τουσ και ςυγκρίνοντασ τεσ με το προτεινόμενο μοντζλο μάκθςθσ. 

Θ ιδζα πίςω από αυτι τθ δομι τθσ επιμόρφωςθσ είναι ότι θ χριςθ τεχνικϊν, ερευνθτικϊν 
αποτελεςμάτων και τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα κα προετοιμάςει 
τουσ εκπαιδευτικοφσ να αναλάβουν οι ίδιοι το ρόλο του ερευνθτι, αναπτφςςοντασ μια 
κριτικι άποψθ για τθ διδαςκαλία τουσ, ωσ υποχρεωτικό πρϊτο βιμα για να τθ βελτιϊςουν 
(Bartolini Bussi & Bazzini, 2003). υνεπϊσ, ο ςτόχοσ του προβλθματιςμοφ και τθσ ςυηιτθςθσ 
ςχετικά με τισ δυςκολίεσ των μακθτϊν ςτθ διδαςκαλία κάκε ενότθτασ είναι να βοθκιςει 
τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςτρζψουν τθν προςοχι τουσ πζρα από τον εαυτό τουσ, δθλαδι από 
τον διδάςκοντα, προσ το διδαςκόμενο δθλαδι τον μακθτι (Kennedy, 2008). Θ εμπειρία και 
θ «προθγοφμενθ γνϊςθ» που κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει κα πρζπει να αποτελζςουν το 
ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ενεργισ 
μάκθςθσ και  του κονςτρουκτιβιςμοφ ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν. 
Θ επιμόρφωςθ, λοιπόν δεν ζχει ςτόχο να «δείξει» ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πωσ να 
χρθςιμοποιιςουν ζνα βιβλίο με διαφορετικό τρόπο αλλά να λειτουργιςει ωσ ςυςτθματικι 
προςπάκεια να αντιλθφκοφν οι εκπαιδευτικοί διαφορετικά το ρόλο τουσ. Οι εκπαιδευτικοί 
αποδίδουν ςτον εαυτό τουσ ζνα ςυγκεκριμζνο ρόλο με βάςθ τόςο τθν προςωπικι όςο και 
τθν κοινωνικι αντίλθψθ. φμφωνα με το ρόλο αυτό ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να 
«εξαςφαλίςει» τθ μάκθςθ που κεωρείται ότι παρζχει, και ζτςι αιςκάνεται υποχρεωμζνοσ 
να παρεμβαίνει ςε κάκε φάςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ. Επιπλζον οι αντιλιψεισ που 
φαίνεται να ζχουν οι εκπαιδευτικοί για πϊσ μακαίνει ο μακθτισ γενικά, κυριαρχοφνται από 
τθν άποψθ ότι το άτομο δεν μπορεί να καταςκευάςει μόνο του τθ γνϊςθ κατά ςυνζπεια 
κάποιοσ που τθν γνωρίηει πρζπει να τθν «εξθγιςει» ι να τθ «δείξει». Σζλοσ, οι γνϊςεισ και 
οι εμπειρίεσ που ζχουν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τθ διδακτικι διαδικαςία τουσ 
οδθγοφν να αποδίδουν ακόμα ζνα κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο ςτο δάςκαλο (Σηεκάκθ & 
Δελθγιωργάκοσ, 2000).  
Θ αντίςταςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν «εκχϊρθςθ» τθσ ευκφνθσ μάκθςθσ ςτουσ μακθτζσ, 
αποτελεί ίςωσ ζνα από τα κεμελιϊδθ προβλιματα ςτθν αλλαγι των διδακτικϊν πρακτικϊν, 
δεδομζνου ότι κάκε νζασ μορφισ διδακτικι προςζγγιςθ ςτθρίηεται ςε τελικι ανάλυςθ ςτθν 
πρόταςθ μιασ κατάλλθλθσ δραςτθριότθτασ ςτουσ μακθτζσ. Θ αντίςταςθ αυτι αποτελεί ζνα 
ςυςτθματικό φαινόμενο το οποίο γενικεφει το διδακτικό παράδοξο το οποίο αναφζρεται 
πιο πάνω: «όςο περιςςότερο ο εκπαιδευτικόσ κεωρεί ότι είναι ςτθν ευκφνθ του θ 
μεταφορά τθσ γνϊςθσ, τόςο λιγότερθ ευκφνθ εκχωρεί ςτουσ μακθτζσ με αποτζλεςμα τθ 
μείωςθ ι ακόμα και τθν ακφρωςθ τθσ γνϊςθσ που κεωρεί ότι ζχει ευκφνθ να αναπτφξει».  
Θ ουςιαςτικότερθ ςυνειςφορά λοιπόν κάκε επιμορφωτικοφ προγράμματοσ είναι να 
πειςτοφν καταρχιν οι εκπαιδευτικοί για τθν αναγκαιότθτα αλλαγισ των πρακτικϊν 
διδαςκαλίασ τουσ, γεγονόσ που απαιτεί τθν αναγνϊριςθ από μζρουσ τουσ των αδυναμιϊν 
των διδακτικϊν τουσ προςεγγίςεων, κακϊσ και των αξιόλογων δυνατοτιτων κατανόθςθσ 
που διακζτουν οι μακθτζσ, οι οποίεσ ελάχιςτα αξιοποιοφνται από τα ιςχφοντα 
Προγράμματα πουδϊν και από τισ δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςτθν 
τάξθ. ε ζνα δεφτερο επίπεδο, θ υιοκζτθςθ νζων διδακτικϊν προςεγγίςεων εμφανίηεται να 
εξαρτάται, ςφμφωνα με τθ ςχετικι βιβλιογραφία (Goldsmith & Schifter, 1997), από το 
βακμό ςτον οποίο οι εκπαιδευτικοί μακαίνουν να αποδζχονται ι ακόμα και να 
δθμιουργοφν ςτουσ μακθτζσ καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ, αβεβαιότθτασ, δοκιμϊν και 
λάκουσ και να τισ αξιοποιοφν δυναμικά μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ. 
Αυτι θ διαδικαςία βζβαια δεν είναι οφτε απλι οφτε αυτοματοποιθμζνθ, χρειάηεται χρόνοσ 
για να προςαρμοςτοφν και οι μακθτζσ και ο εκπαιδευτικόσ ςτο νζο τρόπο εργαςίασ και 
επικοινωνίασ ο οποίοσ υποδεικνφεται ςτο βιβλίο (Καςςϊτθ, κ. ά., 2006). 



Ωςτόςο, ςτθν επιςτιμθ των μακθματικϊν δεν είναι ακόμθ ξεκάκαρο οφτε αυςτθρά 
προςδιοριςμζνο ποιοσ είναι ο καλφτεροσ δυνατόσ τρόποσ για να «διδάξουμε» 
ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα. Ζτςι ςθμαντικά ερωτιματα αναδφονται ςχετικά με 
τθν εναςχόλθςθ των μακθματικϊν με τισ δραςτθριότθτεσ και τθν ανακαλυπτικι μζκοδο 
διδαςκαλίασ. Σζτοια ερωτιματα είναι: Πϊσ θ δραςτθριότθτα των μακθτϊν τουσ οδθγεί ςε 
καταςκευζσ και γενικεφςεισ και, κατά ςυνζπεια, ςε ζννοιεσ που ςυνδζονται με το 
ςυγκεκριμζνο μακθματικό περιεχόμενο που επιδιϊκουμε; Πϊσ θ αντιμετϊπιςθ 
δραςτθριοτιτων από τουσ μακθτζσ καταφζρνει τελικά να ςυγκλίνει προσ μία επιςτθμονικι 
γνϊςθ που είναι τα ίδια τα Μακθματικά; 
Οι απαντιςεισ για το βιβλίο τθσ τ' Δθμοτικοφ βρίςκονται ςτθ διδακτικι μεκοδολογία 
(Καςςϊτθ όπ.π.) με βάςθ τθν οποία μζςα από τθν αντιμετϊπιςθ δραςτθριοτιτων ο 
εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ μακθτζσ του είτε ςε μικρζσ ομάδεσ είτε εταιρικά (ανά δφο) 
να ανακαλφψουν και να αναπτφξουν τισ μακθματικζσ γνϊςεισ όπωσ αυτζσ ςτοχοκετοφνται 
ςτο κάκε μάκθμα. Οι μακθτζσ διευρφνουν, μεταςχθματίηουν ι αναδομοφν τθν 
προχπάρχουςα γνϊςθ, για να οδθγθκοφν βακμιαία ςτθν κατάκτθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των δραςτθριοτιτων, ο δάςκαλοσ επιςθμαίνει τθ νζα 
μακθματικι γνϊςθ «ενοποιϊντασ» τισ απόψεισ και τα ςυμπεράςματα των μακθτϊν, 
«ανακεφαλαιϊνοντασ» και «επιςθμοποιϊντασ» τισ γνϊςεισ που αποκτικθκαν. 
 
Συμπεράςματα 
 
Σο μεγάλο ερϊτθμα που προκφπτει για τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν και τθν ομαλι 
ςυνζχεια των μακθτϊν ςτθν επόμενθ βακμίδα, ςε ςχζςθ μα τα Μακθματικά, είναι το κατά 
πόςο οι εκπαιδευτικοί είναι πρόκυμοι να μετακινθκοφν από τισ «παραδοςιακζσ» 
διδακτικζσ προςεγγίςεισ και να εφαρμόςουν τισ υποδεικνυόμενεσ πρακτικζσ ςτθ διδακτικι 
πράξθ. Πρόςφατεσ ζρευνεσ ζδειξαν πωσ αν και οι εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ 
εμφανίηονται πρόκυμοι να εφαρμόςουν τισ νζεσ πρακτικζσ, εμφανίηεται μια αδυναμία εκ 
μζρουσ τουσ να διακρίνουν τισ διδακτικζσ διαςτάςεισ μζςα από τισ οποίεσ 
διαμορφϊνονται οι ςυνκικεσ για μια αποτελεςματικι μάκθςθ με αποτζλεςμα να 
πριμοδοτοφν ι να αξιολογοφν επιφυλακτικά αδιακρίτωσ όλουσ τουσ διδακτικοφσ 
προςανατολιςμοφσ (παραδοςιακοφσ και ςφγχρονουσ) που τουσ προςφζρκθκαν (ακονίδθσ 
& Κλϊκου, 2007). Φαίνεται όμωσ πωσ μζςα από τθ ςταδιακι εξοικείωςι τουσ με τισ νζεσ 
πρακτικζσ διδαςκαλίασ οι εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ άρχιςαν να μετακινοφνται από 
τθν αντίλθψθ τθσ διδαςκαλίασ ωσ ατομικι υπόκεςθ ςε μιαν αντίλθψθ όπου θ διδαςκαλία 
γίνεται κατανοθτι ωσ πεδίο διερεφνθςθσ των φαινομζνων που τθ ςυνκζτουν (ακονίδθσ, 
Πόταρθ, Μαναρίδθσ, & Χατηθγοφλα, 2007). 
Ενϊ οι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ φάνθκε να μετακινοφνται, ζςτω και 
αργά, από τθ δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία προσ τισ νζεσ διδακτικζσ πρακτικζσ, δεν 
υπάρχουν ερευνθτικά δεδομζνα που να αποδεικνφουν πωσ ςυμβαίνει το ίδιο και με τουσ 
κακθγθτζσ του Γυμναςίου. Ζτςι μζνει να αποδειχκεί κατά πόςο οι κακθγθτζσ είναι 
διατεκειμζνοι να αλλάξουν τισ δικζσ τουσ παραδοςιακζσ πρακτικζσ και να λειτουργιςουν 
ςε ζνα νζο μακθςιακό περιβάλλον εκχωρϊντασ ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ ςτουσ μακθτζσ, 
να προωκιςουν τθν αποκαλυπτικι μάκθςθ και να λειτουργιςουν ςε ζνα ςυνεργατικό 
πλαίςιο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. 
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