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Η κεηάβαζε από ηελ Πρωηοβάζκηα ζηε Δεσηεροβάζκηα Εθπαίδεσζε από ηε ζθοπηά ηες 

δηδαζθαιίας ηωλ Μαζεκαηηθώλ παροσζηάδεη κηα ποισπιοθόηεηα ποσ από κόλε ηες ζέηεη 

κηα ζεηρά από δεηήκαηα προς ζσδήηεζε. Τα δεηήκαηα ασηά κπορεί λα ζτεηίδοληαη: (α) κε 

ηης (περηζζόηερο ή ιηγόηερο προθαλείς) καζεκαηηθές περηοτές θοηλού ελδηαθέροληος, (β) 

κε ηης δσζθοιίες επηθοηλωλίας αλάκεζα ζηης δσο βαζκίδες ποσ πεγάδοσλ από παράγοληες 

ζτεηηθούς κε ηο ζσλετές ηοσ αλαισηηθού προγράκκαηος, ηης παηδαγωγηθές προζεγγίζεης ή 

θοηλωληθούς παράγοληες, θαη (γ) ηελ δσλακηθή κηας ελδετόκελες ζσλεργαζίας αλάκεζα 

ζηης δσο βαζκίδες 
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Εισαγωγή 
 

Το θέμα της μετάβασης από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια έχει 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών (ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν 

οι μελέτες των Graham&Hill, 2002;Galton, GrayandRuddock, 2003; Anderson, Jacobs, 

Schramm&Splittgerber, 2000). Και μια προσεκτική μελέτη της σχετικής αυτής βιβλιογραφίας 

κάνει εμφανή μια σειρά από επί μέρους θέματα που αφορούν τη μετάβαση αυτή και που θα 

μπορούσαν επιγραμματικά να αναφερθούν: 

 Ακαδημαϊκές επιδόσεις: Συνήθως η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από μειωμένη 

επίδοση των μαθητών που σε πολλές περιπτώσεις σχετίζεται με το μειωμένο 

ενδιαφέρον για δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τα μαθήματα. 

 Κοινωνική προσαρμογή: Η μετάβαση συνοδεύεται από άγχος που πιέζει τα ίδια τα 

παιδιά που συνήθως εκφράζεται μέσα από την μειωμένη αυτό-εκτίμησή τους. 

 Σύνδεση ανάμεσα στις σχολικές βαθμίδες: Το συνεχές του αναλυτικού προγράμματος 

δέχεται σοβαρό πλήγμα κατά τη μετάβαση. Οι προσδοκίες του διδάσκοντα είναι 

διαφορετικές. Οι προηγούμενες εμπειρίες ή τα προηγούμενα επιτεύγματα των 

μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 Οι αντιλήψεις των ίδιων των μαθητών: Οι μαθητές του δημοτικού βλέπουν την 

προοπτική της μετάβασης θετικά. 

 Πολιτισμικοί παράγοντες: Προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η μετάβαση σε 

μαθητές που προέρχονται από κάποια μειονότητα.  

 Επίσης, οι απόψεις διίστανται ως προς την πηγή των προβλημάτων. Οι μεν μαθητές 

αποδίδουν τα όποια προβλήματα στο πώς παρουσιάζεται και προσφέρεται η ύλη,  ενώ 

οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα κουβαλάν οι μαθητές μαζί τους κατά τη μετάβασή 

τους από το δημοτικό. 
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 Θέματα φύλου: Κατά τη διάρκεια της μετάβασης οι στάσεις αγοριών και κοριτσιών 

απέναντι στους διδάσκοντες είναι διαφορετικές. 

Πέρα όμως από τη γενική αυτή προσέγγιση στο θέμα της μετάβασης, η εξέτασή της όσον 

αφορά συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα αποτελεί εξίσου μεγάλη πρόκληση και για τους 

ερευνητές αλλά και για όσους εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν (μαθητές, εκπαιδευτικούς, 

σύστημα). Ας προσεγγίσουμε λοιπόν αρχικά μια κάπως γενική εικόνα στο θέμα της 

μετάβασης σε σχέση με τα Μαθηματικά πριν μπούμε πιο συγκεκριμένα και με παραδείγματα 

σε αυτό. 

Μια όψη της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει το θέμα αυτό σχετίζεται με το ότι οι 

καθηγητές των Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας δεν κάνουν χρήση των προηγούμενων 

μαθησιακών εμπειριών σε σχέση με τα Μαθηματικά που έχουν οι μαθητές τους ή σε άλλες 

περιπτώσεις δεν αναφέρονται καθόλου σε αυτές (Bangser, 2008). Οι μαθητές φτάνουν στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εφοδιασμένοι με ένα ακαδημαϊκό προφίλ βασισμένο στα μέχρι 

στιγμής επιτεύγματά τους στο δημοτικό, που όμως σπάνια αξιοποιούνται αποτελεσματικά ως 

βάση για τις νέες τους μαθηματικές εμπειρίες. Αυτό πιθανόν συνδέεται στη συνέχεια με τις 

επιδόσεις τους, την αυτοεκτίμησή τους και το αυξημένο τους άγχος για τα μαθηματικά. 

Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη μετάβασή τους στην επόμενη 

βαθμίδα είναι η δυσκολία τους να προσαρμοστούν στο αναλυτικό πρόγραμμα της νέας 

βαθμίδας. Αυτό σε έναν μεγάλο βαθμό σχετίζεται με την προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον 

και σε ένα διαφορετικό στυλ μάθησης αλλά και διαφορετικών διδακτικών πρακτικών από 

αυτές που γνώριζαν (Kay&Knaack, 2008). 

Κάτι που καταγράφεται ως τάση πια ανάμεσα στις σχετικές έρευνες είναι το μικρό ποσοστό 

των μαθητών που επιδιώκουν τη μαθηματική γνώση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Nardi&Steward, 2003). Αυτή η απροθυμία προφανώς επηρεάζεται από τις μαθηματικές 

εμπειρίες πριν και κατά τη μετάβασή τους στη βαθμίδα αυτή. Από αυτές τις επιγραμματικές 

αναφορές λοιπόν φαίνεται ότι οι βασικές προκλήσεις κατά τη μετάβαση από την 

Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με τα Μαθηματικά ανήκουν σε 

τουλάχιστον τέσσερις ευρείες κατηγορίες: προσαρμογή, παιδαγωγικήόψη, περιεχόμενο 

αναλυτικού προγράμματος, και επιδόσεις ( Paul, 2014). Αυτό που διαπερνά όλες αυτές τις 

κατηγορίες είναι το δίπολο:συνεχές-ασυνεχές.Έτσι μπορεί να έχουμε συνεχές-ασυνεχές στο 

κενό που δημιουργείται μεταξύ των προσδοκιών μαθητών – εκπαιδευτικών, συνεχές-

ασυνεχές στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, συνεχές-ασυνεχές στις 

ευκαιρίες που δίνονται στους μαθητές να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα, συνεχές-ασυνεχές 

στην ευέλικτη μάθηση – διδασκαλία που λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες.  
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Από μόνο του το ερώτημα που θέτει ο τίτλος της εισήγησης διαπραγματεύεται το ζήτημα του 

συνεχούς (αν μιλάμε για δέσμευση από κοινού στους εκπαιδευτικούς των δυο βαθμίδων) ή 

του ασυνεχούς (αν αυτό που βλέπουμε ως προοπτική είναι η απομόνωση). 

(A) Σκέψεις σχετικά με το συνεχές του αναλυτικού 

προγράμματος 
 

Πολλοί καθηγητές Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ίσως δεν έχουν επίγνωση 

των Μαθηματικών του αναλυτικού προγράμματος της Πρωτοβάθμιας. Αντίστοιχα οι 

δάσκαλοι δεν έχουν επίγνωση των μαθηματικών εμπειριών των μαθητών τους που θα έχουν 

κατά τη μετακίνησή τους στη Δευτεροβάθμια. Απουσιάζει αυτό που πολύ εύστοχα η Ball 

(2008) ονομάζει «HorizonKnowledge” και το θεωρεί ως σημαντικό συστατικό της μαθηματικής 

γνώσης του εκπαιδευτικού. Μια επίγνωση δηλαδή του πως οι διάφορες μαθηματικές έννοιες, 

ιδέες, περιοχές, σχετίζονται μέσα στο σύνολο της μαθηματικής γνώσης που περιλαμβάνεται 

στα αναλυτικά προγράμματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για έναν 

μαθηματικό που ενδιαφέρεται. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί το εύρος γνώσεων και 

δεξιοτήτων που διαπραγματεύεται ένας δάσκαλος στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε μια 

τάξη του δημοτικού.Ο μαθηματικός βλέπει την αριθμογραμμή στη διάρκεια του δημοτικού να 

αποικίζεται με τους φυσικούς και τους δεκαδικούς – κλάσματα και εύκολα ανακαλεί στη νου 

του την εικόνα της αριθμογραμμής που επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τους αρνητικούς ή 

τους άρρητους. Δεν είναι φυσικά το ίδιο εύκολο και για το δάσκαλο της Πρωτοβάθμιας, που 

για να το καταφέρει θέλει υποστήριξη μιας που δεν μπορεί εκ προοιμίου να είναι ο τέλειος 

μαθηματικός, φυσικός, φιλόλογος, αφού διδάσκει μια ποικιλία γνωστικών αντικείμενων. Έτσι 

δεν μπορεί να αντιληφθεί πχ ότι η δουλειά του με μικρούς μαθητές ενέχει σπέρματα εννοιών 

όπως η έννοια του ορίου ήτης απόδειξης (εμπειρική). Για την ακρίβεια, ίσως και αρκετοί 

καθηγητές της δευτεροβάθμιας να μην έχουν υποπτευθεί ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει ή μπορεί 

να συμβεί σε κάποιες τάξεις της πρωτοβάθμιας όπως θα δούμε στη συνέχεια.  

 Έτσι λοιπόν ορισμένεςμαθηματικές περιοχές, έννοιες, ιδέες, κάποιες φορές μας φαίνονται 

προφανείς άλλοτε όμως όχι.Υπάρχουν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται στο Δημοτικό 

Σχολείο και που η μετάβαση στη Δευτεροβάθμια απαιτεί (και μάλιστα συνεχώς και όχι 

αποσπασματικά) την άμεση εφαρμογή τους και άλλες που η συνάφεια μεταξύ τους είναι 

λιγότερο προφανής. 

Θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος που ακολουθούν το μαθητή 

κατά τη μετάβαση: Παράδειγμα 
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Το παρακάτω αποτελεί πραγματικό περιστατικό από τάξη της Β Λυκείου.Θα αναφερθώ στην 

Ενότητα 3.2, Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες, από το Βιβλίο Γενικής Παιδείας και τις 

ασκήσεις της Ομάδας Α του βιβλίου που συστήνονται από το ΙΕΠ. Πρόκειται για 

δραστηριότητες απόδειξης όπου θέλουμε οι μαθητές να εμπλακούν στην αποτελεσματική 

χρήση των τριγωνομετρικών ταυτοτήτων που έχουν διδαχθεί προκειμένου να αποδείξουν το 

αληθές κάποιων προτάσεων. 

 

Και οι δυο πρωτίστως (και πέρα από την εφαρμογή των ταυτοτήτων) βασίζονται σε πιο 

πρώιμες δεξιότητες όπως της μετατροπής ενός σύνθετου κλάσματος σε απλό αλλά και της 

απλοποίησης, που είναι και οι δυο δεξιότητες που έχουν την αρχή τους στο δημοτικό 

σχολείο.Στο παράδειγμα αυτό, θα έπρεπε και οι δυο δραστηριότητες να εξελιχθούν με μια 

μορφή όπως η παρακάτω: 

και 

 

Όμως, το βασικό αντικείμενο που διαπραγματεύτηκε η καθηγήτρια των Μαθηματικών στην 

τάξη ήταν η μετατροπή του σύνθετου κλάσματος σε απλό αλλά και η λανθασμένη 

απλοποίηση στα κλάσματα, όπως για παράδειγμα η τάση των μαθητών να απλοποιούν στην 

πρώτη δραστηριότητα όπως παρακάτω: 
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Θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος που θα μπορούσαν να 

ακολουθήσουν το μαθητή και να αξιοποιηθούν 
 

Υπάρχουν και περιπτώσεις που η επιλογή των θεμάτων δεν φανερώνει σύνδεση ανάμεσα στα 

Αναλυτικά Προγράμματα των δυο βαθμίδων και άρα ίσως δεν υπάρχει λόγος να 

προβληματιστεί κανείς με αυτά. Εν τούτοις τα δυο επόμενα παραδείγματα (χωρίς να είναι τα 

μοναδικά) μπορούν να δείξουν πόσο επιφανειακή μπορεί να είναι μια τέτοια τοποθέτηση. Τα 

παραδείγματα αυτά διαπραγματεύονται βασικές ιδέες για τηναπόδειξη και το όριο. 

Η απόδειξη 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν έρθει 

από νωρίς σε επαφή  με την έννοια της απόδειξης (κατάλληλη βέβαια για την ηλικία τους και 

την ωριμότητά τους) ώστε η ιδέα του τι πραγματικά είναι τα Μαθηματικά να μην αλλάζει 

εντελώς κατά τη μετάβασή τους από τη μια βαθμίδα στην άλλη. Οι μαθητές της 

Πρωτοβάθμιας έχουν τόσο περιορισμένη εμπειρία σε σχέση με κάθε μορφή απόδειξης ώστε 

αυτή καθίσταται μια εντελώς νέα ιδέα στη Δευτεροβάθμια. Όταν μιλάμε για απόδειξη στο 

Δημοτικό προφανώς δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας τη φορμαλιστική προσέγγιση των 

εγχειριδίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναφέρομαι κυρίως στην εμπειρική απόδειξη, 

και θα αναφέρω δυο σχετικά παραδείγματα.Το πρώτο σχετίζεται με μια σχετικά γνωστή 

δραστηριότητα. Δίνεται μια σκακιέρα στους μαθητές από την οποία λείπουν το πάνω 

αριστερά και το κάτω δεξιά τετράγωνο (Εικ. 1).  
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Εικ.1. Δραστηριότητα απόδειξης 

Ζητείται από τους μαθητές να κάνουν χρήση πλακιδίων (όπως αυτό που βρίσκεται δεξιά από 

τη σκακιέρα) που το καθένα μπορεί να καλύψει ακριβώς δυο τετράγωνα προκειμένου (α) να 

δημιουργήσουν μια διαδρομή που θα ξεκινά από το τετράγωνο Α και θα καταλήγει στο Β, 

ακολουθώντας για την τοποθέτηση των πλακιδίων τους κανόνες του παιχνιδιού domino, και 

(β) να καλύψουν όλη τη σκακιέρα τοποθετώντας τέτοια πλακίδια χωρίς να μείνει κανένα 

τετράγωνο ακάλυπτο και χωρίς να σπάσουν κανένα πλακίδιο. Αν υπάρχει θετική απάντηση 

σε κάποια από τα δύο (ή και στα δύο) οι μαθητές πρέπει να την προσδιορίσουν με ακρίβεια. 

Αν όμως δεν υπάρχει τότε πρέπει να επιχειρηματολογήσουν (να αποδείξουν) γιατί δεν 

υπάρχει. Η απάντηση είναι αρνητική και για τις δυο περιπτώσεις και το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην απόδειξη που καλούνται να δώσουν οι μαθητές προκειμένου να πείσουν το 

δάσκαλο και τους συμμαθητές τους για την ακλόνητη λογική της επιχειρηματολογίας τους. 

Τα ευρήματα από σχετική έρευνα έδειξαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντες επιδόσεις των μικρών 

μαθητών σε σύγκριση με αντίστοιχες επιδόσεις μαθητών της Β Λυκείου (θετικής 

κατεύθυνσης), και φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ 

(βλέπε Papadopoulos, υπό έκδοση). 

Μια δεύτερη λογική δραστηριοτήτων που εύκολα μπορεί να υιοθετηθεί στο πλαίσιο της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι της παρακάτω μορφής: Δίνονται πέντε κύβοι (3 λευκοί και 

2 γαλάζιοι) και ζητείται από τους μαθητές να κατασκευάσουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις 

διαφορετικής τοποθέτησης των πέντε κύβων σε μια κατακόρυφη διάταξη. Το κρίσιμο 

ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές είναι το κατά πόσο είναι σίγουροι 

ότι έχουν βρει όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Έμμεσα αναφερόμαστε στην περίπτωση της 

απόδειξηςμε εξάντληση, που η ιστορία των Μαθηματικών μας δίνει πολλές περιπτώσεις 

χρήσης της.Οι μικροί μαθητές λοιπόν, ακόμη και των 8 ετών, μπορούν να εκπαιδευτούν στο 

να καταλήγουν σε έναν συστηματικό τρόπο περιγραφής του πως βρήκαν όλες τις δυνατές 

περιπτώσεις που καλύπτει μια τέτοια δραστηριότητα.Μια τέτοια λογική υπηρετεί την 

επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη μέσα στην τάξη μιας κουλτούρας επιχειρηματολογίας τόσο 

σημαντική στη μαθηματική ζωή των παιδιών και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης.  

Όριο (Ολοκλήρωμα) 

Το όριο ή το ολοκλήρωμα αποτελούν έννοιες που τις θεωρούμε άρρηκτα δεμένες με τις 

τελευταίες τάξεις του λυκείου.  Τα επόμενα παραδείγματα αποτελούν μια προσπάθεια για 

μια διαισθητική προσέγγιση των εννοιών αυτών μέσα σε ένα πλαίσιο που συνδέεται απόλυτα 

με τις έννοιες που ούτως ή άλλως διαπραγματεύονται οι μαθητές στην συνηθισμένη τους 

σχολική πραγματικότητα. Τα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν είναι εμπνευσμένα από 
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εφαρμογές που έγιναν σε σχολική τάξη της Ε και Στ Δημοτικού και σχετίζονται με την έννοια 

του εμβαδού. 

Συνήθως όταν ζητάμε από τους μικρούς μαθητές να διαπραγματευτούν την έννοια του 

εμβαδού μη κανονικών (σύνθετων) σχημάτων περιοριζόμαστε στην περίπτωση μη κανονικών 

πολυγώνων που μπορούν να διαιρεθούν σε επιμέρους γνωστά σχήματα των οποίων μπορούν 

να υπολογίσουν με χρήση τύπου το εμβαδόν και στη συνέχεια με πρόσθεση να υπολογίσουν 

το εμβαδόν του αρχικού σχήματος. Τη διαφορά την κάνει η επιλογή να χρησιμοποιήσουμε 

σχήματα που περιλαμβάνουν στο περίγραμμά (περίμετρό) τους (α) ευθύγραμμα αλλά και 

καμπύλα τμήματα ή (β) μ’ονο καμπύλα τμήματα. 

Σε μαθητές της Ε Δημοτικού δόθηκεένας χάρτης ενός νομού  σε ένα τετραγωνισμένο χαρτίκαι 

ζητήθηκε από τους μαθητές να υπολογίσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια 

(καλύτερη προσέγγιση) το εμβαδόν του νομού. Μέσα από την προϋπάρχουσα εμπειρία στον 

υπολογισμό εμβαδού με τη χρήση τετραγωνισμένου χαρτιού οι μαθητές επιχείρησαν στην 

αρχή να βρουν τον αριθμό των πλήρων τετραγωνικών μονάδων στο σχήμα. Στη συνέχεια, για 

το υπόλοιπο μέρος διαίρεσαν τις μονάδες αυτές σε τέσσερις ίσες υπομονάδες και μέτρησαν το 

πλήθος τους κάνοντας χρήση της γνώσης ότι ανά τέσσερις δίνουν μια πλήρη μονάδα. Για το 

υπόλοιπο μέρος που πάλι περίσσευσε έκαναν περεταίρω χρήση της δυνατότητας να 

διαιρέσουν μια μονάδα σε υπομονάδες (Εικ.2) και τέλος κατέφυγαν σε άλλες προσεγγιστικές 

μεθόδους για τα μέρη που πια δεν ήταν δυνατόν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία. 

Πρόκειται για μια περίπτωση που διαπραγματευόμαστε -αν και δεν το λέμε- την έννοια του 

ορίου. Η διαδοχική υποδιαίρεση οδηγεί την ακολουθία των υπολογισμών του εμβαδού προς 

έναν αριθμό που είναι πολύ κοντά στο πραγματικό εμβαδόν του νομού (Papadopoulos, 2008). 

 

Εικ. 2 Προσεγγιστικές μέθοδοι υπολογισμού εμβαδού 
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Μια ανάλογη δραστηριότητα επίσης υλοποιήθηκε στα πλαίσια υπολογισμού του π ως 

ανταπόκριση σε ερώτημα των μαθητών «γιατί το π να είναι περίπου 3,14 και όχι περίπου 3,15 

ή 3,16;». Έτσι, εμπνευσμένη από την ιστορία της έννοιας, σχεδιάστηκε μια παρέμβαση που 

ακολουθούσε τα βήματα της μεθόδου του Αρχιμήδη. Η παρέμβαση αυτή βασίστηκε σε μια 

ακολουθία εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων πολυγώνων σε έναν κύκλο που το εμβαδόν 

τους όσο το πλήθος των πλευρών αυξάνει τείνει να συμπέσει με το πραγματικό εμβαδόν του 

κύκλου (Papadopoulos, 2014). Έχει ενδιαφέρον η προσπάθεια των παιδιών να αποφασίζουν 

πως θα αντιμετωπίσουν κάθε φορά την επιφάνεια που περισσεύει εκτός του εγγεγραμμένου 

πολυγώνου αλλά εντός του κύκλου (ή εκτός του κύκλου αλλά εντός του περιγεγραμμένου 

πολυγώνου), προβληματισμός που οδηγεί σε νέο πολύγωνο με μεγαλύτερο πλήθος πλευρών 

(βλ Εικ. 3) 

 

Εικ.3. Η μέθοδος του Αρχιμήδη για τον υπολογισμό του π 

Το τελευταίο παράδειγμα αναφέρεται στη χρήση του υπολογισμού του εμβαδού τραπεζίου 

όταν οι μαθητές διδάσκονται στην Στ τάξη το σχετικό τύπο. Με τη διαφορά όμως ότι το 

ζητούμενο είναι η χρήση αυτής της γνώσης προκειμένου να επιτευχθεί ο υπολογισμός του 

εμβαδού μιας περιοχής κάτω από μια καμπύλη. Νομίζω πως μια απλή ματιά στην παρακάτω 

εικόνα (Εικ. 4) παραπέμπει αμέσως τους μαθηματικούς στο εγχειρίδιο των Μαθηματικών της 

Γ Λυκείου, στον ορισμό του ορισμένου ολοκληρώματος. Στα εγχειρίδια η προσέγγιση του 

εμβαδού του συγκεκριμένου χωρίου γίνεται μέσα από τη χρήση του αθροίσματος των 

εμβαδών των ορθογωνίων που έχουν βάση τα ν υποδιαστήματα της διαμέρισης του 

διαστήματος από το α μέχρι το. Β και ύψος την αντίστοιχη τιμή f(x+h). 
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Εικ.4. Ορισμένο ολοκλήρωμα 

Αυτό δεν είναι δεσμευτικό για μια προσπάθεια μεταφοράς μιας τέτοιας προσεγγιστικής 

λογικής στην τάξη του δημοτικού. Στην παρακάτω ομάδα εικόνων (Εικ.5) φαίνεται η σταδιακή 

προσέγγιση του εμβαδού μέσα από τη χρήση τραπεζίων με ολοένα και μικρότερο ύψος. 

Ο συνδυασμός και των δυο περιπτώσεων (του νομού και της καμπύλης με τα τραπέζια) έχει 

τη σημασία του: Η περίπτωση της δραστηριότητας με το νομό προφανώς διαπραγματεύεται 

ικανοποιητικά την έννοια του εμβαδού μη κανονικών σχημάτων. Η αξία της 

δεύτερηςδραστηριότητας (όχι όμως από μόνη της αλλά σε συνδυασμό με την περίπτωση του 

νομού) είναι ότι καταπιάνεται προσεκτικά με κάτι παρόμοιο,το οποίο όμως ο μαθητής θα δει 

αργότερα. Η δραστηριότητα του νομού συμβάλλει με τον τρόπο της στην εννοιολογική 

προσέγγιση της έννοιας του ορίου ενώ η δραστηριότητα με την καμπύληφέρνει τους μαθητές 

σε επαφή με την γραφική μορφή και συνεπώς θα μπορεί ο καθηγητής της δευτεροβάθμιας να 

ανακαλέσει στη μνήμη των μαθητών του τη σχετική εμπειρία. 
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Εικ. 5. Ακολουθία τραπεζίων για τον υπολογισμό του εμβαδού 

(B) Σκέψεις σχετικά με το συνεχές της παιδαγωγικής 

προσέγγισης και με το θέμα της αμφίδρομης 

επικοινωνίας ανάμεσα στις δυο βαθμίδες 
 

Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει ένα εύρος παραγόντων που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την ποιότητα του συνεχούς του αναλυτικού προγράμματος, όπως οι διαφορές 

στην παιδαγωγική προσέγγιση και στην έμφαση που αποδίδεται σε έννοιες ή μαθηματικές 

περιοχές ανάμεσα στις δυο βαθμίδες. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε:  

 Το πόσο ενήμεροι μπορεί να είναι οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τις διδακτικές μεθόδους που 

εφαρμόζονται κατά τη μετάβαση από τη μια βαθμίδα στη άλλη προφανώς αποτελεί έναν 

τέτοιο παράγοντα. Οι περισσότεροι δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν μια 

ευελιξία στις πρακτικές που χρησιμοποιούν στην τάξη κάτι που μάλλον είναι περιορισμένο 

στη δευτεροβάθμια (CoadandJones, 1999). 

 Ο δάσκαλος υπεραπλουστεύει πολλές φορές σε βάρος της μαθηματικής ακρίβειας έναντι 

του καθηγητή που δίνει υπερβολική έμφαση στην ακρίβεια σε βάρος της κατανόησης. Μια 

πρώτη αποτύπωση αυτής της διαφοράς μπορεί κανείς να βρει στο διαφορετικό λεξιλόγιο 

(ορολογία;) που χρησιμοποιούν οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί για τις ίδιες έννοιες ή 

διαδικασίες. 

 Η διαφορετική στάση δασκάλων και καθηγητών απέναντι στα ίδια τα Μαθηματικά, όπως 

επίσης και το διαφορετικό επαγγελματικό status των δυο ειδικοτήτων, αποτελούν 

παράγοντες που συμβάλλουν στο ασυνεχές της επικοινωνίας,. Υπάρχει περιορισμένη 

διάθεση των δασκάλων να συνδεθούν με καθηγητές επειδή αισθάνονται ότι το 

επαγγελματικό τους προφίλ δεν εκτιμάται ανάλογα. 
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 Η διαφορετικού βαθμού προσκόλληση στο διδακτικό εγχειρίδιο. Επιπλέον, φαίνεται ότι ο 

τρόπος με τον οποίο είναι δομημένα τα βιβλία στη δευτεροβάθμια δεν ευνοεί το να 

συνεχιστεί ο τρόπος δουλειάς στην τάξη να είναι ο ίδιος πριν τη μετάβαση και μετά. 

Θα περιοριστώ σε μια από αυτές τις παραμέτρους, στο ότι ο τρόπος δουλειάς δεν είναι ίδιος 

πριν και μετά. Θα προσπαθήσω να δώσω ένα παράδειγμα του πως μπορεί να ληφθεί υπόψη 

και να αξιοποιηθεί το «πριν» και να ενταχθεί μέσα στη διδακτική πρακτική, ως ένας τρόπος 

που θα αντιμετωπίσει μέχρι κάποιο σημείο το πρόβλημα του ασυνεχούς στις παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις. Θα αναφερθώ στο κομμάτι της επίλυσης προβλήματος. Ίσως αρκετοί 

καθηγητές στη δευτεροβάθμια δεν είναι ενήμεροι των προσεγγίσεων στην επίλυση 

προβλήματος που μπορεί να ακολουθούνται στην πρωτοβάθμια. Η επιμονή τους λοιπόν στο 

να κάνουν οι χρήση οι μαθητές τους μιας αφαιρετικής προσέγγισης για την επίλυση 

προβλήματος επιφέρει μια αρκετά μεγάλη πίεση στους μαθητές προκειμένου να 

προσαρμοστούν άμεσα σε αυτήν την αλλαγή. Βέβαια σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν και τα 

εγχειρίδια για τον ίδιο λόγο. Οι συγγραφείς των εγχειριδίων δεν είναι εξοικειωμένοι ίσως με 

το  περιεχόμενο της μαθηματικής παιδείας στο δημοτικό. Αυτό θα μπορούσε εύκολα να το 

αποδείξει μια προσεκτική εξέταση των εγχειριδίων των δυο βαθμίδων που θα έδινε τη 

δυνατότητα στον καθένα να διαπιστώσει ότι υπάρχουν ερωτήσεις που επαναλαμβάνονται 

και στα δύο. 

Ας δούμε μέσα από ένα παράδειγμα τις δυο αυτές διαφορετικές προσεγγίσεις και ας 

προτείνουμε μια πιθανή αξιοποίηση της πρώτης από τη δεύτερη. 

Πρόβλημα: Τρεις φίλοι μοιράστηκαν 100 σοκολάτες. Ο δεύτερος πήρε 4 φορές περισσότερες απ’ 

όσες πήρε ο πρώτος. Ο τρίτος πήρε 10 σοκολάτες περισσότερες από το δεύτερο. Πόσες πήρε ο 

καθένας; 

Στηδευτεροβάθμια ο τρόπος επίλυσής ενός τέτοιου προβλήματος είναι αλγεβρικός. Στην 

πρωτοβάθμια ένα τέτοιο πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν με τη χρήση κάποιου μοντέλου. Ας 

δούμε τις δυο προσεγγίσεις. 

Αλγεβρική Μέθοδος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Έστωxοισοκολάτεςπουπήρεοπρώτος. Τότε ο δεύτερος πήρε 4x και ο τρίτος  4x+10. 

Ισχύει: 

x + 4x + (4x+10) = 100 

9x + 10 = 100 
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9x = 100-10 

9x = 90 

x = 90/9 

x=10 

Άρα ο πρώτος πήρε 10, ο δεύτερος 40 και ο τρίτος 50 σοκολάτες 

Με τη χρήση μοντέλου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Ας δεχτούμε ότι το παρακάτω μας δείχνει πόσες σοκολάτες πήρε ο πρώτος από τους τρεις 

φίλους. 

 

Τότε ο δεύτερος θα πήρε 

 

και ο τρίτος θα πήρε 

 

Και η πληροφορία που έχουμε είναι ότι 

 

Η πληροφορία που μπορούμε να εξάγουμε από την εικόνα αυτή είναι ότι 
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Που τελικά μας οδηγεί στην πληροφορία ότι  

 

Από δω και μετά είναι εύκολο να βρούμε ότι τελικά ο πρώτος είχε πάρει 10, ο δεύτερος 40 και 

ο τρίτος 50. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει μια τάση στους μαθητές να ανατρέχουν πίσω στις αρχικές 

προσεγγίσεις με τις οποίες αντιμετώπιζαν όμοια προβλήματα (Fong, 1994). Πολλοί 

υποστηρίζουν ότι ο βασικός λόγος της αδυναμίας των μαθητών να εφαρμόσουν τη νέα 

μέθοδο είναι η απροθυμία τους να αποποιηθούν τη μέθοδο που έμαθαν στο δημοτικό και 

αυτό γιατί έχουν την αίσθηση ότι ήδη κατέχουν μια αποδοτική μέθοδο. Γιατί να επενδύσουν 

σε μια άλλη όταν αυτή φαίνεται να κάνει καλά τη δουλειά της; Επομένως θέλει από τη μεριά 

του εκπαιδευτικού μεγάλη προσπάθεια για να στρέψει τους μαθητές προς τη  νέα μέθοδο με 

την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι. Η στρατηγική εδώ θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή μιας 

μεθόδου επίλυσης προβλήματος που δεν θα αποτελεί τόσο δραστική αλλαγή σε σχέση με τη 

μέθοδο που ήδη ξέρουν. Είναι απαραίτητος ένας συνδυασμός που θα κάνει τους μαθητές να 

νιώσουν άνετα με τη στροφή τους προς τη νέα μέθοδο. Μπορούμε επομένως να διατηρήσουμε 

κάποια από τα χαρακτηριστικά της χρήσης του μοντέλου και ταυτόχρονα να εισάγουμε 

κάποια χαρακτηριστικά της νέας μεθόδου. 

 

Τροποποιημένη λύση 
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Όπως φαίνεται από την τροποποιημένη λύση, όντως κάποια χαρακτηριστικά της χρήσης του 

μοντέλου έχουν διατηρηθεί. Τοδιάγραμμακαιηεξίσωση δεν έχουν αλλάξει. Το νέο 

χαρακτηριστικό που εισήχθη ήταν η μεταβλητή x που αντικατέστησε το ορθογώνιο (την 

αναπαράσταση της ποσότητας που πήρε ο πρώτος). Στην ουσία, ο συνδυασμός των 

χαρακτηριστικών βοηθά στην πρόσληψη αλγεβρικών εννοιών κατά τη μαθηματική επίλυση 

προβλήματος.  

(C) Δάσκαλοι – Καθηγητές: Παίκτες στην ίδια πίστα; 
 

Δεν θα έχει ίσως κανείς αντίρρηση με την άποψη ότι όταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές 

μαθηματικών συνεργαστούν στη μετάβαση των μαθητών από τη μια βαθμίδα στην άλλη 

ουσιαστικά καθίστανται ικανοί να κατανοούν ο ένας την οπτική του άλλου.Μια τέτοια 

εμπειρία βιώνουμε τα μέλη μιας ομάδας ενός ευρωπαϊκού έργου που είναι σε εξέλιξη με τον 

τίτλο: «MCSquared” (MathematicalCreativitySquared, http://mc2-project.eu/).Τέσσερις ανάλογες 

ομάδες έχουν δημιουργηθεί σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γαλλία). Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο 

(καθηγητές μαθηματικών, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί ειδικοί στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

επιμορφωτές εκπαιδευτικών, ερευνητές του χώρου της Διδακτικής των Μαθηματικών). Τα 

μέλη της ομάδας συνεργάζονται σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον συνεργατικής συγγραφής 

για την παραγωγήe-books που θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν τη δημιουργική μαθηματική 

σκέψη στους μαθητές (για αυτό και ονομάζονται c-books, όπου το ‘c’ αναφέρεται στο 

creativity, δηλαδή τη δημιουργικότητα). 

http://mc2-project.eu/
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 Ήδη τα πρώτα c-booksείναι σχεδόν ολοκληρωμένα και μια πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι η 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών (και όχι μόνο) των δυο βαθμίδωνμπορεί να δώσει 

σημαντικά αποτελέσματα.  

 

Εικ. 6. Ο Δον Κιχώτης και οι ανεμόμυλοι 

Σε ένα από αυτά, με τίτλο «Ο Δον Κιχώτης και οι ανεμόμυλοι» τα μέλη της ομάδας παίρνουν 

αφορμή από το απόσπασμα του βιβλίου του Θερβάντες «Δον Κιχώτης», όπου ο ήρωας βλέπει 

από μακριά κάποιους ανεμόμυλους και θεωρώντας τους εχθρούς ορμά να τους επιτεθεί (Εικ. 

6). Στήνεται έτσι μια ιστορία που ακολουθεί τη λογική ενός βιβλίου (εξέλιξη σε μια 

στοιχειώδη πλοκή) που διανθίζεται με μια σειρά από δραστηριότητες βασισμένες είτε στον 

γνωστό για τα ελληνικά δεδομένα ‘χελωνόκοσμο’ (λογισμικό βασισμένο στη γλώσσα Logo), 

είτε σε περιβάλλοντα Δυναμικής Γεωμετρίας (όπως το Geogebra), είτε σε μια σειρά από άλλες 

εφαρμογές. Όλες οι δραστηριότητες αποτελούν προϊόν ενός συλλογικού σχεδιασμού που 

κατά την άποψη της ομάδας προωθεί τη δημιουργικότητα στη μαθηματική σκέψη και σχετικά 

ευρήματα αποτελούν το περιεχόμενο παρουσίασης στο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τη Διδακτική 

των Μαθηματικών (CERME9) (Papadopoulosetal, 2015) 

Η εμπειρία της από κοινού εμπλοκής σε αυτήν την προσπάθεια εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων έδειξε ότι μια τέτοια συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος όχι μόνο των 

τελικών χρηστών (δηλ. των μαθητών) αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Η αδυναμία 

μαθηματικής έκφρασης για παράδειγμα των δασκάλων σε σχέση με πιο προχωρημένες 

μαθηματικές έννοιες καλύπτονταν από την παρουσία των Μαθηματικών της ομάδας. Την 

αδυναμία των Μαθηματικών να αποστασιοποιηθούν από τη λογική του όχι τόσο ευέλικτου 

τρόπου δουλειάς στην τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου, κάλυψε η φρεσκάδα των ιδεών και 

προσεγγίσεων από τη μεριά των δασκάλων. 
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(D) Συμπερασματικά 
 

Το πώς θα τοποθετηθούμε απέναντι σε όλα αυτά τα επιμέρους θέματα ουσιαστικά καθορίζει 

και την απάντηση στο ερώτημα που θέτει ο τίτλος της εισήγησης: «Η διδασκαλία των 

Μαθηματικών κατά τη μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

Δέσμευση από κοινού ή απομόνωση;» 

Περισσότερο φως θα ρίξουν στο όλο θέμα τόσο οι εισηγήσεις των μελών που συμμετέχουν 

στο στρογγυλό τραπέζι όσο και η συζήτηση που θα λάβει χώρα μετά. 

Θα ήθελα όμως να κλείσω το κείμενο αυτό προσθέτοντας κάτι ακόμα που ίσως τυπικά δεν 

εντάσσεται στα παραπάνω αλλά εγείρει και αυτό με τη σειρά του έναν προβληματισμό. 

Όσο και αν ακούγεται ξένο προς τα μαθηματικά θα έλεγα ότι σε αυτά υπάρχει μια 

παιγνιώδης διάθεση που εμείς ως εκπαιδευτικοί τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια, είμαστε τόσο πιεσμένοι με μια σειρά από παράγοντες (ύλη, χρόνος) που 

τείνουμε να την ξεχνάμε. Το γεγονός ότι είναι η μόνη επιστήμη που διαθέτει έναν ιδιαίτερο 

κλάδο με τον τίτλο RecreationalMathematics (Διασκεδαστικά Μαθηματικά ή Μαθηματικά για 

την ψυχαγωγία) αποτελεί ταυτόχρονα και μια απόδειξη αυτής της παιγνιώδους διάθεσης που 

μπορεί να υπάρξει μέσα τους. Η ιστορία εξέλιξης των επιστημών δεν μας πληροφορεί για 

κάτι αντίστοιχο σε άλλες επιστήμες. ΓιαυτόδενέχουμεRecreationalBiologyήRecreationalHistory. 

Πώς την εκμεταλλευόμαστε ή πώς μπορούμε να το κάνουμε; Λογικο-Μαθηματικοί γρίφοι 

περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί αποτελούν μια πολύ καλή εξάσκηση στην απόδειξη και 

πολλοί από αυτούς μπορούν να ενταχθούν σε μια σειρά από μαθηματικές περιοχές που 

διδάσκονται στο σχολείο. Θα συνιστούσα να γνωρίσετε τέτοιους είδους δραστηριότητες όπως 

το futoshiki (τετραγωνικό πλέγμα όπου τοποθετείς αριθμούςαπό το 1 μέχρι το 5 που 

ικανοποιούν συνθήκες ανισότητας), το kenken (τετραγωνικό πλέγμα όπουτοποθετείς 

αριθμούς χωρίς επανάληψη σε μια γραμμή ή (στήλη κατά τη λογική του Sudoku) 

ικανοποιώντας στις σχηματισμένεςπεριοχές κελιών την εύρεση του αριθμού στόχου μέσα από 

την υποδεικνυόμενη πράξη), και άλλα (Εικ.7). 



Η διδασκαλία των Μαθηματικών κατά τη μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη 
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Εικ.7. Futoshiki - Kenken 

Το να επινοούν επίσης οι μαθητές τους δικούς τους γρίφους αυξάνει το μέγεθος της ανάλυσης 

που κάνουν σε μια τέτοια προβληματική κατάσταση και τους βάζει σε ένα πλαίσιο 

κατασκευής και όχι απλής κατανάλωσης των μαθηματικών προβλημάτων. 
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