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Αναζητώντασ 
ποιοτικϊ 
χαρακτηριςτικϊ 
ςτην επιλογό 
δραςτηριοτότων 
που αναπτύςςουν 
τη μαθηματικό 
ςκϋψη ςτην τϊξη: 
Αρκετϊ εύκολεσ ώςτε να μπορούν να 
λυθούν και αρκετϊ δύςκολεσ ώςτε να 
εύναι διαςκεδαςτικϋσ 

Ειςαγωγό: Τι θα χαρακτηρύζαμε ωσ 

πλούςιο μαθηματικό ϋργο (task); 

 

Τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ ςτη 

διδαςκαλύα των Μαθηματικών εμπλϋκουν 

μια ςειρϊ από παραμϋτρουσ που ςυνδϋουν 

μεταξύ τουσ το δϊςκαλο (με τη Γνώςη 

Περιεχομϋνου και την Παιδαγωγικό 

Γνώςη Περιεχομϋνου), τα Αναλυτικϊ 

Προγρϊμματα, το ςχεδιαςμό, την επιλογό 

και την εφαρμογό μαθηματικών 

δραςτηριοτότων, προβλημϊτων, ϋργων 

(tasks). Στην ειςόγηςη αυτό ϋμφαςη θα 

δοθεύ ςτα τελευταύα. Στην ϋκδοςό του με 

τύτλο 

“Engagingmathematicsforalllearners”, το 

QualificationsandCurriculumAuthority 

(QCA)1 ςτη ςελύδα 8 αναφϋρει πωσ ϋνα 

πλούςιο μαθηματικό ϋργο 

(richmathematicaltask) ϋχει μια ςειρϊ από 

χαρακτηριςτικϊ: 

 Θα πρϋπει από την πρώτη ςτιγμό 

να κεντρύζει το ενδιαφϋρον. 

 Να επιτρϋπει περαιτϋρω 

προκλόςεισ και επεκτϊςεισ. 

 Να καλεύ το μαθητό ςτη λόψη 

αποφϊςεων ςχετικϊ με τα 

μαθηματικϊ που θα 

χρηςιμοποιόςει. 

 Να εμπλϋκει το μαθητό ςτη 

διατύπωςη και τον ϋλεγχο 

υποθϋςεων. 

 Να προϊγει τη ςυζότηςη και 

επικοινωνύα. 

 Να ενθαρρύνει την 

επινοητικότητα και την 

πρωτοτυπύα. 

 Να ενϋχει ϋνα ςτοιχεύο ϋκπληξησ. 

 Να εύναι ευχϊριςτο. 

 Να επιτρϋπει ςτο μαθητό την 

ανϊπτυξη μαθηματικόσ 

κατανόηςησ. 

Φαύνεται λοιπόν ότι ϋνα πλούςιο 

μαθηματικό ϋργο ςχετύζει ϊμεςα την 

αλγοριθμικό και την εννοιολογικό 

κατανόηςη. Η βιβλιογραφύα μασ δύνει 

ποικύλουσ οριςμούσ του. Ο McDougall 

(2004) το ορύζει ωσ ϋνα ϋργο που: 

i. Περιλαμβϊνει ϋνα ςύνολο 

χαρακτηριςτικών που ϋχουν τη 

                                                      
1http://archive.teachfind.com/qcda/www.qcda.gov.uk/r

esources/publicationc5a6.html?id=ffe4189b-305d-

495b-927f-0fc2a02f4870 

http://archive.teachfind.com/qcda/www.qcda.gov.uk/resources/publicationc5a6.html?id=ffe4189b-305d-495b-927f-0fc2a02f4870
http://archive.teachfind.com/qcda/www.qcda.gov.uk/resources/publicationc5a6.html?id=ffe4189b-305d-495b-927f-0fc2a02f4870
http://archive.teachfind.com/qcda/www.qcda.gov.uk/resources/publicationc5a6.html?id=ffe4189b-305d-495b-927f-0fc2a02f4870
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βϊςη τουσ ςε ϋνα πρόβλημα τησ 

πραγματικόσ ζωόσ. 

ii. Επιτρϋπει πολλαπλϋσ λύςεισ. 

iii. Παρϋχει ευκαιρύεσ για εμπλοκό 

πολλών ςτρατηγικών επύλυςησ. 

iv. Εμπλϋκειποικιλύααναπαραςτϊςεων 

v. Οδηγεύ τουσ μαθητϋσ ςτο να 

δημιουργούν ςυνδϋςεισ μεταξύ 

διϊφορων μαθηματικών ιδεών. 

vi. Δημιουργεύ την προςδοκύα τησ 

ϋκθεςησ τησ επιχειρηματολογύασ 

του μαθητό ςτουσ ϊλλουσ, και 

vii. Καθιςτϊ τον αναςτοχαςμό ωσ μια 

ςυνεχό διαδικαςύα 

ΟιStein, GroverκαιHenningsen (1996) 

προςθϋτουν και το ότι τϋτοια ϋργα δεν 

ϋχουν πρόθεςη να εφοδιϊςουν τουσ 

μαθητϋσ με κϊποιον αλγόριθμο, αλλϊ 

αντύθετα δύνουν τον απαιτούμενο χρόνο 

ςτουσ μαθητϋσ να καταςκευϊςουν τουσ 

δικούσ τουσ αλγόριθμουσ που βοηθούν 

ςτην επύλυςη (βλ. επύςησ Horoks&Robert, 

2007; Stigler&Hiebert, 1997).  

Πώσ όμωσ επιλϋγω ϋνα τϋτοιο ϋργο (ό 

πρόβλημα ό δραςτηριότητα); 

Η επιλογό ενόσ ϋργου (taskchoice) 

ςχετύζεται ςτενϊ ςτη βιβλιογραφύα με το 

ςχεδιαςμό ενόσ ϋργου (taskdesign). Ο 

εκπαιδευτικόσ μπορεύ να επιλϋξει ϋνα 

ϋτοιμο ϋργο και να το προςαρμόςει ώςτε 

να ταιριϊζει καλύτερα ςτισ ανϊγκεσ και τα 

ενδιαφϋροντα των μαθητών του, ό μπορεύ 

να δημιουργόςει ϋνα εξ ολοκλόρου νϋο 

ϋργο.  Αναμϋνεται επύςησ ο εκπαιδευτικόσ 

να αξιολογεύ την αποτελεςματικότητα 

των ϋργων ςτη δικό του τϊξη, όπωσ και να 

προςδιορύζει τη ςειρϊ εμπλοκόσ των 

ϋργων προκειμϋνου να υποςτηρύξει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τη μϊθηςη των 

μαθητών του. 

Ο Remilliard (1999) ιςχυρύζεται ότι οι 

εκπαιδευτικού εν πολλούσ ςυνόθωσ 

εμπιςτεύονται ότι τα ςχολικϊ εγχειρύδια 

καλύπτουν ικανοποιητικϊ τα μαθηματικϊ 

θϋματα του αναλυτικού προγρϊμματοσ. 

Παρϊ τισ προςπϊθειεσ να μετακινηθούν 

από τη θϋςη αυτό, δηλαδό τη χρόςη των 

ςχολικών εγχειριδύων ωσ του 

αποκλειςτικού παρόχου δραςτηριοτότων 

ςτη ςχολικό τϊξη, το εγχειρύδιο 

εξακολουθεύ να αποτελεύ το βαςικό 

ςτόριγμα ςτην παραδοςιακό τϊξη. Ο Finn 

(1990) ενθαρρύνει τουσ εκπαιδευτικούσ 

να επιλϋγουν και να εκλεπτύνουν τα ϋργα 

που προτεύνονται από το εγχειρύδιο, όμωσ 

να αποφεύγουν να τα χρηςιμοποιούν ωσ 

την προςωποπούηςη του όλου μαθόματοσ. 

Έμπνευςη για τη ςυγκεκριμϋνη ειςόγηςη 

αποτελεύ το βιβλύο των Goldenberg, Mark, 

Kang, Fries, CarterκαιCordner (2015) με 

τύτλο «Makingsenseofalgebra. 

Developingstudents’ 

mathematicalhabitsofmind» απ’ 

όπουκαιδανεύςτηκατηφρϊςηγιαταπροβλό

ματαπουεπιλϋγουμε: «easyenoughtosolve, 

hardenoughto be fun» (ςελ. 68).  

Το καλό πρόβλημα λοιπόν όπωσ 

αναφϋρουν οι ςυγγραφεύσ απαιτεύ όχι 

μόνο το ςθϋνοσ να εφαρμόζει κανεύσ τη 

γνώςη και τισ μεθόδουσ που όδη κατϋχει 

αλλϊ και τη διϊθεςη για διερεύνηςη, 
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ςυλλογό νϋασ γνώςησ και ανϊπτυξη νϋων 

μεθόδων.  

Για να φτϊςουν οι μαθητϋσ να ςκϋφτονται 

ϋτςι χρειϊζεται να ϋχουν την ανϊλογη 

εμπειρύα ςε επύπεδο διερευνητικόσ 

προςπϊθειασ ςτα πλαύςια τησ οπούασ να 

πειραματύζονται, να οργανώνουν την 

πληροφορύα, να ανακϊμπτουν από λϊθοσ 

επιλογϋσ, να ςυνθϋτουν τα ευρόματϊ τουσ 

υπό την μορφό ςυμπεραςμϊτων.  

Για το λόγο αυτό, προβλόματα που τα 

βόματα τησ επύλυςόσ τουσ εύναι τόςο 

ςφιχτϊ δομημϋνα το ϋνα μετϊ το ϊλλο, δεν 

αυξϊνουν τισ διερευνητικϋσ δεξιότητεσ 

των μαθητών. 

Ποια θα ορύζαμε λοιπόν τα 

χαρακτηριςτικϊ-κλειδιϊ (μεταξύ ϊλλων) 

μιασ καλόσ διερευνητικόσ 

δραςτηριότητασ; 

 Η βαςικό μαθηματικό ιδϋα κατϋχει 

κεντρικό θϋςη. 

 Ο μαθητόσ αποκτϊ εμπειρύα των 

ςυγκεκριμϋνων μαθηματικών πριν 

τη φορμαλιςτικό τουσ γνώςη. 

 Ο μαθητόσ δημιουργεύ ςυνδϋςεισ 

μεταξύ διαφορετικών 

μαθηματικών ιδεών. 

 Ο μαθητόσ πειραματύζεται. 

 

 

 

Α. Ποιότητα ςτην επιλογό: Το μοντϋλο 

του εμβαδού ωσ ϋνα πλούςιο 

περιβϊλλον ςτη διδαςκαλύα των 

Μαθηματικών2 

Ασ ξεκινόςουμε με κϊποια 

χαρακτηριςτικϊ του εμβαδού που εμεύσ 

αλλϊ και οι μαθητϋσ τα παύρνουμε εν 

πολλούσ ωσ δεδομϋνα και ασ δούμε πωσ 

αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ εξηγούν κϊποια 

γνωςτϊ θϋματα ςχετικϊ με το εμβαδόν 

αλλϊ και πώσ επεκτεύνονται ςε ιδϋεσ 

ςχετικϋσ με την ϊλγεβρα. 

Η αναδιϊταξη των μερών δεν αλλϊζει 

το εμβαδόν 

 

Αν χωρύςουμε ςε μϋρη ϋνα επύπεδο ςχόμα 

και αναδιατϊξουμε τα μϋρη αυτϊ ώςτε να 

δημιουργόςουμε ϋνα νϋο ςχόμα το 

εμβαδόν παραμϋνει το ύδιο. 

 

 

                                                      
2Το υλικό που ακολουθεί βαςίζεται ςτο βιβλίο των 

Goldenbergetal (2015)που αναφέρεται πιο πάνω 
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Για παρϊδειγμα, μπορούμε να εύμαςτε 

ςύγουροι ότι τα δύο ςχόματα Α και Β 

ϋχουν το ύδιο εμβαδόν ακόμη και αν δεν 

ϋχουμε κϊνει κϊποια μϋτρηςη και δεν 

γνωρύζουμε ποιο εύναι αυτό το εμβαδόν. 

Γιατύ; Επειδό όπωσ ξϋρουμε ςυντύθενται 

από τα ύδια ακριβώσ μϋρη που όμωσ ϋχουν 

τοποθετηθεύ διαφορετικϊ. Αυτό ςημαύνει 

ότι αν υπολογύςω τα εμβαδϊ των 

ςχημϊτων Cκαι Dξεχωριςτϊ και τα 

προςθϋςω θα ϋχω το ύδιο αποτϋλεςμα με 

αυτό που θα ϋβριςκα αν μπορούςα να 

υπολογύςω το εμβαδόν του Α ό του Β. 

Συνδυαςμόσ εμβαδών 

 

 

 

Αν-ςε ςυνϋχεια με το προηγούμενο- ςτο 

πιο πϊνω ςχόμα υπολογύςω τα εμβαδϊ 

των ορθογωνύων 5x4 και 5x3 και μετϊ τα 

προςθϋςω το ϊθροιςμα των επιμϋρουσ 

ςχημϊτων θα εύναι το ύδιο με το εμβαδόν 

του ςχόματοσ που προκύπτει από τη 

ςύνθεςό τουσ, δηλ. 5x7.  

Η παραπϊνω διαδικαςύα αριθμητικϊ 

περιγρϊφεται ωσ εξόσ: 

5 x 4 + 5 x 3 = 5 (4 + 3) = 5 x 7 

Αυτό που επιςόμωσ αποκαλούμε 

επιμεριςτικό ιδιότητα του 

πολλαπλαςιαςμού ωσ προσ την πρόςθεςη. 

Σκεφτεύτε ότι αυτό εφαρμόζεται ςε 

οποιοδόποτε ορθογώνιο ϊςχετα με το 

πώσ το επιμερύζουμε, ϊςχετα από το 

μϋγεθόσ του και ϊςχετα από το αν 

γνωρύζουμε ό όχι το μϋγεθοσ αυτό. 

Υπολογιςμόσ του εμβαδού 

 

Αν και ο τύποσ βϊςη x ύψοσθεωρεύται και 

αυτόσ δεδομϋνοσ ασ κϊνουμε ςαφϋσ γιατύ 

δουλεύει ο τύποσ αυτόσ. Γενικϊ εικόνεσ 

όπωσ αυτό  

 

βγϊζουν νόημα αν θεωρόςουμε το ϋνα 

τετραγωνϊκι ωσ μονϊδα εμβαδού, οπότε 

ςτη ςυνϋχεια το αποτελεύ μια 

ςειρϊ από 7 τϋτοιεσ μονϊδεσ, και το 



Αναζηηώνηαρ ποιοηικά σαπακηηπιζηικά ζηην επιλογή δπαζηηπιοηήηυν πος αναπηύζζοςν ηη μαθημαηική ζκέτη 

ζηην ηάξη: 

 Page 5 

μεγϊλο ορθογώνιο τησ εικόνασ 

αποτελεύται από 5 τϋτοιεσ ςειρϋσ των 7 

μονϊδων, οπότε από 5x7 μονϊδεσ. 

Επομϋνωσ το εμβαδόν του εύναι το μόκοσ 

τησ ςειρϊσ επύ τον αριθμό των ςειρών. 

Ασ ςυνδϋςουμε τώρα το μοντϋλο του 

εμβαδού με τον αλγόριθμο του 

πολλαπλαςιαςμού 

 

Προφανώσ γνωρύζουμε πώσ να κϊνουμε 

τον πολλαπλαςιαςμό 26x48. Αυτό που 

κϊνουμε τώρα εύναι να καταλϊβουμε πωσ 

λειτουργεύ αυτόσ ο αριθμητικόσ 

αλγόριθμοσ για να τον χρηςιμοποιόςουμε 

λύγο αργότερα αλλού. Σε ςυνϊφεια με τα 

προηγούμενα μπορούμε να ϋχουμε: 

 

Αυτό που χρειϊζεται για τον τελικό 

υπολογιςμό εύναι ο αριθμόσ των 

πλακιδύων ςε κϊθε ςκιαςμϋνη περιοχό. 

Αυτό επιτυγχϊνεται με επιμϋρουσ 

πολλαπλαςιαςμούσ όπωσ φαύνεται ςτην 

πιο κϊτω εικόνα 

 

Αυτού οι επιμϋρουσ πολλαπλαςιαςμού θα 

μασ δώςουν τα εξόσ αποτελϋςματα: 

 

Βϋβαια προφανώσ και δεν καθόμαςτε να 

μετρόςουμε ϋνα προσ ϋνα όλα αυτϊ τα 

μικρϊ πλακύδια, οπότε και δεν υπϊρχει 

λόγοσ να τα ςχεδιϊζουμε εφεξόσ. Άρα 

μπορούμε να ϋχουμε μια πιο αφηρημϋνη 

εκδοχό του πιο πϊνω πλϋγματοσ 

 

Η μϋθοδοσ γενικεύεται για κϊθε 

πολλαπλαςιαςμό. Δεύτε ϋνα ημιτελϋσ 

παρϊδειγμα (378x24): 
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Όμωσ θα πρϋπει οι μαθητϋσ μασ να ϋχουν 

ϊνεςη με αυτό το επύπεδο γενύκευςησ και 

ϋτςι αξύζει να εξεταςτεύ η γενύκευςη αυτό 

για ακραύεσ περιπτώςεισ.  

Μιλϊμε τόςη ώρα για εμβαδϊ και ϋτςι 

ςιωπηρϊ κϊνουμε την παραδοχό ότι το 

μοντϋλο μασ χρηςιμοποιεύ θετικούσ 

αριθμούσ. Μια ακραύα περύπτωςη θα όταν 

αν η γενύκευςη ιςχύει ςτην περύπτωςη 

που χρηςιμοποιούμε αρνητικούσ 

αριθμούσ. 

Ένα ορθογώνιο με διαςτϊςει 2x20 θα 

καλύπτεται με 40 τετραγωνικϋσ μονϊδεσ. 

Τι θα ςυμβεύ όμωσ να δούμε αυτϋσ τισ 

διαςτϊςεισ ωσ [3+ (-1)] x [25+(-5)] 

 

 Το εμβαδόν όπωσ βλϋπετε εξακολουθεύ να 

παραμϋνει 40. 

Το μοντϋλο του εμβαδού ςτην 

Άλγεβρα: Πολλαπλαςιαςμόσ 

πολυωνύμων 

 

Η επϋκταςη τησ εφαρμογόσ του μοντϋλου 

του εμβαδού από τον πολλαπλαςιαςμό 

των αριθμών ςτον πολλαπλαςιαςμό 

αλγεβρικών εκφρϊςεων βοηθϊ τουσ 

μαθητϋσ ςτο να κϊνουν χρόςη τησ ύδιασ 

δομόσ και επιχειρηματολογύασ 

προκειμϋνου να κατανοόςουν τον 

πολλαπλαςιαςμό πολυωνύμων.  

Ασ ξεκινόςουμε με την περύπτωςη 

πολλαπλαςιαςμού διωνύμων, πχ (x+6) 

(40+y) 

 

Από γεωμετρικόσ ϊποψησ τόςο το x+6 

όςο και το 40+y μπορεύ να θεωρηθούν ωσ 

μόκη που ϋχουν ςπϊςει ςε δύο μϋρη, 

οπότε το γινόμενό τουσ αναπαριςτϊ το 

εμβαδόν του ορθογωνύου με τισ 

αντύςτοιχεσ διαςτϊςεισ. Άρα, 

(x+6) (40+y)= 40x + xy +240 + 6y 

Στο ςημεύο αυτό μπορούμε να δώςουμε 

ςτουσ μαθητϋσ την ευκαιρύα να κϊνουν 

χρόςη του μοντϋλου του εμβαδού όχι μόνο 

για τον πολλαπλαςιαςμό διωνύμων αλλϊ 

οποιουδόποτε ζεύγουσ πολυωνύμων. 

Επειδό μπορούμε να ςπϊςουμε ϋνα 

ορθογώνιο με οποιονδόποτε τρόπο μασ 

βολεύει, μπορούμε να οργανώςουμε τον 

πολλαπλαςιαςμό οποιωνδόποτε 

πολυωνύμων. 

(3x2 + 7x – 2) (y + 4) 
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Άρα 

3x2y + 7xy - 2y + 12x2 + 28x – 8 

Η εμπειρύα που αποκτούν οι μαθητϋσ με τη 

χρόςη του μοντϋλου του εμβαδού για την 

οργϊνωςη του πολλαπλαςιαςμού 

πολυωνύμων εδραιώνει μια ςτϋρεη 

κατανόηςη του πολλαπλαςιαςμού που 

δεν αποτελεύ πια ϋνα «τρικ» ‘η ϋναν 

κανόνα από βόματα. 

Η κατανόηςη αυτό επιτυγχϊνεται και με 

μια εκδοχό του μοντϋλου του 

πολλαπλαςιαςμού όπου λεύπει κϊποια 

πληροφορύα, γεγονόσ που μπορεύ να 

αρχύςει νωρύσ από την αριθμητικό. 

 

Ποιο εύναι το εμβαδόν του ορθογωνύου; 

Ποιεσ εύναι οι διαςτϊςεισ του; 

Και να που εδώ μπορεύτε να ςκεφτεύτε το 

γνωςτό και κοινό λϊθοσ τησ γραμμικόσ 

ςκϋψησ των μαθητών, ότι δηλαδό 

(a+b)2=a2+b2. Toμοντϋλο του εμβαδού 

δύνει την επιμεριςτικό ιδιότητα μϋςα από 

μια ξεκϊθαρη εικόνα 

 

 

Το μοντϋλο του εμβαδού ςτην 

Άλγεβρα: Διαύρεςη και 

παραγοντοπούηςη πολυωνύμων 

 

Οι απαντόςεισ ςε αυτόν την κατηγορύα 

προβλημϊτων βαςύζονται ςτην 

κατανόηςη των μαθητών ςχετικϊ με τον 

πολλαπλαςιαςμό και τη δομό του 

μοντϋλου. 

Ασ δούμε μια απλό διαύρεςη δύο διωνύμων 

 

 

όπου η απϊντηςη εύναι ϋνασ απλό αριθμόσ. 

Ακόμη πιο μεγϊλο ενδιαφϋρον 

παρουςιϊζει η περύπτωςη διαύρεςησ δύο 

πολυωνύμων. Και αυτό γιατύ δεν 

χρειϊζεται να ακολουθόςει μια 

διατεταγμϋνη ςειρϊ κανόνων ο μαθητόσ 

που δεν του λϋνε τύποτε, αλλϊ βαςύζεται 

ςτη λογικό τησ δομόσ του μοντϋλου και 

ςτη γνώςη του για τον πολλαπλαςιαςμό 
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Για τη μοντελοπούηςη τησ 

παραγοντοπούηςησ δύνεται μόνο το 

«εμβαδόν» και πρϋπει ο μαθητόσ να 

ανακαλύψει τουσ δύο παρϊγοντεσ. 

 

Β. Ποιότητα ςτον τρόπο που διδϊςκω: 

Το παρϊδειγμα τησ εξύςωςησ 

 

Όταν ςτουσ μαθητϋσ δύνεται το 

 και τουσ ζητεύται να 

βϊλουν μϋςα ςτον κύκλο <, =, > για να 

ςυγκρύνουν τισ δυο εκφρϊςεισ, τα παιδιϊ 

ςυνόθωσ οδηγούνται- και ύςωσ κϊποιεσ 

φορϋσ να τουσ ζητεύται ρητϊ – ςτο να 

κϊνουν τουσ υπολογιςμούσ πρώτα. Όμωσ, 

οι ενόλικεσ με ικανότητεσ, όταν 

βρύςκονται αντιμϋτωποι με ϋνα παρόμοιο 

πρόβλημα, πχ «Ποιο εύναι μεγαλύτερο, το 

739+43 ό 739+44;» ποτϋ δεν θα ϋκαναν 

τισ πρϊξεισ πρώτα. Χρηςιμοποιούν τη 

δομό του υπολογιςμού, όχι τα 

αποτελϋςματϊ του, για να απαντόςουν 

ςτην ερώτηςη. Διδϊςκουμε λοιπόν την 

εξύςωςη και εξαςκούμε τουσ μαθητϋσ ςτο 

να ακολουθούν μια ςειρϊ από βόματα 

(χωρύζω γνωςτούσ από αγνώςτουσ, 

αναγωγό ομούων όρων, διαιρώ με το 

ςυντελεςτό του αγνώςτου). Ενώ αυτό η 

προςϋγγιςη διευκολύνει την εύρεςη λύςησ 

για μια εξύςωςη όπωσ η  

3(5x-4)+2=20, 

εν τούτοισ τα βόματα δεν εύναι καθόλου 

προφανό για μια εξύςωςη ςαν την 

80

(𝑥 − 7)
− 3 = 7 

όπου αν δεν υπϊρχει εννοιολογικό 

κατανόηςη ο μαθητόσ δεν ξϋρει από πού 

να αρχύςει. Θϋλουμε λοιπόν οι μαθητϋσ να 

δούνε τη δομόπαρϊ να εςτιϊςουν ςτουσ 

αριθμούσ. 

Οι μαθητϋσ χρειϊζεται να αναπτύξουν 

αυτόν την κλύςη να ψϊχνουν τη δομό πριν 

την εμπλοκό τουσ ςτον υπολογιςμό ϋτςι 

ώςτε να εύναι ικανού να χρηςιμοποιόςουν 

την ιδϋα αυτό για να αντιμετωπύςουν την 

εξύςωςη 3(5x-4)+2=20 ωσ «κϊτι+2=20». 

 

Έπειτα, χρηςιμοποιώντασ την κοινό 

λογικό και όχι τουσ κανόνεσ που ϋμαθαν 

με αποςτόθιςη (ό τουσ αποςτόθιςαν 
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λϊθοσ), ςυνειδητοποιούν ότι το «κϊτι» 

3(5x-4) πρϋπει να ιςούται με 18. 

Ακολουθώντασ αυτόν τον ςυλλογιςμό, 

μπορούν να μϊθουν να εξϊγουν οι ύδιοι 

κανόνεσ που να ϋχουν νόημα. Με το να 

διδϊςκονται οι μαθητϋσ ςτο ξεκύνημα τησ 

ϊλγεβρασ να λύνουν εξιςώςεισ 

ακολουθώντασ κϊποια ςυγκεκριμϋνα 

βόματα ύςωσ τουσ βοηθϊει να «δουν τα 

βόματα». Αλλϊ δεν τουσ ενθαρρύνει «να 

δουν το δϊςοσ και όχι το δϋντρο», δηλαδό 

να  καταλϊβουν τη ςυνολικό δομό. Και 

ϋτςι εξηγεύται γιατύ τα βόματα αυτϊ εύναι 

δυςεφϊρμοςτα ςτην επύλυςη μιασ 

εξύςωςησ όπωσ η 
80

(𝑥−7)
− 3 = 7 . Αντύ να 

ακολουθόςουμε τα πολλϊ βόματατησ 

τυπικόσ προςϋγγιςησ θα μπορούςαμε να 

το χειριςτούμε αυτό ωσ 
80

(𝑥−7)
 μεύον 3 μασ 

κϊνει 7, ςυνεπώσ το 
80

(𝑥−7)
 θα πρϋπει να 

εύναι ύςο με 10, επομϋνωσ το (χ-7) ιςούται 

με 8 ϊρα το χ=15. Το θϋμα δεν εύναι ότι η 

μύα μϋθοδοσ εύναι καλύτερη από την ϊλλη. 

Και οι δύο εύναι απαραύτητεσ επειδό η 

καθεμύα δύνει μια διαφορετικό εικόνα του 

νοόματοσ των αλγεβρικών εκφρϊςεων και 

εξιςώςεων. Το να βλϋπουν τη δομό βοηθϊ 

τουσ μαθητϋσ να ακολουθόςουν τη λογικό 

τησ ϊλγεβρασ και ςυχνϊ κϊνει πολύ πιο 

εύκολο τον υπολογιςμό 

Γ. Ποιότητα ςε ϋνα ψηφιακό 

περιβϊλλον: Το παρϊδειγμα των c-books 

 

Σε μια κουβϋντα ςχετικϊ με τα ποιοτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τησ διδαςκαλύασ των 

Μαθηματικών δεν θα μπορούςε να 

απουςιϊζει η τεχνολογύα. Ωσ ϋνα 

χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα ενόσ 

πλούςιου τεχνολογικού περιβϊλλοντοσ θα 

αναφϋρωτην τεχνολογύα c-bookπου 

αναπτύςςεται ςτα πλαύςια του 

ευρωπαώκού ϋργου 

MathematicalCreativitySquared (mc2) 

που δημιουργεύ μια νϋα γενιϊ ψηφιακών 

βιβλύων, των c-book (cαπό το creativity) 

που ςκοπεύουν να ενιςχύςουν τη 

δημιουργικό μαθηματικό ςκϋψη τόςο ςε 

όςουσ εμπλϋκονται ςτο ςχεδιαςμό των 

βιβλύων αυτών όςο και ςτουσ μαθητϋσ-

αναγνώςτεσ. Πρόκειται για το ςχεδιαςμό 

και την ανϊπτυξη ενόσ προςαρμόςιμου 

υπολογιςτικού περιβϊλλοντοσ, το οπούο 

υποςτηρύζει ϊτομα από διαφορετικούσ 

επαγγελματικούσ χώρουσ που 

εμπλϋκονται με την παραγωγό ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού να ςυνεργαςτούν 

και να ςχεδιϊςουν από κοινού ψηφιακό 

υλικό. Η ερευνητικό εςτύαςη τοποθετεύται 

ςτην κοινωνικό δημιουργικότητα που 

αναπτύςςεται κατϊ το ςχεδιαςμό 

ψηφιακών μϋςων που ςτοχεύουν ςτην 

προώθηςη τησ δημιουργικόσ μαθηματικόσ 

ςκϋψησ (CreativeMathematicalThinking, 

CMT) ςτουσ μαθητϋσ.Τϋςςερισ κοινότητεσ 

ενδιαφϋροντοσ (ςε διϊκριςη με τισ 

κοινότητεσ πρακτικόσ) εμπλϋκονται ςτην 

παραγωγό του υλικού αυτού από τϋςςερισ 

διαφορετικϋσ χώρεσ (Ελλϊδα, Ιςπανύα, 

Γαλλύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο). Ένα από τα 

τελευταύα c-books που δημιουργεύ η 

ελληνικό ομϊδα ϋχει τον τύτλο 

«Μετροπόντικασ». Απευθύνεται ςε 

μαθητϋσ των τελευταύων τϊξεων του 

Δημοτικού και των πρώτων του 
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Γυμναςύου. Η ιςτορύα αναφϋρεται ςεμια 

περιοχόόπου ζουν ςχόματα και ζώα. Τα 

πρώτα καλούν τομετροπόντικα να τουσ 

λύςει το κυκλοφοριακό πρόβλημα 

χαρϊςςοντασ γραμμϋσ του μετρό. Η 

προςπϊθεια αυτό περιλαμβϊνειμια ςειρϊ 

από επιλογϋσπου πρϋπει να γύνουν και 

αφορούν το μόκοσ των διαδρομών, τισ 

κατόψεισ των ςταθμών και τον όγκο τουσ, 

τη διακόςμηςη των ςταθμών μϋςα από 

μια ποικιλύα τεχνολογικών 

περιβαλλόντων που πολλϋσ φορϋσ 

ςυνυπϊρχουν ςτην ύδια ςελύδα του 

βιβλύου. Έτςι, κϊνουν υποθϋςεισ και τισ 

ελϋγχουν (πχ ςτην περιοχό όπου ζουν οι 

καμπύλεσ και οι γραμμϋσ του μετρό θα 

εύναι ημικύκλια, πότε η διαδρομό γύνεται 

μικρότερη? Αν χρηςιμοποιούν πολλϋσ 

μικρϋσ ημικυκλικϋσ ρϊγεσ, λιγότερεσ ρϊγεσ 

αλλϊ με μεγαλύτερα ημικύκλια ό μόνο μια 

ημικυκλικό?)  

 

 

 

Μετατρϋπουν τα αρχικϊ ςχϋδια του 

κτηρύου του ςταθμού για να πϊρουν 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο από ϋνα 

αρχικϊ πλϊγιο 

 

Το ςχεδιϊζουν ςε κώδικα ςτο περιβϊλλον 

του χελωνόκοςμου 

 

Και ςτη ςυνϋχεια ψϊχνουν να βρουν πότε 

η περύμετρόσ του ελαχιςτοποιεύται με 

δεδομϋνο ότι το εμβαδόν παραμϋνει 

ςταθερό. 
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Υλοποιούν τριςδιϊςτατεσ καταςκευϋσ που 

ικανοποιούν ςυγκεκριμϋνουσ 

περιοριςμούσ όςον αφορϊ τισ επύπεδεσ 

όψεισ (πλϊγιεσ και κϊτοψη) κϊνοντασ 

όμωσ χρόςη του ελϊχιςτου αριθμού 

κύβων. 

 

Παύρνουν αποφϊςεισ για το πώσ 

κυκλοφορούν τα ζεύγη ςχημϊτων ςε μια 

περιοχό και ανϊλογα με την απόφαςό 

τουσ ςχεδιϊζουν ςτο χελωνόκοςμο τα 

καθύςματα του μετρό κλπ 

 

 

 

 

Για το τϋλοσ… 

 

Κϊθε εκπαιδευτικόσ, παύρνει μια ςειρϊ 

από αποφϊςεισ ςτη διϊρκεια τησ ημϋρασ 

ςχετικϊ με επιμϋρουσ όψεισ των 

μαθηματικών ϋργων που διαχειρύζεται 

ςτην τϊξη και οι οπούεσ αποφϊςεισ τυπικϊ 

δεν βαςύζονται ςε θεωρύεσ τησ Διδακτικόσ 

των Μαθηματικών. Χωρύσ κϊποια 

εξϊςκηςη, πώσ αναμϋνεται να εύναι ςε 

θϋςη οι εκπαιδευτικού να επιλϋγουν 

«αξιόλογα» μαθηματικϊ ϋργα για τουσ 

μαθητϋσ τουσ; Αν θϋλουμε κϊτι τϋτοιο 

πρϋπει να τουσ δοθούν οι ανϊλογεσ 

ευκαιρύεσ να αποκτόςουν επύγνωςη τησ 

πολυπλοκότητασ τησ εμπλοκόσ με το 

ςχεδιαςμό και την επιλογό κατϊλληλων 

ϋργων για τη διδαςκαλύα των 

μαθηματικών. Η επιλογό τουσ εύναι 

ςημαντικόσ ρόλοσ που ϋχει δοθεύ ςτον 

εκπαιδευτικό. Αν δεχόμαςτε ότι τα 

μαθηματικϊ ϋργα αποτελούν τη γϋφυρα 

μεταξύ του μαθητό και τησ μαθηματικόσ 

κατανόηςησ, τότε η επαγγελματικό 

ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών πρϋπει να 

περιλαμβϊνει ςχετικϋσ ευκαιρύεσ.   
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