Πραγκαηοποίεζε ζσλδέζεωλ θαη εηζαγωγή λέωλ ελλοηώλ ζηε δηδαζθαιία
ηωλ Μαζεκαηηθώλ κέζα από δραζηερηόηεηες επίισζες προβιήκαηος
Γηάλλες Θωκαΐδες
τοιηθός ύκβοσιος Μαζεκαηηθώλ
Η ζεκαζία ηες δεκηοσργίας ζσλδέζεωλ ζηα Μαζεκαηηθά
ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ηεο Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο, πνπ εθπνλήζεθε ην 2011 θαη εθαξκόζηεθε πηινηηθά επί κία ηξηεηία,
ηεθκεξηώλνληαη θαη δηαηππώλνληαη δύν θεληξηθνί ζηόρνη ηεο κάζεζεο:
● Να απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηελ ηθαλόηεηα δηαηύπσζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζα
ζηα Μαζεκαηηθά θαη κέζσ απηώλ.
● Να δηακνξθώζνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά, εθηηκώληαο ηελ
θνηλσληθή θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο πξννπηηθή αιιά θαη ην ξόιν ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ.
Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ επηρεηξείηαη λα δηαζθαιηζηεί κέζα από ηέζζεξηο βαζηθέο
δηεξγαζίεο:
α) ηνπ καζεκαηηθνύ ζπιινγηζκνύ θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο
β) ηεο δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ/δεζκώλ
γ) ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ
δ) ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
Σν πεξηερόκελν θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο δεύηεξεο βαζηθήο δηεξγαζίαο (δεκηνπξγία
ζπλδέζεσλ) πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα σο εμήο (βι. [9], ζ.8):
Διεπγαζία δημιοςπγίαρ ζςνδέζεων: εκαληηθό ζηνηρείν ηνπ καζεκαηηθνύ ζπιινγηζκνύ θαη,
γεληθά, ηνπ καζεκαηηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο απνηειεί ε ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ. Οη
καζεηέο θαηαλννύλ ζε βάζνο ηα καζεκαηηθά, όηαλ ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ
καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ, όηαλ ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ηα καζεκαηηθά είλαη κηα
επηζηήκε πνπ ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ινγηθώλ ζρέζεσλ θαη δνκώλ. Δίλαη ζεκαληηθό ην
Πξόγξακκα πνπδώλ λα παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγνύλ ζπλδέζεηο κέζα
ζηα καζεκαηηθά θαη κεηαμύ ησλ καζεκαηηθώλ θαη άιισλ επηζηεκνληθώλ πεξηνρώλ θαη ηνπ
πξαγκαηηθνύ θόζκνπ.
Δίλαη πεξηηηό λα πξνζζέζεη θαλείο έζησ θαη κία ιέμε γηα λα ηνλίζεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ
έρεη ε ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Δθείλν όκσο πνπ ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί γηα άιιε κία θνξά είλαη όηη ν ηξόπνο κε ηνλ
νπνίν δηδάζθνληαη ζήκεξα ηα Μαζεκαηηθά ειάρηζηα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο
ηθαλόηεηαο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε απηνύ ηνπ ηζρπξηζκνύ, αιιά θαη γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη
πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζύλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ
νξηζκέλσλ εξεπλώλ πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Ση δείτλοσλ ορηζκέλες έρεσλες ποσ πραγκαηοποηήζεθαλ ηα ηειεσηαία τρόληα ζηολ
ειιεληθό τώρο 1
ε κηα έξεπλα ζην επίπεδν ηνπ Γπκλαζίνπ εμεηάζακε ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ δύν
ηκεκάησλ ηεο Β΄ ηάμεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο γηα λα
κνληεινπνηήζνπλ θαη λα ιύζνπλ αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο θαη ησλ δύν ηκεκάησλ
όρη κόλν είραλ δηδαρζεί όιε ηελ πξνβιεπόκελε ύιε, αιιά θαηά ηε δηδαζθαιία είρε δνζεί
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηώλ x θαη y γηα ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ
δεδνκέλσλ ελόο πξνβιήκαηνο ζηε κνξθή ζπλαξηεζηαθώλ ζρέζεσλ. Σν πξόβιεκα πνπ δόζεθε
ζηνπο καζεηέο, παξόκνην κε άιια πνπ είραλ ιπζεί ζηελ ηάμε ήηαλ ην εμήο:
Σξία αδέιθηα ειηθίαο 40, 34 θαη 26 εηώλ θιεξνλόκεζαλ έλα νηθόπεδν 1200 m² θαη
απνθάζηζαλ λα ην κνηξαζηνύλ αλάινγα κε ηηο ειηθίεο ηνπο. Να βξείηε πόζα ηεηξαγσληθά
κέηξα ζα είλαη ην κεξίδην ηνπ θαζελόο.
Παξά ηε δηδαζθαιία πνπ είρε πξνεγεζεί, θαη ην γεγνλόο όηη πξηλ από ην πξόβιεκα ππήξραλ
ζην θύιιν εξγαζίαο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο, νη κηζνί πεξίπνπ
καζεηέο απέηπραλ λα θάλνπλ ηηο αλαγθαίεο ζπλδέζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπλάξηεζε y
= 12x, από ηελ νπνία πξνθύπηεη ακέζσο ε ιύζε. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθό όηη αξθεηνί
καζεηέο δελ έθαλαλ ηελ παξακηθξή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαη θαηέθπγαλ ζε
κεζόδνπο πξαθηηθήο αξηζκεηηθήο (π.ρ. αλαγσγή ζηε κνλάδα) νξηζκέλνη δε εμ’ απηώλ
θαηόξζσζαλ λα δώζνπλ νξζή απάληεζε (βι. [1]).
ε κηα άιιε έξεπλα εμεηάζακε ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ δύν ηκεκάησλ ηεο Γ΄
Γπκλαζίνπ λα ζπλδέζνπλ ηηο αιγεβξηθέο ηαπηόηεηεο (πνπ είραλ δηδαρζεί γηα κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα) κε ηνλ ηαρύ ππνινγηζκό αξηζκεηηθώλ παξαζηάζεσλ, δειαδή έλα πεδίν πνπ
βξίζθεηαη έμσ από ην ζπλεζηζκέλν πιαίζην εθαξκνγώλ ησλ αιγεβξηθώλ ηαπηνηήησλ
(παξαγνληνπνίεζε, επίιπζε εμηζώζεσλ θ.ν.θ.). Σα ζέκαηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο ήηαλ
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Οη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ γξάθνληα θαη
αλαδεηθλύνπλ θπζηθά έλα κηθξό κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, ην δήηεκα πνπ
εμεηάδνπκε εδώ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην επξύηεξν πιαίζην ησλ δηεζλώλ αμηνινγήζεσλ ηεο επίδνζεο ζηα
Μαζεκαηηθά, ζηηο νπνίεο έρεη ιάβεη κέξνο ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα (π.ρ. TIMSS, PISA). Οθείινπκε βέβαηα
λα επηζεκάλνπκε όηη κέζα ζε απηό ην πιαίζην ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο απνθηνύλ
ηξαγηθέο δηαζηάζεηο.

ηα εμήο:
Θέκα 1ο
Να ππνινγίζεηε κε ηνλ κηθξόηεξν δπλαηό θόπν ηελ παξάζηαζε:
242,78 + 352,78 + 412,78
Θέκα 2ο
Να ππνινγίζεηε κε ηνλ κηθξόηεξν δπλαηό θόπν ηελ παξάζηαζε:
1,5 + 31,5 0,5 + 31,50,5 + 0,5
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Θέκα 3ο
Να απνδείμεηε ηελ ηαπηόηεηα:

2

2

(7x – y) – 50x + 14xy = (y – x)(x + y)

Να ππνινγίζεηε κε ηνλ κηθξόηεξν δπλαηό θόπν ηελ παξάζηαζε:
2

2

(7100000 – 100001) – 50100000 + 14100000100001
Έλα βαζηθό απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο, εθηόο από ηελ πνιύ ρακειή γεληθή επίδνζε,
ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ πνιύ ηθαλώλ καζεηώλ νη νπνίνη, ελώ δελ έθαλαλ θακηά
ζύλδεζε κε ηηο αιγεβξηθέο ηαπηόηεηεο θαηόξζσζαλ λα ππνινγίζνπλ ηηο αξηζκεηηθέο
παξαζηάζεηο επηλνώληαο επθπή ηερλάζκαηα (βι. [5]).
ην επίπεδν ηνπ Λπθείνπ εμεηάζακε ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ελόο ηκήκαηνο ηεο Α΄
ηάμεο λα ζπλδέζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δύλακεο πνπ είραλ δηδαρζεί ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην
κε ηελ επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ. ηνπο καζεηέο δόζεθε έλα αζπλήζηζην πξόβιεκα ην νπνίν
όκσο είρε δηαηππσζεί έηζη ώζηε λα πξνθαιεί ηνπιάρηζηνλ ην δηαλνεηηθό ελδηαθέξνλ θαη ηελ
πεξηέξγεηα:
Αληηκεηωπίδοληας κηα άγλωζηε θαηάζηαζε …
Κάζε θνξά ζηε δσή πνπ ζπκβαίλεη λα βξεζνύκε κπξνζηά ζε κηα άγλσζηε, δύζθνιε,
πξσηόγλσξε θαηάζηαζε, ηελ νπνία νθείινπκε λα αληηκεησπίζνπκε κε όζα (γλσζηηθά)
εθόδηα δηαζέηνπκε από πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο , ε ινγηθή, ε ςπρξαηκία, ε εηνηκόηεηα
θαη ε δηεξεπλεηηθή ηθαλόηεηα είλαη θάπνηα από ηα πξνζόληα, πνπ – όηαλ ηα δηαζέηνπκε –
βνεζνύλ λα αληεπεμέιζνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε, βξίζθνληαο ηελ θαιύηεξε δπλαηή
ιύζε!
Αο ππνζέζνπκε όηη ε άγλσζηε θαηάζηαζε πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε παίξλεη ηε
κνξθή κηαο πεξίεξγεο εμίζσζεο πνπ κάιινλ δελ έρνπκε μαλαζπλαληήζεη:

 x 2  5x  5

x 2 9x  20
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Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ηηκέο ηνπ x πνπ ηελ επαιεζεύνπλ;
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ππήξμε κεγάιε αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αλαγθαίσλ
ζπλδέζεσλ, ε νπνία νθείινληαλ θπξίσο ζηελ ηάζε ησλ καζεηώλ λα εθαξκόδνπλ κεραληθά

αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ην ελλνηνινγηθό ππόβαζξν ηνπ
πξνβιήκαηνο. Ζ πξώηε αληίδξαζε ησλ πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ ηεο Α΄ Λπθείνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ήηαλ λα επηιύζνπλ ηηο αληίζηνηρεο δεπηεξνβάζκηεο εμηζώζεηο κε ηνλ
ηύπν ηεο δηαθξίλνπζαο, ρσξίο λα κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ θακία άιιε πξσηνβνπιία (βι. [6]). Ζ
ίδηα εμίζσζε (ρσξίο ην εηζαγσγηθό θείκελν) δόζεθε επίζεο ζε καζεηέο Θεηηθήο θαη
Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, νη νπνίνη όκσο ηελ αληηκεηώπηζαλ σο εθζεηηθή
ζπλάξηεζε θαη ηελ έιπζαλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηνξηζκνύο πνπ νδεγνύλ βέβαηα ζε
απώιεηα ιύζεσλ.
ε κηα άιιε έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο πξόθεηηαη λα αλαθνηλσζνύλ ζηελ 8ε
Μαζεκαηηθή Δβδνκάδα, εμεηάζακε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ δύν ηκεκάησλ ηεο Α΄ Λπθείνπ
ζην δεύηεξν θαη ηέηαξην ζέκα ηεο Άιγεβξαο πνπ θιεξώζεθαλ από ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ ζηηο
πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ 2014. Σν γεγνλόο όηη θιεξώζεθαλ ζέκαηα από ην ίδην
θεθάιαην ηεο δηδαθηέαο ύιεο, θαη ε ύπαξμε ηνπ ηζρπξνύ θηλήηξνπ ησλ καζεηώλ γηα επηηπρία
ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, θαζηζηνύλ ηελ πεξίπησζε απηή πνιύ ελδηαθέξνπζα γηα ην δήηεκα
πνπ εμεηάδνπκε.
Σν δεύηεξν ζέκα ήηαλ κηα θιαζηθή, ππνινγηζηηθή άζθεζε από ηελ ύιε ησλ αξηζκεηηθώλ
πξνόδσλ θαη ην ηέηαξην έλα πξόβιεκα, ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ απαηηνύζε εθαξκνγή ησλ ηύπσλ
ησλ αξηζκεηηθώλ πξνόδσλ:
Θέκα 2
Γίλεηαη αξηζκεηηθή πξόνδνο (αλ) γηα ηελ νπνία ηζρύεη: α4 – α2 = 10.
Α) Να δείμεηε όηη ε δηαθνξά ηηο πξνόδνπ είλαη σ = 5.

[Μνλάδεο 12]

β) Αλ ην άζξνηζκα ησλ ηξηώλ πξώησλ όξσλ ηηο πξνόδνπ είλαη 33, λα βξείηε ηνλ πξώην όξν
ηηο πξνόδνπ.

[Μνλάδεο 13]
Θέκα 4

ε κηα αίζνπζα ζεάηξνπ κε 20 ζεηξέο θαζηζκάησλ, ην πιήζνο ησλ θαζηζκάησλ θάζε ζεηξάο
απμάλεη θαζώο αλεβαίλνπκε από ζεηξά ζε ζεηξά, θαηά ηνλ ίδην πάληα αξηζκό θαζηζκάησλ.
Ζ 1ε ζεηξά έρεη 16 θαζίζκαηα θαη ε 7ε ζεηξά έρεη 28 θαζίζκαηα.
Α) Να δείμεηε όηη νη αξηζκνί πνπ εθθξάδνπλ ην πιήζνο ησλ θαζηζκάησλ θάζε ζεηξάο είλαη
δηαδνρηθνί όξνη αξηζκεηηθήο πξνόδνπ. Να βξείηε ηνλ πξώην όξν ηηο θαη ηε δηαθνξά ηηο ηηο
πξνόδνπ.

[Μνλάδεο 5]

β) Να βξείηε ην γεληθό όξν ηηο πξνόδνπ

[Μνλάδεο 4]

γ) Πόζα θαζίζκαηα έρεη όιν ην ζέαηξν;

[Μνλάδεο 5]

δ) Αλ ζηελ 1ε ζεηξά ηηο αίζνπζαο ηηο ππάξρνπλ 6 θελά θαζίζκαηα, ζηε 2ε ππάξρνπλ 9 θελά
θαζίζκαηα, ζηελ 3ε ππάξρνπλ 12 θελά θαζίζκαηα θαη γεληθά, ηα θελά θαζίζκαηα θάζε
ζεηξάο, από ηε 2ε θαη κεηά, είλαη θαηά 3 πεξηζζόηεξα από απηά ηηο πξνεγνύκελεο, ηόηε:
i) Να βξείηε από πνηα ζεηξά θαη πέξα ζα ππάξρνπλ κόλν θελά θαζίζκαηα.

[Μνλάδεο 5]

ii) Να βξείηε πόζνη είλαη νη ζεαηέο.

[Μνλάδεο 6]

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαγξάθεθε κεγάιε αδπλακία ησλ καζεηώλ λα ζπλδέζνπλ ηηο
καζεκαηηθέο γλώζεηο πνπ είραλ δηδαρζεί κε ηα δεηνύκελα ηνπ πξαγκαηηθνύ πξνβιήκαηνο
(ηδηαίηεξα ηα εξσηήκαηα δ(i) θαη δ(ii)), παξά ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη ρξεζηκνπνίεζαλ
επηηπρώο ηηο ίδηεο αθξηβώο γλώζεηο γηα λα ιύζνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθό όηη πιήξεο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ρξήζε ηεο ζεσξίαο ησλ αξηζκεηηθώλ
πξνόδσλ δόζεθε από έλα κόλν καζεηή, ελώ αξθεηνί έδσζαλ νξζέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα
δ(i) θαη δ(ii) ρξεζηκνπνηώληαο απιντθέο (αιιά απνηειεζκαηηθέο!) δηαδηθαζίεο θαηακέηξεζεο
ησλ θαζηζκάησλ ηνπ ζεάηξνπ (βι. [8]).
Θα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε πνιιά παξαδείγκαηα πνπ ηεθκεξηώλνπλ επίζεο ηε κεγάιε
αδπλακία ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ λα πξαγκαηνπνηνύλ ζπλδέζεηο ζηα Μαζεκαηηθά,
αληιώληαο κάιηζηα απνθαιππηηθά ζηνηρεία από ηε δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο. Γελ ζα επεθηαζνύκε όκσο ζε απηό ην δήηεκα, επεηδή αθελόο αξθεηά από απηά ηα
ζηνηρεία έρνπλ ήδε δεκνζηεπηεί (βι. π.ρ. [2], [3], [4] θαη [7]) θαη αθεηέξνπ ε δηδαζθαιία ησλ
Μαζεκαηηθώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε δελ είλαη δεθηηθή πνηνηηθώλ παξεκβάζεσλ θαζώο
επεξεάδεηαη αξλεηηθά από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγνληαη νη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Ο
ζηόρνο καο ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη λα ζπκβάινπκε ζηελ αλάδεημε ελόο ζεκαληηθνύ
πξνβιήκαηνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ πνπ αθνξά όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη λα δηαηππώζνπκε νξηζκέλεο εθαξκόζηκεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ
αληηκεηώπηζή ηνπ.
Μερηθά ζσκπεράζκαηα θαη προηάζεης
Σν δηδαθηηθό πξόβιεκα πνπ αλαδεηθλύνπλ νη έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε
ελόηεηα, αιιά θαη πνιιέο άιιεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο, έρεη
βαζηέο ξίδεο ζηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ. πλδπάδνληαο ηε
κεγάιε έθηαζε θαη θαηάηκεζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο, ηελ έιιεηςε θξηηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ
καζεηώλ ζηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηαζηηθώλ κεραληζκώλ,
θαηαλννύκε εύθνια γηαηί ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο δηδαζθαιίαο έρεη δηακνξθώζεη έλα
πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην νπνίν θπξηαξρνύλ ε απνκλεκόλεπζε θαη νη ηερληθέο
επίιπζεο αζθήζεσλ. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ «καζαίλεη» λα εθαξκόδεη δηάζπαξηα

ηκήκαηα ηεο δηδαθηέαο ύιεο, θπξίσο ζηε κνξθή αιγνξηζκηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζε ηππνπνηεκέλεο
θαηεγνξίεο αζθήζεσλ θαη λα ζεκεηώλεη θπζηθά παηαγώδε απνηπρία ζε πην ζύλζεηεο αζθήζεηο
ή πξνβιήκαηα, πνπ μεθεύγνπλ από ηελ «πεπαηεκέλε» θαη απαηηνύλ ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ.
Απηή ε απνηπρία εκθαλίδεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, όηαλ θάπνην
εξώηεκα απνθιίλεη από ηα πιαίζηα ηεο θαζηεξσκέλεο «κεζνδνινγίαο» θαη απαηηεί βαζύηεξε
θαηαλόεζε ή ζπλδπαζκό δηαθνξεηηθώλ ελλνηώλ. Μέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ παξακέλνπλ
θπζηθά ζην πεξηζώξην ζεκειηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο, όπσο είλαη ε
αλάπηπμε γεληθώλ κεζόδσλ, ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ κέζσλ αλαπαξάζηαζεο θαη ν εληνπηζκόο
δνκηθώλ ζρέζεσλ, κε δπν ιόγηα ε αλάπηπμε κηα νιηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηα Μαζεκαηηθά.
Έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα λα πξνσζεζνύλ απηνί νη δηδαθηηθνί ζηόρνη, αθόκε θαη
ζην πην ζηνηρεηώδεο ζρνιηθό επίπεδν, είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ
ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ ζπλδέζεσλ πνπ νδεγνύλ από ηα δεδνκέλα ζηα
δεηνύκελα. Σν λέν Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο,
ην νπνίν επηζεκαίλεη νξζά σο κία βαζηθή καζεκαηηθή δηεξγαζία ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ,
επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ ελζσκαηώλνληαο ζπζηεκαηηθά ζηα
πεξηερόκελά ηνπ δξαζηεξηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο αιιά θαη επξύηεξεο ζπλζεηηθέο
εξγαζίεο. Γηα λα γίλεη όκσο κηα, έζησ θαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο, πνηνηηθή ζηξνθή ζηελ
θαζηεξσκέλε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ρξεηάδεηαη λα κεηνπζησζνύλ νη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ζε πινπνηήζηκεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο. Θα πξέπεη
αξρηθά λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ηξάπεδα ειθπζηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία
επηδέρνληαη πνιιαπιέο ιύζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα καζεκαηηθήο γλώζεο.
Απηά ηα πξνβιήκαηα πξέπεη λα γίλνπλ αληηθείκελν κηαο δηαθνξεηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο,
πνπ δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ
καζεηώλ. Γηα ην εγρείξεκα απηό απαηηείηαη πξνζεθηηθόο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο, πνπ
πεξηιακβάλεη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε πηινηηθή εθαξκνγή θαη πξαθηηθή άζθεζε,
πξηλ εληαρζνύλ νη ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή
πξαθηηθή.
ηελ εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνύλ ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε
ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ζα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο, ηελ
νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο ζηάζεηο θαη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη
ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ.
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