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Περίληυη 

Η «επηθξάηεηα ησλ αιγνξίζκσλ» ζηα Μαζεκαηηθά ηνπ Γπκλαζίνπ ζεσξώ όηη σο θάπνηνλ βαζκό 

κνηάδεη κε απηό πνπ ν θηιόζνθνο-γισζζνιόγνο Ρνιάλ Μπαξη πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ «ε 

επηθξάηεηα ησλ ζεκείσλ», όπνπ εμεηάδεη δηεμνδηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαπσληθνύ ζεκείνπ, γηα ην 

νπνίν κεηαμύ άιισλ γξάθεη: είλαη δπλαηό, ζαπκάζηα θαλνληζκέλν, ηαθηνπνηεκέλν. Καη ζπλερίδεη 

παξαθάησ: είλαη θελό, ην ζεκαηλόκελό ηνπ ράλεηαη.  

Η δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην, θπξίσο κέζσ αιγνξηζκηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ησλ δηαδηθαζηηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη, θέξλεη ηνπο κηθξνύο καζεηέο 

αληηκέησπνπο κε ηα αιγεβξηθά ζύκβνια, κε ηα «ζεκεία», ηα νπνία πξέπεη νη ίδηνη λα 

λνεκαηνδνηήζνπλ, επηιέγνληαο γηα έλα ζεκαίλνλ εθείλν ην ζεκαηλόκελν πνπ ηαηξηάδεη ζηελ θάζε 

πεξίζηαζε. Αξθεί όκσο ε δηδαζθαιία ησλ αιγεβξηθώλ δηαδηθαζηώλ, γηα λα θαηαλνήζνπλ επαξθώο νη 

κηθξνί καζεηέο ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ απηώλ ησλ 

ελλνηώλ; Με άιια ιόγηα, αξθεί ε δηαδηθαζηηθή γλώζε, πνπ θαηά βάζηλ επηδηώθνπκε δηδάζθνληαο 

Μαζεκαηηθά ζην Γπκλάζην, λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο ελλνηνινγηθήο γλώζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ Μαζεκαηηθώλ ηνπ Λπθείνπ;  

ηελ εξγαζία απηήζα εμεηάζνπκε ζεσξεηηθά ηηο δηαθνξέο ησλ δύν εηδώλ γλώζεο θαη κηα πηζαλή 

ζπζρέηηζή ηνπο κε δύν δηαθνξεηηθά κνληέια κάζεζεο θαηζα αλαθέξνπκε κεξηθά ιάζε ησλ καζεηώλ, 

ηα νπνία πηζαλόηαηα νθείινληαη ζηελ επηθξάηεζε ηεο δηαδηθαζηηθήο κάζεζεο ζε βάξνο ηεο 

ελλνηνινγηθήο. 

 

Ειζαγφγή 

Η δηδαθηηθή κνπ εκπεηξία ζην Γπκλάζην είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζην Λύθεην.  

Σα εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ζηξέθνληαλ γύξσ από ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηελ εθκάζεζε ηεο Άιγεβξαο θαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

αιγεβξηθώλ ζπκβόισλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, δηδάζθνληαο ζε Γπκλάζην, έρσ αξρίζεη εκπξάθησο λα 

αληηιακβάλνκαη κηα ζεηξά από αίηηα πνπ πξνθαινύλ ζηνπο καζεηέο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηε 

δηαρείξηζε θαη ηε λνεκαηνδόηεζε ησλ αιγεβξηθώλ ζπκβόισλ, ηα νπνία απνδίδσ θπξίσο ζηελ θαηά 

βάζε δηαδηθαζηηθή γλώζε πνπ απνθηνύλ νη κηθξνί καζεηέο. Έρσ μεθηλήζεη κηα θαηαγξαθή 
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θάπνησλ θαηλνκέλσλ, ε νπνία επειπηζηώ ζε βάζνο ρξόλνπ λα αλαδείμεη εγγελή πξνβιήκαηα ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα ζπκβάιεη, έζησ θαη ιίγν, ζηελ θαηαλόεζε πνηθίισλ θαηλνκέλσλ, ηα 

νπνία δηδάζθνληαο ζηηο γπκλαζηαθέο καο ηάμεηο ζπρλά γηα πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο 

πξνζπεξλάκε αζρνιίαζηα, ελώ ζα έπξεπε  λα ηα αληηκεησπίδνπκε απνηειεζκαηηθά, επεηδή ζην 

Γπκλάζην κε ηελ εηζαγσγή ζηε ζηνηρεηώδε  Άιγεβξα, αξρίδεη νπζηαζηηθά ε εθκάζεζε ησλ 

Μαζεκαηηθώλ σο κηα λέα ζπκβνιηθή γιώζζα. 

Καηά θνηλή παξαδνρή ηα Μαζεκαηηθά είλαη κηα γιώζζα επηθνηλσλίαο θαη ηαπηνρξόλσο έλα εξγαιείν 

πνπ, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέεο αλαθαιύςεηο. Ωο γιώζζα, θαίηνη ηππηθή, 

έρεη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη κηα θπζηθή γιώζζα: έλα ζύλνιν ζεκείσλ θαη έλα ζύλνιν 

θαλόλσλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζεκείσλ απηώλ. Σα ζρνιηθά Μαζεκαηηθά όκσο, όπσο έρνπλ 

δηακνξθσζεί κεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ θνξκαιηζηηθώλ αξρώλ πνπ επέβαιαλ ηα Νέα Μαζεκαηηθά, 

έρνπλ εμειηρηεί ζε κηα ζπκβνιηθή γιώζζα, όπνπ ην λόεκα θαη ε ζεκαζία απνδίδνληαη θπξίσο κέζα 

από ηηο δηαδηθαζίεο, ρσξίο λα ζρεηίδνληαη κε θάπνηα θπζηθή εξκελεία, πξάγκα πνπ δπζθνιεύεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ηνπο καζεηέο θαη εηδηθά ζην Γπκλάζην. 

 

Προβλημαηιζμός και Θεφρηηική διερεύνηζη ηοσ θέμαηος 

Οη αλππέξβιεηεο θαη ζπλερηδόκελεοδπζθνιίεο, πνπ αληηκεησπίδνπκε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη ηελ εθκάζεζή ηνπο από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, καο εμσζνύλ ζε ζπλερείο 

αλαδεηήζεηο θαη επεθηάζεηο ή αλαζεσξήζεηο ησλ θπξίαξρσλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ,νη νπνίεο 

έρνπλ δηακνξθσζεί εληόο ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηώλ κάζεζεο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

κπηρεβηνξηζηηθό κνληέιν. Σν κνληέιν απηόθαίλεηαη αθόκε θαη ζήκεξα λα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, παξόιν πνπ ε επηηπρία ηνπ έρεη πξν πνιινύ ακθηζβεηεζεί. Η βαζηθή αξρή ηεο 

επαλάιεςεο, ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ εξεζίζκαηνο κε ηηο αληηδξάζεηο, πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ ππξήλα ηνπ κπηρεβηνξηζηηθνύ κνληέινπ κάζεζεο, όηαλ εθαξκόδνληαη απνηειεζκαηηθά, κπνξεί 

λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα αλαδεηθλύνπλ ηε δηαδηθαζηηθή θαηαλόεζε, αιιά απέρνπλ πνιύ από ην λα 

πεηύρνπλ ηε λνεκαηνδόηεζε ησλ καζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή εθείλσλ ησλ λνεηηθώλ 

θαηαζθεπώλ, πνπ καο επηηξέπνπλ λα δνκήζνπκε ηελ εκπεηξία καο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη νδεγνύλ ζηε κεραληζηηθή αληίδξαζε ησλ κηθξώλ καζεηώλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα κεηαθνξάο θαη εθαξκνγήο ηεο γλώζεο απηήο ζε έλα δηαθνξεηηθό ζεσξεηηθό πιαίζην, 

όπνπ ε ίδηα έλλνηα επαλεκθαλίδεηαη. Καηά ζπλέπεηα, ε γλώζε πνπ απνθηήζεθε ζε έλα πεδίν δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ζε έλα άιιν, όπσο ζπρλά δηαπηζηώλνπκε. Πξόζθαηα, γηα παξάδεηγκα, δίδαμα 

ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηαλόεζαλ θαη 

εθάξκνζαλ ζσζηά ην ζεώξεκα, όηαλ ηνπο δόζεθαλ νη δύν από ηηο ηξεηο πιεπξέο ελόο νξζνγσλίνπ 

ηξηγώλνπ θαη δεηήζεθε λα ππνινγίζνπλ ηελ ηξίηε πιεπξά. Όηαλ όκσο, ιίγεο κόλνκέξεο κεηά,  νη ίδηνη 

καζεηέο εμεηάζηεθαλ γξαπηά ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, όπνπ ηνπο δεηήζεθε λα ππνινγίζνπλ ηε 

ζπληζηακέλε δύλακε δύν θάζεησλ κεηαμύ ηνπο δπλάκεσλ κε κέηξα 6 θαη 8 N, αληίζηνηρα, νη 

πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ: Fνι=6+8=14 Ν! Σέηνηεο εζθαικέλεο απαληήζεηο απνδίδνληαη από ηνπο 
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εξεπλεηέο, ζπλήζσο, ζηελ απνπζία εξκελεπηηθώλ δεμηνηήησλ θαη, θπξίσο, ελλνηνινγηθήο 

θαηαλόεζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα πην ζύγρξνλσλ ζεσξηώλ κάζεζεο, όπσο ν δνκηζκόο ηνπ  

Bruner θαη ν θνλζηξνθηνπβηζκόο, (πνπ δηαθξίλεηαη ζηνλ γλσζηηθό θνλζηξνθηνπβηζκό ηνπ Piaget,ηνλ 

θνηλσληθό ηνπ Vygotskyθαη ην ξηδνζπαζηηθόθνλζηξνθηνπβηζκό ηνπ Ernstvon Glasersfeld, αιιά ε 

πεξαηηέξσελαζρόιεζε κε ηα είδε ηνπ θνλζηξνθηνπβηζκνύμεπεξλά ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο. ). 

ύκθσλα κε ηελ Κνιέδα κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ ηεο Μαζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο, ε επηθξαηνύζα 

αληίιεςεζήκεξα αληηκεησπίδεη ηα Μαζεκαηηθά σο κηα θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα, έλα ζύζηεκα 

θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ, πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε έλα θνηλσληθό πιαίζην θαη έρεη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκόδνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε απνθαιύπηνπλ όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εθαξκόδεηην 

παξαδνζηαθόζρήκα “Θεσξία-Αζθήζεηο”, ζε κηα θαηάκέησπνλ δηδαζθαιία. (Θσκαΐδεο, 

Καιθνπνύινπ, 2011) 

Δπί πιένλ, ζύκθσλα κε ην δηαγσληζκό PISA 2003, νη δεθαπεληάρξνλνη καζεηέο πνιύ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύλ εθηεηακέλεο κεζόδνπο απνκλεκόλεπζεο, καζαίλνληαο από έμσ παξαδείγκαηα βήκα 

πξνο βήκα, γηα λα κπνξέζνπλ λα εθαξκόζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο. ύκθσλα κε ηελ αλαθνξά νη ρώξεο 

ζηηο νπνίεο ην θαηλόκελν απηό παξαηεξείηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό είλαη: η Ελλάδα, ε Οπγγαξία, ε 

Πνισλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.(Eurydice, ζει. 59) 

Όπσο θαίλεηαη από ηα πξνεγνύκελα ππάξρεηαπόθιηζεκεηαμύησλ πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη απηώλ πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο γηα λα απμήζνπλ ηηο επηδόζεηο ηνπο, 

ζε ζρέζε κε ηελεπηθξαηνύζα ζεσξεηηθή αληίιεςε ησλ εξεπλεηώλ. 

Σν θαηλόκελν πξνθαλώο δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα απνθιεηζηηθά ηεο δηθήο καο επνρήο. 

Σν άξζξν ηνπ R.R. Skemp κε ηίηιν «Relational understanding and Instrumental Understanding», ην 

νπνίν ζηα Διιεληθά απνδόζεθε σο «Δλλνηνινγηθή θαηαλόεζε θαη Δξγαιεηαθή θαηαλόεζε», 

δεκνζηεύηεθε γηα πξώηε θνξά ζην Mathematics Teaching ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1976 θαη αθελόο 

απνηειεί ηνλ πξόδξνκν ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπδεηάκε, αθεηέξνπ απνδίδεη ην πξαγκαηηθό λόεκα ζηελ 

«ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε», ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζρέζεσλ. Πεξηζζόηεξα ζρεηηθά 

κε απηό ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

Διαδικαζηική και εννοιολογική καηανόηζη 

Πώο ν εθπαηδεπηηθόο ζα θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δύν εηδώλ θαηαλόεζεο, πώο ζα 

επηιέμεηθαηάιιειεοδξαζηεξηόηεηεο θαη πώο ζα θξίλεη ηελ θαηαιιειόηεηάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

έρνπλ σο κνλαδηθό απνηέιεζκα ηελ ρσξίο θαηαλόεζε εθκάζεζε ησλ αιγνξίζκσλ; Βαζηθή 

πξνϋπόζεζεείλαη λα γλσξίδεη, ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθόοηηθαζηζηά ηελ θαηαλόεζε ελλνηνινγηθή. 

Ο ζπλερώο απμαλόκελνο όγθνο ησλ ζεσξηώλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δελ απνηειεί παλάθεηα γηα ηνλ 

δάζθαιν, αθόκεθαη γηα εθείλνλ ηνλ δάζθαιν πνπ ελεκεξώλεηαη ζπλερώο γηα ηηο εμειίμεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Ωζηόζν,ζα ζπκθσλνύζακε όινη πσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

θαηάηνδπλαηόλδηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλείλαη απαξαίηεηε από ηελ πιεπξά ηνπ δηδάζθνληνο ε 
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απνζαθήληζε ηνπ δπηζκνύ ηεο καζεκαηηθήο γλώζεο: ην γλσξίδσ πώο (knowing how) θαη ην γλσξίδσ 

γηαηί (knowing why), ή όπσο δηαθνξεηηθάαπνδίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία δηαδηθαζηηθή γλώζε 

(procedural knowledge) θαη ελλνηνινγηθή γλώζε (conceptual knowledge), αληίζηνηρα.Αλ ηε δηάθξηζε 

απηή γλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη νη καζεηέο, πηζαλόλ λα κελ αξθνύληαη ζηελ νξζή εθηέιεζε ησλ 

αιγνξίζκσλ, αιιά λα επηδηώθνπλ λα θαηαλνήζνπληνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκόδνληαη νη 

αιγόξηζκνη, θαζώο επίζεο ηε θύζε θαη ηε δηαζύλδεζε ησλ ελλνηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνπο ελ ιόγσ 

αιγόξηζκνπο.  

Δπεηδή πηζηεύνπκε  όηη πξνϋπόζεζε γηα λα δηνξζώζνπκε ηα θαθώο θείκελα είλαη λα ηα εληνπίζνπκε 

θαη λα ηα θαηαλνήζνπκε, πξώηα ζα νξίζνπκε ηηο δύν πξναλαθεξζείζεο ζπληζηώζεο ηεο καζεκαηηθήο 

γλώζεο θαη κεηά ζα επηρεηξήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

απαληήζεσλ, όπνπ γίλεηαη θαηαθαλέο πσο είηε απνπζηάδεη νινζρεξώο είηε είλαη αλεπαξθήο ε 

ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε. 

ηε βηβιηνγξαθία ν νξηζκόο ηεο δηαδηθαζηηθήο γλώζεο δελ παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο θαη 

απνθιίζεηο. ε γεληθέο γξακκέονξίδεηαη σο ε γλώζε ε νπνία εζηηάδεη ζηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηηο βήκα πξνο βήκα δηαδηθαζίεο, ρσξίο ξεηή αλαθνξά ζηηο καζεκαηηθέο ηδέεο(Ashlock, 

2001).ύκθσλα κε απηόλ ηνλ νξηζκό ν καζεηήο γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη, ρσξίο όκσο λα θαηαλνεί 

νύηε γηα πνην ιόγν θάλεη ό,ηη θάλεη νύηε ηε βαζύηεξε δηαζύλδεζε ησλ ελλνηώλ θαη ησλ ζπκβόισλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο γλώζεο είλαη απηή πνπ απνθηνύλνη καζεηέο γηα ηε 

δηαίξεζε δύν θιαζκάησλ, όηαλ καζαίλνπλ όηη γηα λα ηελ εθηειέζνπλ αξθείλα αληηζηξέςνπλ ηνπο 

όξνπο ηνπ δεύηεξνπ θιάζκαηνο θαη αληί γηα δηαίξεζε λα θάλνπλ πνιιαπιαζηαζκό. Έλα εμ ίζνπ 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ν θαλόλαο πνιιαπιαζηαζκνύ αθέξαησλ αξηζκώλ: (+)(-)=(-) θαη  

(-)(-)=(+). 

Αληηζέησο ε ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε πξνϋπνζέηεη ηε ζπλαίζζεζε όρη κόλν ηνπ πώο αιιά θαη ηνπ 

γηαηί. Ο καζεηήο αληηιακβάλεηαη ζαθώο γηα πνην ιόγν αθνινπζεί ηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, όπσο 

αληηιακβάλεηαηπνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ησλ ελλνηώλ θαη ησλ ζπκβόισλ απηώλ. Η ελλνηνινγηθή 

θαηαλόεζε ραξαθηεξίδεηαη από δηαζπλδέζεηο ησλ ελλνηώλ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα γεληθεύζεσλ 

(Hiebert&Lefevre, 1986).  

Φαίλεηαη πσο ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δύν εηδώλ θαηαλόεζεοείλαη ζαθήο, όπσο επίζεο θαίλεηαη όηη ε 

δεύηεξε, ε ελλνηνινγνιηθήδειαδή, εκπεξηέρεη - θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνθιείεη - ηελ πξώηε. 

Οηιόγνη πνπ ε δηαδηθαζηηθή θαηαλόεζε, ή θαηάηνλ Skemp ηα «εξγαιεηαθά καζεκαηηθά»,είλαη 

επηθξαηέζηεξε από ηελ ελλνηνινγηθή, αλαπηύζζνληαη ζην άξζξν πνπ πξναλαθέξζεθε, όπνπ o R.R. 

Skemp ππνζηεξίδεη - ππνδπόκελνο, όπσο ξεηά δειώλεη, ηνλ ζπλήγνξν ηνπ δηαόινπ - ηα αθόινπζα: 

1. Μέζα ζην πιαίζην ηνπο ηα “εξγαιεηαθά καζεκαηηθά” είλαη ζπλήζσο επθνιόηεξν λα 

θαηαλνεζνύλ. 

2. Οη αληακνηβέοείλαη πην άκεζεο θαη πην θαζαξέο. 

3. Δκπιέθεηαη ιηγόηεξε γλώζε θαη γη’ απηό κπνξεί λα πάξεη θαλείο ηε ζσζηή απάληεζε 

πηνγξήγνξα θαη ζίγνπξα κε ηελ εξγαιεηαθήζθέςε από όηη κε ηελ ελλνηνινγηθή. 
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Δλδερνκέλσο θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα επηθαιεζηεί θαη άιινπο ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο επηθξαηεί ε 

δηαδηθαζηηθή έλαληη ηεο ελλνηνινγηθήο κάζεζεο θαη λα επηκεθύλεη θαηά πνιύ ηελ παξαπάλσ ιίζηα, 

ζεσξώ όκσο πσο ε έκθαζε δελ ζα πξέπεη λα δνζεί ζην “γηαηί” επηθξαηεί, αιιά πνηεο είλαη 

νηζεκαληηθόηεξεο ζπλέπεηέο ηεο θαη πώο ζα εμαιεθζνύλ ή έζησ ζα πεξηνξηζηνύλ. Γηα ην πξώην, γηα 

ό,ηη δειαδή ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηηο δηαδηθαζηηθήο κάζεζεο θαίλεηαη πσο κπνξνύλ λα δνζνύλ, 

σο έλα βαζκό,ηθαλνπνηεηηθέο γηα όινπο απαληήζεηο. Η δπζθνιία όπσο πάληα, ζε ό,ηη αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ γίλεηαη ζρεδόλ αλππέξβιεηε, όηαλ θηάλνπκε ζην δηαηαύηα, πνπ ελ 

πξνθεηκέλσ είλαη ην πώο ζα επηηεπρζεί ε ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην, ώζηε λα κπνξνύλ νη καζεηέο, όηαλ θηάλνπλ ζην Λύθεην λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πςειή αθαίξεζε, πνπ απαηηεί ε Άιγεβξα ζηελ ηάμε απηή. Σν βέβαην είλαη πσο 

έλα ηέηνην πξόβιεκα δελ κπνξεί λα επηιπζεί δηαηζζεηηθά από ηνλ δηδάζθνληα, παξά κόλν 

αλαζηνραζηηθά θαη γηα λα επηηεπρζεί απηό, θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ θαηαγξαθή 

επαλαιακβαλόκελσλ ιαζώλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηελ απνπζία ηεο 

ελλνηνινγηθήο γλώζεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα.  

 

Μερικά ταρακηηριζηικά «λάθη» ποσ οθείλονηαι ζηην έλλειυη εννοιολογικής καηανόηζης. 

Έλα «ιάζνο» πνπ απνθαιύπηεη πσο νη καζεηέο κπνξεί λα γίλνπλ ηθαλνί λα αθνινπζήζνπλ βήκα πξνο 

βήκα ηηο νδεγίεο ελόο αιγνξίζκνπ εληειώο κεραληθά, ρσξίο απαξαίηεηα λα θαηαλννύλ ηη θάλνπλ, 

θαίλεηαη ζηελ επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ 1
νπ

 βαζκνύ πνπ δηδάζθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, όπνπ 

ζπρλά ζπλαληώ ιύζεηο όπσο ε αθόινπζε: 

...... 2x-x=5  =>1x=5  =>
𝟏𝐱

𝟏
=

𝟓

𝟏
=> x=5 

Οη καζεηέο, ζέινληαο λα  αθνινπζήζνπλ θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο επηκέλνπλ ζην ηέινο λα δηαηξνύλ 

κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλώζηνπ, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληειεζηήο είλαη κνλάδα, 

δειαδή όηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ππάξρεη ζπληειεζηήο! Όπνηε ζρνιηάδσ ή ξσηώ γηα πνην ιόγν 

δηαηξνύλ κε ην 1 (ην νπνίν επηκέλνπλ λα γξάθνπλ σο ζπληειεζηή ηνπ αγλώζηνπ) απαληνύλ: «Δπεηδή 

ζην ηέινο δηαηξνύκε θαη ηα δύν κέιε κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλώζηνπ». Η απάληεζή ηνπο 

απνδεηθλύεη όηη γλσξίδνπλ ηη θάλνπλ ρσξίο θαζόινπ λα θαηαλννύλ γηα πνην ιόγν ην θάλνπλ! 

Έλα άιιν ιάζνο πνπ ελδερνκέλσο απνθαιύπηεη έιιεηςε ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο θαη, επί πιένλ, 

είλαη πξαγκαηηθό ιάζνο ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνύκελν, είλαη ν ηξόπνο πνπ ζπρλά πνιιαπιαζηάδνπλ 

νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ έλα θιάζκα κε έλαλ αθέξαην αξηζκό. 

𝛂

𝛃
 .𝛄 =

𝛂𝛄

𝛃𝛄
 

Δίλαη δύζθνιν λα απαθαλζνύκε κε βεβαηόηεηα αλ ην παξαπάλσιάζνονθείιεηαη ζε άγλνηα ή γεληθά ζε 

έιιεηςε θαηαλόεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ ξεηνύ αξηζκνύ. Από ηελ άιιε 

όκσο,όηαλ ζην εηζαγσγηθόκάζεκα ξσηώ ηνπο καζεηέοηηείλαη έλα θιάζκα, νη πεξηζζόηεξνη 

απαληνύλπσο ηνθιάζκα είλαη κηα διαίρεζη!Γειαδή γηα ηα κηθξά παηδηάηνθιάζκα είλαη κηα 

δηαδηθαζία θαη όρη έλα καζεκαηηθό αληηθείκελν. 
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Έλα ελδηαθέξνλ ζύλνιν “ιαζώλ” ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, πνπ αλάινγν ηνπ ζπρλά εκθαλίδεηαη ζην 

Λύθεην, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Α΄, παξαηεξείηαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο. Γηα 

ηελ αθξίβεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα εθηόο από ηα ιάζε, νη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηα ησλ 

καζεηώλ θάλνπλ θαηαθαλή ηελ έιιεηςε ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ηηο 

ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ή ηνλ ξόιν πνπ παίδνπλ ηα αιγεβξηθά ζύκβνια. 

Αλαθέξσ ηξία ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, από πεξηζηαηηθά ζηελ ηάμε:  

1)Έδσζα ζε έλα ηκήκα πξνο ιύζε ηελ εμίζσζε: α
2
-3α+2=0. Έλαο θαιόο καζεηήο, κε όηη κπνξεί λα 

ζεκαίλεη “θαιόο καζεηήο”,είπε πσο ε εμίζσζε απηή δελ είλαη δεύηεξνπ βαζκνύ, επεηδή δελ δίλεηαη  

όηη “α0”. Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή, θαη ζίγνπξα όρη κόλν γη΄απηόλ,ε δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε 

δελ κπνξεί παξά λα είλαη ηεο κνξθήο: “αx
2
+βx+γ=0,  α0”. Σν ίδην αθξηβώοζρόιην έθαλε θαη κηα 

καζήηξηα, επίζεο θαιή, ζην δεύηεξν ηκήκα πνπ έδσζα ηελ ίδηα εμίζσζε, ηελ επόκελε κέξα.  

2)ηελ άζθεζε: Να ιπζεί ε εμίζσζε α
2
-3α+2=0, πνιιέο απαληήζεηο μεθηλνύλ σο εμήο: 

Λύζε: α=1, β=-3, γ=2 θιπ.  

Σν γξάκκα α ζηελ παξαπάλσ ιύζε νη καζεηέο ην εθιακβάλνπλ σο ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλώζηνπ, 

“εζηζκέλνη” ζηελ επηθξαηνύζα κνξθή αx
2
+βx+γ=0.   

3) Πξνζθάησο δήηεζα από ηκήκαηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, όπνπ δύν πεξίπνπ κήλεο πξηλ είραλ δηδαρζεί 

θαλνληθά νη εμηζώζεηο, λα ζεκεηώζνπλ “λαη” ή “όρη” δίπια ζηα αθόινπζα, x=3, x+1=4 θαη x+2(x+1), 

αλάινγα αλ πηζηεύνπλ όηη πξόθεηηαη ή όρη γηα εμίζσζε. 

ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ραξαθηήξηζαλ ηε πξώηε σο εμίζσζε, ελώ ππάξρνπλ θάπνηνη 

ειάρηζηνη πνπ έγξαςαλ: “x=3, είλαη ε ιύζε κηαο εμίζσζεο”.  

Σέινο, ζα αλαθέξσ έλα κόλν παξάδεηγκα από ηε Γεσκεηξία, όπνπ θαίλεηαη πσο γεληθά ε θαηαλόεζε 

ησλ ελλνηώλ είλαη καθξάλ πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ κηθξώλ καζεηώλ, εηδηθά ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ. 

Οη γεσκεηξηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα κάζνπλ ζηελ ηάμε απηήλ, όπσο είδε θαη ζρέζεηο 

γσληώλ, θύθινο θ.ιπ. θαίλεηαη πσο πξνθαινύλ κεγάιε ζύγρπζε,  αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

«αλαπαξάγνληαη» σο νξηζκνί ζσζηά. ε πξόζθαην ηεζη πνπ έβαια ζηηο γσλίεο, ελώ ηα πεξηζζόηεξα 

παηδηά έδσζαλ ζσζηά ηνλ νξηζκό ησλ παξαπιεξσκαηηθώλ γσληώλ, ζηελ άζθεζε πνπ δεηνύζε λα 

ππνινγίζνπλ κηα γσλία πνπ είλαη δηπιάζηα από ηελ παξαπιεξσκαηηθή ηεο, πνιινί απάληεζαλ πσο ε 

δεηνύκελε γσλία ηζνύηαη κε 2x180
o
 = 360

o
. 

Σα παξαδείγκαηα ησλ ιαζώλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ αλεπαξθή ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε είλαη 

αλεμάληιεηα θαη νη θαζέλαο από εκάο πνπ δηδάζθεη ζε ζρνιηθή ηάμε, έρεη ζίγνπξα λα πξνζζέζεη ηηο 

δηθέο ηνπ πεξηπηώζεηο.  

Σν βέβαηνείλαη πσο εηδηθά ζηε Γεσκεηξία ηνπ Γπκλαζίνπ, όπνπ νη έλλνηεο ππεξηζρύνπλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ, θαη εηδηθόηεξα ζηηο δύν πξώηεο ηάμεηο, ηα πξνβιήκαηα είλαη πεξηζζόηεξα από όζα 

κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζην ηππηθό πιαηζίν καζήκαηνο.   
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Σκέυεις-Προβλημαηιζμοί 

Σα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ απνηεινύλ κόλν έλα πνιύ κηθξό δείγκα ηεο απνπζίαο επαξθνύο 

ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο ησλ παηδηώλ ζην Γπκλάζην. Η απνπζία ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο όκσο 

βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ όζν θνηηνύλ ζην Γπκλάζην θαη αθόκε 

πεξηζζόηεξν, αξγόηεξα, ζην Λύθεην. Τπάξρεη ηξόπνο λα επηηεπρζεί εμ αξρήο ε απαηηνύκελε 

ελλνηνινγηθή γλώζε, γηα λα έρεη ν καζεηήο ηε δπλαηόηεηα λα δνκήζεη ηηο γλσζηηθέο ηνπ εκπεηξίεο 

νινθιεξσκέλα θαη ζπλεθηηθά; Καη αλ λαη, πώο ζα θαηαθέξνπκε λα μεπεξάζνπκε ηε ζρεηηθά εύθνιε 

δηαδηθαζηηθή κάζεζε, πνπ επηθξαηεί; Σα εξσηήκαηα παξακέλνπλ αλνηρηά θαη, ζεσξώ πσο γηα λα  

απαληεζνύλ, αλ πνηέ απαληεζνύλ,  ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή ε κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ηεο 

δηαδηθαζηηθήο θαη ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο θαη πσο ε δεύηεξε απαηηεί πνιύ κεγαιύηεξε 

πξνζπάζεηα από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλθαη από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ. 

Απαηηεί όκσο θαη γεληθόηεξε αιιαγή θνπιηνύξαο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ. Αλ δελ 

πξνβνύκε ζε ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ην πηζαλόηεξν είλαη ηα αιγεβξηθά θαη γεληθόηεξα ηα 

καζεκαηηθάζύκβνια θαη όια ηα ζεκαίλνληα, ηα νξγαλσκέλα θαη θαιά δνκεκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε δηδάζθνληαο ζην ζρνιείν, λα είλαη γηα ηα πεξηζζόηεξα παηδηά εληειώο θελά, θαη ηα 

ζεκαηλόκελά ηνπο παληειώο ρακέλα. 
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