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Πεξίιεςε  

Παξφιν πνπ ε επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη σο έλα απαξαίηεην θαη 

θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ, εληνχηνηο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

ζε πνιιέο ρψξεο δελ κπνξεί λα επηιχζεη ξεαιηζηηθά καζεκαηηθά πξνβιήκαηα Οη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο-ηξηεο δελ κπνξνχλ λα αλαιχνπλ έλα πξφβιεκα ζε επηκέξνπο 

ζηνηρεία, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα δνθηκάδνπλ κνληέια ζηελ 

πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκαηηθψλ ζε αξθεηέο ρψξεο ε επίιπζε 

καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο εζηηάδεηαη ζε βαζηθέο θαη γεληθέο δεμηφηεηεο, κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο λα πεξηνξίδνληαη ζηελ επίιπζε απιψλ ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία απφ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο.  

Ζ καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ιχζεο 

πξνβιήκαηνο, θαζψο «θαιιηεξγεί ηηο δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο». Ζ αμηνπνίεζε ηεο κνληεινπνίεζεο ζε 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα εκπιέθεη ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ππνηηκνχληαη ζηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ελψ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηνπο καζεηέο ζηελ ελεξγεηηθή θαηάθηεζε ηεο 

καζεκαηηθήο γλψζεο. 

 

Δηζαγσγή 

«Αλ αθήζνπκε ην κάζεκα καο λα γίλεηαη κέζσ πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζα είλαη 

ζαλ λα αθήλνπκε ηα παηδηά καο λα αλαξσηηνύληαη γηαηί είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, λα 

δηεξεπλνύλ, λα ςάρλνπλ γηα ιύζεηο θαη λα επηδίδνληαη ζε επνηθνδνκεηηθό δηάινγν. 

Σεκαίλεη όηη ηόζν ην αλαιπηηθό πξόγξακκα όζν θαη ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα έρνπλ 

σο αθεηεξία ηνπο ηα πξνβιήκαηα, ηα δηιήκκαηα θαη ηα εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

ζηα παηδηά» 

(Hiebert et al., 1996) 
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Αλ θαη ηα παηδηά μεθηλνχλ ην ζρνιείν σο απιντθνί ιχηεο πξνβιεκάησλ πνιιέο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο-ηξηεο  είλαη θαιχηεξνη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πξνηνχ παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα καζεκαηηθψλ. θέθηνληαη θαη αηηηνινγνχλ ην ηη 

θάλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο κε δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο αιιά κεηά απφ κεξηθέο 

εθαηνληάδεο ψξεο παζεηηθήο κάζεζεο καζεκαηηθψλ έρνπλ απσιέζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Boaler, 2009). 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη κηα θπζηθή δηαδηθαζία γηα ηα κηθξά παηδηά, επεηδή ν 

θφζκνο είλαη θαηλνχξγηνο ζε απηά θαη παξνπζηάδνπλ πεξηέξγεηα θαη επειημία θαζψο 

αληηκεησπίδνπλ λέεο θαηαζηάζεηο. Ζ πξφθιεζε ζε απηφ ην επίπεδν είλαη λα 

βαζηζηνχκε ζηηο έκθπηεο ηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη λα 

δηαηεξνχκε θαη λα ελζαξξχλνπκε κηα δηάζεζε πνπ νδεγεί ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ (NCTM 2000, 116) 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ππξήλα ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Μηα ηέηνηα θαηεγνξία πξνβιεκάησλ είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα 

κνληεινπνίεζεο ηα νπνία φκσο δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ησλ καζεκαηηθψλ ( Λεκνλίδεο, Νηθνιαλησλάθεο & Μήηζνπ, 2011). 

Ζ επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο δηδαζθαιίαο 

καζεκαηηθψλ θαη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα αληαλαθιά ην 

επίπεδν ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο, πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηε δεκηνπξγηθή φζν θαη ηε 

θξηηηθή ζθέςε (Μήηζνπ, 2010). Γη' απηφ θαη ε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ζεσξία θαη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηεο ιχζεο πξνβιήκαηνο 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ, κε ηελ γεληθή έλλνηα 

ηνπ φξνπ, είρε ζηα πξνεγνχκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλν ξφιν ηεο απιήο εθαξκνγήο ησλ ήδε δηδαρζέλησλ. ήκεξα 

αληίζεηα απνθηά θεληξηθφ ξφιν θαη θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ην πλεχκα ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο Ζ ινγηθή ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη 

πιένλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ελλνηψλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ή θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ.  

Μηα απφ ηηο εξκελείεο ηεο ιέμεο „‟κνληέιν‟‟ είλαη ε απινπνηεκέλε πεξηγξαθή, ελφο 

ζπζηήκαηνο ή κηαο δηαδηθαζίαο, γηα λα ππνβνεζεζνχλ ππνινγηζκνί θαη πξνβιέςεηο. 

ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο έλα κνληέιν ζπρλά εμνκνηψλεηαη κε θάπνην είδνο 

αλαπαξάζηαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ, ελφο θαηλνκέλνπ ή θαη ηδέα. ηα καζεκαηηθά 

κνληέια θαη ζηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε, έρνπκε είηε ζπγθεθξηκέλα κνληέια 

φπσο αληίγξαθα πνπ γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε ή εηθφλεο κηαο ηδέαο, είηε 

αθεξεκέλα κνληέια φπσο λνεηηθέο θαηαζθεπέο ή ζεσξίεο. Σν καζεκαηηθφ κνληέιν 

είλαη έλα κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ καζεκαηηθέο έλλνηεο φπσο ζηαζεξέο, 

κεηαβιεηέο, ζπλαξηήζεηο, εμηζψζεηο, αληζψζεηο, θ.η.ι. θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

παξαζηαζνχλ είηε ζπκβνιηθά είηε γξαθηθά.  
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Οη δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο ζπληεινχλ νπζηαζηηθά ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

πξνο κειέηε θαηλνκέλσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχληαη σο νπζηαζηηθέο δηδαθηηθέο 

θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όζνλ αθνξά ην θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο 

κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα κνληέια θαη ηε δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη εηδηθφηεξα ζηε κάζεζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, νη 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξήζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο-ηξηεο πξέπεη λα 

εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο αλαγλσξίδνληαο ζ‟ απηέο ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ρξήζεο κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ κνηάδνπλ κε ηηο απζεληηθέο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ο Lingefjärd (2006), ζεσξεί πσο ε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο 

κηα καζεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαηήξεζε ελφο θαηλνκέλνπ, ηε 

ζχλαςε ζρέζεσλ, ηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ αλαιχζεσλ, ηελ απφθηεζε 

καζεκαηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ επαλεμέηαζε ηνπ κνληέινπ. Ο Ang (2009) 

ππνζηήξημε φηη ε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί «σο κηα δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία ππάξρεη κηα αθνινπζία θαζεθφλησλ πνπ εθηειείηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ινγηθήο καζεκαηηθήο αληηπξνζψπεπζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ". 

 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 

Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ δξφκνπ γηα λα γεθπξσζεί ην 

ράζκα κεηαμχ ηεο δνζκέλεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ιχζεο (Μήηζνπ, 

2010). Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη κάιηζηα ν καζεηήο λα νδεγεζεί ζηε ιχζε ζα πξέπεη 

λα θαηέρεη έλα ξεπεξηφξην γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ θαη λα είλαη 

επέιηθηνο ζηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα 

ειέγρεη ηελ φιε πνξεία επίιπζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Μayer (1985), εμάιινπ, ε Δπηιπζε Μαζεκαηηθνχ Πξνβιήκαηνο (ΔΜΠ) δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν παξά ε κεηάβαζε απφ κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε ζε κηα άιιε πνπ 

απνηειεί ην ζηφρν. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ΔΜΠ είλαη ε λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε αλαθάιπςε ησλ κέζσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ. 

Ζ ιχζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο απαηηείηαη λα αληηκεησπίδεηαη κε δεδνκέλα θαη 

παξαηεξήζεηο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ επηζηήκε. Γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη καζεηέο-ηξηεο πξέπεη λα εξγαζηνχλ κε 

πξνθιεηηθά πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

πξνεγνχκελεο ηνπο εκπεηξίεο θαη καζαίλνληαο ζηξαηεγηθέο, ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη 

λα αληαλαθιψληαη ζηηο ιχζεηο ηνπο. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ απιή ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία εκπεξηέρεη 

παξαηεξήζεηο κνηίβσλ, δνθηκέο, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη αμηνιφγεζε 

απνηειεζκάησλ.  

Παξφιν πνπ ε επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη σο έλα απαξαίηεην θαη 

θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ, εληνχηνηο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 
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ζε πνιιέο ρψξεο δελ κπνξεί λα επηιχζεη ξεαιηζηηθά καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

(Μνπζνπιίδεο et al., 2007). 

Μφλν ην 20% ησλ Η5ρξνλψλ καζεηψλ-ηξηψλ κπνξνχλ λα αλαιχνπλ έλα πξφβιεκα ζε 

επηκέξνπο ζηνηρεία, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα δνθηκάδνπλ 

κνληέια ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Organization for Economic Co-Operation 

and Development [OECD], 2004). ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκαηηθψλ ζε 

αξθεηέο ρψξεο ε επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο εζηηάδεηαη ζε βαζηθέο θαη 

γεληθέο δεμηφηεηεο, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα πεξηνξίδνληαη ζηελ επίιπζε απιψλ 

ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία απφ πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Παξάιιεια, ε δηδαζθαιία ηεο επίιπζε 

καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο πεξηνξίδεηαη ζε γεληθέο επξεηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο, 

φκσο, δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο (English, 2006). Με 

ηνλ ηξφπν απηφ δελ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (Lesh 

& Doerr, 2003). 

“Tα πξνβιήκαηα είραλ θαηαιάβεη κηα θεληξηθή ζέζε ζηα πξφγξακκαηα εθκάζεζεο 

καζεκαηηθψλ εδψ θαη αηψλεο, αιιά ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο φρη”, γξάθνπλ νη 

Stanic & Kilpatrick (1989). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ άξρηζε λα δίλεηαη πεξηζζφηεξν πξνζνρή. χκθσλα κε ηνπο Blum & 

Niss (1991), έλα πξφβιεκα κπνξεί λα νξηζηεί σο „‟κηα θαηάζηαζε πνπ θέξεη καδί ηεο 

νξηζκέλεο αλνηθηέο εξσηήζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ θάπνηνλ λα απαληήζεη ζε απηέο‟‟. 

Ο Polya (1971) πξφηεηλε ηε ρξήζε ζηαδίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ: 

• θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

• θαηάζηξσζε ζρεδίνπ 

• εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ, θαη  

• επαλέιεγρνο θαη εμέηαζεο ηεο ιχζεο 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κηα γξακκηθή εμέιημε απφ ηα 

«δεδνκέλα ζε ζηφρνπο», αιιά κηα θπθιηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη καζεηέο ζπρλά 

πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα γηα λα ειέγμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ή λα 

βειηηψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο. Έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα ζεσξείηαη είηε έλα 

θαζαξφ πξφβιεκα αλ ε επίκαρε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ελζσκαηψλεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζην «καζεκαηηθφ ζχκπαλ» (καζεκαηηθφο ηνκέαο), είηε απφ ηελ άιιε, αλ ε 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε αληηκεησπίδεη θάπνηεο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (εμσ-

καζεκαηηθφο ηνκέαο) θαη απαηηείηαη ε επίθιεζε ηεο καζεκαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο ζηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο, ην πξφβιεκα νλνκάδεηαη εθαξκνζκέλν πξφβιεκα. 

 

Τα ζηάδηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Τνπκάζεο, 1994) 
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1. Καηαλφεζε ην πξφβιεκα 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά 

πξφβιεκα. 

2. Καηάζηξσζε έλα πιάλν γηα λα ιχζεηο ην πξφβιεκα 

ί) πάζε ην πξφβιεκα ζε επηκέξνπο ηκήκαηα: απαξίζκεζε ηα δεδνκέλα 

απνκφλσζε ηνλ άγλσζην. 

ίί) Βαζίζνπ ζηε κλήκε ζνπ, αλαθαιχπηνληαο πξνγελέζηεξεο γλψζεηο. χλδεζε 

νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο κε θάπνηεο εηδηθέο ηερληθέο 

θαη επξεηηθέο. 

ίίί) Γηαηχπσζε ππνζέζεηο ή κηα γεληθή ηδέα γηα ην πψο λα πξνρσξήζεηο. 

3. Τινπνίεζε ην πιάλν γηα λα ιχζεηο ην πξφβιεκα 

ί) Μεηαζρεκάηηζε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζε καζεκαηηθή γιψζζα.  

ίί) Αλάιπζε ην πξφβιεκα ζε ππνπξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία ε ιχζε είλαη πην 

εχθνιε. 

ίίί) Λχζε έλα απινχζηεξν πξφβιεκα. 

ίλ) Κάλε έλα δηάγξακκα, έλαλ πίλαθα, κηα γξαθηθή παξάζηαζε.  

λ) Μάληεςε θαη έιεγμε. 

λί) Βξεο κηα πξνζσξηλή ιχζε. 

4. Δπαλεμέηαζε ην πξφβιεκα θαη ηε ιχζε (Κξηηηθή) 

ί) Έιεγμε ηε ιχζε γηα ηελ νξζφηεηά ηεο. Δάλ δελ είλαη νξζή, απφξξηςε ηηο 

ππνζέζεηο πνπ έρεηο δηαηππψζεη, ηε κέζνδν ηεο ιχζεο ή ηελ πξνζσξηλή ιχζε. 

ίί) Πξνζπάζεζε λα βξεηο κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Ζ Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ ζηελ εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ 

Πνιινί εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζεσξνχλ πσο νη 

πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο, νη ζεκαληηθέο καζεηηθέο ηδέεο θαη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ θαιχηεξα κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Van de Walle, 2007). Κάηη 

ηέηνην ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξέπεη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα φρη γηα 

λα εθαξκφζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο αιιά γηα λα απνθηήζνπλ θαηλνχξηεο. 

Όηαλ αζρνινχληαη κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο εξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

πξνβιήκαηα θαη εζηηάδνπλ ζηηο κεζφδνπο επίιπζεο, απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη κία εθ 

λένπ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία. 

Έλα πξφβιεκα γηα ηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Van 

de Walle, 2007): 

• Πξέπεη λα μεθηλά απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα παηδηά. ην ζρεδηαζκφ ή 

ζηελ επηινγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηξέρνπζα 

αληίιεςε ησλ παηδηψλ. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ηδέεο γηα λα 
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αζρνιεζνχλ θαη λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα θαη ηαπηφρξνλα λα ην βξίζθνπλ πξνθιεηηθφ 

θαη ελδηαθέξνλ. Θα πξέπεη λα βιέπνπλ ηελ εξγαζία σο θάηη ην νπνίν κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ. 

• Ζ πξνβιεκαηηθή ή ελδηαθέξνπζα πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα νθείιεηαη ζηα 

καζεκαηηθά πνπ πξφθεηηαη λα κάζνπλ ηα παηδηά. ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή 

ζηελ ελαζρφιεζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ πξψηα ζηφρν 

ηνπο ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ πνπ εκπεξηέρνληαη θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεπψο 

ηεο θαηαλφεζεο απηψλ ησλ ηδεψλ. Αλ θαη είλαη απνδεθηφ, αθφκε θαη επηζπκεηφ λα 

παξέρνπκε ηα πιαίζηα πνπ ζα θάλνπλ ελδηαθέξνληα ηα πξνβιήκαηα, δελ πξέπεη λα 

εζηηάδνπκε απνθιεηζηηθά ζε απηέο ηηο πηπρέο. Οχηε θαη ζα πξέπεη κε καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ρεηξνηερλίεο, ρξσκαηηζκφο γξαθεκάησλ θ.α.) λα απνζπνχλ ηελ 

πξνζνρή ησλ παηδηψλ απφ ηα καζεκαηηθά πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

• Πξέπεη λα απαηηεί αηηηνιφγεζε θαη επεμήγεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ. Οη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη ε επζχλε γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ θαη γηα ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά δηθή 

ηνπο. Ζ αηηηνιφγεζε ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ιχζεσλ πνπ 

δίλνπλ. 

• Όηαλ ηα Μαζεκαηηθά δηδάζθνληαη κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ νη εξγαζίεο ή νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηα πξνβιήκαηα είλαη ην κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

επηζπκεηνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

• Ζ κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 

Παξαδείγκαηα 

Αο ππνζέζνπκε φηη δηδάζθνπκε ζηελ Δ΄ ηάμε θαη φηη ην ζέκα καο είλαη ε ζχγθξηζε 

θιαζκάησλ - αλ ζαο δψζνπλ δχν θιάζκαηα (6/8 θαη 4/5), πείηε πνην είλαη ην 

κεγαιχηεξν. 

Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία νξίδεη: Κάλεηέ ηα νκψλπκα θαη ζπγθξίλεηε ηνπο 

αξηζκεηέο. Ο θαλφλαο δίλεη φια φζα ρξεηάδνληαη νη καζεηέο-ηξηεο γηα λα ηα 

θαηαθέξνπλ κε ηηο αζθήζεηο ηεο εκέξαο. Καζψο ηα παηδηά βξίζθνπλ ηνπο θνηλνχο 

παξνλνκαζηέο θαη νινθιεξψλνπλ ηηο αζθήζεηο, δελ θάλνπλ ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ 

έλαλ απιφ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο Γ΄ ηάμεο. Γελ ζθέθηνληαη θαζφινπ ηηο θιαζκαηηθέο 

έλλνηεο. 

Οη δχν ιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ, δφζεθαλ απφ παηδηά ηεο Δ΄ ηάμεο απφ ηα νπνία 

δεηήζεθε λα ζπγθξίλνπλ ηα 6/8 θαη 4/5. Γελ ηνπο δφζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο. 

α) Ξέξσ φηη ην 4/5 είλαη ην ίδην κε 8/10 θαη ην 8/10 απέρεη δχν δέθαηα απφ ην φιν. 

Ξέξσ φηη ηα 6/8 απέρεη δχν φγδνα απφ ην φιν. Καη αθνχ ηα δέθαηα είλαη κηθξφηεξα 

απφ ηα φγδνα, ην θιάζκα 8/10 ζα πξέπεη λα είλαη πην θνληά ζην φιν, άξα ην θιάζκα 

4/5 είλαη κεγαιχηεξν. 
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β) Ξέξσ φηη 6/8 είλαη ην ίδην κε 12/16 θαη 4/5 είλαη ην ίδην κε 12/15. Αθνχ ηα δέθαηα 

πέκπηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα δέθαηα έθηα, ην θιάζκα 4/5 πξέπεη λα είλαη ην 

κεγαιχηεξν. 

Απηά ηα παηδηά επηθεληξψζεθαλ ζηε ζεκαζία ησλ θιαζκάησλ θαη ζην κέγεζνο ησλ 

θιαζκαηηθψλ κεξψλ.  

 

Αιιαγή πνξείαο 

 Καηά παξάδνζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίδαζθε ηα Μαζεκαηηθά, ηα παηδηά έθαλαλ ιίγε 

εμάζθεζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχληαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο δεμηφηεηεο ή 

ηδέεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη βαζηά ξηδσκέλε 

ζηελ θνπιηνχξα καο. Τπνζέηεη φηη φια ηα παηδηά εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηδέεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ εμήγεζε πνπ δίλεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλαο θαη κφλνλ ηξφπνο «θαηαλφεζεο» γηα 

φια ηα παηδηά. Πέξα απφ απηφλ πνπ ηνπο δείρλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ππάξρεη 

θάπνηνο άιινο. Δίλαη, σζηφζν, παξάινγν λα πεξηκέλεη θαλείο ηελ χπαξμε ελφο 

κνλαδηθνχ ζπλφινπ ηδεψλ ζε νπνηαδήπνηε ηππηθή ηάμε. Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηελ παζεηηθή αθνκνίσζε ησλ ηδεψλ θαη θάλεη ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά λα πηζηεχνπλ φηη ηα καζεκαηηθά είλαη θάηη κπζηήξην θαη 

δπζλφεην. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαπηχζζεη ηε «καζεκαηηθή ηθαλφηεηα». Σα παηδηά πνπ 

ιχλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε θαηαπηάλνληαη θαη κε ηηο πέληε δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχκε φηαλ αζρνινχκαζηε κε ηα Μαζεκαηηθά (Van de Walle, 2007): επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζπιινγηζηηθή ζθέςε, επηθνηλσλία, ζπζρεηηζκνί θαη αλαπαξάζηαζε. 

Μηα πξνζέγγηζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ θάλεη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ θη έηζη 

ππάξρνπλ ιηγφηεξα παξαβιήκαηα πεηζαξρίαο. Πνιιά ζέκαηα πεηζαξρίαο ζε κηα 

ζρνιηθή ηάμε πξνθχπηνπλ απφ ην φηη νη καζεηέο-ηξηεο βαξηνχληαη, δελ θαηαιαβαίλνπλ 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ή απιά δε βξίζθνπλ λφεκα ζην λα αθνινπζνχλ νδεγίεο. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ δίλεη έλα ζεκείν εθθίλεζεο γηα πνιινχο καζεηέο-ηξηεο. Οη 

θαιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νδεγνχλ ζε 

δηάθνξεο ιχζεηο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα ιχζνπλ ην 42-26 κεηξψληαο έλα ζχλνιν 42 

κεηξεηψλ θαη βγάδνληάο ηνπο 26 ή πξνζζέηνληαο ζην 26 κε πνιινχο ηξφπνπο. Αθφκε 

αθαηξψληαο ην 20 απφ ην 40 νπφηε κέλεη ην 22 θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξψληαο άιια 6. 

Μεηξψληαο πξνο ηα κπξνο (ή πξνο ηα πίζσ) ζε πίλαθα εθαηνληάδσλ ή 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηππηθή ππνινγηζηηθή κέζνδν. Κάζε παηδί θαιείηαη λα 

θαηαλνήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν πξνζπαζψληαο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά επεθηείλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο 

θαζψο αθνχλ θαη ζθέθηνληαη ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο θαη ησλ άιισλ. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο-ηξηεο ηελ πίζηε φηη έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε ηα καζεκαηηθά θαη φηη ηα θαηαιαβαίλνπλ. Κάζε θνξά 
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πνπ ε ηάμε ιχλεη έλα πξφβιεκα θαη ηα παηδηά δηεπξχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο, 

αλαπηχζζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε. ηξέθεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ   

ζηηο ηδέεο θαη ηελ θαηαλφεζε. Όηαλ ιχλνπλ πξνβιήκαηα, ηα παηδηά ζπιινγίδνληαη 

αλαγθαζηηθά πάλσ ζηηο εγγελείο ηδέεο ησλ πξνβιεκάησλ. Αληίζεηα, φζν επηδέμηα θη 

αλ πξνζθέξεη ν δάζθαινο-α εμεγήζεηο θαη θαηεπζχλζεηο, ηα παηδηά ζα αθνινπζήζνπλ 

ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο έδσζε, ζπάληα φκσο ζα αθνινπζήζνπλ ηηο ηδέεο. 

 

Η Αμία ηεο Γηδαζθαιίαο Μέζσ Πξνβιεκάησλ 

χκθσλα κε επξήκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ηα παηδηά 

κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθαζίεο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ εχξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ «ηπθιά» μεθνκκέλα απφ ην πεξηερφκελν 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απφ ην ηη πξαγκαηηθά ηνπο δεηά ε δξαζηεξηφηεηα. (Μήηζνπ, 

2010) Οη καζεηέο-ηξηεο κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, δελ είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρψξνπ θαη λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ καζεκαηηθψλ θαη πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία μεθηλά απφ ηα παηδηά θαη φρη απφ εκάο. Θα πξέπεη λα 

μεθηλά κε ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ ήδε ηα παηδηά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηλνχξγηεο. Γηα λα ηνπο θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ρξεηαδφκαζηε 

αζθήζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα βαζίδνληαη ζε πξνβιήκαηα θαη λα απαηηνχλ 

ζθέςε. Έηζη ηα παηδηά καζαίλνπλ καζεκαηηθά σο απνηέιεζκα ηεο επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ. Οη καζεκαηηθέο ηδέεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ παξά ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ πξηλ απφ ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία: ηα παηδηά καζαίλνπλ καζεκαηηθά «θάλνληαο» καζεκαηηθά! 

Γηδάζθνληαο κε πξφηππν «πξψηα δείρλνπκε ην ζσζηφ ηξφπν θαη έπεηηα ιχλνπκε» 

απνθιείνπκε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα παηδηά πνπ 

έκαζαλ λα πεξηκέλνπλ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα ηνπο πεη ηνπο θαλφλεο είλαη 

απίζαλν λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ ηνπο έρνπλ δνζεί νη κέζνδνη 

επίιπζεο. Γηαρσξίδνληαο ηε δηδαζθαιία απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηηο ηδέεο, ε εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξάμε 

δηαρσξίδεηαη απφ ηα ίδηα ηα καζεκαηηθά. 

 

Ζ καζεκαηηθή Μνληεινπνίεζε 

Ζ ρξήζε καζεκαηηθψλ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ θφζκνπ 

νλνκάδεηαη ζπρλά εθαξκνγή καζεκαηηθψλ θαη κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί 

λα αληηκεησπηζηεί κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ θαιείηαη εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ. 

Μεξηθέο θνξέο ε έλλνηα ηεο "εθαξκνγήο" ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε είδνπο ζχλδεζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ δελ 
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κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

κνληεινπνίεζεο. Καζψο ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ζπλεπάγνληαη ηε 

ζπδήηεζε θάπνηαο πξαγκαηηθφηεηαο ή "ξεαιηζηηθψλ πιαηζίσλ", ε ρξήζε κνληέισλ 

γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε. ε 

πξνβιήκαηα εθαξκνγήο, ηα παηδηά πνιχ ζπρλά πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ζε ξεαιηζηηθά πιαίζηα ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν πξνζηηά θαη ρεηξαγψζηκα 

εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη κνληέια. Έηζη, ηα κνληέια έρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζπάζεηα λα θαηαζηνχλ ηα καζεκαηηθά πξαγκαηηθά γηα ηνπο καζεηέο (Kaur & 

Dindyal, 2010).  

χκθσλα µε ηνπο Blum & Niss (1991), ε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ιχζεο πξνβιήκαηνο, θαζψο «θαιιηεξγεί ηηο δεμηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο». ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο νη καζεηέο εξγάδνληαη µε ζχλζεηα πξνβιήκαηα 

βαζηζκέλα ζε πξαγκαηηθέο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο θαινχληαη λα 

αλαιχζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ, πξνηείλνληαο, ειέγρνληαο θαη βειηηψλνληαο 

δηάθνξεο ιχζεηο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο µκνληεινπνίεζεο ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

εκπιέθεη ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνηηκνχληαη ζηα παξαδνζηαθά 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ελψ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηνπο 

καζεηέο ζηελ ελεξγεηηθή θαηάθηεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο (English, 2003‧  Blum 

& Niss, 1991). 

Ζ καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία αμηνπνηνχκε ηελ 

αθαηξεηηθή δπλαηφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν (Haylock, 2010). Υξεζηκνπνηείηαη ε αηηηνιφγεζε θαη νη 

καζεκαηηθέο δνκέο γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηαζρεκαηίζνπκε θάπνηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή πξνβιήκαηνο. Ζ καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε παξέρεη 

κεζφδνπο γηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ νξηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Sokolowski, 2015). Σα πην ηζρπξά επηρεηξήκαηα γηα ηε 

µκνληεινπνίεζε βαζίδνληαη ζηελ άπνςε φηη είλαη επσθειήο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ ιφγσ κεηαηφπηζεο ηεο εζηίαζεο ηεο κάζεζεο απφ ηελ εχξεζε 

κνλαδηθψλ ιχζεσλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ αλάπηπμεο γεληθψλ κεζφδσλ 

ιχζεσλ µε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ. Παξφιν πνπ ε 

κνληεινπνίεζε ζηα Μαζεκαηηθά έρεη ζπλδεζεί θπξίσο µε ηα επίπεδα ηεο 

Γεπηεξνβάζκηάο (Λχθεην) θαη ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξφζθαηεο έξεπλεο 

θαηέδεημαλ πσο νη καζεηέο επηπέδνπ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά µε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο (English, 2006).  

Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ θαζνξίδνπλ ην καζεκαηηθφ κνληέιν σο ηε 

δηαδηθαζία ηεο «ρξήζεο ηεο δχλακεο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ». Παξά ηηο πνιιέο δηαθνξέο απφςεσλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά 

κε ηνλ φξν "καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε", κπνξεί λα εληνπηζηεί έλα θνηλφ 
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ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο εξκελείεο θαη νξηζκνχο: ε καζεκαηηθή 

κνληεινπνίεζε πεξηιακβάλεη έλα πξφβιεκα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο (Kaur & Dindyal, 

2010). Δλψ ν παξαδνζηαθφο ζηφρνο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη ε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ κε κηα δεδνκέλε δηαδηθαζία, ε κνληεινπνίεζε είλαη ε ίδηα 

ε δηαδηθαζία. θνπφο ηεο είλαη λα θαηαιήμνπλ νη καζεηέο-ηξηεο ζε έλα κνληέιν πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ επίιπζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο θαη λα ην εθαξκφζνπλ ζε έλα 

λέν πξφβιεκα (Kaiser & Sriraman, 2006). 

 

 
 

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλνπλ ηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ζην ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηα πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα επηπιένλ φπιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε θαζψο πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ, ηελ αληαιιαγή 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ θαη ηελ κεηέπεηηα επεμήγεζε ησλ κνληέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Doerr & English, 2003), ελψ πξνάγεηαη θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία νδεγεί ζε κία πην 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία (Doerr, 2006). Πην αλαιπηηθά: 
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α) Οη καζεηέο ζπρλά κηινχλ δπλαηά, κνηξάδνληαο θαη παξνπζηάδνληαο ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ ηάμε. 

β) Οη αζθήζεηο κνληεινπνίεζεο ζπρλά απαηηνχλ νη καζεηέο λα ζπδεηνχλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, αληαιιάζζνληαο ηδέεο θαη ππνζέζεηο θαη λα πεξηγξάθνπλ κε δηθά 

ηνπο ιφγηα καζεκαηηθά θαηλφκελα. 

γ) Αξθεηφο ρξφλνο είλαη πξνθαζνξηζκέλνο γηα ζπδήηεζε ψζηε λα θηάζνπκε ζηελ 

επίιπζε κηαο άζθεζεο. 

Πξνβιήκαηα Μνληεινπνίεζεο 

Έρνπκε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ κνληεινπνίεζεο: 

 

 
ρήκα 2: Γηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ 

(ζην Μνπζνπιίδεο, et al. 2007).  

 

Παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ κνληεινπνίεζεο 
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ρήκα 3: Πξόβιεκα Λήςεο Απόθαζεο 

(ζην Μνπζνπιίδεο, et al. 2007).  

 

Πξόβιεκα Γπζιεηηνπξγηώλ ζε ζπζηήκαηα 

 

δηεπζεηήζεη ην πξφβιεκα; 
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ρήκα 4: Πξόβιεκα Αλάιπζεο Σπζηήκαηνο 

(ζην Μνπζνπιίδεο, et al. 2007).  

 

Οη καζεηέο εθαξµφδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο µνληεινπνίεζεο µε µεγαιχηεξε επθνιία θαηά 

ηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ ιήςεο απφθαζεο, ζηε ζπλέρεηα ζε έξγα αλάιπζεο θαη 

ζρεδηαζµνχ ζπζηεµάησλ θαη ηέινο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ πνπ 

πεξηιαµβάλνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζπζηεµάησλ. Απηφ, δείρλεη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε έµθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ πνπ πεξηιαµβάλνπλ δπζιεηηνπξγίεο 

ζπζηεµάησλ. ε απηά νη µαζεηέο ρξεηάδεηαη φρη µφλν λα θαηαλνήζνπλ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήµαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηµέλνπ ζθνπνχ, αιιά θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ζρέζεηο εμάξηεζεο µεηαμχ 

µεηαβιεηψλ, ψζηε λα µπνξνχλ λα δηνξζψλνπλ δνµέο θαη ιεηηνπξγίεο ζηα ζπζηήµαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξνβιήµαηα (English, 2003). 

Σα απνηειέζµαηα έξεπλαο (Μνπζνπιίδεο, Κάηηνπ, Πηηηάιεο, & Υξίζηνπ, 2007) 

έδεημαλ φηη νη µαζεηέο γπµλαζίνπ είραλ πςειφηεξε επίδνζε ηεο ηθαλφηεηαο 

µνληεινπνίεζεο απφ ηνπο µαζεηέο δεµνηηθνχ. πγθεθξηµέλα, ε επίδνζε ησλ δχν 

νµάδσλ µαζεηψλ ζηα πξνβιήµαηα ιήςεο απφθαζεο ήηαλ παξφµνηα, ελψ ζηα 

πξνβιήµαηα αλάιπζεο θαη ζρεδηαζµνχ ζπζηεµάησλ θαη ζηα πξνβιήµαηα επίιπζεο 

δπζιεηηνπξγηψλ ζε ζπζηήµαηα, νη µαζεηέο γπµλαζίνπ είραλ δηπιάζηα επίδνζε ζε 

ζρέζε µε ηνπο µαζεηέο δεµνηηθνχ. Απηφ απφ ηε µηα, δείρλεη φηη νη µεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία µαζεηέο µπνξνχλ λα εθαξµφδνπλ ηηο µαζεµαηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ 
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θαηέρνπλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο µνληεινπνίεζεο ζε πην ζχλζεηα δνµηθά ζπζηήµαηα. Απφ 

ηελ άιιε, θαίλεηαη φηη ε εμάζθεζε ησλ µαζεηψλ γπµλαζίνπ ζε πην ζχλζεηα 

πξνβιήµαηα έρεη θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ρεηξίδνληαη ζχλζεηα 

πξνβιήµαηα µνληεινπνίεζεο. Ζ δηαδηθαζηηθή γλψζε θαη ε έιιεηςε πνιιέο θνξέο 

ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο, θαίλεηαη λα δπζθνιεχεη φινπο ηνπο µαζεηέο, αιιά 

πεξηζζφηεξν ηνπο µαζεηέο δεµνηηθνχ, γηα ηελ επέθηαζε ησλ µνληέισλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ απηέο πνπ δίλνληαη ζηα δηάθνξα 

πξνβιήµαηα (Lesh & Doerr, 2003). Σν ζεµείν απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεµαζία γηα ηνπο 

δαζθάινπο, αθνχ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή πξνβιεµάησλ πνπ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

µαζεηέο λα εθαξµφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, εµπιέθνληαο πξνυπάξρνπζεο έλλνηεο θαη 

δηαδηθαζίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ ζπλήζσο ζηε δηάζεζή ηνπο 

πεξηνξηζµέλν ρξφλν, µπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πξνβιήµαηα απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

µνληεινπνίεζεο, γηα λα εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ µαζεηψλ ηνπο ζηελ επίιπζε 

ζχλζεησλ πξνβιεµάησλ µνληεινπνίεζεο.  

 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη κνληεινπνίεζε - νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 

Ο Stillman (2009) θάλεη κηα νπζηαζηηθή δηάθξηζε κεηαμχ εθαξκνγήο καζεκαηηθψλ 

θαη καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο. Γειψλεη φηη ζηηο καζεκαηηθέο εθαξκνγέο αξρίδνκε 

κε ηα καζεκαηηθά θαη θηάλνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έλαο δάζθαινο πνπ ζρεδηάδεη 

κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο. Ωο απνηέιεζκα έρνπκε εξγαζίεο πνπ απεηθνλίδνπλ 

ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεκαηηθψλ πεξηερνκέλσλ. Δίλαη κηα ρξήζηκε γέθπξα γηα 

ηε κνληεινπνίεζε, αιιά δελ είλαη κνληεινπνίεζε. Με ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε 

απφ ηελ άιιε πιεπξά αξρίδνπκε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

καζεκαηηθά πξηλ επηζηξέςνπκε ηειηθά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα λα θξίλνπκε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα πεξηγξαθή ή αλάιπζε κηαο πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο. Ζ πνξεία επίιπζεο πξνβιεκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε ελφο 

ηξφπνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπλήζσο κε έκθαζε ζηηο ζσζηέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζσζηέο ιχζεηο. ηε κνληεινπνίεζε, ην επίθεληξν είλαη ε θχζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα καο δίλνπλ εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

εξκελεία ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε νκάδεο 

καζεηψλ θαζψο ζρεδηάδνπλ θαη εληνπίδνπλ ειαηηψκαηα ζε πξνηεηλφκελα κνληέια, 

θαηαλννχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη δνθηκάδνπλ θαη αλαζεσξνχλ ην κνληέιν πνπ 

επηιέγνπλ. Ο ζχλδεζκνο κεηαμχ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη κνληεινπνίεζεο είλαη: 

(Zawojewski, Lesh, & English, 2003): 

• νκαδηθή δνπιεηά ζε θαηαζηάζεηο πξνβιεκάησλ  

• δηαίξεζε κηαο ζχλζεηεο θαηάζηαζεο ζε κέξε  

• επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη  

• ζρεδηαζκφο, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ άκεζσλ απνηειεζκάησλ 
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Σα ζηάδηα γηα ηε κνληεινπνίεζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο είλαη: 

1. παξαηήξεζε ελφο θαηλνκέλνπ θαη νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

2. εηθάδνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θαη ηηο εξκελεχνπκε καζεκαηηθά 

(καζεκαηηθνπνίεζε) 

3. εθαξκφδνπκε ηελ θαηάιιειε καζεκαηηθή αλάιπζε ζην κνληέιν 

4. θαηαιήγνπκε ζηα απνηειεζκάηα θαη ηελ επαλεμεηάδνπκε ζην πιαίζην ηνπ 

θαηλνκέλνπ (Swetz & Hartzler, 1991)  

Ζ δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο (Verschaffel, Greer & De 

Corte, 2000) θαίλεηαη πην θαηάιιειε. Απηνί νη ζπγγξαθείο πεξηέγξαςαλ ηηο 

αθφινπζεο θάζεηο ζηε δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν: 

1. θαηαλφεζε ηεο πεξηγξαθφκελεο θαηάζηαζεο  

2. θαηαζθεπή ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

θαη ζρέζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή 

3. εξγαζία κέζσ ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηη αθνινπζεί  

4. εξκελεχνπκε ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ καο ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε κηα 

πξαθηηθή θαηάζηαζε πνπ καο νδήγεζε ζην κνληέιν   

5. αμηνινγνχκε ην εξκελεπφκελν απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε  

6. επηθνηλσλψληαο ηα εξκελεπκέλα απνηειέζκαηα 

 

Σα πξνβιήκαηα ιέμεσλ  

Ζ ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ ηάμε κε ηελ θαζεκεξηλή 

εκπεηξία, εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζε πξνβιήκαηα ιέμεσλ. Σα 

πξνβιήκαηα νηθνδνκνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεκαηηθψλ θαη 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη είλαη ζπρλά ην κφλν κέζν γηα ηελ παξνρή ζηνπο καζεηέο-ηξηεο 

κηαο εκπεηξίαο ζηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε. Τπάξρεη θαη ε θξηηηθή φκσο απφ 

αξθεηνχο εξεπλεηέο πσο πξνσζνχλ ηνλ απνθιεηζκφ ξεαιηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη 

ζπλεπψο δελ πξνάγνπλ ηε καζεηηθνπνίεζε (Verschaffel, Greer & De Corte, 2000).  

Δκθαλίδνπλ έλαλ ζηεξενηππηθφ ραξαθηήξα ζηα εγρεηξίδηα καζεκαηηθψλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηα αληηκεησπίδνπλ σο εμάζθεζε ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο πξάμεηο. Μηα 

ηέηνηα ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα έρεη ζέζε ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ αιιά 

δελ επλνεί ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε (Blum & Niss, 1991).  

Σα πξνβιήκαηα ιέμεσλ (ή ιεθηηθά πξνβιήκαηα) έρνπλ ηζηνξία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ, εηδηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πξνζθέξνπλ έλα ξεαιηζηηθφ 

πιαίζην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά γηα ηε δηδαζθαιία εθαξκνγήο ησλ 

καζεκαηηθψλ. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηνπο πξσηνβάζκηνπο καζεηέο-ηξηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο (Kaur & Dindyal, 2010). 

Οξηζκέλα πξνβιήκαηα ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαζίεο κνληεινπνίεζεο 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή δηφηη:  
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1. Έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη άγλσζην κπνξεί λα γίλεη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα έλα 

παηδί πνπ ζέιεη λα κνληεινπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφβιεκα. 

2. Σα πξνβιήκαηα ιέμεσλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή ην ξεαιηζηηθφ 

πιαίζην. Απηφ κπνξεί λα απελεξγνπνηήζεη ηα παηδηά κε θησρφ γισζζηθφ ππφβαζξν. 

3. ηε δηαδηθαζία επίιπζεο, είλαη ζεκαληηθφ ν δάζθαινο λα κελ θαηεπζχλεη ηνπο 

καζεηέο ζην είδνο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε 

κνληεινπνίεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο.  

 

Καηεγνξίεο ησλ πξνβιεκάησλ ιέμεο ζε ζρέζε κε ηε κνληεινπνίεζε (Galbraith & 

Stillman, 2001).  

● Πξνβιήκαηα πνπ απέρνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα πνπ ην πιαίζην απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα: Έλα άηνκν κπνξεί λα ζθάςεη κηα ηξχπα ζην έδαθνο ζε 6 ψξεο. 10 άηνκα 

πνπ εξγάδνληαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ ζε πφζν ρξφλν κπνξνχλ λα ζθάςνπλ ηελ ηξχπα; 

Παξφιν πνπ είλαη δπλαηφλ λα βξνχκε κηα αξηζκεηηθή απάληεζε ζε απηφ ην 

πξφβιεκα, δελ έρεη λφεκα γηα 10 άηνκα λα ζθάβνπλ ηελ ίδηα ηξχπα κε ηνλ ίδην ξπζκφ 

θαη ηαπηφρξνλα.  

• Πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην πιαίζην  

ε απηά ηα πξνβιήκαηα ην πιαίζην είλαη πνιχ ηερλεηφ θαη κπνξεί λα απαιεηθζεί γηα 

λα εθζέζεη έλα θαζαξά καζεκαηηθφ πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα: ν Κψζηαο πεγαίλεη 

ζην θαηάζηεκα κε 10 λνκίζκαηα, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ θέξκαηα 

ησλ 10 ιεπηψλ, 20 ιεπηψλ θαη 50 ιεπηψλ. Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ ρξεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα μνδέςεη ζην θαηάζηεκα; Σν πιαίζην ηεο κεηάβαζεο πξνο ην θαηάζηεκα 

δελ είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ θαη κπνξεί λα αγλνεζεί. Μπνξνχκε απιψο λα 

δεηήζνπκε ην κεγαιχηεξν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ κπνξεί λα μνδέςεη ν Κψζηαο. 

• Σππηθά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο 

ε απηά ηα πξνβιήκαηα ηα καζεκαηηθά ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ε 

θαηάζηαζε είλαη ξεαιηζηηθή. Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία είλαη ηππνπνηεκέλε θαζψο ζηνλ 

καζεηή-ηξηα δίλνληαη κεξηθέο βαζηθέο πιεξνθνξίεο. ε έλα ιεσθνξείν κπνξνχλ λα 

θαζίζνπλ 30 επηβάηεο. Βξείηε ηνλ αξηζκφ ησλ ιεσθνξείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

κεηαθέξεηε 250 άηνκα ζε έλα εκπνξηθφ θέληξν (θαλέλα άηνκν δελ κπνξεί λα κείλεη 

πίζσ).  

• Πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο 

Πξφθεηηαη γηα ηππηθά πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο ζηα νπνία δελ ππάξρνπλ 

καζεκαηηθά ζηε δηαηχπσζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

καζεκαηηθνχο φξνπο, πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ηνλ κνληέιν. Γηα παξάδεηγκα: ν 

Γηψξγνο ζέιεη λα κάζεη πφζα κήια ηξψγνληαη απφ ηνπο καζεηέο-ηξηεο ζην ζρνιείν 

ηνπ ζε έλα κήλα. Δμεγήζηε πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ. 
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Σα πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο κπνξνχλ επίζεο λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν παξέρεηαη θάπνηα δνκή ζην πξφβιεκα. Απφ ηελ άπνςε απηή, κηα 

επξεία ηαμηλφκεζε ησλ πξνβιεκάησλ ιέμεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηξία είδε 

πξνβιεκάησλ: δνκεκέλα πξνβιήκαηα, εκη-δνκεκέλα πξνβιήκαηα θαη αδφκεηα 

πξνβιήκαηα (Kaur & Dindyal, 2010): 

• Γνκεκέλα πξνβιήκαηα: είλαη ηα παξαδνζηαθά πξνβιήκαηα ιέμεσλ ζηα νπνία 

πεξηγξάθεηαη εχινγν πξαγκαηηθφ πιαίζην θαη παξέρνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο. Οη καζεηέο-ηξηεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ή λα θάλνπλ 

νπνηεζδήπνηε κεηξήζεηο. Γλσξίδνπλ ήδε πνηνη είλαη νη αξηζκνί πνπ εκπιέθνληαη. Σν 

πξφβιεκα είλαη θιεηζηφ θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζην πξφβιεκα δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα δεκηνπξγηθήο επεμεξγαζίαο. Ο Νίθνο έρεη 24 κπίιηεο. Ο Θάλνο 

έρεη 18 κπίιηεο. Πφζεο πεξηζζφηεξεο κπίιηεο απφ ηνλ Θάλν έρεη ν Νίθνο;  

• Ζκη-δνκεκέλα πξνβιήκαηα: ε απηφ ην είδνο πξνβιεκάησλ, πεξηγξάθεηαη έλα 

πιαίζην απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ζπλήζσο παξέρνληαη νξηζκέλα δεδνκέλα, 

γεληθά ζε έλαλ πίλαθα. Οη καζεηέο πξέπεη λα εξκελεχζνπλ ηα δεδνκέλα γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία κνληεινπνίεζεο. Οη εξσηήζεηο είλαη αλνηρηέο θαη νη 

καζεηέο-ηξηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δψζνπλ θάπνηεο δεκηνπξγηθέο απαληήζεηο.  

• Με δνκεκέλα πξνβιήκαηα: Απηά ηα είδε πξνβιεκάησλ νλνκάδνληαη ηππηθά 

πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο απφ ηνπο Galbraith θαη Stillman (2001). Πξφθεηηαη γηα 

πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο ζηα νπνία θαλέλα καζεκαηηθφ ζηνηρείν δελ εκθαλίδεηαη 

ζηε δήισζε πξνβιήκαηνο. Ζ δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε καζεκαηηθνχο φξνπο, 

πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ην κνληέιν. Γηα παξάδεηγκα, βξείηε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

θεξκάησλ πνπ νη καζεηέο-ηξηεο έρνπλ καδί ηνπο ζην ζρνιείν ζαο κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια πξνβιήκαηα θαη ζα 

είλαη πην απαηηεηηθφ γηα ηα παηδηά, θαζψο ππάξρεη ειάρηζηε ππνζηήξημε ή δνκή γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οξηζκέλεο εθηηκήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαη νξηζκέλα 

ζηνηρεία πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηέηνηα 

πξνβιήκαηα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη λα δψζνπλ δεκηνπξγηθέο απαληήζεηο. 

 

Δπηκύζην 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο-ηξηεο έρεη ηππνπνηεζεί θαη ηα "δεδνκέλα", 

νη "ζηφρνη" θαη ηα βήκαηα ιχζεο θαζνξίδνληαη ζαθψο. Γειαδή, νη δηαδηθαζίεο 

εξκελείαο γηα ην παηδί έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί ή εμαιεηθζεί. Ζ δπζθνιία γηα ηνλ 

επίιπζε είλαη απιά ε επεμεξγαζία λα γεθπξψζεη ηα δεδνκέλα  κε ηνπο ζηφρνπο, ηα 

δεηνχκελα. Οη ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ζπλήζσο ζχληνκεο απαληήζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη κεηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ιχζεο πνπ έρεη δηδαρζεί 

πξνεγνπκέλσο, φπσο "εηθαζία θαη έιεγρνο" ή "ζρεδίαζε δηαγξάκκαηνο". Δπηπιένλ, αλ 

θαη απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα αθνξνχλ θαηαζηάζεηο πξαγκαηηθήο δσήο, ζπαλίσο 
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παξέρνπλ ζαθείο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα γεληθεχζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ φζα 

έκαζαλ (English & Lesh, 2003). 

Ζ κνληεινπνίεζε ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ παξνρή ζηνπο καζεηέο-ηξηεο  

θαιχηεξεο αληίιεςεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο λα 

δηακνξθψλνπλ θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη λα 

επαπμάλεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Σα αδφκεηα πξνβιήκαηα 

κνληεινπνίεζεο είλαη ζίγνπξα ν πην απαηηεηηθφο ηχπνο δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ 

θάπνην είδνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Σέηνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα κελ 

είλαη εθηθηά ζε φινπο ηνπο καζεηέο-ηξηεο. Δίλαη θαιχηεξα νη εθπαηδεπηηθνί λα 

μεθηλήζνπλ κε ηα δνκεκέλα πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνρσξήζνπλ ζηα εκη-δνκεκέλα πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο νδεγψληαο ηειηθά ζε 

αδφκεηα πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο γηα εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ είλαη πην ηθαλνί 

(Kaur & Dindyal, 2010).  

Οξηζκέλα άιια ζεκεία πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαζίεο κνληεινπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο 

(Dindyal, 2009):  

1. Έλα πιαίζην πξνβιήκαηνο κε ην νπνίν ν καζεηήο-ηξηα δελ είλαη εμνηθεησκέλνο 

κπνξεί λα γίλεη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα έλα παηδί πνπ ζέιεη λα κνληεινπνηήζεη ηελ 

θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφβιεκα. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα 

μεθηλήζνπκε κε κνληεινπνίεζε θαηαζηάζεσλ πνπ δελ είλαη πνιχ πεξίπινθεο γηα ην 

παηδί. 

2. Σα πξνβιήκαηα ιέμεσλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή ην ξεαιηζηηθφ 

πιαίζην. Ζ ζεκαζηνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη κείδνλ εκπφδην γηα ηα παηδηά λα 

απνθηήζνπλ κηα θαιή αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Απηφ κπνξεί λα απελεξγνπνηήζεη ηα παηδηά κε ρακειφ γισζζηθφ 

ππφβαζξν. 

3. ηε δηαδηθαζία ιχζεο, είλαη ζεκαληηθφ ν δάζθαινο λα κελ θαηεπζχλεη ηνπο 

καζεηέο-ηξηεο ζην είδνο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ελψ ζα 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε.  

Ζ καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπλδένπλ ηα καζεκαηηθά 

ηεο ηάμεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, δείρλνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ 

ηδεψλ (Stillman, 2009). Οη καζεηέο-ηξηεο  πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην πιαίζην θαη λα 

θάλνπλ ππνζέζεηο γηα λα επηλνήζνπλ κηα καζεκαηηθή κέζνδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη, ε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε εκβαζχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

καζεηψλ θαη εκπινπηίδεη ηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Όηαλ νη καζεηέο 

εξγάδνληαη ζε νκάδεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα, αλαπηχζζνπλ επίζεο 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  
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Ζ κνληεινπνίεζε είλαη έλαο ηζρπξφο ππνζηεξηθηήο ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο 

ζηα καζεκαηηθά. Δλζαξξχλεη ηε ζπιινγηζηηθή κέζσ δηαδηθαζηψλ απινχζηεπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο. Ζ απινχζηεπζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο πξνζδηνξίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν ζεκαληηθά. Οη εξγαζίεο επεμεξγαζίαο αλαζεσξνχλ θαη εμεηδηθεχνπλ ηα 

αξρηθά απνηειέζκαηα ηεο κνληεινπνίεζεο, γηα λα επηηξέςνπλ ηελ πξφνδν πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ελφο πιεξέζηεξνπ κνληέινπ θαη γεληθφηεξα 

εθαξκφζηκεο ιχζεο ζην αξρηθφ πξφβιεκα.  

 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

Ang, C. (2009). Mathematical modelling and real life problem solving. In B. Kaur, B. 

Yeap, & M. Kapur, (Eds), Mathematical Problem Solving: Association of 

Mathematics Educators Yearbook 2009 (ζει. 159–182). Singapore: World-Scientific 

 

Blum, W., & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, 

applications, and links to other subjects: State, trends and issues in mathematics 

instruction. Educational Studies in Mathematics, 22(1), 37-68. 

 

Boaler, J. (2009). The Elephant in the Classroom. London: Souvenir Press Ltd 

 

Doerr, H. (2007). What knowledge do teachers need for teaching mathematics through 

applications and modeling? In Blum, W. et al (2007). Modeling and Applications in 

Mathematics Education. Springer. 

 

English, L .D. (2003). Reconciling theory, research, and practice: A models and 

modelling perspective. Educational Studies in Mathematics, 54, 225–248. 

 

English, L. D. (2006). Mathematical modeling in the primary school: Children‟s 

construction of a consumer guide. Educational Studies in Mathematics, 63, 303-323. 

 

English, D., & Lesh., A. (2003). Ends-in-view problems. In R. Lesh & H. Doerr 

(Eds.), Beyond constructivism: A models and modelling perspective on mathematics 

problem solving, learning, and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

 

Galbraith, P., & Stillman, G. (2001). Assumptions and context: Pursuing their role in 

modellingactivity. In J. Matos, S. Houston, W. Blum, and S. Carreira (Eds.), 



22 

MathematicalModelling and Mathematics Education: Applications in Science and 

Technology.Chichester, UK: Horwood Publishing. 

 

Haylock, D. (2010). Mathematics Explained for primary teachers. London: SAGE 

Publications, 51-63.  

 

Hiebert, J., Carpenter, Σ. P., Fennema, Δ., Fuson, Κ, Wearne,D., Murray, H., Olivier, 

Α., & Human, P. (1997). Making sense: Teaching and learning mathematics with 

understanding. Portsmouth, NH: Heinemann. 

 

Kaiser, G. & Sriraman, B. (2006). A global survey of international perspectives on 

modelling in mathematics education. ZDM, 38. 

 

Kaur, B. & Dindyal, J. (2010). Mathematical applications and modelling. National 

Institute of Education, Singapore. 

 

Λεκνλίδεο, X. Νηθνιαλησλάθεο, K. Μήηζνπ, E. (2011). Ζ ιχζε πξνβιεκάησλ 

κνληεινπνίεζεο ζε καζεηέο η‟ δεκνηηθνχ θαη ζε κειινληηθνχο δαζθάινπο: κηα 

κειέηε πεξίπησζεο. Πξαθηηθά 28νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο: 

Μαζεκαηηθή Μνληεινπνίεζε. Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία, Αζήλα 11-13 

Ννεκβξίνπ, ζει. 367-385. 

 

Lesh, R., & Doerr, M. (2003). Beyond Constructivism: A Models and Modeling 

Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning and Teaching, Lawrence 

Erlbaum, Hillsdale, NJ. 

 

Lingefjärd, T. (2006). Faces of mathematical modelling. ZDM, 38(2), 96-112. 

 

Μήηζνπ, Δ., (2010). Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο. 

Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Mayer, R. E. (1985). Implications of Cognitive Psychology for Instruction 

Mathematical Problem Solving. In E. A. Silver (Ed.), Teaching and Learning 

Mathematical Problem Solving: Multiple Research Perspectives Hillsdale: Lawrence 

Erlbaum Associates, 123-139. 

 

Μνπζνπιίδεο, Ν., Κάηηνπ, Μ., Πηηηάιεο, Μ., & Υξίζηνπ, Κ. (2007). Ζ ηθαλφηεηα 

κνληεινπνίεζεο ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. ην Υ. αθνλίδεο & Γ. 



23 

Γεζιή (επηκ.), Πξαθηηθά 2νπ Σπλεδξίνπ ΔΝΔΓΙΜ, ‟Τππηθά θαη άηππα καζεκαηηθά”, 

369-378, Αιεμαλδξνχπνιε, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. 

 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and 

Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM. 

 

Organization for Economic Co-Operation and Development [OECD] (2004). Problem 

Solving for Tomorrow's World – First Measures of Cross Curricular Competencies 

from PISA 2003. 

 

Polya, G. (1971). How to solve it. Princeton University Press.  

 

Sokolowski, A. (2015). The effects of mathematical modeling on students‟ 

achievement- meta-analysis of research. The JAFOR jornal of education, 3 (1), 93-

114. 

 

Stanic, A., & Kilpatrick, J. (1989). Historical perspectives on problem solving in the 

mathematical curriculum. In R. Charles I. & E. A. Silver (Eds.), The teaching and 

assessing of mathematics problem solving (ζει. 1-22). USA: National Council of 

Teachers of Mathematics. 

 

Stillman, G. (2009). Implementing applications and modelling in secondary school: 

Issues for teaching and learning. Σhe MathematicsTeachers Conference, Singapore. 

 

Swetz, F., & Hartzler, S. (Eds.). (1991). Mathematical modelling in the secondary 

classroom. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics 

 

Σνπκάζεο, Μ. (1994). Σύγρξνλε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ. Αζήλα: Gutenberg. 

 

Van de Walle, J. A. (2007). Γηδάζθνληαο καζεκαηηθά. Μηα Αλαπηπμηαθή Γηαδηθαζία 

(Β. Αξάπνγινπ, κεηάθξ.). Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

 

Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2000). Making sense of word problems. 

The Netherlands: Swets & Zeitlinger Publishers 

 

Zawojewski, J., Lesh, R., & English, L. (2003). A models and modelling perspective 

onthe role of small group learning activities. In R. Lesh & H. Doerr (Eds.), Beyond 

constructivism: Models and modelling perspectives on mathematics problem 

solving,learning, and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 


