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Εισαγωγικό Σημείωμα

Αγαπητέ αναγνώστη,

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε το 7o τεύχος του περιοδικού ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Το περιοδικό αυτό εκδίδεται από την Ένωση 

Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών και έχει συμπεριλάβει μέχρι στιγμής 
αξιόλογες εργασίες, που αφορούν στον ερευνητικό χώρο της Μαθηματικής Παιδεί-
ας. Οι εργασίες κρίθηκαν απο τουλάχιστον δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 
του περιοδικού και έγιναν δεκτές για συμπερίληψή τους στο παρόν τεύχος. 

Το περιοδικό στοχεύοντας συνεχώς στη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών 
υψηλού επιπέδου ευελπιστεί να συνεχίσει να αποτελεί ένα μέσo διάχυσης καινοτό-
μων ιδεών και σημείο αναφοράς για ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών 
και μαχόμενους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 

Στο πρώτο άρθρο με τίτλο ‘Αριθμητική προσέγγιση ή γεωμετρική ακρίβεια; αυθόρ-
μητες αντιλήψεις δωδεκάχρονων που αγγίζουν την αρρητότητα’ ο Γ. Κόσυβας πα-
ρουσιάζει μια πειραματική διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε στην πρώτη τάξη 
του Ευρωπαϊκού Σχολείου των Βρυξελλών τον Ιούνιο του 2004. Το αντικείμενο του 
διδακτικού πειράματος ήταν η καταγραφή των τρόπων που προσεγγίζουν οι μαθη-
τές το πρόβλημα του διπλασιασμού του τετραγώνου. Ο απώτερος στόχος ήταν η 
διερεύνηση των πρωτογενών διαισθητικών αντιλήψεων που έχουν οι μαθητές για 
την αρρητότητα.

Ο συγγραφέας παραθέτει βιβλιογραφική επισκόπηση από την ιστορία των Μα-
θηματικών των γεωμετρικών προβλημάτων (όπως αυτό του Μένωνα) που η προ-
σπάθεια επίλυσής τους αποτέλεσε την απαρχή για τον εντοπισμό των αρρήτων 
(Αrcavi et al., 1987, Σταμάτης, 1972). Επίσης αναφέρονται μια σειρά από ερευ-
νητικές εργασίες της Διδακτικής Μαθηματικών που διερεύνησαν τις αντιλήψεις 
μαθητών και φοιτητών για την έννοια του ορίου και κατ’ επέκταση για την πληρό-
τητα του R.

 Η εργασία επικεντρώνεται στην ερμηνεία των συλλογισμών που αναπτύσσονται 
από τους μαθητές στη διάρκεια κοινής δραστηριότητας, ακολουθώντας θεωρητι-
κά πλαίσια όπως των Erickson (1986) και Cobb et al. (2003). 

Τρία είναι τα κύρια ευρήματα αυτού του διδακτικού πειράματος:

α.  Η ‘ψευδαίσθηση της γραμμικότητας’ «εάν διπλασιάσουμε την πλευρά του τε-
τραγώνου, το εμβαδόν του επίσης διπλασιάζεται.

β. Η αριθμητική προσέγγιση, δηλαδή η προσπάθεια εντοπισμού απειροψήφιων δε-
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καδικών αριθμών που μπορεί να εκφράσουν το μήκος της πλευράς τετραγώνου 
με διπλάσιο εμβαδό από αυτό του δοθέντος.

γ. Η γεωμετρική στρατηγική μέσω ανατομής (Παπαδόπουλος, 2008) που οδηγεί 
στον διπλασιασμό του τετραγώνου.

To διδακτικό πείραμα που εκτίθεται στην εργασία αυτή έδειξε ότι το γεωμε-
τρικό πλαίσιο μπορεί να συμβάλλει στο να κατανοήσουν οι μαθητές την ύπαρξη 
αριθμών πέραν των ακεραίων και ρητών. 

Στο δεύτερο άρθρο με τίτλο “Σχολείο, Μαθηματικά και Οικογένεια υπό το πρίσμα 
της Συστημικής Προσέγγισης: μια μελέτη περίπτωσης’ οι Ε. Καρκαζή και Κ. 
Νικολαντωνάκης προσεγγίζουν την σχολική αποτυχία στα μαθηματικά από την 
οπτική της ‘συστημικής θεώρησης (Bateson, 1973): δηλαδή λαμβάνοντας υπόψιν 
πως τα εμπλεκόμενα συστήματα αλληλοσυσχετίζονται και συμβάλλουν στη σχολική 
αποτυχία στα μαθηματικά. Οι συγγραφείς αναφέρονται στο ‘άνοιγμα’ της συστη-
μικής θεώρησης στον κονστρουκτιβισμό (Von Foerster, 1988, Maturana & Varela, 
1994) και στην κονστρουκτιβιστική θεώρηση στη Διδακτική των Μαθηματικών, 
Von Graserfeld, 1983, 1988). 

Η μελέτη περίπτωσης αφορά στις δυσκολίες στα μαθηματικά μιας 7χρονης 
μαθήτριας της Β΄τάξης Δημοτικού που σε ένα βαθμό αποδίδονται στις αντιμαχό-
μενες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών μεταξύ της δασκάλας της 
τάξης και του πατέρα – μαθηματικού και τη στάση της μητέρας. Οι διαφορές αντι-
λήψεων αναδείχθηκαν στις συνεδρίες με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με την παρέμ-
βαση της ψυχολόγου (ενός εκ των συγγραφέων) επήλθε μια προσέγγιση μεταξύ της 
δασκάλας και του πατέρα για την αντμετώπιση των δυσκολιών της μαθήτριας που 
οδήγησε στην βελτίωση της απόδοσής της. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι “ Έτσι, 
στοιχεία τα οποία έχουν γίνει περιοριστικά μέσα στο τοπίο των αλληλεπιδράσεων 
οικογένειας-σχολείου μπορούν να ξανακερδίσουν τη δυναμική τους και να γίνουν 
φορείς διαφορετικών εξελίξεων…”

Στο τρίτο άρθρο με τίτλο “Η συμβολή της λεκτικής αναδιατύπωσης και της εικο-
νιστικής αναπαράστασης στην Επίλυση Μαθηματικού Προβλήματος σε μαθητές 
Δημοτικού Σχολείου” οι Σ. Τσεσμελή, Β. Λιάπη, και Μ. Χιονίδου- Μοσκοφόγλου με-
λετούν την επίδραση της λεκτικής αναδιατύπωσης και της εικονιστικής αναπαρά-
στασης στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων σε ένα δείγμα 57 μαθητών που 
φοιτούσαν στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Οι συγγραφείς αναφέρονται στους Κολέζα (2006), Maridaki-Kassotaki και Chi-
onidou-Moskofoglou (2004), Τζεκάκη (2007) και De Corte και Verschaffel (1987) 
που έχουν επισημάνει τη σημασία που έχει η λεκτική διατύπωση των μαθηματικών 
προβλημάτων για την κατανόησή τους.
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Η κύρια μελέτη συνίσταται σε δύο φάσεις αξιολόγησης μέσω της επίλυσης μα-
θηματικών προβλημάτων με κάποια από αυτά επαναδιατυπωμένα λεκτικά ή (και) 
με την πρόσθεση εικονικών αναπαραστάσεων στη δεύτερη φάση. Τα προβλήματα 
διέφεραν ανά τάξη, από κάθε δε τάξη εξετάσθηκαν δύο ομάδες παιδιών με εναλ-
λαγή των προβλημάτων μεταξύ των ομάδων. 

Οι συγγραφείς παραθέτουν στατιστικά δεδομένα που υποστηρίζουν τα 
συμπεράσματά τους ότι οι μαθητές, και μάλιστα ανεξάρτητα της μέχρι τότε 
επίδοσής τους, βελτιώθηκαν μετά την λεκτική αναδιατύπωση των προβλημάτων 
και τη παράθεση εικονιστικών αναπαραστάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί 
να βοηθήσουν στη διαχείριση των ατομικών διαφορών των μαθητών στην ενιαία 
τάξη.
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