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Περιγραφή
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (European Strategy for Sustainable Development)
μέσα από μια πληθώρα κειμένων, αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η
εκπαίδευση για την επίτευξη των στόχων αυτής της ανάπτυξης. Η Εκπαίδευση και τα Συστήματα
Κατάρτισης, σύμφωνα με την Ευρωπαική Στρατηγική, μπορούν να συνεισφέρουν και στους τρεις άξονες της
Αειφόρου Ανάπτυξης: κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό.
Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαική Ένωση αναζήτησε Καινοτόμες Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης. Οι πρακτικές που προτάθηκαν απο 33 ευρωπαικές χώρες εντάσσονται σε τέσσερεις μεγάλες
κατηγορίες:
 Καινοτομία στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης,
 Καινοτομία στον τρόπο παροχής και διάδοσης της εκπαιδευτικής καινοτομίας,
 Καινοτομία στον τρόπο επικοινωνίας και δικτύωσης των εταίρων και Καινοτομία σε επίπεδο
διδασκαλίας.
(Innovation in the content, Innovation in the delivery method, Innovation in forging new partnerships
and networks, Innovation at the institutional level).
Στην Ελλάδα, στο χώρο της εκπαίδευσης η συγγραφή, και πιλοτική εφαρμογή νέων Προγραμμάτων
Σπουδών στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, καθώς και η και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των πιλοτικών
Σχολείων, συνιστά σημαντική Καινοτόμο Πρακτική που μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει
μεγάλης κλίμακας κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
Για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, ο ρόλος των ανώτατων ιδρυμάτων είναι καταλυτικός:
 Η ενημέρωση και επιμόρφωση των φοιτητών και των εκπαιδευτικών σε αυτές που αναδείχθηκαν ως
καλές πρακτικές στην Ευρώπη,
 η παρουσίαση νέων μορφών δικτύωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά μεταξύ των ειδικών με
φοιτητές και εκπαιδευτικούς
 η ανάδειξη και ο σχολιασμός στρατηγικών σχεδιασμού της διδασκαλίας
 η παρουσίαση νέων, σύγχρονων μορφών αξιολόγησης,
αποτελούν στρατηγικές υποστήριξης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για Καινοτομία στην
Εκπαίδευση.
Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΜΟ.Κ.Ε. ΤΕΙ
Μεσολογγίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης), με θέμα: «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και
Δικτύωση», έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή φοιτητές, απόφοιτους, εκπαιδευτικούς της πράξης από όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου να προωθηθεί η μεταξύ
τους συνεργασία και να πραγματοποιηθεί υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση / κατάρτιση για
θέμετα που αφορούν την Καινοτομία:
 στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας
 στις σύγχρονες μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης, των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει
αναγνωρισθεί διεθνώς
 στον τρόπο επικοινωνίας και δικτύωσης των εταίρων..
Σημαντικό στοιχείο στη διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί η συμμετοχή ξένων ερευνητών που
συμμετέχουν σε Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.
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Επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών των μαθηματικών μέσα από τη
σύνδεση έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών και διδακτικής πράξης
Δέσποινα Πόταρη
Αν. Καθηγήτρια
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dpotari@math.uoa.gr

ABSTRACT
This paper refers to a masters’ course in Mathematics Education aiming to the professional
development of mathematics teachers through the connection of research and the practice of
teaching. This connection was realized in the context of the course through a number of activities in
which the teachers participated. The paper gives examples of these activities and analyses how
research and practice are integrated in these examples. Moreover, it shows how the teachers
themselves built such connections through a number of tensions that emerged during their
involvement in the course activities.
The main course activities were: reading and presenting research papers focusing on their research
goals, on the tasks used and on the main findings; reflecting on their readings and discussing with
the other teachers in the course how they could use the research findings in their teaching;
designing mathematical examples and tasks and justifying their choices based on research;
analyzing mathematical tasks, classroom discussions and students’ work by using theoretical
models emerged from research; and collaborating with other teachers to design and implement a
teaching intervention based on research and study students’ mathematical activity.
The paper indicates that the connection of research and practice was rather difficult for the teachers
especially at the beginning of the course. However, during the course the teachers made some links
and started to justify their teaching choices and decisions on the basis of their understanding of the
research. In the paper, an example is analyzed where one teacher presents the paper of Radford,
Bardini & Sabena (2007) that focuses on the different semiotic representations that a group of
secondary school students use in the context of algebraic generalizations. In the discussion among
the teachers and the mathematics teacher educator a number of issues emerged concerning the
teachers’ attitudes about the research and its relevance to their practice, the complexity of
mathematics learning and teaching, the transparency of the methodological and theoretical tools of
research and the meanings that the teachers attribute to the research goals and findings of a study.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το άρθρο αναφέρεται στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσα από τη σύνδεση της
έρευνας και της πρακτικής της διδασκαλίας που επιχειρείται στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού
μαθήματος της Διδακτικής των Μαθηματικών. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται με ποιους τρόπους
γίνεται αυτή η σύνδεση στο πλαίσιο του μαθήματος και αναδεικνύεται η συνεισφορά του
περιβάλλοντος στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Μέσα από την ανάλυση των
συζητήσεων στο μάθημα εντοπίζονται αλλαγές στο πως οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη
διδασκαλία των μαθηματικών καθώς σκέφτονται πάνω στις διδακτικές τους επιλογές και ενέργειες
και αρχίζουν να προβληματίζονται για την αποτελεσματικότητα διδακτικών στρατηγικών που
ακολουθούσαν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύνδεση έρευνας, θεωρίας και πρακτικής στην εκπαίδευση μελλοντικών

και εν ενεργεία

εκπαιδευτικών υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές ως ένας αποτελεσματικός τρόπος
επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών. Στην περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών
έχουν αναπτυχθεί και μελετηθεί διάφορες προσεγγίσεις που προσπαθούν να υλοποιήσουν αυτή τη
σύνδεση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι Watson και Mason (2007) συνοψίζουν κάποιες
κυρίαρχες προσεγγίσεις όπως η εμπλοκή των εκπαιδευτικών:


σε μαθηματικές δραστηριότητες εντοπίζοντας τη μαθηματική τους δομή και ισχύ καθώς και
τη μαθηματική σκέψη που μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές αντιμετωπίζοντας αυτές τις
δραστηριότητες



στο σχεδιασμό, ανάλυση και χρήση δραστηριοτήτων με μαθητές



στην παρατήρηση και ανάλυση διδασκαλίας



στη χρήση θεωρητικών δομημάτων για να μπορούν να αναγνωρίζουν διακρίσεις και σχέσεις
που αφορούν στην πρακτική τους.

Στην πραγματικότητα όμως η σχέση ανάμεσα στη θεωρία – έρευνα και την πρακτική είναι
πολύπλοκη και διάφορα ζητήματα προβληματίζουν την κοινότητα των ερευνητών της Διδακτικής
των Μαθηματικών. Τα ζητήματα αυτά αφορούν στη φύση της έρευνας και στη σχέση της με τη
διδακτική πρακτική, στην εγκυρότητα της έρευνας που κάνει ο εκπαιδευτικός στη σχολική του
τάξη και γενικότερα στη σχέση ανάμεσα στην εκπαιδευτική έρευνα που κάνει ο ακαδημαϊκός
ερευνητής και την έρευνα του εκπαιδευτικού. Ερωτήματα όπως: «Ποιο είναι το κίνητρο των
εκπαιδευτικών να εμπλακούν στην έρευνα;», «Μπορούν οι στόχοι του εκπαιδευτικού και του
ερευνητή να συγκλίνουν;», «Μπορούν αποτελέσματα, μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία που
έχουν αναπτυχθεί στην κοινότητα των ερευνητών να έχουν νόημα για τους εκπαιδευτικούς;», «Τι
μορφής συγκρούσεις μπορούν να δημιουργηθούν από τη σύνδεση αυτή;» είναι ανοικτά προς
διερεύνηση στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσω μια προσπάθεια σύνδεσης της έρευνας με την πρακτική που
επιχειρώ στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού μαθήματος που προσφέρω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Συγκεκριμένα θα
εστιάσω:
Α) σε δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί και στο πως αυτές
προσπαθούν να συνδέσουν την έρευνα με τη διδακτική πρακτική
Β) στο πως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν αυτή τη σύνδεση και τι μορφής εμπόδια
και συγκρούσεις αναδεικνύονται στην πορεία αυτή.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Στις προσεγγίσεις σύνδεσης της έρευνας και της διδακτικής πρακτικής η γνώση που ο
εκπαιδευτικός αναπτύσσει προέρχεται τόσο από την πράξη της διδασκαλίας όσο και από τη
διερεύνηση της. Συγκεκριμένα, ο Ruthven (2000) διακρίνει την ακαδημαϊκή γνώση από την
εμπειρική γνώση που παράγεται από τη διδασκαλία αλλά μιλάει για τη σύνδεση τους μέσα από ένα
διαλογικό κύκλο. Στον κύκλο αυτό η γνώση που παράγεται από την πρακτική της έρευνας και η
γνώση που παράγεται από την πρακτική της διδασκαλίας συνδέονται και η μία ανατροφοδοτεί την
άλλη μέσα από την άμεση αναφορά στην πράξη. Ο Krainer (2011) θεωρεί επίσης ότι ο ιδανικός
τρόπος σύνδεσης της έρευνας με την πρακτική επιτυγχάνεται όταν οι ερευνητές γίνουν τα κυρίαρχα
άτομα στη διδακτική πρακτική και οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα. Η Jaworski (1999) ισχυρίζεται
επίσης ότι το κενό ανάμεσα στην έρευνα και στην πρακτική μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν οι
εκπαιδευτικοί αντιμετωπισθούν ως συνεργάτες στην έρευνα. Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
έχουν αναπτυχθεί μορφές συνεργασίας που έχουν συνεισφέρει σε μια στενότερη σχέση ανάμεσα
στην έρευνα και την πρακτική. Παραδείγματα αυτών των μορφών είναι η «μελέτη μαθήματος» (π.χ
Hart, Alston & Murata, 2011), η «έρευνα-δράση» (π.χ Edwards & Hensien, 1999), οι κοινότητες
διερεύνησης (π.χ Jaworksi, 2003, Potari, Sakonidis, Chatzigoula & Manarides, 2010) όπου οι
εκπαιδευτικοί των μαθηματικών μελετούν τη διδασκαλία των μαθηματικών μέσα από την
υποστήριξη ακαδημαικών ερευνητών. Στα παραπάνω περιβάλλοντα ο τρόπος που συνδέεται η
έρευνα με την πρακτική περιλαμβάνει κάποιες από τις προσεγγίσεις που έχουν συζητηθεί στην
εισαγωγή. Στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών η συνεργασία ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτές είναι πιο πολύπλοκη καθώς το εκπαιδευτικό πλαίσιο
καθορίζει συγκεκριμένες σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές).
Παρόλα αυτά και στο πλαίσιο αυτό έχουμε κάποια παραδείγματα συνεργασίας που επιτρέπουν τη
σύνδεση έρευνας και διδακτικής πρακτικής. Για παράδειγμα, η έρευνα των Garcia, Sanchez,
Escudero and Llinares (2006) εστιάζει στη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην έρευνα και την
πρακτική σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ανάλυσης δραστηριοτήτων σχολικών
εγχειριδίων. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν εννοιολογικά εργαλεία όπως θεωρητικές ιδέες που
διάβασαν σε άρθρα, βίντεο από τάξεις και άλλες πληροφορίες για να αναλύσουν τις
δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι τα εννοιολογικά εργαλεία
πρόσφεραν στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μια ειδική γλώσσα, νοήματα και συνδέσεις που
τους επέτρεψαν να μιλούν και να σκέφτονται ως εκπαιδευτικοί.
Για να μελετήσουμε το πως οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την έρευνα με τη διδασκαλία καθώς και το
αποτέλεσμα αυτή της εμπειρίας στην επαγγελματική τους εξέλιξη χρησιμοποιούμε έννοιες από τη
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Θεωρία της Δραστηριότητας (Engestrom, 2001) Στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής η έρευνα και η
διδασκαλία μπορούν να αντιμετωπισθούν ως ξεχωριστά συστήματα δραστηριότητας. Το άτομο ή η
ομάδα που δρα στα δύο αυτά συστήματα για να πετύχει κάποιο στόχο χειρίζεται διαφορετικά
εργαλεία, καθώς και διαφορετικούς κανόνες που επικρατούν στις δύο κοινότητες. Μέσα από τις
αλληλεπιδράσεις των συστημάτων και τις συγκρούσεις που αντιμετωπίζει μαθαίνει. Ο Daniels
(2008) χαρακτηρίζει αυτή τη μάθηση ως μια κατάσταση που ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων
αρχίζει να διερωτάται κριτικά για το νόημα του πλαισίου στο οποίο δρα και έτσι κατασκευάζει ένα
διαφορετικό πλαίσιο. Η μάθηση αυτή όπως αναφέρουν οι Jaworski et al.( to appear) μπορεί να
χαρακτηριστεί ως κριτική ευθυγράμμιση, η ευθυγράμμιση ενός ατόμου με τις πρακτικές μιας
κοινότητας θέτοντας όμως κριτικά ερωτήματα αναφορικά με τις πρακτικές αυτές. Η έκταση του
άρθρου αυτού δεν μας επιτρέπει τη λεπτομερή περιγραφή της Θεωρίας της Δραστηριότητας ώς
πλαίσιο μελέτης της διδασκαλίας των μαθηματικών και της επαγγελματικής εξέλιξης των
εκπαιδευτικών και ερευνητών. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται στην εργασία Potari (submitted)
όπου μελετάται πως το θεωρητικό πλαίσιο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να μελετήσουμε αλλαγές
του εκπαιδευτικού αναφορικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών μέσα από την αλληλεπίδραση με
την έρευνα. Στην παρούσα εργασία θα δώσουμε ένα παράδειγμα μέσα από το οποίο θα δείξουμε τις
συνδέσεις που κάνουν οι εκπαιδευτικοί και το κατά πόσο αυτές οδηγούν σε μια διερευνητική στάση
για τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών.
ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Το μεταπτυχιακό μάθημα προσφέρθηκε ένα εξάμηνο (52 ώρες) κατά τη διάρκεια τριών εβδομάδων
όπου κάθε βδομάδα οι συναντήσεις ήταν διάρκειας 4 ωρών. Οι συμμετέχοντες ήταν 12 καθηγητές
μαθηματικών που δίδασκαν στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο και 24 νέοι απόφοιτοι μαθηματικοί που η
διδακτική τους εμπειρία προερχόταν κυρίως από τη απασχόληση τους σε φροντιστήρια ή σε
ιδιαίτερα μαθήματα. Ο βασικός στόχος του μαθήματος ήταν να φέρει σε επαφή τους
εκπαιδευτικούς με σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών και
ιδιαίτερα να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν κάποια σχέση και χρησιμότητα αυτών των
ευρημάτων με τη διδασκαλία των μαθηματικών. Ο απώτερος στόχος ήταν να υποστηρίξει τους
εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ταυτότητα εκπαιδευτικού-ερευνητή που θα μπορούσε να
αποτελέσει μια στέρεα βάση για την αυτόνομη εξέλιξη τους ως καθηγητές μαθηματικών. Οι
βασικές δραστηριότητες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ατομικά ή μέσα από τη
συνεργασία τους με άλλους συμφοιτητές/τριες τους ήταν:
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1. η μελέτη και παρουσίαση ερευνητικών άρθρων εστιάζοντας κυρίως στους ερευνητικούς
τους στόχους, στα ερευνητικά έργα που χρησιμοποιούσαν οι ερευνητές και στα κύρια
ευρήματα τους
2. η καταγραφή των σκέψεων τους και η συζήτηση στο μάθημα των τρόπων με τους οποίους
θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά ευρήματα που τους παρουσιάστηκαν στο
μάθημα ή εντόπισαν από τη δική τους μελέτη στη διδασκαλία τους
3. ο σχεδιασμός μαθηματικών παραδειγμάτων και δραστηριοτήτων καθώς και η δικαιολόγηση
των επιλογών τους βασισμένη στα αποτελέσματα της έρευνας
4. η ανάλυση δραστηριοτήτων, συζητήσεων στη σχολική τάξη και δουλειά μαθητών
χρησιμοποιώντας αναλυτικά μοντέλα που προσφέρονται από την έρευνα
5. η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό, εφαρμογή και ανάλυση μια
διδακτικής παρέμβασης στην τάξη βασισμένη σε ερευνητικά αποτελέσματα εστιάζοντας
κυρίως στη μαθηματική σκέψη των μαθητών
Στις συναντήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος η διδάσκουσα παρουσίαζε σημαντικά ερευνητικά
αποτελέσματα σε συγκεκριμένες περιοχές όπως στο ρόλο των μαθηματικών παραδειγμάτων και
δραστηριοτήτων στη μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών, στη διδασκαλία και μάθηση της
άλγεβρας, γεωμετρίας, συνάρτησης και μαθηματικής απόδειξης. Στις παρουσιάσεις τα κύρια
θέματα της συζήτησης αφορούσαν τις κυρίαρχες ερευνητικές κατευθύνσεις, τα σημαντικά
ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και το πως θα μπορούσαν αυτά να συνδεθούν με τη διδακτική
πράξη. Κάθε εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί ατομικά εμπλέκονταν σε μια από τις πρώτες τέσσερεις
δράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, τις οποίες συζητούσαν στις συναντήσεις του μαθήματος. Τα
ερευνητικά άρθρα που μελετούσαν κάλυπταν ένα εύρος μαθηματικού περιεχομένου που κυρίως
διδάσκονταν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, διαφορετικές ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις
ώστε παράλληλα με τις παρουσιάσεις της διδάσκουσας να διευρύνουν την εμπειρία των
εκπαιδευτικών σχετικά με την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο χώρο της Διδακτικής των
Μαθηματικών. Η διδάσκουσα πρότεινε μια σειρά από άρθρα σε κάποια περιοχή και οι
εκπαιδευτικοί επέλεγαν ποιο ήθελαν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν. Για παράδειγμα, ένα
θέμα μελέτης ήταν ο ρόλος των παραδειγμάτων στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών.
Τους δόθηκαν τέσσερα διαφορετικά ερευνητικά άρθρα αναφορικά με παραδείγματα, μη
παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Τα άρθρα αυτά εστίαζαν στα διαφορετικά είδη
παραδειγμάτων ανάλογα με τα μαθηματικά και διδακτικά τους χαρακτηριστικά, στο αποτέλεσμα
που αυτά έχουν στην κατανόηση των μαθητών στην τάξη, στα διαισθητικά, πρωτοτυπικά και μη
παραδείγματα μιας έννοιας

στις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την

απόρριψη ενός ισχυρισμού καθώς και στα παραδείγματα (προσχεδιασμένα και μη) που
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χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην καθημερινή του διδασκαλία (Tsamir, Tirosh & Levenson,
2008, Zodik & Zaslavsky, 2008, Zazkis, Chernoff, 2008, Giannakoulias, Mastorides, Potari &
Zachariades, 2010). Οι εκπαιδευτικοί αφού μελέτησαν και παρουσίασαν στο μάθημα τα κύρια
σημεία των άρθρων και τις σκέψεις τους πάνω στο πως βλέπουν αυτά τα ευρήματα να συνδέονται
με τη διδασκαλία των μαθηματικών, εντόπισαν και ταξινόμησαν από μια απομαγνητοφωνημένη
διδασκαλία στην Α΄ Γυμνασίου το είδος των παραδειγμάτων που χρησιμοποίησε ο εκπαιδευτικός
καθώς και τη διαχείριση τους. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να
χρησιμοποιήσουν εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία για να μελετήσουν τη διδασκαλία. Σε
κάποιες περιπτώσεις τα άρθρα που μελέτησαν δεν ήταν αυστηρά ερευνητικά αλλά είχαν ένα πιο
πρακτικό χαρακτήρα παρουσιάζοντας κυρίως κάποια διδακτική προσέγγιση που δοκιμάστηκε στην
τάξη. Τέλος παραδείγματα δραστηριοτήτων που ζητήθηκε να αναλύσουν οι εκπαιδευτικοί ήταν
διαφορετικής φιλοσοφίας από αυτά που συνήθως χρησιμοποιούσαν στην τάξη τους. Συγκεκριμένα,
υποστήριξαν την κατανόηση μιας έννοιας, τη μοντελοποίηση μιας πραγματικής κατάστασης, ή
αξιοποιούσαν εργαλεία όχι οικεία (πχ γραφικό υπολογιστή τσέπης). Η συζήτηση πάνω στις
δραστηριότητες αυτές συχνά είχε ως αφετηρία τη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών και στη
συνέχεια τη γνώση που προέρχονταν από την έρευνα και με την οποία έρχονταν σε επαφή οι
εκπαιδευτικοί από την προσωπική μελέτη σχετικών άρθρων ή τις παρεμβάσεις της διδάσκουσας.
Κάποιες φορές όμως τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούσαν την αφετηρία για μαθηματική και
παιδαγωγική συζήτηση πάνω στις δραστηριότητες.
Στην τελευταία δραστηριότητα η εμπλοκή των εκπαιδευτικών με την έρευνα γινόταν μέσω από το
σχεδιασμό μαθήματος σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δούλεψαν σε ομάδες 4-5 ατόμων και σχεδίασαν μια διδακτική
παρέμβαση, την δοκίμασαν στην τάξη, ανέλυσαν τα δεδομένα τους και τέλος παρουσίασαν τα
αποτελέσματά τους στην τελευταία συνάντηση του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι
εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν το σχεδιασμό τους τον οποίον εξέλισσαν μέσα από τα σχόλια των
άλλων εκπαιδευτικών και της διδάσκουσας. Η διδάσκουσα ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να
αιτιολογήσουν τις διδακτικές τους επιλογές στο σχεδιασμό με βάση την έρευνα ενθαρρύνοντας με
αυτόν τον τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και την πρακτική της διδασκαλίας.
Επιπλέον ο προσανατολισμός που τους δόθηκε ήταν στον πειραματισμό στην τάξη να συλλέξουν
δεδομένα από τις συζητήσεις και τα γραπτά των μαθητών τις οποίες να αναλύσουν με στόχο να
εντοπίσουν μέσα από το τι έκαναν οι μαθητές την αποτελεσματικότητα της διδακτικής τους
παρέμβασης κάτι που είχε διαμορφωθεί ως ο βασικός τους στόχος. Οι εβδομαδιαίες εργασίες, η
ομαδική διδακτική παρέμβαση αποτελούσαν βασικό μέρος της αξιολόγησης της δουλειάς των
εκπαιδευτικών στο μεταπτυχιακό μάθημα.
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Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η σύνδεση αυτή δεν ήταν φανερή στους εκπαιδευτικούς από την αρχή του μαθήματος και το
σύστημα της έρευνας και της πρακτικής συχνά βρίσκονταν σε σύγκρουση καθώς διαφορετικοί
κανόνες και στόχοι επικρατούν στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των ερευνητών. Στην
πορεία όμως των μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να διερευνούν τη διδασκαλία και να
τεκμηριώνουν τις παρατηρήσεις τους και τις επιλογές τους. Στη συνέχεια παρουσιάζω ένα
παράδειγμα στο οποίο μια εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο μάθημα ένα άρθρο πάνω στα μοτίβα και
στο πως οι μαθητές οδηγούνται στη γενίκευση. Το άρθρο δίνει έμφαση στις σημειωτικές
αναπαραστάσεις ως ένα πλαίσιο μελέτης των γνωστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα
(Radford, Bardini & Sabena, 2007). H εκπαιδευτικός Βίκυ επέλεξε η ίδια αυτό το άρθρο από
κάποια που είχαν προταθεί. Στην ανάλυση θα προσπαθήσω να διακρίνω την αναφορά στην έρευνα
και στη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της συζήτησης και να αναδείξω συγκρούσεις, αναθεωρήσεις
και συγκλίσεις από τη μεριά των εκπαιδευτικών ανάμεσα στη διδασκαλία και στην έρευνα.
Η αναφορά στη διδασκαλία κυρίως προκαλείται από τη διδάσκουσα που τους ζητά να σκεφτούν
πάνω στο πως το συγκεκριμένο άρθρο θα τους βοηθούσε στη διδασκαλία τους. Αυτή τη φορά όμως
προέρχεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ο Κοσμάς στο τέλος της παρουσίασης σχολιάζει
ότι οι έρευνες κυρίως αναφέρονται σε ειδικά πλαίσια τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά και όχι εύκολα
μεταφερόμενα στην πραγματικότητα της τάξης: «Είναι κάτι σαν τις υποδειγματικές διδασκαλίες
που κάναμε παλαιότερα. Είναι σε κανονικό σχολείο, σε κανονική τάξη; Το λέω γιατί τα
περισσότερα είναι υποδειγματικά». Άλλοι εκπαιδευτικοί φέρνουν δικά τους παραδείγματα από την
τάξη τα οποία τα συνδέουν με τις βασικές ιδέες και ευρήματα του άρθρου. Για παράδειγμα, το θέμα
ότι οι εκφράσεις των μαθητών μπορεί να είναι όχι μόνο λεκτικές αλλά να περιλαμβάνουν
χειρονομίες και ρυθμούς που αναδεικνύει το άρθρο οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να ανακαλέσουν
παραδείγματα από την τάξη τους καθώς και να αναστοχαστούν πάνω στις δικές τους ενέργειες. Ο
Σπύρος αναφέρεται στην περίπτωση μιας μαθήτριας που άλλαζε το χρώμα της φωνής της ενώ
διάβαζε κάποιο μαθηματικό πρόβλημα δίνοντας έμφαση στα κύρια σημεία του προβλήματος. Η
Βίκυ αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί συνήθως αξιολογούν τους μαθητές τους μέσα από ένα γραπτό
διαγώνσιμα και έτσι χάνουν όλη τη δουλειά των μαθητών και τη σκέψη τους. Η διδάσκουσα δίνει
και εκείνη δικά της παραδείγματα. Κάποια από τα σχόλια των εκπαιδευτικών που αναφέρω στη
συνέχεια δείχνουν την κατανόηση τους ότι η μάθηση των μαθηματικών δεν επιτυγχάνεται
αυτόματα, η γραπτή έκφραση δεν είναι ο μοναδικός τρόπος έκφρασης των μαθητών, η λεπτομερής
παρατήρηση του τι κάνει ο μαθητής βοηθά τον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει τη σκέψη του: «Για να
μάθεις κάτι στα μαθηματικά πρέπει να δουλεύεις σκληρά», «Είναι χρήσιμο για τον καθηγητή να
καταλάβει ότι η αλγεβρική γενίκευση μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους», «Το άρθρο
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με βοήθησε να σκεφτώ ότι μπορώ να δω τι οι μαθητές έχουν καταλάβει παρατηρώντας τους», «Σε
όλους μας η αντίληψη ότι όταν ένας μαθητής γράφει εκφράζει υψηλά επίπεδα κατανόησης είναι
βαθειά ριζωμένη», «Το άρθρο μας λέει ότι χρειάζεται να παρατηρούμε πως σκέφτονται οι μαθητές
πριν καταλήξουν στον τύπο».
Ένα άλλο ζήτημα που αναδείχθηκε αφορούσε το πόσο τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία
της έρευνας είναι «διαφανή» για τον εκπαιδευτικό. Το συγκεκριμένο άρθρο φάνηκε πολύ δύσκολο
για την εκπαιδευτικό που όπως η ίδια παραδέχτηκε για να καταλάβει το κεντρικό σημείο του
άρθρου έπρεπε να το διαβάσει πολλές φορές. Η ίδια θαύμασε τη λεπτομέρεια της ανάλυσης: «Το
άρθρο κάνει μια φοβερή ανάλυση ενός βίντεο. Το πόσο πλούσια αναλύουν οι ερευνητές και με τι
πάθος μου έκανε φοβερή εντύπωση». Διάλεξε να παρουσιάσει ένα παράδειγμα από τη δουλειά μιας
ομάδας μαθητών και εξηγεί τις διάφορες εκφράσεις που οι μαθητές χρησιμοποιούν καθώς και το
είδος της αλγεβρικής δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν. Εξηγεί το νόημα της
«εξαντικειμενίκευσης» (objectification) που

αναφέρει ο ερευνητής και τονίζει ότι η

εξαντικειμενίκευση προέρχεται μέσα από δράση. Σχολιάζει επίσης τη σημασία των χειρονομιών
«Οι χειρονομίες σε βοηθούν να εστιάσεις την προσοχή σου. Είναι σημαντικό» καθώς και τον
ευρύτερο νόημα της μαθηματικής γλώσσας». Τέλος επισημαίνει ότι στο άρθρο «οι μαθητές κάνουν
άλγεβρα, όχι μόνο καταλαβαίνουν την άλγεβρα». Ο Γιώργος που έχει και αυτός μελετήσει το
άρθρο προσθέτει ότι Άλγεβρα είναι η γενίκευση και ότι το τι είναι Άλγεβρα εξαρτάται από το
πλαίσιο που παράγεται.
Στο παράδειγμα που αναφερθήκαμε βλέπουμε ότι ο αρχικός ενδοιασμός του Κοσμά ότι οι έρευνες
δεν είναι και τόσο «πραγματιστικές» απορρίπτεται από τη Βίκη που λέει ότι η έρευνα αναφέρεται
σε ένα συνηθισμένο σχολείο, σε μια συνηθισμένη τάξη του Καναδά και στο πλαίσιο ενός
κανονικού μαθήματος. Επίσης μέσα από τη συζήτηση και τις συγκρούσεις που οι εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζουν ανάμεσα στο τι συμβαίνει και στο τι μπορεί να γίνει σύμφωνα με την έρευνα
φαίνεται να αναπτύσσεται ένας βαθμός συνειδητότητας για τη δυσκολία της μάθησης και της
αξιολόγησης καθώς και για την πολυπλοκότητα της διδασκαλίας. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε
ότι διακρίνουμε ένα μετασχηματισμό της διδασκαλίας καθώς οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τους
περιορισμούς διδακτικών πρακτικών που επικρατούν στη μαθηματική εκπαίδευση μέσα από τη
σύνδεση με την έρευνα.
ΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του μεταπτυχιακού μαθήματος η
σύνδεση έρευνας και διδακτικής πρακτικής ακολουθούσε σε κάποιο βαθμό τον κύκλο
αλληλεπίδρασης της ακαδημαϊκής γνώσης και της γνώσης που προέρχεται από τη διδασκαλία όπως
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αναφέρει ο Ruthven (2000). Ο εκπαιδευτικός «μυείται» στην έρευνα και αποκτά ακαδημαϊκή
γνώση μέσα από τις παρουσιάσεις της διδάσκουσας, τη μελέτη ερευνητικών άρθρων και τις
συζητήσεις πάνω σε αυτά στις συναντήσεις των μαθημάτων. Η σύνδεση της γνώσης αυτής με την
γνώση από την πρακτική της διδασκαλίας ενθαρρύνονταν από τη διδάσκουσα που έθετε ανάλογα
ερωτήματα αλλά και από τα ερωτήματα που έθεταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Μέσα δε από τη
συνεργασία τους για το σχεδιασμό και τη μελέτη μιας διδακτικής παρέμβασης και τα ερωτήματα
που έθεταν οι άλλοι εκπαιδευτικοί και η διδάσκουσα φάνηκε όπως αναφέρουμε στο Potari
(submitted) ότι οι εκπαιδευτικοί άρχισαν οι ίδιοι να κρίνουν τις δικές τους διδακτικές ενέργειες
μέσα από την επαφή τους με την έρευνα.
Τέλος τα ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση και την κατανόηση των ερευνητικών ευρημάτων
από τους εκπαιδευτικούς θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε από τη μια μεριά τη
δυσκολία που έχουν οι εκπαιδευτικοί αλλά από την άλλη ότι η αναφορά σε παραδείγματα από την
πράξη νοηματοδοτεί δύσκολες θεωρητικές κατασκευές καθώς και ερευνητικά και μεθοδολογικά
εργαλεία. Αναφορικά με τη χρησιμότητα της έρευνας και θεωρίας στην πράξη που όπως λέει και η
Boaler (2008) είναι ένα ζητούμενο στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών, οι εκπαιδευτικοί
ξεκινώντας από κάποιες αμφισβητήσεις οδηγήθηκαν οι ίδιοι σε συνδέσεις που έκαναν με την
εμπειρία τους από τη διδασκαλία και άρχισαν να σκέφτονται για αλλαγές που οι ίδιοι θα
μπορούσαν να κάνουν στη διδασκαλία τους.
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Abstract
This paper refers to the development and function of a Community of Inquiry in the context of a
professional development program for elementary school teachers. The team was originally built as
an experimental Community of Practice, evolving gradually in a Community of Inquiry. The fact
that its members 1) did not have experience in such kind of collaborations, 2) did not have the
opportunity to process in depth theoretical issues of Mathematics teaching and learning in the past,
3) had to cope with time availability difficulties and 4) had serious doubts on whether they could
manage emotionally the ‘opening of their classroom’ to external observers, made the work in the
community a difficult and strenuous undertake. After two years of efforts, the final result showed
that, perhaps, the most important parameter for the creation of such a community - crucial for the
teachers’ professional development- is the members’ willingness for change.
The members of the community adopted the Learning Study strategy in order to plan and teach the
area of a rectangle in the classroom. Given that the choice of the “unit of measure” was considered
as a ‘critical feature’ for the understanding of the concept of area, activities with different units in
shape and size were planned.
Περίληψη
Στο άρθρο παρουσιάζεται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας μιας κοινότητας πρακτικής
δασκάλων στο πλαίσιο ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. Τα μέλη της κοινότητας
εφάρμοσαν τη στρατηγική της Μελέτης Μάθησης προκειμένου να σχεδιάσουν και να διδάξουν
στην τάξη το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Δεδομένου ότι η επιλογή της μονάδας
μέτρησης θεωρήθηκε «κρίσιμο στοιχείο» για την κατανόηση της έννοιας του εμβαδού,
σχεδιάστηκαν δραστηριότητες όπου η μονάδα ποικίλει και ως προς το σχήμα και ως προς το
μέγεθος.
Εισαγωγή
Η διδασκαλία είναι μια σύνθετη δράση. Οι δάσκαλοι απαιτείται να διαθέτουν εκτός απο τη γνώση
του αντικειμένου που διδάσκουν (common, specialized and horizon content knowledge), και
παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου (knowledge of content and students/and teaching/and
curriculum) (Ball et al., 2008). Χρειάζεται να έχουν «μάτια» να βλέπουν τα μαθηματικά (να
διακρίνουν τα ουσιαστικά σημεία του περιεχομένου, να δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές τους να
σκέφτονται «μαθηματικά»), και «μάτια» να βλέπουν τους μαθητές τους (Ikeda & Kuwahara, 2002).
Είναι προφανές ότι η σχεδίαση ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων στα
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Μαθηματικά είναι ένα προκλητικό εγχείρημα, που σχετίζεται άμεσα με το τρόπο που
αντιλαμβάνονται τη διαδικασία μάθησης όλοι οι εμπλεκόμενοι. Για τους Borasi και Fonzi (2002,
σ.30) οι πρωτοβουλίες επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων στα Μαθηματικά πρέπει να
ενημερώνονται απο τις θεωρίες σχετικά με το πως μαθαίνουν οι άνθρωποι.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του -70 (Fey 1978), οι επιμορφώσεις των δασκάλων στα Μαθηματικά
στόχευαν στην απόκτηση γνώσεων είτε μέσω μεγαλύτερης εξοικείωσης με “δύσκολες”
μαθηματικές έννοιες, είτε (κυρίως) μέσω της παρουσίασης απο τους “ειδικούς” νέων θεωριών
διδασκαλίας και μάθησης. Επιστρέφοντας οι δάσκαλοι στις τάξεις τους διαπίστωναν τη διάσταση
μεταξύ θεωρίας και πράξης και την ανάγκη ενός νέου κύκλου επιμόρφωσης (Cohen & Ball, 1999,
σ. 12). Αν και οι μορφές των επιμορφωτικών προγραμμάτων διέφεραν (πχ ως προς την εστίαση ή
τη χρονική διάρκεια), το κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν ότι αντιλαμβάνονταν τη μάθηση ως
“απόκτηση” γνώσης. Σχετικά με αυτή τη μορφή επιμόρφωσης οι Zaslavsky, Chapman, and Lieken
(2001) παρατηρούν ότι στην ουσία αντανακλούν αυτό που συμβαίνει μέσα στην τάξη: «μεταφορά
πληροφορίας, παρουσίαση ιδεών και εξάσκηση σε δεξιότητες και τεχνικές» (σ. 878). Οι ίδιοι
ερευνητές παρατηρούν ότι απο τη δεκαετία του -90 σχεδιάστηκαν πολλά προγράμματα που
απαιτούν απο τους δασκάλους να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη, υιοθετώντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνικοπολιτισμική οπτική ότι “η γνώση των
δασκάλων αναπτύσσεται κοινωνικά μέσα απο κοινότητες πρακτικής (σ. 878). Αυτό το νέο μοντέλο
επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων στηρίζεται θεωρητικά στην αντίληψη / μεταφορά της
μάθησης ως “συμμετοχή” (Sfard, 1998 σ. 6), που έχει υιοθετηθεί απο την πλειοψηφία των
ερευνητών της διδακτικής (Cohen & Ball, 1999; Cochram-Smith & Lytle, 1999). Και ενώ στην
αντίληψη της μάθησης ως “απόκτηση” γνώσεων -γνωσιακή προσέγγιση-(Sfard 1998, σ.5) η
μάθηση εκλαμβάνεται ως μια υποκειμενική υπόθεση, στην αντίληψη της μάθησης ως
“συμμετοχή” - επικοινωνιακή/ πλαισιοθετημένη προσέγγιση- (Lave & Wenger, 1991; Wenger,
1998), η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως συμμετοχή στις πρακτικές λόγου μιας κοινότητας
(πρακτικής).
Οι Κοινότητες Πρακτικής ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων
Σύμφωνα με τον Wenger (2001, σ.2-3) μια “κοινότητα πρακτικής” δεν είναι απλά μια ομάδα
ανθρώπων που επικοινωνούν και ανταλάσσουν απόψεις και εμπειρίες, σε ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο. Τα μέλη της κοινότητας μοιράζονται εμπειρίες, ιστορίες, εργαλεία, τρόπους
αντιμετώπισης των προβλημάτων. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι που συζητούν στο χώρο του
σχολείου (ή εξ’ αποστάσεως) προβλήματα που αφορούν τη διδασκαλία τους, δεν συγκροτούν
απαραίτητα μια κοινότητα πρακτικής. «Τα μέλη μιας κοινότητας πρακτικής δεσμεύονται από
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περίπλοκα, κοινωνικά κατασκευασμένα πλέγματα πεποιθήσεων, απαραίτητα για την κατανόηση
του τι κάνουν» (Brown et al. 1989, σ. 34).
Συνοπτικά, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα μέλη μιας “κοινότητας πρακτικής” είναι


οι κοινά αποδεκτές νόρμες ύπαρξης και αλληλεπίδρασης (mutual engagement)



η κατανόηση απο όλα τα μέλη της κοινότητας του τι τους ενώνει (joint enterprise) και



το κοινό ρεπερτόριο, κυρίως απο την άποψη του τρόπου νοηματοδότησης της εμπειρίας
τους (shared repertoire) (Wenger, 1998 σ.72-73).

Σχήμα 1: Τα τρία αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία μιας κοινότητας πρακτικής (Henderson 2007, σ.163).

Μεταξύ των μελών μιας κοινότητας πρακτικής, δηλαδή, υπάρχει κοινή αποδοχή του “ανήκειν”
στην κοινότητα, κοινός στόχος, συνευθύνη στη δημιουργία της γνώσης, και κοινός τρόπος
κατανόησης της εμπειρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινότητα χαρακτηρίζεται απο ομοιομορφία
των μελών της. Η διαφορετικότητα μπορεί να συνεισφέρει ποικιλοτρόπως, κάτω απο τη
συνειδητοποίηση ενός κοινού στόχου απο όλα τα μέλη της κοινότητας. Επιπλέον, παρά το ότι η
έννοια της “πρακτικής” παραπέμπει στη «δράση», δεν πρόκειται απλά για μια δράση για τη δράση.
Η δράση μιας κοινότητας πρακτικής λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικο-κοινωνικό
πλαίσιο το οποίο νοηματοδοτεί τη δράση (1998, σ. 47).
Μια κοινότητα πρακτικής μπορεί να έχει το χαρακτήρα της «διερευνητικής κοινότητας» (inquiry
community) αν τα μέλη της προσεγγίζουν την πρακτική τους με μια τάση διερεύνησης. Κι αυτό, όχι
για να αλλάξουν τα πάντα σε μια νύχτα, αλλά για να ξεκινήσουν να αναζητούν εναλλακτικές, να
θέτουν ερωτήματα, να προσπαθούν να κατανοήσουν μέσα απο τη συνεργασία με τους άλλους
(Wells, 1999 in Jaworski 2008, σ. 313). Αυτή διερευνητική τάση των μελών μιας κοινότητας
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μπορεί αρχικά να αφορά απλά το σχεδιασμό της διδασκαλίας (inquiry as a tool), αλλά σταδιακά
μπορεί να γίνει «τρόπος ζωής» (inquiry as a way of being): «Το να αναπτύξεις διερευνητική τάση
ως τρόπο ζωής, σημαίνει ότι γίνεσαι, ότι παίρνεις το ρόλο του ερευνητή, γίνεσαι ένα άτομο που
ρωτά, εξερευνά, αναζητεί στην συνηθισμένη καθημερινή πρακτική του» (Jaworski 2008, σ.312)
Άμεσα συνδεδεμένο με το χαρακτηριστικό της διερεύνησης σε μια κοινότητα πρακτικής είναι και
το χαρακτηριστικό του αναστοχασμού. Η πρακτική του αναστοχασμού (reflective practice) είναι
ένα απο τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κοινότητας πρακτικής (Dewey, 1933; Schön, 1983;
Jaworski, 1998; Krainer, 2001). Οι έννοιες του «αναστοχασμού εν δράσει» (reflection in-action)
και «αναστοχασμού στη δράση» (reflection on-action) (Shön 1983, 1987) έχουν αναγνωρισθεί ως
καταλυτικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων. Ο
αναστοχασμός «εν δράσει» αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης μιας κατάστασης στην τάξη
στη βάση προηγούμενων εμπειριών, ενώ ο αναστοχασμός «στη δράση» λαμβάνει χώρα ατομικά ή
στο πλαίσιο μιας ομάδας αφού συμβεί ένα γεγονός. Ο αναστοχασμός «στη δράση» μπορεί να έχει
τοπικό (αναστοχασμός σε σχέση με συγκεκριμένες διδακτικές επιλογές/στιγμές) ή γενικευμένο
χαρακτήρα (αναστοχασμός σε σχέση με το σύνολο της διδακτικής παρέμβασης). Είναι προφανές,
ότι κάθε μια απο τις δυο προηγούμενες μορφές αναστοχασμού αποτελεί προυπόθεση για την άλλη.
Η αναφορά σε κοινότητες πρακτικής και γενικότερα στην επικοινωνιακή/ πλαισιοθετημένη
αντίληψη της μάθησης, φέρνει στο προσκήνιο και μια έννοια η οποία δεν φαινόταν να παίζει
σημαντικό ρόλο στη γνωσιακή προσέγγιση: την έννοια της ταυτότητας. Σύμφωνα με τις Sfard &
Prusak (2005, σ.19) “η έννοια της ταυτότητας είναι ο τέλειος υποψήφιος για το ρόλο του «χαμένου
σύνδεσμου» στη σύνθετη διαλεκτική μεταξύ της μάθησης και του κοινωνικοπολιτισμικού της
πλαισίου”. Η «ταυτότητα» λέει στους άλλους ποιοι είμαστε, αλλά - κάτι που είναι πιο σημαντικό λέει σε εμάς ποιοι είμαστε και προσπαθούμε να δράσουμε σαν να είμαστε αυτοί που έχουμε
δηλώσει ότι είμαστε. (Holland, Lachicotte, Skinner, and Cain 1998, σ.3). Η «ταυτότητα» των
δασκάλων, και η άμεσα σχετιζόμενη με αυτή προσπάθεια «διάσωσης της εικόνας» (save face)
φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη συγκρότηση των «κοινοτήτων πρακτικής», όσο και
στη δυσκολία που έχουν πολλοί δάσκαλοι να «ανοίξουν» τις τάξεις τους. Σύμφωνα με τον Goffman
(1967), το «πρόσωπο» (face) είναι μια μάσκα που αλλάζει σε σχέση με το ακροατήριο και την
ποικιλία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι άνθρωποι προσπαθούν να διατηρήσουν το
«πρόσωπο», την εικόνα τους, που έχουν δημιουργήσει σε κοινωνικές καταστάσεις. Είναι
συναισθηματικά συνδεδεμένοι με τα «πρόσωπά» τους / την εικόνα τους, έτσι ώστε να αισθάνονται
καλά όταν αυτή διατηρείται. Απώλεια του «προσώπου» σημαίνει συναισθηματικός πόνος. Έτσι,
στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις οι άνθρωποι συνεργάζονται με τη χρήση στρατηγικών ευγένειας
ώστε να (αλληλο)διατηρήσουν τα πρόσωπά τους.
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Με άλλα λόγια, η συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων πρακτικής δασκάλων είναι ένα
προκλητικό, αλλά ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, διότι – μεταξύ άλλων - προσκρούει σε
κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Σύμφωνα με την ανάλυση του Elliott (2009), η ιδέα
του “δασκάλου ερευνητή” που προβληματίζεται συστηματικά σχετικά με τη διδασκαλία του «μέσα
απο τη μελέτη της δουλειάς άλλων δασκάλων και μέσα απο τη διερεύνηση κάποιων υποθέσεων
μέσα στην τάξη» πρωτοεμφανίστηκε στα κείμενα του Lawrence Stenhouse (1975). Για τον
Stenhouse η δυσκολία της υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν είναι επιστημολογικής
φύσης, αλλά ψυχολογικής και κοινωνικής: Το μοντέλο του ερευνητή - δασκάλου απαιτεί την
υιοθέτηση μιας αυτοκριτικής στάσης και την προθυμία να υποβάλλει κάποιος την εργασία του στον
έλεγχο κάποιου άλλου. Ακόμα και αν αυτό γίνει, σύμφωνα με τον Stenhouse για να μπορέσουν να
επικοινωνήσουν οι δάσκαλοι έπρεπε να αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο εννοιών και μια κοινή
ερμηνευτική θεωρία (Stenhouse 1975, σ.157). Μόνον τότε θα μπορούσε κάποιος να συνθέσει τις
επιμέρους μελέτες περίπτωσης των δασκάλων και να τις οργανώσει σε μια παιδαγωγική γνώση υπό
συνεχή αναθεώρηση στη βάση νέων δεδομένων. Μια τέτοια διαλεκτική σχέση μεταξύ θεωρίας και
πράξης, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί παρά μόνο μέσα απο «μια αμοιβαία υποστηρικτική
συνεργασία δασκάλων και ερευνητών» (ο.π. σ.159). Τριανταπέντε χρόνια μετά απο αυτά τα
ερευνητικά συμπεράσματα, στο δυτικό κόσμο η δυσκολία δημιουργίας μιας τέτοιας συνεργασίας
φαίνεται να προσκρούει στους ίδιους κοινωνικο-ψυχολογικούς παράγοντες που είχε επισημάνει ο
Stenhouse. Είναι χαρακτηριστικό τα παρακάτω απόσπασμα απο τον A. Schoenfeld (2009) στο
οποίο προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους της δυσκολίας για συνεργασία: «Πάρα πολλοί δάσκαλοι,
συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους πιο καλούς, φοβούνται να μας αφήσουν να μπούμε στις
τάξεις τους με βιντεοκάμερες. [...] Δεν επιτρέπουν σε κανέναν να παρακολουθήσει τη διδασκαλία
τους, ιδιαίτερα σε άλλους δασκάλους ή πανεπιστημιακούς. Το γεγονός ότι εντός των ορίων της
τάξης τους οι δάσκαλοι μπορούν να κάνουν ό, τι θέλουν κεκλεισμένων των θυρών, τους παρέχει
μια ζώνη άνεσης για ιδιότυπες και συχνά παραγωγικές πρακτικές, και ως εκ τούτου είναι
απρόθυμοι να κάνουν τέτοιες πρακτικές προσβάσιμες στο κοινό. Επιπλέον, οι εμπειρίες που έχουν
συνήθως οι δάσκαλοι από την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών τους είναι συχνά
σε ένα ιδιαίτερα επικριτικό πλαίσιο. Οι βίντεο - συνεδρίες σε προγράμματα επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών είναι συχνά «συνεδρίες κριτικής» όπου μέντορες ή επόπτες επικεντρώνονται στα
αδύνατα σημεία του μαθήματος για να το βελτιώσουν. Πράγματι, η κριτική είναι ο κανόνας.
Επιπλέον, «αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνω έτσι» είναι μια συνηθισμένη επωδός από τους
δασκάλους που παρακολουθούν το βίντεο της διδασκαλίας τους. [...] Γιατί περιμένουμε οι
δάσκαλοι εθελοντικά να καθίσουν στο εδώλιο; Το να κερδίσουμε τη συγκατάθεση των δασκάλων
είναι ένα πράγμα, αλλά το να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους είναι κάτι άλλο».
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Οι στρατηγικές της «Μελέτης Μαθήματος» και της

«Μελέτης Μάθησης» ως εργαλεία

επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η Μελέτη Μαθήματος (Lesson Study) ως μια στρατηγική
επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέον και μελετήθηκε σε βάθος
απο ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητών. Στο Lo (2004) καταγράφεται ότι μέχρι τότε, και μόνον
στην Αμερική, 150 ομάδες και περίπου 2300 δάσκαλοι είχαν εμπλακεί ουσιαστικά στο μοντέλο
της Μελέτης Μαθήματος.
Η στρατηγική της Μελέτης Μαθήματος χρησιμοποιείται απο τους ιάπωνες δασκάλους προκειμένου
να βελτιώσουν την πρακτική τους στην τάξη: Δάσκαλοι με έναν κοινό στόχο συναντώνται και συνσχεδιάζουν τα μαθήματά τους. Τα μαθήματα που σχεδιάζονται-γνωστά ως “ερευνητικά μαθήματα”
(«research lessons»), διδάσκονται απο ένα μέλος της ομάδας, ενώ συμμετέχουν ως παρατηρητές
όλα τα μέλη της ομάδας. Το ενδιαφέρον για τη Μελέτη Μαθήματος εμφανίστηκε ιδιαίτερα μετά το
2000 λόγω των συμπερασμάτων της ανάλυσης και σύγκρισης των βίντεο (Stigler & Hibert 1999)
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της TIMSS (Third International Mathematics and Science Study).
Σε αυτή την έρευνα, 231 μαθήματα Μαθηματικών διδάχθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν σε Γερμανία,
Ιαπωνία και Αμερική. Η ανάλυση - μεταξύ άλλων - έδειξε ότι η εννοιολογική μάθηση και ο
παραγωγικός τρόπος σκέψης χαρακτηρίζουν το 62%, 21%, και 0% των ιαπωνικών, γερμανικών και
αμερικανικών τάξεων αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά, έστρεψαν το διεθνές ενδιαφέρον στον
τρόπο διδακαλίας των Μαθηματικών στις ανατολικο - ασιατικές χώρες και στον τρόπο
εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ο Marton, σχολίασε σχετικά ότι «μια
βασική διαφορά μεταξύ ιαπωνικών και αμερικανικών τάξεων των μαθηματικών είναι ότι στις
ιαπωνικές τάξεις οι μαθητές δουλεύουν με λίγα προβλήματα που εμπεριέχουν πλούσια στοιχεία,
ενώ στις αμερικανικές τάξεις δουλεύουν με πολλά προβλήματα που εμπεριέχουν λίγα (μαθηματικά)
στοιχεία» (Marton et al., 2004).
Οι Lewis et al (2009), αντλώντας απο την αντίστοιχη βιβλιογραφία ιαπώνων ερευνητών
περιγράφουν ως εξής, τα βήματα της Μελέτης Μαθήματος.
1. Διερεύνηση
α. Των μαθησιακών χαρακτηριστικών των μαθητών
β. Των (μακροπρόθεσμων) στόχων σε σχέση με τη μάθηση των μαθητών
γ. Του περιεχομένου που πρόκειται να διδαχθεί (έννοιες “κλειδιά”, θέση της έννοιας στο Π.Σ.,
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, μαθησιακές τροχιές, σχετική με το θέμα έρευνα κλπ)
2. Στοχοθεσία και Σχεδιασμός
α. Επιλογή ή ανάπτυξη ενός ερευνητικού μαθήματος
22

β. Πρόβλεψη των απαντήσεων των μαθητών μέσω ενδεικτικών δραστηριοτήτων
γ. Καταγραφή του διδακτικού πλάνου (στόχοι μάθησης, πρόβλεψη λαθών και παρανοήσεων,
τρόπος συλλογής δεδομένων, σύνδεση με άλλους στόχους)
3. Ερευνητικό Μάθημα (Research Lesson)
α. Διδασκαλία του μαθήματος
β. Παρατήρηση του μαθήματος απο τα μέλη της ομάδας και συλλογή δεδομένων
4. Αναστοχασμός
α. Συζήτηση και αποτίμηση του μαθήματος απο τα μέλη της ομάδας (δυνατά και αδύνατα σημεία
του, δυνατότητες βελτίωσης)
β. Συμπεράσματα και Προτάσεις για τον επανασχεδιασμό του μαθήματος
γ. Ανασκευή για μια νέα διδασκαλία του μαθήματος (απο τον ίδιο δάσκαλο σε διαφορετική τάξη, ή
απο διαφορετικό δάσκαλο της ομάδας)
Μια κριτική που ασκήθηκε στο μοντέλο της Μελέτης Μαθήματος απο τους Chokshi και Fernandez
(2004) αφορούσε την αδυναμία εντοπισμού - κυρίως απο τους νέους δασκάλους ή τους
νεοεισερχόμενους στην κοινότητα πρακτικής-, των «κρίσιμων σημείων» στην επιλογή των
δραστηριοτήτων προκειμένου να αναδειχθεί κατά τη διδασκαλία ο τρόπος σκέψης των μαθητών.
Αυτή η αδυναμία αποδόθηκε κυρίως στην έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού και ρητά εκπεφρασμένου
θεωρητικού πλαισίου με βάση το οποίο η ομάδα θα μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να
αναστοχάζεται πάνω στα «ερευνητικά μαθήματα» (Pang& Ling 2011).
Το (εναλλακτικό) μοντέλο της «Μελέτης Μάθησης» (Learning Study) έρχεται να καλύψει αυτό το
κενό. Αναπτύχθηκε και εξελίχτηκε κυρίως μέσα απο τη συνεργασία εκπαιδευτικών απο το ΧονγκΚονγκ και τη Σουηδία. Συγκεκριμένα, η θεωρητική βάση της Μελέτης Μάθησης είναι η «Θεωρία
Παραλλαγής» (variation theory) του σουηδού ερευνητή Ference Marton και της ομάδας του
(Marton and Booth 1997; Marton and Morris 2002; Marton and Tsui 2004; Marton and Pang 2006).
Η διαφορά μεταξύ Μελέτης Μάθησης και Μελέτης Μαθήματος έγκειται στην παρουσία μιας
θεωρίας μάθησης, η οποία αποτελεί τη βάση των τρόπων με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί
σχεδιάζουν, υλοποιούν και αναθεωρούν τα ερευνητικά μαθήματα: Το μοντέλο της “Μελέτης
Μάθησης” εννοιολογεί τη “μάθηση” στη βάση της “θεωρίας διακύμανσης”.
Πιο απλά: Πως μαθαίνουμε; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι προυπόθεση για το σχεδιασμό
της διδασκαλίας απο τις ομάδες πρακτικής που εφαρμόζουν τη στρατηγική της Μελέτης Μάθησης.
Το φαινόμενο της μάθηση έχει προσεγγιστεί κάτω απο διάφορες θεωρητικές οπτικές, απο τις
καθαρά γνωσιακές (πχ η θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής - conceptual change), μέχρι τις
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κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (πχ πλαισιοθετημένη μάθηση- situated perspective) και την
μεταμοντέρνα αντίληψη. Τη δεκαετία του - 70, το ζήτημα της μάθησης προσεγγίστηκε απο μια
ομάδα σουηδών ερευνητών, μέσα απο την οπτική της Φαινομενογραφίας (Phenomenography)
(Marton 1981,1992).
Σε πρώτη ανάγνωση, αναλύοντας τη λέξη, η Φαινομενο-γραφία περιγράφει την εμφάνιση ενός
φαινομένου. Συγκεκριμένα, διερευνά τους ποιοτικά διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους τα
άτομα βιώνουν διάφορες καταστάσεις. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρητική προσέγγιση, ο τρόπος που
ένα άτομο βιώνει/ αντιλαμβάνεται/ κατανοεί ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση, σχετίζεται άμεσα με
τις «κρίσιμες πτυχές» / στοιχεία («Critical features») του φαινομένου που το άτομο μπορεί να
διακρίνει (ή που ωθείται να διακρίνει μέσα απο κατάλληλα σχεδιασμένη διδασκαλία). Με άλλα
λόγια, αν δύο άτομα ταυτόχρονα επικεντρώνονται σε διαφορετικές «κρίσιμες πτυχές» του ίδιου
φαινομένου, τότε θα βιώσουν το φαινόμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους. Τα «Κρίσιμα στοιχεία»
μιας έννοιας ή μιας κατάστασης ή ενός φαινομένου είναι ουσιαστικής σημασίας σε σχέση με ό, τι
προσπαθεί να επιτύχει ο μαθητής. Το αν ή όχι οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν κρίσιμα στοιχεία
και να μάθουν μέσα απο τη διάκριση αυτών των στοιχείων, εξαρτάται από το τι μεταβάλλεται και
τι παραμένει σταθερό σε μια έννοια ή μια κατάσταση. Κι αυτό γιατί μπορούμε να διακρίνουμε
μόνον ότι μεταβάλλεται. (Gu et al., σ. 335) Δηλαδή, απαραίτητη προυπόθεση για να μπορέσει ένα
άτομο να διακρίνει/να εστιάσει συνειδητά σε ένα κρίσιμο στοιχείο μιας έννοιας, κατάστασης ή ενός
φαινομένου είναι να υπάρχει διακύμανση/παραλλαγή (variation) σε μια διάσταση αυτού του
στοιχείου (Marton & Booth, 1997; Pang, 2003). Αυτή η αντίληψη αποτελεί τη βάση της «θεωρίας
διακύμανσης/μεταβολής» (theory of variation).
Ας δούμε ένα παράδειγμα απο την έρευνά μας, το οποίο και θα αναλύσουμε διεξοδικότερα στη
συνέχεια: την περίπτωση του εμβαδού του ορθογωνίου.
Ας υποθέσουμε ότι μέσω του σχεδιασμού της διδασκαλίας θέλουμε οι μαθητές μας να “μάθουν”
για το εμβαδόν του ορθογωνίου. Ποιo είναι ένα «κρίσιμο στοιχείο» αυτής της έννοιας; «Το ότι η
τιμή του εξαρτάται απο τη μονάδα μέτρησης».
Προκειμένου να κάνουμε το μαθητή μας να εστιάσει (διακρίνει) σε αυτό το χαρακτηριστικό,
«σχεδιάζουμε» δραστηριότητες όπου σε ένα συγκεκριμένο ορθογώνιο (διαστάσεις αμετάβλητες),
υπολογίζουμε το εμβαδόν, μεταβάλλοντας το είδος και το μέγεθος των μονάδων μέτρησης. Η
μεταβολή του εμβαδού σε σχέση με τη μεταβολή της μονάδας μέτρησης, θα κάνει το μαθητή να
εστιάσει σε αυτό το κρίσιμο στοιχείο, προκαλώντας έτσι τη μάθηση.
Η διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω της διακύμανσης/μεταβολής των κρίσιμων στοιχείων
(“teaching with variation”/ Bianshi teaching) εφαρμόζεται σε συστηματική βάση στις σχολικές
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τάξεις στην Κίνα, και το Χόνγκ Κόνγκ και θεωρείται, ως ο βασικός παράγοντας επιτυχίας των
μαθητών σους διεθνείς διαγωνισμούς. (Gu et al., 2004)
Και οι δυο τύπου στρατηγικές σχεδιασμού (Μελέτη Μαθήματος και Μελέτη Μάθησης) είναι στην
ουσία «Πειράματα Σχεδιασμού» ‘Design experiments’ (Brown, 1992; Collins, 1992; Kelly, 2003;
Cobb et al., 2003; Shavelson et al., 2003; Barab & Squire, 2004; Collins, Joseph & Bielaczyc,
2004). Γενικά, τα «Πειράματα Σχεδιασμού» χρησιμοποιούνται απο τους ερευνητές προκειμένου να
δημιουργήσουν καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα, σε συνεργασία με ανθρώπους της πράξης,
προκειμένου να βελτιώσουν τη μάθηση και τη διδασκαλία. Με τη σειρά τους, τα αποτελέσματα
των πειραμάτων, ανατροφοδοτούν και εξελίσσουν τη θεωρία. Η βασική διαφορά μεταξύ
“Πειράματος Σχεδιασμού” και “Μελέτης Μάθησης” (Marton and Pang 2006, σ.166) είναι ότι “στα
πρώτα τόσο η θεωρία όσο και η πρωτοβουλία του σχεδιασμού είναι στα χέρια των ερευνητών, ενώ
στη δεύτερη περίπτωση οι δάσκαλοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν αυτοί οι ίδιοι τη θεωρία ως
εργαλείο για το σχεδιασμό και να κάνουν αυτοί οι ίδιοι το σχεδιασμό. […] Δηλαδή όπως και στη
“Μελέτη Μαθήματος”, οι δάσκαλοι είναι οι σχεδιαστές. Ο ρόλος των ερευνητών είναι να βοηθούν
τους δασκάλους στο να εξοικειωθούν με τη θεωρία που θα χρησιμοποιήσουν”.
Στη «Μελέτη Μάθησης» οι δάσκαλοι συνεργάζονται στενά για να βρούν τρόπους ώστε οι μαθητές
τους να προσεγγίσουν/ (εξοικειωθούν με) ένα «αντικείμενο μάθησης» (object of learning)εννοώντας με αυτόν τον όρο όχι απλά το περιεχόμενο, αλλά και τις συνθήκες κάτω απο τις οποίες η
μάθηση θα λάβει χώρα καθώς και τα παρατηρούμενα αποτελέσματα. Για να αναφερθούμε στο
προηγούμενο παράδειγμα απο την έρευνά μας, ως αντικείμενο μάθησης θέσαμε το: να κατανοήσουν
οι μαθητές την έννοια του εμβαδού του ορθογωνίου, μέσα απο την κάλυψη τετραγωνισμένου χαρτιού
με μονάδες μέτρησης διαφόρων διαστάσεων και να είναι ικανοί να επιχειρηματολογήσουν για τη
διαφορετική αριθμητική τιμή του εμβαδού του ίδιου ορθογώνιου πραλληλόγραμμου.
Η έρευνά μας
Η συγκρότηση και λειτουργία της Κοινότητας Πρακτικής, της οποίας χαρακτηριστικές στιγμές
παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε σε αυτήν την παρουσίαση, είναι μέρος ενός ευρύτερου
ερευνητικού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων. Στο πλαίσιο αυτού του
προγράμματος οι δάσκαλοι- μέλη της κοινότητας πρακτικής- ενεπλάκησαν άμεσα και ισότιμα στη
δράση και τον αναστοχασμό ως co-learning agreements (Jaworski 2010). Σύμφωνα με τον Wagner
(1997) σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, οι δάσκαλοι ενδέχεται να εμπλέκονται είτε ως
clinical partnerships, είτε ως co-learning agreements. Στην πρώτη περίπτωση οι εκπαιδευτές (πχ οι
ακαδημαικοί ερευνητές) είναι εκείνοι που διεξάγουν την έρευνα, και οι δάσκαλοι συνεργάζονται
στενά για την υλοποίηση των ερευνητικών στόχων. Στη δεύτερη περίπτωση (Wagner 1997, σ.16),
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δάσκαλοι και εκπαιδευτές συμμετέχουν ισότιμα στη δράση και τον αναστοχασμό, και ο καθένας
μαθαίνει απο τη δουλειά του άλλου. Ανάλογα με την περίσταση εμπλέκονται σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό στο σχεδιασμό και την υλοποίηση (Jaworski, 2008).

Τα πρώτα βήματα της Ο.Μ.Α.Δ.Ας (Ομάδα
Μαθηματικών Αναζητήσεων και Διδακτικών
Ανταλλαγών)

Αφορμή για τη συγκρότηση της Ο.Μ.Α.Δ.Α.ς αποτέλεσε ένα κείμενο του Alan Schoenfeld
διακεκριμένου ερευνητή της Διδακτικής των Μαθηματικών, στο χώρο της επίλυσης προβλήματος.
Γράφει ο Schoenfeld: “Διαπίστωσα ότι αποσπασματικές παρουσιάσεις του τύπου ‘ας ασχοληθούμε
τώρα με την επίλυση προβλήματος’ ‘έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό μακροπρόθεσμα.
Τέτοιου τύπου σεμινάρια ενθουσιάζουν τους δασκάλους σχετικά με την επίλυση προβλήματος,
αλλά μετά, όταν γυρίζουν στις τάξεις τους και προσπαθούν να κάνουν το ίδιο δεν “δουλεύει” και
εγκαταλείπουν την ιδέα σκεπτόμενοι ότι τα περί επίλυσης προβλήματος είναι μια ακόμα
φαντασιοπληξία. Είναι πια ξεκάθαρο για μένα ότι πρέπει κάποιος να εμπλέκεται στην
επαγγελματική ανάπτυξη (των εκπαιδευτικών) μόνον όταν υπάρχει ευκαιρία για συνεχείς
αλληλεπιδράσεις” (Schoenfeld 2009, σ.199).
Οι συναντήσεις ξεκίνησαν την Άνοιξη του 2010, με αρχικό θέμα συζήτησης τις βασικές αρχές
συγκρότησης κοινοτήτων πρακτικής, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στη
διδασκαλία των Μαθηματικών. Θεωρήθηκε σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία και το χρονικό
περιθώριο στους δασκάλους να θέσουν τις βάσεις για μια επαγγελματική συνεργασία και
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
Για τη διατύπωση των στόχων και το σχεδιασμό του προγράμματος κατά το ακαδημαικό έτος
2010-11 υιοθετήθηκαν οι απόψεις των Cooney and Krainer (1996) σχετικά με τις βασικές δράσεις
που πρέπει να περιέχει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης δασκάλων. Στην περίπτωσή
μας, τα θέματα που εντάχθηκαν σε κάθε μια απο αυτές τις δράσεις προέκυψαν ως αιτήματα των
ίδιων των δασκάλων της ΟΜΑΔΑς.
Συγκεκριμένα οι βασικές δράσεις του προγράμματος ήταν:
1) Ευκαιρίες για τους δασκάλους να βιώσουν εναλλακτικούς τρόπους μάθησης Μαθηματικών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις διδασκαλίας στο χώρο του
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Εργαστηρίου Μαθηματικών, κατά τις οποίες οι δάσκαλοι της ομάδας είχαν το ρόλο δασκάλου ή
μαθητή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε προσομοιώσεις διαδικασιών επίλυσης προβλήματος (με
έμφαση στις εναλλακτικές λύσεις επίλυσης) κάτω απο την οπτική του “job analysis” των Bass and
Ball (2004). Η εξοικείωση των δασκάλων με τη διαδικασία διδακτικής ανάλυσης και επίλυσης
προβλημάτων θεωρήθηκε κρίσιμο χαρακτηριστικό του προγράμματος, δεδομένου ότι μέσα απο την
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος επιτυγχάνεται βαθύτερη κατανόηση των
μαθηματικών εννοιών που υπεισέρχονται στο πρόβλημα (Subject-matter knowledge) ((Shulman
1986), αλλά και του τρόπου διαχείρισής τους στην τάξη (Pedagogical-content knowledge). Παρά
την έμφαση που έχει δοθεί διεθνώς στο ρόλο της επίλυσης προβλημάτων για την κατανόηση των
Μαθηματικών η έρευνα για το πως μπορούν οι δάσκαλοι να οργανώσουν τη διδασκαλία τους μέσω
της επίλυσης προβλήματος είναι περιορισμένη (Cai, 2003).
Ενδεικτικό δείγμα αυτής της δράσης παρουσιάζεται στο Παράρτημα.
2) Προετοιμασία των δασκάλων για καινοτόμες και μεταρρυθμιστικές προσεγγίσεις διαχείρισης της
διαδικασίας μάθησης των Μαθηματικών στην τάξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση σχεδιάστηκαν
ιδιαίτερες επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα το ρόλο και την τέχνη της «Ερώτησης» στην τάξη
των Μαθηματικών (“Questioning”). Πρακτικά το θέμα της “Ερώτησης” προσεγγίστηκε μέσα απο
την οργάνωση προσομοιώσεων στο εργαστήριο και μέσα απο την ανάλυση των βιντεοσκοπημένων
διδασκαλιών. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με αυτήν τη διάσταση της Μελέτης Μάθησης υπάρχουν
στα άρθρα (Koleza & Nika, 2012, Nika & Koleza, 2012a, Nika & Koleza, 2012b).
3) Ενίσχυση της αναστοχαστικής ικανότητας των δασκάλων σε σχέση με τον τρόπο που αυτοί οι
ίδιοι μαθαίνουν, με τον τρόπο που διδάσκουν και σε σχέση με την προσωπική και κοινωνική τους
εξέλιξη. Αποσπάσματα απο στιγμές αναστοχασμού παρουσιάζονται σε επόμενη παράγραφο.
Η Μελέτη Μάθησης (Learning Study) της Ο.Μ.Α.Δ.Ας
Την άνοιξη του 2012, η Ο.Μ.ΑΔ.Α εστίασε στο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας σειράς μαθημάτων
σχετικά με το εμβαδόν, υιοθετώντας τη στρατηγική της Μελέτης Μαθήματος. Οι συναντήσεις της
ΟΜΑΔΑς ακολούθησαν τις τέσσερεις φάσεις ενός κύκλου της Μελέτης Μαθήματος όπως
περιγράφονται απο την Lewis et al (2009): Διερεύνηση (Investigation), Στοχοθεσία και Σχεδιασμός
(Goal -setting and Planning), Διδασκαλία του Μαθήματος (Research Lesson), και Αναστοχασμός
(Reflection).
Τα μέλη της ΟΜΑΔΑς προβληματίσθηκαν κυρίως σχετικά με την επιλογή και τη σειρά
παρουσίασης στην τάξη των δραστηριοτήτων μέσω των οποίων οι μαθητές θα εισάγονταν στην
έννοια του εμβαδού, δεδομένου ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα
για την επιτυχία του μαθήματος (Doig, Groves, & Fujii, 2011). Λόγω του ότι απο το επόμενο έτος
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τίθενται σε εφαρμογή τα νέα ΠΣ των Μαθηματικών η ΟΜΑΔΑ μελέτησε τη δομή αυτών των
προγραμμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των διδακτικών τροχιών. Επίσης, στη
βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι πιθανές παρανοήσεις και τα
λάθη των μαθητών σχετικά με το εμβαδόν. Δυο δάσκαλοι της ΟΜΑΔΑς δίδαξαν τα μαθήματα που
σχεδιάσθηκαν, και οι διδασκαλίες βιντεοσκοπήθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον
αναστοχασμό της τέταρτης φάσης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε είχε ως εξής:
Πρώτος Κύκλος
1) Διερεύνηση (2 τρίωρες συναντήσεις)
Κατά την πρώτη συνάντηση, δεδομένων των νέων Προγραμμάτων Σπουδών των Μαθηματικών με
τα οποία δεν υπήρχε επαρκής εξοικείωση, οι δάσκαλοι, υπό την καθοδήγηση του ερευνητή
(Jaworski, 2005) ανέλυσαν τη μαθησιακή τροχιά του εμβαδού, επισημαίνοντας ομοιότητες και
διαφορές μεταξύ παλαιού και νέου ΠΣ. Συζητήθηκαν επίσης και οι συνηθισμένες διδακτικές
πρακτικές (πχ έμφαση στον τύπο του εμβαδού και την επίλυση προβλημάτων απλής εφαρμογής).
Ενημερώθηκαν επίσης για τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας και συζήτησαν για το επίπεδο
δυσκολίας και την πιθανή χρήση διαφόρων δραστηριοτήτων που πρότειναν οι ίδιοι ή δόθηκαν απο
τον ερευνητή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναζήτηση “κρίσιμων στοιχείων” της έννοιας του
εμβαδού. Τα μέλη της ομάδας συμφώνησαν ότι τα πλέον «κρίσιμα στοιχεία» ήταν η μονάδα
μέτρησης, οι διάφοροι τρόποι μετατροπής των μονάδων και η σχέση περιμέτρου –εμβαδού.
2) Σχεδιασμός (1 τρίωρη συνάντηση)
Έχοντας αποκτήσει μια εξοικείωση με την έννοια του εμβαδού και έχοντας προβληματισθεί
σχετικά με την πιθανή αξία ενός μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων, οι δάσκαλοι της ΟΜΑΔΑς –
μέσα απο συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, γόνιμες επιχειρηματολογίες και μεγάλη διάθεση
συνεργασίας- πρότειναν μια σειρά απο δραστηριότητες για τα τρία πρώτα δίωρα της
διδασκαλίας του εμβαδού.
Καταρχήν επεξεργάσθηκαν αυτοί οι ίδιοι τις δραστηριότητες προσπαθώντας να προβλέψουν
πιθανές απαντήσεις ή παρανοήσεις των μαθητών. Επίσης μέσα απο σύντομες προσομοιώσεις,
αναζήτησαν πιθανές ερωτήσεις που θα έκαναν στους μαθητές προκειμένου να ενισχύσουν τη
σκέψη τους ή να τους βοηθήσουν σε περίπτωση αδυναμίας.
3) (Δίωρη) Διδασκαλία στην τάξη απο ένα μέλος της ΟΜΑΔΑς
4) Αναστοχασμός με βάση τη βιντεοσκοπημένη διδασκαλία/ Σχεδιασμός αναθεωρημένου
μαθήματος (1 τρίωρη συνάντηση)
5) Διδασκαλία του αναθεωρημένου μαθήματος απο το δεύτερο δάσκαλο
6) Αναστοχασμός με βάση τη δεύτερη βιντεοσκοπημένη διδασκαλία (1 τρίωρη συνάντηση).
Τέλος του πρώτου κύκλου
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Οι επόμενοι δύο κύκλοι περιελάμβαναν την πραγματοποίηση και ανασκόπηση δυο ακόμα δίωρων
διδασκαλιών. Η Μελέτη Μάθησης της ΟΜΑΔΑς ολοκληρώθηκε με μια ημι-δομημένη συνέντευξη
των δυο δασκάλων που πραγματοποίησαν τις διδασκαλίες. Η Μελέτη Μάθησης που εφάρμοσε η
ΟΜΑΔΑ, ακολούθησε τις γενικές αρχές αντίστοιχων σχεδιασμών της διεθνούς κοινότητας, με μια
διαφορά: Επειδή οι δάσκαλοι της ΟΜΑΔΑς εμπλέκονταν για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο εγχείρημα,
δεν δόθηκαν “αρχικά ερωτηματολόγια” στους μαθητές των τάξεων που βιντεοσκοπήθηκαν για τον
έλεγο των πρότερων γνώσεών τους, αλλά πειραματικά ελέγχθηκαν κάποιες δραστηριότητες σε δύο
τάξεις “περιφερειακών μελών” της ΟΜΑΔΑς. Οι δάσκαλοι αυτοί λειτούργησαν ως “κριτικοί
φίλοι”, και ως υποψήφια μέλη της κοινότητας.
Οι φάσεις του αναστοχασμού ήταν απο τις πιο σημαντικές για τη λειτουργία της ΟΜΑΔΑς. Όχι
μόνον διότι ο δάσκαλος που είχε διδάξει έβλεπε τα αδύνατα σημεία του και ο δάσκαλος που
επρόκειτο να διδάξει το αναθεωρημένο μάθημα προετοίμαζε καλύτερα τη διδακτική του
προσέγγιση, αλλά κυρίως γιατί μέσω των ομαδικών αναστοχαστικών συζητήσεων, τα μέλη της
ομάδας δημιουργούσαν ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης.
Ενδεικτικά, παραθέτουμε τρία αποσπάσματα αναστοχασμού.
Το Απόσπασμα 1 αφορά τη διαχείριση απο το δάσκαλο των απαντήσεων των μαθητών του.
Ιωάννα: Λέω να μετρήσουμε αυτά τα κουτάκια που

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

βγαίνουν είκοσι και αφού είναι 0,5 αυτή η μεριά, η

Δέσποινα: Ο Χρήστος άφησε έτσι να φύγει η Ιωάννα

πλευρά, θα τα διαιρέσουμε δια δύο τα κουτάκια που

γράφοντας 10 επί 6 = 60 τ. εκ. Δηλαδή είναι και λίγο

είναι είκοσι και θα βγούνε δέκα. Να το το 10. Για να

δική μας ευθύνη ως δάσκαλοι, ξέρουμε τώρα – το

μην τα κάνουμε ένα, ένα, ένα, θα το διαιρέσουμε δια 2.

συζητάμε μέρες- ότι το πρόβλημα είναι οι μονάδες και

Εδώ είναι δώδεκα, θα διαιρέσουμε δια δύο και θα

φεύγει η μαθήτρια γράφοντας σκέτο 10 επί 6.

βρούμε έξι.

Προηγουμένως με την Κατερίνα πρόσθεσε ο ίδιος τις

Δ: Άρα, εσύ μας λες έναν άλλο τρόπο να υπολογίσουμε

μονάδες σαν να είναι δεδομένο. Άρα το μήνυμα που

το μήκος των πλευρών. Όχι άλλον τρόπο για να βρούμε

στέλνουμε στα παιδιά είναι ότι δεν είναι τόσο

το εμβαδόν.

σημαντικό να γράφουμε και τις μονάδες. Αυτό είναι το

Ιωάννα: Όχι

μήνυμα που παίρνουν τα παιδιά. Ότι τελικά το

Δ: Λέει λοιπόν Κατερίνα, η Ιωάννα, για να μην βάζεις

σημαντικό είναι το νούμερο το τελευταίο. Αυτό το

ένα, ένα, ένα μετράς όλα τα κουτάκια και διαιρείς δια

μήνυμα τους στέλνουμε. Ενώ επάνω θα μπορούσε να

δύο. Γιατί διαίρεσες δια δύο;

υπάρχει 10 εκατοστά επί 6 εκατοστά. Και από κάτω

Ιωάννα: Γιατί είναι 0,5 που είναι το μισό

που έγραψε 20 επί 12, τι; Τι είναι το 20 επί 12; Γιατί
τώρα, αυτή τη στιγμή το παιδί γράφει 20 επί 12, το
έχετε καταλάβει η αντίληψή τους τι είναι: κάνω ένα
πολλαπλασιασμό μήκος επί πλάτος άσχετα τι είναι
αυτό το μήκος επί πλάτος ανάμεσα σε δυο αριθμούς
και ο,τιδήποτε βρίσκω το λέω τ. εκ. αυτό είναι.
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Το Απόσπασμα 2, αφορά την επιλογή των δραστηριοτήτων του αναθεωρημένου
μαθήματος. Κατά τη συνάντηση που ακολούθησε μετά το πρώτο δίωρο διδασκαλίας,
επισημάνθηκαν οι λανθασμένες επιλογές ή οι ατυχείς χειρισμοί του δασκάλου και οι
λανθασμένες

επιλογές

της

ΟΜΑΔΑς

σε

σχέση

με

τις

δραστηριότητες,

που

χρησιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία. Για παράδειγμα, η δραστηριότητα υπολογισμού του
εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου σχεδιασμένου σε τετραγωνικό πλέγμα 0.5 εκ., δεν
είχε τα αναμενόμενη έκβαση στην τάξη. Η ΟΜΑΔΑ σχολίασε κάποια συγκεκριμένα λάθη
των μαθητών με βάση τη βιντεοσκόπηση, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να
είχε προηγηθεί μια άλλη απλούστερη δραστηριότητα για τη σύνδεση του τύπου του
εμβαδού και της διαδικασίας καταμέτρησης των τετραγώνων (σειρές-στήλες).
Δ: ... να μην βάζαμε το μισό εκατοστό από την αρχή. Θα έπρεπε να υπάρχει πριν από αυτή μια
δραστηριότητα «καθαρή». Βρείτε το εμβαδόν σκέτο με καθαρό ένα εκατοστό και αυτή να ερχόταν
μετά με το μισό εκατοστό. Ίσως να έλειπε μια δραστηριότητα. Τη βγάλαμε αυτή γιατί είπαμε ότι
είμαστε πέμπτη δημοτικού και θυμάστε το έλεγε και η Βάσω ότι στην τετάρτη το κάνουν σειρέςστηλές.
Β: Το κάνουν και στον πολλαπλασιασμό.
Κ: Είναι δηλαδή στην ύλη της τετάρτης. Πάντως φαίνεται ότι όλοι το ξέρουν. Διαφορετικά, γιατί
γράψαν τον πολλαπλασιασμό; Όλοι γράψαν τον πολλαπλασιασμό. Το 40 επί 24 (40Χ24 τετραγωνάκια
πλευράς 0.5 εκ.) το γράψαν όλοι. Το ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν τον πολλαπλασιασμό. Απλώς δεν
μπορούν να διαχειριστούνε το γεγονός ότι είναι μισό εκατοστό.
Χ:...μήκος επί πλάτος το κάνουν όλοι. Μπέρδευαν κουτάκια, μπέρδευαν εκατοστά με τετραγωνικά
εκατοστά, μπέρδευαν άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτή εδώ (η δραστηριότητα εύρεσης του εμβαδού με
τετραγωνάκια πλευράς 1 εκ.) θα μας οδηγήσει σε τι; Στο ότι είναι μήκος επί πλάτος;
Δ: Στο να υπολογίσουν τα τετραγωνάκια με σειρές και στήλες.
Χ: Αυτό ποιος είπε ότι δεν το ξέρουν; Άλλες ήταν οι παρανοήσεις τους.
(…).
Χ: Οπότε σε αυτήν εδώ, το συμπέρασμα που βγάζουμε ποιο είναι;
Κ: Θα σου πω. Στη δραστηριότητα που δεν έκανε η Δέσποινα, (δραστηριότητα εύρεσης του εμβαδού
με τετραγωνάκια πλευράς 1 εκ.) δεν ζητάγαμε το εμβαδόν, ζητάγαμε πόσες ψηφίδες χρειάζονται. Άρα
τους αναγκάζαμε να βρουν τρόπους να καλύψουν το ορθογώνιο με ψηφίδες. Και θα λέγαν ξέρω γω.
Βρήκα τόσες ψηφίδες. Πώς το βρήκες; στήλες σειρές κλπ. Και μετά να λέγαν: ποιος είναι ο τύπος του
εμβαδού; Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να καλύψουμε με ψηφίδες; μήκος επί πλάτος.
Δηλαδή να ερχόταν το μήκος επί πλάτος μετά την κατανόηση της πλακόστρωσης. Εδώ τα παιδιά
φαίνεται ότι από την τετάρτη ξέρουν το μήκος επί πλάτος, αλλά επειδή δεν έχουν κατανοήσει τι
βρίσκεται πίσω από τον τύπο, τη διαδικασία πλακόστρωσης, γι’ αυτό και δεν μπορούσαν να
διαχειριστούνε τα τετραγωνάκια και έμεναν μόνο στο μήκος επί πλάτος και μετά κολλάγανε δεν
ήξεραν τι να κάνουνε.
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Χ: Σε αυτό συμφωνώ. Λένε μήκος επί πλάτος, αλλά δεν τους λέει τίποτα.
Δ: Ότι το εμβαδόν είναι αποτέλεσμα μέτρησης. ...
Κ: Ακριβώς. Για αυτό είχαμε αρχίσει με κάποιες ψηφίδες εδώ για να τους δώσουμε μια νύξη. Δεν σας
τις έχουμε γεμίσει όλες, κάπως έτσι θα γεμίσετε με ψηφίδες. …..

Το Απόσπασμα 3, αφορά τον τρόπο πρόσληψης απο τους δασκάλους που δίδαξαν,
της κριτικής στο πλαίσιο της ΟΜΑΔΑς.
Πρώτη Περίπτωση: Δέσποινα
Ερευνητής: Πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του αναστοχασμού πάνω στην πράξη που κάναμε μέσα
στην ομάδα;
Δ: Πάρα πολύ σημαντικό είναι γιατί αντιλαμβάνεσαι τα λάθη σου και προσπαθείς την επόμενη φορά
να είσαι ταχύτερος εγώ που δεν ήμουν για παράδειγμα γρήγορη στο να βρίσκω αντιπαραδείγματα, με
βάζαν σε σκεψη, πρέπει να ξέρω σε κάθε περίπτωση πώς θα το αντιμετωπίσω, θα πρέπει να μελετήσω
κάθε φορά το γιατί βάζω μια άσκηση, ενώ πριν δεν το σκεφτόμουνα.
Ε: Δηλαδή θεωρείς σημαντικό ο δάσκαλος να βρίσκει χρόνο μόνος του ή με άλλους να αναστοχάζεται
πάνω σε αυτό που κάνει;
Δ: Ναι, ναι, εννοείται ότι είναι σημαντικό και μόνοι μας να κάνουμε αναστοχασμό και με άλλους. Ναι
είναι σημαντικό.
Ε: Σε τι σε βοηθάει ο αναστοχασμός για να γίνεις καλύτερος;
Δ: Στο ότι βλέπω τα λάθη μου και μου λένε τα λάθη μου αν και τώρα έχω γίνει τόσο γρήγορη που τα
καταλαβαίνω πλέον.… δηλαδή η ομάδα με βοήθησε τελικά να καταλάβω ότι κανείς δεν είναι τέλειος.
Εννοείται ότι στις κριτικές δεν αισθανόμουν ότι… όσον αφορά τις κριτικές... αλλά κάθε φορά έβλεπα
τον εαυτό μου.. [...]
Ε: Η ομάδα όμως οι άλλοι, 7-8 δάσκαλοι που κάνουν την ομάδα, αισθάνεσαι ότι σε βοηθήσαν να
αλλάξεις αυτοί οι άνθρωποι;
Δ: Με βοηθήσαν γιατί και αυτοί το εφαρμόσαν, οπότε αυτά που έζησα και εγώ… τα ζήσαν και αυτοί,
δηλαδή φτάσαμε σε κάποια κοινά συμπεράσματα από αυτή την άποψη ότι φτάσαμε όλοι σε κάποια
κοινά συμπεράσματα από τις διδασκαλίες μας.

Δεύτερη περίπτωση: Χρήστος
Ε: Σε άλλαξε το γεγονός ότι μέσα από τις βιντεοσκοπήσεις είδες τον εαυτό σου;
Χ: Καλά αυτό πολύ σημαντικό, δεν μπορούσα να το σκεφτώ ότι θα με βοηθούσε τόσο. Και
συγκεκριμένα την πρώτη φορά που διάβασα την απομαγνητοφώνησή μου και λεω ειπώθηκαν αυτά τα
πράγματα… δεν το φανταζόμουνα ή μόλις είδαμε την πρώτη βιντεοσκόπηση και τη συζητήσαμε. Το
πρώτο ήταν αυτό, η συνειδητοποίηση. Αλλά από εκεί και πέρα η συζήτηση μετά μέσα στην ομάδα, οι
εμπειρίες των υπολοίπων και κυρίως εκεί στο τέλος της πρώτης χρονιάς που ήμουνα στην οποία είχε
αναπτυχθεί μια πολύ καλή σχέση, η οποία συνεχίζεται και φέτος, στηρίζομαι πάρα πολύ στις απόψεις
τους, στο τι θα πούνε, στις εμπειρίες που θα καταθέσουνε, στη συζήτηση που θα γίνει μέσα στην
ομάδα
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[...]
Χ: ...συγκεκριμένα έρχονταν και λέγανε ότι εφάρμοσαν κάτι στην τάξη, και πήγε καλά και έλεγα
...εντάξει ψέμα είναι αυτό. Δεν παίζει. Και πήγαινα μετά και το εφάρμοζα μέσα στην τάξη λεω να δω
τι μπορεί να γίνει έστω και σε αρχικό επίπεδο και έβλεπα μετά ότι είχα αποτελέσματα. Και ερχόμουνα
και εγώ ενθουσιασμένος ότι έκανα αυτό και τι ωραία που πήγα και τέτοια…
[...]
Χ: Το να κάνεις απλά τη διδασκαλία δεν λεει τίποτα. Ωραία εντάξει, έκανα τη διδασκαλία… μετά ο
αναστοχασμός για μένα ήταν το πιο σημαντικό. Αυτό περίμενα. Καλά και το πριν τη διδασκαλία το να
συζητήσουμε το τι θα κάνουμε, το οποίο το αναθεωρήσαμε τρεις φορές, τρεις διδασκαλίες, τρεις
φορές, που στηριζόταν στον αναστοχασμό. Αλλιώς χωρίς τον αναστοχασμό δεν θα υπήρχε ούτε
βελτίωση ούτε… είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.

Εφαρμογή της Θεωρίας Διακύμανσης στο σχεδιασμό της διδασκαλίας του
εμβαδού.
Δεδομένου ότι η Ο.Μ.ΑΔ.Α. είχε εντοπίσει ως “κρίσιμο στοιχείο” της διδασκαλίας
του εμβαδού τη σύνδεση:
 του τύπου με την επανάληψη των μονάδων μέτρησης, και
 της αριθμητικής τιμής του εμβαδού με το μέγεθος της μονάδος μέτρησης,
σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που θα αναδείκνυαν πιθανές παρανοήσεις των
μαθητών σε αυτά τα ζητήματα.
Συγκεκριμένα, κατά τη διδασκαλία του εμβαδού στην τάξη, εμφανίστηκαν
αντιπαραθέσεις σχετικά με δυο κυρίως ζητήματα:
1) Το είδος των μονάδων που υπεισέρχονται στον τύπο του εμβαδού.
2) Το είδος των μονάδων που υπεισέρχονται στον τύπο του εμβαδού στην περίπτωση
που η μονάδα μέτρησης είναι ένα τετράγωνο πλευράς 0,5 εκατοστά.
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Παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποια δεδομένα που προέκυψαν σχετικά με τα δυο
προηγούμενα σημεία:
1) Ως προς το είδος των μονάδων που υπεισέρχονται στον τύπο του εμβαδού
Συγκεκριμένα κατά την διαχείριση της δραστηριότητας στην τάξη, υποστηρίχθηκε
απο 4 στους 14 μαθητές (: Ομάδα 1), η άποψη ότι:
« Και οι τρεις αριθμοί που υπεισέρχονται στον τύπο του εμβαδού πρέπει να έχουν την
ίδια μονάδα: Αφού οι πλευρές είναι σε εκατοστά και το γινόμενο θα είναι σε εκατοστά.»
(Ομάδα 1)
Δεδομένου όμως ότι «το γινόμενο είναι το εμβαδόν» (παρατήρηση δασκάλου), οι 4
μαθητές μαθητές τροποποίησαν την προηγούμενη θέση τους υποστηρίζοντας ότι:
«Αφού το εμβαδόν είναι σε τ. εκ. Και οι άλλοι δυο αριθμοί (τα μήκη των πλευρών) θα
είναι σε τ. εκ.» (7 μαθητές απο τους 14 : Διευρυμένη Ομάδα 1)
Οι υπόλοιποι 7 μαθητές ανταπάντησαν ότι: «τα μήκη των πλευρών μετρώνται σε
εκατοστά» (Ομάδα 2).
Η Ομάδα 1, όμως, αντέκρουσε το επιχείρημα ότι:
«Αν είχαμε να μετρήσουμε απλές γραμμές, μήκη πλευρών (:εννοούν ορθογωνίου που
δεν το έχουμε γεμίσει με τετραγωνάκια) θα είχαμε εκατοστά, και αν τα
πολλαπλασιάζαμε το γινόμενο θα ήταν εκατοστά. Εδώ όμως έχουμε «άλλα μήκη», που
είναι πλευρές τετραγώνων και άρα τα λέμε τ. εκατοστά-δηλαδή εκατοστά που είναι
πλευρές τετραγώνων-. Οπότε όταν τα πολλαπλασιάζουμε δίνουν γινόμενο τ.εκατοστά»
(Διευρυμένη Ομάδα 1)
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Οι μαθητές της Διευρυμένης Ομάδας 1, δεν πτοήθηκαν ούτε απο το επιχείρημα ότι:
«πάντα στο σχολείο μετρούσαμε το εμβαδόν σε τετραγωνικά εκατοστά»
και διατύπωσαν την πρόταση ότι «θάπρεπε ίσως και το εμβαδόν να μετράται σε
εκατοστά, δεδομένου ότι μπορούμε να γεμίσουμε κάθε τετραγωνάκι (άρα και κάθε
ορθογώνιο) με πολλές παράλληλες γραμμές»!!
2) Ως προς το είδος των μονάδων που υπεισέρχονται στον τύπο του εμβαδού,
στην περίπτωση που η μονάδα μέτρησης είναι ένα τετράγωνο πλευράς 0.5 τ.εκ.
Η σκέψη της Ιωάννας είναι:


Ένα τετράγωνο πλευράς 0.5 εκ, είναι τετράγωνο, άρα αναφερόμαστε σε
αυτό ως ‘τετραγωνικό εκατοστό’

Αντίθετα, η Όλγα (και ο Γιώργος) θεωρούν ότι


Ένα τετράγωνο μήκους πλευράς 0.5 εκ., είναι μισό τετράγωνο.

Ιωάννα: Θα κάνουμε. Οι σειρές έχουν δώδεκα κουτάκια και οι στήλες έχουν είκοσι.
Θα κάνουμε 20 επί 12 κάνει 240. (Γράφει 240 τ.εκ) Αλλά δεν είναι το ίδιο με αυτό
(εννοεί δεν είναι το ίδιο με το αποτέλεσμα της Κατερίνας που βρήκε 60).
Δ: Μάλιστα. Έχετε κάποια παρατήρηση πάνω σε αυτό;
Όλγα: το τ.εκ δεν είναι που έχει…εε, έχουμε ένα τετράγωνο, και η μια πλευρά έχει
πόσο; το τ.εκ. η μια του πλευρά δεν έχει ένα εκατοστό;
Ιωάννα: ναι, αλλά εδώ…
Όλγα: έχει μισό εκατοστό. Πώς μπορείς να βρεις 240 τετραγωνικά εκατοστά; Αφού
δεν μέτρησες σαν την Κατερίνα, μέτρησες το μισό.
Ιωάννα: Ναι, αλλά το μισό δεν έχουμε πει ότι είναι 0,5 εκατοστά;
Όλγα: Ναι
Ιωάννα: ε, εκατοστά είναι και αυτό.
Όλγα: Τετραγωνικά εκατοστά είναι;
Ιωάννα: Το εμβαδόν είναι πάντα τετραγωνικά εκατοστά.
Όλγα: Μέτρησες αυτά, έτσι όπως είναι και βρήκες ότι είναι δώδεκα και αυτά είκοσι.
Αυτά όμως δεν είναι τετραγωνικά εκατοστά.
Ιωάννα:Είναι εκατοστά
Όλγα: Είναι εκατοστά; Βασικά δεν είναι ένα εκατοστό είναι μισό εκατοστό.
Ιωάννα: ναι
Δ.: Ρωτάει η Όλγα, αυτό που βρήκες εδώ (γραμμές) το 12 είναι εκατοστά;
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Ιωάννα: Είναι δώδεκα τετραγωνάκια
Δ.: Είναι δώδεκα τετραγωνάκια. Και το είκοσι;
Ιωάννα: Και αυτό τετραγωνάκια
Όλγα: Αφού μετράμε με μισό, δεν είναι αυτό τετραγωνικό εκατοστό. Πως
βρίσκεις 240 τετραγωνικά εκατοστά; Αφού δε μέτρησες με εκατοστά . Είναι
είκοσι όχι τετραγωνικά εκατοστά, μισό εκατοστό, μισό τετραγωνάκι. Επί δώδεκα
μισό τετραγωνάκι, ίσον 240 τι; Μισό τετραγωνάκι;
Ιωάννα: (γελώντας) Μην το λες μισό τετραγωνάκι, αυτό είναι κανονικό
τετραγωνάκι, απλώς η πλευρά του είναι μισό εκατοστό.
Όλγα: Μισό εκατοστό είναι. Ναι, αλλά πώς το λες ‘ένα τετραγωνικό εκατοστό’
αφού το τ.εκ έχει ένα εκατοστό στην πλευρά του και αυτό έχει μισό;
Γιώργος: Δηλαδή πώς θα τα πούμε; 240 τετραγωνικά μισοεκατοστά;
Δάσκαλος: Γιατί το είπες αυτό Γιώργο;
Γιώργος: Γιατί είναι μισό εκατοστό η μια πλευρά του κάθε τετραγώνου.
Όλγα: Αυτό ήθελα να πω και εγώ δηλαδή πώς βρίσκουμε τ.εκ από τη στιγμή που
δεν είναι τ.εκ, δεν μετράμε με τ.εκ.;
Ιωάννα: Ναι, αλλά αυτό εκατοστό δεν το λέμε; Δεν το λέμε κάτι άλλο. 0,5
«εκατοστά» δεν είπαμε;
Όλγα: Ναι, αλλά το τετραγωνικό εκατοστό δεν είναι έτσι; (ζωγραφίζει ένα
τετράγωνο με πλευρά ένα εκατοστό και δείχνοντας τη μια πλευρά λέει. Αυτή (η
πλευρά) είναι ‘ένα εκατοστό’. Αυτό δεν είναι τετραγωνικό εκατοστό, είναι μισό.
Πώς γίνεται να το μετράμε;
Ιωάννα: Γιατί να μην το μετρήσουμε; (…)
Κάποια πρώτα συμπεράσματα
Η ΟΜΑΔΑ συγκροτήθηκε αρχικά ως μια πειραματική Κοινότητα Πρακτικής με
έντονο επιμορφωτικό χαρακτήρα. Το γεγονός ότι τα μέλη της 1) δεν είχαν εμπειρία
απο συνεργασίες αυτού του τύπου, 2) δεν είχαν την ευκαιρία στο παρελθόν να
επεξεργασθούν σε βάθος θεωρητικά ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης των
Μαθηματικών 3) αντιμετώπιζαν δυσκολίες διάθεσης χρόνου 4) διατηρούσαν έντονες
αμφιβολίες για το αν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν ως άτομα στο “άνοιγμα της
τάξης” τους, έκανε τη συγκρότησης της ΟΜΑΔΑς ένα εγχείρημα δύσκολο και
επίπονο. Μετά απο δυο χρόνια προσπαθειών, το τελικό αποτέλεσμα έδειξε ότι η
σημαντικότερη, ίσως, παράμετρος για τη δημιουργία τέτοιων κοινοτήτων- κομβικών
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για την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων – είναι η διάθεση των μελών τους
για αλλαγή.
Κ: Πότε άρχισες να πιστεύεις σε σένα; ότι μπορείς να τα καταφέρεις;
Δ: Όταν έκανα τη διδασκαλία…. Τότε. Όταν πέρασα αυτό το εμπόδιο τελείωσε αυτό από μέσα
μου και καλά κάνατε ότι επιμένατε πάνω σε αυτό ότι έπρεπε να το κάνω.
Κ: Άρα το πέρασμα είναι ουσιαστικά όταν μπαίνεις μέσα στην τάξη και τα εφαρμόζεις όλα
αυτά.
Δ: Έπρεπε να γίνει αυτό και βλέπεις και τον εαυτό σου.
Κ: Γατί λες έπρεπε να γίνει αυτό;
Δ: Γιατί όλα ήταν πριν θεωρητικά για αυτό λεω ότι όλοι πρέπει να μπουν στο ίδιο μήκος
κύματος και να κάνουν διδασκαλία ή να παρατηρήσουν μια διδασκαλία. Μόνο στην πράξη
καταλαβαίνεις αν εφαρμόζεται, γιατί δεν εφαρμόζεται, δεν το βλέπεις αλλιώς.
Κ: Στην πράξη μόνο ή η πράξη σε συνδυασμό με τον αναστοχασμό μετά στην ομάδα;
Δ: Η πράξη μαζί με τον αναστοχασμό στην ομάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η Ο.Μ.Α.Δ.Α. σε διαδικασία επίλυσης προβλήματος

Χρήστος, Μαριάννα, Γεωργία, Βάσω,
Μαρία

Βάσω, Μαρία, Ευγενία, Μαρία

Δέσποινα
Πρόβλημα 1
Το ορθογώνιο που βλέπεις, είναι ο λαχανόκηπος του Γιάννη. Αυτός ο λαχανόκηπος
είναι τα 2/3 του λαχανόκηπου του Βασίλη.
Ζωγράφισε το λαχανόκηπο του Βασίλη.

Σχόλια
Αρχικά το πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ εύκολο. Στη συνέχεια, όμως, προέκυψαν οι εξής
μεταβλητές:
α) Το σχήμα των κήπων
Αρχικά η ομάδα δούλεψε με ορθογώνιους κήπους, στη συνέχεια με την υπόθεση ότι ένας
απο τους δυο θα είναι ορθογώνιος, ενώ το 1/3 που θα προστεθεί στον κήπο του Γιάννη ώστε
να προκύψει ο κήπος του Βασίλη μπορεί να είναι οποιοδήποτε σχήμα (πχ τραπέζιο).
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β) Το ενιαίο ή μη του 1/3 που θα προστεθεί. Δηλαδή μπορούμε να προσθέσουμε δυο
ορθογώνια που το καθένα θα είναι 1/6. Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα περιέλαβε και
ερωτήσεις του τύπου: «Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να γράψω το 1/3 ως
άθροισμα κλασμάτων;»

Πρόβλημα 2
Ο Γιάννης και ο Βασίλης έφτιαξαν λαχανόκηπους που είχαν σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
Το εμβαδόν του λαχανόκηπου του Γιάννη είναι τα 2/3 του λαχανόκηπου του Βασίλη. Ποιές είναι οι
πιθανές διαστάσεις των δυο λαχανόκηπων;
Το (ανοικτό) αυτό πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ απλό. Προτάθηκαν δυο στρατηγικές επίλυσης:
α) Δίνουμε διάφορες τιμές στις διαστάσεις (π.χ.3 και 4) και υπολογίζουμε τα δυο εμβαδά
β) Υποθέτουμε ότι τα εμβαδά των δυο κήπων είναι 12 και 8 αντίστοιχα και υπολογίζουμε τις
διαστάσεις που αντιστοιχούν.
Συζητήθηκε το γεγονός ότι η στρατηγική που θα προωθήσουμε ως δάσκαλοι εξαρτάται απο
το στόχο μας.
 Στην πρώτη στρατηγική αναδεικνύεται ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα.


Στη δεύτερη το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές είναι: Βρείτε δυο αριθμούς
των οποίων το γινόμενο είναι 12 (ή 8).
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Συζητήθηκε επίσης το πως μπορούμε να «ανεβάσουμε» τη δυσκολία του προβλήματος στο πλαίσιο
μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Προτάθηκε η εξής διατύπωση: Ο Βασίλης και ο Γιάννης έφτιαξαν ορθογώνιους κήπους για να
φυτέψουν λαχανικά. Ο κήπος του Γιάννη είναι τα 2/3 του κήπου του Βασίλη. Ποιές θα μπορούσε
να είναι οι διαστάσεις του κάθε κήπου; Απαντήστε δουλεύοντας μόνον με τις διαστάσεις, χωρίς
δηλαδή να περάσετε απο τον υπολογισμό των εμβαδών.
Η ΟΜΑΔΑ έκρινε ότι για το Δημοτικό αυτό το πρόβλημα είναι δύκολο και πρότεινε την
αντικατάσταση του 2/3 με το ½, οπότε ο κήπος του Βασίλη θα είναι διπλάσιος απο τον κήπο του
Γιάννη.
Σε αυτήν την περίπτωση στόχος του προβλήματος είναι να μπορέσουν οι μαθητές να διατυπώσουν
συλλογισμούς του τύπου: Για να διπλασιασθεί το εμβαδόν διπλασιάζω τη μία διάσταση.
Και να προβληματισθούν για το αν «Μπορώ να διπλασιάσω το εμβαδόν αυξάνοντας και τις δυο
διαστάσεις;»
Αν για παράδειγμα οι διαστάσεις του κήπου του Γιάννη είναι 3 και 4, διπλασιάζοντας το 3 και
υποδιπλασιάζοντας το 4, δεν θα είχα καμμία μεταβολή (2Χ1/2)Χ3Χ4.
Άρα, αν θέλω να διπλασιάσω το εμβαδόν πρέπει να διπλασιάσω τη μια διάσταση και να διαιρέσω
με ¼ την άλλη. Το πρόβλημα έχει άπειρες λύσεις γιατί μπορώ πχ να διαιρέσω με 3 τη μια διάσταση
και να πολλαπλασιάσω με 6 την άλλη. (Βλέπε άλλες λύσεις στον πίνακα)

Προσομοίωση διδασκαλίας στην τάξη. Ο
Χρήστος στο ρόλο του δασκάλου, εξασκείται
στο να υποστηρίζει τη σκέψη των μαθητών
του μέσω κατάλληλων ερωτήσεων.
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Πρόβλημα 3
Ο Γιάννης και ο Βασίλης έφτιαξαν λαχανόκηπους. Το εμβαδόν του λαχανόκηπου του Γιάννη είναι
τα 2/3 του λαχανόκηπου του Βασίλη. Παρόλα αυτά ο Γιάννης χρειάστηκε περισσότερο
συρματόπλεγμα για να περιφράξει τον κήπο του. Πως γίνεται αυτό;
Η αρχική ιδέα που προτάθηκε, οδήγησε σε ίδια περίμετρο.

Οι επόμενες ιδέες:
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Abstract.
In China, since ancient ages, mathematics was approached through collections of exemplary
problems, explored by means of variation (biànshì). This extant tradition is one of the traits of
mathematics education in China for all school levels. In this paper we report a teaching experiment
realized in Italy, for multiplicative word problems in fourth grade, where the Chinese biànshì
methodology has been transposed to an Italian classroom, tailoring it to a different cultural tradition
and to the choice of the theoretical framework of semiotic mediation. In this way an old and
stereotyped subject in Italian textbooks has come back to life through learning across cultures.
Introduction
Around the year 2000 a substantial change happened in the international perception of cultural
aspects of mathematics education and research on mathematics education: the dominance of the
European and North American centered literature started to be undermined. Two major events
happened:
-

ICME 9 (2000) was held in Japan (Tokyo) offering western researchers a direct

perspective on mathematics education in the Far East;
-

the ICMI Study 13 on Mathematics Education in Different Cultural Traditions: A

Comparative Study of East Asia and the West.was held in Hong Kong (2002) after a twoyears work of the International Program Committee (Leung, Graf, Lopez-Real, 2006).
What produced the strongest impact in the West was the evidence offered by many international
comparative studies (e. g. large-scale projects as TIMSS and PISA) which showed high quality
performances of students from Far East, in spite of conditions of work in schools (very crowded
classroom, teacher-centered instruction, and so on), perceived as negative by Western researchers
and teachers.
A few weeks ago (July 8-15, 2012) ICME 12 was held in Seoul (Korea): in this case about 70%
participants were from neighbouring countries. The presence and cultural influence of mathematics
teachers and teacher educators from Far East was evident in all the scientific activities, especially in
the plenary panel chaired by Frederick Leung (Hong Kong) on Math education in East Asia (KoreaChina-Japan) to report about the social and educational context, teacher education and
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development, and classroom practices of east Asian countries, which belong to the so called
Confucian Heritage Culture (CHC).
In CHC students are requested a strong commitment and effort (and this is a part of the cultural
context, where school is highly appreciated and considered a means for changing social status). Yet
there are also curricular choices and methodologies for teaching, that are quite different from the
ones recommended in the West. Intercultural comparison is not easy at all. It is not possible to focus
only on the evident differences in either the implemented or the attained curriculum, to understand
the deep reasons of the effective teaching. As Xie and Carspecken (2008) point out, each
curriculum is constructed upon a deep structure holistically integrating presuppositions about the
nature of the human self, society, learning processes, language, concepts, human development,
freedom, authority and the epistemology and ontology of mathematical knowledge.

Fig. 1: a scheme for analyzing mathematics curriculum (adapted from Xie and Carspecken, 2008, p. 17)

In this paper, we report about different approaches to arithmetical word problems in primary school,
comparing and contrasting the situation in two countries (Italy, where the influence of the Western
research tradition plays a big role, and China, where Confucian Heritage Culture is still very
strong). Word problems (or story problems) are, superficially, a shared feature of mathematics
curricula for primary school all over the world. The problems to be solved with only one arithmetic
operation (addition / subtraction or multiplication / division) have been the object of international
research studies and also the object of strong criticism because of the stereotyped form and the
scarce, if any, relationship with modelling and application of mathematics. We have started, by
chance, to study a particular family of word problems at primary school level, after having found in
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Chinese textbooks for primary school interesting examples of problems with variation (or biànshì
problems) for addition/subtraction and multiplication/division.
In the following, we present a very short review of the literature on word problems, some
paradigmatic cases of problems with variation in Chinese textbooks, the early findings of an
experiment where the Chinese approach was transposed to Italian classrooms and some observation
on the necessary changes to be introduced in this transposition to meet the cultural differences.
Some literature on word problems
Different strands (and different pedagogies) emerge in the literature on word problems. In this paper
we mention only some strands.
The cognitive analysis of word problems (see different contributions in Carpenter, Moser, &
Romberg, 1982) focuses on the difficulties met by students in understanding the problem and
looking for effective solution strategies and has produced well established categorizations likely to
be employed in educational setting (e. g. the well agreed categorization of additive problems into
combine, change and compare).
The didactical analysis of word problems (see different contributions in Verschaffel et al., 2009)
focuses on the stereotyped and not realistic features, highlights the distance with modeling activity
and criticizes the bad effects of word problems on students’ sense making capabilities. There are
examples of word problems which are expected to suggest uncritical applications of rules. There is
the famous case (ibidem, p. xii) concerning the age of captain: “ On a boat there are 20 sheep and 6
goats. How old is the captain?”.The findings show that many students would respond to such
question by adding the numbers of sheep and goats.
The epistemological analysis of word problems (related to early development of algebraic
reasoning) focuses the role played by them in pre-algebraic societies (Gerofsky, 2009) all over the
world. Some authors (e.g. Ofir &Arcavi, 1992) have exploited word problems to introduce students
to algebraic thinking. This last strand is related to the Chinese approach to word problems, known
as problems with variation (see for instance Cai & Moyer, 2008; Sun 2011; Bartolini Bussi, Sun &
Ramploud, submitted). I shall elaborate more on this point below.
Problems with variation in the Chinese tradition
In China, for 5000 years, mathematics knowledge was elicited by word problems, that were used to
be organized into different categories in terms of situations or algorithms. For example, the famous
classic Nine Chapters (Jiǔzhāng Suànshù) used 246 word problems to spread mathematical
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knowledge. One distinctive instruction feature of word problems is to develop the ability to identify
the category of word problems belonging to and discern different categories, namely, discern the
invariant elements from the variant elements between problems and recognize the "class" every
problem belong to. This pedagogy, generally called biànshì

(变式)

in Chinese, where “biàn” stands

for “changing” and “shì” means “form”, can be translated loosely as “variation” in English (Sun,
2011). Although biànshì problems concern the whole mathematics education (for every school level
and every subject area) we have especially studied arithmetic problems at primary school level.
Some categories of biànshì problems are the following (examples are given below):
OPMS (One Problem Multiple Solutions), where, for instance, the operation to solve the problem is
carried out in different ways, with different grouping and ungrouping:
8 + 9 = (8+2) + 7; 8 + 9 = 7 + (1 + 9) and so on.
OPMC (One Problem Multiple Changes), where in the same situation some changes are introduced.
MPOS (Multiple Problem One Solution), where the same operation can be used to solve different
problems, as in summary exercises (Sun, 2011).
To sum up, in Chinese mathematics education, problem variations aim to discern, compare the
invariant feature of the relationship among concepts and solutions, and provide opportunities for
making connections, since comparison is considered the pre-condition to perceive the structures,
dependencies, and relationships that may lead to mathematical abstraction. In this tradition, China
developed the superb approach to algebra many centuries before Europe.
Some paradigmatic cases of biànshì problems from Chinese textbooks
Addition/subtraction
Addition and subtraction are introduced together in Chinese textbooks at the beginning of first
grade, by means of a pair (or a triple) of problems proposed within the same situation.

Fig. 2: addition and subtraction in 1st grade
The situation in the figure 2 represents 4 rings, 3 on the floor and 1 around the duck’s neck. The
situation may be represented by numbers with either an addition (1 around the duck’s neck and 3 on
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the floor, i. e. 4 in all) or a subtraction (4 in total and 1 around the duck’s neck, i. e. 3 on the floor)
or another subtraction (4 in total and 3 on the floor, i. e. 1 around the duck’s neck). In this case the
first operation (1+3 = 4) solves the (initial) problem and the other two solve the variation problems,
where a datum and the unknown are exchanged. According to Sun (2011) classification this is a
case of OPMC.
The problem in this case concerns part-whole relationship: it is a combine problem, according to
Carpenter & Moser (1984). In a similar way change and compare problems are given, as shown in
the figure 3.
First solve the nine problems below. Then explain why they have been arranged
in rows and columns in this way, finding relationships
(1) In the river there are 45
white ducks and 30 black ducks.
All together how many ducks
are there?

(2) In the river there are
white ducks and black ducks.
All together there are 75 ducks.
45 are white ducks. How many
black ducks are there?

(3) In the river there are
white ducks and black ducks.
All together there are 75 ducks.
30 are black ducks. How many
white ducks are there?

(1) In the river there is a group
of ducks. 30 ducks swim away.
45 ducks are still there. How
many ducks are in the group (at
the beginning)?

(2) In the river there are 75
ducks. Some ducks swim away.
There are still 45 ducks. How
many ducks have swum away?

(3) In the river there are 75
ducks. 30 ducks swim away.
How many ducks are still there?

(1) In the river there are 30
black ducks. White ducks are 15
more than black ducks (black
ducks are 15 less than white
ducks). How many white ducks
are there?

(2) In the river there are 30
black ducks and 45 white ducks.
How many white ducks more
than black ducks (How many
black ducks less than white
ducks)?

(3) In the river there are 45
white ducks. Black ducks are 15
less than white ducks (white
ducks are 15 more than black
ducks). How many black ducs
are there?

Fig. 3: The system of nine problems of ducks for 2nd grade
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This is a summary exercise, where the three categories of problems are given together (combine in
the first row, change in the second, compare in the third, Bartolini Bussi et al. 2011). Each row
represents a case of OPMC. Each column represents a case of MPOS. Each problem is associated
with a scheme, that models on one or two lines the relationship between quantities. Such schemes
for both additive and multiplicative problems had been introduced systematically by Davydov
(1966) in his algebraic approach to quantitative reasoning and relationships and are used in the
whole Confucian Heritage Culture area (Fong, 2004 ).
Multiplication/division
The figure 4 (2nd grade) hints at the early simultaneous introduction of multiplication (6 rows, 4
trees for each row, how many trees?), division by quotition (24 trees, 4 trees for each row, how
many rows?), division by partition (24 trees, 6 rows, how many trees for each row?). Multiplication
represents the problem and the two divisions represents the variations (according to OPMC
classification above).

Fig. 4: Multiplication and division in 2nd grade
Later, in 4th grade, multiplication/division are introduced with reference to magnitudes (continuous
quantities, figure 5).

50

Fig. 5: Multiplication and division in 4th grade
In two pages (expected to be introduced after two months of school) different problems are
represented: in the first distance covered and time are given and speed is unknown; in the second
distance covered and speed are given and time is unknown; in the third three students present three
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operation (multiplication, division by partition and division by quotition) and ask for interpretation.
Then a summary scheme is introduced where time and distance covered are related to each other.
Later summary exercises are given (not reported here).
A teaching experiment carried out in Italy about biànshì problems (multiplication)
The needs
After coming in touch with the Chinese tradition of biànshì problems, our research team (including
academic researchers and teacher-researchers) decided to test an Italian transposition of this
methodology. We were aware that no direct implementation of Chinese tasks would have worked in
Italian classrooms because of the different cultural background, curriculum, teachers’ and students’
conceptions and system of beliefs. Hence we re-designed the tasks, introduced new tasks and, above
all, changed the structure of classroom activity to tailor it to the system of expectation of teachers’
and students and to the adopted theoretical framework. We believed that it was worthwhile to
design such a teaching experiment, because the solution of arithmetic problems is acknowledged as
one of the sore points in Italian primary and secondary school (for a review from a cognitive
perspective, see Zan, 2012; for a review from a didactical perspective, see Bonotto, 2007). Two
pilot teaching experiments were realized for additive problems (teacher Franca Ferri in 2 nd grade)
and multiplicative problems (teacher Rita Canalini, in 4th grade). In this manuscript we discuss only
the second one (a general presentation is in Bartolini Bussi et. al, 2011).
Theoretical framework
Our research team has contributed to the development of the theoretical framework of semiotic
mediation after a Vygotskian approach (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008). The focus is on artefacts
and signs in the mathematics classroom. In most cases, artefacts are either concrete manipulatives
(e. g. abacus, compass) or virtual microworlds (e. g. Digital Geometry Environments), but we have
studied also the case of artefacts as texts (e.g. the table of invariants in perspective drawing as a
scheme for solving problems, Bartolini Bussi, 1996). Vygotsky studied the role of artefacts
(including language) in the cognitive development and suggested a list of possible examples:
“various systems for counting; mnemonic techniques; algebraic symbol systems; works of art;
writing; schemes, diagrams, maps, and mechanical drawings; all sorts of conventional signs, etc.”
(Vygotsky 1981, p. 137)”.
The study of the relationships between humans and artefacts (especially in the case of digital
devices) has been carried out by Rabardel (1995), who distinguished between artefacts and
instruments: the artefact is the material or symbolic object per se whilst the instrument is a mixed
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entity made up of both artefact-type components and schematic components (utilization schemes).
The utilization schemes are progressively elaborated by the user during artefact use to solve a task;
thus the instrument is a construction of an individual, it has a psychological character and it is
strictly related to the context (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008, p. 748 ff.). The introduction of an
artefact in a classroom does not automatically determine the way it is used and conceived of by the
students and may create the condition for generating the production of different voices. The
polysemy of artefacts is the condition to start, monitor and manage mathematical discussion
orchestrated by the teacher, meant as a polyphony of articulated voices on a mathematical object
(e.g. a concept, a problem, a procedure, a structure, an idea or a belief about mathematics), that is
one of the motives of the teaching-learning activity (Bartolini Bussi, 1996).

Fig. 6.: The didactical cycle
In the case of problems and solution schemes (as in the Chinese biànshì) the artefacts are neither
concrete nor digital, but are texts and schemes. According to our framework also schemes as
artefacts are considered as polysemic (taking into account the personal interpretation of students
and teacher) and introduced into the polyphony of mathematical discussions. Classroom activity is
organized by means of a didactical cycle where individual or small group activity with artefacts is
alternated with collective activity (mathematical discussions orchestrated by the teacher). Also
written dialogue (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008) is a didactical technique very useful in this
context: during the individual task the teacher passes between students’ desks and interacts with
each student writing a short comment on the worksheet to ask for explanation, to re-launch the
process and the like.
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The chronicle of the pilot teaching experiment
This 4th grade classroom (23 students) had been taught by the same teacher (Rita Canalini) from the
first grade on, as usual in Italy: 5 students are of not Italian extraction, but are fluent in Italian; one
student is mentally retarded with a special syllabus. The students come from low social rank
families with only two parents with a university degree. Students are accustomed to describe in
writing the strategies and the problems met and to produce texts about mathematical activity. The
teacher often resorts to written dialogue. They have already solved (in the 3rd grade) the nine
additive problems on ducks. The teacher introduces now multiplicative structures. We focus on the
following set of tasks (realized in 2010, starting from September, at the beginning of school year,
and realized at intervals of about two weeks to allow careful analysis of processes in between). A
student teacher (Benedetta Comez) took part in the experiment in the practicum program and
prepared a careful report (Comez, 2011).

The first task: Teacher Anna Maria and the admission test (pairs)
The second task: Mathematical discussion (large group)
The third task: Mario and the photo album (individual task)
The fourth task: The invention of similar problems (pairs then individual task)
The fifth task: Mathematical discussion (large group)
The sixth task: The bread at the school dining hall (individual task)
The seventh task (April 2011): final assessment (individual task)

The first task: teacher Anna Maria and the admission test
Two students are absent: 21 students are split into pairs (and a trio), with a high or medium level
student in each group. Each group is given the problems in the figure 7 below, with the following
tasks:
1) Read very carefully the texts and complete them with the missing questions and headings; 2)
Solve every problem in the space below with a graphic scheme. As the space is limited, use
signs, words, and numbers. Then write the operation. 3) Why these problems have been given
together? What was the most difficult? Why?
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A)………………………

B).................................

C).................................

Teacher Anna Maria has

Teacher Anna Maria has

Teacher Anna Maria has

marked 6 admission tests

marked 138 tests. Each of

marked 138 tests. Tests

for each of her 23

her students has taken 6.

have been taken by her 23

students. How many

.....................................

students.

tests has she marked?

......................................

Fig. 7: Teacher Anna Maria and the admission tests

Consistent headings are given by all the students. The missing questions of the problems are
consistently stated by 7 groups among 10. Some groups produce drawings (to represent the
situation, as in the figure 8 left). Other groups produce schemes. Not all the schemes are designed
according to the same criteria. For instance (figure 8 right) for problem (A) each circle represents a
student (with 6 tests). A similar representation is used for problem (C). The quotition division in
problem (B) is represented in a different way with one arrow per student. It seems quite natural to
use similar representation for multiplication and partition division.

Fig. 8: Drawing (left) and schemes (right)

During the solving phase, the teacher walks among desks and observe that, while answering the
question 3, most students recognize that the same numbers are involved (138, 23, 6). She decides to
give another input, asking, by means of the written dialogue on the students’ sheet question like:
Are you sure that the numbers are 3? Who is doing the 6 tests? Or how many numbers are to be
considered in these problems? in 5 groups this input is enough to state that the numbers are 4, as 1
is each child or 1 counts each child. A complete answer is the following: In the problem there are
the numbers: 138 (all the tests), 23 (all the students), 6 (the tests made by each student), 1 (a
student who makes the 6 tests). The next written request is: Put in a scheme the 4 numbers and
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represent the relationship between the numbers. Half groups (5) succeed in drawing schemes (e.g.
figure 9), as they are accustomed to invent schemes from the first grade.

Fig. 9: Vergnaud’s scheme
The scheme is the same suggested by Vergnaud (1988) for the conceptual field of multiplicative
structure, hence, from now on we refer to it as Vergnaud’s scheme. It is organized vertically but it
may be considered the germ of the horizontal scheme on the bottom of the figure 5.
The second task: mathematical discussion
About two weeks later, according to the didactical cycle, all the students are engaged in a
mathematical discussion orchestrated by the teacher. The teacher knows that students split into
different levels: some are able to understand master immediately the scheme produced by two
children (figure 9) and the need of considering 4 numbers (including the 1 on top left) whilst other
seemed to be in trouble with this. Hence she decides to devote time in the discussion to share the
arguments for this interpretation. An excerpt follows:
Teacher: [about the problem B, the most intriguing one] Some students think that it is strange to
start from two numbers that count tests and to get a third number that counts children. 138 count
tests, 6 counts tests. How is it possible that an operation between these numbers produces a number
that counts children? [...]
Samantha [the author with Alyssa of the scheme in the figure 9]: Among those problems, it tells that
each child makes 6 tests hence 1 comes out, that is [the child] who makes the tests.
Teacher: If I have understood well, Samantha says that it is not true that in the text B there are only
numbers counting tests. She sees also a 1 that counts the child who makes 6 tests.
Basma: That 1 counts each child making 6 tests. [...]
Donato: Samantha and Alyssa are right. They make one understand that tests are 138, students are
23, and tests made by one student are 6.
Gabriele: Good boy! Donato is good because he has explained that 6 is the tests made by the
students, 138 is the tests collected from all students and 1 is the child who makes the tests.
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This short excerpt starts the discussion about a crucial issue: without introducing 1 as a fourth term,
it is not possible to understand why it is possible to get a number of students from two numbers
counting tests. High achievers succeed in taking part consistently in the discussion. When the
teacher mirrors their utterances, also low achievers intervene.
A very interesting contribution is given by Cristiano, who states:
I have understood that when we discuss together we succeed in understanding thing, for instance, I
have understood that the A) problem was the easiest, the B) problem was the most difficult and the
C) problem was neither easy nor difficult. In the scheme we have written that the numbers are
linked with each other as you can do either multiplication or division. I like to discuss together, as
one understands many unknown thingsand then knows.
The teacher asks all the students to copy the scheme of the figure 9 and to highlight the links and
the operations that connect the four numbers (figure 10). This is a way to involve all the students,
leaving open the possibility that each contributes at his/her own level.

Fig. 10: Vergnaud's scheme with arrows

The third task: Mario and the photo album
22 students are present. Each student is given the problems in the figure 11 below, with the
following tasks. The teacher aims at exploring both the text and the scheme structures: some
students still find it difficult to understand the meaning of the fourth term of the relation (1). If
students are required to answer to precise questions, they must deepen the sense of the text and of
the required operations. In this way the shortcircuit between the text and the operation is broken
with the explicit introduction of the scheme to be commented. Hence the scheme plays the function
of a tool of semiotic mediation, inhibiting the automatic reply.
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1) A child has solved the three problems building the schemes below. Cut and match each
scheme to one problem, then solve it by an operation. 2) Why has the child decided to use
these schemes? What do you think?
Mario sticks his photos in an Mario fills 9 pages of his Mario sticks 54 photos in his
album. He fills 9 pages and album to stick 54 photos. album. He sticks 6 photos in
sticks 6 photos in each page. Each page features the same each page. How many pages
Calculate how many photos number of photos. How many has he used?
Mario has stuck.

photos are stuck in each
page?

Fig. 11: Mario and the photo album (P means pages; F means photos)

All the students but 3 answer the question 1 correctly. Most produce high level texts to answer the
question 2. Some excerpts follow:
The child has used these schemes to help himself to understand better the numbers. The scheme is
divided into two parts: in one part it shows the pages used by Mario and in the other it shows the
photos stuck by Mario.
The scheme shows the unknown (sic!) and sums up the problem. It helps to find the operation.
[...]Without P and F one cannot understand the number of the object you mean.
[In the text] there is not a fourth number, that is always in the text and in the schemes; this number
is “1” that I have encircled in the schemes and in the text. Yet in the text there is not a number but a
word hence I have encircled the word “each”.
In short, the students find different functions in the scheme: it clearly identifies two “measure”
spaces; it identifies the unknown; it helps to identify the operation; it helps to master the complex
issue of measuring units. The invention and the quick diffusion of Vergnaud’s scheme for
multiplicative structures is a high level performance: it might be understood knowing the history of
the classroom, taught from the first grade to produce drawings, schemes and symbols in problem
solving.
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The fourth task: The invention of similar problems
All the students (23) are present. They are divided into pairs (with one trio). The teacher recalls the
previous task (Mario and the photo album) and reconstruct in collective presentation the outcomes.
She distributes the same sheet (figure 11) with an additional line, concerning the operations:
6 x 9 = 54 | 54 : 9 = 6 | 54 : 6 = 9
Teacher: Recently we have considered a set of three problems that a student has solved in this way.
In the discussion somebody told that in the problems there were 3 numbers and somebody 4. How
many numbers are there?
Some students tell “3” but after some discussion all agree that the numbers are 4.
Teacher: Now I give you the sheet with the correct solutions, with the texts, the schemes and the
operations. Which operations?
Voices: Multiplication and division.
Teacher: Now you have to invent, in small groups, similar problems. Invent three similar problems
(you have to change the context and, if you like, also the numbers) and solve them by using both
schemes and operations.
Voices: It’s difficult!
Teacher: Yes, it’s difficult. It’s a challenge to invent three problems with different context and
numbers but similar to these ones. Why do we make this activity?
Voices: To learn how to think.
Teacher: Yes, the effort helps to understand how to think and how to solve problems.
Then the teacher starts a short explanation, to give an example, concerning fruits and baskets.
Teacher: Do you think that the sheet is useful?
Voices: Yes, yes.
Teacher: It is like a model. Then you have to link the schemes to the texts. Next time we shall discus
about mistakes.
Voices: You learn from your mistakes.
Teacher: Yes, we shall start from mistakes. Good work!
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Most groups (7) succeed in producing consistent texts in small group activity. Three other groups
make small mistakes in one problem (the B one). The contexts are very different. In some cases
they produce also texts about magnitudes.
After the small group activity each student has to produce at least one individual set of problems,
working alone. 12 children produce correct variations. The others produce either incorrect or
incomplete texts. The very incorrect texts are the starting point of the fifth task.
The fifth task: Mathematical discussion
The teacher has analysed all the protocols and selected Mario’s one, that is not correct. She
introduces a mathematical discussion as follows:
Teacher: Some time ago we have reasoned about and solved this set of problems (figure11 )and we
have written similar texts. Let us read again with care and discuss to compare them with the ones
proposed by Marco M. Did Marco meet the task? Are there interesting mistakes? Are Marco’s
schemes right?
A)

Fabio has carried 6

B)

Fabio carries 54

C)

Fabio has carried 54

dishes and each one

dishes and put 6 dishes on

dishes. In each dish there

contains 9 chips. How

each table. How many

are 9 chips. How many

many dishes did he carry?

chips are in each dish?

dishes contain 9 chips?

chips

chips

chips

dishes

dishes

dishes

1

1

1

6

6

?

9

?

9

?

54

54

Fig. 12: Mario's protocol
Only a superficial imitation has been realized with either needless or missing data and with
incorrect match between texts and schemes. The mathematical discussion orchestrated by the
teacher leads all the student to detect the inconsistency. Moreover they elaborate about the
relationships between the artefact (scheme), the task and the arithmetic operation (Comez, 2011).
All the students express in their words the meaning of that.
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The sixth task: The bread at the school dining hall.
The last task (individual) concerns the daily bread consumption at the school dining hall. Students
are required to match texts, schemes and operations by cutting and pasting pieces of paper. All the
students but one succeed. But when, later, they are required to invent new similar problems only 16
students succeed.
The seventh task: final assessment
In the following months, Vergnaud’s scheme enters as a systematic tools in the solution of all
problems although no further activity with problems with variation is proposed (only individual
problems are solved). Yet five months later a task very similar to the sixth one is given: nearly all
students are successful, showing that the mastery of this kind of problems has to meet individual
time differences and concerns long term processes.

Discussion
Although the prompt for this teaching experiment came from the Chinese methodology of biànshì
problems about multiplication, several differences have been introduced. What was kept was the
presentation of terns of related problems to be solved instead of individual problems. This was
surely a novelty for students and stroke them: they acknowledged this and realized that this
relationship might have been helpful for the solution. As they said in one discussion, the solution of
each problem is in another problem of the same tern. Multiplicative problems with variation (in
students’ wording “Chinese problems”) has become a pedagogical genre. Following Bakhtin
(quoted in Wertsch, 1991, p. 61) “a speech genre is not a form of language, but a typical form of
utterance; as such the genre also includes a certain typical kind of expression that inheres in it. In
the genre the word acquires a particular typical expression. Genres correspond to typical situations
of speech communication, typical themes, and, consequently, also to particular contacts between the
meanings of words and actual concrete reality under certain typical circumstances”. Entering a
genre might have the effect of producing authomatic and unconscious answers.
Vergnaud’s scheme (and the corresponding Chinese scheme of the figure 5) are supposed to be
crucial in the further development of proportional reasoning and algebraic thinking, as in both cases
different unknowns are highlighted: what is in foreground is not so much the arithmetic solution but
the relationship between quantities. The early focus on algebraic thinking is surely a good feature of
Chinese curriculum, realized by problems with variations. In the Chinese textbook the introduction
of the bottom scheme in the figure 5 is presented as a “natural” development of previous activity
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and is supposed to be not prepared by other tasks. According to the information we have from either
literature (Wang, 2013), personal observations and reports of Chinese colleagues, textbooks in
China are carefully followed by teachers, realizing a nearly perfect matching between intended
curriculum (mirrored in textbooks) and implemented curriculum. The situation is supposed to be
easy and smooth for students and no mention is given to students’ expected difficulties (Vergnaud,
1988). Also Mario’s protocol in our experiment (figure 12) clearly shows that the process is neither
smooth nor natural. In the Italian transposition, Vergnaud’s scheme is introduced slowly by the
teacher, who exploits texts and mistakes produced by the students themselves and forces, in some
cases, the acknowledgement of the hidden unit (1). In other words, the task of filling the scheme of
the figure 5 has been unravelled in a sequence of tasks, in which students have been asked to
produce individual or small group solutions and arguments and to discuss about the solutions and
the arguments. In the individual texts and even more in the transcripts of mathematical discussions
(Comez, 2011), the students express their utilization schemes of the artefact “Vergnaud’s scheme”.
This change was necessary to avoid, in the Italian situation, a simply mechanical application of
schemes, in other words, to allow to use the schemes as tools of semiotic mediation for proportional
reasoning, according to our theoretical framework.
In this way we have started to explore the issue of early approach to algebraic thinking and to
proportional reasoning in a new perspective. Other teaching experiments are on the way, with larger
and larger groups of teachers, who are learning across cultures how to give new life to the old and
stereotyped practice of word problems.
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Abstract
A main concern for designers of mathematics curriculum has to be related to the fact that the
learning and teaching of mathematics conveys values. According to Bishop (2009), the learning of
values in mathematics classrooms is usually done implicitly and it is an area that is not taken
seriously in mathematics curricula. In this paper, we tried to make a connection between
mathematical values and the design and instructional treatment of mathematical activities.
Bishop (2008) considered three components as to the analysis of mathematical values: a) the
ideological component that concerns the values of rationalism and objectism, b) the sentimental
component that includes the values of control and progress and c) the sociological component that
concerns the values of openness and mystery.
Moreover, some of the key elements that the design of mathematical activities includes are: the
clarity of a learning goal, the development of contexts that make sense to students as well as the
anticipation of the mental activities of students as they participate in a certain activity.
In order to analyze the relationship between mathematical values and the design and instructional
treatment of activities, we described some examples from the area of stochastic mathematics in
preschool age, a new area in the Greek mathematics curriculum. Based on the curriculum,
kindergarten children could be engaged in probabilistic activities that allow them to realize simple
random experiments as well as to describe the sample space.
The challenge of this connection could constitute a fruitful framework for the organization of school
mathematics learning and teaching by the teachers, as it maybe gives answers to questions
concerning the role of mathematics education to the formation of students’ identity as future
citizens.
Εισαγωγή
Ένα μεγάλο μέλημα για τους κατασκευαστές των αναλυτικών προγραμμάτων (πρέπει να)
συνδέεται με το γεγονός ότι η διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών κομίζει αξίες. Σύμφωνα
με τον Bishop (2009) η μάθηση των αξιών που συντελείται στις σχολικές τάξεις των Μαθηματικών
γίνεται συνήθως σιωπηρά και αποτελεί μια περιοχή που δεν λαμβάνεται υπόψη στα αναλυτικά
προγράμματα των Μαθηματικών.
Αν και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την έννοια της αξίας μπορούμε να επισημάνουμε
ότι οι αξίες είναι γενικά συνδεδεμένες με την περιοχή των συναισθημάτων (affective domain) και
με ερωτήσεις που αφορούν αν «αξίζει κάτι (να γίνει)», καθώς σε αυτή την περίπτωση κάποιος
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πρέπει να κάνει επιλογές και να λάβει αποφάσεις (Seah & Bishop, 2000). Μπορούν να θεωρηθούν
ως “διαπροσωπικές και δημόσιες συμφωνίες σχετικά με το τι οφείλουν να κάνουν οι συμμετέχοντες
σε μια κοινότητα πρακτικής προκειμένου να είναι λειτουργική μια κοινωνική ομάδα” (Atweh &
Seah, 2008, σελ. 3). Επιπλέον, οι αξίες για τα Μαθηματικά επηρεάζονται από την κουλτούρα μιας
κοινωνίας, τους σκοπούς των εκπαιδευτικών θεσμών για τη μαθηματική εκπαίδευση, τις αξίες και
τους σκοπούς των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τα Μαθηματικά (Bishop, 2008).
Σε πραγματικές συνθήκες της σχολικής τάξης, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μια αδιάκοπα
εξελισσόμενη και μερικές φορές απρόβλεπτη κατάσταση καθώς εκτυλίσσεται το κάθε μάθημα.
Σήμερα θεωρείται σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να σκεφτούν και να αναγνωρίσουν τις αξίες
που οι ίδιοι διδάσκουν, καθώς αυτή η συνειδητοποίηση έχει σοβαρές συνέπειες στην όποια
διαδικασία

ανάπτυξης

και

υλοποίησης

των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των

Μαθηματικών.
Στην παρούσα εισήγηση γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης των αξιών για τα Μαθηματικά με το
σχεδιασμό και τη διδακτική διαχείριση των μαθηματικών δραστηριοτήτων.
Μαθηματικές αξίες
Σύμφωνα με τον Bishop (2008, 2009) η ανάλυση των μαθηματικών αξιών μπορεί να προσεγγιστεί
με βάση τρεις βασικές συνιστώσες:
α) την ιδεολογική (ideological) που αφορά στις αξίες του ορθολογισμού (rationalism) και του
αντικειμενισμού (objectism).
Η αξία του ορθολογισμού δίνει έμφαση στη λογική ανάλυση, το συλλογισμό, το επιχείρημα και
είναι ίσως η αξία που οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν με τα Μαθηματικά. Γίνεται εμφανής
κατά τη διδακτική πρακτική στη σχολική τάξη των Μαθηματικών όταν δίνεται έμφαση στην
ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, συζητήσεων με αντιπαράθεση απόψεων και στην κατασκευή
αποδείξεων.
Η συμπληρωματική αξία του ορθολογισμού είναι ο αντικειμενισμός, που εμπεριέχει τις ιδέες της
συγκεκριμενοποίησης ιδεών και του συμβολισμού. Οι μαθηματικοί, σε όλη τη διάρκεια της
ιστορίας τους, έχουν δημιουργήσει πολλαπλούς τύπους αναπαράστασης, οι οποίοι συνήθως
χρησιμοποιούνται ως βάση για ένα επόμενο επίπεδο αφαίρεσης. Εκφράζεται στη διδακτική
πρακτική μέσω της ενθάρρυνσης των μαθητών να επινοούν τα δικά τους σύμβολα για να
αναπαραστήσουν τη σκέψη τους ή να χρησιμοποιούν με ευελιξία διαφορετικά εργαλεία (π.χ.
χειραπτικά, τεχνολογικά) συνδέοντας διαφορετικές περιοχές των Μαθηματικών.
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β) τη συναισθηματική (sentimental) συνιστώσα που περιλαμβάνει τις αξίες του ελέγχου (control)
και της προόδου (progress).
Η αξία του ελέγχου συνδέεται με την εκτίμηση της ασφάλειας που τα Μαθηματικά προσφέρουν,
μέσω των κανόνων και των διαδικασιών που έχουν αναπτύξει, καθώς μπορούν να προβλέπουν
καταστάσεις και να εφαρμόζονται σε καθημερινές καταστάσεις. Η αξία αυτή εμφανίζεται στη
σχολική τάξη όταν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δικαιολογούν γιατί μια απάντηση δεν είναι
σωστή ή γιατί ένας αλγόριθμος ισχύει ή να επεξεργάζονται μαθηματικές λύσεις σε κοινωνικά
ζητήματα.
Η συμπληρωματική αξία του ελέγχου είναι η πρόοδος, η οποία αναφέρεται στην εξέλιξη της
μαθηματικής σκέψης μέσω διαφορετικών θεωριών και μεθόδων. Γίνεται εμφανής όταν οι μαθητές
έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν διαφορετικούς τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος ή να
κάνουν γενικεύσεις ξεκινώντας από ειδικά παραδείγματα.
γ) την κοινωνιολογική συνιστώσα που εμπεριέχει την αξία της ανοιχτότητας (openness) και του
μυστηρίου (mystery).
Η ανοιχτότητα συνδέεται με τη δημόσια υπεράσπιση των ιδεών, καθώς όλες οι μαθηματικές ιδέες
είναι ανοιχτές να εξεταστούν από όλους. Η ενθάρρυνση των μαθητών να παρουσιάζουν όλες τις
ιδέες τους και να τις υπερασπίζονται στην τάξη αποκαλύπτει αυτή την αξία.
Η συμπληρωματική αξία της ανοιχτότητας είναι το μυστήριο (mystery), που συνδέεται με τη
γοητεία των μαθηματικών ιδεών. Καθένας που έχει κάποτε ερευνήσει ένα παζλ ή έχει αναρωτηθεί
για την ιστορία μαθηματικών ιδεών όπως το μηδέν ή το άπειρο μπορεί να αναλογιστεί πόσο
εκπληκτικά μπορεί να είναι τα μαθηματικά αποτελέσματα.
Αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μελών της ερευνητικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών
φορέων για τις μαθηματικές αξίες, τότε το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα και η διδασκαλία των
Μαθηματικών στη σχολική τάξη πρέπει να εξασφαλίζει την ευκαιρία στους μαθητές να τις
εκτιμήσουν. Προς την κατεύθυνση αυτή ο σχεδιασμός κατάλληλων μαθηματικών δραστηριοτήτων
μπορεί να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό.
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων
Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία στη Διδακτική των Μαθηματικών θα μπορούσαμε να
επισημάνουμε ότι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές αρχές:
-Να είναι σαφής ο μαθησιακός στόχος.
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Η ύπαρξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων (ή προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων με
βάση το νέο ΠΣ) είναι απαραίτητη, καθώς (βλ. ενδεικτικά Clements & Sarama, 2004; van de Walle,
2005; Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008):
α) περιγράφοντας τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά σε κάθε ηλικία, γίνεται σαφές τι ακριβώς
μπορούν να κάνουν,
β) δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει τις κατάλληλες προσδοκίες για τη μάθηση
των μαθητών,
γ) βοηθά τους γονείς να καταλάβουν καλύτερα την εξέλιξη της μάθησης των παιδιών τους,
δ) επιτρέπει την επίτευξη της παροχής ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά.
-Να γίνεται αξιοποίηση πλαισίων με νόημα για τα παιδιά.
Μια μαθηματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από ενεργή δράση των ατόμων τα οποία έχουν ένα
κίνητρο για να την πραγματοποιήσουν. Η ύπαρξη πλαισίων τα οποία είναι «ρεαλιστικά» για τους
μαθητές βοηθούν στην ενίσχυση της ενασχόλησής τους με τα Μαθηματικά (π.χ. καθημερινές
καταστάσεις που απαιτούν Μαθηματικά για την οργάνωσή τους, παιχνίδια, ιστορίες κ.λπ.).
-Να υπάρχει πρόβλεψη των ενεργειών των παιδιών και ευελιξία.
Για κάθε μαθησιακό στόχο ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέγει/σχεδιάζει δραστηριότητες
προβλέποντας πώς θα συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτές και ποιες ενέργειες των παιδιών βοηθούν
στην επίτευξή του (hypothetical learning trajectory, Simon, 1995).
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός διερευνά αν χρειάζεται προσαρμογή των δραστηριοτήτων ανάλογα με
τις ανάγκες των παιδιών, όπως προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε αυτές (Gravemeijer, 2004).
Σύμφωνα με τον Gravemeijer (2004) οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να οργανώσουν τη
διδασκαλία τους, χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά (υποδειγματικών) μαθηματικών
δραστηριοτήτων, καθώς και μια πορεία εξέλιξης της σκέψης του παιδιού για κάθε μαθηματικό
θέμα.
Ένα παράδειγμα
Στα νέα προγράμματα σπουδών έχει εισαχθεί από το νηπιαγωγείο η θεματική περιοχή των
στοχαστικών Μαθηματικών. Η εισαγωγή αυτή έγινε καθώς η ερμηνεία και η κριτική αξιολόγηση
πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, την πρόβλεψη και τη λήψη αποφάσεων κάτω
από αβέβαιες συνθήκες αποτελεί βασική δεξιότητα του μαθητή-μελλοντικού πολίτη του 21ου αιώνα
στη σύγχρονη κοινωνία. Η εισαγωγή των στοχαστικών Μαθηματικών από την προσχολική και
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πρώτη σχολική ηλικία επιτρέπει τη σταδιακή ανάπτυξη της στοχαστικής σκέψης των μαθητών και
μπορεί να εξασφαλίσει μία καλύτερη κατανόηση των στοχαστικών εννοιών στην πορεία της
μαθηματικής τους εκπαίδευσης (ΠΣ, 2011).
Τα στοχαστικά Μαθηματικά περιλαμβάνουν τη Στατιστική και τις Πιθανότητες. Στη συνέχεια θα
εστιαστούμε στη διδασκαλία των Πιθανοτήτων στην προσχολική ηλικία.
Με βάση το νέο ΠΣ για το νηπιαγωγείο (2011) δύο προτεινόμενοι μαθησιακοί στόχοι είναι να
δώσουμε τη ευκαιρία στα νήπια να πραγματοποιούν απλά πειράματα τύχης και να περιγράφουν το
δειγματικό χώρο καθώς και να χαρακτηρίζουν ένα παιχνίδι τύχης ως δίκαιο ή άδικο (βλ. σελ. 187188).
Προκειμένου να οργανώσουμε δραστηριότητες για τα παιδιά για την επίτευξη αυτών των στόχων,
ένα πρόσφορο θεωρητικό πλαίσιο για την εξέλιξη της σκέψης του παιδιού είναι του Jones και των
συνεργατών του (1997,1999). Σύμφωνα με αυτό παρουσιάζονται τέσσερα επίπεδα εξέλιξης της
πιθανολογικής σκέψης των μαθητών:
•

το υποκειμενικό (subjective) (π.χ. τα παιδιά δεν κάνουν μια ολοκληρωμένη

καταγραφή του συνόλου των δυνατών αποτελεσμάτων για ένα πείραμα τύχης, αλλά
απαντούν σύμφωνα με τις προσωπικές τους επιθυμίες ή κρίσεις),
•

το μεταβατικό (transitional) (π.χ. τα παιδιά μπορούν να προβλέπουν περισσότερο ή

λιγότερο πιθανά γεγονότα στηριζόμενα σε ποσοτικές κρίσεις, πολλές φορές όμως
επανέρχονται σε υποκειμενικές κρίσεις),
•

το άτυπα ποσοτικό (informal quantitative) (π.χ. τα παιδιά μπορούν να προβλέπουν

λιγότερο ή περισσότερο πιθανά γεγονότα βασισμένα σε ποσοτικές κρίσεις με συνέπεια),
•

το αριθμητικό (numerical) (π.χ. τα παιδιά μπορούν να προβλέπουν λιγότερο ή

περισσότερο πιθανά γεγονότα βασισμένα σε αριθμητικές λύσεις).
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, μπορούμε να προβλέψουμε ότι οι αρχικές απαντήσεις των νηπίων
σε μια πιθανολογική δραστηριότητα στηρίζονται σε υποκειμενικές κρίσεις. Για παράδειγμα, τα
παιδιά μπορεί να απαντήσουν ότι ο μόνος αριθμός που προκύπτει κατά τη ρίψη ενός ζαριού είναι το
6, διότι είναι ο τυχερός τους αριθμός ή γιατί είναι ο πιο μεγάλος. Επομένως, η επίτευξη του
μαθησιακού στόχου να μπορούν τα νήπια να περιγράφουν το δειγματικό χώρο σε ένα απλό πείραμα
τύχης σημαίνει να μπορούν να υπερβούν τις προσωπικές τους επιθυμίες ή κρίσεις και να
προβαίνουν σε μια πλήρη καταγραφή όλων των δυνατών αποτελεσμάτων.
Μια προτεινόμενη δραστηριότητα για την οργάνωση της διδασκαλίας σε αυτό το θέμα μπορεί να
είναι η ακόλουθη:
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«Η Αργυρώ έχει τα γενέθλιά της και θέλει να φτιάξει προσκλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο ένα από
τα αγαπημένα της χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο). Καθώς δεν μπορεί να αποφασίσει,
σκέφτηκε να φτιάξει ένα ζάρι με τα τρία αυτά χρώματα (2 πλευρές με κάθε χρώμα), να το ρίξει και
να χρησιμοποιήσει όποιο χρώμα τύχει. Ποιο χρώμα μπορεί να τύχει στην Αργυρώ για να βάψει τις
προσκλήσεις της;»
Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτή θα είναι μια πρόσφορη μαθηματική
δραστηριότητα αν δεν έχουμε προβλέψει πώς θα συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτή, δηλαδή ποιες
ενέργειές τους μπορούν να τα βοηθήσουν στην επίτευξη του μαθησιακού στόχου που έχει τεθεί.
Μια τέτοια πρόβλεψη μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό της διδακτικής διαχείρισης αυτής της
δραστηριότητας από την πλευρά του εκπαιδευτικού, κάτι που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τους
σχεδιασμού μιας μαθηματικής δραστηριότητας.
Στο σημείο αυτό μπορούμε να επανέλθουμε στις μαθηματικές αξίες που αναφέρθηκαν σε
προηγούμενη ενότητα. Τα παιδιά μπορεί να έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν δημόσια όλες τις
προβλέψεις τους, είτε είναι υποκειμενικές είτε όχι, συνδέοντας αυτή την ενέργειά τους με την αξία
της ανοιχτότητας. Επίσης, μπορεί να έχουν την ευκαιρία να τις καταγράφουν προτείνοντας δικούς
τους τρόπους, συνδέοντας αυτή τη δυνατότητα με την αξία του αντικειμενισμού. Τέλος,
προκειμένου να οδηγηθούν σε ένα συμπέρασμα μπορούν να συγκρίνουν τις προβλέψεις τους με τα
πραγματικά αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την πραγματοποίηση του πειράματος τύχης (ρίψη
του ζαριού), συνδέοντας αυτές τις ενέργειες με την αξία του ορθολογισμού.
Τόσο η πρόβλεψη της σκέψης του παιδιού όσο και η σύνδεση των ενεργειών του με μαθηματικές
αξίες οδηγούν σε ένα σχεδιασμό της διδακτικής διαχείρισης της συγκεκριμένης δραστηριότητας ως
εξής:


Κάθε παιδί αρχικά εκφράζει την πρόβλεψή του για τον προβληματισμό που τέθηκε (με
δικαιολόγηση). Οι διαφορετικές προβλέψεις των παιδιών μπορεί να καταγράφονται σε έναν
πίνακα με ένα τρόπο που μπορεί να επινοήσουν τα ίδια τα νήπια. (Για παράδειγμα κάθε
παιδί ανάλογα με το χρώμα που θα πει, επιλέγει ένα αντίστοιχο χρωματιστό αυτοκόλλητο
και το τοποθετεί στον πίνακα).



Κάθε παιδί καλείται να ρίξει το ζάρι μια φορά και τα αποτελέσματα των δοκιμών του
πειράματος καταγράφονται στον ίδιο πίνακα που έχουν δημιουργήσει για τις αρχικές
προβλέψεις τους.
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Στο τέλος τα νήπια συζητούν σχετικά με τα χρώματα που τους έτυχαν και αποφασίζουν τι
μπορεί να τύχει στην Αργυρώ (δηλαδή καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το χρώμα μπορεί
να είναι ή το κόκκινο ή το κίτρινο ή το πράσινο).

Ανάλογη πορεία μπορεί να ακολουθηθεί για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σχετικά με το
μαθησιακό στόχο που αφορά στον χαρακτηρισμό ενός παιχνιδιού τύχης ως δίκαιο ή άδικο. Σε αυτή
την περίπτωση τα νήπια έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν περισσότερο ή λιγότερο πιθανά
γεγονότα προκειμένου να οδηγηθούν σε ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Μια προτεινόμενη
δραστηριότητα είναι το ακόλουθο παιχνίδι, το οποίο παίζεται από δύο ομάδες παιδιών:
«Η μία ομάδα παίζει με τη χελώνα-πιόνι, η οποία αγωνίζεται στην πράσινη διαδρομή και η άλλη
ομάδα με το σαλιγκάρι-πιόνι, το οποίο αγωνίζεται στην κόκκινη διαδρομή. Η κίνηση κάθε ομάδας
καθορίζεται από μια σβούρα (3/4 πράσινο και 1/4 κόκκινο, βλ. εικόνα 1). Η ομάδα της χελώνας,
προχωράει ένα βήμα μπροστά, όταν ο δείκτης σταματήσει στο πράσινο χρώμα και η ομάδα του
σαλιγκαριού όταν ο δείκτης σταματήσει στο κόκκινο χρώμα. Νικήτρια είναι η ομάδα της οποίας το
πιόνι θα φτάσει πρώτο στο τέρμα.

Εικόνα 1
Είναι δίκαιο το παιχνίδι;»
Ο σχεδιασμός της διδακτικής διαχείρισης της δραστηριότητας και η σύνδεσή της με τις
μαθηματικές αξίες μπορεί να ακολουθήσει παρόμοια βήματα όπως και στην προηγούμενη
δραστηριότητα (πρόβλεψη, πραγματοποίηση παιχνιδιού, συζήτηση και συμπεράσματα).
Επίλογος
Ένας επαρκής σχεδιασμός δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό δεν μπορεί παρά να
περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω ζητήματα που αναφέρθηκαν, δηλαδή σαφήνεια του στόχου, εύρεση
του κατάλληλου πλαισίου και σχεδιασμό της διδακτικής διαχείρισης με βάση την πρόβλεψη των
ενεργειών των μαθητών.
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Η σύνδεση των μαθηματικών αξιών με το σχεδιασμό των μαθηματικών δραστηριοτήτων που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στη σχολική τάξη μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο
πλαίσιο για την οργάνωση της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών, καθώς μπορεί να
δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στη σχέση της μαθηματικής εκπαίδευσης με τη
διαμόρφωση της ταυτότητας των μαθητών ως μελλοντικοί πολίτες.
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ABSTRACT
The goal of this study was to observe and analyze the use and understanding of line symmetry in a
4th grade class. The study concentrated on the concepts of line symmetry and more specifically in
the instructional methods using hands-on manipulative to assist students to actively participate and
construct their understanding of the concept of line symmetry. Through the use of manipulatives
the students’ understanding has significantly grown as they are communicating, reasoning, and
actively participating in the construction of their learning. Even as the manipulatives are
meaningful and helpful in the understanding of the concepts about the line of symmetry, there exist
are some difficulties that hinder the learning for all students.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού
σχετικά με την έννοια της αξονικής συμμετρίας. Συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί μια διδακτική
παρέμβαση που περιλαμβάνει την χρήση διδακτικών εργαλείων που συμβάλουν στην διαμόρφωση
ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την εμπλοκή των μαθητών σε μια σειρά από
δραστηριότητες με στόχο την κατανόηση της έννοιας της αξονικής συμμετρίας. Μέσα από την
αλληλεπίδραση τους με τα διδακτικά εργαλεία οι μαθητές εξελίσσουν τις αντιλήψεις τους σχετικά
με την έννοια της αξονικής συμμετρίας. Από την άλλη μεριά, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί
των συγκεκριμένων εργαλείων δρουν καταλυτικά στην ανάδειξη των παρανοήσεων των μαθητών.
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
Η έννοια του ορθογώνιου μετασχηματισμού στη γεωμετρία βασίζεται στην έννοια της αλλαγής
θέσης ενός σώματος από μια θέση σε μια άλλη. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κίνησης είναι η
διατήρηση του σχήματος και του μεγέθους του σώματος. Κατά τη διάρκεια της αλλαγής θέσης του,
το τρισδιάστατο αντικείμενο ή το γεωμετρικό σχήμα διατηρεί σταθερό το σχήμα του, τη μορφή του
και τις διαστάσεις του, από την αρχή της κίνησης μέχρι το τέλος (Modenov and Parkhomenko,
1965). Κατά τον ορθογώνιο μετασχηματισμό, λοιπόν, ενός γεωμετρικού αντικειμένου, αυτό αλλάζει
θέση στο χώρο και πιθανόν προσανατολισμό, διατηρεί όμως σταθερές όλες του τις ιδιότητες. Οι
κύριοι τύποι ορθογώνιων μετασχηματισμών ενός γεωμετρικού αντικειμένου στο χώρο είναι η
μεταφορά, η περιστροφή και η συμμετρία. Η μεταφορά ως τύπος ορθογώνιου μετασχηματισμού
περιλαμβάνει τη μεταφορά κάθε σημείου του γεωμετρικού αντικειμένου σε ένα άλλο κατά ένα
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σταθερό διάνυσμα. Η περιστροφή ενός γεωμετρικού αντικειμένου προϋποθέτει τον άξονα
περιστροφής στην περίπτωση ενός στερεού ή το σημείο περιστροφής στην περίπτωση ενός
επιπέδου σχήματος, και την προσανατολισμένη γωνία κατά την οποία κάθε σημείο του
αντικειμένου θα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα ή το σημείο. Ο άξονας περιστροφής μπορεί να
είναι οποιαδήποτε ευθεία στο χώρο, είτε διέρχεται το στερεό είτε όχι και αντίστοιχα το σημείο
περιστροφής μπορεί να είναι οποιαδήποτε σημείο στο επίπεδο είτε ανήκει στο σχήμα είτε όχι..
Τέλος, η συμμετρία είναι ο ορθογώνιος μετασχηματισμός όπου κάθε σημείο του γεωμετρικού
αντικειμένου οδηγείται στο συμμετρικό του, είτε ως προς ένα επίπεδο είτε έναν άξονα είτε ένα
σημείο.
Ο Malkevitch (1998) στην προσπάθειά του να καθορίσει τις απαραίτητες έννοιες που θα πρέπει να
περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα σπουδών της Γεωμετρίας αναφέρει ότι η έννοια της
συμμετρίας συνδέεται συχνά με την τέχνη και το σχέδιο. Επιπλέον, έννοιες όπως τα πολύγωνα, τα
πολύεδρα και η επικάλυψη του επιπέδου συσχετίζονται με την έννοια της συμμετρία. Η έννοια της
συμμετρίας έχει ερευνηθεί από πολλούς ερευνητές, εφόσον αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας στις
περισσότερες τάξεις του σχολείου σε όλες τις χώρες του κόσμου με και χωρίς τη χρήση ψηφιακών
υλικών (Küchemann, 1980; Γαγάτση & Γαλλή, 1989; Hoyles & Healy,1997; Markopoulos,
Panagiotakopoulos, & Potari, 2008). Με τον όρο «συμμετρία ενός επίπεδου γεωμετρικού
σχήματος» εννοούμε έναν μετασχηματισμό του σχήματος στον εαυτό του (Τριανταφυλλίδης &
Σδρόλιας, 2007).
Στην

περίπτωση

της

συμμετρίας,

τα

σχήματα

μπορούν

να

υποστούν

τριών

ειδών

μετασχηματισμούς, ανάλογα με τους οποίους καθορίζεται και το είδος της συμμετρίας που υπάρχει
κάθε φορά και για το λόγο αυτό μπορεί να μιλάμε για αξονική ή περιστροφική συμμετρία. Στην
παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την αξονική συμμετρία, δηλαδή τον ορθογώνιο
μετασχηματισμό που καλείται συμμετρία ως προς ευθεία/άξονα (ανάκλαση-reflection) (Τσελεπίδης
& Μαρκόπουλος, 2005). Συμμετρία σύμφωνα με τον Rosen (1995), είναι «η διατήρηση σε μια
πιθανή αλλαγή». Συγκεκριμένα, διακρίνονται
πιθανότητα για μια

δύο συστατικά στοιχεία της συμμετρίας: η

αλλαγή και η διατήρηση κατά την αλλαγή. Αλλαγή θεωρείται ο

μετασχηματισμός του γεωμετρικού αντικειμένου που διατηρεί όμως το αντικείμενο αναλλοίωτο,
δηλαδή διατηρεί τις ιδιότητές του αμετάβλητες. Οι Leikin, Berman και Zaslavsky (1997),
βασιζόμενοι στον προηγούμενο ορισμό, θεωρούν ότι η συμμετρία περιλαμβάνει τρία στοιχεία: ένα
γεωμετρικό αντικείμενο, τις ιδιότητές του και ένα μετασχηματισμό. Το γεωμετρικό αντικείμενο
μολονότι είναι αυτό που υπόκειται στην διαδικασία του μετασχηματισμού, διατηρεί όλες του τις
ιδιότητες αμετάβλητες. Με άλλα λόγια, η συμμετρία ως προς άξονα περιλαμβάνει ένα αρχικό
γεωμετρικό σχήμα ή αντικείμενο, την διαδικασία του μετασχηματισμού αλλά και ένα παραγόμενο
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αντικείμενο, το οποίο μπορεί να ταυτιστεί με το αρχικό. Βέβαια, η τελική ισότητα ανάμεσα στο
αρχικό και το παραγόμενο αντικείμενο δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο, εφόσον η διαδικασία
του μετασχηματισμού απαιτεί την ένα προς ένα αντιστοίχιση των στοιχείων των δύο αντικειμένων
(Leikin, Berman & Zaslavsky, 1997, σελ. 195). Συνοπτικά, η αξονική συμμετρία στο επίπεδο είναι
ένας γεωμετρικός μετασχηματισμός (αυτός που απεικονίζει ένα σημείο στο "είδωλό του") με
ξεχωριστές ιδιότητες: τα μήκη και τα μέτρα των γωνιών διατηρούνται, όμως αλλάζει ο
προσανατολισμός: μια κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά γίνεται από δεξιά προς τα αριστερά
(Πατρώνης, 2001, σελ. 78).
Όλοι οι τύποι των ορθογώνιων μετασχηματισμών περιλαμβάνουν ένα αρχικό γεωμετρικό
αντικείμενο, μια διαδικασία μετασχηματισμού και τη δημιουργία ενός νέου γεωμετρικού
αντικειμένου ίσου με το αρχικό, το οποίο είναι, όμως, προϊόν του συγκεκριμένου
μετασχηματισμού. Η ισότητα του τελικού αντικειμένου με το αρχικό δεν αποτελεί μοναδικό
κριτήριο, καθώς η διαδικασία του μετασχηματισμού απαιτεί την ύπαρξη της 1-1 αντιστοιχίας των
σημείων των δύο αντικειμένων.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού
σχετικά με την έννοια της αξονικής συμμετρίας. Συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί μια διδακτική
παρέμβαση που περιλαμβάνει την χρήση διδακτικών εργαλείων που συμβάλουν στην διαμόρφωση
ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών σε μια σειρά από
δραστηριότητες με στόχο την κατανόηση της έννοιας της αξονικής συμμετρίας.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
Στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (2011) εισάγονται για πρώτη
φορά οι μετασχηματισμοί ως διακριτή μαθηματική περιοχή. Συγκεκριμένα οι Μετασχηματισμοί
αποτελούν μία από τις τέσσερις τροχιές στις οποίες αναπτύσσεται η θεματικής ενότητα του ΧώρουΓεωμετρία. Οι άλλες τρεις τροχιές είναι: Χώρος, Γεωμετρικά Σχήματα και και Οπτικοποιήσεις.
Η μαθησιακή διαδρομή των Μετασχηματισμών αναπτύσσεται ως εξής:
Στον πρώτο κύκλο (Νηπιαγωγείο έως Β΄ τάξη Δημοτικού) οι μαθητές παρατηρούν μετατοπίσεις και
στροφές (90, 180, 360 και 45 μοιρών) προβλέποντας το αποτέλεσμα, αναγνωρίζουν συμμετρικά
σχήματα εντοπίζοντας τους άξονες συμμετρίας και κάνουν κατασκευές συμμετρικών καταστάσεων
και σχημάτων σε πραγματικά και ψηφιακά περιβάλλοντα, προσεγγίζοντας τις ιδιότητες της
συμμετρίας.
75

Στο δεύτερο κύκλο (Γ΄ έως Στ΄ τάξη Δημοτικού), χρησιμοποιούν τους μετασχηματισμούς για
σύγκριση σχημάτων και πραγματοποιούν κατασκευές με τη χρήση μετατοπίσεων και στροφών,
κατασκευάζουν συμμετρικά σχήματα και σχήματα με άξονες συμμετρίας με οριζόντιους και
κατακόρυφους άξονες και περιγράφουν τις ιδιότητες της αξονικής συμμετρίας.
Τέλος, στον τρίτο κύκλο (Α΄ έως Γ΄ τάξη Γυμνασίου) οι μαθητές δημιουργούν και συνδυάζουν
μετατοπίσεις και στροφές για γεωμετρικές και άλλες κατασκευές, χρησιμοποιούν τις ιδιότητες της
συμμετρίας για να εντοπίσουν τις ιδιότητες των σχημάτων και πραγματοποιούν κατασκευές
συμμετρικών με διάφορους άξονες. Στον κύκλο αυτό οι μαθητές γνωρίζουν την κεντρική
συμμετρία και την ομοιότητα.
Στην παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε μια διδακτική παρέμβαση για το δεύτερο κύκλο και ειδικότερα
για την Δ’ τάξη. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στόχευαν στα Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα που περιγράφονται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Συγκεκριμένα, τα ΠΜΑ που
σχετίζονται με την έννοια της συμμετρίας είναι στην Δ΄ τάξη είναι τα παρακάτω:


Να περιγράφουν ένα μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας σημεία αναφοράς ή διευθύνσεις.



Να εντοπίζουν ίσα επίπεδα σχήματα χρησιμοποιώντας μετασχηματισμούς σε φυσικό και
ψηφιακό περιβάλλον.



Να εξασκούνται στο σχεδιασμό σχημάτων που έχουν άξονες συμμετρίας σε ποικιλία
καμβάδων.



Να αναγνωρίζουν σχήματα με κέντρο συμμετρίας.



Να συνδέουν τους μετασχηματισμούς με τη δημιουργία απλών ψηφιδωτών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η χρήση των διδακτικών υλικών κρίνεται απαραίτητα στη σχολική τάξη, εφόσον τα χρηστικά
υλικά, πραγματικά αντικείμενα και προσομοιώσεις στον υπολογιστή, διευκολύνουν τη μάθηση
καθώς οι εξωτερικές αναπαραστάσεις μαθηματικών εννοιών και πράξεων μπορούν να βοηθήσουν
τους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές τους εσωτερικές αναπαραστάσεις. Όπως υποστηρίζει όμως ο
Bauersfeld (1995), τα διδακτικά υλικά καθαυτά και οι ιδιότητές τους δε συντελούν από μόνα τους
στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των παιδιών. Αντίθετα, θεωρούμε ότι οι φυσικές ενέργειες
των παιδιών πάνω σε αυτά, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και οι αναστοχαστικοί συλλογισμοί
πάνω στις ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην κατασκευή ή και ανακατασκευή νοητικών σχημάτων
και λειτουργιών των παιδιών (Markopoulos & Potari 1999; Μαρκόπουλος, 2011).
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Η χρήση των διδακτικών υλικών και εργαλείων θεωρούμε ότι αποκτά κυρίαρχο ρόλο στη
διαμόρφωση των κατάλληλων πλαισίων συμφραζομένων (contexts) προκειμένου να μελετηθούν οι
ενέργειες και οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τις μαθηματικές έννοιες.. Ο Cobb αναφέρει ότι
τα υλικά που οι μαθητές χειρίζονται μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο αν θέλουμε οι μαθητές
μας να μάθουν κατανοώντας αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα δουλέψουν με τα υλικά
εξαρτάται από το δάσκαλο και από αυτούς τους ίδιους. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση βασίζεται
ουσιαστικά στην άποψη ότι η μαθηματική γνώση δεν είναι κάπου κρυμμένη και περιμένει να
ανακαλυφθεί από τους μαθητές, όπως επίσης ότι τα διδακτικά υλικά δεν κρύβουν μαθηματική δομή
που οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν. Αντίθετα, μέσα από τη δραστηριότητα που οργανώνεται με
τα υλικά, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το δάσκαλο,
να εκφράζουν τις ιδέες τους και να ανταλλάσσουν τις ερμηνείες που αποδίδουν στις μαθηματικές
τους ενασχολήσεις (Cobb, Yackel & Wood, 1992).
Η οργάνωση της διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση
χρησιμοποιήθηκαν διδακτικά – χειραπτικά υλικά με σκοπό να πειραματιστούν οι μαθητές, να
διερευνήσουν και να ανακαλύψουν μόνοι τους τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα συμμετρικά
σχήματα. Στη δεύτερη φάση, η διδακτική παρέμβαση βασίστηκε στο λογισμικό Geogebra, ένα
ψηφιακό περιβάλλον μάθησης με δυνατότητα σχεδίασης σχημάτων και αξόνων συμμετρίας,
μετασχηματισμού και παρατήρησης των ταυτόχρονων αλλαγών που συμβαίνουν στα συμμετρικά
σχήματα αν αλλάξουμε το μέγεθος η τον προσανατολισμό του αρχικού σχήματος. Στη
συγκεκριμένη εργασία θα περιοριστούμε στην πρώτη ερευνητική φάση. Συγκεκριμένα
σχεδιάστηκαν τρεις δραστηριότητες - φύλλα εργασίας βασισμένα στη χρήση διαφόρων διδακτικών
υλικών. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη δραστηριότητα δόθηκαν στους μαθητές ντόμινο
σχεδιασμένα, ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βρουν τα παιδιά τα συμμετρικά των σχημάτων και
σχεδίων που βρίσκονται στις καρτέλες του ντόμινο. Ο έλεγχος γίνεται οπτικά από τους μαθητές και
κάθε ένας αιτιολογεί τη δράση του. Στην προσπάθειά τους να ταιριάξουν τα σωστά συμμετρικά
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ντόμινο, θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ αξονικής συμμετρίας, μεταφοράς και περιστροφής και να
αιτιολογήσουν τη σκέψη τους. Αναμένεται ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να διαχωρίσουν
μόνοι τους και να κατανοήσουν τα διάφορα είδη των ορθογώνιων μετασχηματισμών. Συνολικά,
δόθηκαν 12 κομμάτια ντόμινο αλλά μόνο τα 8 από αυτά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να
δημιουργηθούν συμμετρικά ζευγάρια. Τέλος, μπορούσαν να ελέγξουν την ορθότητα των επιλογών
τους χρησιμοποιώντας καθρεφτάκια.
Το δεύτερο φύλλο εργασίας στηρίχτηκε στην αξιοποίηση των Pattern Blocks.

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα pattern blocks και
να φτιάξουν ένα κανονικά εξάγωνο και τους με 1, 2 και 3 άξονες συμμετρίας. Αυτό θα βοηθήσει
τους μαθητές να διακρίνουν ότι τι κανονικό εξάγωνο δεν έχει μόνο έναν άξονα συμμετρίας όπως
είχαν απαντήσει σχεδόν αποκλειστικά σε αντίστοιχη ερώτηση του pro-test καθώς και να
ανακαλύψουν την ισότητα των διαφόρων σχημάτων αλλά και των πλευρών του κανονικού
εξαγώνου.
Στο τρίτο φύλλο εργασίας, το βασικό διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο γεωπίνακας.

Η μεταφορά σχημάτων στο γεωπίνακα αποσκοπεί στην ενασχόληση των παιδιών με ποικιλία
καμβάδων, που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους, ξεφεύγουν από την τυπική μαθηματική
δραστηριότητα και δίνουν την αίσθηση παιχνιδιού, μετατρέποντας τη δραστηριότητα σε
ενδιαφέρον παιχνίδι, όπου το άγχος καταργείται και τα λάθη διορθώνονται πολύ εύκολα. Ο
γεωπίνακας άλλωστε έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ερευνητές ως το καλύτερο χειραπτικό υλικό
για την καλλιέργεια του πνεύματος της εξερεύνησης στα μαθηματικά (Harkin, 1975). Στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να σχεδιάσουν τους άξονες συμμετρίας του
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γεωπίνακα αλλά και συμμετρικά ορισμένων σχημάτων ως προς τον κάθετο, τον οριζόντιο και τον
πλάγιο άξονα, καλύπτοντας τις περιπτώσεις αξονικής συμμετρίας μέσα και έξω από το σχήμα. Στο
τέλος, οι μαθητές μετέφεραν τα τελικά σχήματά τους σε διάστικτο χαρτί.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη έρευνα προέρχονταν από αστική
περιοχή του νομού Αχαΐας και φοιτούσαν στην Δ΄ τάξη του 18ου Δημοτικού σχολείου Πατρών.
Μετά την επιλογή του σχολείου που θα συμμετείχε στην έρευνά μας, ακολούθησε η χορήγηση των
pre-tests σε κάθε τάξη του δημοτικού. Ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων φύλλων εργασίας
βασίστηκε στην κάλυψη όλων των παραμέτρων της αξονικής συμμετρίας που μπορεί να
συναντήσουν οι μαθητές, τόσο στην σχολική όσο και στην καθημερινή τους ζωή, και περιελάμβανε
δραστηριότητες αναγνώρισης συμμετρικών σχημάτων, σχεδίασης οριζόντιου, κάθετου ή πλάγιου
άξονα στα σχήματα αυτά και κατασκευής συμμετρικών σχημάτων ως προς όλα τα παραπάνω είδη
αξόνων. Κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις αφορούσε την αξονική συμμετρία τόσο μέσα όσο
και έξω από το σχήμα. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές εργάζονταν σε
ομάδες. Οι ομάδες αυτές ήταν τυχαίες, 4-5 ατόμων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αλληλεπίδραση
παιδιών από διαφορετικά επίπεδα, κάτι που ευνοεί την ανταλλαγή απόψεων και το διάλογο
ανάμεσα στους μαθητές.
Τα δεδομένα από την διδακτική παρέμβαση αποτέλεσαν οι απομαγνητοφωνήσεις των συζητήσεων
των μαθητών αλλά και με την εκπαιδευτικό – ερευνήτρια, οι σημειώσεις πεδίου και α φύλλα
εργασίας των μαθητών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΑΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση των υλικών
παρουσιάζεται ανά δραστηριότητα:
Ντόμινο
Όπως αναφέραμε παραπάνω από τα 12 ντόμινο που δόθηκαν στους μαθητές μόνο με τα 8 από αυτά
μπορούσαν να σχηματιστούν συμμετρικά ζευγάρια. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα 4 ζευγάρια
και τις δυσκολίες που φαίνεται να αντιμετώπισαν οι μαθητές όπως αναδεικνύονται από τις
λανθασμένες απαντήσεις τους.
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9Εικόνα 5

Στην πρώτη περίπτωση (εικόνα 5) μόνο 4 από τις 6 ομάδες κατάφεραν να τοποθετήσουν σωστά τα
συμμετρικά ντόμινο ώστε να προκύπτει αξονική συμμετρία σε όλους τι πιθανούς συνδυασμούς. Οι
υπόλοιπες ομάδες έλαβαν υπόψη τους τον άξονα συμμετρίας μόνο για ένα μόνο μέρος των ντόμινο,
αυτό που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά. (εικόνα 6).

Εικόνα 6

Αρχικά, οι μαθητές δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν το καθρεφτάκι ώστε να τους βοηθήσει να
απαντήσουν σωστά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται λάθη συμμετρίας συνολικά στα ντόμινο.
Μόλις όμως κατανόησαν τη χρήση του, κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να
συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά.
-

Μ1: Κυρία, το κάναμε. Μόνο που αλλάζει αυτό .(είχαν κάνει συμμετρία μόνο ως προς το ένα
μέρος του ντόμινο και όχι συνολικά).

-

Δ: Αν αλλάζει αυτό, όπως λες, μήπως δεν είναι συμμετρικό;

Χρησιμοποιούν το καθρεφτάκι και ο ένας το κρατάει και οι υπόλοιποι κοιτούν το σχήμα που
ανακλάται σε αυτό και προσπαθούν να τοποθετήσουν κατά τον ίδιο τρόπο το αντίστοιχο ντόμινο.
-

Μ1: Κυρία, το ελέγχουμε τώρα και βγαίνει!

-

Δ: Μπράβο, συνεχίστε έτσι.

Εικόνα 7

Στην δεύτερη περίπτωση (εικόνα 7) η πλειοψηφία των ομάδων δυσκολεύτηκε να τοποθετήσει
σωστά τα συμμετρικά ντόμινο. Αν και όλοι οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα σωστά ζευγάρια (από
αυτά που τους είχαν δοθεί), παρατηρήθηκε πως οι 4 ομάδες έλαβαν υπόψη τους την αξονική
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συμμετρία μόνο στην εξωτερική πλευρά των σχημάτων ντόμινο. Αντιπροσωπευτική περίπτωση
λανθασμένης απάντησης παρουσιάζεται στην εικόνα 8.

Εικόνα 8

Οι μαθητές της ομάδας 6 έκαναν συμμετρία ως προς κέντρο (εικόνα 9).

Εικόνα

Φάνηκε πως δεν έλαβαν καθόλου υπόψη

τους τον άξονα συμμετρίας που είχε δοθεί, μολονότι

ήξεραν πώς να χρησιμοποιούν το καθρεφτάκι:
-

Μ1: Κυρία, σωστό δεν είναι;

-

Δ: Είναι συμμετρικά; για κοιτάξτε το.

-

Μ1: Κυρία, πέφτει επάνω, το κάναμε από την αρχή, τα κολλήσαμε για να το δούμε.

-

Δ: Δηλαδή, αν βάλουμε το καθρεφτάκι πάνω στον άξονα, το σχήμα που βλέπετε στον
καθρέπτη είναι το ίδιο με αυτό που έχετε κολλήσει;

-

Μ2: Όχι.

-

Δ: Ποια είναι η διαφορά του;

-

Μ1: Ότι είναι αυτό από ‘δω. (το ένα σχήμα του ντόμινο είναι ανάποδα)

-

Δ: Μήπως έχετε κάνει κάτι λάθος λοιπόν;

-

Μ2: Κάποια είναι συμμετρικά με τα άλλα και κάποια περισσεύουν.

-

Δ: Το έχουμε πει από την αρχή ότι κάποια ντόμινο θα τα χρειαστείτε και κάποια θα
περισσεύουν.

-

Μ1: Όποια θέλουμε περισσεύουν;

-

Δ: Όχι όποια θέλετε. Όποια δεν ταιριάζουν.
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Στην τρίτη περίπτωση όλες οι ομάδες τοποθέτησαν σωστά το συγκεκριμένο ζευγάρι ντόμινο.
Παρουσιάστηκε και σε αυτήν την περίπτωση ποικιλία στον προσανατολισμό των σχημάτων
(εικόνες 10, 11, 12).

Εικόνα 10

Εικόνα 11

Εικόνα 12

Η ορθότητα των απαντήσεων είναι ίσως αποτέλεσμα και της διαφορετικότητας των σχημάτων που
απεικονίζονται στα ντόμινο, κάτι που δεν ισχύει στην προηγούμενη περίπτωση και μπέρδεψε τους
μαθητές.
Στην τέταρτη περίπτωση, οι περισσότεροι μαθητές (5 από τις 6 ομάδες) δεν δυσκολεύτηκαν να
ταιριάξουν σωστά τα σχήματα και να τοποθετήσουν σωστά τα συμμετρικά ντόμινο (Εικόνα 13)

Εικόνα 13

Η χρήση του καθρέπτη διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην απάντηση των μαθητών.Η σύνδεση
της δίπλωσης των σχημάτων με την διαδικασία του μετασχηματισμού της αξονικής συμμετρίας
ήταν κυρίαρχη και στις απαντήσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Για
παράδειγμα, η ομάδα 6 δυσκολεύτηκε να χειριστεί τα σχήματα γιατί δεν ήξερε ποιες είναι οι
ιδιότητες των συμμετρικών σχημάτων.
-

Μ1: Κυρία, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν θυμάται κανένας ποια είναι τα συμμετρικά
σχήματα.

-

Δ: Από το παράδειγμα, δεν μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι τα συμμετρικά σχήματα; τι
κοινά στοιχεία έχουν;

-

Μ1: Αυτά που τα κολλάμε και είναι ίδια; (με τα χέρια του έδειχνε σαν να διπλώνει το χαρτί
και το ένα σχήμα να πέφτει πάνω στο άλλο).
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Η ύπαρξη των τεσσάρων επιπλέον σχημάτων ντόμινο που έμοιαζαν με τα σωστά σχήματα,
δυσκόλεψε τους μαθητές και τους δημιουργούσε αμφιβολίες για τις απαντήσεις τους. Αν και
τονίστηκε επανειλημμένα ότι περισσεύουν ορισμένα σχήματα, ωστόσο οι μαθητές το ξεχνούσαν
δυσκολεύονταν να ταιριάξουν τα σχήματα. Για παράδειγμα:
-

Μ1: Κυρία, δεν μπορούμε, δεν βγαίνει.

-

Δ: Τι εννοείτε ότι δεν βγαίνει;

-

Μ1: Κοιτάξτε, το ένα σχήμα είναι έτσι (δείχνει το ένα ντόμινο), και τώρα το άλλο πρέπει να
έχει τον κύκλο πάνω και το άλλο σχήμα κάτω. Δεν γίνεται όμως αυτό…

-

Δ: Θυμάσαι τι είπαμε πριν; Υπάρχουν και κάποια ντόμινο που περισσεύουν και δεν θα τα
χρησιμοποιήσουμε.

-

Μ1: Α, ναι. Δηλαδή αυτό το σχήμα είναι άχρηστο. Θα το βάλουμε στην άκρη και δεν θα το
ξανά χρειαστούμε.

Pattern Blocks
Όλοι οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με το συγκεκριμένο υλικό και πειραματίστηκαν με στόχο αρχικά
δημιουργία του εξαγώνου με διάφορους συνδυασμούς σχημάτων και στην συνέχεια τον εντοπισμό
των αξόνων συμμετρίας του εξαγώνου. εντοπισμό. Οι μαθητές της 1ης ομάδας σχεδίασαν 4 άξονες
συμμετρίας στο κανονικό εξάγωνο. έναν κατακόρυφο, έναν οριζόντιο και δύο πλάγιους άξονες. Τα
Pattern Blocks χρησιμοποιήθηκαν με δύο διαφορετικούς τρόπους για να κατασκευαστεί το
εξάγωνο. Οι άξονες συμμετρίας που κατασκευάστηκαν φαίνεται ότι συνδέονται με τον τρόπο που
επέλεξαν οι μαθητές της ομάδας να σχηματίσουν το εξάγωνο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν ως
συμμετρικά σχήματα τα δύο τραπέζια στη μία περίπτωση και το ισόπλευρο τρίγωνο και το ρόμβο
στη δεύτερη (Εικόνα 14)

Εικόνα 14
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Η 2η ομάδα κατάφερε να σχεδιάσει μόνο δύο άξονες συμμετρίας στο κανονικό εξάγωνο. Όπως
φαίνεται και στην εικόνα 15, σχεδίασαν μόνο τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, επαληθεύοντας
την αδυναμία αναγνώρισης του πλάγιου άξονα συμμετρίας (Markopoulos, Panagiotakopoulos, &
Potari, 2008).

Εικόνα 15

Φαίνεται ότι οι απαντήσεις των μαθητών ταυτίζονται και σε αυτήν την περίπτωση με τον
πειραματισμό τους με το διδακτικό υλικό. Οι μαθητές σε αυτήν την περίπτωση κατάφεραν να
κατασκευάσουν το κανονικό εξάγωνο μόνο με τη χρήση δύο τραπεζίων.
Η 3η ομάδα αναγνώρισε τρεις άξονες συμμετρίας στο κανονικό εξάγωνο, παρόλο που στο φύλλο
εργασίας τους έχουν σχεδιάσει 4 (Εικόνα 16).

Εικόνα 16

Και στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές σχεδίασαν τους βασικούς (οριζόντιο και κάθετο) άξονες, και
δύο μόνο πλάγιους. Αν και αναγνωρίζουν, όπως φαίνεται την ύπαρξη πλάγιων αξόνων συμμετρίας,
δεν καταφέρνουν να τους εντοπίσουν όλους και αρκούνται στη σχεδίαση μόνο κάποιων
«πρωτοτυπικών» περιπτώσεων. Οι μαθητές και στην συγκεκριμένη περίπτωση αξιοποίησαν μόνο
τα δύο τραπέζια για να κατασκευάσουν το εξάγωνο.
Η 4η ομάδα κατασκεύασε δύο άξονες συμμετρίας στο κανονικό εξάγωνο αλλάζοντας την θέση των
δύο τραπεζίων. Η καινοτομία των μαθητών της συγκεκριμένης ομάδας, σε σχέση με τους
υπόλοιπους, ήταν πως χρησιμοποίησαν και 6 ισόπλευρα τρίγωνα για να κατασκευάσουν ένα
κανονικό εξάγωνο. Ωστόσο, αν και το μετέφεραν σωστά στο φύλλο εργασίας τους, δεν κατάφεραν
να κάνουν τη σύνδεση του σχήματός τους με τους άξονες συμμετρίας, τους οποίους είχαν βρει και
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σχεδιάσει .Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πώς στην αρχή οι μαθητές κατασκεύασαν πολλά
κανονικά εξάγωνα, χρησιμοποιώντας όλα τα σχετικά σχήματα από τα Pattern Blocks, πιστεύοντας
πως κάθε ένωση των σχημάτων είναι και άξονας συμμετρίας. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησαν 3
ρόμβους και έφτιαξαν ένα κανονικό εξάγωνο, στο οποίο όμως τα pattern blocks δεν αποτύπωναν
τους άξονες συμμετρίας του σχήματος (Εικόνα 17).

Εικόνα 17

-

Δ: Πόσοι είναι οι άξονες συμμετρίας που έχετε βρει σε αυτή την περίπτωση;

-

Μ1: 3.

-

Δ: Δηλαδή ποιοι είναι οι άξονες συμμετρίας;

-

Μ1: δείχνει τη μία γραμμή που χωρίζει τον έναν ρόμβο από τους υπόλοιπους.

-

Μ2: Όχι, είναι 2.

-

Μ3: Όχι ούτε 2, ένας είναι.

-

Δ: Ποιος είναι αυτός;

-

Μ3: δείχνει τη μία γραμμή που χωρίζει τον έναν ρόμβο από τους υπόλοιπους

-

Δ: Δηλαδή αυτός ο άξονας χωρίζει το σχήμα στη μέση και το ένα μισό είναι το συμμετρικό
του άλλου;

-

Μ2: Α, όχι, δεν υπάρχει (εννοούν πως δεν αποτυπώνονται οι άξονες συμμετρίας στο
εξάγωνο με τη συγκεκριμένη περίπτωση σχημάτων).

Από το παραπάνω απόσπασμα φάνηκε ότι η χρήση του διδακτικού υλικού δεν βοήθησε τους
μαθητές να αναπτύξουν τις αντιλήψεις σχετικά με την έννοια της αξονικής συμμετρίας. Μάλιστα
θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το συγκεκριμένο υλικό έδρασε περιοριστικά καθώς οι
μαθητές ταύτισαν την έννοια της συμμετρίας μόνο με τη διχοτόμηση του σχήματος.
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Η 5η και 6η ομάδα δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα από τις ομάδες 2 και 3. Χρησιμοποίησαν τα δύο
τραπέζια για να κατασκευάσουν το εξάγωνο και αναγνώρισαν τους οριζόντιους και κάθετους
άξονες.
Μέσα από τον πειραματισμό με το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό φάνηκε ότι οι μαθητές
περιορίστηκαν στις αντιλήψεις που είχαν και πριν τη χρήση των Pattern Blocks σχετικά με την
έννοια της αξονικής συμμετρίας. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις δεν αξιοποίησαν το υλικό για να
ανακαλύψουν τους άξονες συμμετρίας. Αντίθετα, βασιζόμενοι στις αντιλήψεις τους για τον αριθμό
των αξόνων συμμετρίας ενός κανονικού εξαγώνου, προσπάθησαν απλά να τους αναπαραστήσουν
με τα Pattern Blocks.
Γεωπίνακες
Αρχικά οι μαθ8ητές δεν δυσκολεύτηκαν να κατασκευάσουν τους άξονες συμμετρίας στο
γεωπίνακα. Όλες οι ομάδες κατασκεύασαν με λαστιχάκια ένα κάθετο, έναν οριζόντιο και δύο
πλάγιους άξονες συμμετρίας και τους μετέφεραν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο διάστικτο χαρτί.
Αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός πώς οι μαθητές φρόντιζαν να μετρήσουν τα καρφάκια του
γεωπίνακα στα δύο συμμετρικά μέρη του ώστε κάθε φορά αυτά να είναι ίσα.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα γεωμετρικό σχήμα και να
κατασκευάσουν το συμμετρικό του σχήματος ως προς τους άξονες συμμετρίας που είχαν
κατασκευάσει προηγούμενα. Επιπλέον τους ζητήθηκε να συγκρίνουν τα δύο σχήματα και να
εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές.
Η 1η ομάδα προσπάθησε να κατασκευάσει δύο σχήματα συμμετρικά ως προς τον πλάγιο άξονα.
Μολονότι στο γεωπίνακα κατασκεύασαν σωστά τα δύο συμμετρικά σχήματα κατά τη μεταφορά
τους στο διάστικτο χαρτί όπως φαίνεται και στην εικόνα 18 εστίασαν στην ισότητα των δύο
σχημάτων και όχι στην κατάλληλη θέση τους στο χαρτί.

Εικόνα 18

Όταν τους ζητήθηκε να ελέγξουν την απάντησή τους και να αναφερθούν σε ομοιότητες και
διαφορές κατέληξαν ότι «ίδια και δεν διαφέρουν σε τίποτα»
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Εικόνα 19

Εικόνα 21

Εικόνα
20

Εικόνα 22

Η 2η ομάδα σχεδίασε τρία ζευγάρια συμμετρικών σχημάτων ως προς τον οριζόντιο και τον
κατακόρυφο άξονα συμμετρίας. Εικόνα 19 Στην αιτιολόγηση τους προσεγγίζουν διαισθητικά στην
έννοια της συμμετρίας: «μοιάζουν στο σχήμα, στο πλάτος και στο μήκος και διαφέρουν στις πλάγιες
γραμμές που είναι ανάποδα». Δεν αναφέρονται στην διαδικασία του μετασχηματισμού συμμετρίας
μολονότι την ακολούθησαν κατά την κατασκευή των συμμετρικών σχημάτων.
Η 3η ομάδα κατασκεύασε ορθογώνια σχήματα και ευθύγραμμα τμήματα συμμετρικά ως προς τον
οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα. Κατασκεύασαν μάλιστα δύο συμμετρικές τεμνόμενες ευθείες
χωρίς όμως να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους.
Η 4η ομάδα χρησιμοποίησε τον πλάγιο άξονα συμμετρίας για να κατασκευάσει με επιτυχία το
συμμετρικό ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Αξιοποίησε μάλιστα το καθρεφτάκι για να
επιβεβαιώσει την ορθότητα του τελικού σχήματος. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές της
συγκεκριμένης ομάδας πειραματίστηκε με διάφορα σχήματα αλλά μετέφεραν στο διάστικτο χαρτί
το ορθογώνιο (Εικόνα 20).
Τέλος η 5η ομάδα αξιοποίησε το γεωπίνακα σε σημαντικό βαθμό, καλύπτοντας όλες τις
περιπτώσεις αξόνων συμμετρίας (οριζόντιο, κατακόρυφο και πλάγιο). Στην εικόνα 21 φαίνεται πως
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ξεκίνησαν από ένα τρίγωνο, ως αρχικό σχήμα, σχεδιασμένο στην άκρη του γεωπίνακα.. Αρχικά
χρησιμοποιώντας τον οριζόντιο και κάθετο άξονα κατασκεύασαν το συμμετρικό ενός ορθογωνίου
τριγώνου. Στην περίπτωση του πλάγιου άξονα συμμετρίας κατασκεύασαν το συμμμετρικό ενός
ορθογωνίου. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποίησαν το καθρεφτάκι αλλά μετρούσαν
τον αριθμό των κουκίδων από τον άξονα συμμετρίας. Η στρατηγική τους αυτή βέβαια ήταν
αποτελεσματική μόνο στην περίπτωση του οριζόντιου και του κάθετου άξονα. Στην περίπτωση του
πλάγιου άξονα τους οδήγησε σε λανθασμένα συμπεράσματα (εικόνα 22).
Συμπερασματικά η χρήση του γεωπίνακα έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές την δυνατότητα να
πειραματιστούν στην κατασκευή. Στην πλειοψηφία τους βέβαια οι μαθητές περιορίστηκαν στο να
κατασκευάσουν

πρωτοτυπικές μορφές γεωμετρικών σχημάτων και ιδιαίτερα ορθογωνίων.

Κυριάρχησε η χρήση του οριζόντιου και κάθετου άξονα συμμετρίας κάτι που επιβεβαιώνεται και
από τη βιβλιογραφία. Στις περιπτώσεις των πλάγιων αξόνων συμμετρίας οι μαθητές
επικεντρώνονται κυρίως στη ισότητα των σχημάτων και παραβλέπουν τη διαδικασία του
μετασχηματισμού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αξιοποίηση του διδακτικού υλικού στη διδακτική παρέμβαση σχετικά με την έννοια της αξονικής
συμμετρίας μας έδωσε πολύτιμα στοιχεία τόσο για το ρόλο του υλικού όσο για τις αντιλήψεις των
μαθητών σχετικά με την συγκεκριμένη έννοια. Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των διδακτικών
υλικών συντελούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου όπου ο δάσκαλος διερευνά τις αντιλήψεις των
μαθητών μέσα από σχετικά με τις όψεις της έννοιας της αξονικής συμμετρίας. Συγκεκριμένα, οι
μαθητές φαίνεται ότι επικεντρώνονται αρχικά στην ισότητα των συμμετρικών σχημάτων και μόνο
όταν το εργαλείο το επιτρέπει προχωρούν στον έλεγχο της 1-1 αντιστοιχίας των σημείων του
αρχικού και του τελικού σχήματος. Στην περίπτωση των ντόμινο το υλικό ωθούσε τους μαθητές
ουσιαστικά να προχωρήσουν πέρα από την ισότητα των σχημάτων στην διερεύνηση της
διαδικασίας του μετασχηματισμού. Η ισότητα των σχημάτων ήταν ουσιαστικά δεδομένη αλλά η
πολυπλοκότητα τους απαιτούσε τον έλεγχο με την αξιοποίηση του καθρέπτη ή της νοερής
δίπλωσης. Στην περίπτωση των pattern blocks ο πειραματισμός των μαθητών περιλάμβανε
ουσιαστικά τη διαδικασία ανάλυσης και επανασύνθεσης (composing – decomposing) του σχήματος
του κανονικού εξαγώνου. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε την εμμονή των μαθητών στην ισότητα των
δύο συμμετρικών μερών και κατ’ επέκταση την αναζήτηση της διχοτόμησης του σχήματος. Αυτός
είναι και ο λόγος που οι περισσότερες ομάδες χρησιμοποίησαν τα δύο τραπέζια για τη δημιουργία
του εξαγώνου, μια επιλογή που θα φάνταζε αρκετά σπάνια σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Έτσι οι
μαθητές περιορίστηκαν στους οριζόντιους και κάθετους άξονες συμμετρίας. Μόνο στην περίπτωση
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όπου το σχήμα «αναλύθηκε - διαιρέθηκε» σε περισσότερα κομμάτια, όπως στην περίπτωση των
ισοπλεύρων τριγώνων, οι μαθητές διέκριναν και πλάγιους άξονες συμμετρίας. Από την άλλη μεριά
το τετράγωνο πλαίσιο του geoboard έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να διακρίνουν εύκολα
όλους τους άξονες συμμετρίας του. Επιπλέον τα καρφάκια του geoboard διευκόλυνε τους μαθητές
ώστε να μετρούν εύκολα την απόσταση του σχήματος από τον κάθετο και οριζόντιο άξονα. Από
την άλλη μεριά η διευκόλυνση μετατράπηκε σε δυσκολία στην περίπτωση των πλάγιων αξόνων.
Συνοψίζοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η χρήση των διδακτικών υλικών στη διδασκαλία των
μαθηματικών φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διερεύνησης,
δράσης , διατύπωσης και ελέγχου

υποθέσεων από τη μεριά των μαθητών. Από την άλλη ο

δάσκαλος θα πρέπει να μελετήσει τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς του κάθε υλικού και
να το αξιοποιεί κατάλληλα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Αθανασοπούλου Ελένη απόφοιτο του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου
Πατρών για την σημαντική συμβολή της στο σχεδιασμό της έρευνας και τη συλλογή των
ερευνητικών δεδομένων.
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ABSTRACT
This paper is structured in two parts. In the first part the conceptual terms related to the teachinglearning design are bounded and the role of the teacher is redefined as with the entry of the second
generation technologies (Web 2.0) it becomes more of a necessity to the teacher to acquire those
skills that will enable them to combine with a creative and critical way both the traditional media
and the new technology resources. Alongside the above framework implies a redefinition of its
relationship to the curriculum and requires some skills, one of which is the ability to create
"teaching situations."This paper also defines the concept of the teaching scenario and defines the
principles and structural elements. The second part presents the design process and the
implementation scenario derives its theme from the sixth grade Mathematics relying on digital
tools. The methodological approach taken towards the implementation of the targets set was
teaching in a group –cooperation basis as the teaching of geometry requires working in groups,
experiments, research, discussion and reflection, which is the core of the teaching-learning process.
The scenario presented involves educational activities that require the assistance of the software
Sketchpad and other online interactive tools. The process of investigating the design and
implementation of the scenario in practice has highlighted aspects of the teaching - learning process
whose inclusion in the script would have been impossible had it not been preceded by practical
application. In particular functionalities of digital tools that we gave pupils were adjusted, as new
issues emerged which either we had not foreseen or the students themselves gave us new ideas.
Their presence was crucial for the emergence of geometrical concepts and development of
collaborative and social learning. In conclusion, the added value of ICT in this scenario was that it
enabled students to work and build knowledge for themselves in attractive environments and
openly, elements conducive to acquiring knowledge. In addition, it helped to acquit falsely
geometric patterns and perceptions.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οριοθετούνται εννοιολογικά όροι που
σχετίζονται με το διδακτικό- μαθησιακό σχεδιασμό. Παράλληλα διευκρινίζονται ζητήματα που
αφορούν το σενάριο διδασκαλίας και καθορίζονται τα δομικά του στοιχεία. Στο δεύτερο μέρος
παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης σεναρίου που αντλεί τη θεματική του από
τα Μαθηματικά της ΣΤ΄ Δημοτικού και στηρίζεται σε ψηφιακά εργαλεία.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Από το δάσκαλο που εφαρμόζει στο δάσκαλο που σχεδιάζει
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
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(ΤΠΕ) και την εξατομικευμένη διαδικασία σχηματισμού της γνώσης. Το γεγονός αυτό μετατόπισε
τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών από τη στατική μετάδοση της γνώσης στην κοινωνική
μάθηση και στις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Britain, 2004).
Παράλληλα η διείσδυση του διαδικτύου και των τεχνολογιών δεύτερης γενιάς (Web 2.0), των
ψηφιακών παιχνιδιών και των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στον χώρο της εκπαίδευσης
έχουν φέρει τους πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας αντιμέτωπους με νέες
προσκλήσεις-προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αποκτήσει εκείνες τις
δεξιότητες που θα του δίνουν τη δυνατότητα να συνδυάζει με δημιουργικό και κριτικό τρόπο τα
παραδοσιακά μέσα με τις νέους τεχνολογικούς πόρους. Αυτό ωστόσο προϋποθέτει μεταξύ άλλων
μια διαφορετική θεώρηση της μετάδοσης της γνώσης που θα εστιάζεται σε μεθόδους οι οποίες
απαιτούνται για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων, τεκμηριωμένες και σχεδιαστικές.
Το παραπάνω πλαίσιο συνεπάγεται επαναπροσδιορισμό της σχέσης του εκπαιδευτικού με το
ΔΕΠΠΣ και Α.Π.Σ. Η σχέση αυτή μπορεί να προσεγγισθεί μέσα από διαφορετικά θεωρητικά
πλαίσια όπου ο εκπαιδευτικός δεν θα αντιμετωπίζεται ως «εφαρμοστής» οδηγιών αλλά ως
ερμηνευτής και σχεδιαστής του Α.Π.Σ που έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει, να ανασκευάσει με
βάση τους συγκεκριμένους μαθητές και μαθησιακές καταστάσεις της τάξης του. Ειδικότερα για τα
μαθηματικά η Κολέζα (2009) αναφέρει

ότι ο δάσκαλος πέρα από τι θα διδάξει (Γνώση

Περιεχομένου) πρέπει να γνωρίζει και το Πώς (Παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου).
Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ο εκπαιδευτικός να διαθέτει κάποιες ικανότητες μια από τις
οποίες είναι να μπορεί να σχεδιάσει «διδακτικές καταστάσεις»
Έτσι, ο εκπαιδευτικός καθορίζει τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους σε ένα συγκεκριμένο
περιβάλλον για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους επιδιώκοντας την επίτευξη ενός συγκεκριμένου
(διδακτικού ή εκπαιδευτικού γενικότερα) στόχου, καθορίζει τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους σε
ένα συγκεκριμένο περιβάλλον για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους επιδιώκοντας την επίτευξη
ενός συγκεκριμένου (διδακτικού ή εκπαιδευτικού γενικότερα) στόχου. Η διαδικασία αυτή
οριοθετείται εννοιολογικά στη σύγχρονη βιβλιογραφία ως «διδακτικός σχεδιασμός» / instructional
design (Reigeluth & Carr-Chellman, 2009: 7-9; Chen, 2011) ή ως «εκπαιδευτικός σχεδιασμός» /
educational design (Κοκονός, 2006: 8-12; Σάμψων 2006; Goodyear & Fang, 2009: 169; McKenney
& Reeves, 2011: 20).
Μια πρώτη μορφή εμπλοκής τού εκπαιδευτικού με το σχεδιασμό αποτέλεσαν τα σχέδια
μαθήματος, τα οποία περιλαμβάνουν: τη διδακτέα ύλη, τη μέθοδο διδασκαλίας, τα απαιτούμενα
μέσα και υλικά, το διδακτικό χρόνο και τα φύλλα εργασίας κατά βούληση του διδάσκοντα
(Υπ.Ε.Π.Θ, 2007). Η ανάδειξη νέων θεωρητικών πλαισίων και εισαγωγή νέων υλικών έφερε στο
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προσκήνιο νέα στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος που έπρεπε να συμπεριληφθούν στο
σχεδιασμό (εργασία μαθητών σε ομάδες, εργονομία χώρου, διαθεσιμότητα άλλων πόρων κλπ).
Έτσι, τα σχέδια μαθήματος έδωσαν τη θέση τους στα σχέδια δραστηριότητας τα οποία
περιλαμβάνουν τη δράση των μαθητών, πάνω στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης μαθηματικής
έννοιας (Stein et al, 1998). Ωστόσο, τα σχέδια δραστηριότητας δεν συμπεριλαμβάνουν τη
συνθετότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος όπως αυτή περιγράφεται στο πλαίσιο του Stein,
εστιάζοντας κυρίως στη διδακτική διαδικασία (με μορφή διδακτικών οδηγιών) και όχι στη
μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή στις αναμενόμενες δράσεις των μαθητών.
Τα εκπαιδευτικά σενάρια έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό, αποτελώντας εξέλιξη των σχεδίων
δραστηριότητας.
1.2. Σενάριο διδασκαλίας: όροι, χρήσεις, διευκρινίσεις
Ο όρος «σενάριο» / scenario, ως αντιδάνειο του λατινικού επιθέτου scenarius-a-um (= ο-η-το επί
της σκηνής), στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιγράφει η υλοποίηση των φάσεων μιας πορείας,
που ακολουθείται στoν σχεδιασμό της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου μαζί με τα
επιμέρους δομικά στοιχεία (περιεχόμενο, εργαλεία ή πόρους).
Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται το σενάριο εκτελούνται δραστηριότητες
(απλές ή σύνθετες, μαθησιακές ή υποστηρικτικές) με μια συγκεκριμένη διαδοχή, προκειμένου να
επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι. Την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν άτομα ή
ομάδες, με συγκεκριμένες ιδιότητες, που υποδύονται «ρόλους» (λ.χ. του δασκάλου ή του μαθητή),
ενώ στην άσκηση των ρόλων βοηθούν τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον (Caroll, 2000: 46-48; Pernin & Lejeune, 2004: 251; Lankshear & Knobel,
2011: 96; Dagdilelis & Papadopoulos, 2010: 117; Μακρή et al, 2006; Κουτσογιάννης, 2011α).
Στην Ελλάδα πρότυπα και παραδείγματα σεναρίων διδασκαλίας πρωτοκυκλοφόρησαν και
εδραιώθηκαν στη συνέχεια με τις επιμορφωτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
«Οδύσσεια» (1999-2001), του Β΄ επιπέδου, των ΠΑΚΕ (για την επιμόρφωση των επιμορφωτών Β‘
επιπέδου), του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης και πρόσφατα των ερευνητικών εργασιών /
projects στην Α΄ λυκείου. Ο μορφότυπος και τα επιμέρους περιεχόμενά τους ανακλούν την
ιδεολογία / φιλοσοφία των εκπαιδευτικών σεναρίων.
Ένα σενάριο που περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών, πρέπει να
περιέχει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, όπως:


ποιο είναι το διδακτικό πρόβλημα που θέλει να αντιμετωπίσει,



ποιες είναι οι δυσκολίες των μαθητών σε σχέση με αυτό,



τι Μαθηματικά θα κάνει το λογισμικό, τι ο μαθητής και ποια μαθηματικά θα αφήσει απέξω.
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Ο εκπαιδευτικός πρέπει πιο πριν να έχει αποφασίσει σε ποια φάση της διδασκαλίας θα εισαχθεί η
τεχνολογία και με ποια μορφή: ο μικρόκοσμος που θα δώσει στους μαθητές θα περιέχει κάτι έτοιμο
για να το δοκιμάσουν και να το καταλάβουν, κάτι ημιτελές, για να το συμπληρώσουν, κάτι που θα
πρέπει να συγκρίνουν με κάτι άλλο ή κάτι που θα πρέπει να καταλάβουν τι κάνει και για ποια
χρήση προορίζεται;
Εξίσου σημαντικό είναι να περιγράψει τι θα κάνουν οι μαθητές με το λογισμικό και τα είδη
νοημάτων που αναμένεται να δομήσουν μέσω της χρήσης του. Πρέπει επίσης να εξηγήσει τους
λόγους για τους οποίους η χρήση του λογισμικού θα βοηθήσει στην διευθέτηση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Η κοινωνική ενορχήστρωση της
τάξης, οι χωροχρονικές πτυχές του περιβάλλοντος και η διδακτική διαχείριση των δραστηριοτήτων
είναι παράμετροι που πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό του σεναρίου.
Η διαδικασία αυτή μπορεί να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση του επαγγελματισμού του
εκπαιδευτικού και στην αναγνώριση από την πολιτεία και την κοινωνία της σπουδαιότητας του
επαγγέλματός του (Κυνηγός, 2006). Η επεξεργασία των αποφάσεων του εκπαιδευτικού κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού (που επιχειρεί η παρούσα έρευνα) θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της
επαγγελματικής του εξέλιξης (Kynigos, 2007).
Τα πρόσφατα προγράμματα κατάρτισης επιμορφωτών για την αξιοποίηση της ψηφιακής
τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών, οδήγησαν στην παραγωγή μιας σειράς αξιόλογων
σεναρίων, με χρήση διαφόρων λογισμικών, η ανάπτυξη όμως των περισσοτέρων σεναρίων, έγινε
με θεωρητικό κυρίως τρόπο, χωρίς να έχουν δοκιμασθεί στην πράξη. Στην κατεύθυνση αυτή
προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σενάριο με βάση τις παρατηρήσεις
μας σε πραγματικές συνθήκες τάξης.
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
1.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου
«Η ζωή κάνει ….κύκλους »

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών. Ειδικότερα συνδέεται με τα
μαθηματικά της ΣΤ΄ τάξης στο πλαίσιο του 65ου Κεφαλαίου της 6ης Θεματικής Ενότητας με τίτλο
«Κόβω κύκλους».
3. Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
● Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κύκλου,
● να εκτελούν πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης ακεραίων και δεκαδικών αριθμών,
● να υπολογίζουν την ακτίνα αναγνωρίζουν την διάμετρο και το αντίστροφο,
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● να μπορούν να συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για επίτευξη ενός στόχου,
● να διατυπώνουν με ακρίβεια και σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο έλυσαν ένα πρόβλημα,
● να διακρίνουν τη διαφορά κύκλου και κυκλικού δίσκου,
● να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας The Geometer’s
Sketchpad.
4. Στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο – μαθησιακή διαδικασία


Nα κατανοούν τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού του κυκλικού δίσκου,



να βρίσκουν το εμβαδό κυκλικού δίσκου με τη βοήθεια τύπου,



να λύνουν προβλήματα με εμβαδά κυκλικών δίσκων,



να χρησιμοποιούν το εμβαδό του κυκλικού δίσκου για την επίλυση προβλημάτων της
καθημερινής ζωής,



να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν απόψεις και ιδέες για την εύρεση του τύπου του
εμβαδού του κυκλικού δίσκου,



να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά και στη χρήση των ΤΠΕ



να μπορούν να εκτιμούν, να προβλέπουν, να διατυπώσουν υποθέσεις και να τις δοκιμάζουν,



να ανιχνεύουν σχέσεις μεταξύ των γεωμετρικών δεδομένων και να διατυπώνουν
συμπεράσματα.

Ως προς τη χρήση ΤΠΕ


Να χρησιμοποιούν το λογισμικό δυναμικής Γεωμετρίας The Geometer’s Sketchpad,



να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, αλλά και ως
νοητικό εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης (Κόμης, 2006: 61),



να αποκτήσουν ερευνητική διάθεση, να λύνουν προβλήματα, χρησιμοποιώντας εφαρμογές
όπως το Sketchpad,



να χρησιμοποιήσουν μεθοδικά τον υπολογιστή για την εξαγωγή συμπερασμάτων και το
σχηματισμό γενικεύσεων (Τριλιανός, 2000: 81),



να συνεργασθούν για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, να αναγνωρίσουν τη συμβολή
της ομαδικής εργασίας και να αναδειχθεί η δυναμική του διαλόγου,



μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα, να κατανοήσουν ότι ο υπολογιστής εκτελεί τις οδηγίες
που ο άνθρωπος του δίνει. Δηλαδή, υλοποιεί με γρήγορο και ασφαλή τρόπο τις δικές του
ιδέες και δεν μπορεί να πάρει μόνος του αποφάσεις (ΔΕΠΠΣ, τόμος Β΄: 492).
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5. Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Το σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου το
οποίο περιλάμβανε 7 Η/Υ σε τοπικό δίκτυο, εκτυπωτή laser, βιντεοπροβολέα και είχαν τη
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Είχαν εγκατασταθεί δε τα παρακάτω λογισμικά που θα
χρησιμοποιούνταν κατά τη διδακτική διαδικασία:
1. Το λογισμικό δυναμικής Γεωμετρίας The Geometer’s Sketchpad, έκδοση 4.07_GR.
Πρόκειται για εξελληνισμένο, ανοικτό λογισμικό διερεύνησης και ανακάλυψης το οποίο
βοηθά τους μαθητές να μοντελοποιήσουν, να οπτικοποιήσουν γεωμετρικά σχήματα και να
οικοδομήσουν τις σχετικές με το μάθημα γεωμετρικές έννοιες. Η συγκεκριμένη εφαρμογή
εντάσσεται στα υπολογιστικά περιβάλλοντα των «μικρόκοσμων» κι αποτελεί ένα
εκκολαπτήριο γνώσης, προσφέροντας στο μαθητή τη δυνατότητα ανάπτυξης υψηλού
επιπέδου γνωστικών δεξιοτήτων.
Τα υπολογιστικά περιβάλλοντα αυτού του είδους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης και έχουν θεαματικά αποτελέσματα όχι μόνο στη μαθηματική σκέψη των μαθητών,
αλλά και σε άλλους τομείς όπως συνεργατικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών, αλλαγή
στάσεων απέναντι στη γνώση και τον εαυτό τους (Σολομωνίδου, 2000: 79-88).
Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου λογισμικού στη διδασκαλία των
Μαθηματικών και ιδιαίτερα των γεωμετρικών εννοιών είναι τα εξής:
 Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν ταχύτατα και με μεγάλη ακρίβεια
σχήματα ώστε να κερδίζουν χρόνο και να κάνουν περισσότερους πειραματισμούς.
 Διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθόσον ο μαθητής είναι απαλλαγμένος από
την αμφιβολία για την ακρίβεια της κατασκευής.
 Παρέχει την ευχέρεια εκτέλεσης υπολογισμών που απαλλάσσουν το μαθητή από
χρονοβόρες διαδικασίες που δεν προσφέρουν κάτι και τον αποθαρρύνουν.
 Παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης μιας έννοιας, διευκολύνει τις
διαθεματικές προσεγγίσεις και ευνοεί την εφαρμογή σεναρίων (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2008: 36).
Η πραγματική όμως δύναμη του λογισμικού είναι ότι οι κατασκευές του είναι δυναμικές και
όχι στατικές, όπως ένα σχέδιο στο βιβλίο ή στον πίνακα. Οι κατασκευές μπορούν να
μεγαλώσουν, να μικρύνουν διατηρώντας ανέπαφες τις μαθηματικές τους ιδιότητες. Κατά
τους χειρισμούς ενός σχεδίου, οι σχέσεις που ορίστηκαν στην κατασκευή του συνεχίζουν να
υπάρχουν και οι μόνες ιδιότητες που αλλάζουν είναι εκείνες που δεν καθορίζονται αυστηρά
από την κατασκευή. Έτσι, ο χειρισμός ενός σχεδίου του Sketchpad δίνει τη δυνατότητα να
διερεύνησης πολλών από τις πιθανές μορφές που μπορεί να λάβει κάτω από ορισμένες
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προϋποθέσεις. Αυτό διευκολύνει στη διάκριση των ιδιοτήτων που ορισμένες φορές είναι
αληθείς από ιδιότητες που είναι πάντα αληθείς (Chanan, 2001: 4).
Το «σύρσιμο», το οποίο είναι η καρδιά της δυναμικής γεωμετρίας, απελευθερώνει ένα
σχήμα από τον συμβατικό του ρόλο που είναι η αναπαράσταση ή η τυπική περίπτωση, και
μετατρέπεται σε μία γενική περίπτωση στην οποία αναφέρονται τα Μαθηματικά. Έτσι, η
χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού πάει πιο πέρα από τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις,
δημιουργώντας τη λεγόμενη κατασκευαστική προσέγγιση της μάθησης με υπολογιστές.
2. Ένας φυλλομετρητής (π.χ. Mozilla Firefox) που θα λειτουργούσε ως υπερμέσο – πολυμέσο
με εικόνα και ήχο για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος με τη δυνατότητα
πλοήγησης και διερεύνησης της παρακάτω ιστοσελίδας, από τον εκπαιδευτικό, για προβολή
– κατεβάσματος και επεξεργασίας (με κατάλληλα λογισμικά) πολυμεσικού υλικού και
προβολή τους στην ολομέλεια της τάξης με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα:
http://www.learnalberta.ca/content/mejhm/index.html?l=0&ID1=AB.MATH.JR.SHAP&ID
2=AB.MATH.JR.SHAP.CIRC&lesson=html/video_interactives/circles/circlesSmall.html
αλλά και χρήσης απ’ τους μαθητές μιας οπτικοποίησης της σχέσης της διαμέτρου με το
μήκος της περιφέρειας του κύκλου:
http://www.learnalberta.ca/content/mejhm/index.html?l=0&ID1=AB.MATH.JR.SHAP&ID
2=AB.MATH.JR.SHAP.CIRC&lesson=html/video_interactives/circles/circlesInteractive.ht
ml
Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι βασικό μέλημα του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι η
σωστή επιλογή των ιστοσελίδων που θα διερευνήσουν οι μαθητές. Το υλικό πρέπει να είναι
απαλλαγμένο από αναλήθειες, ανακρίβειες διαστρεβλώσεις γεγονότων και καταστάσεων
πού αφορούν το υπό διερεύνηση θέμα και οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σύγχρονες,
πλήρεις και συναφείς με το θέμα.
Τα παραπάνω περιβάλλον οπτικοποίησης ως εργαλείο δυναμικού χειρισμού και
αναπαράστασης δεδομένων δίνει έμφαση:
 στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην ανακάλυψη ή τη διερεύνηση της γνώσης
 στην προσφορά αυθεντικών μαθησιακών καταστάσεων,
 στην επίλυση προβλημάτων και στην προσωπική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή
διαδικασία
και επιπλέον:
 προσφέρει ένα ρεαλιστικό περιβάλλον και κατάλληλες μαθησιακές καταστάσεις που
έχουν νόημα για τους μαθητές.
 παρέχει δυνατότητες έρευνας και πειραματισμού στους μαθητές.
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 προσφέρει ένα πλαίσιο και τα κατάλληλα εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων.
 χρησιμοποιεί κατάλληλες για τα παιδιά εξωτερικές αναπαραστάσεις.
 λαμβάνει υπόψη του τις προϋπάρχουσες ιδέες, τις αντιλήψεις και τα νοητικά μοντέλα
των μαθητών.
3. Με τη χρήση του παραπάνω βίντεο από το δικτυακό χώρο του Πανεπιστήμιου της Alberta
οι μαθητές θα δεχτούν εξωτερικά ερεθίσματα (οπτικά – ακουστικά) αναπτύσσοντας έτσι
νοητικές λειτουργίες - γνωστικές δεξιότητες ώστε να αντιληφθούν την πλοκή τής
οπτικοακουστικής αφήγησης. Οι πληροφορίες που θ’ αντλήσουν θα αποθηκευτούν στην
μνήμη τους και θα ανασυρθούν με μορφή γνωστικών και εννοιολογικών σχημάτων κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία όταν αυτές χρειαστούν.
Φύλλα εργασίας : Οι μαθητές εργάστηκαν με πέντε φύλλα εργασίας.
Έντυπο υλικό για τους μαθητές: Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το βιβλίο μαθητή των Μαθηματικών
(σ. 155-156)
Έντυπο υλικό για το δάσκαλο: Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ, τόμος Α΄ , (σ.334) και το βιβλίο δασκάλου
των Μαθηματικών (σ. 155).
Υλικό αξιολόγησης: Πίνακας αυτοαξιολόγησης και φύλλο αξιολόγησης για τους μαθητές..
6. Διάρκεια
Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται δύο (2) διδακτικές ώρες
7. Ανάλυση του περιεχομένου
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αξιοποιήθηκε για τη διδασκαλία του κεφαλαίου «Βρίσκουμε
το εμβαδό του κυκλικού δίσκου», της θεματικής ενότητας «Γεωμετρία» των Μαθηματικών της ΣΤ΄
τάξης Δημοτικού. Σκοπός του ήταν να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους
εμπλέξει σε μια ενεργητική – διερευνητική μαθησιακή διαδικασία μέσω της οποίας θ’
ανακαλύψουν και θα οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση ώστε να πετύχουν τους στόχους του
συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Στην παρούσα διδακτική πρόταση, αξιοποιείται ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου, το The Geometer’s
Sketchpad καθώς και άλλα διαδικτυακά αλληλεπιδραστικά εργαλεία, ώστε με τη χρήση τους και τις
κατάλληλες δραστηριότητες να γίνει η διδασκαλία πιο ελκυστική και ευχάριστη, προκειμένου να
διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού του κυκλικού
δίσκου, να βρίσκουν το εμβαδό κυκλικού δίσκου με τη βοήθεια τύπου, να λύνουν προβλήματα με
εμβαδά κυκλικών δίσκων, να χρησιμοποιούν το εμβαδό του κυκλικού δίσκου για την επίλυση
προβλημάτων της καθημερινής ζωής, να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν απόψεις και ιδέες για
την εύρεση του τύπου του εμβαδού του κυκλικού δίσκου και τέλος να καλλιεργήσουν θετική στάση
απέναντι στα μαθηματικά.
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8. Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών
Ο κύκλος ως σχήμα εμφανίζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα άλλα σχήματα γιατί αποτελεί έναν
γεωμετρικό τόπο που δύσκολα γίνεται αντιληπτός από τους μαθητές οι οποίοι τον αντιμετωπίζουν
ως ένα όλο. Συνηθισμένη είναι επίσης η σύγχυση κύκλου και κυκλικού δίσκου. Οι αντιλήψεις
αυτές προέρχονται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία καθώς και από την διδακτική εμπειρία. Οι
αντιλήψεις αυτές θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων.
9. Συσχετισμός με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Το σενάριο είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ των μαθηματικών και των Τ.Π.Ε., αφού
το συγκεκριμένο κεφάλαιο των Μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης υλοποιεί τους στόχους του Α.Π.Σ.
«Να υπολογίζουν το εμβαδό του κυκλικού δίσκου», της θεματικής ενότητας «Γεωμετρία».
Χρησιμοποιούν το γεωμετρικό λογισμικό Sketch-Pad, για εξάσκηση σε διαφορετική
αναπαράσταση των γεωμετρικών εννοιών» (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003: 334).
10. Οργάνωση Τάξης
Οι 21 μαθητές της τάξης εργάστηκαν σε 7 ομάδες των 3 ατόμων. Οι ολιγομελείς ομάδες βοηθούν
ώστε να εμπλέκονται ισότιμα όλοι οι μαθητές στη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών (χωρίς
προστριβές) και επιπλέον να συμμετέχουν σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες που κάνουν πιο
αποτελεσματική τη διδασκαλία και διευκολύνουν τη μάθηση. Η ομαδοσυνεργατικότητα αποτελεί
άριστο πλαίσιο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτική σκέψης αλλά και της
συναισθηματικής ανάπτυξης του μαθητή (Ματσαγγούρας, 2000: 58-60). Το αντικείμενο εργασίας
είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Οι μαθητές κάθε ομάδας εργάζονται εναλλάξ με τα φύλλα εργασίας
και τον Η/Υ. Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού με το
οποίο εργάστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια της θεματικής ενότητας της γεωμετρίας.
11. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές
Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των Μαθηματικών απαιτούν μια διδακτική προσέγγιση
που χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία τα οποία επιδιώκονται και στο παρόν σενάριο:
α) Ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών που του
προσφέρονται από το δάσκαλο, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από την
οργάνωση της προσωπικής δραστηριοποίησης και την ενασχόλησή του με μαθηματικές
δραστηριότητες.
β) Ο μαθητής καλείται να διαμορφώσει τη δική του προσέγγιση στη μαθηματική γνώση μέσω της
υποστήριξης του δασκάλου καθώς και την προσωπική δραστηριοποίησή του και την οργάνωση των
εμπειριών του (Dewey, 1980).
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Στο παραπάνω πλαίσιο το θεωρητικό υπόβαθρο που υποστηρίζει την παρούσα διδακτική πρόταση
αντλείται από τη γνωστική θεωρία της οικοδόμησης της γνώσης (κονστρουκτιβισμός).
Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων που
είχαν τεθεί ήταν η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία καθώς η διδασκαλία της γεωμετρίας απαιτεί την
εργασία σε ομάδες, όπου ο πειραματισμός, η έρευνα, η συζήτηση και ο αναστοχασμός, είναι ο
πυρήνας της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας (Streefland, 2000: 149). Η χρήση των εργαλείων
των ΤΠΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που στόχο έχει, σύμφωνα
με τη διδακτική προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, την οικοδόμηση της γνώσης από
όλους τους μαθητές ισχυροποιώντας την απόδοσή τους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
συμμετέχουν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). Το
προτεινόμενο σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες που απαιτούν τη συνδρομή του
λογισμικού sketchpad καθώς με χρήση κατάλληλου δυναμικού ιστοχώρου που ενσωματώνει
πολυμέσα και οπτικοποίησεις του προς μελέτη αντικειμένου για τα μαθηματικά.
Τα παραπάνω εκπαιδευτικά εργαλεία αποτελούν ανοικτά λογισμικά γενικής χρήσης που εδράζουν
τη λειτουργία τους στις θεωρίες του εποικοδομισμού και κοινωνικού εποικοδομισμού. Ειδικότερα,
ευνοούν τη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, εμπλέκουν τους μαθητές ενεργητικά στη
μάθηση χωρίς αυτοί να αποτελούν παθητικούς δέκτες πληροφοριών, δίνουν τη δυνατότητα
συμβολικής έκφρασης και επικοινωνίας και οδηγούν στη μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης.
Εν κατακλείδι, η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο σενάριο είναι ότι θα δώσουν τη
δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν και να οικοδομήσουν τη γνώση μόνοι τους σε
περιβάλλοντα ελκυστικά και ανοιχτά, στοιχεία που ευνοούν την κατάκτηση της γνώσης.
Επιπρόσθετα, τους βοηθά να αποδεσμευτούν από λανθασμένα γεωμετρικά πρότυπα και αντιλήψεις.
Τέλος, αναπτύσσει την αναλυτική ικανότητα, την ικανότητα κατασκευής υποθέσεων και τις
επαγωγικές ανακαλύψεις (Hershkowitz, 1989:115-122).
12. Περιγραφή Σεναρίου
Για την εισαγωγή στην ενότητα και την πρόκληση ενδιαφέροντος των μαθητών προτείνεται η
παρακολούθηση την τάξη του πρώτου τμήματος ενός βίντεο - Ο κύκλος γύρω μας- που έχει
παραχθεί από το Πανεπιστήμιο της Alberta και αφορά τον κύκλο. Η επιλογή βασίζεται στο γεγονός
ότι προσφέρεται για την ανάδειξη της γεωμετρικής έννοιας την οποία θα προσεγγίσουν οι μαθητές .
Οι μαθητές αναμένεται μετά την παρακολούθηση του βίντεο μέσω της τεχνικής του καταιγισμού
ιδεών να συνεισφέρουν γνώσεις σχετικά με τις διαστάσεις της έννοιας του κύκλου. Παράλληλα στη
διάρκεια της συζήτησης που θα ακολουθήσει θα αναδειχτούν ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν
μέσα από ποικίλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου.
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Τα δύο πρώτα ερωτήματα από το Φύλλο εργασίας 2 αναμένεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον
στους μαθητές για να προσεγγίσουν διερευνητικά τη σχέση διαμέτρου και μήκους κύκλου με τη
βοήθεια της αλληλεπιδραστικής εφαρμογής του Πανεπιστημίου της Alberta. Η αξιολόγηση της
προσπάθειας των μαθητών γίνεται με την παρακολούθηση του δεύτερου τμήματος του
εκπαιδευτικού μας βίντεο του ιδίου πανεπιστημίου όπου με τρόπο ελκυστικό αναδεικνύεται η
σχέση διαμέτρου και μήκους κύκλου και ορίζεται η έννοια του π.
Η επιθυμία των μαθητών να ασχοληθούν με τον υπολογισμό της επιφάνειας του κυκλικού δίσκου
αναμένεται να προκληθεί με την προβληματική κατάσταση που περιέχεται στο Φύλλο Εργασίας 3
και κινείται στην κατεύθυνση της σύνδεσης των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή.
Καταγράφονται όλες οι απόψεις των μαθητών.
Το δυναμικό εργαλείο Sketchpad θα αποτελέσει το πλαίσιο διερεύνησης και οικοδόμησης της
έννοιας του εμβαδού του κυκλικού δίσκου και παράλληλα θα βοηθήσει να ανακαλύψουν οι
μαθητές τον τύπο που συνδέει το εμβαδό με τη διάμετρο(Φύλλο Εργασίας 4).
Η εμπέδωση και η επέκταση της γνώσης υλοποιείται με δραστηριότητες που περιέχονται στο
Φύλλο Εργασίας 5 και προκύπτει από την ανάγκη οι μαθητές να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα
γνώση προκειμένου να επαληθεύσουν τους υπολογισμούς του μηχανικού.
13. Φύλλα εργασίας
Το σενάριο συνοδεύεται από πέντε φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή. Τα φύλλα εργασίας
περιγράφουν τις δραστηριότητες και βοηθούν

τους μαθητές να ανακαλύψουν τη γεωμετρική

έννοια του εμβαδού. Μέσα από ερωτήματα καλούνται οι μαθητές να συζητήσουν σε επίπεδο
ομάδας και δια-ομαδικά ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα τα οποία διατυπώνουν στο φύλλο
εργασίας.
Φύλλο Εργασίας 1
Εισαγωγή στην ενότητα « βρίσκω το εμβαδό του κύκλου»
Παρακολουθούμε με τα μέλη της ομάδας μου το βίντεο συζητάμε και ανακοινώνουμε προφορικά:

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΘΕΜΑ ΤΟΥ;

ΠΟΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ
ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ;

ΚΥΚΛΟΣ

Με τα μέλη της ομάδας μου γράφω λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό και έχουν σχέση με τον
κύκλο
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Φύλλο Εργασίας 2
Εύρεση μήκους κύκλου
Τι μετρήσεις μπορούμε να κάνουμε για να περιγράψουμε το μέγεθος του κύκλου;
…………………………………………………………………………………………………
Σκεφτόμαστε με τα μέλη της ομάδας μου ποια από τις παραπάνω μετρήσεις γίνεται δυσκολότερα
και γιατί;
…………………………………………………………………………………………………
Οι άνθρωποι που μελέτησαν τον κύκλο από τα αρχαία χρόνια ανακάλυψαν ότι το μήκος του
κύκλου συνδέεται με τη διάμετρο του κύκλου. Για να θυμηθούμε τη σχέση αυτή συζητούμε τα
παρακάτω .
1. Ανοίγουμε την εφαρμογή πατώντας εδώ.
2. Με το δρομέα δημιουργούμε έναν κύκλο.
3. Πατάμε το κουμπί με την ένδειξη Roll (Ξετυλίγω.)
4. Σύρουμε τη διάμετρο πάνω στο μήκος του κύκλου τόσες φορές όσες να «σκεπάσει» το
μήκος του κύκλου
Τι παρατηρούμε;
5. Με το δρομέα δημιουργούμε ένα νέο μεγαλύτερο κύκλο και κάνουμε ότι κάναμε πριν
Τι παρατηρούμε;
Θυμηθήκαμε πόσες φορές το μήκος του κύκλου είναι μεγαλύτερο από τη διάμετρο;
…………………………………………………………………………………………………
Παρακολουθούμε το βίντεο για επιβεβαίωση
Φύλλο Εργασίας 3
Προβληματική Κατάσταση

Στο σχολείο μας ο διευθυντής σκέφτεται να φτιάξει ένα κυκλικό παρτέρι ακτίνας 2μ. για να
φυτέψει λουλούδια. Ο μηχανικός που κάλεσε υπολόγισε ότι η επιφάνεια του παρτεριού θα είναι
13,56 τ.μ
Με ποιο τρόπο υπολόγισε την επιφάνεια του παρτεριού ο μηχανικός;
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Φύλλο Εργασίας 4
Το εμβαδό του κυκλικού δίσκου
Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
1. Ανοίγουμε το Sketchpad και εμφανίζουμε τις γραμμές πλέγματος (Γράφημα → Εμφάνιση
Πλέγματος).
2. Με το ποντίκι επιλέγουμε το σύμβολο του κύκλου και κατασκευάζουμε έναν κύκλο. Στη
συνέχεια δημιουργούμε μια ακτίνα του κύκλου.
3. Εκτιμούμε το εμβαδό του κύκλου με τη βοήθεια των γραμμών πλέγματος.
4. Επιλέγουμε τον κύκλο και με δεξί κλικ του ποντικιού πατάμε μέτρηση ακτίνας. Στη συνέχεια
μετράμε το εμβαδό του κύκλου. (δεξί κλικ - επιλογή Εμβαδό).
5. Από το μενού Μέτρηση επιλέγουμε Επιλογή και «αποκτάμε» μια υπολογιστική μηχανή.
6. Με

τη

βοήθεια των μετρήσεων που έχουμε κάνει και της υπολογιστικής μηχανής

συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα:
Εκτίμηση
Εμβαδού

Ακτίνα
(α)

Ακτίνα ·
Ακτίνα
α.α

Εμβαδό

Εμβαδόν
Κύκλου׃
(ακτίνα ·
ακτίνα)
Ε/(α.α)

Κύκλος
7. Σύρουμε με το ποντίκι τον κύκλο από το κέντρο του, ώστε να αλλάξει μέγεθος.
Επαναλαμβάνουμε

τη διαδικασία τρεις ακόμη φορές. Καταγράφουμε στον πίνακα τις νέες

μετρήσεις που δίνονται αυτόματα από το πρόγραμμα.
Εκτίμηση
Εμβαδού

Ακτίνα
(α)

Ακτίνα ·
Ακτίνα
α.α

Εμβαδό

Εμβαδόν
Κύκλου ׃
(Ακτίνα ·
Ακτίνα)
Ε/(α.α)

Κύκλος 1
Κύκλος 2
Κύκλος 3
8. Παρατηρούμε την τελευταία στήλη του πίνακα. Τι συμβαίνει όταν διαιρέσουμε το εμβαδόν του
κύκλου με το γινόμενο ακτίνα επί ακτίνα;
………………………………………………………………………………………………….
Ελέγχουμε αν αυτό ισχύει πάντα. Συζητάμε

με

τους

συμμαθητές μου τη σχέση που

ανακαλύψαμε.
9. Γράφουμε μια ισότητα που να συνδέει το εμβαδό και την ακτίνα του κύκλου.
Εμβαδόν κύκλου = (...................... · ....................... ) · ..........................
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Φύλλο εργασίας 5
Εμπέδωση και επέκταση

1. Αφού μάθαμε πώς βρίσκουμε το εμβαδό του κύκλου υπολογίζουμε την επιφάνεια του
παρτεριού που θα φτιάξει ο διευθυντής στο σχολείο μου.
2. Σε μια πλατεία της γειτονιάς σου με επιφάνεια 40 τ.μ υπάρχει ένα σιντριβάνι με ακτίνα 3 μ.
Πόση επιφάνεια έχετε στη διάθεση σας για να παίζετε;
Με τη βοήθεια του λογισμικού να φτιάξουμε το σιντριβάνι και να μετρήσουμε την επιφάνειά του.
Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα
…………………………………………………………………………………………………
4. Συζήτησε με τα μέλη της ομάδας σου τι είναι το ημικύκλιο και πώς μπορούμε να υπολογίσουμε
το εμβαδόν του. Στη συνέχεια για να εφαρμόσετε όσα συζητήσατε ανοίξτε το βιβλίο του μαθητή
στη σελίδα 156 και προσπαθήστε να λύσετε την εφαρμογή δύο (2).
14. Αξιολόγηση
Καταρχήν σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του σεναρίου γίνεται διαμορφωτική αξιολόγηση με τη
βοήθεια ερωτήσεων και με παρατήρηση της πορείας τής μάθησης. Τα αποτελέσματα της
διαμορφωτικής αξιολόγησης αξιοποιούνται στην διδακτική διαδικασία και όπου απαιτείται
αναδιαμορφώνονται οι στόχοι της διδασκαλίας. Η τελική αξιολόγηση του σεναρίου
πραγματοποιείται με δύο εργαλεία: α) με τη συμπλήρωση πίνακα αυτοαξιολόγησης. Στον πίνακα
αυτοαξιολόγησης θεωρούμε ότι το ανώτερο επίπεδο κατάκτησης μιας γνώσης, δεξιότητας ή
ικανότητας τη δυνατότητα βοήθειας στο συμμαθητή μου. Ο δάσκαλος επανέρχεται σε σημεία που
πιθανόν χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις, και β) με τη συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης
όπου αξιολογείται το ίδιο το σενάριο.
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Πίνακα Αυτοαξιολόγησης
Σημειώνω ένα  στο αντίστοιχο κουτάκι
Μπορώ να
Χρειάζομαι
Μπορώ
βοηθήσω το
Σ’ αυτήν την ενότητα έμαθα:
ακόμα
μόνος
συμμαθητή
βοήθεια
μου
μου
Να εκτιμώ, να προβλέπω και να διατυπώνω
υποθέσεις.
Να επαληθεύω ή να διαψεύδω αυτές τις εκτιμήσεις,
προβλέψεις και διατυπώσεις.
Να βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου με τη
βοήθεια τύπου.
Να χρησιμοποιώ το εμβαδό κυκλικού δίσκου για
να λύνω προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Να βρίσκω σχέσεις μεταξύ γεωμετρικών
δεδομένων και να διατυπώνω συμπεράσματα.
Να μοιράζομαι απόψεις και ιδέες με τους
συμμαθητές μου.
Να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου για την
επίλυση προβλημάτων.
Να χρησιμοποιώ τον Η/Υ ως εργαλείο ανακάλυψης
και δημιουργίας.
Να χρησιμοποιώ το λογισμικό δυναμικής
Γεωμετρίας The Geometer’s Sketchpad.
Για να δω τι έμαθα...

Φύλλο αξιολόγησης
1. Τι σου άρεσε περισσότερο από τις δραστηριότητες που οργανώθηκαν;
…………………………………………………………..…………………………………….
2. Πότε έδειχνες μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συμμετείχες ενεργά σε ότι γινόταν στην τάξη;
…………………………………………………………..…………………………………….
3. Πότε αισθανόσουν απομονωμένος ή δε συμμετείχες ενεργά σε ότι γινόταν στην τάξη;
………………………………………………………………………………………………….
4. Ποια συμβουλή θα έδινες στο δάσκαλό σου για να οργανώνει καλύτερες διδασκαλίες στο
μέλλον;
…………………………………………………………………………………………………
15. Εργασία για το σπίτι
Θεωρούμε ότι οι ώρες που προβλέπονται για τη διδασκαλία των Μαθηματικών και ιδιαίτερα αυτού
του γνωστικού αντικειμένου, εύρεση εμβαδού κυκλικού δίσκου, επαρκούν ώστε οι στόχοι να
επιτευχθούν μέσα στη σχολική τάξη. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν αυτό εντάσσεται
μέσα στο όλο σενάριο θα μπορούσαν να ανατεθούν εργασίες για το σπίτι και πάντα με την
προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτές τις εργασίες. Ως εκ τούτου,
σε αυτό το σενάριο δεν προβλέπονται εργασίες για το σπίτι.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαδικασία διερεύνησης του σχεδιασμού μας και της εφαρμογής του στην πράξη, ανέδειξε μη
αναμενόμενες πτυχές της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας. Το πιο αξιόλογο εύρημα ήταν η
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ευκολία με την οποία κάποιοι μαθητές είδαν μια γεωμετρική σχέση με αλγεβρικό τρόπο. Η
παρουσία των ψηφιακών εργαλείων ήταν καταλυτική για την ανάδειξη των γεωμετρικών εννοιών.
Εντοπίσαμε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην ανάγνωση και κατανόηση των
κειμένων των προβλημάτων και αναπτύξαμε μεθόδους «θεραπείας» τους. Η διαχείριση των
ομάδων ήταν επίσης ένα ζήτημα που μας απασχόλησε ιδιαίτερα και χρειάσθηκε να αναθεωρήσουμε
αρκετές φορές τις στρατηγικές μας. Οι λειτουργικότητες ψηφιακών εργαλείων που δώσαμε στους
μαθητές αναπροσαρμόσθηκαν, καθώς αναδύονταν ζητήματα που δεν είχαμε προβλέψει ή οι
μαθητές μας έδιναν καινούργιες ιδέες. Η συγγραφή του σεναρίου, αποτέλεσε απόσταγμα αυτής της
εμπειρίας. Ανέδειξε πτυχές της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας των οποίων θα ήταν αδύνατη
η συμπερίληψη στο σενάριο, αν δεν είχε προηγηθεί η πρακτική εφαρμογή του.
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Διαχείριση της μαθηματικής δραστηριότητας και συγκρότηση του μαθηματικού
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Abstract
Programs of and research on mathematics teachers’ professional development are gradually
focusing on viewing professional learning as participation in activities of inquiring teaching practice
and reflecting on it within communities of teachers and educators/ researchers. The paper explores
initially teachers’ professional learning from within two contemporary theoretical frameworks,
communities of practice/inquiry and activity theory. Then the tasks and activities utilized in
teachers’ professional development contexts are discussed, particularly the reflective activity and
its critical incidents version. Finally, the paper concentrates on these incidents with reference to the
epistemological features of mathematics and to the socio-mathematical norms dealt in the
classroom, reporting briefly on two relevant studies. The paper concludes by arguing that the
combination of inquiring practice, reflection and community negotiation seems to allow teachers to
seriously re-consider their identity as effective teachers.
1. Εισαγωγή
Η νοηματοδότηση του τι σημαίνει να διδάσκεις μαθηματικά συνιστά μια συνεχή, συνειδητή ή μη,
διαδικασία πλαισίωσης και ανα-πλαισίωσης της διδακτικής πράξης, στο πλαίσιο τόσο της ατομικής
όσο και της συλλογικής δραστηριοποίησης εντός και εκτός του σχολείου και, ειδικότερα, εντός της
τάξης. Σε αυτήν τη διαδικασία αναδεικνύεται ο ‘εαυτός’ του εκπαιδευτικού και ειδικότερα, η
ταυτότητα διδασκαλίας του ως αποτέλεσμα όχι μιας γραμμικής πορείας ανάπτυξης, αλλά μιας
σύνθετης πορείας συγκρότησης ταυτότητας, μέσα από πολλαπλούς και συχνά αντιφατικούς λόγους
(discourses), που τροφοδοτούν την κατανόηση του τι σημαίνει να διδάσκεις μαθηματικά (Walshw,
2012).
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη ενός
σώματος γνώσης σχετικής με τη διδασκαλία των μαθηματικών, με βάση αφενός τα δρώμενα της
τάξης και αφετέρου τη συμμετοχή τους σε κοινότητες πρακτικής, όπου μοιράζονται με άλλους,
συνήθως συναδέλφους τους και εκπαιδευτές/ερευνητές, κάποια πτυχή της πρακτικής σε τυπικά ή
άτυπα πλαίσια και καλούνται να συνεργαστούν για να διερευνήσουν, να τροποποιήσουν, να
επεκτείνουν και να δημιουργήσουν γνώση για την πρακτική τους.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αρχικά δυο κυρίαρχες σήμερα θεωρητικές
προσεγγίσεις σχετικά με την ανάπτυξη της διδασκαλίας και την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών στα μαθηματικά. Στη συνέχεια, συζητούνται οι βασικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται και τα έργα που τις προκαλούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής μάθησης, με
έμφαση στον αναστοχασμό και, ειδικότερα, στα κρίσιμα συμβάντα. Τέλος, παρουσιάζονται δυο
περιπτώσεις αξιοποίησης κρίσιμων συμβάντων σχετικών με τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά της
μαθηματικής γνώσης και τις κοινωνικο-μαθηματικές νόρμες σε περιβάλλοντα επαγγελματικής
ανάπτυξης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διατυπώνονται κάποια
συμπεράσματα.
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2.

Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στα μαθηματικά: θεωρητικές προσεγγίσεις

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνιστά μια συνεχή διεργασία μάθησης.

Οι

εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καθώς σχεδιάζουν ένα μάθημα, αναζητούν νέες ιδέες, έργα και υλικά,
καθώς ακούν τους μαθητές τους, καθώς αναστοχάζονται για το τι συνέβη στην τάξη και για την
καταλληλότητα της διδακτικής τους δράσης και, γενικά, καθώς εμπλέκονται σε μια σειρά
δραστηριότητες που συνδέονται με τη διδασκαλία τους (Ponte & Chapman, 2006). Επίσης,
μαθαίνουν κατά την επαγγελματική τους καριέρα, όταν αλληλεπιδρούν άτυπα με τους συναδέλφους
τους, μετέχοντας σε επαγγελματικές συναντήσεις, μελετώντας κείμενα σχετικά με το επάγγελμά
τους, συμμετέχοντας σε προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και εξειδικευμένα προγράμματα
κατάρτισης, ή λαμβάνοντας μέρος σε προγράμματα, ομάδες μελέτης ή διερεύνησης της πρακτικής
τους.
Μέχρι πρόσφατα, η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
στα μαθηματικά αφορούσε κυρίως στη βελτίωση ή στην αύξηση της μαθηματικής τους γνώσης ή
στην ενημέρωσή τους σχετικά με σύγχρονα θέματα ή τάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικά
(π.χ., ομαδο-συνεργατική μάθηση). Η συνήθης μορφή οργάνωσης των σχετικών προγραμμάτων
στηριζόταν στο μοντέλο των σεμιναρίων ή των εργαστηρίων που στόχευαν στην ανάπτυξη ενός
ρεπερτορίου καλώς ορισμένων και επιδέξιων πρακτικών από τον εκπαιδευτικό.

Σε αυτήν την

προοπτική της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η μάθηση αντιμετωπίζεται ως
διεργασία ‘απόκτησης γνώσης’

(Sfard, 1998), μιας αρχικής γνώσης που εμπλουτίζεται,

βελτιώνεται και συνδέεται προοδευτικά με άλλες γνώσεις, για να σχηματίσει πλουσιότερες δομές.
Ο συμπεριφορισμός και ο κονστρουκτιβισμός ανήκουν στις θεωρίες μάθησης που ασπάζονται
αυτήν την προσέγγιση στη μάθηση και, ειδικότερα ο δεύτερος, αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο
των περισσότερων σχετικών προγραμμάτων ανάπτυξης της διδασκαλίας και, κατά συνέπεια, και
της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα μαθηματικά τις δεκαετίες του
1980 και 1990.
Οι νέες προκλήσεις που αναδείχτηκαν στο πεδίο της εκπαίδευσης στα μαθηματικά στη συνέχεια
(νέα αναλυτικά προγράμματα, νέα τεχνολογικά εργαλεία, ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα της
μάθησης και του επαγγελματικού χαρακτήρα της διδασκαλίας) επέβαλαν την ανάγκη για μια νέα
προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στη βάση της συνεργασίας σχετικά
με τη διδακτική πρακτική. Στα σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης οι
εκπαιδευτικοί εργάζονται συνεργατικά σε μια ποικιλία από δραστηριότητες που συνδέονται με τις
πρακτικές διδασκαλίας και το πλαίσιο ανάπτυξής τους: παρατηρώντας τη διδασκαλία συναδέλφων
τους, σχεδιάζοντας ένα μάθημα σε συνεργασία μαζί τους, συζητώντας τις απαντήσεις των μαθητών,
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συνεργαζόμενοι με έναν πιο ενήμερο ή έμπειρο εκπαιδευτικό ή με ερευνητές, προκειμένου να
εξετάσουν και να βελτιώσουν κάποια συγκεκριμένη πτυχή της πρακτικής τους.
Η παραπάνω προσέγγιση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ανέδειξε την ανάγκη
αναζήτησης θεωρητικών πλαισίων που προσφέρουν αναλυτικά εργαλεία για τη μελέτη της
πρακτικής και της συνεργασίας σε περιβάλλοντα από κοινού ανάπτυξης δραστηριοτήτων τα οποία
οδηγούν στη μάθηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική πρακτική και, κατά συνέπεια,
στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παρακάτω παρουσιάζονται με συντομία δύο από τα πλέον
κυρίαρχα σχετικά θεωρητικά πλαίσια.
2.1. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη θεώρηση των κοινοτήτων πρακτικής
ή διερεύνησης
Η αντίληψη ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι αναγκαίο να στηριχτεί στις επαγγελματικές
πρακτικές των εκπαιδευτικών, και ιδιαίτερα στις καθημερινές δραστηριότητές τους στην τάξη, είναι
σήμερα κυρίαρχη (π.χ. Matos, Powell, Sztajn, 2009). Οι δραστηριότητες επαγγελματικής
ανάπτυξης επικεντρώνονται πλέον σε πτυχές της γνώσης για τη διδασκαλία και της διδακτικής
πρακτικής των εκπαιδευτικών και αναμένεται να παρέχουν ευκαιρίες αναστοχασμού τους πάνω σε
αυτές, καθώς και ευκαιρίες από κοινού διερεύνησής τους μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς ή/και
εκπαιδευτές/ερευνητές. Η προσέγγιση αυτή είναι συμβατή με την κατανόηση της μάθησης ως
διεργασίας συμμετοχής - η δεύτερη μεταφορά μάθησης που διακρίνει η Sfard (1998). Αντανακλά
δε σε μεγάλο βαθμό την όλο και μεγαλύτερη αποδοχή της θεώρησης της μάθησης ως
πλαισιοθετημένης (situated), σε συνδυασμό με την αναγνώριση ότι εμπειρία και πρακτική είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες στην πορεία μάθησης και άρα στην πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης του
εκπαιδευτικού.
Σε μια προοπτική πλαισιοθετημένης μάθησης, η μάθηση του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της
επαγγελματικής του ανάπτυξης γίνεται αντιληπτή ως εγκαταστημένη σε μορφές συν-συμμετοχής
σε πρακτικές των εκπαιδευτικών και η έμφαση βρίσκεται σε αυτές που προσφέρουν το κατάλληλο
πλαίσιο για να προκύψει συγκεκριμένη μάθηση. Η συζήτηση της πρακτικής φέρει αναγκαστικά
εντός πλαισίου συζήτησης την έννοια της κοινότητας πρακτικής, η οποία αφορά σε μια ομάδα με
κοινή κατανόηση του τι συμβαίνει και πως μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται. Η έννοια της
κοινότητας πρακτικής επιτρέπει την εστίαση στα άτομα που δρουν σε συγκεκριμένες συνθήκες και
χώρους. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν καθημερινά σε μια σειρά από δραστηριότητες στο σχολείο
και, επομένως, είναι μέλη μιας κοινότητας στην οποία αναπτύσσεται γνώση. Αυτό που μαθαίνουν
επενδύοντας περισσότερο και αυτό που καθορίζει την επαγγελματική τους ανάπτυξη είναι αυτά που
τους καθιστούν συμμέτοχους στις κοινότητες με τις οποίες αυτο-προσδιορίζονται.
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Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν καθημερινά στο σχολείο έργα με συγκεκριμένους στόχους και
προθέσεις και αυτή η δράση ορίζει με σαφήνεια τη συμμετοχή τους στη σχολική κοινότητα, που
διαφοροποιείται από τη συμμετοχή τους σε άλλες κοινότητες (π.χ., της οικογένειας). Ο Wenger
(1998) αναγνωρίζει τρεις πηγές συνοχής μιας κοινότητας πρακτικής: την αμοιβαία εμπλοκή, την
από κοινού δράση και το κοινό ρεπερτόριο. Φυσικά, τα μέλη μιας κοινότητας δεν έχουν όλα και
πάντοτε επίγνωση αυτών των πηγών. Συχνά, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί, ενώ συμφωνούν
πως συνεισφέρουν στην ίδια σχολική εκπαίδευση, δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν μορφές
αμοιβαίας εμπλοκής ή θεωρούν ότι δεν μοιράζονται το ίδιο ρεπερτόριο.
Κατά τη συμμετοχή τους στην πρακτική της κοινότητας, τα μέλη προσφέρουν ποικιλία στην
πρακτική και εργάζονται από κοινού για την οικοδόμηση ομοιογένειας, χωρίς, ωστόσο, να
αποτρέπουν την ανάδειξη διαφορών. Η ισορροπία μεταξύ ομοιογένειας και αποκλίσεων συμβάλλει
στην εγκαθίδρυση της κοινότητας, καθώς οι συμμετέχοντες βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με τις
ανάγκες και τις ικανότητες των άλλων. Ακόμη, κατά την άσκηση της πρακτικής τους, οι
εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν φυσικούς και εννοιολογικούς πόρους, ένα κοινό ρεπερτόριο. Καθώς
προσαρμόζουν τις ερμηνείες τους, διαπραγματεύονται αλληλένδετα νοήματα και καθιστούν δυνατή
την ανάδειξη μιας κοινής κατανόησης της έννοιας της συμμετοχής στην κοινότητα.
Κατά τον Wenger (1998), η μάθηση αποτελεί μια διαδικασία νοηματοδότησης στη βάση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ συμμετοχής και συγκεκριμενοποίησης (reification) (διεργασία απόδοσης
συγκεκριμένης μορφής στην εμπειρία, μέσω της αξιοποίησης και της παραγωγής τεχνουργημάτων φυσικών και εννοιολογικών-, που «παγώνουν» αυτήν την εμπειρία σε κάτι εμπράγματο).
Πρόκειται, επομένως, για μια διαδικασία ανάπτυξης ‘αίσθησης του ανήκειν’ και ταυτόχρονα ‘του
γίγνεσθαι’,

δηλαδή, για μια διαδικασία συγκρότησης ταυτότητας. Η αλλαγή του τρόπου

συμμετοχής στην ίδια κοινότητα ή σε άλλες κοινότητες οδηγεί στο σχηματισμό ταυτοτήτων, οι
οποίες μπορεί να συγκλίνουν ή να αποκλίνουν προς την πλήρη συμμετοχή ή να αναπτύσσονται στα
σύνορα της πρακτικής της κοινότητας. Ο Wenger (1998) διακρίνει τρεις τρόπους ‘ανήκειν’ σε μια
κοινότητα πρακτικής: δέσμευση (engagement - ενεργή εμπλοκή σε αμοιβαίες διεργασίες
διαπραγμάτευσης νοήματος), φαντασία (imagination - δημιουργία εικόνων και αναγνώριση δεσμών
στο χρόνο και στο χώρο, στη βάση ατομικών εμπειριών) και ευθυγράμμιση (alignment –
συντονισμός ενέργειας και δραστηριοτήτων με νόρμες και κανόνες που έχουν καθιερωθεί αλλά και
με ευρύτερες δομές).
Οι Jaworski et al (2006), αναγνωρίζοντας το διερευνητικό χαρακτήρα της συνεργασίας
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/ερευνητών, με αντικείμενο τη μελέτη της διδασκαλίας των
πρώτων, εισήγαγε την έννοια της κοινότητας διερεύνησης για τη μελέτη αυτής της συνεργασίας.
Μια κοινότητα διερεύνησης προκύπτει από μια κοινότητα πρακτικής μέσω της εισαγωγής της
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διερεύνησης ως μέσου προαγωγής της κριτικής ευθυγράμμισης. Σε μια κοινότητα διερεύνησης,
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές/ερευνητές μαθαίνουν από κοινού σχετικά με τη διδασκαλία μέσω
της συμμετοχής στη διερεύνηση της διδακτικής πρακτικής αλλά και του αναστοχασμού πάνω σε
αυτήν με κριτικό τρόπο (θέτοντας ερωτήματα κρίσεως σχετικά με τη συνήθη διδακτική πρακτική
και με βάση τη δική τους εξειδίκευση). Έτσι, η διερεύνηση αναδεικνύεται σε μια νόρμα της
πρακτικής, ενώ οι ατομικές ταυτότητες αναπτύσσονται μέσω αναστοχαστικής διεργασίας.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν διερευνητικές προσεγγίσεις στην πρακτική τους και,
ταυτόχρονα, τις χρησιμοποιούν για την ανάπτυξή της. Αυτό υποδεικνύει μια αντανακλαστική
σχέση μεταξύ διερεύνησης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι έρευνες που υιοθέτησαν την οπτική των κοινοτήτων πρακτικής ή διερεύνησης στη μελέτη της
επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών φανερώνουν ότι η
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/ ερευνητών με στόχο τη διερεύνηση της
διδασκαλίας, καθώς και ο αναστοχασμός πάνω στη διδασκαλία αποτελούν κυρίαρχες
δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που οδηγούν προοδευτικά στην ανάπτυξη της
επαγγελματικής ταυτότητας των συμμετεχόντων στην κοινότητα. Οι δραστηριότητες αυτές είναι
εξαιρετικής πολυπλοκότητας και χαρακτηρίζονται από εντάσεις, περιορισμούς και αντιφάσεις που
αποδίδονται

αφενός

στους

διαφορετικούς

στόχους

των

εκπαιδευτικών

και

των

εκπαιδευτών/ερευνητών και αφετέρου στη δυσκολία των μελών της κάθε ομάδας να
ευθυγραμμιστούν με τις πρακτικές αυτών της άλλης (π.χ., Jaworski & Goodchild, 2006, Kamen, et
al, 2011, Potari et al, 2010). Είναι εμφανές ότι οι αντιφάσεις που αναδεικνύονται στο πλαίσιο μιας
τέτοιας κοινότητας διερεύνησης έχουν ιδιαίτερη σημασία και η αναζήτηση σχετικού θεωρητικού
πλαισίου οδήγησε τη στροφή του ενδιαφέροντος της ερευνητικής κοινότητας σε μια θεωρία που
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, στη Θεωρία της Δραστηριότητας.
2.2. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη θεώρηση της θεωρίας της
δραστηριότητας
Η Θεωρία της Δραστηριότητας (ΘΔ) εστιάζει στην έννοια της δραστηριότητας, που
προσανατολίζει «το υποκείμενο στον κόσμο των αντικειμένων/ σκοπών» (Leont’ev, 1979, σελ.46)
και προσφέρει ένα εννοιολογικό πλαίσιο που επιτρέπει την κατανόηση των σχέσεων που
αναπτύσσονται στο εσωτερικό μιας δραστηριότητας, αλλά και των εσωτερικών σχέσεων μεταξύ
δραστηριοτήτων.
Η ΘΔ περιλαμβάνει τρία διακριτά, αλληλένδετα επίπεδα ανάλυσης, τα οποία υποδηλώνουν τις
εσωτερικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν μια δραστηριότητα: τη δραστηριότητα την ίδια (activity),
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την πράξη/δράση (action) και τη λειτουργία/το χειρισμό (operation), που συνδέονται με το κίνητρο
(motive), το στόχο (goal) και τις εργαλειακές συνθήκες (instrumental conditions) αντιστοίχως.
Κάθε δραστηριότητα προσανατολίζεται σε ένα σκοπό/ αντικείμενο και συνδέεται με ένα κίνητρο
(πρώτο επίπεδο), τα βασικά της συστατικά είναι οι πράξεις/ δράσεις (διεργασίες που υπάγονται
στην εκπλήρωση ενός συνειδητού στόχου), οι οποίες καθιστούν τη δραστηριότητα εμπράγματη
(δεύτερο επίπεδο) και εκτελούνται μέσω λετουργιών/ χειρισμών, που καθορίζονται από τις
αντικειμενικές περιστάσεις υλοποίησής τους και όχι από το στόχο της δραστηριότητας αυτής
καθαυτής (τρίτο επίπεδο). Κατά τον Engeström (1999), οι δραστηριότητες αποτελούν στοχευμένες
κοινωνικές πρακτικές, όπου μια οντότητα μετατρέπεται σε αντικείμενο δραστηριότητας, όταν
ανταποκρίνεται σε μια ανθρώπινη ανάγκη.
Για παράδειγμα, σε μια μελέτη που εξετάζει τον τρόπο ενεργοποίησης ενός νέου αναλυτικού
προγράμματος των μαθηματικών από τους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου, σύμφωνα με τη θεώρηση
της ΘΔ, οι εκπαιδευτικοί είναι τα υποκείμενα της μελέτης, το νέο ΑΠ είναι το αντικείμενο της
δραστηριότητας και η δραστηριότητα είναι οι πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, καθώς
προβαίνουν σε συγκεκριμένες, διακριτές πράξεις (π.χ., αξιοποίηση τεχνουργημάτων).

Οι

τελευταίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένους χειρισμούς (π.χ., χρήση αρχικά απλών/οικείων
τεχνουργημάτων), για να ενεργοποιήσουν το νέο ΑΠ. Το αποτέλεσμα της δραστηριότητας και των
πράξεων είναι η θέσπιση (ή μη) του νέου ΑΠ των μαθηματικών και η μάθηση των μαθητών.
Ο Engeström (1987) επεσήμανε τους περιορισμούς του κλασσικού τριγωνικού μοντέλου της
δραστηριότητας, υποστηρίζοντας ότι δεν αναδεικνύει το γεγονός ότι οι πράξεις προκύπτουν σε ένα
συλλογικό σύστημα δραστηριότητας και πρότεινε ένα σύνθετο μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει το
αρχικό τρίγωνο (υποκείμενο- εργαλείο/τεχνούργημα – αντικείμενο), με τρεις επιπλέον κόμβους,
των κανόνων, της κοινότητας και της κατανομής εργασίας, όπως φαίνεται στο σχήμα 1 (Kain & &
Wardle, 2005).
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Σχήμα 1. Σύστημα δραστηριότητας κατά Engeström (Kain & & Wardle, 2005).
Όπως γίνεται κατανοητό από το σχήμα 1, υπάρχουν τρεις αμοιβαίες σχέσεις που εμπλέκονται σε
κάθε δραστηριότητα: μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου (η σχέση διαμεσολαβείται από
εργαλεία), μεταξύ υποκειμένου και κοινότητας (η σχέση διαμεσολαβείται από ρητούς ή άρρητους
κανόνες) και μεταξύ αντικειμένου και κοινότητας (η σχέση διαμεσολαβείται από την κατανομή
εργασίας).
Σύμφωνα με την επέκταση του Engeström, με αναφορά στο προηγούμενο παράδειγμα, οι κανόνες
περιλαμβάνουν τυπικούς και άτυπους κανόνες των τάξεων και των σχολείων (π.χ., η τήρηση του
ωρολογίου προγράμματος και οι κοινωνικο-πολιτισμικές νόρμες που αποτυπώνονται στις
πρακτικές των εκπαιδευτικών στην τάξη). Η κοινότητα εκτείνεται και πέρα από την τάξη και το
σχολείο (π.χ., το σχετικό υπουργείο, τα Τμήματα ΑΕΙ από τα οποία αποφοιτούν εκπαιδευτικοί, οι
ομοσπονδίες εκπαιδευτικών και οι σύλλογοι εκπαιδευτικού προσωπικού). Ο εκπαιδευτικός
αντιμετωπίζεται, πλέον, όχι μεμονωμένα, αλλά ως μέλος ομάδων που οριοθετούν τη δράση του με
συγκεκριμένο τρόπο. Η κατανομή εργασίας συνδέεται με φορείς, όπως σχεδιαστές Αναλυτικών
Προγραμμάτων, ειδικούς των διαφόρων μαθημάτων, συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων,
εσωτερικούς ή εξωτερικούς αξιολογητές, στελέχη της εκπαίδευσης, εκδοτικούς οίκους, κ.ά. που
εμπλέκονται με περίπλοκους τρόπους στο αντικείμενο της δραστηριότητας (π.χ., τα σχολικά
εγχειρίδια αποτελούν κρίσιμα τεχνουργήματα διαμεσολάβησης στα χέρια των εκπαιδευτικών). Ως
αποτέλεσμα της συν-θεώρησης των επιπλέον αυτών στοιχείων, η δραστηριότητα της
ενεργοποίησης του ΑΠ ανάγεται, πλέον, σε ένα σύστημα δραστηριότητας.
Ο Engeström (2001) θεωρεί τα συστήματα δραστηριότητας συλλογικά, διαμεσολαβούμενα από
τεχνουργήματα και χρήζοντα κινήτρου και σκοπού. Ατομικές πράξεις μέσα σε ένα σύστημα
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δραστηριότητας αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητες μονάδες ανάλυσης, που γίνονται κατανοητές
μόνο όταν ερμηνευτούν σε σχέση με το σύνολο των συστημάτων δραστηριότητας.

Αυτή η

συνύπαρξη συστημάτων δραστηριότητας εισάγει αναπόφευκτα αντιφάσεις, οι οποίες αφορούν σε
δομικές εντάσεις που αθροίζονται στο χρόνο, τόσο εντός όσο και μεταξύ των στοιχείων ενός
συστήματος δραστηριότητας αλλά και μεταξύ των συστημάτων δραστηριότητας και συνιστούν
πηγές αλλαγής και ανάπτυξης. Οδηγούν σε αλλαγές στη δραστηριότητα και αναδεικνύονται
ιδιαίτερα, όταν νέα στοιχεία εισέρχονται στο σύστημα. Η μάθηση ξεκινά όταν τα άτομα αρχίζουν
να αμφισβητούν και να αποκλίνουν από τις εγκαταστημένες νόρμες των συστημάτων
δραστηριότητας. Τότε, το αντικείμενο/σκοπός και το κίνητρο της δραστηριότητας εννοιολογούνται
εκ νέου, ώστε να συμπεριλάβουν ένα ριζικά ευρύτερο ορίζοντα ενδεχομένων από αυτόν που
υφίστατο μέχρι τότε.

Ο Engeström (2001) ονομάζει αυτήν την εξέλιξη επεκτατική μάθηση

(expansive learning).
«Καθώς οι αναστατώσεις και οι αντιφάσεις της δραστηριότητας γίνονται πιο απαιτητικές, η
εσωτερίκευση λαμβάνει προοδευτικά τη μορφή κριτικού αυτό-αναστοχασμού και η εξωτερίκευση,
(δηλαδή) μια αναζήτηση λύσεων, αυξάνει. Η εξωτερίκευση φτάνει στο πιο υψηλό της σημείο, όταν
σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα νέο μοντέλο για τη δραστηριότητα.

Καθώς το νέο μοντέλο

σταθεροποιείται, η εσωτερίκευση των εγγενών του τρόπων και μέσων γίνεται η κυρίαρχη μορφή
μάθησης και ανάπτυξης» (Engeström, 1999, σελ. 33, 34).
H ερευνητική κοινότητα της μαθηματικής εκπαίδευσης έχει αρχίσει να αξιοποιεί σε κάποιο βαθμό
τις έννοιες των αντιφάσεων και του συστήματος δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας
κυρίως στις αντιφάσεις που αναδεικνύονται: α) σε καθένα από τα έξι συστατικά του μοντέλου
δραστηριότητας κατά Engeström και β) μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων δραστηριότητας σε
ένθετα συστήματα δραστηριότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σχετικές μελέτες αφορούν
τις άτυπες και τυπικές μαθηματικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες στο χώρο
της εργασίας τους (π.χ., Triantafillou & Potari, 2010) ή σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά σε συνεργατικά περιβάλλοντα (Potari, et al, 2010).
Η Núñez (2009) υποστηρίζει ότι για να αξιοποιήσει ένας ερευνητής εκπαιδευτικών θεμάτων το
σύστημα δραστηριότητας χρειάζεται: α) να ορίσει μια ατομική και/ ή μια συλλογική μονάδα
ανάλυσης, β) να καταστήσει λειτουργικά τα συστατικά της δραστηριότητας, γ) την αναγνωρίσει τις
αντιφάσεις που διευρύνουν τις μαθησιακές προοπτικές και δ) να θεωρήσει ενδεχόμενες επιλύσεις
τω αντιφάσεων. Δεν εντοπίζονται προς το παρόν εμπειρικές έρευνες στο πεδίο της μαθηματικής
εκπαίδευσης που να έχουν ενσωματώσει μια πλήρη θεώρηση και των τεσσάρων παραπάνω
σημείων.
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Με βάση όσα παρουσιάστηκαν στην παρούσα ενότητα γίνεται φανερό ότι οι θεωρητικές
προσεγγίσεις των κοινοτήτων πρακτικής/διερεύνησης και της δραστηριότητας, προσφέρουν
συμπληρωματικές αναγνώσεις των εξαιρετικά σύνθετων διεργασιών μάθησης και διδασκαλίας στο
πολύπλοκο περιβάλλον της ανάπτυξης της διδασκαλίας και, κατά συνέπεια, της επαγγελματικής
ανάπτυξης στα μαθηματικά. Ειδικότερα, και στις δύο προσεγγίσεις βασικές μονάδες ανάλυσης
αποτελούν η πλαισιοθετημένη δραστηριότητα και η συμμετοχή, ενώ οι εντάσεις και οι αντιφάσεις
που υφίστανται μεταξύ του κοινωνικού και του ατομικού αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες μάθησης
και ανάπτυξης. Ο Billet (2002) υποστηρίζει ότι η κεντρική διαφορά μεταξύ των δύο οπτικών
έγκειται

στο ότι οι κοινότητες πρακτικής μπορούν να γίνουν κατανοητές ως εκδήλωση

συγκεκριμένων παραγόντων πλαισίου που συγκροτούν μια κοινωνική πρακτική, ενώ η θεωρία
δραστηριότητας βοηθά στην αναγνώριση και στην κατανόηση αυτών των παραγόντων και των
σχέσεων μεταξύ τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, και στις δύο προσεγγίσεις, η διεργασία του
αναστοχασμού συνιστά κυρίαρχη πτυχή της δραστηριότητας των συμμετεχόντων και ένα
σημαντικό μηχανισμό στην υπηρεσία της μάθησης και της ανάπτυξης. Η επόμενη ενότητα
επικεντρώνεται σε εκφάνσεις αυτής της δραστηριότητας.

3.

Δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των σύγχρονων προσεγγίσεων

Η διερεύνηση της διδακτικής πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με άλλους
εκπαιδευτικούς ή /και με εκπαιδευτές/ερευνητές και ο αναστοχασμός αποτελούν σήμερα κυρίαρχα
χαρακτηριστικά κάθε προσέγγισης στην ανάπτυξη της διδακτικής πράξης και στην επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά.

Σε αυτήν την προοπτική, η ανάπτυξη γίνεται

κατανοητή ως διεργασία μάθησης σχετικής με τη διδασκαλία των μαθηματικών, που ενεργοποιείται
με βάση τη συνεργασία για τη διερεύνησή της και τον αναστοχασμό πάνω σε αυτήν μέσα σε
κοινότητες πρακτικής.
Στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που υιοθετούν την παραπάνω οπτική, οι
εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τοποθετούνται στο πεδίο της διδασκαλίας και
αναπαράγουν συστατικά της καθημερινής εργασίας τους, όπως ο σχεδιασμός ή η μελέτη ενός
μαθήματος, η ανάλυση της εργασίας των μαθητών, η από κοινού ανάλυση και κριτική θεώρηση
διδακτικών επεισοδίων, κ.ά. Βασικός στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η υποστήριξη των
εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της απαραίτητης γνώσης για τη διδακτική πράξη, μέσω της
εμπλοκής τους σε έργα και καταστάσεις που εμπεριέχουν την πολυπλοκότητα της τάξης. Δηλαδή,
περιλαμβάνουν αυθεντικές όψεις της διδακτικής πρακτικής και, κατά συνέπεια, υποστηρίζουν
μαθησιακές εμπειρίες που συνδέονται στενά με την επαγγελματική τους πρακτική και μπορεί να
τους βοηθήσουν αφενός να προβούν στις σύνθετες και λεπτές κρίσεις που απαιτούνται κατά τη
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διδασκαλία (μικρο-επίπεδο) και αφετέρου να κατανοήσουν σε βάθος και ενδεχομένως να
τροποποιήσουν και, επομένως, να αναπτύξουν τη διδακτική τους πρακτική (μακρο-επίπεδο).
Η βιβλιογραφία παρουσιάζει μια ποικιλία δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης στα
μαθηματικά που έχουν αξιοποιηθεί σε διάφορα σχετικά προγράμματα και αξιολογήθηκαν στο
πλαίσιο αντίστοιχων ερευνών. Οι Zaslavsky, Chapman & Leikin (2003) συνοψίζουν τα
αποτελέσματα αυτών των ερευνών με αναφορά στις πλέον δημοφιλείς από αυτές τις
δραστηριότητες:


Έρευνα δράση: Επικεντρώνεται στον αναστοχασμό πάνω στη διδακτική δράση, με στόχο τη
βελτίωσή της, και στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών/ερευνητών.
Τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών υποδεικνύουν αλλαγές σε πεποιθήσεις και
συγκεκριμένες όψεις της διδακτικής πράξης.



Διερεύνηση περίπτωσης: Πρόκειται για ευκαιρίες επαν-αφήγησης, αναστοχασμού και
ανάλυσης περιστάσεων.

Τα σχετικά ευρήματα αποκαλύπτουν προϋποθέσεις πλαισίου και

στρατηγικές αποτελεσματικής διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων στην τάξη που
αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί.


Διερεύνηση αφήγησης: Εστιάζει σε βιωμένες εμπειρίες τάξης των εκπαιδευτικών ως βάση για
την κατανόηση της πρακτικής, με στόχο τη βελτίωσή της. Οι μελέτες που εντάσσονται σε αυτήν
την

κατηγορία

υποδεικνύουν

συνειδητοποίηση

εκ

μέρους

των

εκπαιδευτικών

της

πολυπλοκότητας της διαδικασίας αλλαγής.


Εστίαση στη σκέψη των μαθητών: Αφορά σε δραστηριότητες που βοηθούν τους
εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πληρέστερα και σε βάθος τον τρόπο σκέψης των μαθητών στα
μαθηματικά. Οι σχετικές έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τέτοιες δραστηριότητες
εφοδιάζουν τους εκπαιδευτικούς με νέες πεποιθήσεις και πιο αποτελεσματικά δομημένες
γνώσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία τους.



Εστίαση σε ‘μεταρρυθμιστικές’ τάξεις: Πρόκειται για περιπτώσεις παρέμβασης σε τάξεις, με
στόχο την αλλαγή. Οι σχετικές μελέτες υποδεικνύουν αλλαγές στις στρατηγικές διαχείρισης
των μαθητών και της τάξης από τους εκπαιδευτικούς.



Μελέτη μαθήματος: Αναφέρεται σε περιπτώσεις ‘μοντελοποίησης’ μαθημάτων ή σχεδιασμού,
εφαρμογής και αξιολόγησής τους. Τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών δείχνουν
αναθεώρηση και ισχυροποίηση διδακτικών πρακτικών.

Στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης στην κατεύθυνση που παρουσιάστηκε παραπάνω, ο
ρόλος των εκπαιδευτών / ερευνητών στην αναστοχαστική πρακτική, και επομένως στη μάθηση των
εκπαιδευτικών, είναι ιδιαίτερα καθοριστικός, καθώς είναι αυτοί που οριοθετούν τις δραστηριότητες
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επαγγελματικής ανάπτυξης στις οποίες εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί, μέσω των έργων που τους
αναθέτουν. Ανάμεσα σε αυτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εκείνα που συνδέονται με την
ανάλυση διδακτικών επεισοδίων, τα οποία συνήθως προέρχονται από (πραγματικές ή εικονικές)
αφηγήσεις και βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες μαθηματικών ή από το σχεδιασμό, την
πραγματοποίηση και την αξιολόγηση συγκεκριμένων μαθημάτων (μελέτη μαθήματος). Αυτές οι
πηγές μάθησης καθιστούν την πραγματική διδασκαλία διαθέσιμη για διερεύνηση και αναστοχασμό
από τον εκπαιδευτικό (Smith, 2001). Οι αφηγήσεις και οι βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες
παρουσιάζουν, γενικά, μια ολόκληρη διδασκαλία ή μέρος της, προσφέροντας μια επεξεργασμένη
έκδοση των ενεργειών και των αλληλεπιδράσεων της τάξης κατά την εργασία με κάποια
μαθηματική ενότητα. Η μελέτη μαθήματος, από την άλλη, αφορά στην εμπλοκή των εκπαιδευτικών
στο συνεργατικό σχεδιασμό μιας ενότητας, τον οποίο ακολουθεί παρατήρηση και ανάλυση της
πραγματοποίησης του μαθήματος.
Οι βιντεοσκοπημένες ή αφηγημένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
προκαλέσουν συζήτηση σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των εταίρων της τάξης μεταξύ τους αλλά
και με τα έργα που δίνονται, καθώς και με τον τρόπο που αυτές οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τις
μαθησιακές ευκαιρίες των μαθητών (π.χ., Gal & Linchevski, 2000). Ακόμη, προσφέρουν ευκαιρίες
στους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν σε βάθος τα μαθηματικά που αναπτύσσονται σε μια
συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικά, η επεξεργασία ενός συγκεκριμένου (αφηγηματικού ή
βιντεοσκοπημένου) διδακτικού επεισοδίου, συνήθως ως παραδείγματος ενός γενικότερου
διδακτικού ζητήματος, αποτελεί ένα σύνθετο έργο επαγγελματικής μάθησης που προσφέρει
ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν και να διερευνήσουν παιδαγωγικά προβλήματα
και να αναλογιστούν εν δυνάμει λύσεις τους μέσω διεργασιών αναστοχασμού, ανταλλαγής και
οικοδόμησης της γνώσης. Σε ανάλογη κατεύθυνση, η μελέτη μαθήματος, όπου η εστίαση βρίσκεται
σε ένα συγκεκριμένο μάθημα και στόχος είναι η βελτίωσή του, αποτελεί μια από τις πλέον γόνιμες
στρατηγικές επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς προσφέρει ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης
για τη διδασκαλία στη βάση της διδακτικής πράξης στην τάξη (Burroughs & Luebeck, 2010). Σε
τελική ανάλυση, αποτελεί μια απάντηση στο όλο και επιτεινόμενο αίτημα να τερματιστεί η
κυριαρχία της απομόνωσης των εκπαιδευτικών που δυσκολεύει τη μάθηση του ενός από τους
άλλους και την από κοινού ανάπτυξη της επαγγελματικής γνώσης.
Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι τα έργα και η δραστηριότητα που αναδεικνύεται στο
πλαίσιο της διεκπεραίωσής τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διεργασία μάθησης που
επιχειρείται να ενεργοποιηθεί στα διάφορα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών στα μαθηματικά. Βασικός τους προσανατολισμός οφείλει να είναι η ανάπτυξη της
μαθηματικής και παιδαγωγικής ισχύος των εκπαιδευτικών μέσω καταστάσεων επίλυσης ανοιχτού
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προβλήματος που εγείρουν σχετικά ζητήματα. Για να το καταφέρουν, θα πρέπει να πριμοδοτούν τη
συνεργασία, τον αναστοχασμό και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, την ανάδειξη κρίσιμων
ερωτημάτων που οδηγούν σε εμβάθυνση στη μαθηματική σκέψη και γνώση, καθώς και στην
πρόκληση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για τα μαθηματικά, τη μάθηση και τη διδασκαλία
τους. Οι Zaslavsky, Chapman & Leikin, (2003) υποστηρίζουν ότι τέτοια «ισχυρά» έργα είναι
σημαντικό να παρέχουν ευκαιρίες αντιμετώπισης των παρακάτω έξι πτυχών της επαγγελματικής
ανάπτυξης: διαχείριση της αβεβαιότητας και αμφιβολίας, επανεξέταση των μαθηματικών, εμπλοκή
σε πολλαπλές προσεγγίσεις στην επίλυση προβλήματος, στην αναγνώριση μαθηματικών
ομοιοτήτων και διαφορών, ανάπτυξη κριτικής θέασης της χρήσης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
και μάθηση με βάση τη σκέψη των μαθητών.

4.

Δραστηριότητα αναστοχασμού: κρίσιμα συμβάντα, κοινωνικο-μαθηματικές νόρμες και
επιστημολογικά χαρακτηριστικά της μαθηματικής γνώσης στην τάξη

Αν και η συνεργατική διερεύνηση τη διδακτικής πρακτικής και η διεργασία του αναστοχασμού στο
πλαίσιο κοινοτήτων έχουν γίνει αποδεκτές ως βασικές δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά, ένα ερώτημα που αναπόφευκτα προκύπτει και δεν έχει με
πειστικότητα απαντηθεί είναι η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν αυτές οι δραστηριότητες στην
περίπτωση των μαθηματικών. Με άλλα λόγια, πώς το γεγονός ότι το αντικείμενο της διδακτικής
πρακτικής είναι τα μαθηματικά, επηρεάζει τις δραστηριότητες της διερεύνησής της και του
αναστοχασμού πάνω σε αυτήν. Η απάντηση είναι χρήσιμο να αναζητηθεί τόσο στις πτυχές της
διδακτικής πράξης στην οποία εστιάζουν οι δυο δραστηριότητες, όσο και στις εντάσεις και τις
αντιφάσεις που προκύπτουν κατά την άσκησή τους εντός των κοινοτήτων, οι οποίες καθορίζονται
από το ότι το αντικείμενο υπό μελέτη είναι τα μαθηματικά. Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται σε
μια από τις δύο δραστηριότητες, αυτήν του αναστοχασμού και, ειδικότερα, στην ενεργοποίησή της
μέσω κρίσιμων συμβάντων και σε δυο εστιάσεις της που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι
αφορούν στη διδακτική πρακτική στα μαθηματικά.

Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζονται

στοιχεία από μια προσπάθεια αξιοποίησης της συγκεκριμένης ενεργοποίησης και των εν λόγω
εστιάσεων της αναστοχαστικής δραστηριότητας σε δυο «τοποθεσίες» επαγγελματικής ανάπτυξης
εκπαιδευτικών σε σχέση με τα μαθηματικά.
Ο αναστοχασμός, όπως φαίνεται από τη συζήτηση που έχει προηγηθεί, συνιστά κυρίαρχη
δραστηριότητα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον
Schön (1983), ο αναστοχασμός αφορά στο διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ του εκπαιδευτικού
και των καταστάσεων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος, καθώς αμφισβητεί, διερευνά,
επανεξετάζει και επαναπροσδιορίζει την πρακτική του. Ειδικά ο αναστοχασμός σχετικά με την
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πράξη θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια μετα-ανάλυση της πράξης, κατά την οποία, το άτομο,
απαλλαγμένο από τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που επιβάλλει μια κατάσταση, μπορεί να
εφαρμόσει συστηματικά τα εννοιολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές στρατηγικές του για να
κατανοήσει και να αξιολογήσει παρελθούσες πράξεις του.
Σε ότι αφορά τη διδασκαλία, ο αναστοχασμός σχετικά με τη διδακτική πρακτική συνιστά,
ουσιαστικά, μια διεργασία μάθησης, η οποία συνδέει διαλεκτικά τη θεωρία με την πράξη (Jaworski
and Gellert, 2003), στοχεύει στην οριοθέτηση της μελλοντικής δράσης των εκπαιδευτικών και
συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της επαγγελματική τους γνώσης. Αναστοχαστικές
καταστάσεις μπορεί να προκύψουν αυθόρμητα ή στο πλαίσιο προγραμμάτων επαγγελματικής
ανάπτυξης.
Μια ιδιαίτερη μορφή γόνιμου αναστοχασμού προτάθηκε από τον Lerman (1994) και αφορά στην
αξιοποίηση κρίσιμων συμβάντων (critical incidents) για την προώθηση του αναστοχασμού σε
σχέση με τη διδασκαλία. Ως κρίσιμο συμβάν μπορεί να λογιστεί ένα καθημερινό περιστατικό που
αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία, το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση διδακτικές
του αποφάσεις. Προφορικές ή γραπτές συζητήσεις σχετικές με κρίσιμα συμβάντα έχουν
αξιοποιηθεί αποτελεσματικά σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης ως ένας τρόπος
πρόσβασης στη σκέψη και στη δράση του εκπαιδευτικού (Goodell, 2006).
Η ανα-κατασκευή των γεγονότων στο πλαίσιο του αναστοχασμού οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να
εμπλακούν στο είδος της σκέψης που πριμοδοτεί την οικοδόμηση της δικής τους κατανόησης της
μάθησης και της διδασκαλίας. Επιπλέον, προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων
αναστοχαστικής πρακτικής, που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με πρακτικά
ζητήματα της διδασκαλίας (Loughran, 2002). Τέλος, η συζήτηση κρίσιμων συμβάντων επιτρέπει τη
θεώρηση εναλλακτικών διαδρομών δράσης και ανάγει την αναστοχαστική δράση σε κοινωνική
πρακτική (Zeichner, 1996).
Η αναστοχαστική δραστηριότητα που συνδέεται με τη διδακτική πρακτική στα μαθηματικά
επηρεάζεται από το αντικείμενο της διδασκαλίας. Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται δύο εστιάσεις
της σχετικής αναστοχαστικής δραστηριότητας, όπου είναι εμφανής η αποτύπωση του μαθησιακού
αντικειμένου: η διαχείριση των κοινωνικο-μαθηματικών νορμών και η διαχείριση των
επιστημολογικών χαρακτηριστικών στην τάξη των μαθηματικών. Πρόκειται για πτυχές της
διδακτικής πρακτικής που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση και, κατά
συνέπεια, στην ανάπτυξη του μαθηματικού νοήματος στην τάξη τόσο από τον εκπαιδευτικό
(μάθηση μέσω της διδασκαλίας) όσο και από τους μαθητές. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη
παρουσίαση των δύο αυτών πτυχών της διδακτικής πράξης και του τρόπου που ενεργοποιούνται
στην τάξη.
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(α) Κοινωνικο-μαθηματικές νόρμες: ζητήματα διαχείρισης στην τάξη: Η συνήθης πρακτική
επικοινωνίας που απαντάται ακόμη και σήμερα σε πολλές τάξεις των μαθηματικών έχει τη μορφή
ερώτηση από τον εκπαιδευτικό – απάντηση από το μαθητή – αξιολόγηση της απάντησης από τον
εκπαιδευτικό.

Πρόκειται για μια λειτουργία που αναδεικνύει μια απόλυτα προβλέψιμη δομή

μαθήματος. Ωστόσο, οι σύγχρονες προσεγγίσεις προτείνουν ότι η μάθηση των μαθηματικών είναι
αποτελεσματικότερη, όταν οι μαθητές ενθαρρύνονται να διερευνούν, να αιτιολογούν, να
συλλογίζονται και να επικοινωνούν σχετικά με τις ιδέες τους. Εκείνο που διακρίνει τις δυο
ανωτέρω επικοινωνιακές προσεγγίσεις είναι, κατά τους

Yackel, Cobb & Wood (1991) οι

κοινωνικές και κοινωνικο-μαθηματικές νόρμες που συγκροτούνται αλληλεπιδραστικά ανάμεσα
στους εταίρους της τάξης και υποδεικνύουν διαφορετικές κανονικότητες αλληλεπίδρασης και
επικοινωνίας. Οι πρώτες αφορούν σε κανονικότητες και ρουτίνες, συχνά κρυφές, που έχουν
εγκαθιδρυθεί σε μια τάξη και επιτρέπουν στους εταίρους της να επικοινωνούν αρμονικά μεταξύ
τους (π.χ., η εξήγηση, η τεκμηρίωση θέσεων, η δήλωση συμφωνίας ή διαφωνίας, η αμφισβήτηση
εναλλακτικών λύσεων σε καταστάσεις συγκρουόμενων ερμηνειών, κ.ά.). Είναι ανεξάρτητες από το
αντικείμενο διδασκαλίας, καθοδηγούν τις πράξεις των συμμετεχόντων στην τάξη και προοδευτικά
εκλαμβάνονται ως δεδομένες, συνιστώντας την κουλτούρα της. Αντίθετα, οι κοινωνικομαθηματικές νόρμες είναι κανονικότητες χαρακτηριστικές της τάξης των μαθηματικών και
περιλαμβάνουν καθιερωμένους κανόνες για το τι συνιστά, για παράδειγμα, μια διαφορετική, ή
ανώτερου επιπέδου, ή κομψή, ή αποτελεσματική μαθηματική λύση, μια αποδεκτή μαθηματική
εξήγηση, κ.ά. Τα αλληλένδετα δίκτυα υποχρεώσεων και προσδοκιών που διαμορφώνονται μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικού καθορίζουν αυτές τις κανονικότητες και, κατ’ επέκταση, τις ευκαιρίες
των μαθητών να κατασκευάσουν με ενεργό τρόπο το μαθηματικό νόημα. Οι νόρμες, και ιδιαίτερα
οι κοινωνικο-μαθηματικές νόρμες, επιτρέπουν τη μελέτη της ανάπτυξης της διανοητικής
αυτονομίας που ενθαρρύνεται στην τάξη (McClain & Cobb, 2001).
Διάφορες

έρευνες

μέχρι

σήμερα

έχουν

εστιάσει

στις

κοινωνικο-μαθηματικές

νόρμες,

υποδεικνύοντας τρεις από αυτές ως κυρίαρχες: της απαγγελίας (recitation), της χοάνης (funneling)
και της εστίασης (focusing). Η πρώτη είναι η επικρατέστερη ακόμη και σήμερα και συνίσταται
στην απλή παράθεση γεγονότων, ορισμών και κανόνων και στην εξάσκηση της εφαρμογής τους.
Στη δεύτερη, αρκετά δημοφιλή, ο εκπαιδευτικός, ξεκινώντας συνήθως από μια μη ικανοποιητική
απάντηση ή απουσία απάντησης, επιχειρεί, με διαδοχικές ερωτήσεις μικρής, συνήθως, εμβέλειας
και εξαιρετικά συγκεκριμένες, να οδηγήσει το μαθητή στο να διατυπώσει τη σωστή απάντηση. Ο
τελευταίος έχει περιορισμένες ευκαιρίες εμπλοκής σε μαθηματική δραστηριότητα με νόημα, καθώς
επικεντρώνεται στον εντοπισμό της επιθυμητής από τον εκπαιδευτικό απάντησης, παρά στο να
προσπαθήσει να σκεφτεί για τον εαυτό του.

Η τρίτη κοινωνικο-μαθηματική νόρμα, λιγότερο
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συχνή από τις άλλες, απαντάται συνήθως σε τάξεις που υιοθετούν εναλλακτικού τύπου διδακτικές
προσεγγίσεις στα μαθηματικά, όπου παρέχονται πολλαπλές ευκαιρίες στους μαθητές να
αναστοχαστούν πάνω στη δική τους σκέψη και στο συλλογισμό των άλλων. Εδώ ο εκπαιδευτικός
προσπαθεί, συνήθως μέσω ερωτήσεων, να διατηρήσει την προσοχή των μαθητών εστιασμένη σε
κρίσιμα στοιχεία του επιχειρήματος ή της λύσης. Στόχος δεν είναι να τους κατευθύνει σε μια
συγκεκριμένη απάντηση αλλά να τους υποστηρίξει να φτάσουν μόνοι τους σε αυτήν, προβλέποντας
τα σημεία που μπορεί να δυσκολεύουν και θέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις σχετικές με αυτά και
επιχειρώντας να περάσει τον έλεγχο της συζήτησης στους μαθητές (ενθαρρύνοντας τη διατύπωση
και την αξιολόγηση εικασιών, την παρακολούθηση και την απόδοση νοήματος σε όσα
υποστηρίζουν οι άλλοι, κ.ά.).
(β) Επιστημολογικά χαρακτηριστικά των μαθηματικών - ζητήματα διαχείρισης στη σχολική τάξη: Στη
σύγχρονη θεώρηση στη μάθηση στα μαθηματικά, ο εκπαιδευτικός θεωρείται υπεύθυνος για τη
διαμόρφωση πλαισίων μάθησης, όπου αναγνωρίζονται οι πρόσκαιρες κατανοήσεις των μαθητών
και αποτιμάται θετικά και υποστηρίζεται η προσπάθειά τους να νοηματοδοτήσουν νέες ιδέες. Τα
γνωστικά και κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά αυτών των πλαισίων επηρεάζουν
αποφασιστικά τη μαθηματική γνώση που συγκροτούν οι μαθητές μέσα από τη διαχείρισή τους από
τον εκπαιδευτικό στην τάξη, η οποία, ως μια σύνθετη διαδικασία, οδηγεί συχνά σε αποκλίσεις από
το μαθηματικό στόχο και, κατά συνέπεια, σε αλλοίωση του μαθηματικού νοήματος που
συγκροτείται από τους μαθητές.
Οι μαθητές μαθαίνουν τόσο άμεσα, μια διαδικασία που εξαρτάται από το μαθηματικό περιεχόμενο
και τη δράση τους πάνω σε αυτό, όσο και έμμεσα, μέσω της συμμετοχής τους στο κοινωνικό και
πολιτισμικό γίγνεσθαι της τάξης. Για παράδειγμα, μαθαίνουν τι είναι σημαντικό στα μαθηματικά,
παρατηρώντας την έμφαση που δίνει ο εκπαιδευτικός ή οι συμμαθητές σε μαθηματικές ιδέες,
σκέψεις, λύσεις, κ.ά. (Sierpinska & Lerman, 1996). Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα
παιδιά ερμηνεύουν το νόημα και την αξία εννοιών και διεργασιών, αποδίδοντας σε αυτά αξία
ανάλογη του βαθμού αξιοποίησής τους στην τάξη. Αυτό υποδεικνύει τη σημασία του τρόπου
οργάνωσης του μαθηματικού περιεχομένου και, ειδικότερα, των τρόπων με τους οποίους
επιστημολογικά χαρακτηριστικά, όπως η φύση και το νόημα των ορισμών, οι διαδικασίες
εγκυροποίησης της μαθηματικής γνώσης και η σκοπιμότητα και η λειτουργικότητα των
θεωρημάτων εμφανίζονται/ αναδεικνύονται στην τάξη. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο ρόλος τους
εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος. Είναι αυτός που οριοθετεί τι «μετρά» ως μαθηματική σκέψη, ο
φορέας της μαθηματικής γνώσης και κουλτούρας (π.χ., Voigt, 1995). Επιπλέον, αποτελώντας
ακόμη και σήμερα την επικρατούσα πηγή μαθηματικής γνώσης, παρά τις διαφορετικές προτάσεις
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της έρευνας, ο εκπαιδευτικός καθορίζει το επιστημολογικό επίπεδο της μαθηματικής γνώσης που
πραγματεύεται η τάξη.
Οι Kaldrimidou, Sakonidis & Tzekaki (2011), σε μια σειρά από μελέτες της τάξης, επιχείρησαν να
διερευνήσουν τη διαχείριση της κατασκευής της μαθηματικής γνώσης από εκπαιδευτικούς της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τις επιπτώσεις αυτής της στη μαθηματική γνώση που συγκροτείται
από τους μαθητές. Για το σκοπό αυτό εστίασαν σε συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές από
επιστημολογική σκοπιά, δηλαδή, με αναφορά στους τρόπους που οι εκπαιδευτικοί χειρίζονταν τα
επιστημολογικά χαρακτηριστικά των μαθηματικών: τους ορισμούς, τα θεωρήματα και τις ιδιότητες
και τις διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, απόδειξης και επικύρωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιούνται με αδιάκριτο τρόπο και αυτό συνιστά κρίσιμο
παράγοντα της κατασκευής του μαθηματικού νοήματος από τους μαθητές στην τάξη.

Επιπλέον,

υπέδειξαν την ύπαρξη μιας διαλεκτικής σχέσης μεταξύ του επικοινωνιακού προτύπου και της
διαχείρισης του μαθηματικού περιεχομένου στην τάξη, η οποία χαρακτηρίζεται από την
πριμοδότηση μορφολογικών, διαδικαστικών και διαχειριστικών στοιχείων στη μαθηματική
δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην τάξη και οδηγούν στην παραμόρφωση του μαθηματικού
νοήματος. Η συγκεκριμένη κατάσταση αφενός καθιστά προβληματική τόσο την ατομική όσο και
τη συλλογική κατασκευή της μαθηματικής γνώσης από τους μαθητές και αφετέρου δυσχεραίνει
κάθε προσπάθεια εισαγωγής καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τις κοινωνικο-μαθηματικές
νόρμες και τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά των μαθηματικών στην τάξη αφενός συνδέεται
άμεσα με τη φύση της υπό διαπραγμάτευση και υπό κατασκευή γνώσης και αφετέρου
αποτυπώνεται με διακριτό τρόπο στη διδακτική πρακτική.

Κατά συνέπεια, η εστίαση του

αναστοχασμού σε αυτήν τη διαχείριση μέσω των κρίσιμων συμβάντων αποτελεί συνακόλουθη
επιλογή στην ανάπτυξη αλλά και τη μελέτη προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης στα
μαθηματικά, καθώς αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου της διδακτικής πρακτικής.
5. Κρίσιμα συμβάντα στην πράξη: εστιάζοντας στις κοινωνικο-μαθηματικές νόρμες και στα
επιστημολογικά χαρακτηριστικά
Η ενότητα επικεντρώνεται σε δυο παραδείγματα μελέτης της ανάπτυξης δραστηριότητας
αναστοχασμού στο πλαίσιο κοινοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών / ερευνητών στην
κατεύθυνση που σκιαγραφήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, με στόχο την επαγγελματική μάθηση.
Η πρώτη ερευνητική προσπάθεια αφορά σε μια κοινότητα διερεύνησης τριών εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο εκπαιδευτών/ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία επτά χρόνια (π.χ., Potari, et al 2010, Σιώπη, κ.ά., 2011).
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Στο πλαίσιο αυτής της κοινότητας οι εκπαιδευτικοί δρουν άλλοτε ως «εσωτερικοί» (διδάσκοντες)
και άλλοτε ως «εξωτερικοί» (ερευνητές) της διδακτικής πρακτικής, ενώ οι εκπαιδευτές/ερευνητές
συμμετέχουν ως «εξωτερικοί» της διδακτικής πρακτικής και ως «εσωτερικοί» της ερευνητικής
πρακτικής σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών και την επαγγελματική εξέλιξη των
εκπαιδευτικών.
Βασική δραστηριότητα της ομάδας, η οποία σταδιακά αποκτούσε τα χαρακτηριστικά κοινότητας,
ήταν η διερεύνηση της διδασκαλίας των μαθηματικών, κυρίως μέσω συνεργασίας και
αναστοχασμού των μελών της πάνω σε διδακτικές πρακτικές και παρεμβάσεις τους. Στην ‘ιστορία’
ανάπτυξης της κοινότητας, τα κρίσιμα συμβάντα αξιοποιούνται τόσο ως εργαλεία ανάλυσης των
δεδομένων, όσο και ως μέσα αναστοχασμού των μελών της, ο οποίος εστιαζόταν, ανάμεσα στα
άλλα, στις κοινωνικο-μαθηματικές νόρμες που αναπτύσσονταν και στο είδος του μαθηματικού
νοήματος που ενθαρρυνόταν στην τάξη.
Η εξέλιξη της συγκεκριμένης κοινότητας υπήρξε αντικείμενο σειράς ποιοτικών μελετών, τα
δεδομένα των οποίων ήταν κείμενα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δια ζώσης επικοινωνίες,
μαθήματα και συνεντεύξεις που είχαν απομαγνητοφωνηθεί. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών
καθιστούν φανερό ότι η αλληλεπίδραση έρευνας και πειραματισμού στην τάξη και αφετέρου η
προσπάθεια συγκερασμού των διαφορετικών τρόπων εμπλοκής των μελών της κοινότητας στη
διδακτική πρακτική αλλά και στη διερεύνησή της οδήγησαν προοδευτικά σε ένα ‘καθεστώς
αμοιβαίας υπευθυνότητας’ μέσα από μια σταδιακή πορεία κριτικής ευθυγράμμισης (Wenger 1998).
Οι εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν τις γνώσεις τους για το ευρύτερο πλαίσιο που καθορίζει τις διδακτικές
ενέργειες ενός εκπαιδευτικού, για τα διλήμματα που συναντά, για την αλληλεπίδραση που
αναδεικνύεται στη σχολική τάξη, καθώς και για τις συνέπειες των παραπάνω στη μαθηματική
γνώση που κατασκευάζει ο μαθητής. Μέσα από τη συμμετοχή τους στα δρώμενα της κοινότητας, οι
εκπαιδευτικοί φάνηκε να άρχισαν να μετακινούνται από μιαν αντίληψη της διδασκαλίας ως
ατομικής υπόθεσης σε μιαν αντίληψη όπου η διδασκαλία γίνεται κατανοητή ως πεδίο διερεύνησης
των φαινομένων που τη συνθέτουν. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διερεύνησης, η συνεργασία
μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και με τους ερευνητές εμφανίζεται να συνέβαλε ουσιαστικά στη
συστηματική εμβάθυνση και κατανόηση του τρόπου που οι διδακτικές ενέργειες καθορίζουν τη
μαθηματική γνώση που αναπτύσσεται στην τάξη και την κατεύθυνση της επιθυμητής τροποποίησής
τους.
Η δεύτερη μελέτη που παρουσιάζεται εδώ αναφέρεται σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εστιάζει στην προετοιμασία τους να διδάξουν μαθηματικά, η οποία
περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρώτο αφορά σε σεμινάρια και διαλέξεις που
συνδέονται με σύγχρονα ζητήματα της μαθηματικής εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο μέρος, που
125

αποτελεί και το βασικό αντικείμενο της μελέτης, ξεκίνησε πριν τρία χρόνια και στηρίζεται σε έναν
κύκλο που περιλαμβάνει εργαστήρια ανάπτυξης εργαλείων ανάλυσης και αναστοχασμού της
διδασκαλίας –αξιοποίηση των εργαλείων μέσω της ενεργής εμπλοκής στη διδασκαλία σε
πραγματικές συνθήκες – επανα-διαπραγμάτευση των υπό κατασκευή αναλυτικών εργαλείων που
διαρκεί ένα εξάμηνο. Στο τέλος αυτού του κύκλου οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί καλούνται να
σχεδιάσουν, να πραγματοποιήσουν και να αξιολογήσουν μια διδασκαλία με βάση τα αναλυτικά
εργαλεία που συγκρότησαν.

Τα κρίσιμα συμβάντα συνιστούν το κεντρικό εργαλείο – μέσο

παρατήρησης και αναστοχασμού της διδασκαλίας το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο αυτού του
κύκλου.

Η εστίασή

τους βρίσκεται αφενός στην επιστημολογικά συνεπή διαπραγμάτευση

βασικών συνιστωσών της μαθηματικής γνώσης (διαχείριση ορισμών, ιδιοτήτων, εικασιών,
διαδικασιών επίλυσης, απόδειξης, κ.ά.) και αφετέρου στους τρόπους ατομικής και συλλογικής
εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση του μαθηματικού νοήματος (επιτυχείς και μη συμβολές
μαθητών σε αυτήν την οικοδόμηση και λειτουργία κοινωνικο-μαθηματικών νορμών). Ο εντοπισμός
κρίσιμων συμβάντων στην παραπάνω κατεύθυνση και ο αναστοχασμός πάνω σε αυτά, με τη
στήριξη των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών των τάξεων που παρακολουθούν οι υποψήφιοι
δάσκαλοι αλλά και του θεωρητικού μέρους του προγράμματος προετοιμασίας τους, διαμορφώνουν
ένα πλαίσιο διερεύνησης της διδασκαλίας στα μαθηματικά, που στοχεύει στην κατανόηση και,
κατ’ επέκταση, στην αποτελεσματική άσκησή της.
Για την αξιολόγηση του ανωτέρω τρόπου προετοιμασίας των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη
διδασκαλία στα μαθηματικά υιοθετήθηκε η οπτική της θεωρίας της δραστηριότητας, καθώς
θεωρήθηκε ότι προσφέρει έναν τρόπο διερεύνησης της επιδιωκόμενης επαγγελματικής μάθησης
που λαμβάνει υπόψη της εντάσεις που προκύπτουν μεταξύ της ‘ακαδημαϊκής’, της βιωματικής και
της καθημερινής, τρέχουσας αντίληψης της διδασκαλίας (ως δραστηριότητα εκλαμβάνεται η
διερεύνηση της διδακτικής πρακτικής στα μαθηματικά, ως υποκείμενα οι φοιτητές, οι εκπαιδευτές
και οι εν ενεργεία δάσκαλοι και ως στόχος η μύηση στις αρχές μιας διδασκαλίας συμβατής με τα
σύγχρονα δεδομένα).
συστηματικά

οι

Τα δεδομένα της μελέτης αποτελούν τα ημερολόγια που τηρούν

φοιτητές,

οι

σημειώσεις

πεδίου

των

εκπαιδευτών

και

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και εργαστηρίων. Η ανάλυση των δεδομένων

κείμενα
αυτών

βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά κάποια πρώτα αποτελέσματα φανερώνουν τη
δυσκολία των υποψήφιων εκπαιδευτικών να αναγνωρίσουν κρίσιμα συμβάντα που αφορούν: α)
επιστημολογικά συνεπείς ή μη προσεγγίσεις της μαθηματικής γνώσης, β) συγκεκριμένες, μη
στοιχειώδεις περιστάσεις γόνιμης ή προβληματικής συμβολής των μαθητών και γ) τη
λειτουργικότητα κοινωνικο-πολιτισμικών νορμών στην τάξη, καθώς και να αναστοχαστούν με
επαρκή και επιστημονικά έγκυρο τρόπο πάνω σε αυτά,. Μεγάλο μέρος αυτής της δυσκολίας
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μοιάζει να συνδέεται με την ασυμβατότητα των αναγνώσεων της διδασκαλίας στα μαθηματικά από
τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (εν πολλοίς βιωματική), τους εκπαιδευτές (ακαδημαϊκά
οριζόμενη) και τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (οριοθετημένη από την καθημερινή πρακτική) που
αναδεικνύει εντάσεις και αντιφάσεις και ενίοτε οδηγεί σε αμφισβητήσεις για την οικεία διδακτική
πρακτική στα μαθηματικά.
Οι δυο κοινότητες (εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/ ερευνητών & μελλοντικών και εκπαιδευτών/
ερευνητών), με αντικείμενο δραστηριότητας τη διερεύνηση της διδακτικής πρακτικής και τον
αναστοχασμό και στόχο την επαγγελματική μάθηση, που παρουσιάστηκαν με συντομία παραπάνω,
αποτελούν παραδείγματα ενεργοποίησης πλαισίων επαγγελματικής ανάπτυξης και αποκαλύπτουν
σημαντικές παραμέτρους αυτής της ενεργοποίησης. Οι δυο διαφορετικές θεωρητικές οπτικές που
υιοθετήθηκαν για τη μελέτη τους προσφέρουν τη δυνατότητα ερμηνείας των τρόπων που αυτές οι
παράμετροι δρουν και αλληλεπιδρούν, για να προκύψει μάθηση σχετική με τη διδασκαλία στα
μαθηματικά.
6. Συμπερασματικές επισημάνσεις
Στις σύγχρονες προσεγγίσεις τις σχετικές με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών, ο
εκπαιδευτικός δεν αποτελεί την απόλυτη πηγή της γνώσης και της αλήθειας, ούτε έχει τον απόλυτο
έλεγχο των όσων λαμβάνουν καθημερινά χώρα στην τάξη. Παρόλο που οι σχετικές έρευνες
δείχνουν την αποδοχή αυτής της οπτικής από τους εκπαιδευτικούς, στην πράξη παρατηρείται
αδυναμία ή και άρνηση υιοθέτησής της.

Η παροχή στους εκπαιδευτικούς ευκαιριών

αμφισβήτησης, αναστοχασμού και επανα-θεώρησης ρόλων και πρακτικών που ακολουθούν κατά
τη διδασκαλία μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση σε διδακτικές πρακτικές συμβατές με την
παραπάνω κατεύθυνση, δηλαδή, σε μάθηση. Η Yackel (1994) υποστηρίζει ότι η ανάδειξη της
προβληματικής πλευρά της πρακτικής των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα για την αλλαγή
και την ανάπτυξή της. Ομοίως ο Lerman (2001) θεωρεί ότι η εστίαση στη διδακτική πρακτική του
εκπαιδευτικού προάγει τη σκέψη του ως εκπαιδευτικού, καθώς καθιστά ορατό και άρα
διαπραγματεύσιμο το προσωπικό του επαγγελματικό «γίγνεσθαι». Τέλος, ο Stigler (1998)
υπογραμμίζει την αξία παραδειγματικών, προβληματικών καταστάσεων τάξης, με πλούσιο
εννοιολογικό υπόβαθρο, για την ουσιαστική ανάπτυξη της διδακτικής πρακτικής, καθώς παρέχουν
τη δυνατότητα εστίασης σε συγκεκριμένες πτυχές της διδακτικής πράξης που αλλάζουν ή
αντιστέκονται στην αλλαγή.
Η αναγνώριση της σημασίας της διδακτικής πρακτικής για την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την επικράτηση της αντίληψης ότι αυτή η ανάπτυξη οικοδομείται
ατομικά και κοινωνικά με ενεργό τρόπο, μέσω προσωπικών εμπειριών και σε αλληλεπίδραση με
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άλλους και στη βάση τη διερεύνησης και του αναστοχασμού, οδήγησε στην αναζήτηση
θεωρητικών πλαισίων που αντιμετωπίζουν την ανάπτυξης της γνώσης των εκπαιδευτικών ως
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας σε κοινότητες.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η

προσέγγιση των κοινοτήτων πρακτικής/ διερεύνησης και αυτή της θεωρίας της δραστηριότητας
αποδείχτηκαν εξαιρετικά ελκυστικές στο πεδίο της μαθηματικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να
συνιστούν σήμερα το βασικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολλών σχετικών
προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στα μαθηματικά αλλά και αντίστοιχων
ερευνών.
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας στην ανωτέρω
προοπτική έχουν στρέψει την προσοχή της κοινότητας της Διδακτικής των Μαθηματικών στο τι
και πώς μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί από την εμπειρία και δράση τους και πώς μπορούν να
υποστηριχτούν σε αυτό. Μια βασική διαπίστωση αυτής της εμπειρίας είναι ότι η διερεύνηση και ο
αναστοχασμός σχετικά με το τι σημαίνει να διδάσκεις μαθηματικά φαίνεται να βοηθά τους
εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τη μάθησή τους ως φυσικό συστατικό της διδασκαλίας.
Ακόμη, ο συνδυασμός διερεύνησης, αναστοχασμού και διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της
κοινότητας εμφανίζεται να τους προσφέρει τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν σοβαρά τη βάση των
γνώσεών τους που σχετίζονται με το τι «δουλεύει» στη διδασκαλία και τι όχι και να δώσουν
περιεχόμενο στις πεποιθήσεις, δεσμεύσεις και προσδοκίες τους αναφορικά με την ταυτότητά τους
ως εκπαιδευτικών. Ωστόσο, είναι σαφές ότι γνωρίζουμε ακόμη πολύ λίγα πράγματα για το πώς
ακριβώς η μελέτη της πρακτικής βοηθά στη βελτίωσή της. Πώς η συνειδητοποίηση της
πολυπλοκότητας της πρακτικής και του τρόπου που αυτή «τρέφεται» από την ενεργή συμμετοχή
του εκπαιδευτικού σε κοινότητες πρακτικής μπορεί να στηρίξει τον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει
αποτελεσματικότερα μέσα στην τάξη, όπου ο χρόνος αναστοχασμού είναι σχεδόν ανύπαρκτος;
Πώς η φύση του αντικειμένου διδασκαλίας επηρεάζει το χαρακτήρα της σχετικής επαγγελματικής
μάθησης (δηλαδή, πώς το γεγονός ότι η διδακτική πρακτική αφορά τα μαθηματικά διαφοροποιεί
την αντίστοιχη επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού;). Ερωτήματα αυτού του τύπου τίθενται
πλέον με επιτακτικό τρόπο και η διερεύνησή τους αποτελεί αναγνωρισμένη αναγκαιότητα.
Είναι πλέον σαφές πως η συμμετοχική οπτική της μάθησης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων
επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία επενδύει στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των
εκπαιδευτικών κατά τη δράση σε κοινωνικά και πολιτισμικά δομημένους κόσμους, είναι εξαιρετικά
πολύτιμη, καθώς, ανάμεσα στα άλλα, επιτρέπει τη διατήρηση της εστίασης στην πολυπλοκότητα
του φαινομένου αυτής της ανάπτυξης. Μια τέτοια οπτική προϋποθέτει τη σύνδεση θεωρίας-πράξης
και την επιλογή της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε καθημερινές πρακτικές στον πραγματικό
κόσμο ως πλαίσιο ανάλυσης.
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ABSTRACT
Research on mathematical knowledge for teaching, and the relationships between subject matter
knowledge (SMK) and pedagogic content knowledge (PCK), have been and continue to be of great
interest across the world, not least because of the decreasing take-up of higher levels of
mathematics study by school and university students in many countries. In this study we report on a
novel approach to SMK and PCK through a focus on what we1 call Big Ideas and the experience of
tutors and in-service teachers drawing on this focus. Findings suggest that the explicit use of Big
Ideas has constituted powerful mediating artefacts which have produced shifts in language and
activity of course participants and tutors in ways we think are important.
INTRODUCTION
We begin this paper with a brief contextual description of the in-service course for mathematics
teachers on which this particular study is based. It is followed by an account and justification of the
notion of Big Ideas developed by the ABCMaths team. We then set this study within a theoretical
context, as developed in South Africa by the QUANTUM team, and we set out our methodology. In
the fourth section we report on the study and present the findings. The final section discusses the
implications of the research for the role that Big Ideas might play in teachers’ and tutors’
developing understanding of SMK and PCK.

SETTING THE CONTEXT: TEACHING ADVANCED MATHEMATICS (TAM)
The Teaching Advanced Mathematics (TAM) course is a fifteen-month, part-time course,
incorporating two summer holidays. It is aimed at teachers who are competent to teach students up
to age 16, to the GCSE qualification in England, who wish to develop the depth of knowledge,
skills and understanding of mathematics and its pedagogy to teach A-level mathematics, the post-16
pre-university course in mathematics for students in England. (See Porkess (2003) for information
relating to the structure of A-level Mathematics.) The course has been running since 2004-05; it is
Authors’ affiliations: 1. London South Bank University 2. Mathematics in Education and Industry
1
The project ABCmaths was funded with support from the European Commission (503215-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP). This
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centrally managed by Mathematics in Education and Industry (MEI, www.mei.org.uk) and has been
offered through four universities: Warwick, Manchester Metropolitan, Chichester and London
South Bank University (LSBU). In this time, over 300 teachers have taken the course. In the
coming academic year it will be expanding to many more Universities and teachers, with the
support of the Department of Education.
The course has three components: participants study the content of A-level Mathematics from a
teaching and learning perspective, with support in an on-line classroom and through a purposewritten website; they take an active role in eight university-based workshops spread across the year;
and they teach A-level Mathematics in their own school or college, with visits from the course
tutors. We are finding that feedback and dialogue following visits is becoming a rich source of data.
The university sessions provide participants with an understanding of the development of
mathematical knowledge between GCSE and university stages, the opportunity to develop
theoretical and practical underpinnings for A-level mathematics teaching, and the opportunity to
reflect upon the learning and teaching process at that level. The PCK and SMK topics covered in
these days at LSBU are listed in the table below.
The Postgraduate Certificate in A level Mathematics Pedagogy at LSBU requires: a portfolio,
reflecting participants’ relevant teaching experience during the year and their mathematical
development; two essays, reflecting participants’ developing understanding of links between theory
and practice of A-level mathematics teaching; and a 3000-word essay based on participants’
experience of working mathematically on an investigation and the implications this has for their
teaching.
The course has benefitted from an external evaluation by the Curriculum, Evaluation and
Management Centre (CEM) at Durham University. In addition it was involved in the National
Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM) Researching Effective CPD in
Mathematics Education (RECME) project and was observed by Jill Adler, using the QUANTUM
research methods. Participants’ reflections on the course can be found in the report ‘A Gateway to
Teaching Advanced Mathematics’ at http://www.mei.org.uk/files/pdf/TAM_Report.pdf.
The pilot course was funded by the Gatsby Charitable Foundation; currently MEI and the
universities involved have secured funding from central government for at least the coming two
years.
BIG IDEAS
This report reflects a growing interest within the mathematics education community in overarching
“big” ideas that enable the creation, within the mathematics classroom, of conceptually rich
learning opportunities.
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We draw upon a Vygotskian perspective that brings together the cognitive and the affective - beliefs
and convictions. From our perspective, the cognitive and the affective are combined in our analysis
both of our own response to ‘Big Ideas’ and the responses of the teachers with whom we have been
working: we have been able to identify ways in which teaching and learning through ‘Big Ideas’
can shift students’ engagement with their mathematics from instrumental, outcome-oriented
behaviour to what we would see as a more legitimate participation in wider mathematical practices.
That is to say, Big Ideas can open the way to legitimate peripheral participation (Lave & Wenger,
1991).
We distinguish between domains of ‘Big Ideas’ in ways suggested by Shulman’s (1986a, 1986b)
distinction between pedagogical content knowledge (PCK) and subject matter knowledge (SMK).
‘Big Ideas’, distinguished in this way, has provided an explicit framework for the professional
development work we have been doing with teachers of mathematics.
Within our own activity as a research group, and as mathematics educators in other research and
professional settings, ‘Big Ideas’ is functioning as a mediating artefact (Engestrom, 1999)
structuring our developing understanding and enabling new ways of framing the objects of our
activity (Kuntze et al, 2010).
Here we list the Big Ideas with which we have been working, but we must first note the dangers of
any taxonomy and the extent to which we might hope to be aware of these in our research and our
teaching. For the purposes of our project, together with our European partners, we have decided
upon a set of ‘Big Ideas’ with which to work. At the same time, we have been clear that it is the
biggest idea – working with Big Ideas – that is important to us. We have been involved in much
discussion, but have needed no ontological commitment to a realm of Big Ideas awaiting
exploration and discovery to convince us that using them to frame our activity holds promise for
developing teachers’ PCK and SMK. So, not only do we not regret the lack of a convergent
understanding of what are taken to be ‘Big Ideas’, but rather we see the diversity in understanding
as an inevitable and indeed positive consequence of practices of mathematics education research
which are content to ‘let a thousand flowers bloom’.
Our introduction of the mediating language of Big Ideas in the pedagogy of mathematics reflects
our own selection from pedagogic discourses. We must acknowledge that this language and
perspective afford (but also constrain) productive ways of thinking about teaching mathematics.
Pedagogic discourse is constructed by a recontextualisation principle which selectively
appropriates, relocates, refocuses and relates other discourses to constitute its own order. In this
sense, pedagogic discourse can never be identified with any of the discourses it has
recontextualised (Bernstein, 2000, p. 33).
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Bernstein’s notion of ‘framing’ provides us with a language for analysing the extent to which our
talk of ‘Big Ideas’ enables participants to become aware of the constraints of any prevailing
curriculum and assessment discourse. The ‘Big Ideas’ notion may open up new ways for our
teachers to induct students into mathematical thinking (Bishop, 1988), but we must also
acknowledge the possibility that, as in any pedagogical relationship, the same talk may itself
position some teachers as disempowered as they struggle (by force of habit?) to make sense of what
they see as a strongly framed discourse.
So, acknowledging the essential non-uniqueness of ‘Big Ideas’, but suggesting we might
nevertheless expect reasonable stability, here are the ‘Big Ideas’ that frame our study:
SMK

PCK

Proof / argumentation

argumentation

multiple representations

multiple representations/ perspective change

Doing/undoing, (inverting)

doing/undoing

specialisation/ generalisation
modelling (approximation, linearisation,
structuring)

going beyond / extending the domain / what if?

functional dependency
randomness/inference
infinity (including limits/continuity)
“recursion”
exploring students' understanding through
questioning
using misconceptions and errors for learning
teachers' awareness of existence of multiple
strategies
making connections within mathematics
using analogies

THE QUANTUM PERSPECTIVE
Adler and Davis (2011), in describing their work on the QUANTUM (qualifications for teachers
underqualified in mathematics) project, were concerned “with what, how, and with what possible
effects mathematical knowledge and related practices are constituted in and across a range of
programmes” in South African mathematics teacher education. They describe three models within
the context of the analytical framework they had developed in the project:
We will argue that three different orientations to learning mathematics for teaching are exhibited
across our cases — referred to here as ‘look at my practice’, ‘look at your practice’ and ‘look at
(mathematics teaching) practice’ — and present different opportunities for learning mathematics in
and for teaching.
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They argue that any evaluative act by a teacher, implicitly or explicitly, has to appeal to some or
other ground in order to authorise the selection of criteria, those grounds being to mathematics
itself, to teaching, or to mathematics education. They suggest that the third model, ‘look at
(mathematics teaching) practice’, through using videos of a teacher educator and inserting
references to research literature where appropriate, provides the richest in terms of the features they
were looking for: predominant appearance of appeals to mathematics education; appeals also to
mathematics and to teaching; and density across teaching events, though they emphasise that they
have no evidence of a causal link between that model and teachers’ learning about teaching
mathematics.
In the TAM course described above we have been utilising a mode of interaction with the teachers
that engages both with mathematics and with mathematics education in a manner that closely
resembles, in our view, the third model. At the same time we focus on Big Ideas both within the
two domains of SMK and PCK, and explicitly as a mediating artefact intended to open up new ways
for researchers and teachers to discuss mathematical thinking whilst at the same time developing
their own SMK and PCK. Typical sessions work as follows: the first author teaches mathematical
content for an hour, overtly positioning the teachers in play acting as the same age as their students,
drawing on particular Big Ideas. The teachers are instructed to function at the same time as teachers
observing someone else teaching mathematics. This is then followed by the other two authors
engaging the group in an analysis of that hour, as a live ‘video’, discussing their responses to the
lesson and drawing explicit attention to the Big Ideas being represented at three levels, SMK, PCK
and as part of our meta-language. For each session they are given a reading that relates to one of the
Big Ideas being addressed. During that discussion the teachers are given further references to
research literature, enabling an informed interaction between their prior experience, their experience
in the mathematics lesson, and the field of mathematics education research.

METHODOLOGY
Our methodology needs to be such as to enable us to probe for ways in which Big Ideas might have
acted as a mediating artefact as described above. We use the language of Dowling and Brown
(2010) to articulate our methodology in terms of theoretical constructs which are then
operationalised in terms of empirical indicators of those constructs.
The theoretical constructs of this study are: appropriation by teachers of Big Ideas in SMK;
appropriation by teachers of Big Ideas in PCK; and an emerging notion of awareness of Big Ideas
as a mediating artefact for tutors and indeed the production of papers such as this.
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The empirical indicators are: language use by the teachers that indicates their appropriation of Big
Ideas in contexts marked as mathematical and pedagogic; and in reflexive mode, language use by
the tutors since we have begun to develop our use of this notion.
In this research report we refer to two sources of data: the activity on one course day in December
2010; our recent feedback to the TAM participants following observations in their classrooms. As a
part of the course activity teachers transferred to a computer room at the end of the day and emailed us their written reflections. This reporting is typical of the pattern of a course day and serves
as a diary for the teachers across the course and for us as the first part of our data for analysis here.
The second part of our data comes from our written feedback. In general we also video lessons and
the subsequent discussion and we will refer to some of these data in our presentation. The
mathematical content was graphs and functions; the prior reading distributed was an article on
questioning by Mason (2000) as exploring students' understanding through questioning was the
PCK Big Idea for that day; and multiple representations was both a PCK and SMK Big Idea in the
session. We have selected feedback extracts that refer to the same Big Ideas.
Following this, we develop an elaborated description (Dowling & Brown, 2010) in which we
identify two categories: implicit reference; and explicit reference. In each of these there are two
categories, those of participants and of tutors. In the analysis below we begin with empirical
indicators and then show the beginnings of our elaborated description. This latter remains a work in
progress as more data are collected and analysed.

ANALYSIS
Here we present selected data to exemplify what we take to be empirical indicators of developing
notions of Big Ideas.
Exploring Through Questioning:
Participants’ e-mailed comments:
PQ1. Whilst reading through Mason’s ‘Asking mathematical questions mathematically’. I
noticed he quoted Bauersfeld and the ‘funnelling effect’. This led me back to the feedback
that Stephen gave after my lesson observation from which I could see that I was in effect
using a ‘funnelling’ technique. This was obviously what I unwittingly had been doing i.e
trying to channel them into giving me the answer that I wanted. This has led me to analyse
the way I am questioning students and what are they looking for in the answers.
PQ2. Sometimes I think I spend too long going through the whole process and the answers to
everything when it's not always necessary - Bernard just elicits from us the key concepts and
the most interesting ideas, then moves on.
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Tutors’ feedback:
TQ1. Your questioning here, and throughout the lesson, was excellent; you continually probed
to find out what they understood and moved their thinking on. One student said that as the
width of the strips got smaller “it gets more accurate”. “What gets more accurate?” you asked
– you looked for precision in their explanations and didn’t assume they knew anything they
didn’t clearly explain.
TQ2. You used questioning briefly and carefully to introduce students to the activity. An early
question drew an incorrect response where one student offered a zero of the function as a
stationary point. Through your question in response you invited the student to review her
answer, and she saw her mistake. Good example of questioning here (though I forget the
actual words you used).
Multiple Representations:
Participants’ e-mailed comments:
PMR1. I really liked the work we did on the first day about radians - I had not thought about
approaching the formulas from a geometrical perspective before and this seemed so straight
forward and also made sense as to why we use radians.
PMR2. I liked the idea of asking students to try to draw their best estimate of what one radian
looked like - this is a good visual tool and something that's easier to recall from memory if
you have had a go at doing it yourself. I also liked the visual of the hexagon inscribed inside
a circle, to demonstrate that a radian must be slightly smaller than 60 degrees.
Tutors’ feedback:
TMR1. I noted how, later in the lesson you referred to more advanced ideas in probability, in
particular to conditional probability. As you plan, it would be worth thinking through to look
for similar representational opportunities for such ideas. For example, might you consider a
diagrammatic representation of P(A/B) like this?

P( A / B) 

P( A  B)
(so, taking the event B as given, ‘narrows the Universe’….)
P( B)

TMR2. Focussing on this you asked where the final 2 came from in the calculation
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for x but you said you wanted a geometrical reason. When you showed them where the area
of 2 appeared in the graph their response showed that this made perfect sense to them and
reminded them of exactly what they were doing.
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Out of 16 participant e-mails 13 referred to questioning at some length, and 6 referred to radians in
ways that we construed as made possible by explicit and deliberate reference to multiple
representations.
PQ1 and PQ2 are fairly typical of references to questioning. PQ2 in particular suggests the kind of
shift in pedagogical thinking that we seek to bring about in the participants. TQ1 and TQ2
exemplify what we tutors know to be central shifts in the way that we focus our feedback,
representing real change from previous years. PMR1 and PMR2 suggest that this particular Big
Idea, multiple representations, has empowered participants; TMR1 and TMR2 suggest that Big
Ideas has also become part of the tutor toolkit that enables sharply focused feedback.
Elaborated description – implicit reference
Participant: Sometimes I think I spend too long going through the whole process and the answers to
everything when it's not always necessary - Bernard just elicits from us the key concepts and the
most interesting ideas, then moves on. (e-mailed feedback to tutors after a course session)
Tutor: I noted how, later in the lesson you referred to more advanced ideas in probability, in
particular to conditional probability. As you plan, it would be worth thinking through to look for
similar representational opportunities for such ideas. For example, might you consider a
diagrammatic representation of P(A/B) like this?

(so, taking the event B as given, ‘narrows the Universe’….)
(written feedback to participant following a lesson observation)
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Elaborated description – explicit reference
Participant: it was warming to see that people expressed an agreement with my initial view that
although these ideas are the 'Big Ideas' in maths some of them are more frequently used than others.
I cant say that some are more useful than others but I would say that doing and undoing and multirepresentation can be far easier to implement and also give an instant improvement to the level of
understanding and learning going on with the pupils. (e-mailed feedback to tutors after a course
session)
Participant: I never actually realised that this course was also giving you data and information on
practice and implication of Big Ideas in our teaching. In my naivety I thought you were all just
running the course to give us support and guidance and it is brilliant to think that this course is
actually a 2 way street. (e-mailed feedback to tutors after a course session)
Tutor: When faced with log1010a+b you moved them to a specific example to try and help, taking
log223. This is a Big Idea we haven’t talked about much but is very useful when one is faced with
some fearsome-looking notation, going back to the generalisation afterwards. (written feedback to
participant following a lesson observation)
DISCUSSION
In the UK A-level teaching is commonly seen by teachers and students to be a rush through
substantial content; it is assumed that students must learn to deal with this pace and focus on
coverage. Our focus on Big Ideas is an attempt to shift the orientation of pedagogy towards one in
which powerful concepts in mathematics and powerful concepts in pedagogy are central. Whilst the
research is still ongoing, we believe the evidence presented and analysed here indicates significant
progress in this direction.
We are confident that these extracts represent the beginnings of a dialogue that is set to continue
and develop. Analysis of this dialogue will enable us to comment with greater confidence on the
power of the mediation of Big Ideas.
We end with some evidence from the teachers of a shift in the objects of their activity, indicating a
further stage of our analysis, to be an activity theory study.
“I have always enjoyed the visual bit of the TAM course. Graphical representation of concepts have
not been part of my teaching styles, but this course so far has inculcated that in me. I now always
look at different ways of representing any concepts or ideas diagrammatically when teaching my
students.”
“Made me think about focusing less on the right answer and more about the journey and the
acknowledgement of the importance of different approaches to a task.”
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“I found the session very useful. It is helpful to be able to see the different links in topics and a
good way of presenting this to the students. I liked the way the same information was represented
in many different ways and this is something I will continue to try and implement in my
classroom.”
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα παιχνίδια θεωρούνται κατά γενική ομολογία ένα ισχυρό μέσο μάθησης, είτε πρόκειται για
επίσημη ή ανεπίσημη, με καθοδήγηση ή χωρίς, για παιδιά ή ενήλικες, σε κάποιο PC ή σε φορητή
συσκευή, με περιστασιακό ή συστηματικό τρόπο, καθώς μπορούν να μεταδώσουν αποτελεσματικά
τη γνώση διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το ενδιαφέρον και την προσοχή του μαθητή. Για την
σημερινή και τις μελλοντικές γενιές των ψηφιακών ιθαγενών η χρήση βιντεοπαιχνιδιών στην
εκπαίδευση είναι λογική και αναμενόμενη καθώς οι μαθητές αυτοί έχουν μεγάλη εξοικείωση με την
τεχνολογία και στη γενική περίπτωση η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι για αυτούς
πολύ ευχάριστη. Και οι δύο αυτές παρατηρήσεις οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η
διδασκαλία και η Μάθηση μέσω παιχνιδιών προσφέρουν τεράστια προοπτική. Στην παρούσα
εργασία γίνεται μια χρονική ανασκόπηση της πορείας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών,
περιγράφονται τα βασικά σχήματα κατηγοριοποίησής τους, παρουσιάζονται νέες προοπτικές που
προσφέρουν τα παιχνίδια στη μάθηση καθώς και κάποιες από τις ισχυρότερες επιφυλάξεις που
υπάρχουν. Η εργασία κλείνει με μια γρήγορη ματιά στο προβλεπόμενο μέλλον αυτού του
συναρπαστικού πεδίου.
ABSTRACT
Games have long been perceived as a powerful medium for learning, formal or informal, directed or
not, for young or adults, on a PC or on the move, in an occasional or systematic manner, as they can
effectively communicate knowledge maintaining high levels of learner interest and attention. For
the current and future generation of digital natives the use of videogames in education is logical and
expected, as these learners are well familiar with the technology and are generally fond of electronic
games. Both observations lead us to the safe assumption that teaching and learning through games
offers enormous potential. This paper presents the timeline of educational games, depicts the main
categorization schemes, discusses the new potential games bring to learning along with prevailing
skepticism and gives a quick view to the foreseen future of this exciting field.
Introduction: A short flash back to the history of electronic games
A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in
a quantifiable outcome (Salen & Zimmerman, 2003, p.96). According to Sauvé et al. (2007), a
game is a fictitious, whimsical or artificial situation in which players are put in a position of

2

All authors contributed equally to this work

144

conflict. Sometimes players square off against one another and at other times they are on the same
side and are pitted against other teams. Rules govern games and structure game actions based on
learning objectives or purposes set by the game itself, such as winning or taking revenge.
Digital games appeared back in the 1960’s, when a group of MIT students developed the game
“Spacewar!” whose goal was to have two players fight each other (Brand, 1972; Graetz, 1981).
Gradually, digital games started penetrating places of entertainment where people would spend their
spare time playing billiards or similar games while in the 70’s the evolution of technology made
them more accessible through desktop PCs and game consoles.
In the years that followed, this initial positive acceptance of digital games in combination with the
appearance of the information superhighway and the diversification of learning technologies
resulted in an increased interest in games with educational content and purpose and the first
discussions on the newly introduced term 'edutainment' started. Games are perceived as a powerful
medium for learning of any type (formal or informal, directed or not, for young or adult students, on
a PC or on the move, in an occasional or systematic manner, etc.) as they can educate in a attractive
way maintaining the interest of the learners at high level.
Nowadays there are numerous open-source or freeware options for a game developer to use in order
to design and implement a new game much more productively and without starting from scratch.
The strength of this trend is evident by the fact that even large firms want to attract game developers
in making games for their proprietary platforms (an example of this is the XNA Framework for
developing games for Xbox 360 and Windows). More recently, videogames moved online allowing
multiple players to participate in the same game instance (these games as usually referred to as
MMOGs), while the spread of mobile phones and handheld game consoles (Nintendo DS, Sony
PSP) has led to a new category of users, who enjoy playing games outdoors or on the move.
Furthermore, the new social media tools grouped under the term web 2.0, provide new territories for
videogames and social networks such as Facebook have given rise to the so called “casual gamers”.
Currently, billions of people spend their free time playing online games in social networks such as
Facebook or Myspace on a daily basis, while an equally strong trend is the so called gesture-based
control systems that have been incorporated in digital games (e.g. the Nintendo Wii platform or the
awaited Microsoft Natal project) providing much more engaging experiences (Daloukas et al.,
2012).
Content-based and genre-based classification
The functional classification of educational videogames into categories is based on their main
purpose. This can be the encouragement and the development of logic or the acquisition of skills
and knowledge in a pleasant way (Klawe & Phillips, 1995).
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Educational videogames based on the theories of behaviorism consider only the external stimulus
provided by the environment to the individual and the individual's response to the given stimulus.
Positive aids (such as rewards) reinforce a particular "solution and strategy", while negative weaken
it. Also, the iterations help children find the solution more easily. The software of these games are
mainly suitable for practicing low-level skills such as performing simple actions.
However, we must admit that behaviorism affected in a generic way in the design and use of
videogames as it gave great emphasis on the continuous and active mobilization of the user, on his
encouragement, his practice and the role of rapid feedback. The scenario of such videogames
consists of different segments with gradual progress of difficulty, from the simplest to the most
complex. These games are also characterized by rapid feedback - positive or negative, depending on
the player’s choices.
Educational videogames based on cognitive theories, especially the theory of Piaget’s
constructivism, have software that contributes greatly to the internal and mental processes of the
individual. They focus on activating processes of personal construction of action. The player of
educational videogames “produces” the solution in its own way and is not just a passive receiver of
information and proposed solutions. Videogames, in this case are designed to provide an
environment that is rich in diverse stimuli, which enables the student to interact with specific
software and "explore" the supplied software environment.
The player discovers the rules and the principles governing the “logic” of computer game software,
which leads in skills development through discovery processes with "experimental" solutions,
testing strategies, verification or refutation.
The idea of the gradual discovery of educational computer games’ scenario can be a particularly
important incentive and motivation for the player. The instructions provided carry the
encouragement or facilitation role and / or guidance in this process of discovery of the appropriate
strategic action when the user-player faces problems to solve so as to proceed to the next phase of
the game. Software of such games are characterized by the fact that the player moves at his own
pace and according to his own decisions and choices.
Videogames in general (and not educational ones in particular) are categorized into genres
depending on the style of games they support and how they are played. More specifically, they are
usually distinguished as:
● Action games: Their main feature is the requirement for fast reflexes and a good eye-hand
synchronization. Over the years, a number of subcategories have been formulated, but they
all retain the same type of action: first person shooter, third person shooter, fighting games,
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platform games. The first videogames belong to this category (SpaceWar, Pong, PacMan,
etc.).
● Adventure games: They don’t rely on intense action but on thought, exploration and riddle
solving and are based on complex scenarios and rich descriptions. In recent years, not many
games of this category have been developed but their characteristics are incorporated in
action games creating the so called adventure-action games such as Legend of Zelda and
Tomb Raider.
● Strategy games: They have general themes such as war, conquest of territories and trade and
are based on tactics and human resources management (e.g. Warcraft, Command and
Conquer, etc.). They require complex manipulation and controlling a lot of parameters and
are thus usually more suitable for PCs than for game consoles.
● Role-playing games: They are descendants of the board game Dungeons & Dragons. The
player undertakes the role of a character or a group of characters and tries to upgrade its
power, abilities, wealth and equipment, while exploring a world of dangers, facing enemies,
collecting treasures, weapons and knowledge. These games are more usually distributed on
personal computers (games like Jade Empire, Star Wars, Mass Effect, etc.) than on consoles
(such as Elder Scrolls).
● Puzzle games: They are games in which the player does not manipulate a character, but is
asked to solve a series of puzzles usually in limited time or with increasing difficulty (like
Tetris). Due to its simple operation and low requirements in computing power these games
are found in all possible platforms from PCs and consoles to websites and mobile phones.
These are the kind that brings together the preferences of so-called casual players who are in
fact a large percentage of all videogame players.
● Simulation games: Their goal is to recreate a virtual environment with the greatest possible
fidelity. This category includes vehicle simulations, sports games, construction and
management games, music games etc.

Platform-based and player-based categorization
The term platform refers to any computer system that can be used to play a game. It includes
consoles, coin machines, personal computers, laptops, portable game consoles, and mobile phones.
● Household gaming machines or consoles: They are the evolution of coin machines dated
back in the 70s. They are usually connected to a TV and are accompanied by a remote
control. Most of them have become entertainment centers for projecting multimedia content
(movies, photos, music) and providing Internet connection to download new content. The
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most widely circulated game consoles are Xbox, and Xbox360 (with the motion detection
system Kinect) by Microsoft, Playstation3 (with the motion detection system PlayStation
Move) by Sony and Wii (with the motion detection system Wii remote) by Nintendo.
● Personal computers: although they were never designed especially for computer games,
they are often used for this purpose and particularly by 'professional' players who are
demanding in visual fidelity and sound performance or by hardcore players who configure
them so as to obtain highest quality.
● Handheld consoles: they are convenient due to their small size and portability, offering
entertainment both indoor and outdoor (Nintendo DS, Sony PSP).
● Coin-operated entertainment machines (or arcade game machines): they

gradually

disappeared and can be found only in some public arcades.
● Mobile phones: many of the first mobile phone devices that didn’t support any advanced
technology for graphics and motion rendering, did provide a set of preinstalled simple
games. Gradually these games multiplied and improved and nowadays mobile phones can
support many games with quite good graphics quality and movement precision and have
become one of the most popular platforms for casual games.
Depending on the number of players that videogames support they are divided into the categories
that follow. Note that for the first three categories a game can support more than one player
categories. The fourth category has a completely different architecture.
● Single player games: the player acts in a virtual world controlled by the computer.
● Two-four player games: two to four players participate simultaneously in one game each
one having his own controls but all using a common platform.
● Local multiplayer games: the players gather in one place and use multiple PCs or consoles
that are connected to a local network. Two up to sixty four (or more) players can participate
in the same game forming teams playing against one another. Such games are usually found
in Internet cafes.
● Multiplayer online games: they are like the previous category, except that here the players
play in teams not over a LAN, but over the Internet. Usually players in this category use
either PCs or consoles like Xbox Live and Playstation Network.
● Massively multiplayer online games: they support millions of players simultaneously on the
same virtual world, which is permanently active and available. Players must have an Internet
connection to enter the virtual world and can choose how to play the game (isolated from
other players, in a group with some players, etc.). The most famous game of the category is
World of Warcraft.
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What games can bring to electronic learning
Since 1960 that the first when the first videogames were documented to have been used in the
educational process and for the next twenty years there has been great progress in the production of
game-oriented education (Abt, 2002). The determining factor for the development of educationoriented videogames was the evolution of personal computers and the development of the first
consoles. The Basic Programming and Fun with Numbers for the Atari 2600 console are the first
educational software titles while other education titles for math and programming were released for
lesser known consoles like Fiarchild and Zircon Channel F. In the United States, the responsible for
new technologies and education issues realized the educational value of computers, leading to the
first computers in schools. These were the Apple II series, the Commodore 64, the BBC and later
the Apple Macintosh. The Apple Computers made efforts for the introduction of computers in
schools, culminating in the ambitious project in 1985 entitled Classes of Tomorrow.
From the first research concerning the use of games in education (Gordon, 1970) it was proved that
the games are a source of motivation for users to test their knowledge and learn things they do not
know, while having fun (Malone, 1980). Specifically, the use of multimedia, attractive stories that
present real or imaginary targets and agents that accompany the user during the game (giving them
an incentive to continue the game and providing them with feedback) increase the learning outcome
(Klawe, 1999). In the '90s one sector of industry of videogames called edutainment flourished (the
abbreviation of the terms education and entertainment) that using the multimedia capabilities of
computers combined the electronic game with learning in products aimed primarily at children.
A second set of parameters that relates electronic games to learning is associated with the
development of online environments that support new types of learning (Facer, 2002). According to
these approaches, the model based on the traditional teaching is an inefficient method and cannot
provide the required learning outcomes. Several other models have been proposed as the model of
"learn by doing". Electronic games are environments that actively support this practice. Although
there is no clear demarcation criteria between an educational software and an educational game
(Bousquet, 1986), the characteristics of educational games can be summarized as follows
(Cudworth, 1996):
● Learning objectives: educational games are designed for a specific purpose and are designed
to achieve a particular goal.
● Set of rules: There must be a clear set of rules in order to facilitate the interaction of the
player with the game.
● Interactivity, active role of player: the objective depends solely on the decisions and actions
of the player. The active participation of the players in the game is necessary.
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● Feedback: The game should recognize a right decision and 'punish' a mistake. In this way,
players will be able to distinguish the successful from the unsuccessful operations and focus
on their goal.
● Competition: The competition may be present between teammates or between the player and
the computer in order to achieve the goal or achieve a big score.
● Element of challenge: the element of challenge has to do with the uncertainty concerning the
goal achievement, the hidden information and the multiple difficulty levels. The extent of
the challenge should also be proportionate with the level and abilities of the students (Loftus
& Loftus, 1983).
● Element of fun and motivation: the occupation with a game seems to attract children and
entertain them as much as the achievement of the game’s goal.
● Pre-existing knowledge: an educational game requires some knowledge on one area, such as
mathematics or language (Gredler, 1992).
The capability of combining the learning objective with the educational learning techniques and the
types of games that can serve this purpose play an important role in the design of computer games
(Prensky, Digital Game-based Learning, 2001).
The reason that there is interest in the research on the relationship between videogames and
education is that videogames can motivate young people to engage with them in a unique way,
while the standard way of education can’t. Young people on their own initiative spend several hours
in various, often-complicated computer games outside of the school. Electronic games have a
dynamic to cause young people to deal with them spurring their interest (Maragkos & Grigoriadis,
2004).
Besides the above dynamics, computer games have the ability to "reprogram" the thinking process
of the players (Prensky, 2001), as they develop new skills and cognitive functions such as: reflexes,
parallel processing, information through graphics, random access, communication, energy,
imagination, friendly attitude towards technology.
These grow as users increase their ability to process the information presented to them very quickly
as they have to determine what is relevant and necessary in the process, develop the ability to
process information coming from different sources and in random turn, develop the ability to
recognize information first through images and graphics and then using any text to identify, develop
and explore. In addition communication between users is developed, either by playing together or
seeking new information and ways to solve the problems presented to them in the game. Users
consider the game as a relaxing process and a physical activity that leads to the consideration of the
computer as a tool for games, expecting recognition for their efforts through the game, which is
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given as feedback and motivates them to continue in even more difficult conquests. Through this
process the model "learn by doing" is developed as opposed to the model of "learning to do." Users
develop their imagination through the game interface and the experience gained from the interaction
with this by creating the right conditions to consider technology a friend and not an enemy, growing
along with it (Maragkos & Grigoriadis, 2004).
Another aspect of the game that should be explored is the potential for communication and
collaboration that they can support. An educational game can enable communication between
students, and between students and teachers (Bousquet, 1986). The type of game, as well as the
nature of the activity assigned to students, have a very important role in the quality of
communication and collaboration between students (Mercer, 1994). A player may play only one
game, cooperate with others or even compete with others. The possibilities for communication and
collaboration among students can either be incorporated into the game and be a precondition for the
successful outcome or given by the teacher, in the case of a classroom, which will incorporate the
game into a broader educational context where students have to cooperate or compete to achieve the
goal. In an educational game addressed at younger students, children should have the opportunity to
share their achievements with others (eg. print their job). Such an operation does not necessarily
promote learning but serves as an incentive to turn children to educational materials (Bulgaria,
2002).
Educational games (just like any other type of educational software) may improve the user
experience and serve better their purposes by incorporating personalization features. Necessary
conditions for a personalized learning process is to respect the freedom and the initiative of the
student and adapt to students’ differences, as different skills, aptitudes, learning styles (Anderson,
1996), desires, needs and interests. Games provide the possibility to select the difficulty level,
which is an important factor for the successful achievement of the educational objectives. In order
to achieve the objectives of the curriculum the best tactic is not the separation of students into
classes according to their abilities (Anderson, 1996), but the assignment of work and activities to
each student according to his level and preferences. Students show more interest, which in fact is
maintained for more time on activities where they can succeed. Therefore the possibility of choice
of the appropriate level of difficulty is a large instructive advantage; either the choice is made from
the player himself or depending on the progress he has made so far.

Current trends and Conclusion
In recent years it is observed that in many areas of technology development, the concept of
converging technologies (technology / media convergence) has gradually applied in the field of
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computer games. This perspective is very strong, especially for the category of casual games that
have more flexibility because of the comparatively low requirements imposed on technical level
(for both hardware and software). The wide range of gaming platforms including personal
computers (with Internet connection or not), portable type PDA, interactive TV (iTV), mobile
phones, and portable game consoles or not is an indication of this trend that may determine the
future of the industry of casual and online gaming in general (Ben-Kiki, 2009).
Modern videogames incorporate elaborate graphics technologies in 2D as well as 3D settings, high
interactivity degree that may include sophisticated input devices, rich storyboarding and can keep
the players attention for quite long periods drawing and keeping them in a virtual world and this is
also a trend in the educational videogames subsector. Game engines (i.e. software systems designed
for the creation and development of videogames) allow simpler and faster development of latesttechnology videogames for multiple platforms including game consoles and PCs. What is also a
recent development in the videogames industry is the increasing number of smaller game
development companies that coped with the large companies’ competition using open-source
technologies, sharing and reusing code and gradually shaping the “indie” movement in game
development (independent game development) (Daloukas et al., 2012).
Despite the strong reservations against using videogames for educational purposes during the early
stages of their use, now the scientific and educational society as long as families converge to the
conditional use of these games in education just because they have characteristics that amplify the
learning outcome in children, adolescents, and adult learners (de Freitas, Savill-Smith, & Attewell,
2006). Besides, it is a fact that today's children and teenagers belong to the generation of digital
natives, unlike their parents who belong to the generation of digital immigrants (digital immigrants)
(Prensky, 2001). Trainees at young ages (between 5 and 25 years old) were born in the digital
world, understand the Internet, use computers fluently as long as other equipment of digital
technology and therefore they are what Prensky defines' digital natives'. In this generation the use of
videogames in education is logical and expected, as they are very familiar with the medium and
have continuous occupation with it for entertainment purposes.
Summarizing, the case of deploying games for learning is long and rich on an educational, as well
as on a technological level. Electronic educational games have faced much skepticism but have also
been welcomed with great excitement by educators, parents and students around the world. They
remain a broad and active scientific field of research with still a lot to be expected in the years to
come.
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Περίληψη:
Οι φοιτητές μαθαίνουν περισσότερο μέσα από την εμπειρία που αποκτούν αυτενεργώντας σε
αντικείμενα που εντάσσονται στην επιστήμη της πληροφορικής, όπως είναι τα Λειτουργικά
Συστήματα (Λ.Σ.). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μία επισκόπιση ενός διαδραστικού
λογισμικού εργαλείου, σχεδισμένο να υπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών
φοιτητών. Σκοπό της συγκεκριμένης ανάπτυξης λογισμικού αποτέλεσε η προώθηση της
αυτομάθησης σχετιζόμενης με το Λ.Σ. Linux και πιο συγκεκριμένα με τη διανομή του Ubuntu, για
να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα των Λ.Σ. Το αναπτυχθέν λογισμικό αποτελεί ουσιαστικά μια
ιστοσελίδα, που προσομοιώνει το Λ.Σ. του Ubuntu μέσα σε ένα φυλλομετρητή ιστού (web
browser). Έτσι, οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν εύκολα να εξερευνούν τη γραφική διεπαφή
χρήστη (GUI) καθώς και τη γραμμή εντολών, που συνθέτουν το περιβάλλον του Λ.Σ. Ubuntu.
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μπορούν να εξακριβώνουν την γνώση που απέκτησαν, μέσω μιας
αυτοματοποιημένης διαδικασίας εξέτασης και να μαθαίνουν από τα λάθη τους, που εμφανίζονται
αυτόματα από το λογισμικό σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι επιδόσεις των φοιτητών αποθηκεύονται
σε ένα σύστημα βάσης δεδομένων. Το λογισμικό αυτό αποσκοπεί στη συμπλήρωση των
υπαρχουσών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης των Λ.Σ.
Abstract:
Students learn more through hands-on project experience for computer science courses such as
Operating Systems (OS). In this paper, we introduce an overview of an interactive software tool,
which has been developed to serve the undergraduate students’ needs. The aim of this software
development was the self learning promotion related to Linux OS and especially with Ubuntu
distribution, to be used in everyday OS classrooms. This software is essentially a website that
simulates Ubuntu operating system inside a web browser. Thus undergraduate students can easily
explore both graphical user interface (GUI) and command line of Ubuntu’s environment.
Additionally, students can ascertain the acquired knowledge through an automated examination
process and learn from their mistakes as shown automatically by the software in real time. All
students’ performances are stored in a database. That software intends to complement the existing
teaching and learning methods of operating systems.
Introduction:
Hands-on experience with operating system code development, debugging, and testing is crucial for
helping students to understand how operating system concepts really work in practice. Many
approaches have been developed for providing such programming experience, including systems
programming projects, operating system simulation environments, kernel development in
commercial operating systems, and pedagogical operating systems.
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Graphical simulators like SOsim (Maia and Pacheco, 2003) based on constructivist ideas, have been
used as educational tools supporting the OS class-teaching. However, Web-based experimental
distance learning environments such as WebgeneOS (Buendía and Cano, 2006) or similar (Tartaglia
and Tresso, 2002; Malmi, Korhonen, and Saikkonen, 2002; Garcia, Rodriguez, Rosales, and
Pedraza, 2005); which complement traditional content-based learning platforms by including
practical activities on operating systems subjects have been used to lead students through a more
active participation in the learning. They provide asynchronous communication between students
and instructors allowing students to send their system programs using Web forms, execute them in a
native operating system, and receive their results and additional feedback information through Web
browsers.
Some other courses are based on a small pedagogical operating system like MINIX (Tanenbaum,
1987) or Xinu (Comer, 1984) or Pintos (Pfaff et al. 2009), or involve a pedagogical operating
system to be used only in a simulated environment (Holland et al. 2007). To take advantage of this
kind of lab, students need a very good knowledge of computer architecture, the substrate operating
system Unix and C/C++ programming. Because of this, a course based on a code modification
exercise is hard to be implemented and requires an extended amount of teaching time.
Other researchers (e.g. Laadan, et. al. 2010, Nieh and Vaill 2006) propose systems based on virtual
machines, to support the undergraduate operating systems curriculum. These systems offer many of
the advantages of distance learning, one of them is teaching for a wide range of students.
Unfortunately, they are not flexible enough and hardly embedded in a real-classroom situations.
Virtual machines are often used in this context, along with large software code bases such as that
for an entire commodity operating system such as Linux. Computer hardware becomes quickly out
of date, and finding funds to periodically upgrade computer laboratory facilities. As a result, such
facilities are often under provisioned for the number of students that need to use the hardware,
resulting in overloaded machines specially just before homework assignments are due. Running
virtual machines and frequently building entire operating system kernel trees can tax machine
resources much more than running regular applications. These problems are only exacerbated when
it comes to computing support for teaching operating systems. A benefit of providing shared
computer laboratory facilities for running virtual machines is that both students and instructional
staff can access them. This can make grading programming projects easier as instructional staff can
just log on to the respective students' virtual machines to evaluate their projects. However, this has
its own problems as instructional staff need to schedule time with students when their virtual
machines are unavailable, and instructional staff must face the risks of using unreliable virtual
machines managed by students that may have keyboard loggers and other malicious software
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installed inside them. In addition, both monitoring the progress of development activities and
evaluation process of students’ performance by instructional staff are a quite tedious and time
consuming procedure.
Students already have their own computers, but they come in diverse software and hardware
congurations. Linux serves as an excellent basis for teaching courses such as operating systems, but
most students do not run Linux on their computers. Students would be loathed to install Linux
natively on their computers just to take a course, given the risks of adversely affecting their existing
software congurations and other already installed applications. Instructional staff would face almost
insurmountable hurdles to get Linux installed on all students' computers given the diversity of
software and hardware congurations in use. All of these approaches share a common instructional
need. Many courses on operating systems do not have the required resources to fulfill teaching
requirements, and if they do, the course requires an extended amount of teaching time. Additionally,
the course-embedded assessment methods in teaching process, increases the problem.
To address these problems, we introduce a new approach to help teaching Linux operating systems
based on Web technology. More specifically, we designed and developed a software tool to serve
the learning purposes related to Ubuntu OS which is based on Debian Linux distribution and
distributed as free and open source software. It is essentially a website that simulates Ubuntu OS
inside a web browser. Students can easily explore both graphical user interface (GUI) and command
line (terminal) of Ubuntu’s environment, while they can ascertain the acquired knowledge through
an automated examination process and learn from their mistakes that the software shows
automatically in real time. Instructors can integrate the software in their lesson plans related to
Linux operating system's activities and assess the knowledge acquired by students. Our solution
does not require any OS deployment and can be used by both on-campus and remote distance
learning students.

Related work
Many approaches have been explored for providing teaching experience in operating system
courses. Our idea is based on SilverOS software (http://www.silveos.com/). This is a Silverlight
operating system that sometimes called a Web OS or a Web-top or a “cloud computer”. It brings the
known convenience and comfort from classical Windows OS desktop applications into your
browser. SilveOS provides a familiar work interface that looks the same whether user working at a
home computer, or remotely from public computer. System hosts all of pc's data and applications on
the web so that they are accessible from Internet browser and not tied down locally to anyone. User
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can launch applications right away without installation and it will be executed in draggable and
resizable windows.
SilveOS is web-based software and requires Silverlight v.3 platform to operate. Application runs in
Silverlight’s security sandbox. By default code is restricted from accessing pc's file system or doing
anything that could hurt the machine. Besides desktop, taskbar, start menu and sidebar, currently it
includes some applications. This system supports installing external software, but this program
should be developed in Silverlight and be available in Internet or local file system.
Alg_OS (Garmpis, 2010a, Garmpis 2011) and Proc_OS (Garmpis 2010b) are two interactive webbased software tools to address the learning weaknesses of undergraduate students studying
Operating Systems.
Alg_OS clearly demonstrates the behavior of page replacement algorithms (Optimal, FIFO, LRU,
and CLOCK) through a part of training lessons and provides a convenient way to illustrate page
faults and their corresponding page fault costs. Equipped with a dynamic user interface for page
table visualization, it allows the student to experiment and helps them understand how page tables
operate and which pages page replacement algorithms evict in case of a page fault. On the other
hand, Proc_OS demonstrates the behavior of the performance of CPU process scheduling
algorithms (FCFS, RR and SRT) through a part of training lessons, and provides a convenient way
to illustrate the concept of CPU scheduling algorithms and their corresponding Response ratio (R)
values. Equipped with a dynamic user interface for process schedule visualization, it helps students
to graphically depict each process in terms of what the process is currently doing against time.
Through this representation, it becomes much easier to understand what is going on inside the
system and why a different set of processes is a candidate for the allocation of the CPU at different
time.
The software tools described above are both equipped with an automated examination process that
allow students to ascertain the acquired knowledge. Moreover, they help instructors keep track of
what their students are doing, providing them with utilities to guide and evaluate the students’
progress.
Short projects are ease to implement and there is no doubt that they really help students to better
understand OS concepts (Maia, M. Et al. 2005). Instead, pedagogical operating systems are smaller
than production operating systems and do not expose students to many of the real-world issues that
arise in practice. Because pedagogical operating systems are not used in practice, keeping them
from becoming dated can require substantial effort and they may have more limited lifetimes due to
changes in technology and operating system practice (Holland et al. 2007). Our software is designed
to familiarize students with the Ubuntu OS environment so that they encouraged to use the real158

world Linux OS. In addition, enables students to download and install any of the latest releases of
Linux OS distributions while they have previously practiced and learned its basic operations (Figure
1). All these operations are independent from the software release date and therefore common to all
the Linux OS distributions. Our software, being different than the existing software tools to teach
courses of Ubuntu OS, provides an evaluation system for students’ actions and the motivation to
improve their cognitive background.

Figure 1. The available Linux versions.

Software development
The web-based software tool, is developed by using MS-Silverlight4 business Application platform
and with the help of Silverlight (V.3 and V.5) XAP files. We used C# (.NET) computer language
while in some cases Javascript, Html and asp.net were necessary. In particular, we used the
following computer tools: Visual Studio Ultimate 2010 (implementation code in C#), Microsoft
Expression Blend (Xaml to design the user interface), SQL Server 2008 R8 SP1 for Developer
(Database construction), and Silverlight ToolKits. Additionally and for specific reasons we used the
applications Adobe PhotoShop CS4 and Gimp, while a virtual machine installed to run Ubuntu OS.
The software environment is a “Beta” version temporarily uploaded on Windows Azure Cloud by
using two virtual machines (http://ubuntusilver.cloudapp.net/FloatingWindowDemo.aspx), and
provides some extra facilities such as: File Explorer, Video Player, Rich text editor, Paint, Games,
and others (Figure 2).
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Figure 2. Software extras
Software supported by database demonstrates a simulation for graphical user interface (GUI) and
command line (terminal) of Ubuntu’s environment, allows users to interact dynamically (Figure 3).

Figure 3. Flowchart of interactive software
Users (administrator or students) that are inserted into the software system by entering a valid
username and password can freely navigate into the software environment or learn from available
tutorials for Ubuntu OS.
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However, software allows students to create a system account so that participate in a examination
process which involves practical activities related to basic operations of Ubuntu OS (Figure 4). All
questions appear on PC’s screen in text format, while at the same time software automatically
convert text messages into voice.

Figure 4. The examination process.
Each examination test has varying degrees of difficulty (three different levels available) and the
choice is a case involving the student (Figure 5).

Figure 5. First examination form
At the end of the examination process software automatically displays the students' mistakes, and
stores their student’s score separately in a database. Then a classification list (‘top-ten’) of all user
IDs and the best scores is displayed which motivates students to improve their position in the list.
The instructor as an system administrator can observe the students’ cognitive progress, exploring
stored data. System administrator determines the time limits and the number of questions for any
exam while can edit the entries in database.
The main software benefits could be summarised as follows:


Convenience and freedom. Provides a personalized desktop, files, applications are
available and accessible from any computer in the world.
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Administration. No need installation, software update, and concern about anti-virus.



Security. Less prone to typical attacks, viruses, worms, vulnerabilities, spyware and disk
crashes.



Personalization. It includes such features as themes, wallpapers and user pictures
management.



Hardware. Performance does not depend much on the speed of PC.



Entertainment. Being online, offers opportunities for communicating and entertainment.



Cost. It is freeware.

Discussion and conclusions
We have presented a working prototype of an interactive software tool which helps students to
overcome their hesitation towards the use of Linux OS. Our experiences demonstrate that this freely
available solution, is ease to use, promotes self learning, and improves the student learning
experience about Ubuntu OS.
The software is a “Beta” version compatible with Windows and Mac operating systems by using
Silverlight plug-in while presents problems with Linux OS due to suitable Silverlight plug-in which
is quite old and often crashes. New practical activities will enrich software environment and will
contribute to improve students' learning.. Additionally, the development of an evaluation
framework connected with the perceived usefulness and ease of use should improve the overall
software quality, while an evaluation survey of students' attitudes towards using this software in
their learning is judged essential.
The new software system does not intend to render obsolete or replace existing pedagogical
approaches but instead will complement the existing teaching and learning methods of Operating
Systems.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διάδοση της πληροφορίας και ο μετασχηματισμός της σε γνώση απαιτεί τη συνεργασία
ετερογενών πόρων (ανθρώπινων ή μη) μέσα σε κάθε εκπαιδευτικό περιβάλλον, αφού αυτό μπορεί
να θεωρηθεί ως ένας χώρος στον οποίο συνυπάρχουν φυσικές και τεχνητές οντότητες. Για την
επιτυχή διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών διεργασιών είναι αναγκαία η δικτύωση των
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας
μεταξύ των “μετόχων” (stakeholders) του εκπαιδευτικού χώρου. Στην παρούσα εργασία
αναζητείται ο ρόλος ενός μαθηματικού πλαισίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την
υλοποίηση ενός μοντέλου δημιουργίας καναλιών επικοινωνίας, τόσο μέσα σε ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον, όσο και μεταξύ κατανεμημένων τέτοιων περιβαλλόντων.
ABSTRACT
An educational environment can be considered as any space populated with different stakeholders,
who are responsible for improving the dissemination of information and its transformation into
knowledge. These stakeholders may include not only persons who are concerned with education,
such as learners, instructors, policy-makers, parents, government officials, the media, but also
software agents, knowledge bases, etc. This coexistence of intrinsically heterogeneous stakeholders
requires the networking of educational environments in order for them to exchange experience and
expertise and to cooperate with each other. In this paper, we will discuss how information flow can
be strengthened and implemented throughout the education system by creating communication
channels among distributed educational environments or within an educational environment, based
on a mathematical framework.
Introduction
Over the past decade, new dynamics have emerged in the domain of education (Villanueva, 2002)
which focuses on the embedding of ecology, economy and web technology principles to the
functionality of innovative education system (Szabo, et al., 2009) aiming at reforming the
distributed, heterogeneous educational environments and simultaneously at being consistent with
the policies of preparing students for their future careers, maximizing their personal development
and their contribution to a sustainable knowledge-based society. This is not an easy task since the
distributed educational environments are made up of many different cultures and interests and
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several stakeholders (i.e., researchers, policy-makers, experts, instructors, learners) with different
background are involved.
The emphasis is on approaches for improving the dissemination of information (Kismihok, et al.,
2012), (Manente, 2008) but there is an apparent lack of formal foundations for most of them. The
question is to find the right balance between theory and practice on one hand, and to bridge the gap
between “think global”-based and “act local”-based solutions on the other (UNESCO, 2012). The
problem currently attracts the attention of scientists and practitioners with different backgrounds
and perspectives. Despite the plethora of potential solutions, however, there are issues that still
remain unclear and for which the researchers do not share a universal understanding. Part of the
problem is due to the fact that the majority of work in the field of education is based on experience
and practice or on theoretical framework. We approach these antithetical topics by relying on the
Information Flow Theory, which explains the way the information is transmitted through the
distributed components of a system and examines its regularities and abnormalities that occur when
reliable information flows through a refined channel of the system.
The remainder of the paper is as follows. In the next section, the notion of information flow and the
factors that impede or facilitate the flow of information from one educational environment to
another are presented. Then, the basic constructors of the Information Flow Theory are introduced.
Finally, the basic notions of this formal framework are associated with the activities of the
education field, and the conclusion is drawn.

Information Flow Model within and among educational environments
Information is a precious resource only when it is able to be shared and used by more people and
thus be transformed into knowledge. This state is consistent with the education system which aims
at spreading information and knowledge to everyone, in order to improve their capabilities, to create
new ideas and generate new knowledge.
Information flow is a term used to describe the way information moves throughout the education
system. In a theoretical context it is the transfer of information from a variable x to a variable y . It
examines the channels of communication, but more importantly it involves examination of the
mutually shared meaning which makes communication possible.
Thus, the flow of information must include the content, volume and direction of information as well
as the economic, political, cultural, legal and technological factors responsible for its diffusion.
Among the factors responsible for the increased study in the field of the flow of information in the
domain of education are the following:
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The development of Information and Communication Technologies and their use and impact
on the nature, volume and content of information (Lopes, et al., 2005), (Hoppe, et al.,
(2002), (Dickey-Kurdziolek and Tatar, 2012).



The existing imbalance between distributed educational environments and its consequence
on short- and long-term decision-making processes (Petrides and Nguyen, 2006).



The new trends of embedding ecology and economy policies to heterogeneous curricula.



The growing number of stakeholders involved in almost all aspects of the educational
procedures (Schejbal, 2012).



The growing interest of scientists to improve means of collecting, sorting, retrieving and
sharing data (Alvino, et al., 2007).



The emerging issue of mobility within educational environments, which continuously
change their status and interrupt their consistency.



The intrinsic features of information that affect the quality of information to be diffused
(Iskander, 2008).

More precisely, in practice, an information flow model is soundly defined by considering:
(1) The actors in the flow of information. It is of most importance to explicitly define the
sender and the receiver of the information, as its flow is defined as the movement of
messages across educational environments boundaries.
(2) The types of information flow. The kind of information channel and communication tools to
use depends upon the target audience and the purpose of sharing the information.
(3) The patterns of the flow. Within an educational environment, information can flow among
many different groups of stakeholders, such as teachers and students, parents and teachers,
policy-makers and community members, etc.
(4) The content of the information. Special attention should be paid to ensure that no
unauthorized agents (whether human or machine) have access to confidential information
that contains personal or financial details.
(5) The effects of the flow. Many rules can be defined to govern the flow of information and
maximize their usage. Such rules specify the communication between different stakeholders
within an educational environment or/and among different educational environments.
An information flow, as embodied as part of an educational process model, may provide many
kinds of benefits, such as:
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Development Road Map: Identifying how information is used and diffused helps direct the
development of teaching strategies and e-learning methods as well as communication
channels among business and educational institutions or schools and organizations.



Management Control: An information flow model provides a way to see how information
propagates among the educational environments and allows for tracking quality problems,
thus exposing opportunities for optimization. Policy controls about what information is
transferred, who is authorized to access the information, where the information is transferred
and when the information is transferred are defined.



Manipulation of uncertainty: An information flow model provides special constructors in
order to tackle the intrinsic features of information, that is inaccuracy (i.e., a lack of
correspondence between information and the actual state of affairs in the physical world),
imprecision (i.e., a lack of detail in information) and vagueness (i.e., the existence of
borderline cases in information).

Well-managed information flow within an educational environment can help to strengthen mutual
understanding and collaboration among all concerned stakeholders (Cartelli, 2006). When
educational environments share information with each other, by using an information flow model, it
promotes mutual learning based on each other’s experience and good practices (Wang, 2008). It
also helps these environments compare their performance with each other, which often motivates
people to improve their own environment’s performance.

Information Flow Theory
The Information Flow Theory (Barwise and Seligman, 1997) is a mathematical framework which
describes information flow as infomorphisms between classifications. An important concept in
information flow is that of context. Each classification provides a context for its tokens and types.
Moreover, several classifications can be connected via infomorphisms into a shared channel. But
they can also connect to different channels thus forming a network of classifications and channels.
Formally,
A classification A  tok( A), typ( A),  A consists of a set of tokens tok ( A) , a set of types typ( A)
and a classification relation  A  tok ( A)  typ( A) that classifies tokens to types, as depicted in
Figure 1.
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typ (A)

A

tok (A)

Figure 1. A classification
An infomorphism f  f  , f  : A  B from classifications A to B is a contravariant pair of
functions f  : typ( A)  typ( B) and f  : tok ( B)  tok ( A) satisfying the following fundamental
property, for each type a  typ( A) and token b  tok ( B) : f   b   A a iff b  B f   a  , as depicted
in Figure 2.
f

α

f (α)

B

A

f (b)

b
f

Figure 2. An infomorphism
According to the definition of an infomorphism, the tokens are mapped from the first classification
into the second one, whereas the types are mapped from the second one into the first one.
An information channel consists of two classifications A and B connected through a core
classification C via two infomorphisms f and g , as depicted in Figure 3.
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Figure 3. An information channel
An information flow channel is itself a classification that contains some types and tokens from the
other classifications.
Principles of Information Flow Theory applied in Education
In this section, we explore the way Information Flow Theory can be incorporated with the field of
education. For this purpose, we view educational environments as distributed systems (having
separate parts that constitute a whole). In this context, we define their parts as classifications and we
attempt to provide mappings between these different parts in order to achieve channels of mutual
understanding (Tomai and Kavouras, 2005) and thus obtaining efficient communication between
them.
For example, in Figure 5, two classifications representing the perception of the main concepts of the
optimal control theory of students and teachers within an educational institution are mapped, so that
they construct a mutual conceptual map about them, that is, a channel is generated. The channel in
this example is also a classification taken from an official source about optimal control problem and
the infomorphisms that connect it with the two previous classifications are created during the
teaching process.
Another channel can be also constructed between an organization concerning ecology themes and
the perception of teachers about those themes of previous educational institutions, for instance by
exchanging documents or by attending seminars. By combining these two channels, as they are both
classifications, students, teachers and employees in the before mentioned organization can have a
shared understanding of the optimal control problem which is applied to mathematically tackle
ecology issues and be able to draw secure inferences about changes in the ecology field.
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Figure 4. A composition of different channels
Several points should be examined to ease the implementation of an information flow model within
the education field. First of all, types and tokes must be identified in order to represent the
conceptual maps of each part or stakeholder of the distributed educational environment. Secondly,
as mappings between classifications can be generated at both the type and the token level, there is
also required a strict limitation on one-to-one mappings. At last, the process of generating a channel
should be consistent with the pedagogical strategies.
As, the notion of channel describes the ability to conceive one situation in terms of another, it is the
appropriate means to transfer knowledge. Moreover, the composition of channels describes the
ability to apply one knowledge and experience gathered in one domain to solve problems in
another.

Conclusion
A large number of non congruent approaches have been developed so far to support educational
activities and to improve pedagogical methods. Despite the plethora of the proposed solutions, there
is no an integrated one, which can be successfully used in all cases. We conjecture that significant
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improvement in the field can be obtained by combining the building blocks of a mathematical
framework with practical issues in the field of education.
By providing a sound theoretical ground upon which we base our perception about activities carried
out within and among educational environments, we enable the use of a formal framework to model
interoperability and communication as it occurs in dynamic and distributed educational
environments by applying the principles of the Information Flow Theory.
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Μια στροφή από το Διδακτικό Σχεδιασμό στο Μαθησιακό Σχεδιασμό με το
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Περίληψη
Αν και σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διαμορφώνει μαθητές που αναρωτιούνται, αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες, πειραματίζονται, συνεργάζονται, δημιουργούν και αγκαλιάζουν την αποτυχία ως
ευκαιρία μάθησης, στην πραγματικότητα στα σχολεία εξακολουθούμε να μεταφέρουμε κυρίως
γνώσεις μέσω παραδοσιακής διδασκαλίας. Στη σύγχρονη παιδαγωγική, ο μαθητής έρχεται στο
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασία αντί του δασκάλου ο οποίος καλείται να σχεδιάζει πως θα
διευκολύνει τους μαθητές του να μάθουν (learning design) αντί του πώς να τους διδάσκει
(instructional design). Η επιστήμη της πληροφορικής και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των
επικοινωνιών παρέχουν σύγχρονα εργαλεία όπως τα προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
(ΣΔΜ) που υποστηρίζουν το δάσκαλο στο σχεδιασμό μάθησης και την εφαρμογή του. Το Σύστημα
Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Learning Activity Management System, LAMS) είναι
ένα φιλικό-«οπτικό» λογισμικό σχεδίασης , δημιουργίας, διαχείρισης, παροχής και «εκτέλεσης»
ακολουθιών ατομικών και συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, δηλαδή ένα «ηλεκτρονικό»
περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ψηφιακά τα σχέδια
διδασκαλίας και μάθησης με τη μορφή ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Τα εκτελούν, τα
δημοσιεύουν, τα ανταλλάσσουν και τα βελτιώνουν προσαρμόζοντάς τα στις ιδιαίτερες ανάγκες
κάθε νέας εκπαιδευτικής τους ομάδας για αποτελεσματικότερη δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μεικτή
εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη. Η ψηφιακή καταγραφή της «εκτέλεσης» των μαθησιακών
σχεδίων και της εμπειρίας από την εφαρμογή τους στην πράξη διευκολύνει τον κριτικό
αναστοχασμό και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών.
Εισαγωγή
Η αξιοποίηση του Διαδικτύου, των τεχνολογιών του ιστού δεύτερης γενιάς (Web 2.0), των κινητών
συσκευών, της επαυξημένης πραγματικότητας και των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στον
χώρο της εκπαίδευσης έχουν φέρει τους πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας
αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται να αποκτήσουν νέες γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις ώστε να διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να συνδυάζουν,
με δημιουργικό και κριτικό τρόπο, τα παραδοσιακά μέσα με τους υπερ-προσφερόμενους
μαθησιακούς πόρους στο Διαδίκτυο.
Αυτό όμως προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη στροφή από τις παγιωμένες παραδοσιακές θεωρήσεις
μετάδοσης της γνώσης στις νέες θεωρήσεις που δίνουν έμφαση στις μεθόδους που θέτουν
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πρωταγωνιστή τον εκπαιδευόμενο – μαθητή, αξιοποιούν τις εξελίξεις από τις επιστήμες της
παιδαγωγικής, της πληροφορικής και την τεχνολογία και οι οποίες απαιτούνται για την
πραγμάτωση καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Έτσι, ενώ παλαιότερα η χρήση των
εκπαιδευτικών τεχνολογιών απέβλεπε στη στατική μετάδοση της γνώσης, σήμερα το ενδιαφέρον
έχει μεταφερθεί στην υιοθέτηση δυναμικών προτύπων μάθησης και εκπαίδευσης, τα οποία,
προωθώντας τη συμμετοχή, την επικοινωνία, τον διαμοιρασμό και τη συνεργασία, δίνουν έμφαση
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Britain, 2004).
Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται το ζήτημα της εκπαίδευσης σε επίπεδο ακολουθιών
μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν και ενσωματώνουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχεδιασμό της. Το πεδίο αυτό
αναφέρεται ση διεθνή βιβλιογραφία ως μαθησιακός σχεδιασμός (learning design) και είναι ένα από
τα αναδυόμενα πεδία στην περιοχή της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) (Dalziel,

2003;

Laurillard, 2002; Koper & Oliver, 2004).
Στη συνέχεια αυτού του άρθρου θα δούμε πως αυτή η στροφή στο θεωρητικό πλαίσιο
υποστηρίζεται από ένα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης όπως το Σύστημα
Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) που διευκολύνει το σχεδιασμό του μαθήματος
με

ομαδο-συνεργατικές

δραστηριότητες

και

τη

διαφοροποιημένη

διδασκαλία

και

θα

ολοκληρώσουμε με τα συμπεράσματα.
Θεωρητικό Πλαίσιο
Ο εκπαιδευτικός σε ένα νέο σχολείο καλείται να είναι σχεδιαστής περιβαλλόντων μάθησης για τους
μαθητές που θα εργάζονται σε αυτά, θα αναρωτιούνται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
πειραματίζονται, συνεργάζονται και δημιουργούν αντί να αναπαραγάγουν ότι λέει το ένα και
μοναδικό βιβλίο. Οι μαθητές εργάζονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και αγκαλιάζουν
ακόμη και την αποτυχία ως ευκαιρία μάθησης. Οι μαθητές προετοιμάζονται ως οι αυριανοί πολίτες
που θα αναζητούν και αξιοποιούν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές γνώσεις, αναλύουν τα
προβλήματα που απαιτούν κριτική σκέψη από διαφορετικές οπτικές γωνίες εργαζόμενοι ομαδικά
αλλά και με ατομικούς ρυθμούς αξιοποιώντας το Διαδίκτυο και ότι άλλο νεότερο έχει αναδυθεί από
τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Η συστηματική διαδικασία ενορχήστρωσης της διδασκαλίας, μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός
καθορίζει τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον για
συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους επιδιώκοντας την επίτευξη ενός συγκεκριμένου (διδακτικού)
στόχου ορίζεται ως «διδακτικός σχεδιασμός» (instructional design) (IEEE, 2001; Reigeluth, 1999;
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Chen, 2011). Ο όρος αυτός στηρίχθηκε κυρίως στις αρχές του συμπεριφορισμού και αναφέρεται
στη χρήση των μέσων αφενός για διδακτικούς σκοπούς και των συστηματικών διαδικασιών
σχεδιασμού αφετέρου για τη βελτίωση της διδασκαλίας (Reiser, 2001). Με την εξάπλωση της
«Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης» (Technology Enhanced Learning) ο διδακτικός σχεδιασμός
απέκτησε συστημικό χαρακτήρα, με άμεσο πεδίο αναφοράς τον προσδιορισμό των διδακτικών
στόχων και, μέσω της ανάλυσης αναγκών, τη διερεύνηση των κατάλληλων μεθόδων και
στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων αυτών ανάλογα με το περιεχόμενο μάθησης και το
εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Ο διδακτικός σχεδιασμός, μέσω κυρίως της «Προγραμματισμένης διδασκαλίας» (programmed
instruction) με την υποστήριξη του υπολογιστή, συνδέθηκε με τον αυστηρό έλεγχο των συνθηκών
μάθησης, καθώς επίσης με την προβλεψιμότητα επίτευξης των διδακτικών στόχων (Branch, 2009),
δίνοντας έμφαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την ανάπτυξη του με κυριότερο μοντέλο το
ADIE που αποτελεί ακρωνύμιο των πέντε (5) σταδίων (Analysis, Design, Developemnt,
Implementation, Evaluation) υλοποίησης του.
Σύμφωνα με τους (Αγγελή και Βαλανίδη, 2004) υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις σε αυτήν την
παραδοσιακή φιλοσοφία διδακτικού σχεδιασμού (π.χ., Duffy & Jonassen, 1992), με κυριότερη από
αυτές τη θεώρηση ότι η μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πλαίσιο μέσα στο οποίο
πραγματοποιείται (situated cognition) (Derry & Lesgold, 1996). Η θεώρηση αυτή υποστηρίζει ότι
είναι αδύνατο να συνειδητοποιηθεί και να αναλυθεί η πολυπλοκότητα της διδακτικής-μαθησιακής
διαδικασίας με παραδοσιακή ανάλυση διακριτών δραστηριοτήτων η οποία γίνεται εκτός του
πλαισίου μιας συγκεκριμένης ‘κοινότητας μάθησης’ που συμπεριλαμβάνει τους αποδέκτες της
διδασκαλίας και το μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάζεται από τον εκπαιδευτικό.
Σύμφωνα με τους Φεσάκη & Δημητρακοπούλου (2009), Richards (2005) κ.α. οι υπάρχουσες
μέθοδοι διδακτικού σχεδιασμού που έχουν προταθεί ώστε να λαμβάνουν υπόψη και τις ΤΠΕ δεν
καταφέρνουν να επιτύχουν ικανοποιητική αξιοποίηση της δυναμικής και των δυνατοτήτων των
ΤΠΕ.
Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων τείνει να υιοθετεί απόψεις που θεωρούν τη μάθηση ως διαδικασία
μεταφοράς γνώσης, δεν δίνουν την απαιτούμενη σημασία στη διάδραση μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικού αλλά και μεταξύ τους, συχνά αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν την ασυνέχεια μεταξύ
δράσης και σκέψης των μαθητών με αποτέλεσμα την αποσπασματική προσθήκη (ICT Addition)
των ΤΠΕ αντί της ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης (ICT integration) τους που είναι μαθησιακά
αποτελεσματικότερη.
Ο μαθησιακός σχεδιασμός, αναφέρεται στο σύνολο των εργαλείων, πόρων, μεθόδων και πρακτικών
που υποστηρίζουν τη δυναμική και συνεχώς ανοιχτή διαδικασία ενορχήστρωσης της μάθησης,
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υπολογίζοντας στον ενεργητικό ρόλο όλων των εμπλεκόμενων στη διδακτική-μαθησιακή
διαδικασία (Beetham & Sharpe, 2007; Conole, 2010;

Conole, 2012). Σε αντίθεση με τις

παιδαγωγικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο περιεχόμενο με βάση τα μαθησιακά αντικείμενα
και δίνουν έμφαση στη μετάδοση του περιεχομένου στο μαθησιακό σχεδιασμό η έμφαση δίνεται
στις μαθησιακές δραστηριότητες και στο τι οι εκπαιδευόμενοι κάνουν.

Ο εκπαιδευτικός δεν

δημιουργεί ένα σχέδιο διδασκαλίας για το πώς θα διδάξει καλύτερα αλλά ένα σχέδιο μάθησης ως
ακολουθίες μαθησιακών δρατηριοτήτων για το πώς οι μαθητές τους του θα μάθουν ευκολότερα. Η
έμφαση στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δεν σημαίνει την απλή περιγραφήονομασία των εργασιών που απαιτούνται, αλλά τη συστηματική σκέψη όσον αφορά το πώς οι
μαθητές (ο καθένας από τους οποίους μπορεί να δουλεύει με τον δικό του τρόπο) εμπλέκονται ως
ενεργοί συμμετέχοντες σε αυτές τις εργασίες. Η υλοποίηση των φάσεων μιας πορείας, μαζί με τα
επιμέρους δομικά στοιχεία (περιεχόμενο, εργαλεία ή πόρους), που ακολουθείται στoν σχεδιασμό
της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου μπορεί να αποτυπωθεί ψηφιακά.
Η έρευνα ως προς τον μαθησιακό σχεδιασμό αποσκοπεί στο να καλυφθεί το κενό που παρατηρείται
ανάμεσα στις «εν δυνάμει δυνατότητες» (affordances) των τεχνολογιών του web 2.0 και στη μικρή
αξιοποίηση τους στο σχολικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στοχεύει στη σύγκλιση ανάμεσα στα
μέσα που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργασία, τον διαμοιρασμό, την αλληλεπίδραση
και τη συλλογική κατασκευή με τις εποικοδομιστικές, διαλογικές και διερευνητικές παιδαγωγικές
προσεγγίσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται ερευνητές από διαφορετικές χώρες με εναλλακτικές ονομασίες
όπως: «μάθηση μέσω σχεδιασμού» / Learning by Design: Kalantzis & Cope, 2008), «σχεδιασμός
για τη μάθηση» / Design for Learning: Beetham & Sharpe, 2007), ο «μαθησιακός σχεδιασμός» /
learning design (Koper & Tattersall, 2005; Cross & Conole: 2009· Agostinho, 2009; Cameron,
2009).
Από την πλευρά της πληροφορικής ο «μαθησιακός σχεδιασμός» περιγράφει τις αναπαράστασεις
της μαθησιακής διαδικασίας και τα αποτελέσματά της. Η ψηφιακή μορφή τόσο των μαθησιακών
σχεδίων όσο και των αποτελεσμάτων κατά την εκπόνηση του παρέχουν τη δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό να αναστοχαστεί, σε ένα βαθύτερο και δημιουργικό επίπεδο. Έχει τη δυνατότητα να
προγραμματίσει και να οργανώσει με τεκμηριωμένο τρόπο τις μαθησιακές δραστηριότητες είτε στο
επίπεδο της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου (lesson) είτε στο επίπεδο εφαρμογής ενός
ολόκληρου προγράμματος (course), προσαρμόζοντάς τες στις εκάστοτε διαφορετικές ανάγκες των
εκπαιδευόμενων. Τα πιο αποτελεσματικά σχέδια, ως καλές πρακτικές, μπορούν να αναθεωρηθούν,
να διαμοιραστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διδακτικές περιστάσεις. Ο
μαθησιακός σχεδιασμός υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς να πάρουν τεκμηριωμένες και
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παιδαγωγικά αξιόπιστες αποφάσεις για το πώς να προχωρήσουν στην οργάνωση της διδασκαλίας
ενός μαθήματος ή προγράμματος, αξιοποιώντας αποτελεσματικά κατάλληλα μέσα και πόρους.
(Conole, 2012).
Από την τεχνολογική πλευρά, το ερευνητικό ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση
επικεντρώνεται στην δημιουργία και επέκταση προδιαγραφών για διεθνή πρότυπα των τρόπων
αναπαράστασης και των μηχανισμών συνάρθρωσης των μαθησιακών σχεδιασμών (Bennett et al.,
2007; Conole 2010). Σημαντικές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί από οργανισμούς και ακαδημαϊκά
ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αυστραλίας για τον τρόπος αναπαράστασης των
μαθησιακών σχεδιασμών και της εκτέλεσης τους στα περιβάλλοντα της ηλεκτρονικής μάθησης.
Σε πολλές χώρες του κόσμου, μέσα στις οποίες και στη δική μας, με την αύξηση της
διαθεσιμότητας των ΤΠΕ και τη βελτίωση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο οι εκπαιδευτικοί είναι σε
θέση να σχεδιάζουν συχνότερα διδακτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στην τεχνολογικά
υποστηριζόμενη ή ηλεκτρονική μάθηση (η-μάθηση) ως συμπλήρωμα της διδακτικής διαδικασίας
στην τάξη ή/και σε αντικατάσταση ενός μέρους της (Herrington, Reeves & Oliver, 2005).
Ένα από τα πιο ώριμα και δημοφιλή εργαλεία που υλοποιούν τις αρχές του σχεδιασμού μάθησης
(Britain, 2004), και υποστηρίζουν τη σχεδίαση, διαχείριση και πραγματοποίηση συνεργατικών
μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
(http://lamsfoundation.org).
Το LAMS
Το Learning Activity Management System (LAMS) παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να
σχεδιάσει και μαζί να εκτελέσει στο Διαδίκτυο μαθησιακές δραστηριότητες σε ένα οπτικό
περιβάλλον συγγραφής (Dalziel, 2008).
Το LAMS είναι ένα Διαδικτυακό Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ) που υποστηρίζει
τη

σχεδίαση, συγγραφή, διαχείριση και εποπτεία της εκτέλεσης μαθημάτων με τη μορφή

ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο
σύστημα, είτε διασυνδεδεμένο με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων όπως το Blackboard,
Moodle, Sakai, .LRN, OLAT, Share Point, κ.α. Τo LAMS και η Διεθνής Κοινότητα υποστήριξής
του, κέρδισε το 2009 το Χρυσό Βραβείο στα IMS Learning Impact Awards.
Το LAMS παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ασύγχρονων και σύγχρονων ατομικών αλλά και
ομαδικών μαθησιακών δραστηριοτήτων δια ζώσης ή από απόσταση σε ένα ολοκληρωμένο
περιβάλλον (Παπαδάκης κ.α, 2008). Ο χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικούς ρόλους όπως :
Εκπαιδευόμενος (Learner), Επόπτης (Monitor), Συγγραφέας (Author) με ανάλογα δικαιώματα. Ο
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μαθητές εγγράφονται σε εκπαιδευτικές ομάδες και εκπονούν ακολουθίες μαθησιακών
δραστηριοτήτων (μαθήματα) τις οποίες εποπτεύει ο εκπαιδευτικός.
Το LAMS παρέχει στους μαθητές ένα απλό και φιλικό περιβάλλον μάθησης και αλληλεπίδρασης
(Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Το περιβάλλον μάθησης – αλληλεπίδρασης (μαθητή/εκπαιδευόμενου)
Ενώ παράλληλα στους εκπαιδευτικούς ένα ιδιαίτερα εύχρηστο και καλαίσθητο εικονικό
περιβάλλον συγγραφής και εποπτείας (Σχήμα 2) ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων
(learning activities). Στο περιβάλλον του Συγγραφέα-εκπαιδευτικού ένα σύνολο δραστηριοτήτων
μάθησης είναι διαθέσιμο και δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργεί σχέδια
μαθημάτων με μορφή διαγραμμάτων ροής της αλληλουχίας των μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Μέσα από το περιβάλλον του Επόπτη ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει κάθε χρονική στιγμή τις
πορεία του εκπαιδευόμενου, το χρόνο που έχει αφιερώσει και τη συμβολή του σε κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα, να έχει τοπικά το φάκελο εργασιών (portfolio), να διορθώσει τις ασκήσεις και να
παρέχει βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση κ.τ.λ.
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Σχήμα 2: Το περιβάλλον εποπτείας (καθηγητή) δραστηριοτήτων & εκπαιδευόμενων
Η ανάπτυξη του LAMS γίνεται από το Macquarie E-learning Centre Of Excellence (MELCOE) στο
Πανεπιστήμιο Macquarie στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, με συντονιστή τον καθηγητή J. Dalziel.
Έχει ήδη μεταφραστεί σε 30 γλώσσες μεταξύ αυτών και στα Ελληνικά (στο Εργαστήριο
Εκπαιδευτικού Υλικού & Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου). Στην Ελλάδα
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το ΕΑΠ και το ΑΤΕΙ Λαμίας το 2008. Από το 2010
χρησιμοποιείται

για την υποστήριξη όλων των μαθημάτων στο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης-

Ηρακλείου στην Αθήνα. Σήμερα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και από άλλα Πανεπιστήμια και
ΑΤΕΙ αλλά και από εκπαιδευτικούς πολλών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, και από φορείς της δια βίου μάθησης.
Συμπεράσματα
Μέσω του μαθησιακού σχεδιασμού και των πληροφοριακών συστημάτων που τον υποστηρίζουν
παρέχεται η δυνατότητα

για ανταλλαγή και ο διαμοιρασμός σχεδίων μαθημάτων - σεναρίων

διδασκαλίας (μαζί με τα επιμέρους δομικά τους στοιχεία (περιεχόμενο, εργαλεία, πόρους και
υπηρεσίες) μεταξύ των εκπαιδευτικών, η επανασχεδίαση, η επαναχρησιμοποίηση και η
προσαρμογή τους στο εκάστοτε διαφορετικό επίπεδο μάθησης των μαθητών, διδακτικό αντικείμενο
- θέμα. Ο βαθμός υλοποίησης των μαθησιακών σχεδιασμών στις διαφορετικές ομάδες είναι
αποτέλεσμα των ανθρωπίνων αλληλεπιδράσεων μέσα στο δυναμικό πραγματικό μεταβλητό
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το LAMS έχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων σχεδιασμών μάθησης δημιουργώντας
ένα πρότυπο ροής της δραστηριότητας, από τους καθηγητές για τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες
με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και ενδιαφερόντων.
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Abstract
This study was carried out within the context of a community of practice (Lave & Wenger, 1991)
consisting of two researchers and seven teachers. The topic that emerged as an important issue for
teachers at the third year of their meetings was «questioning in the mathematics class» and more
particularly the two aspects of classroom questioning: teachers’ questions and students’ questions.
The aim of this study is to present how the form of the interaction in the mathematics class changes,
when students adopt the practice of questioning. More particularly, we focused on changes in the
role of class members and the degree of their participation in the mathematical dialogue. The
dynamic presence of student inquiry significantly transforms the mathematical communication in
the classroom, resulting to alternative forms of interaction. The practice of students’ questioning
could be used as a tool for students to adopt an inquiry perspective in Mathematics. Students’
introduction to mathematical thinking and reasoning depends on whether the teacher enables
students’ participation and active involvement in the learning process of Mathematics (Bussi, 1998).
Within this context, students’ questions and initiatives are transformed to productive learning
opportunities that support strong negotiation of mathematical meaning and teach students to be
learners of Mathematics (Sakonidis, 2007), changing the ways of their participation in the
mathematics lesson.
Περίληψη
Η μελέτη εστιάζει σε μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που συναντώνται στην τάξη των
Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου. Στόχος της είναι να εξετάσει πώς αλλάζει η μορφή της
αλληλεπίδρασης, όταν οι μαθητές υιοθετούν την πρακτική της ‘υποβολής ερωτήσεων’.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η λεκτική αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης των μαθηματικών
επηρεάζει όχι μόνο τις γνωστικές κατασκευές των μαθητών στα Μαθηματικά, αλλά και την
αυτοαντίληψή τους (Franke, Kazemi & Battey, 2007). Ο ρόλος του δασκάλου στη διαμόρφωση
γόνιμων πρακτικών διαλόγου στην τάξη των μαθηματικών είναι σημαντικός. Εντούτοις οι
ερευνητές επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη αυτών των πρακτικών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, και
ότι ακόμα και οι πιο ‘ταλαντούχοι’ εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι
αναπτύσσουν πλούσιες και γόνιμες συζητήσεις στις τάξεις τους στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα,
δυσκολεύονται να κάνουν το ίδιο όταν διδάσκουν Μαθηματικά (Ball, Goffney, & Bass, 2005).
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Η επικοινωνία στις παραδοσιακές μαθηματικές τάξεις χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του
‘λόγου’ του δασκάλου. Το κυρίαρχο μοτίβο του διαλόγου της τάξης, το μοτίβο της ‘ακολουθίας
των τριών σειρών’, όπου ο δάσκαλος εισάγει ένα θέμα προς συζήτηση, συνήθως κάνοντας μια
ερώτηση, ο μαθητής αποκρίνεται απαντώντας στην ερώτηση και τέλος ο δάσκαλος αξιολογεί την
απάντηση του μαθητή (Cazden, 2001), είναι δασκαλοκεντρικό. Σε αντίθεση με το μοτίβο αυτό, το
Εθνικό Συμβούλιο των Δασκάλων των Μαθηματικών των ΗΠΑ (NCTM, 1991), προτείνει μια
εναλλακτική δομή διαλόγου που αναδεικνύει το ρόλο των μαθητών και δίνει ιδιαίτερη αξία στις
ερωτήσεις και τις πρωτοβουλίες τους. Πιο συγκεκριμένα, στο εναλλακτικό αυτό μοντέλο, ο ρόλος
των μαθητών στο επικοινωνιακό πλαίσιο της τάξης των Mαθηματικών είναι «να ακούν, να
απαντούν και να κάνουν ερωτήσεις στο δάσκαλο και ο ένας στον άλλο, να εισάγουν προβλήματα
και ερωτήσεις, να διατυπώνουν εικασίες και να παρουσιάζουν τις λύσεις τους, προσπαθώντας να
πείσουν ο ένας τον άλλο για την αξιοπιστία των υποθέσεων, των επιχειρημάτων και των
απαντήσεων τους» (σελ. 45). Τον ίδιο προσανατολισμό έχει και το νέο ελληνικό Πρόγραμμα
Σπουδών στα Μαθηματικά, που τονίζει τη «μαθητεία σε διαδικασίες πειραματισμού, διερεύνησης,
διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων» (Υπουργείο Παιδείας, 2011, σελ. 6), στα πλαίσια της οποίας
οι μαθητές στην τάξη των Μαθηματικών επικοινωνούν με το να «εκφράζονται, να αναστοχάζονται
πάνω στον τρόπο σκέψης τους και τον τρόπο σκέψης των συνομιλητών τους, καθώς και να
συνεργάζονται με στόχο την από κοινού δημιουργία νοήματος και τη σε βάθος κατανόηση εννοιών
και διαδικασιών» (σελ. 8).
Η εναλλακτική αυτή μορφή αλληλεπίδρασης στη μαθηματική τάξη υποστηρίζεται από τις θεωρίες
πλαισιοθετημένης μάθησης, που αντιμετωπίζουν τη μάθηση όχι ως ‘απόκτηση’ αλλά ως μια
διαδικασία ‘συμμετοχής’ (Sfard, 1998) σε κοινότητες πρακτικής (Lave & Wenger, 1991). Τα μέλη
μιας κοινότητας πρακτικής μοιράζονται τους ίδιους στόχους, και αναπτύσσουν κοινά εργαλεία και
μεθόδους εργασίας μέσα από την αμοιβαία δέσμευση και ευθύνη που αναλαμβάνει το ένα για το
άλλο (Wenger, 1998). Κάτω από αυτή την οπτική, η διδασκαλία των Μαθηματικών είναι «μια
διαδικασία ενεργού κατασκευής του μαθηματικού νοήματος, η οποία καθορίζεται από το κοινωνικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, έχει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην
επικοινωνία στην τάξη» (Σακονίδης, 2007, σελ.11).
Κάποιοι ερευνητές (Goos, Galbraith & Renshaw, 1994, Goos et al 1999) μεταφέρουν την έννοια
της κοινότητας πρακτικής στο σχολικό πλαίσιο και τη χρησιμοποιούν για την κατανόηση και
ανάλυση των σχολικών τάξεων των Μαθηματικών, ως κοινοτήτων πρακτικής. Ορίζουν, ως
προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής στην τάξη, τη θεώρηση του πλαισίου
αλληλεπίδρασης δασκάλου-μαθητή και μαθητή με μαθητή (Goos, Galbraith & Renshaw, 1994).
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Ο Boylan (2004, 2005, 2010) αντιτίθεται σε αυτή τη μεταφορά και υποστηρίζει ότι οι τάξεις των
Μαθηματικών δεν μπορούν να λειτουργήσουν πάντα, ως κοινότητες πρακτικής (με την έννοια των
Lave & Wenger), αλλά μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε αυτές, κάποια από τα χαρακτηριστικά
που υπάρχουν στις κοινότητες πρακτικής. Ο Boylan (2004, σελ.193) δίνει μια άλλη οπτική της
σχολικής τάξης, αυτή της “οικολογίας πρακτικής” (ecology of practice), η οποία έχει πολλά κοινά
χαρακτηριστικά με μια κοινότητα πρακτικής. Υποστηρίζει ότι οι τάξεις μπορούν να λειτουργήσουν
ως “μανθάνουσες κοινότητες” (learning communities), εαν αλλάξουν οι πρακτικές της ερώτησης
(questioning practices) των δασκάλων (2004, σελ. 299) και ενισχυθεί η συμμετοχή των μαθητών.
Μέσα σε αυτές τις τάξεις, «μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές μορφές συμμετοχής και το μοντέλο
των Lave & Wenger για τη συμμετοχή σε κοινότητες πρακτικής μπορεί να γίνει πιο εφαρμόσιμο»
(Boylan, 2010, σελ. 69).
Η μεταφορά της έννοιας της «κοινότητας πρακτικής» στο σχολικό πλαίσιο επεκτείνεται από τον
Richards (1991), ο οποίος αναφέρεται σε τάξεις, στις οποίες οι διαφορετικές μαθησιακές πρακτικές
που αναπτύσσονται, ορίζουν τη μάθηση ως συμμετοχή σε μια κοινότητα πρακτικής, που
χαρακτηρίζεται από τη μαθηματική διερεύνηση, και συντελούν στην οικοδόμηση ενός κλίματος
διανοητικής πρόκλησης που στηρίζει αυτή τη διερεύνηση. Αυτές οι τάξεις θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν, ως κοινότητες μαθηματικής διερεύνησης (Goos, 2004, σελ. 259), δηλαδή
κοινότητες πρακτικής στις οποίες μια από τις νόρμες είναι μια στάση διερεύνησης των μελών της,
που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την υποβολή κρίσιμων ερωτημάτων (Jaworski, 2007, σελ. 79).
Απαραίτητη ικανότητα των μαθητών της τάξης των Μαθηματικών αλλά και κάθε διερευνητικής
τάξης είναι η υποβολή ερωτήσεων από τους μαθητές (Wong, 2012), που αποτελεί ένδειξη
ενεργητικής συμμετοχής τους στα τεκταινόμενα της τάξης (Walsh & Sattes, 2005). Η επικράτηση,
όπως αναφέρθηκε, των δασκαλοκεντρικών μοτίβων διαλόγου στις τάξεις των Μαθηματικών και η
απουσία των μαθητικών ερωτήσεων συσχετίζεται (Dillon, 1988) με την κυριαρχία των ερωτήσεων
των δασκάλων ως κοινωνική νόρμα της τάξης (Myhill & Dunkin, 2005). Στο περιβάλλον της τάξης
των Μαθηματικών, οι μαθητές αποθαρρύνονται να διατυπώσουν ερωτήσεις που φανερώνουν την
άγνοιά τους (Dillon, 1988), κυρίως λόγω της αρνητικής αντιμετώπισης των μαθητικών ερωτήσεων
από τους δασκάλους, είτε με την πρόφαση της έλλειψης χρόνου, είτε λόγω της έλλειψης
κατάλληλης γνώσης για την αποτελεσματική διαχείρισή τους (Walsh & Sattes, 2005).
Ο ρόλος και η θέση των μαθητικών ερωτήσεων στο διάλογο της τάξης έχει αποτελέσει αντικείμενο
μελέτης στα γνωστικά αντικείμενα κυρίως της Γλώσσας και των Φυσικών Επιστημών. Στα
Μαθηματικά το ζήτημα αυτό έχει διερευνηθεί σε μικρότερη έκταση, γεγονός όμως, που δεν αναιρεί
την ιδιαίτερη σημασία του (Wong, 2012).
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Μεθοδολογία
Η μελέτη αναφέρεται στις δράσεις μιας «κοινότητας πρακτικής» εκπαιδευτικών (Lave & Wenger,
1991) που λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια (Ο.Μ.Α.Δ.Α: Ομάδα Μαθηματικών Αναζητήσεων
και Διδακτικών Ανταλλαγών), και συγκροτείται από δύο ερευνητές και επτά δασκάλους. Τα
θέματα που απασχόλησαν την ‘Ομάδα’ σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της προέκυψαν από τις
‘ανάγκες’ των ίδιων των δασκάλων, έτσι όπως αυτές εκφράστηκαν από την αρχή ήδη της
συμμετοχής τους στην κοινότητα. Ένα από τα θέματα αφορούσε στο ερώτημα της «ερώτησης»
(πώς ρωτάμε τους μαθητές μας; μπορούν οι μαθητές να κάνουν ερωτήσεις; κλπ), το οποίο
αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό και αποτέλεσε θέμα διαπραγμάτευσης της κοινότητας κατά το
τρίτο έτος λειτουργίας της. Το ζήτημα της «ερώτησης» διερευνήθηκε ως προς δυο πτυχές: τις
ερωτήσεις των δασκάλων και τις ερωτήσεις των μαθητών.
Οι οργανωμένες συναντήσεις της κοινότητας ήταν τρίωρες και πραγματοποιούνταν μια φορά την
εβδομάδα

κατά

το

χρονικό

διάστημα

Δεκεμβρίου-Ιουνίου.

Οι

άτυπες

συναντήσεις

πραγματοποιούνταν στα σχολεία των δασκάλων και σε χώρους εντός, αλλά και εκτός του
πανεπιστημίου, και συνδέονταν κυρίως με την οικοδόμηση στενών σχέσεων μεταξύ των μελών της
κοινότητας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την παρατήρηση και βιντεοσκόπηση της
διδασκαλίας στο μάθημα των Μαθηματικών, δυο μελών της κοινότητας και τη λήψη συνεντεύξεων
από τους δασκάλους και μαθητές των τάξεων που μελετήθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης,
δεδομένα που προήλθαν από τις απομαγνητοφωνήσεις των συναντήσεων της κοινότητας. Η
συλλογή των δεδομένων έγινε με συστηματική παρακολούθηση των διδασκαλιών των δυο
δασκάλων για ένα μήνα, πριν ξεκινήσουν οι συναντήσεις του τρίτου έτους. Κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων της κοινότητας, συνεχίστηκαν αραιές επισκέψεις στις τάξεις των δασκάλων, οι οποίες
πύκνωσαν και συστηματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα του σχολικού έτους, με την ολοκλήρωση
της διαπραγμάτευσης του κεντρικού θέματος των συναντήσεων. Το άρθρο αυτό αποτελεί μια
μελέτη περίπτωσης και επικεντρώνεται στη μαθηματική τάξη ενός από τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος, με δυο χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας, ο οποίος δίδασκε σε μια τάξη της έκτης
δημοτικού με 17 μαθητές.
Η ανάλυση των μαθηματικών διαλόγων της μελέτης επηρεάστηκε από τις θέσεις των Yackel &
Cobb (1996) σχετικά με τις νόρμες συμμετοχής των μαθητών στις μαθηματικές συζητήσεις της
τάξης, και γενικότερα τις θεωρίες «πλαισιοθετημένης» μάθησης, οι οποίες αντιμετωπίζουν τη
μάθηση ως κοινωνικό φαινόμενο (Lave & Wenger, 1991) που συγκροτείται με τη συμμετοχή στις
πρακτικές λόγου και τις πολιτισμικές πρακτικές μιας κοινότητας (Sfard, 1998). Κάτω από αυτό το
πλαίσιο, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις οπτικές που θεωρούν τη σχολική τάξη ως «κοινότητα
πρακτικής» ή ως «οικολογία πρακτικής». Η σύνθεση αυτών των απόψεων επεκτείνεται με την
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ιδιαίτερη εστίαση στη διερευνητική στάση των μελών της τάξης, που προχωράει πέρα από την
υποβολή κρίσιμων ερωτημάτων από το δάσκαλο, και περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων από
τους μαθητές, ως στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του βαθμού συμμετοχής τους στο
μάθημα των Μαθηματικών και την αλλαγή της μαθηματικής αλληλεπίδρασης στην τάξη.
Επιγραμματικά, στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει το πώς αλλάζει η μορφή της
αλληλεπίδρασης όταν οι μαθητές υιοθετούν την πρακτική της ‘υποβολής ερωτήσεων’. Πιο
συγκεκριμένα, καταγράφονται οι αλλαγές στο ρόλο του δασκάλου και των μαθητών και το βαθμό
συμμετοχής τους στο μαθηματικό διάλογο της τάξης. Η ‘μαθητική ερώτηση’ εξετάζεται ως
παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει σε αυτές τις αλλαγές.
Αποτελέσματα
Τα διδακτικά επεισόδια που ακολουθούν αναφέρονται σε διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε πριν
τη διαπραγμάτευση του θέματος της ‘ερώτησης’ στην κοινότητα, και αφορούν στο κεφάλαιο:
«Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος» (Στ΄ Δημοτικού). Οι μαθητές ασχολήθηκαν
με μαθηματικές δραστηριότητες εκτός σχολικού βιβλίου, που είχε επιλέξει ο δάσκαλος. Μια από
αυτές συνδεόταν με την εικόνα της «εξίσωσης σαν ζυγαριά» (παραδοσιακή ζυγαριά με ζυγούςβαρίδια) και το ‘παιχνίδι δυο φίλων’ που προσπαθούσαν να κάνουν τη ζυγαριά να ισορροπήσει,
προσθέτοντας ή αφαιρώντας ζυγούς.
62. Δάσκαλος: Οπότε λεει το παιδί, 16,5 συν το άγνωστο βαρίδι που κι αυτό ονομάζει χ. Μας κάνει
πόσο; 21 που είναι ο από κει ζυγός. Συμφωνούμε; Άρα μέχρι στιγμής και οι 3 απόψεις μπορούμε να
πούμε ότι είναι σωστές. Μας δείχνουν αυτήν την ισότητα. Και πάμε δίπλα. Λεει αυτό το παιδάκι
14,5+2 =16,5 και μετά τι κάνει από κάτω; Από το 21 αφαιρεί το 16,5. Και σου λεει, κύριε, αυτό που
θα βρω τι είναι; Το χ. Ποιο είναι το χ όμως, για αυτό το παιδί; Όταν λεει χ τι εννοεί ότι θα βρει;
Γιώργο;
63. Γιώργος: Αυτό που θα περισσέψει.
64. Δάσκαλος: Δηλαδή ποιο;
65. Γιώργος: Το άγνωστο.
66. Δάσκαλος: Το άγνωστο βαρίδι. Πολύ ωραία. Κι αυτή μπορούμε να πούμε είναι σωστή άποψη.
Διαφωνεί κάποιος με αυτά;

Στο απόσπασμα, οι μαθητές παρακολουθούν παθητικά το ‘μονόλογο’ του δασκάλου και απαντούν
σύντομα στις ερωτήσεις του. Ο δάσκαλος κάνει τη μαθηματική σκέψη, ‘σκέφτεται δυνατά’ ο ίδιος,
και δίνει όλες τις εξηγήσεις. Οι ερωτήσεις του: «συμφωνούμε;», «διαφωνεί κάποιος με αυτά;» είναι
τυπικές και ρητορικές. Είτε δεν περιμένει απάντηση σε αυτές και συνεχίζει το μονόλογό του, είτε
τις θέτει στο τέλος της λεκτικής ανταλλαγής και αφού ο ίδιος έχει εξηγήσει τη δική του σκέψη και
έχει αξιολογήσει ως σωστές τις απόψεις που διατυπώνονται. Με αυτό τον τρόπο, δε δίνεται η
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δυνατότητα στους μαθητές να αναρωτηθούν πάνω σε όσα ακούγονται, να διερευνήσουν,
υποβάλλοντας τις δικές τους ερωτήσεις και να διαφωνήσουν με το δάσκαλο.
80. Δάσκαλος: Ωραία. Άλλο. Έλα Διονυσία.
81. Διονυσία: Να αφαιρέσουμε το 10 και να προσθέσουμε στην άλλη ζυγαριά το 2.
82. Δάσκαλος: 8 και άλλα 8 από κει. Πολύ ωραία Διονυσία. Έλα Ιωάννα.
83. Ιωάννα:Μπορούμε να αφαιρέσουμε το 10 και το 5 και να αφήσουμε το 3 και να προσθέσουμε άλλο 1.
84. Δάσκαλος: Πολύ ωραία.

Ο δάσκαλος συντονίζει και κατευθύνει το διάλογο, ρυθμίζοντας την κατανομή του λόγου και των
συνεισφορών. Ο λόγος δίνεται από αυτόν σε κάποιο μαθητή/τρια και μετά την ολοκλήρωση της
γλωσσικής εκφοράς ο λόγος επιστρέφει σε αυτόν, χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης κάποιου άλλου
μαθητή/τριας. Όταν οι μαθητές απαντούν, ο δάσκαλος αξιολογεί τις απαντήσεις των μαθητών,
επιβραβεύοντάς τους με τη φράση: «πολύ ωραία».
122. Δάσκαλος: Συν χ. Το χ τι είναι παιδιά; Τι συμβολίζει;
123. Κατερίνα: Έναν άγνωστο που δεν τον ξέρουμε.
124. Δάσκαλος: Ναι. Τι συμβολίζει στο πρόβλημα, στη ζυγαριά;
125. Κατερίνα: Αν το προσθέσουμε θα μας κάνει τον ίδιο αριθμό όσο κι οι άλλοι αριθμοί.
126. Δάσκαλος: Πολύ ωραία. Τι δείχνει όμως αυτό το χ στη ζυγαριά; Τι μας δείχνει το χ;
127. Κατερίνα: Το άγνωστο.
128. Δάσκαλος: Το άγνωστο τι; Το χ το βάλαμε για να συμβολίσουμε κάτι που δεν ξέρουμε πάνω
στη ζυγαριά. Ποιο πράγμα;
129. Κατερίνα: Το βαρίδι.
130. Δάσκαλος: Το άγνωστο βαρίδι. Πόσα κιλά είναι το άγνωστο βαρίδι. Εντάξει;

Ο τρόπος διατύπωσης των διδακτικών ερωτήσεων είναι καθοδηγητικός. Ο δάσκαλος κάνει συνεχώς
σύντομες διευκρινιστικές ερωτήσεις και με συνεχόμενη καθοδήγηση επιθυμεί να οδηγήσει τους
μαθητές στα αποτελέσματα που αναμένει. Οι μαθητές κάποιες φορές απλά «μαντεύουν» τη
συγκεκριμένη λέξη που έχει στο νου του ο δάσκαλος.
153. Δάσκαλος: Οπότε, όταν έχουμε ένα άθροισμα το οποίο είναι ίσο με έναν άλλο αριθμό, τότε για
να βρούμε τον άγνωστο αριθμό του αθροίσματος, αυτό το οποίο δεν ξέρω, όπως εδώ το χ, τι θα
πρέπει να κάνω;
154. Νίκος: Αφαίρεση.
155. Δάσκαλος: Αφαίρεση. Πολύ ωραία. Να αφαιρέσω από αυτό που γνωρίζω τον έναν από τους δυο
όρους του αθροίσματος για να βρω τον άλλο. Εντάξει; Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε σήμερα. Ότι
όταν έχουμε ένα άθροισμα με έναν άγνωστο, θα πρέπει να κάνουμε αφαίρεση για να βρίσκουμε τον
άγνωστο. Εντάξει;

Η επικύρωση και νομιμοποίηση της γνώσης γίνεται από το δάσκαλο - χωρίς σχεδόν καμία
συμμετοχή από τους μαθητές. Ο δάσκαλος ανακεφαλαιώνει στο τέλος κάθε δραστηριότητας ή του
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μαθήματος, διατυπώνοντας με τη μορφή μιας περίληψης, τα όσα έχουν ειπωθεί και εξάγει το τελικό
συμπέρασμα, τη ‘γνώση που πρέπει να μάθουν’ οι μαθητές.
161. Δάσκαλος: Αυτό το οποίο θέλω είναι να μου γράψετε την ισότητα που να δείχνει τα λεφτά που
είχε το βράδυ ο κουμπαράς και τα λεφτά που είχε το πρωί. Την ισότητα. Ο Κώστας κοιμήθηκε και
είχε 25 ευρώ. Σηκώθηκε και είχε 52. Για να βρούμε λοιπόν τώρα πόσα λεφτά του έβαλε ο παππούς
το βράδυ, τι θα κάνουμε;
162. Εριέττα: Αφαίρεση.
163. Δάσκαλος: Μια αφαιρεσούλα. Γράψτε λοιπόν από κάτω παρακαλώ. 25+χ=52. Άρα το χ είναι
ίσο με 52-25. Πόσο κάνει αυτό;
164. Εριέττα: 27.
165. Δάσκαλος: 27. Άρα πόσα του έβαλε ο παππούς;
166. Εριέττα: 27 ευρώ.
167. Δάσκαλος: Ωραία.

Ο δάσκαλος σε όλα τα παραπάνω αποσπάσματα μιλά περισσότερο από τους μαθητές. Συχνά δεν
αφήνει στους μαθητές το περιθώριο να διατυπώσουν μόνοι τους τη λύση: αυτός ‘απαγγέλλει’ και οι
μαθητές γράφουν.
Το ‘ζήτημα της μαθητικής ερώτησης’ ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης της κοινότητας
Η δυνατότητα των μαθητών να θέτουν ερωτήματα που προάγουν τη σκέψη τους, αλλά και τη
διδασκαλία, αποτέλεσε αντικείμενο έντονων αμφισβητήσεων και διαφωνιών μεταξύ των μελών της
κοινότητας. Παρά την αναγνώριση της σημασίας του «να κάνουν οι μαθητές ερωτήσεις»
εκφράστηκαν ενδοιασμοί ως προς τρία κυρίως σημεία: την ικανότητα των δασκάλων να
διαχειριστούν άμεσα και «σωστά» («knowing to act in the moment» - Mason & Spence, 1999) τις
ερωτήσεις των μαθητών τους, την έλλειψη χρόνου και την ικανότητα των μαθητών να θέτουν
καλές μαθηματικές ερωτήσεις. Η αντιδιαστολή αυτών των ενδοιασμών με τα – έστω και
περιορισμένα αριθμητικά – αποτελέσματα αντίστοιχων διεθνών πρακτικών, παρακίνησαν τους
δασκάλους να διερευνήσουν το θέμα της «μαθητικής ερώτησης» στις τάξεις τους. Τη διερεύνηση
ακολουθούσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στην κοινότητα. Τα αποτελέσματα της
‘ατομικής’ διερεύνησης των πρακτικών της τάξης κάθε μέλους, αποτέλεσαν υλικό για συλλογικό
αναστοχασμό, σύγκριση με τα αποτελέσματα των άλλων μελών και διερεύνηση της πιθανότητας
γενίκευσής τους, ως «γνώση της κοινότητας».
Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας, παράλληλα με τους ενδοιασμούς που είχαν, διερεύνησαν
δυο ερωτήματα:


«Με ποιους τρόπους ‘θα κάνουμε τους μαθητές’ να αποκτήσουν τη συνήθεια να θέτουν
ερωτήσεις;»
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«Έχει τη δυνατότητα, η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής από τους μαθητές, να επηρεάσει την
εξέλιξη του μαθήματος των Μαθηματικών και την επικοινωνία μέσα σε αυτό, και με ποιο
τρόπο;».

Το πρώτο από αυτά τα ερωτήματα – στο πλαίσιο της θεώρησης της τάξης ως κοινότητα πρακτικής
και της μάθησης των Μαθηματικών ως συμμετοχή στις πρακτικές λόγου μιας κοινότητας –
απασχόλησε τους Goos, Galbraith & Renshaw (1994) στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερωτήματος:
«Πώς ο δάσκαλος θα εισάγει τους μαθητές του σε μια μαθηματική πρακτική;» καθώς και τον van
Oers (2001, στο Goos, 2004, σελ 262) που σε ανάλογο προβληματισμό (:«Πώς μπορούν οι
δάσκαλοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για συμμετοχή;»)
προτείνει διάφορες μορφές εισαγωγής των μαθητών στην ‘κουλτούρα’ της μαθηματικής πρακτικής.
Αυτή η εισαγωγή αρχίζει όταν ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει μια ‘μαθηματική στάση και
συμπεριφορά’, δηλαδή, μια προθυμία να ασχοληθεί με τις μαθηματικές έννοιες και να συμμετάσχει
στο μαθηματικό συλλογισμό, σύμφωνα με τις αποδεκτές αξίες της κοινότητας, και αναπτύσσει
‘μαθηματικές προσδοκίες’ για τις δραστηριότητες των μαθητών του. Οι μαθητές οικειοποιούνται
αυτή τη μαθηματική συμπεριφορά μέσα από τη συμμετοχή τους στην κοινή πρακτική (shared
practice) που δομείται από τις δράσεις και τις προσδοκίες του δασκάλου (van Oers, 2001).
Στη συνέχεια, περιγράφονται κάποιες από τις πρακτικές και δράσεις των δασκάλων που στόχευαν
να βοηθήσουν τους μαθητές να οικειοποιηθούν την πρακτική της ‘υποβολής ερωτήσεων’ καθώς
και κάποιες ενδείξεις του βαθμού οικειοποίησης αυτής της διερευνητικής συμπεριφοράς από τους
μαθητές. Ο γραμμικός τρόπος παράθεσης τους, στον πίνακα που ακολουθεί, δεν έχει τη μορφή
‘σταδίων’ που συμβαίνουν με κάποια σειρά, ούτε εκφράζει τον τρόπο σύνδεσής τους. Η εστίαση
βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης που σημειώθηκε. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στα δυο
επίπεδα (δασκάλων-μαθητών) είναι αλληλένδετες. Οι μαθητές, επηρεασμένοι από τις δράσεις και
τις προσδοκίες των δασκάλων, οικειοποιούνται διαφορετικές μορφές συμπεριφοράς και ο
αναστοχασμός των δασκάλων πάνω στις δράσεις και τη στάση των μαθητών επηρεάζει τις
διδακτικές πρακτικές στην τάξη τους.
Η συστηματική διατύπωση ερωτήσεων, όχι μόνο διευκρινιστικών, αλλά και ερωτήσεων μεθόδου,
συλλογισμού και εφαρμογής (Wong, 2012) από τους μαθητές, δεν ήταν οικεία πρακτική και έθετε
νέες κοινωνικές και κοινωνικομαθηματικές νόρμες στην τάξη των Μαθηματικών. Για να
καθιερωθούν αυτοί οι ‘νέοι κανόνες’, οι δάσκαλοι θεώρησαν ότι έπρεπε να υποστηρίξουν αρχικά
τους μαθητές, δίνοντάς τους και συζητώντας μαζί τους πάνω σε μια κάρτα με παραδείγματα
διαφορετικών ειδών ερωτήσεων (Wong, 2012). Αυτή η μορφή καθοδήγησης ήταν μικρή και
περιορίστηκε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
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Δάσκαλοι
Οι δάσκαλοι παρακινούν την υποβολή
ερωτήσεων από τους μαθητές σε συγκεκριμένα
‘σημεία συμμετοχής’ στο μάθημα («ώρα
ερωτήσεων», «παιχνίδι του ειδικού»).
Υποστηρίζουν τους μαθητές παρέχοντας και
συζητώντας πάνω σε μια κάρτα με παραδείγματα
ερωτήσεων.
Αναμένεται η υποβολή όχι μόνο ερωτήσεων
διευκρίνισης αλλά και μεθόδου, συλλογισμού και
εφαρμογής (Wong, 2012) που βοηθούν στην
εξέλιξη της μαθηματικής δραστηριότητας (η
νόρμα της τάξης για το τι αποτελεί «μαθηματική
ερώτηση» αλλάζει)
Οι δάσκαλοι ζητούν από τους μαθητές να
θέτουν ερωτήσεις σε κάθε συμμαθητή τους
που εκφράζει την άποψή του.
Σταματά η χρήση της κάρτας με τα παραδείγματα
ερωτήσεων.
Οι ερωτήσεις αναμένεται να εστιάζουν στο
συγκεκριμένο σημείο της άποψης των
συμμαθητών που χρειάζεται να εξηγηθεί ή να
αιτιολογηθεί και όχι γενικά στην άποψη (αλλαγή
της νόρμας).
Οι δάσκαλοι παρέχουν περισσότερο χρόνο στους
μαθητές.

Μαθητές
Θετική ανταπόκριση- πρώτα διστακτικά βήματα
Οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά, μέσα στο πλαίσιο
του ‘χώρου’ και του βαθμού ελευθερίας που τους
παρέχεται.
Αυξάνουν τον αριθμό των ερωτήσεών τους κατά τα
συγκεκριμένα ‘σημεία συμμετοχής στο μάθημα’ που
ορίζει ο δάσκαλος (αρχικά με μηχανιστικό τρόπο αλλά
με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό λόγω της παιγνιώδους
μορφής που Παίρνει αυτή η δράση).
Σταδιακή εμπλοκή των μαθητών στο διάλογο με
τους συμμαθητές τους.
Οι μαθητές παρακολουθούν πιο προσεκτικά τις
απόψεις των συμμαθητών τους, τους θέτουν ερωτήσεις
και εμπλέκονται σε διάλογο μαζί τους, ζητώντας
διευκρινίσεις και αιτιολογήσεις.
Η εναλλαγή των ομιλητών σε αυτό το διάλογο γίνεται
με φυσικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται οι μαθητές να
ζητούν άδεια από το δάσκαλο για να θέσουν μια
ερώτηση ή να πάρουν το λόγο.
Με την υποβολή ερωτήσεων εισάγονται μέσα σε ένα
κλίμα διερεύνησης, όπου οι μαθηματικές ιδέες που
‘ακούγονται’ αποτελούν αντικείμενο ελέγχου,
σχολιασμού και ‘κρίσης’ από τα άλλα μέλη της τάξης.

Οι δάσκαλοι εμπλέκουν τους μαθητές σε
συζητήσεις ολόκληρης της τάξης.

Ενεργητική συμμετοχή μέσα σε ένα κλίμα
διερεύνησης
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά στο διάλογο. Η
Οι δάσκαλοι δίνουν περισσότερο ‘χώρο και υποβολή ερωτήσεων μετατρέπεται σε μια αυθόρμητη
χρόνο’ στους μαθητές για να σκεφτούν, να και αυθεντική διερεύνηση που υποκινείται από το
διατυπώσουν ερωτήσεις, να συμμετάσχουν στο γνήσιο ενδιαφέρον των μαθητών να ακούσουν τις
διάλογο,
να
αναλάβουν
πρωτοβουλίες. απόψεις των άλλων και να συμμετάσχουν στη
Αποσύρονται συνειδητά από το προσκήνιο, μαθηματική συζήτηση. Οι μαθητές απευθύνονται ο
δίνοντας το προβάδισμα στους μαθητές.
ένας στον άλλο χωρίς τη μεσολάβηση του δασκάλου.
Μειώνουν τις δικές τους ερωτήσεις, θέτοντας Το κλίμα διερεύνησης προσφέρει γόνιμο έδαφος και
κυρίως
διερευνητικές
και
λιγότερο μια μορφή ελευθερίας στη συμπεριφορά των μαθητών,
καθοδηγητικές (Mason & Wilder, 2004).
οι οποίοι δεν περιορίζονται στην υποβολή ερωτήσεων
Αξιολογούν θετικά κάθε συνεισφορά των αλλά αναλαμβάνουν και άλλες πρωτοβουλίες. Δε
μαθητών.
διστάζουν να υποστηρίξουν με σθένος τις δικές τους
Επαναδιαπραγματεύονται με τους μαθητές τις απόψεις και να διαφωνήσουν με τις απόψεις των
νόρμες της τάξης.
συμμαθητών
τους,
χρησιμοποιώντας
αντιπαραδείγματα και αναπαραστάσεις για να τους
πείσουν.
Τα σχόλια των άλλων είναι αποδεκτά και επιθυμητά.
Πίνακας 1. Περιγραφή των προσδοκιών και των πρακτικών των μελών της τάξης .
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Εναλλακτικές μορφές μαθηματικής αλληλεπίδρασης
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές μορφές αλληλεπίδρασης, όχι με την έννοια
ενός ‘τελικού προϊόντος’, αλλά, ως προσπάθεια καταγραφής κάποιων μορφών εξέλιξης του
διαλόγου στην τάξη των Μαθηματικών, προκειμένου να μελετηθούν οι αλλαγές που σημειώθηκαν.
Τα αποσπάσματα προέρχονται από τη διδασκαλία του εμβαδού στην ΣΤ΄ Δημοτικού. Στο πρώτο
διδακτικό επεισόδιο, οι μαθητές «συγκρίνουν την επιφάνεια δυο φύλλων δέντρου που θα
χρησιμοποιήσει ένας ζαχαροπλάστης ως καλούπια για να φτιάξει σοκολατένια φύλλα, με τα οποία θα
στολίσει μια τούρτα». Η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε από το δάσκαλο στην αρχή της
διδασκαλίας του εμβαδού, με στόχο να καταλήξουν οι μαθητές στην ανάγκη χρήσης συμβατικών
μονάδων μέτρησης του εμβαδού επιφανειών.
46. Μυρένια: Αν τα χωρίσουμε και τα δυο φύλλα, σε ίσα κομμάτια ή τετραγωνάκια ή σε κάποιο
σχήμα που να μπορεί να μας βοηθήσει και κάνουμε υποδιαίρεση του σχήματος, δηλαδή να βάλουμε
και μισά και ολόκληρα και τέταρτα, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι αυτά, έτσι θα μπορέσουμε να
βρούμε ποιο φύλλο έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Αλλά λίγο θα μας μπλέξει γιατί είναι καμπυλωτό
το σχήμα αυτού του φύλλου, έχει καμπύλες και δε μπορούμε εύκολα να τα συγκρίνουμε.
47. Γιώργος: Νομίζω πώς δε θα είναι και τόσο ακριβής αυτός ο τρόπος γιατί μπορεί να μην
‘εφαρμόζονται’ όλα τα κομμάτια στο σχήμα το συγκεκριμένο.
48. Δάσκαλος: Αα, λεει ο Γιώργος… κατάλαβες Μυρένια τι είπε;
49. Μυρένια: Λεει, αν τα κομμάτια δεν εφαρμόζουν πάνω στο σχήμα τότε…. τι είπες Γιώργο;
50. Γιώργος: Θα υπάρχουν κενά.
51. Κατερίνα: Θα υπάρχουν κενά. Θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι;
52. Μυρένια: Όχι, γιατί δεν είναι ακριβής τρόπος. Μόνο αν ξέρω και το παραμικρό χιλιοστό και τις
υποδιαιρέσεις ενός σχήματος (του σχήματος που θα χρησιμοποιήσει για να μετρήσει την επιφάνεια).
53. Όλγα: Το ¼ του πρώτου φύλλου και το ¼ του δεύτερου φύλλου αφού δεν είναι ίδια πώς μπορείς
να τα συγκρίνεις; (η Όλγα έχει παρανοήσει το ‘τέταρτα’ που χρησιμοποίησε η Μυρένια στο 46) να πας
να βάλεις το ¼ του δεύτερου φύλλου πάνω στο πρώτο φύλλο και να δεις αν θα είναι ίσα;
54. Δάσκαλος: Συγγνώμη Όλγα μου, να διακόψω λίγο; Όταν λες να βάλω το ¼ του ενός φύλλου
πάνω στο άλλο τι εννοείς; (…)

Οι νόρμες για τη συμμετοχή των μελών της τάξης στο μαθηματικό διάλογο έχουν αλλάξει. Η
εναλλαγή των συνομιλητών στην ακολουθία του διαλόγου δεν ακολουθεί το προκαθορισμένο
πρότυπο της εισαγωγής- απάντησης- αξιολόγησης. Η διαχείριση της διαδοχής των συνεισφορών
που γινόταν από το δάσκαλο, έχει εκχωρηθεί στους μαθητές και ακολουθεί τις συνθήκες που
δημιουργούνται με την εξέλιξη του διαλόγου. Οι μαθητές δεν απευθύνονται μόνο στο δάσκαλο
όταν ρωτούν ή απαντούν και μπορούν να επιλέξουν τον επόμενο συνομιλητή. «Κινούνται
ελεύθερα» και παίρνουν πρωτοβουλίες, παρεμβαίνουν στη συνομιλία για να παρουσιάσουν και να
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εξηγήσουν τη γνώμη τους, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Ο δάσκαλος συχνά παρακολουθεί
απλά τη συζήτηση και για να μιλήσει ή να κάνει μια ερώτηση, κάποιες φορές ‘ζητάει το λόγο’.
Το επόμενο διδακτικό επεισόδιο συνδέεται με τη διδασκαλία του εμβαδού ορθογωνίου και
συγκεκριμένα με τη μαθηματική δραστηριότητα: «Βρείτε το εμβαδόν του ορθογωνίου με τρεις
τρόπους». Το ορθογώνιο ήταν σχεδιασμένο σε χαρτί με τετραγωνάκια, πλευράς «μισού
εκατοστού». Στο απόσπασμα που ακολουθεί, οι μαθητές συζητούν για τη μονάδα στην οποία θα
εκφράσουν το αποτέλεσμα του εμβαδού. Η συζήτηση ξεκινά από την πρόταση της Ιωάννας να
γράψουν το εμβαδόν σε «τετραγωνικά εκατοστά». Η Όλγα διαφωνεί και προσπαθεί να εξηγήσει
στη συμμαθήτριά της το σημείο της διαφωνίας της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιχειρηματολογία
της Όλγας, αν και απο μαθηματικής πλευράς ο συλλογισμός της δεν είναι σωστός (όπως και του
Γιώργου). Κι αυτό διότι:
-

θεωρεί ότι ένα τετράγωνο με πλευρά μισό εκατοστό είναι «μισό τετραγωνικό εκατοστό».
Πρόκειται για μια συνηθισμένη παρανόηση, στην οποία πολλοί ερευνητές έχουν αναφερθεί
(Van Dooren et al, 2007).

- θεωρεί ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε, ως μονάδα μέτρησης εμβαδού, ένα τετράγωνο πλευράς
μισού εκατοστού, αφού αυτή η μονάδα δεν έχει ένα ‘θεσμοθετημένο’ όνομα. Δηλαδή, μονάδες
μέτρησης ακόμα και διαφορετικές από το τ. εκατοστό (όπως π.χ. το τ. χιλιοστό), μπορούν να είναι
αποδεκτές αρκεί να έχουν ενταχθεί στην τυπική μαθηματική ορολογία.
164. Όλγα: Αφού μετράμε με μισό (:εννοεί ότι η μονάδα μέτρησης της πλευράς είναι μισό εκατοστό),
δεν είναι αυτό τετραγωνικό εκατοστό (:δηλαδή ένα τετραγωνάκι με πλευρά μισό εκατοστό δεν μπορεί
να λέγεται τετραγωνικό εκατοστό). Πως βρίσκεις 240 τετραγωνικά εκατοστά; Αφού δε μέτρησες με
εκατοστά (εννοεί την πλευρά του ορθογωνίου). Είναι είκοσι (:δέκα εκατοστά ήταν η μια πλευρά του
ορθογωνίου, άρα είκοσι μισο-εκατοστά), όχι τετραγωνικά εκατοστά, μισό εκατοστό, μισό
τετραγωνάκι. Επί δώδεκα (:έξι εκατοστά ήταν η άλλη πλευρά του ορθογωνίου, άρα δώδεκα μισοεκατοστά) μισό τετραγωνάκι, ίσον 240 τι; Μισό τετραγωνάκι;
165. Ιωάννα: (γελώντας) Μην το λες μισό τετραγωνάκι, αυτό είναι κανονικό τετραγωνάκι, απλώς η
πλευρά του είναι μισό εκατοστό.
166. Όλγα: Μισό εκατοστό είναι. Ναι, αλλά πώς το λες ‘ένα τετραγωνικό εκατοστό’ αφού το τ.εκ
έχει ένα εκατοστό στην πλευρά του και αυτό έχει μισό;
167. Γιώργος: Δηλαδή πώς θα τα πούμε; 240 τετραγωνικά μισοεκατοστά;
168. Δάσκαλος: Γιατί το είπες αυτό Γιώργο;
169. Γιώργος: Γιατί είναι μισό εκατοστό η μια πλευρά του κάθε τετραγώνου.
170. Όλγα: Αυτό ήθελα να πω και εγώ δηλαδή πώς βρίσκουμε τ.εκ από τη στιγμή που δεν είναι τ.εκ,
δεν μετράμε με τ.εκ.;
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171. Ιωάννα: Ναι, αλλά αυτό εκατοστό δεν το λέμε; Δεν το λέμε κάτι άλλο. 0,5 «εκατοστά» δεν
είπαμε;
172. Όλγα: Ναι, αλλά το τετραγωνικό εκατοστό δεν είναι έτσι; (σχεδιάζει στον πίνακα ένα τετράγωνο
πλευράς 1 τ.εκ.). Αυτή (η πλευρά) είναι ‘ένα εκατοστό’. Αυτό δεν είναι τετραγωνικό εκατοστό, είναι
μισό. Πώς γίνεται να το μετράμε; (:εννοεί πως είναι δυνατόν να δεχθούμε μια τέτοια μονάδα
μέτρησης;)
173. Ιωάννα: Γιατί να μην το μετρήσουμε; (…)

Oι μαθητές μιλούν περισσότερο από το δάσκαλο. Εμπλέκονται ενεργά στη μαθηματική
δραστηριότητα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξηγήσουν και να αιτιολογήσουν τις απόψεις
τους, χωρίς να τους το ζητήσει ο δάσκαλος. Θέτουν περισσότερες ερωτήσεις από το δάσκαλο,
δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα διερεύνησης μέσα στην τάξη, η οποία μετατρέπει σε αντικείμενο
συζήτησης ‘όλα όσα λέγονται’. Έτσι, μέσα σ’ αυτό το ελεύθερο κλίμα, η φύση της συζήτησης είναι
διαπραγματευτική. Η διαφωνία - που εκφράζεται συνήθως με τη μορφή ερώτησης- είναι
αναμενόμενη και απολύτως αποδεκτή από τους μαθητές, και στηρίζει τη συλλογική κατασκευή του
μαθηματικού νοήματος. Οι ερωτήσεις και τα σχόλια των συμμαθητών εκλαμβάνονται ως
εναλλακτικές απόψεις επί του ζητήματος, η διερεύνηση των οποίων παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Ο Γιώργος επινοεί μια λέξη με μαθηματικό περιεχόμενο («μισοεκατοστό») όταν οι
μαθηματικοί όροι που γνωρίζει δεν του αρκούν για να εκφράσει καλύτερα τη σκέψη του και με την
ερώτησή του, μοιράζεται αυτή την ιδέα του με τους συμμαθητές του. Η Όλγα για να πείσει την
Ιωάννα, δεν περιορίζεται στα λεκτικά επιχειρήματα που αναπτύσσει. Αναλαμβάνει την
πρωτοβουλία να σηκωθεί στον πίνακα και να σχεδιάσει ένα αντιπαράδειγμα που το χρησιμοποιεί,
ως εργαλείο στήριξης των επιχειρημάτων της.
Στη συνέχεια, οι μαθητές βρίσκουν τρεις τρόπους υπολογισμού του εμβαδού και καταγράφουν
στον πίνακα τρία ‘διαφορετικά’ αριθμητικά αποτελέσματα (γιατί μετράνε με διαφορετικές
μονάδες). Η Όλγα προσπαθεί να κατανοήσει τη σύνδεση ανάμεσα στα τρία αποτελέσματα.
393. Όλγα: (απευθυνόμενη σε όλη την τάξη) Θέλω κάτι να σας πω. Μια απορία. Να μου εξηγήσετε πως
συνδέονται. Πρώτα έχουμε βρει το 60. Μετά βρήκαμε 240. Μετά βρήκαμε 120.
394. Δάσκαλος: Ναι αλλά αυτά που βρήκαμε ήταν νούμερα. Να μας πεις τι είναι το καθένα.
395. Όλγα: Εδώ 60, το κάναμε επί δύο. Εδώ 120 για να πάει 240, πάλι επί 2. Και εδώ 240 για να πάει
60 δια 4. Η Μυρένια είχε πει να κάνουμε το 240 δια 4, επειδή έχει το τετράγωνο τέσσερις πλευρές για
να βρούμε 60. Αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους; Δηλαδή από 60 βρήκαμε 120. Γιατί;

Ο βαθμός συμμετοχής της Όλγας στα δρώμενα της τάξης είναι μεγάλος. Σηκώνεται για δεύτερη
φορά στον πίνακα και εκθέτει τον προβληματισμό της με την υποβολή μιας μαθηματικής
ερώτησης, με την οποία, προ(σ)καλεί τη συμμετοχή της τάξης στη διερεύνηση των συνδέσεων, που
διέπουν τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο ατομικός αναστοχασμός της δεν αρκεί για να την βοηθήσει
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«να κατανοήσει», και έτσι αυθόρμητα μοιράζεται με τους συμμαθητές της την ευθύνη για την
τελική κατασκευή και την επικύρωση του μαθηματικού νοήματος. Η πρόταση της Όλγας έχει, ως
αποτέλεσμα, να συνεργαστούν οι μαθητές της τάξης για «να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο τα
προϊόντα της διερευνητικής εργασίας, ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν ολοκληρωμένα σχήματα
των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών» (Υπουργείο Παιδείας, 2011, σελ. 6).
Συμπερασματικές επισημάνσεις
Η αρχική μορφή της αλληλεπίδρασης φανερώνει μια παραδοσιακή τάξη όπου οι μαθητές
αναμένεται να «μάθουν Μαθηματικά» και όχι να «κάνουν Μαθηματικά». Η συμμετοχή των
μαθητών στο διάλογο είναι μικρή και ο ρόλος τους παθητικός: παρακολουθούν το δάσκαλο και
δίνουν σύντομες και συχνά μονολεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του δασκάλου, χωρίς να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και χωρίς να αναπτύσσουν τη δική τους διερεύνηση. Ο δάσκαλος
είναι συχνά ο μοναδικός ‘συνομιλητής’ που κατευθύνει την επικοινωνία στην τάξη, δίνοντας τις
δικές του ερμηνείες στο συλλογισμό των μαθητών και απαντώντας συχνά ο ίδιος στις ερωτήσεις
που θέτει.
Η πρακτική της ‘υποβολής ερωτήσεων’ από τους μαθητές μετασχηματίζει σημαντικά τη μορφή της
μαθηματικής επικοινωνίας στην τάξη των Μαθηματικών και την προβλεπόμενη ροή και εξέλιξη
του μαθήματος. Η μορφή της αλληλεπίδρασης μετατρέπεται από δασκαλοκεντρική σε
μαθητοκεντρική και συχνά σε αλληλεπίδραση μαθητή με μαθητή, λόγω της δυναμικής παρουσίας
των μαθητικών ερωτήσεων, που ‘στήνουν το σκηνικό του διαλόγου’, και βοηθούν τους μαθητές να
μετακινηθούν από τα παρασκήνια στο προσκήνιο της τάξης των Μαθηματικών.
Η πρακτική αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για να υιοθετήσουν οι μαθητές μια
διερευνητική οπτική μέσα στο μάθημα των Μαθηματικών. Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές
χρησιμοποιούν τις δικές τους ερωτήσεις στο διάλογο, φανερώνει τις διαδρομές μέσα από τις οποίες
αναζητούν την κατανόηση και βοηθά στη δόμηση των μαθηματικών επιχειρημάτων, εισάγοντας
τους μαθητές σε μια διαδικασία υποθέσεων, προβλέψεων, πειραματικής και διερευνητικής σκέψης.
Αυτές οι συνεισφορές των μαθητών μετατρέπονται σε παραγωγικές μαθησιακές ευκαιρίες που
στηρίζουν την ισχυρή διαπραγμάτευση του μαθηματικού νοήματος και τη συλλογική οικοδόμησή
του από τους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές ‘μαθαίνουν να είναι μαθητές των
Μαθηματικών’ (Σακονίδης, 2007). Συνειδητοποιούν ότι οι ίδιοι είναι πλέον οι δημιουργοί και οι
διαχειριστές της μαθηματικής γνώσης και αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επικύρωσή της.
Αλληλεπιδρούν με τα μέλη της τάξης για την καθιέρωση κοινών νοημάτων, αυξάνοντας το βαθμό
προσχώρησής τους στη σχολική κοινότητα (Wenger, 1998).
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Η εισαγωγή των μαθητών στη μαθηματική σκέψη και το συλλογισμό και η ανάπτυξη των βασικών
μαθηματικών ικανοτήτων εξαρτάται από το πόσο ανοικτή κοινωνικά είναι η επικοινωνία στην τάξη
(Back, 2005) και πόσο επιτρέπει τη συμμετοχή και την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη
διαδικασία μάθησης των Μαθηματικών (Bussi, 1998). Η πρακτική της υποβολής ερωτήσεων από
τους μαθητές μπορεί να βοηθήσει στο να ‘ανοίξει’ το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης, και να
γίνει πιο ασφαλές για τους μαθητές, να κάνει το μαθηματικό διάλογο αυθεντικό και τη διερεύνηση
γνήσια και «να αλλάξει τις μορφές συμμετοχής των μαθητών στο μαθηματικό μάθημα» (Boylan
2010, σελ. 69).
Υποσημείωση: Η έρευνα υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
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Abstract
The new curriculum of Mathematics for primary education places more emphasis on statistics:
statistics will be taught in every grade and will include, in addition to the previous curriculum, the
teaching of stem-and-leaf plots, line plots, double bar graphs, mode, median and range. Given that a
recognized key player in the curriculum reform process is the teacher (Shaughnessy, 1992) it turns
out that successful implementation of new statistical contents, mainly depend on the knowledge and
pedagogical capacity of primary teachers. In this article we discuss the impact of this curriculums’
change through a research review about the content knowledge and pedagogical knowledge of preservice and in-service teachers in regards to Statistics. Also we present the conclusions of a study
(Koleza & Kontogianni, 2012) about in-service teachers’ content knowledge of Statistics in Greece.
Περίληψη
Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) των Μαθηματικών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση η
ενότητα της Στατιστικής καταλαμβάνει περισσότερο χώρο όσον αφορά τις έννοιες που
διδάσκονται, αλλά και τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές. Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει
είναι αν οι δάσκαλοι έχουν επαρκείς γνώσεις Στατιστικής και παιδαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη
διδασκαλία της Στατιστικής, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτή την «πρόκληση». Το άρθρο
διαπραγματεύεται αυτό το ζήτημα θεωρητικά, αλλά και πρακτικά στη βάση αποτελεσμάτων σε
σχετική έρευνα με εν ενεργεία δασκάλους.
Εισαγωγή
Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και σε μια κοινωνία που εξαρτάται από τις
πληροφορίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και
επιστημονικές αποφάσεις παίρνονται με βάση τα «δεδομένα». Οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι
χρησιμοποιούν ισχυρισμούς που βασίζονται σε αριθμητικά δεδομένα και γραφήματα (πίνακες,
διαγράμματα και γραφικές αναπαραστάσεις) για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να
κατευθύνουν τους πολίτες. Αναφορές που βασίζονται σε στατιστικές έρευνες επηρεάζουν κάθε
πτυχή της καθημερινότητας μας, από το ποιό φάρμακο θα επιλέξουμε έως τον ποιόν πολιτικό
σχηματισμό θα ψηφίσουμε.
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, ο Στατιστικός Γραμματισμός (Statistical Literacy) έχει γίνει
βασική επιδίωξη του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση
στις περισσότερες χώρες του κόσμου (ενδεικτικά: NCTM, 2000; ACARA, 2010). Ο Στατιστικός
Γραμματισμός συνδέεται άμεσα με τη Στατιστική, υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε ισχυρισμούς
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που χρησιμοποιούν την Στατιστική ως επιχείρημα (Schield, 1999). Η Watson (1997) πρότεινε μια
ιεραρχία τριών επιπέδων με στόχο τον Στατιστικό Γραμματισμό: (1) την κατανόηση βασικής
στατιστικής ορολογίας, (2) την κατανόηση στατιστικών εννοιών μέσα σε διαφορετικά πλαίσια, και
(3) την αμφισβήτηση ισχυρισμών που δεν έχουν το κατάλληλο στατιστικό υπόβαθρο.
Στο ίδιο πνεύμα, ο Gal (2002) υποστήριξε ότι οι στατιστικά εγγράμματοι ενήλικες πρέπει να είναι
ικανοί να ερμηνεύουν και να αξιολογούν με μια κριτική διάθεση στατιστικές πληροφορίες,
ισχυρισμούς που στηρίζονται σε δεδομένα ή στοχαστικά φαινόμενα που συναντούν σε διαφορετικά
πλαίσια.
Σε αυτήν την κατεύθυνση προσδιόρισε τις πέντε συνιστώσες του Στατιστικού Γραμματισμού:
1. Γνώση του σε τι χρειάζονται τα δεδομένα και πως αυτά παράγονται.
2. Εξοικείωση με βασικούς όρους και ιδέες που σχετίζονται με την περιγραφική Στατιστική.
3. Εξοικείωση με βασικούς όρους και ιδέες που σχετίζονται με τις αναπαραστάσεις μέσω της
χρήσης γραφημάτων και πινάκων.
4. Κατανόηση βασικών όρων πιθανοτήτων.
5. Γνώση του πως προκύπτουν τα στατιστικά συμπεράσματα.
Η Στατιστική στο νέο Π.Σ.
Στο νέο Π.Σ. των Μαθηματικών (2011) η έμφαση στο Στατιστικό Γραμματισμό τεκμηριώνεται
μέσα από διατυπώσεις όπως «o βασικός σκοπός της διδασκαλίας των Στοχαστικών Μαθηματικών
(Στατιστική, Πιθανότητες) στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση είναι να αναπτύξει την ικανότητα του
μαθητή-μελλοντικού πολίτη‐ να αξιολογεί κριτικά πληροφορίες, να εξάγει συμπεράσματα, να κάνει
προβλέψεις και να λαμβάνει αποφάσεις κάτω από αβέβαιες συνθήκες» (Π.Σ. , 2011). Επιπλέον
προστίθενται νέα περιεχόμενα, των οποίων η διδασκαλία ξεκινά ήδη από την Α′ Δημοτικού.
Οι διαφορές μεταξύ του παλιού και του νέου Π.Σ. δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.
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Πρόγραμμα Σπουδών- Α’ Ηλικιακός Κύκλος
Παλαιό Π.Σ. Νέο Π.Σ.
Α’ Τάξη
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:
 Διατυπώνουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα
(κατηγορικά).
 Συλλέγουν δεδομένα μέσω μικρών ερευνών και τα οργανώνουν (υλικά,
καταμέτρηση με γραμμές).
 Χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις δεδομένων όπως είναι τα διαγράμματα με τα
υλικά και τα εικονογράμματα.
 Επεκτείνουν τις αναπαραστάσεις των δεδομένων σε διαγράμματα όπως τα
ραβδογράμματα.
 Κάνουν μετατροπές από μία μορφή αναπαράστασης δεδομένων σε μία
άλλη.
 Συγκρίνουν πληροφορίες στις διαφορετικές μορφές αναπαράστασης
δεδομένων.
Β’ Τάξη
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:
 Διατυπώνουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα
(περιλαμβάνονται και διακριτά ποσοτικά)
 Συλλέγουν δεδομένα μέσω μικρών ερευνών και τα οργανώνουν (πίνακες)
 Επεκτείνουν
τις
αναπαραστάσεις
των
δεδομένων
και
στα
σημειογράμματα.
 Κάνουν μετατροπές από μία μορφή αναπαράστασης δεδομένων σε μία άλλη.
 Διερευνούν πληροφορίες στις
διαφορετικές μορφές αναπαράστασης
δεδομένων.

Πίνακας 1
Πρόγραμμα Σπουδών- Β’ Ηλικιακός Κύκλος
Παλαιό Π.Σ.
Νέο Π.Σ.
Γ’ Τάξη
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:
 Διατυπώνουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα.
 Συλλέγουν δεδομένα μέσω μικρών ερευνών ή πειραμάτων και τα
οργανώνουν.
 Επεκτείνουν τις αναπαραστάσεις των δεδομένων και σε διαγράμματα,
στα οποία η εικόνα ή το σύμβολο αντιπροσωπεύει πολλαπλάσια του
ένα (εικονόγραμμα).
 Κάνουν μετατροπές από μία μορφή αναπαράστασης δεδομένων σε
άλλη.
 Διερευνούν πληροφορίες στις διαφορετικές μορφές αναπαράστασης
δεδομένων και εξάγουν συμπεράσματα.
 Προσδιορίζουν και περιγράφουν χαρακτηριστικά των δεδομένων
(επικρατούσα τιμή).
Δ’ Τάξη

Οι μαθητές πρέπει
να είναι σε θέση
να:
 Συλλέγου,
οργανώνουν,
ερμηνεύουν και
να παρουσιάζουν
ερευνητικά
δεδομένα.
 Ερμηνεύουν
γραφικές
αναπαραστάσεις
(εικονόγραμμα
και
ραβδόγραμμα)

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:
 Διατυπώνουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα
 Συλλέγουν δεδομένα μέσω μικρής κλίμακας ερευνών και επεκτείνουν
τους τρόπους οργάνωσης τους και σε πίνακες απόλυτων συχνοτήτων.
 Επεκτείνουν τις αναπαραστάσεις των δεδομένων και σε διπλά
ραβδογράμματα.
 Κάνουν μετατροπές από μία μορφή αναπαράστασης σε άλλη.
 Επιχειρηματολογούν βασιζόμενοι στα δεδομένα.
 Προσδιορίζουν χαρακτηριστικές τιμές των δεδομένων (διάμεσος) και
διερευνούν τα χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας 2
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Πρόγραμμα Σπουδών- Β’ Ηλικιακός Κύκλος
Παλαιό Π.Σ.
Ε’
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
Τάξη θέση να:
 Συλλέγουν
και
να
καταγράφουν δεδομένα.
 Πινακοποιούν
δεδομένα
(κατανομές συχνοτήτων σε
ποσοστά
ή
απόλυτους
αριθμούς απλών κατανομών,
διαγραμμάτων και γραφικών,
εικονόγραμμα,
ραβδόγραμμα).
 Μετατρέπουν προφορικές ή
γραπτές
περιγραφές
δεδομένων σε γραφικές, και
αντίστροφα.
 Βρίσκουν τον μέσο όρο
δεδομένων.
ΣΤ’
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
Τάξη θέση να:
 Συλλέγουν, να καταγράφουν
και να ταξινομούν δεδομένα.
 Πινακοποιούν
δεδομένα
(κατανομές συχνοτήτων σε
ποσοστά
ή
απόλυτους
αριθμούς απλών κατανομών,
διαγραμμάτων και γραφικών
αναπαραστάσεων όπως είναι
το εικονόγραμμα, και το
ραβδόγραμμα).
 Μετατρέπουν προφορικές ή
γραπτές
περιγραφές
δεδομένων σε γραφικές, και
αντίστροφα.
 Βρίσκουν τον μέσο όρο
δεδομένων.

Νέο Π.Σ.
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:
 Διατυπώνουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με
δεδομένα (ποσοτικά, συνεχή δεδομένα).
 Συλλέγουν δεδομένα μέσω ερευνών, μετρήσεων ή
πειραμάτων και επεκτείνουν τους τρόπους οργάνωσης τους
και στις απλές ομαδοποιήσεις.
 Κάνουν μετατροπές από μία μορφή αναπαράστασης
δεδομένων σε άλλη.
 Επιχειρηματολογούν βασιζόμενοι στα δεδομένα.
 Προσδιορίζουν χαρακτηριστικές τιμές των δεδομένων
(επικρατούσα τιμή, διάμεσο) και διερευνούν τα
χαρακτηριστικά τους.
 Προσδιορίζουν το εύρος για να περιγράφουν δεδομένα
και να συγκρίνουν ομάδες δεδομένων.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:
 Διατυπώνουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με
δεδομένα.
 Συλλέγουν δεδομένα μέσω ερευνών, μετρήσεων ή
πειραμάτων και επεκτείνουν τους τρόπους οργάνωσης τους
και σε πίνακες σχετικών συχνοτήτων.
 Επεκτείνουν τις αναπαραστάσεις των δεδομένων σε
φυλλογράμματα και σημειογράμματα.
 Κάνουν μετατροπές από μία μορφή αναπαράστασης
δεδομένων σε άλλη.
 Επιχειρηματολογούν βασιζόμενοι στα δεδομένα.
 Προσδιορίζουν χαρακτηριστικές τιμές των δεδομένων
(επικρατούσα τιμή, διάμεσο, μέση τιμή) και διερευνούν
τα χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας 3
Σχολιάζοντας τα δεδομένα των πινάκων θα μπορούσαμε να πούμε ότι:
1. Στην Α′, Β′ και Γ′ τάξη προτείνεται να διδαχθούν ζητήματα-σε αντίστοιχο, προφανώς, για την
ηλικία των μαθητών επίπεδο-, που σύμφωνα με το παλαιό πρόγραμμα αποτελούσαν αντικείμενο
διδασκαλίας για την Δ′. Επιγραμματικά αυτά αφορούν την συλλογή (μέσω μικρών ερευνών), την
οργάνωση (υλικά, καταμέτρηση με γραμμές) και την παρουσίαση (πίνακες, γραφικές
αναπαραστάσεις) ερευνητικών δεδομένων.
2. Προστίθενται καινούργιες έννοιες που αφορούν τα μέτρα θέσης (διάμεσος και επικρατούσα
τιμή), τις γραφικές αναπαραστάσεις (διπλό ραβδόγραμμα, φυλλόγραμμα, σημειόγραμμα) και την
έννοια της μεταβλητότητας (εύρος).
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3. Παρατηρείται μια «μεταφορά» περιεχομένου από το Π.Σ. των Μαθηματικών του Γυμνασίου και
συγκεκριμένα από την Β′ Γυμνασίου που αφορά την διδασκαλία των μέτρων θέσης (διάμεσος,
επικρατούσα τιμή) και την μεταβλητότητα (εύρος).
Πέρα, όμως, από την περιγραφή των στόχων-περιεχομένου, εκείνο που έχει σημασία είναι να
αποκτήσουν δάσκαλοι και μαθητές «στατιστικό τρόπο σκέψης», στατιστικές «νοητικές έξεις»
(statistical habits of mind). Οι Batanero et. al.

(2011, σ. 66) βασιζόμενοι σε εργασίες

προγενέστερων ερευνητών (Scheaffer, 1990; Cobb, 1992; Rossman & Chance, 2004),
υποστηρίζουν ότι δείγμα στατιστικού τρόπου σκέψης είναι (ενδεικτικά) να μπορεί κάποιος:


Να χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα (με ιδιαίτερη προσοχή στην προέλευση των
δεδομένων έτσι ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να επιλέξει τι να πιστέψει).



Να χρησιμοποιεί τη διαίσθησή του (ώστε να είναι σε θέση να προβλέπει βασιζόμενος στα
δεδομένα χωρίς να κάνει υπολογισμούς).



Να στηρίζεται στις γραφικές αναπαραστάσεις (για να διερευνά συσχετίσεις, να αναλύει
διαφορετικές μορφές αναπαραστάσεων, να χρησιμοποιεί την οπτικοποίηση ως έναν τρόπο
κατανόησης σχέσεων μεταξύ των δεδομένων).



Να διερευνά εναλλακτικές μορφές αναπαραστάσεων των δεδομένων (και μέσω των
διαφορετικών αναπαραστάσεων να κατανοεί τις σχέσεις και τις συνδέσεις μεταξύ των
μεταβλητών).

Γνώσεις των δασκάλων για τη Στατιστική
Είναι γεγονός ότι ο δάσκαλος είναι ο βασικός συντελεστής σε οποιαδήποτε διαδικασία αλλαγής του
Π.Σ. (Shaughnessy, 1992). Το πρόβλημα είναι ότι οι δάσκαλοι, στις περισσότερες χώρες του
κόσμου, εκτός από τις περιορισμένες γνώσεις Στατιστικής που έχουν, δεν έχουν λάβει και την
κατάλληλη εκπαίδευση για την διδασκαλία της (Gattuso and Ottaviani, 2011). Με στόχο να
διερευνηθούν οι γνώσεις των υποψηφίων και των εν ενεργεία δασκάλων σχετικά με την Στατιστική
τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικές έρευνες.
Σχετικά με τις γνώσεις των υποψηφίων δασκάλων στα αποτελέσματα της έρευνας των Estrada et al.
(2005) περιλαμβάνεται ένα ανησυχητικό ποσοστό στο δείγμα των υποψηφίων δασκάλων, οι οποίοι
δεν λάμβαναν υπόψη τις ακραίες τιμές στον υπολογισμό της μέσης τιμής, συνέχεαν την συσχέτιση
με την αιτιότητα, δεν ήταν σε θέση να συνδέσουν την μέση τιμή με το σύνολο και δεν
αντιλαμβανόταν πότε ένα δείγμα ήταν μεροληπτικό.
Δεδομένου ότι η διακύμανση θεωρείται το επίκεντρο της στατιστικής σκέψης (Wild & Pfannkuch,
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1999) οι Silva και Coutinho (2008) διεξήγαγαν μία έρευνα για τις γνώσεις των υποψηφίων
δασκάλων σχετικά με την διακύμανση. Τα συμπεράσματά τους ανέδειξαν ότι ο συλλογισμός των
υποψηφίων δασκάλων σχετικά με την διακύμανση ήταν μόνο λεκτικός και η κατανόηση της
τυπικής απόκλισης ήταν ελλιπής. Οι Canada and Ciancetta (2007) στην ερευνά τους σύγκριναν
υποψηφίους δασκάλους και μαθητές γυμνασίου όσον αφορά τον συλλογισμό τους για τις
κατανομές δίνοντας τους δυο γραφικές αναπαραστάσεις από διαφορετικά δείγματα με την ίδια
μέση τιμή, αλλά με διαφορετική διασπορά. Παρόλο που και οι δύο ομάδες στον τρόπο
συλλογισμού τους χρησιμοποίησαν εν μέρει τα μέτρα θέσης και την διακύμανση, ήταν
περισσότεροι οι υποψήφιοι δάσκαλοι που χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό τους. Ωστόσο το 35%
των υποψηφίων δασκάλων αρχικά συμφώνησαν με τον υποθετικό ισχυρισμό ότι «δεν υπάρχει
πραγματική διαφορά».
Στην ίδια κατεύθυνση με τις παραπάνω έρευνες διεξήγαμε μια έρευνα με πληθυσμό τους
πρωτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο τον
προσδιορισμό του επιπέδου του Στατιστικού Γραμματισμού τους. Από τα αποτελέσματα αυτής της
έρευνας προέκυψε το συμπέρασμα ότι το επίπεδο του Στατιστικού Γραμματισμού των πρωτοετών
φοιτητών-υποψηφίων δασκάλων, ήταν αρκετά χαμηλό κυρίως όσον αφορά την ερμηνεία
στατιστικών ισχυρισμών μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ενδεικτικά, σε ερώτηση σχετική με τη
συσχέτιση μιας γραφικής αναπαράστασης με το συμπέρασμα το οποίο προέκυπτε από αυτή, το
ποσοστό των σωστών απαντήσεων αντιστοιχούσε μόνο στο 1% του συνόλου των φοιτητών που
συμμετείχαν στην έρευνα.
Ελλείψεις σε σχέση με τις στατιστικές τους γνώσεις παρουσιάζουν και οι εν ενεργεία δάσκαλοι.
Καθώς η Στατιστική είναι σχετικά ένα νέο αντικείμενο διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, που πολλοί δάσκαλοι δεν είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν κατά τη διάρκεια των
ακαδημαϊκών τους σπουδών, και κατά συνέπεια να αναπτύξουν βαθιά γνώση των αρχών και των
εννοιών στις οποίες αυτή στηρίζεται, η διεθνής βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι γνώσεις τους είναι
μάλλον ελλιπείς. Έρευνες έχουν γίνει για την κατανόηση από τους δασκάλους των μέτρων θέσης
(διάμεσος, επικρατούσα τιμή και μέση τιμή) και των στατιστικών γραφικών αναπαραστάσεων,
αλλά και για το πώς αντιλαμβάνονται την Στατιστική και πως την αξιολογούν γενικότερα.
Έρευνες για την κατανόηση των μέτρων θέσης (π.χ. Cai & Gorowara, 2002; Groth & Bergner,
2006) έδειξαν αδυναμία κατανόησης του αλγόριθμου υπολογισμού της μέσης τιμής, δυσκολίες
στην διαφοροποίηση της από την διάμεσο, αλλά και έλλειψη βαθύτερης κατανόησης της έννοιας
της μέσης τιμής. Όσον αφορά την κατανόηση των στατιστικών γραφικών αναπαραστάσεων,
διάφορες έρευνες (π.χ. Monteiro & Ainley, 2003; Bruno & Espinel, 2009; Jacobbe & Horton, 2010)
ανέδειξαν ότι οι δάσκαλοι όχι μόνον αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ερμηνεία τους, αλλά και ότι
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δεν ήταν σε θέση βασιζόμενοι σε αυτές να εξάγουν συμπεράσματα. Ενώ για το πώς αξιολογούν την
Στατιστική οι αντίστοιχες έρευνες (π.χ. Begg & Edwards, 1999; Chick & Pierce, 2008) έδειξαν ότι
οι δάσκαλοι, ενώ αντιλαμβάνονται την επίδραση που αυτή η περιοχή γνώσης έχει στην κατανόηση
της κοινωνίας, εκφράζονται με αρνητικό τρόπο για αυτή καθώς δηλώνουν αδυναμία όσον αφορά
την κατανόηση της.
Η έρευνά μας
Η έμφαση που δίνεται στη Στατιστική στο νέο Π.Σ. αποτέλεσε το έναυσμα για την διεξαγωγή μίας
έρευνας με θέμα τις γνώσεις των εν ενεργεία δασκάλων σχετικά με κάποιες από τις νέες έννοιες
που καλούνται να διδάξουν (Koleza & Kontogianni, 2012). Οι έννοιες οι οποίες διερευνήθηκαν
τονίζονται στους παραπάνω πίνακες και αφορούν:


από τις γραφικές αναπαραστάσεις το φυλλόγραμμα, το σημειόγραμμα, και το διπλό
ραβδόγραμμα,



από τα μέτρα θέσης τη διάμεσο και την επικρατούσα τιμή, ενώ



από τη μεταβλητότητα το εύρος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ήταν ποιοτική καθώς χρησιμοποιήθηκαν

ερωτήματα

ανοιχτού τύπου, αλλά και συνεντεύξεις με εν ενεργεία δασκάλους, καταδεικνύουν τις ελλιπείς
γνώσεις των δασκάλων σχετικά με τις προαναφερόμενες έννοιες.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μέτρα θέσης και την έννοια της μεταβλητότητας, οι δάσκαλοι:


Ήταν σε θέση να ερμηνεύσουν την διάμεσο ως τον «αριθμό που βρίσκεται στη μέση» σε
ένα σύνολο διατεταγμένων δεδομένων αλλά δεν γνώριζαν (οι 8 στους 10) τον τρόπο
υπολογισμού της (:στόχος του νέου Π.Σ. για την Δ′, Ε′ και ΣΤ′ τάξη).



Γνώριζαν τον τρόπο υπολογισμού της μέσης τιμής σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε
σύνολα δεδομένων ή σε γραφικές αναπαραστάσεις. Ωστόσο δεν τον κατανοούσαν σε βάθος
(οι 7 στους 10), καθώς θεωρούσαν ότι είναι ένας αριθμός που δίνει πάντα ακριβείς
πληροφορίες και όχι ένα σχετικό μέτρο ευαίσθητο σε ακραίες τιμές, το οποίο δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις (:στόχος του νέου Π.Σ. για την ΣΤ′ τάξη).



Κατανοούσαν την έννοια του εύρους, αλλά το ερμήνευαν ως ένα διάστημα μεταξύ δυο
αριθμών (οι 8 στους 10) και όχι σαν την διαφορά τους (:στόχος του νέου Π.Σ. για την Ε′
τάξη).
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Όσον αφορά τις γραφικές αναπαραστάσεις:


Δυσκολευόταν (οι 7 στους 10) στο να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το φυλλόγραμμα
και το σημειόγραμμα (:στόχος του νέου Π.Σ. για την Β′ και την ΣΤ′ τάξη).



Δεν αντιλαμβάνονταν (οι 6 στους 10) την σύνδεση της επιλογής της κατάλληλης γραφικής
αναπαράστασης με το είδος των δεδομένων που αναπαρίστανται μέσω αυτής (:στόχος του
νέου Π.Σ. για όλες τις τάξεις).

Τα παραπάνω αποτελέσματα συμπίπτουν με αντίστοιχες μελέτες άλλων ερευνητών (Jacobbe &
Horton, 2010) και ερμηνεύονται ως συνέπεια ελλιπούς γνωστικού υπόβαθρου: « Ίσως η μεγαλύτερη
αλλαγή στα Π.Σ. των Μαθηματικών την τελευταία εικοσαετία συνδέεται με την ολοένα και
αυξανόμενη έμφαση που δίνεται στην Στατιστική (…) Αυτό που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη από
αυτούς που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν αυτή την αλλαγή είναι η έλλειψη κατάλληλου
στατιστικού υπόβαθρου των δασκάλων. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι διδάσκοντες
δεν είναι εξοικειωμένοι με την συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, πέρα από τη Στατιστική που
ενδεχομένως διδάχτηκαν στα πλαίσια κάποιου μαθήματος στο πανεπιστήμιο με θέμα διάφορες
μεθόδους έρευνας» (Watson 1998, σ.271). Με παρόμοιο τρόπο εκφράζεται και η Aisling (2009):
«Από πολλούς εν ενεργεία δάσκαλους ζητείται να διδάξουν περιεχόμενο το οποίο δεν γνωρίζουν, να
διδάξουν με τρόπους τους οποίους δεν διδάχτηκαν (π.χ. στατιστική διερεύνηση) και να
κατασκευάσουν διδακτικές δραστηριότητες στις οποίες τονίζονται έννοιες με τις οποίες δεν είναι
εξοικειωμένοι».
Αναζήτηση θεωρητικού πλαισίου για τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των
δασκάλων στη Στατιστική
Από την ανάλυση των συνεντεύξεων της έρευνάς μας, προέκυψε ότι οι δάσκαλοι είχαν συνείδηση
των ελλείψεών τους και προβληματίζονταν για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Σε διεθνές επίπεδο
τέτοιου είδους ελλείψεις αντιμετωπίζονται είτε μέσω εμπλουτισμού των πανεπιστημιακών
προγραμμάτων σπουδών (Jacobbe, 2007; Kader & Perry, 2002), είτε- πρόσφατα-μέσω της
εφαρμογής προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης με έμφαση στη διδασκαλία της Στατιστικής
(Watson, 1998; Guskey, 2002;

Arnold P.,

2008). Ένα τέτοιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως

επαγγελματικής ανάπτυξης είναι το EarlyStatistics το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες που
παρέχουν ανοιχτές και εξ αποστάσεως (ODL) τεχνολογίες για την βελτίωση της ποιότητας της
διδασκαλίας της Στατιστικής στα σχολεία της Ευρώπης (Meletiou et al, 2008). Ένα άλλο
πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης , διάρκειας 3 χρόνων, υλοποιήθηκε από τους Beswick et al.
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(2011) με δείγμα 62 εν ενεργεία δασκάλους. Σκοπός του ήταν ο προσδιορισμό των στοιχείων της
γνώσης των δασκάλων όπως αυτά ορίστηκαν από τους Shulman (1986), και Ball et al. (2008),
αλλά διευρύνθηκε και η αυτοπεποίθηση των δασκάλων στο να διδάξουν Μαθηματικά καθώς και οι
πεποιθήσεις τους για την διδασκαλία και την μάθηση των Μαθηματικών.
Εντούτοις, ο τρόπος αντιμετώπιση του προβλήματος της ελλιπούς γνώσης Στατιστικής από τους
δασκάλους δεν είναι προφανής, γιατί ενώ η οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς
στα Μαθηματικά στηρίζεται σε ένα καλά θεμελιωμένο θεωρητικό πλαίσιο, δεν ισχύει το ίδιο για τη
Στατιστική. Πιο συγκεκριμένα ήδη από το 1986 ο Shulman είχε προσδιορίσει τα είδη της γνώσης
που χρειάζονται οι δάσκαλοι στο διδακτικό τους έργο (π.χ. γνώση του αντικειμένου, παιδαγωγική
γνώση του αντικειμένου, γνώση του προγράμματος σπουδών) (Shulman 1986, Ball et. al., 2008 ). Η
διαδικασία προσαρμογής ή εμπλουτισμού αυτού του πλαισίου, για τη διδασκαλία της Στατιστικής
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την έρευνα του Burguess (2006), ο οποίος
κατασκεύασε ένα θεωρητικό πλαίσιο συνδυάζοντας τα στοιχεία της γνώσης που πρέπει να έχει ο
δάσκαλος όπως περιγράφονται από την Ball et al. (2005) με τα θεμελιώδη είδη του στατιστικού
συλλογισμού που προσδιόρισαν οι Wild & Pfannkuch (1999).
Τα στοιχεία της στατιστικής γνώσης που πρέπει να έχει ο δάσκαλος σύμφωνα με τον Burguess
είναι: α) Συνειδητοποίηση της ανάγκης ύπαρξης των δεδομένων; β) trans-numeration, ένας ειδικός
τύπος συλλογισμού, που αναφέρεται στην μετατροπή των αναπαραστάσεων των δεδομένων για την
καλύτερη κατανόηση αυτών γ) κατανόηση της μέτρησης, μοντελοποίηση και ελέγχου της
διακύμανσης που κυριαρχεί ως έννοια στη Στατιστική δ) συλλογισμός με την χρήση στατιστικών
μοντέλων και στ) ικανότητα ενσωμάτωσης του στατιστικού μοντέλου με το αντίστοιχο πλαίσιο με
το οποίο σχετίζεται. Για τον έλεγχο αυτού του θεωρητικού πλαισίου, ο Burguess χρησιμοποίησε τα
δεδομένα που προέκυψαν από την παρατήρηση δύο δασκάλων κατά τη διάρκεια μιας διερευνητικής
διδασκαλίας Στατιστικής: τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα είδη γνώσης αναδείχθηκαν
απαραίτητα κατά τη διδασκαλία.
Ανάλογη έρευνα έκαναν οι Lee and Hollebrands (2008), οι οποίοι ανέπτυξαν ένα πλαίσιο για την
περιγραφή της επαγγελματικής γνώσης που χρειάζεται να έχουν οι δάσκαλοι για την διδασκαλία
της Στατιστικής με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Για το συγκεκριμένο πλαίσιο θεώρησαν
σημαντικά τέσσερα στοιχεία αυτής της γνώσης: 1) αντίληψη του τι σημαίνει η διδασκαλία ενός
συγκεκριμένου θέματος ενσωματώνοντας την τεχνολογία στην διαδικασία της μάθησης 2) γνώση
των εκπαιδευτικών στρατηγικών και αναπαραστάσεων για την διδασκαλία συγκεκριμένων θεμάτων
με την χρήση της τεχνολογίας 3) γνώση του πως μαθαίνουν, κατανοούν και σκέφτονται οι μαθητές
σε σχέση με την τεχνολογία και 4) γνώση του Π.Σ. που ενσωματώνει την τεχνολογία με την
μάθηση και δίνει έμφαση στην στατιστική σκέψη του δασκάλου.
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Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων με έμφαση στις στοχοθετημένες δραστηριότητες
Στηριζόμενοι στα προηγούμενα θεωρητικά δεδομένα και σε ευρήματα μελετών του εξωτερικού
(Begg & Edwards, 1999; Jacobbe & Horton, 2010) σύμφωνα με τα οποία οι δάσκαλοι προτιμούν τα
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης να εστιάζουν κυρίως στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για
τους μαθητές, στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για εκπαιδευτικούς
συμπεριλάβαμε:


Tη μελέτη και ανάλυση των νέων ΠΣ ως προς τις μαθησιακές τροχιές της Στατιστικής.



Την ανάλυση των γενικών στόχων του ΠΣ σε επιθυμητές εκβάσεις της διδασκαλίας (2η
στήλη του παρακάτω πίνακα).



Το σχεδιασμό δραστηριοτήτων μέσω των οποίων αναμένεται να υλοποιηθούν οι αναλυτικοί
στόχοι κάθε ενότητας (3η στήλη του παρακάτω πίνακα).

Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγμα σχεδιασμού που αφορά τη διδασκαλία των μέτρων θέσης
στην ΣT Δημοτικού
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Β’ Ηλικιακός Κύκλος ΣΤ’ Τάξη (2 ώρες διδασκαλίας)
Στο τέλος της διδασκαλίας οι Προτεινόμενες Δραστηριότητες
μαθητές θα είναι ικανοί να:
Προσδιορίζουν
α. Επιλέγουν ένα
α1. Η τάξη σας θέλει να κάνει μια έρευνα για να διαπιστώσει πόσα αναψυκτικά
χαρακτηριστικές δείγμα ή
πίνουν κάθε μέρα οι μαθητές του δημοτικού. Το σχολείο σας έχει συνολικά 300
τιμές των
πληθυσμό,
μαθητές.
δεδομένων
συγκεντρώνουν
 Θα τους συμπεριλάβετε όλους στην έρευνά σας;
(επικρατούσα
τα δεδομένα του
 Ποια μέθοδο θα ακολουθήσετε για τη συλλογή των δεδομένων σας;
τιμή, διάμεσο,
και
Αφού συγκεντρώσετε όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε προσδιορίστε τις
μέση τιμή) και
προσδιορίζουν τις χαρακτηριστικές τιμές που θα σας βοηθήσουν να τα εξετάσετε καλύτερα.
διευρύνουν τα
χαρακτηριστικές
α2. Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον αριθμό των χυμών που πίνουν 100
χαρακτηριστικά τιμές (μέτρα
μαθητές δημοτικού σε μία μέρα.
τους.
θέσης) τους είτε
1.Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι
μέσω
η διάμεσος των χυμών που
πίνουν οι μαθητές είναι πέντε.
αριθμητικών
Πώς μπορείς να του δείξεις ότι
στοιχείων είτε
η εκτίμηση του δεν είναι σωστή
μέσω γραφικών
χωρίς να βρεις τη διάμεσο;
αναπαραστάσεων.
2.Ένας άλλος μαθητής
ισχυρίζεται ότι η διάμεσος είναι
το 1. Συμφωνείς μαζί του; Αν
όχι, πως θα δικαιολογούσες την
απάντηση σου;
3.Ποια είναι η επικρατούσα
τιμή;
4.Υπολόγισε την μέση τιμή.

Ηλικία

α3. Στο εικονόγραμμα που ακολουθεί δίνεται η ηλικία των αυτοκινήτων που
βρίσκονται σε έναν χώρο στάθμευσης

Πόσα είναι συνολικά τα αυτοκίνητα που αναπαριστώνται στο
εικονόγραμμα αν κάθε «αυτοκινητάκι» αντιστοιχεί σε 2 αυτοκίνητα;
Ποια είναι η μέση τιμή της ηλικίας τους;

β. Εντοπίζουν σε
ποιες περιπτώσεις
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
οι
χαρακτηριστικές
τιμές των
δεδομένων.
γ. Μαθαίνουν να
υπολογίζουν τη
διάμεσο σε ένα
δείγμα με μονό ή
ζυγό αριθμό
δεδομένων.
δ. Παρατηρούν
τις βασικές
διαφορές της
διαμέσου με τη
μέση τιμή.

β. Έστω ότι οι βαθμοί των παιδιών της Ε2 ήταν
7,8,8,9,7,10,10,9,10,9,10,8,7,9,7,8. Ποια είναι η επικρατούσα τιμή;

οι

εξής:

γ.(α’ παράδειγμα) Έχουμε τις εξής παρατηρήσεις: 5,6,4,2,9,6,7,4,6,7,8. Να
βρείτε τη διάμεσο.
(β’ παράδειγμα) Αν από τις προηγούμενες παρατηρήσεις έλειπε η τελευταία
παρατήρηση (το νούμερο 8) τι θα άλλαζε στον υπολογισμό της διαμέσου;
δ.(α’ παράδειγμα) Έχουμε τις παρατηρήσεις 11,12,8,10,9,13. Να βρείτε τη
διάμεσο και τη μέση τιμή.
(β’ παράδειγμα) Έχουμε τις παρατηρήσεις 8,9,10,10,9,8,8. Να βρείτε τη
διάμεσο και τη μέση τιμή.
Τι παρατηρείτε στα 2 αυτά παραδείγματα;
Μπορείτε να εντοπίσετε για ποιο λόγο γίνεται αυτό;
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Συμπέρασμα
Η εκπαίδευση των δασκάλων στη Στατιστική, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στα νέα Προγράμματα
Σπουδών, είναι ένα εγχείρημα πολυδιάστατο και μακρόχρονο. Ξεκινά από τον επαναπροσδιορισμό
του περιεχομένου της διδασκαλίας των Μαθηματικών σε προπτυχιακό επίπεδο (αναδεικνύοντας
μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων τις ομοιότητες και διαφορές Μαθηματικών-Στατιστικής,
κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο σκέψης) και επεκτείνεται σε προγράμματα επαγγελματικής
ανάπτυξης που αρθρώνονται γύρω από συνεργασίες εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Κοινοτήτων
Πρακτικής. Η εργασία μέσα σε μία Κοινότητα Πρακτικής, στην οποία προωθούνται η συνεργασία
με τους άλλους μέσω συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων και ο αναστοχασμός, αποτελεί την
προϋπόθεση για την απόκτηση μιας στερεής γνώσης (Wilson and Berne, 1999). Η πεποίθηση μας
είναι ότι η δημιουργία μίας Κοινότητας Πρακτικής (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), αποτελεί το
θεμέλιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η μάθηση του καινούργιου περιεχομένου όσον αφορά την
Στατιστική.
Είναι πλέον κοινή διαπίστωση όλων των ερευνητών, σε διεθνές επίπεδο, ότι « Οι δάσκαλοι είναι
απαραίτητο να αποκτήσουν γνώσεις Στατιστικής και να αναπτύξουν την στατιστική σκέψη τους αλλά
είναι εξίσου απαραίτητο να καταρτιστούν στην διδασκαλία της Στατιστικής για να είναι σε θέση να
παρακολουθούν την διαδικασία μάθησης και τον τρόπο συλλογισμού των μαθητών τους. Έτσι θα
μπορούν να κατευθύνουν την διδασκαλία τους για την προώθηση της μάθησης. Η διδακτική της
Στατιστικής θα εισαγάγει τους δασκάλους σε παρανοήσεις, δυσκολίες και συνηθισμένα λάθη που
προκύπτουν κατά την μάθηση της Στατιστικής αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Κατά αυτόν
τον τρόπο θα αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να την διδάξουν σε έναν
ικανοποιητικό βαθμό» (Gattuso and Ottaviani 2011, σ.129).
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσα απο μια συνεργασία Σχολείου-Πανεπιστημίου:
Τι λέει η Θεωρία, τι έδειξε η Πράξη
Ε. Κολέζα, Σ. Νίκα, Δ. Αραποστάθη, Β. Κοτσανά, Χ. Πανούτσος
“Ποτέ δεν εκπαιδεύουμε άμεσα, αλλά έμμεσα μέσω του περιβάλλοντος”
(Dewey 1916, σελ. 32)

Τι λέει η θεωρία
Η ανάγκη για συνεργασία σχολείου και πανεπιστημίου έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις δεκαετίες του 80 και -90, στο πλαίσιο των διαφόρων εκπαιδευτικών μετρρυθμίσεων που επιχείρησαν οι
περισσότερες βιομηχανικές χώρες. Για τον Goodlad (1994, σελ.103),

“η υπεράσπιση της

σύμπραξης σχολείου-πανεπιστήμιου είναι απαραίτητη (“de rigueur”): η έλλειψή της ή το να είναι
κάποιος μέρος μόνο του ενός πόλου, είναι επικίνδυνο για την εκπαιδευτική υγεία”. Ο
συγκεκριμένος ερευνητής υποστήριζε (1988, 1994), ότι η ουσία της συνεργασίας σχολείουπανεπιστημίου σε θέματα επιμόρφωσης έγκειται στη συμπληρωματικότητα (complementarity). Το
βασικό του επιχείρημα είναι ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι διαφορετικές πολιτισμικές
οντότητες που πρέπει όμως να συμβιώσουν ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση και των δυο.
Σχολιάζοντας αυτή την άποψη οι Schelchty and Whitford (1988), επισημαίνουν ότι ο στόχος δεν
πρέπει να είναι η απλά η “συμβίωση”, αλλά η “οργανική σχέση”, με το επιχείρημα ότι στις
συμβιωτικές σχέσεις επιδιώκεται το αμοιβαίο συμφέρον και, ως εκ τούτου, είναι «εγγενώς
εύθραυστες, προσωρινές και ασταθείς» (σελ. 191). Την ίδια ακριβώς άποψη εκφράζουν και οι
Catelli, Padovano and Costello (2000) τονίζοντας ότι η “συμβίωση” βασίζεται σε "μια συμφωνία
όπου τα δύο μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ικανοποίηση των αμοιβαίων συμφερόντων τους»,
ενώ σε μια οργανική σχέση “τα δύο μέρη λειτουργούν (…) έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα σύνολο
κοινών στόχων» (σελ. 227).
Οι πρώτες προσπάθειες για συνεργασία σχολείου και πανεπιστημίου ήταν καθαρά εμπειρικές.
Σταδιακά, όμως, και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, οι επιστήμονες προσπάθησαν

να

ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τέτοιου είδους συνεργασίες μέσα απο ποικίλα θεωρητικά πλαίσια.
Δανείστηκαν κυρίως στοιχεία απο γνωστές κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. Ενδεικτικά: απο τη
“θεωρία πολυπλοκότητας” (Zelleramayer & Margolin, 2005a), απο τη θεωρία του Bourdieu (Slater,
2001) κάνοντας συχνή αναφορά στις έννοιες της “εξης” (“habitus”) και του “πεδίου” (“field”), απο
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ψυχαναλυτικές θεωρίες, κάνοντας αναφορά στις λακανιανές έννοιες του συμβολικού, φανταστικού
και πραγματικού (Raffo & Hall, 2006), απο την ερμηνευτική φαινομενολογία (Zelleramayer &
Margolin, 2005b). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις έννοιες των “κοινοτήτων πρακτικής” των Lave
και Wenger (Martinez, Sauleda, & van Veen, 2000; Maynard, 2001; Sutherland et al., 2005; Sims,
2006) στη legitimate peripheral participation (Street, 2004; Sutherland, Scanlon, & Sperring, 2005),
και στη θεωρία δραστηριότητας (activity theory) (Edwards & Protheroe, 2004; Roth & Tobin,
2002; Wilson, 2004).
Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, η συνεργασία σχολείου-πανεπιστημίου σε ζητήματα
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, άρχισε να διερευνάται σε μεγαλύτερο βάθος. Απο την αρχή
κιόλας φάνηκε ότι τα δυο “συνεργαζόμενα μέρη” δεν διαφέρουν μόνο ως προς την κουλτούρα,
αλλά και ως προς τη δομή, τους στόχους, τη λειτουργία, τις απαιτήσεις του κοινού στο οποίο
απευθύνονται, τους τρόπους και τον τρόπο οργάνωσης της δουλειάς, τις φιλοδοξίες και το έθος
(αξίες, πεποιθήσεις, ιδεώδη) των μελών τους γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία
(Goodlad 1988, σελ. 14). Τα σχολεία έχουν μια γραφειοκρατική οργάνωση με διακριτούς
ιεραρχικούς ρόλους, μια σαφή κατανομή εργασίας, αυστηρές ρουτίνες και μια απο πάνω προς τα
κάτω διαδικασία λήψης απόφασης.
Αντίθετα, στα πανεπιστήμια υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για ανεξάρτητη δράση και λήψη
πρωτοβουλιών, ενώ οι ιεραρχικές δομές είναι εντελώς διαφορετικής μορφής. Σε επίπεδο
διδασκαλίας, η έρευνα έχει αποκαλύψει επανειλημμένα ένα πρακτικό προσανατολισμό των
εκπαιδευτικών στα σχολεία, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με μια πιο θεωρητική και κριτική
αντιμετώπιση του θέματος της εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα οι αναστοχαστικές
διαδικασίες που επισημαίνονται ιδιαίτερα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση των δασκάλων,
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το μοντέλο της “μίμησης καλών πρακτικών” που υιοθετούν συχνά οι
δάσκαλοι.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφορετικής κουλτούρας, είναι η στάση των μελών των
δυο κοινοτήτων στο θέμα της έρευνας. Παρά το ότι το μοντέλο του “δάσκαλου ερευνητή”
υποστηρίζεται θεωρητικά και αποτελεί κεντρικό σημείο της εκπαίδευσης των δασκάλων απο τη
σκοπιά του πανεπιστημίου, οι δάσκαλοι δεν δείχνουν ιδιαίτερη επιθυμία να συμμετέχουν σε
έρευνες, διότι θεωρούν ότι δεν αποτελεί μέρος της δουλειάς τους. Και στην περίπτωση που το
κάνουν, οι έρευνες είναι συνήθως περιορισμένης κλίμακας. (Frankes, Valli, & Cooper, 1998).
Αυτή η διάσταση στάσεων και απόψεων μεταξύ των δυο κοινοτήτων, δημιουργεί ένα σημαντικό
πρόβλημα: το “πανεπιστήμιο” πρέπει να πείσει τους δασκάλους για την ισχύ των εν λόγω
πεποιθήσεών του και να αλλάξει την οπτική με την οποία εκείνοι αντιμετωπίζουν το θέμα της
διδασκαλίας (Winitzky, Stoddart and O’Keefe, 1992). Το θέμα δεν είναι απλό, δεδομένου ότι στο
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πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου-πανεπιστημίου, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές και των
δυο μερών. Χρειάζεται χρόνος για να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των
δυο συνεργαζόμενων κοινοτήτων, αλλά ο χρόνος που απαιτείται είναι σπάνια διαθέσιμος και
επιπλέον δεν μπορεί να διαχειριστεί το ίδιο ευέλικτα και απο τις δυο κοινότητες. Αυτή η έλλειψη
χρόνου οδηγεί συχνά σε ελλειπή, ή κακή επικοινωνία που, με τη σειρά της, μερικές φορές οδηγεί σε
δυσπιστία, καχυποψία, θυμό και αμφιβολία (Rice, 2002).
Ο Wenger (1998) υποστηρίζει ότι οι κοινότητες πρακτικής δεν είναι «παράδεισος της ειρήνης»
(σελ. 101). Αντίθετα, συχνά επικρατούν διαφωνίες, εντάσεις και συγκρούσεις. Κατά τη γνώμη του
Wenger, μια τέτοια ασυμφωνία δημιουργεί ευκαιρίες για συμμετοχή στη συζήτηση και
διαπραγμάτευση του νοήματος και, ως εκ τούτου δίνει τη δυνατότητα για μάθηση. Η κοινότητα
γίνεται δυσλειτουργική αν αυτή η ασυμφωνία είναι το επικρατέστερο στοιχείο. Την ίδια άποψη
εκφράζει και ο Engeström (2001) στο πλαίσιο της θεωρίας δραστηριότητας: οι αντιφάσεις είναι
πηγές της αλλαγής και της καινοτομίας. Τα συστήματα δραστηριότητας (activity systems)
μετασχηματίζονται επιτρέποντας τη μάθηση μέσα απο διαδικασίες επίλυσης αντιπαραθέσεων.
Όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των δασκάλων σε μια συνεργασία σχολείου –
πανεπιστημίου απέβη θετική γι’ αυτούς σε διάφορα επίπεδα (Brink, Granby, Grisham, Laguardia,
& Peck, 2001).

Όπως υποστηρίζουν οι Collinson και Sherrill (1996), το να προσπαθείς να

εξηγήσεις ή να δικαιολογήσεις τις πράξεις σου σε κάποιον ενθαρρύνει "τον αναστοχασμό, τη
συνειδητοποίηση του τι ξέρεις και του τι χρειάζεται να μάθεις, την αποσαφήνιση των συνειδητών ή
ασυνείδητων επιλογών» (σελ. 61). Άλλα οφέλη που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν τον
ενθουσιασμό, και την ενίσχυση του αισθήματος της αυτο-αποτελεσματικότητας (Brink et al.,
2001).
Ενώ, όμως ήδη απο τα τέλη της δεκαετίας του -70 υπήρχαν πολλές έρευνες που αποδείκνυαν ότι η
συνεργασία σε επίπεδο επιμόρφωσης σχολείου-πανεπιστημίου προσφέρει στους συμμετέχοντες
ευκαιρίες για μάθηση, μόνον πρόσφατα πραγματοποίηθηκαν έρευνες που αναλύουν τη διαδικασία
μέσα απο την οποία συντελείται αυτή η μάθηση (Cheng, 2005; Edwards & Protheroe, 2004;
Maynard, 2000, 2001; Roth & Tobin, 2002; Sims, 2006; Street, 2004; Sutherland et al., 2005;
Wilson, 2004).
Στις περισσότερες απο αυτές, η μάθηση αντιμετωπίζεται ως διαδικασία συμμετοχής σε μια
κοινότητα πρακτικής (Lave & Wenger, 1991). Για παράδειγμα, η Maynard (2000, σελ.22) βρήκε
ότι αυτό που εκτιμούν περισσότερο απο όλα οι δάσκαλοι είναι η αποδοχή απο την κοινότητα.
Η σημειολογία της αποδοχής ήταν η αναγνώρισή τους ως “καλούς” δασκάλους. Ωστόσο, η
επιθυμία για ένταξη και αναγνώριση από την κοινότητα πρακτικής συχνά ερχόταν σε σύγκρουση
με την επιθυμία τους να είναι ελεύθεροι να συγκροτήσουν τη δική τους, προσωπική ταυτότητα.
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Αν και δεν έχει ακόμα διερευνηθεί σε βάθος, σε πολλές έρευνες αναδεικνύεται αυτό το ζήτημα της
ταυτότητας: η διαδικασία μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαμόρφωση ταυτότητας
η οποία επηρεάζει τόσο τη συμμετοχή στην κοινότητα όσο και τη διαπραγμάτευση του νοήματος.
Ένα άλλο θέμα που επίσης χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση είναι η αλληλεπίδραση των σχέσεων
εξουσίας μεταξύ των μελών των δυο κοινοτήτων ως παράγων μάθησης.
Σήμερα, το ερμηνευτικό πλαίσιο για τη σχέση σχολείου-πανεπιστημίου σε θέματα επιμόρφωσης,
που υιοθετείται από τους περισσότερους ερευνητές, είναι εκείνο της θεωρίας δραστηριότητας
(activity-theory). Συνοπτικά, στη θεωρία δραστηριότητας, μια δραστηριότητα κατευθύνεται από
ένα κίνητρο που είναι το αντικείμενό της. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω
στοχοθετημένων δράσεων, που εξαρτώνται από τα κίνητρα. Επεκτείνοντας το αρχικό μοντέλο, ο
Engeström (1987) πρότεινε τρια ακόμη συστατικά στοιχεία ενός συστήματος δραστηριότητας,
δηλαδή,


τις κοινότητες στις οποίες είναι ενσωματωμένα τα συστήματα δραστηριότητας,



τους κανόνες (δηλαδή, τις αποδεκτές νόρμες, τις συμβάσεις και τις προσδοκίες) της
κοινότητας που διαμεσολαβούν των αλληλεπιδράσεων, και



τον καταμερισμό της εργασίας που διαμεσολαβεί τη μετατροπή του αντικειμένου του
συστήματος δραστηριότητας σε αποτέλεσμα.

Δηλαδή, οι κανόνες καθορίζουν το πώς οι συμμετέχοντες αναμένεται να συμπεριφερθούν και ο
καταμερισμός εργασίας καθορίζει ποιός θα να κάνει τι, για την επίτευξη του σκοπού του
συστήματος δραστηριότητας.
Η βασική αρχή στη θεωρία δραστηριότητας είναι ότι οι ενέργειες και δράσεις των ατόμων
σχετίζονται διαλεκτικά με τη συλλογική δραστηριότητα. Το ένα, προυποθέτει το άλλο (Leont’ev
1978). Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα καθορίζονται, αλλά και καθορίζουν τις συνθήκες μέσα στις
οποίες δρουν. Οι δάσκαλοι ερμηνεύουν τις καταστάσεις και δρουν χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα
πολιτισμικά εργαλεία (συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας, των κανόνων και των τρόπων
συμπεριφοράς), και οι ενέργειές τους, έχουν με τη σειρά τους αντίκτυπο στη δραστηριότητα. Τα
διαθέσιμα εργαλεία διαμορφώνουν τον τρόπο που σκέφτονται και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με
τους άλλους. Κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης, αυτά τα εργαλεία και τα τεχνήματα
μετασχηματίζονται παραχωρώντας τη θέση σε νέα, για τη συνέχιση της ίδιας διαδικασίας
(Engeström, 1999). Υπό αυτό το πρίσμα, η μάθηση θεωρείται «διαρκώς μεταβαλόμενη συμμετοχή
σε μια διαρκώς μεταβαλόμενη συλλογική πράξη (Roth et al. 2005), δηλαδή μια τοπική και ιστορική
διαδικασία συνεχούς κίνησης, ανάπτυξης και αλλαγής.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, μια διαδικασία επιμόρφωσης στο πλαίσιο συνεργασίας σχολείουπανεπιστημίου, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αναπτυξιακό πείραμα με ενεργή συμμετοχή των
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ερευνητών, οι οποίοι καταγράφουν εθνογραφικά δεδομένα παγιωμένων πρακτικών, και συλλέγουν
τις “πολλαπλές φωνές”, τις διαφορετικές απόψεις, τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα των διαφόρων
συμμετεχόντων προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους δασκάλους σε σχέση με τους συγκεκριμένους
ρόλους τους και τις προσωπικές τους ιστορίες. Αυτά τα πολλαπλά, δεδομένα επιτρέπουν την
αναγνώριση των υποκείμενων εντάσεων και αντιφάσεων εντός και μεταξύ των συστημάτων
δραστηριότητας, και μπορεί να χρησιμεύσουν ως μοχλοί για να ξεκινήσει μια σκόπιμη συλλογική
προσπάθεια αλλαγής (Engeström 2001; Jahreie and Ludvigsen 2007).
Τι έδειξε η πράξη: Αναστοχασμός των μελών της Ο.Μ.Α.Δ.Α.ς
Τα τελευταία τρία χρόνια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκίνησε ένα Πειραματικό
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Δασκάλων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε αρχικά με τη
συμμετοχή 7 δασκάλων και σταδιακά η ομάδα διευρύνεται. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος
βασίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία και στην ευρύτερη συμφωνία που σημειώνεται ανάμεσα
στους ερευνητές, αναφορικά με τα διάφορα χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά για την
αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών επαγγελματικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια ο σχεδιασμός
εμπλουτίστηκε με τις παρατηρήσεις που έγιναν από την άμεση εμπειρία, καθώς και από τις ανάγκες
των δασκάλων μελών της κοινότητας, όπως αυτές αναδείχτηκαν μέσα από τις συναντήσεις της
κοινότητας.
Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, αναπτύχθηκαν δράσεις, που σχετίζονταν με:


Τη διερεύνηση απόψεων και στάσεων των συμμετεχόντων δασκάλων σχετικά με τα
Μαθηματικά και τον τρόπο διδασκαλίας τους



Τη μαθηματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα τη διερεύνηση του τρόπου που οι δάσκαλοι
χαρακτηρίζουν/ταξινομούν τις μαθηματικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γνωστική τους
απαίτηση, το είδος δηλαδή και το επίπεδο της σκέψης που απαιτείται από τους μαθητές για να
εμπλακούν ενεργά στη δραστηριότητα



Το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας μαθηματικής διδασκαλίας ακολουθώντας κυρίως τα
πρότυπα της «Μελέτης Μαθήματος» (ιαπωνικό πρότυπο) και «Μελέτης Μάθησης» (κινεζικό
πρότυπο).



Τη συζήτηση των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών και τις αναστοχαστικές διαδικασίες που
προκάλεσε στους δασκάλους.



Τη συζήτηση και τον αναστοχασμό πάνω στις μαθηματικές διδασκαλίες και τις δράσεις της
κοινότητας.
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Σε μια απο τις τελευταίες συναντήσεις αναστοχασμού της ομάδας, τα μέλη της επεσήμαναν έξι
κυρίως σημεία που καταγράφονται ως ‘οφέλη’ απο τη συμμετοχή στην Ο.Μ.Α.Δ.Α.
1) Η υπέρβαση του εγωκεντρισμού με το να μάθεις να παρατηρείς τον εαυτό σου μέσα απο τα
μάτια των μελών της ομάδας σου.
Όλα αυτά τα χρόνια δεν στοχαζόμουν πάνω στη διδακτική μου πράξη: τι κάνω στην τάξη, πώς το κάνω, γιατί
το κάνω και πώς μπορώ να έχω θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές μου. Τις περισσότερες φορές
αντιμετώπιζα το μάθημα σαν μια αυτόματη διαδικασία και σε λίγες περιπτώσεις το αξιολογούσα αποδίδοντας
είτε κοινότυπους χαρακτηρισμούς, όπως “ωραίο”, “συνηθισμένο” ή “βαρετό”, είτε χαρακτηρισμούς
αποστασιοποίησης και απογοήτευσης, όπως “πότε θα πάρω σύνταξη”.
Οι βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες καθώς και η απομαγνητοφώνησή τους έγιναν αφορμή για συζήτηση με τα
μέλη της ομάδας. Έτσι αντιλήφθηκα τα δυνατά και αδύνατα σημεία μου και πού πρέπει να εστιάσω για να
υπάρξει βελτίωση του έργου μου. Μέσα στην κοινότητα δημιουργείται ένα κλίμα διερεύνησης και μια αίσθηση
ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις μέσω συνεργασίας. Δεν μπορώ τελικά να σκεφτώ άλλο τρόπο που να σε οδηγεί
να εξετάσεις τον εαυτό σου και να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος εκπαιδευτικός. (Δέσποινα)
Η συμμετοχή μου στην ομάδα ξεκίνησε από μια παραδοχή: αδυνατούσα να αναστοχαστώ πάνω στη διδασκαλία
μου, να έχω ξεκάθαρη εικόνα του εαυτού μου ως δασκάλα, να εντοπίσω τα λάθη μου. Ακόμα και την πρώτη
φορά που διάβασα απομαγνητοφωνημένη τη διδασκαλία μου η εικόνα που αποκόμισα ήταν πολύ διαφορετική
από αυτή που «είδα» καθώς την επεξεργαζόμαστε με την ομάδα. Αδυνατούσα να «δω» τον εαυτό μου έξω από
την εικόνα που είχα γι’αυτόν. Θεωρούσα για παράδειγμα τη διδασκαλία μου μαθητοκεντρική. Επίσης πίστευα
ότι το να εξηγείς τη έννοια αναλύοντας τη αρκεί για να γίνει κατανοητή από τους μαθητές. Χρειάστηκε το
«βλέμμα» των μελών της ομάδας για να αναδειχθούν οι λανθασμένες αντιλήψεις μου.(Βάσω)

Τις βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες τις είχα δει και ο ίδιος πριν τις αναστοχαστούμε στην ΟΜΑΔΑ. Ωστόσο κατά
τη συνάντηση της ΟΜΑΔΑς μου εμφανίστηκαν μπροστά στα μάτια μου σημεία την ύπαρξη των οποίων
αγνοούσα παντελώς αν και είχα ήδη δει τη διδασκαλία μου. Μέσα από τα μάτια των υπολοίπων μελών της
ομάδας, τις εμπειρίες τους, την εποικοδομητική κριτική τους, τις παρατηρήσεις, τις ενστάσεις και τους
προβληματισμούς τους έβλεπα και βλέπω μια διαφορετική όψη του εαυτού μου. Δεν μπορούσα να κατανοήσω
το λόγο, τα κίνητρα για τις διδακτικές μου ενέργειες την ώρα της διδασκαλίας, αλλά ούτε και τις συνέπειες τους
για τη μάθηση των μαθητών και την εξέλιξη της διδασκαλίας μου. Όλα αυτά αναδείχθηκαν μέσα από την
ανάλυση της διδασκαλίας μου, μέσα στην ΟΜΑΔΑ αλλά και με τα σχόλια των συναδέρφων οι οποίοι είχαν
βιώσει και οι ίδιοι ανάλογες καταστάσεις καταθέτοντας τη δική τους εμπειρία σχολιάζοντας τα δικά μου
προβληματικά σημεία. Αυτό που συνειδητοποίησα στην δική μου περίπτωση είναι ότι η αυτοκριτική αποτελεί
την αρχική, την κύρια αφορμή για να καταλάβουμε τα προβλήματα της διδασκαλίας μας. Ωστόσο η ετεροκριτική
από την κοινότητα ολοκλήρωσε τον εντοπισμό των σημείων εκείνων που ο καθένας από μόνος του δεν θα
μπορούσε να σημειώσει. Αυτά τα σημεία στη διδασκαλία μου δημιούργησαν πολλά εμπόδια στην διεξαγωγή μιας
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ομαλής και ολοκληρωμένης διδασκαλίας. Στηρίζομαι πάρα πολύ στις απόψεις της ΟΜΑΔΑς, στο τι θα πούνε,
στις εμπειρίες που θα καταθέσουνε, στη συζήτηση που θα γίνει μέσα στην ΟΜΑΔΑ γιατί όσο δίκαιος, αυστηρός
ή αντικειμενικός κριτής του εαυτού μου κι αν είμαι δε θα είχα τη δυνατότητα να τον παρατηρήσω και να τον
γνωρίσω καλύτερα, όπως τον γνώρισα μέσα από αυτά τα άτομα με τα οποία μοιράζομαι ένα μέρος του εαυτού
μου και της δουλειάς μου.(Χρήστος)

2) Η δυνατότητα του να παρατηρείς και να σχολιάζεις τους άλλους όχι με υποκειμενικά
αυθαίρετα κριτήρια, αλλά σε σχέση με τις νόρμες που έχει υιοθετήσει η ομάδα. Οι νόρμες αυτές
βρίσκονται υπό συνεχή διαπραγμάτευση κάτω απο το συνεχή έλεγχο της αλληλεπίδρασης θεωρίας
και πράξης.
Στην ομάδα αντιμετώπισα πρόβλημα με άτομα που δεν είχαν κάνει διδασκαλίες, που δεν είχαν “εκτεθεί”.
Ένιωθα ότι η κριτική τους ήταν αυστηρή και ενδεχομένως άδικη, αφού οι ίδιοι δεν έζησαν ανάλογες
περιστάσεις (παρακολούθηση, διαχείριση τάξης και χρόνου , αντιμετώπιση παρανοήσεων των μαθητών κλπ) .
Είναι σίγουρο ότι μια κοινότητα ευνοείται όταν τα μέλη ζουν κοινές εμπειρίες, ανησυχίες και
προβληματισμούς. Δημιουργείται έτσι ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Οι κριτικές μεταξύ των
μελών είναι καλοπροαίρετες και το κυριότερο εποικοδομητικές.(Δέσποινα)

Η κριτική των άλλων αποδείχτηκε εξίσου δύσκολη με την κριτική του εαυτού. Το ερώτημα που κλήθηκε η
ομάδα να απαντήσει ήταν βάσει ποιων κριτηρίων θα γινόταν η κριτική ώστε να μην εγκλωβιστεί στο στάδιο της
«προσωπικής άποψης». Αναδείχθηκε λοιπόν η ανάγκη αυτή η κριτική να ακολουθεί κάποιες νόρμες που να
αποτρέπουν την κριτική από το να είναι «προσωπική γνώμη». Έτσι για παράδειγμα μια διδασκαλία κρινόταν
για το αν πέτυχε ή όχι ο δάσκαλος να κάνει τις σωστές ερωτήσεις ώστε να προωθήσει τη διερεύνηση της
έννοιας από τους μαθητές ή αν η επιλογή των δραστηριοτήτων ανταποκρινόταν στους στόχους της ενότητας
που είχε θέσει η ομάδα.(Βάσω)

3) Η διαμόρφωση ‘επαγγελματικής ταυτότητας’ μέσα απο την υπέρβαση της δυσκολίας του να
εκτεθείς στην κριτική των άλλων. Η εποικοδομητική κριτική λειτουργεί υποστηρικτικά στη
διαμόρφωση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών.
Η πραγματική πρόκληση για μένα ήρθε όταν στα πλαίσια της Κοινότητας έπρεπε να σχεδιάσω μια διδασκαλία
μαθηματικών (πράγμα που από φοιτήτρια είχα να κάνω) και να την εφαρμόσω στην τάξη μου (έκτη
δημοτικού).
Ο στόχος, προφανώς, ήταν οι προβληματισμοί και το θεωρητικό υπόβαθρο που λαμβάναμε από τις
συναντήσεις μας (έτσι θεώρησα) να εφαρμοστούν στη πράξη.
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Το χειρότερο ήταν ότι θα γινόταν βιντεοσκόπηση του μαθήματος και θα το παρακολουθούσαν μέλη της
κοινότητας.
Δεν υπήρξε ενθουσιασμός από τη μεριά μου:



Πώς καταρρίπτεις παγιωμένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις εμπράκτως με μερικές συναντήσεις
και στις οποίες δεν δόθηκαν συμβουλές και απαντήσεις για επιτυχημένη και αποτελεσματική
διδασκαλία;



Πώς από παθητικός δέκτης ιδεών θα γινόμουν ενεργητικό μέλος και θα έθετα υπό διερεύνηση
τη διδασκαλία μου;



Πώς κρατάς την αξιοπρέπειά σου και την εικόνα, που έχεις δημιουργήσει για τον εαυτό σου;



Πώς κάνεις μια “τέλεια” διδασκαλία;

Εξαιτίας του τρομερού άγχους και της ανασφάλειας που με κυριάρχησαν, ήθελα να αποχωρήσω από την
Κοινότητα. Δεν αισθανόμουν εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και αμφισβήτησα τους σκοπούς της Κοινότητας. Δεν
αποχώρησα από το Δίκτυο και σε αυτό, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η ίδια η ομάδα, που προσπάθησε να αμβλύνει
τις ανησυχίες μου και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Συζητήθηκε το θέμα της σχέσης που είχαμε
οικοδομήσει μεταξύ μας όλο αυτό το διάστημα. Τέλος καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η αβεβαιότητα και η
αποτυχία θα πρέπει να θεωρηθούν πολύτιμα εργαλεία, μιας και μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
Μέσα από την κοινότητα αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά δεν υπάρχει η τέλεια διδασκαλία και φυσικά ο τέλειος
δάσκαλος. Υπάρχει ο δάσκαλος εκείνος που μέσα από ενεργητική διερεύνηση αναγνωρίζει τα λάθη και τις
αδυναμίες του και προσπαθεί να βελτιωθεί. Προσωπικά η κοινότητα γκρέμισε την εκπαιδευτική μου συνήθεια,
μια συνήθεια που βασιζόταν στην εσωστρέφεια, την σιγουριά και την προβλεψιμότητα. Με ανανέωσε γνωστικά
και με δυνάμωσε συναισθηματικά. (Δέσποινα)

Tο κομβικό σημείο του να μπω στην ομάδα, να συνεισφέρω στην ομάδα ήταν η πρώτη διδασκαλία. Από τη
στιγμή που άνοιξα την πόρτα της τάξης μου, και συζητήσαμε μετά τη διδασκαλία και με τους υπολοίπους… Αυτό
ήταν το χρονικό σημείο που δέθηκα με όλους και μετά, όλο και καλύτερα, όταν είδα σε τι μπορώ εγώ να
ωφεληθώ και στο τι μπορώ εγώ να ωφελήσω την ομάδα. Και κυρίως,αυτό που με έκανε να αισθανθώ καλύτερα
ήταν ο αναστοχασμός όχι ότι συζητήθηκε η βιντεοσκόπηση του μαθήματός μου. Ο αναστοχασμός μέσα στην
ομάδα σε απελευθερώνει. Θεωρώ πως ο καθένας είχε ένα τείχος γύρω του διότι όσο δεμένοι και αν
φαινόμασταν μέσα στην ομάδα, τον πρώτο χρόνο που ερχόμουνα, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Από τη στιγμή που
υπήρξε ο αναστοχασμός στις βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, η συζήτηση και η κριτική, δηλαδή οι ρήξεις και οι
αντιδράσεις, εκεί νιώθω ότι δέθηκα με τα υπόλοιπα μέλη. Μου ήταν πολύ δύσκολο να ακούω κάποιον να
σχολιάζει τη διδασκαλία μου. Δεν ξέρω ήταν λες και έμπαιναν μέσα στο σπίτι μου, στον ιδιωτικό μου χώρο.
Ευτυχώς όμως όλο αυτό έφυγε όταν είδαμε και τη διδασκαλία της Δέσποινας ή της Βάσως με αποτέλεσμα να
έχω πλέον εγώ τη θέση του ¨κριτή¨ και να καταλάβω ότι στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή έπαιρνα και εγώ
τη θέση του δασκάλου που έκρινα. Σκεφτόμουν πως θα αντιδρούσα εγώ, πώς θα μπορούσα να διαχειριστώ μία
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παρόμοια περίπτωση και έτσι κατάλαβα και τη θέση των υπολοίπων απέναντι στη δική μου διδασκαλία. Δεν
αισθανόμουν ότι μου γινόταν μία προσωπική επίθεση, αλλά αντίθετα μία κοινή προσπάθεια ανθρώπων με
κοινούς στόχους, ανθρώπων που ερευνούν, θα έλεγα, τι γίνεται μέσα στην τάξη, που εμπιστεύονται ο ένας τον
άλλον ¨ανοίγοντας την πόρτα της τάξης τους¨ και τελικά αυτό που εμπιστεύονται περισσότερο είναι τον ίδιο
τους τον εαυτό. Από τότε είμαι ανοικτός στο να ακούσω την κριτική τους και αυτό είναι που μου αρέσει και
περιμένω. (Χρήστος)

Οι δάσκαλοι είμαστε συνηθισμένοι στο να κρίνουμε τους άλλους. Καθημερινά καλούμαστε να κρίνουμε τους
μαθητές μας ως προς τις επιδόσεις τους. Πόσες φορές όμως βρισκόμαστε εμείς στη θέση των κρινόμενων και
τι επιπτώσεις έχει η έκθεση στην κριτική στη διατήρηση της αυτοεικόνας μας; Η πρώτη φορά που βρέθηκα στη
θέση του κρινόμενου είναι χαραγμένη στη μνήμη μου. Πώς θα μπορούσα να περάσω αυτή τη δοκιμασία χωρίς
να τσαλακώσω την εικόνα μου, χωρίς να χάσω την αυτοεκτίμησή μου αλλά και την εκτίμηση των άλλων.
Πόσο εύκολο είναι να λειτουργήσεις κάτω από τέτοιες συνθήκες πίεσης; Πολύ δύσκολο! Η άποψή μου είναι
πώς αυτό που προσφέρει η ομάδα είναι η ασφάλεια ότι η κριτική είναι καλοπροαίρετη, ότι όλα τα μέλη
υπόκενται σε κριτική, ότι όλοι κάποια στιγμή θα είναι κρινόμενοι ή κριτές. Αυτή ακριβώς η ισονομία σε
απελευθερώνει και επιτρέπει να συγκεντρώνεσαι στο μόνο πράγμα που άλλωστε σε οδήγησε στην ομάδα, στη
βελτίωση σου ως εκπαιδευτικού και στην προσωπική σου επαγγελματική ανάπτυξη.(Βάσω)

Μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας κοινότητας πρακτικής είναι ότι τα μέλη της υπόκεινται στην
κριτική της ομάδας. Η αποδοχή αυτής της αρχής από τα μέλη έχει να κάνει καταρχήν με την καλλιέργεια
σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών και ισονομίας. Σε ένα τέτοιο πλέγμα σχέσεων η κριτική μόνο
εποικοδομητική μπορεί να είναι καθώς γίνεται αποδεκτή από τα μέλη ως μέσο αυτοβελτίωσης και όχι μείωσης
του εγώ τους, επιζητούν την κριτική και λειτουργόντας είτε ως κριτές είτε ως κρινόμενη συμβάλλουν δυναμικά
στην ανάπτυξη τόσο την προσωπική τους όσο και της ομάδας. (Βάσω)

5)

Η απόκτηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης: Όταν μάθεις να εμπιστεύεσαι τους

συναδέλφους σου στην ομάδα εμπιστεύεσαι όλο και περισσότερο και τον ίδιο σου τον εαυτό.
Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας είναι σημαντική για να μη νιώθεις μόνος στην
καθημερινή μάχη που δίνεις μέσα στην αίθουσα.Επιδίωξη της ομάδας είναι το αμοιβαίο όφελος και η
συμμετοχική ακρόαση πάνω σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο εκπαιδευτικό μας έργο. Επικοινωνώντας
συνεργατικά και δραστηριοποιούμενοι ενεργητικά, ανοίγουμε το μυαλό μας ,την καρδιά μας σε νέες
δυνατότητες, νέες εναλλακτικές λύσεις, νέες επιλογές. Τα εμπλεκόμενα μέρη αποκτούν περισσότερη επίγνωση,
διδαχή και ανάπτυξη. Η κοινότητα συμβάλλει στην βελτίωση της αυτογνωσίας μας και στο να είμαστε
επαγγελματικά ενημερωμένοι ,ανανεωμένοι και εμπνευσμένοι, ώστε με τη σειρά μας να εμπνεύσουμε τους
μαθητές.(Δέσποινα)
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Η κοινότητα πρακτικής λειτουργεί διττά. Οι σχέσεις και τα οφέλη στα πλαίσια μιας κοινότητας πρακτικής είναι
αμφίπλευρες. Ένα από τα πράγματα που με οδήγησαν να συμμετέχω σε μια τέτοια κοινότητα είναι η ανάγκη να
βρω στηρίγματα στο μοναχικό δρόμο που λέγεται διδασκαλία στην τάξη. Η υπέρβαση του να ανοιχτώ σε όλες
τις αδυναμίες μου ή μη σε τρίτους, η αποδοχή της κριτικής ως μέσω βελτίωσης, η εναλλαγή σε ρόλο
κρινόμενου και κριτή σαφέστατα μου προσέφερε μια εσωτερική δύναμη, μια ξεκάθαρη αντίληψη ότι μπορώ
πλέον να έχω άποψη τεκμηριωμένη που την καταθέτω στην ομάδα και όχι μόνο.(Βάσω)

6)

Η ενδυνάμωση σε σχέση με τη γνώση του αντικειμένου (πχ στα Μαθηματικά) και-κυρίως-

σε σχέση με την Παιδαγωγική Γνώση του αντικειμένου. Με άλλα λόγια, μέσα στην κοινότητα
μαθαίνεις να σχεδιάζεις και όχι να αφήνεις να σχεδιάζουν άλλοι για σένα.
Επιπλέον, Η ‘δουλειά’ σε μια Κοινότητα Πρακτικής διαφέρει ουσιαστικά απο μια απλή
επιμόρφωση.
Πριν μπω στην κοινότητα, η διδασκαλία μου δεν ξέφευγε από το παραδοσιακό πρότυπο, όπου η μάθηση
αποτελεί συχνά μια παθητική, ατομική και σιωπηλή διαδικασία. Η διδακτική μου προσέγγιση βασιζόταν μόνο
στο να δείξει στους μαθητές πώς θα κάνουν τις προσδιορισμένες ασκήσεις του βιβλίου. Δημιουργούσα ένα
περιβάλλον ασφυκτικής καθοδήγησης όπου η προσοχή των μαθητών στρεφόταν στις οδηγίες μου και όχι σε
διερεύνηση μαθηματικών ιδεών.
Ένα βασικό πράγμα που κάναμε στην κοινότητα ήταν ο σχεδιασμός διδασκαλιών. Στις συναντήσεις μας
εστιάσαμε σε συγκεκριμένα θέματα:

1. Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται χαμηλού και ποιες υψηλού επιπέδου;
2. Πώς θα κάνουμε μια δραστηριότητα χαμηλού επιπέδου;
3. Πώς θα επιλέξουμε τις κατάλληλες δραστηριότητες για να εισάγουμε μια μαθηματική
έννοια;
4. Με ποια σειρά θα βάλουμε τις δραστηριότητες σε μια διδασκαλία;
5. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα διδάξουμε;
6. Πώς ξέρουμε ότι οι μαθητές έμαθαν;
7. Πώς χρησιμοποιούμε τα λάθη των μαθητών για μαθηματική διερεύνηση;
8. Πώς διαχειριζόμαστε την τάξη, τον χρόνο και το λάθος
Το ωραίο ήταν ότι αυτά τα θέματα ερευνήθηκαν και στην πράξη και μάλιστα καταλήξαμε σε κοινά
συμπεράσματα. Σε ένα από τα πράγματα που συμφωνήσαμε ήταν ότι μια καλή δραστηριότητα είναι εκείνη που
είναι στοχευμένη, προκαλεί τους μαθητές να τη διερευνήσουν, μπορεί να την διαχειριστεί ο δάσκαλος με
αναπαραστάσεις και αντιπαραδείγματα και διαλευκάνει παρανοήσεις των παιδιών. (Δέσποινα)
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Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την κοινότητα ήταν και αυτό της επιλογής σωστών δραστηριοτήτων.
Δραστηριοτήτων που να ανταποκρίνονται στους στόχους που η κοινότητα είχε θέσει με βάση τις μαθησιακές
τροχιές και το επίπεδο που θα έπρεπε να έχουν οι δραστηριότητες. Είναι γεγονός ότι πολύ πιο εύκολα
υποστηρίζεις διδακτικά στην τάξη κάτι που εσύ έχεις σχεδιάσει από ένα έτοιμο υλικό που πολλές φορές το
κρίνεις ανεπαρκές ή και ακατάλληλο για την τάξη σου. Η συμμετοχή στην κοινότητα μας πρόσφερε την
κατάλληλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ώστε να αποτολμήσουμε να σχεδιάσουμε, να ελέγξουμε, να κρίνουμε
και να βελτιώσουμε μια υποδειγματική διδασκαλία στα εμβαδά. (Βάσω)

Πριν τη συμμετοχή μου στην κοινότητα στηριζόμουν πλήρως στο σχολικό εγχειρίδιο. Ακολουθούσα ¨με
θρησκευτική ευλάβεια¨ τη ροή των δραστηριοτήτων του βιβλίου και του τετραδίου εργασιών. Οι στόχοι μου ή
ήταν ανύπαρκτοι ή προσαρμόζονταν στις δραστηριότητες των εγχειριδίων. Μέσα από τη συμμετοχή μου στην
κοινότητα και κυρίως όταν σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τις διδασκαλίες στο εμβαδόν, ο σχεδιασμός της
διδασκαλίας μου πέρασε στα δικά μου τα χέρια. Έβαλα στόχους και προσπάθησα να επιλέξω τις κατάλληλες
δραστηριότητες (του βιβλίου ή μη). Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει στόχους, οι οποίοι όμως πολλές φορές, όπως
είδα και μέσα στην ομάδα, ήταν γενικοί ή αόριστοι με αποτέλεσμα να συζητούμε και να προσπαθούμε να
καταλήξουμε στο τι τελικά θέλουμε να διδάξουμε, διότι μόνο τότε μπορούμε να επιλέξουμε και τις κατάλληλες
δραστηριότητες υψηλού επιπέδου που θα με βοηθήσουν εμένα και όλους και τους μαθητές μας, να φτάσουμε
στην επίτευξη των στόχων. (Χρήστος)
Με τα επιμορφωτικά σεμινάρια δεν υπάρχει σύνδεση της επιμόρφωσης με την σχολική πράξη. Αποκτάς μόνο
θεωρητικό υπόβαθρο σε διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα. Αντίθετα στις κοινότητες πρακτικής ο εκπαιδευτικός
συμμετέχει ενεργά σε συγκεκριμένες διδακτικές δραστηριότητες και ενέργειες παρατήρησής τους και κριτικής
ανασκόπησης. Ο δάσκαλος συνεχώς προβληματίζεται σχετικά με την πρακτική του με συστηματικό τρόπο
(συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη, αναστοχασμός μέσα από βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες) Αξιολογεί με τη
βοήθεια της κοινότητας την αποτελεσματικότητα των διδακτικών του στρατηγικών και τις τροποποιεί ανάλογα.

(Δέσποινα)
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