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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Δεν είναι άλογη η φοβία ούτε κ απλή η αναστάτωση που προκαλεί στους 

εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στους αρχάριους-πρωτοδιόριστους, το απλό φαινοµενικά 

ερώτηµα «Πώς θα διδάξω;» Ένα ερώτηµα απλό µε πολύπλοκη απάντηση την οποία 

προσπαθούν να δώσουν οι διάφοροι επιστηµονικοί κλάδοι όπως η Ψυχολογία, η 

Φιλοσοφία, η Παιδαγωγική, ακόµη και η Ιατρική, οι οποίοι µελετούν τα φαινόµενα 

της διδασκαλίας και της µάθησης. Το ιδιαίτερο προσωπικό µου ενδιαφέρον για το 

γνωστικό αντικείµενο των Μαθηµατικών εστίασε το ενδιαφέρον µου στο ερώτηµα 

που θα κληθώ ως µελλοντικός εκπαιδευτικός να απαντήσω «Πώς θα διδάξω 

Μαθηµατικά;» ή σε πιο πρακτικό επίπεδο «Τι µπορώ να κάνω για να βοηθήσω τους 

µαθητές να κατανοήσουν τα Μαθηµατικά ως αντικείµενο (ως τρόπο σκέψης) και ως 

εργαλείο για την επίλυση (καθηµερινών) προβληµάτων1» 

Εδώ και δεκαετίες διεξάγονται ποικίλου περιεχοµένου και µεθόδων έρευνες 

σχετικά µε τη µάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηµατικών οι οποίες στοχεύουν, η 

κάθε µια µέσα από τη δική της οπτική γωνία, να απαντήσουν ποικίλα ερωτήµατα, 

γενικά ή ειδικά, ώστε εκτός από το «κτίσιµο» µιας θεωρίας να πετύχουν τη βελτίωση 

της διδασκαλίας και µάθησης των Μαθηµατικών.2 Οι διάφορες θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν κατά τη µελέτη των υπό διαπραγµάτευση φαινοµένων της διδασκαλίας 

και της µάθησης, αποτέλεσαν τη θεµελίωση των εκάστοτε ερευνών, αφού για τη 

διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας απαιτείται ένα θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο 

καλείται να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει, εν µέρει ή ολοκληρωτικά, η έρευνα. 

 Μέσω αυτής της διαδικασίας επιβεβαίωσης και απόρριψης έχουµε οδηγηθεί 

στις πιο πρόσφατες θεωρίες, µεταξύ των οποίων η κυριότερη είναι ο 

«κονστρουκτιβισµός» ή αλλιώς «εποικοδοµιτισµός»3 η οποία υποστηρίζει ότι η 

γνώση δοµείται και αναδοµείται στα πλαίσια των νοητικών κατασκευών υπό τη 

µορφή των οποίων υφίσταται. Οι διάφορες πληροφορίες που αφορούν µια ήδη 

υπάρχουσα γνώση καλούνται να την εµπλουτίσουν. Στην περίπτωση όµως που η νέα 

πληροφορία έρχεται σε σύγκρουση µε την υφιστάµενη γνώση ποια θα επικρατήσει; 

                                                
1 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ.2  
2 ό.π.   
3 Προέρχεται από την αγγλική λέξη «construction» που σηµαίνει «κατασκευή» ή «εποικοδόµηση» 
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Θα είναι η σωστή; Η απάντηση στους έντονους αυτούς προβληµατισµούς δίνεται 

µέσω της µελέτης του φαινοµένου της «εννοιολογικής αλλαγής». 

Ως µαθητές που υπήρξαµε όλοι, θυµόµαστε έστω και µια φορά που ενώ ο 

δάσκαλος µας έλεγε «Η σωστή απάντηση στο πρόβληµα είναι… γιατί…» και εµείς 

ενώ κουνούσαµε το κεφάλι θετικά δηλώνοντας τη συγκατάθεσή µας στα λεγόµενά 

του, µέσα µας λέγαµε «Εσύ κύριε, πίστευε ό,τι θες και µην ανησυχείς αυτό που θέλεις 

θα σου γράψω στο διαγώνισµα, κι ας µην είναι σωστό. Εγώ ξέρω το σωστό αλλά πού 

να σου εξηγώ…!». Ίσως φαίνεται αστείο ένα τέτοιο περιστατικό αλλά αποδίδει 

παραστατικά τις συνέπειες της µεταφοράς των προϋπαρχουσών ιδεών των µαθητών 

στη σχολική τάξη. Το µυαλό των παιδιών δεν είναι ένα καινούριο, άγραφο τετράδιο. 

Περιέχει σελίδες γεµάτες µε τις εµπειρίες, τις σκέψεις, τα συµπεράσµατά τους από τα 

όσα είδαν, άκουσαν και ένιωσαν στη ζωή τους µέσα και έξω από το σχολείο. Όλα 

αυτά τα δεδοµένα πρόσληψης από το περιβάλλον αποτελούν τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των µαθητών.  

Μέσα από την παρούσα πραγµατεία θα δούµε ότι οι προϋπάρχουσες γνώσεις, 

που ουσιαστικά είναι αισθητηριακές άρα κατά συνέπεια επιφανειακές, συχνά 

έρχονται σε αντίθεση µε την υπό διδασκαλία γνώση και προβάλλουν αντίσταση στην 

αποδοχή της από τους µαθητές. Δεν παύουν όµως να αποτελούν την πρώτη και 

απαραίτητη ύλη για την παραγωγή και την ανάπτυξη των περαιτέρω γνώσεων. 

Προφανώς ο κάθε εκπαιδευτικός καλείται να βρει τρόπο µε τον οποίο να ξεπεράσει 

τα εµπόδια και να  επιτύχει τους διδακτικούς του στόχους. Εν πάση περιπτώσει, ο 

δρόµος για τη διδακτική-µαθησιακή επιτυχία περνά µέσα από το φαινόµενο της 

εννοιολογικής αλλαγής. Κατά συνέπεια ο βασικός εκπαιδευτικός προβληµατισµός 

επικεντρώνεται στο «Πώς θα επιτευχθεί η εννοιολογική αλλαγή;» και αυτό 

πραγµατεύεται ουσιαστικά η εργασία όπως θα δούµε στη συνέχεια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η εννοιολογική αλλαγή συνιστά ένα νοητικό φαινόµενο που εµφανίζεται στα 

πλαίσια της µαθησιακής διαδικασίας και αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ, για 

τη µαθησιακή επιτυχία. Με τον όρο εννοιολογική αλλαγή εννοούµε τη διαδικασία 

µέσα από την οποία µετασχηµατίζονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών σε 

επιστηµονικές γνώσεις. Οι γνώσεις που κουβαλούν µαζί τους οι µαθητές προκύπτουν 

µέσα από αισθητηριακά ερεθίσµατα και περιορίζονται στην επιφάνεια των 

πραγµάτων (προφανές) χωρίς να προβαίνουν σε πιο βαθιές αναλύσεις. Ακόµα και οι 

λανθασµένες αντιλήψεις των µαθητών π.χ ότι ο µικρότερος αριθµός σε µια 

αριθµογραµµή είναι το µηδέν (0) και ο µεγαλύτερος το ένα εκατοµµύριο, διέπονται 

από µια λογική η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι από την 

προδηµοτική ηλικία µέχρι και τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, οι µαθητές µαθαίνουν 

ότι δεν υπάρχει αριθµός µικρότερος του 0 γιατί δεν είναι δυνατό να υπάρξει κάτι 

λιγότερο από το τίποτα, ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι το 1 000 000 είναι ο 

µεγαλύτερος των αριθµών χωρίς να µπορούν να αντιληφθούν το µέγεθος του αριθµού 

και χωρίς να ξέρουν καν να το γράφουν, απλά επειδή το ακούνε από τους 

µεγαλύτερους και αντιλαµβάνονται ότι πρόκειται για κάτι «πολύ µεγάλο». 

Αυτή η λογική που διέπει τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους προσδίδει µια 

επιστηµονική «χροιά» και τις φέρνει λίγο πιο κοντά στην επιθυµητή επιστηµονική 

γνώση αλλά και νοοτροπία γενικότερα. Η «επαφή» που φαίνεται να έχουν οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις µε τις επιστηµονικές συνιστούν τη συνέχεια της γνώσης 

πάνω στην οποία στηρίζεται η ίδια η µάθηση. Η σηµασία της συνέχειας της γνώσης 

συνίσταται στο γεγονός ότι δεν αντιµετωπίζονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των 

µαθητών ως εµπόδια που πρέπει να υπερβούν οι µαθητές ή ως µιάσµατα της γνώσης 

που πρέπει να αντικατασταθούν, αλλά ως η βάση ή η πρώτη ύλη που µέσω 

διαδικασιών επεξεργασίας και ραφιναρίσµατος µετατρέπεται σε επιστηµονική γνώση.  

  Η παραπάνω θεώρηση δεν είναι η µοναδική άποψη για το τι είναι και πώς 

προκύπτει η εννοιολογική αλλαγή. Διαφορετικές θεωρίες εξετάζουν από διαφορετική 

οπτική γωνία το φαινόµενο και κατά συνέπεια το εκλαµβάνουν διαφορετικά. Μέσα 

από την παρούσα εργασία επιδιώκεται εξέταση του φαινοµένου τόσο σε θεωρητικό 
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επίπεδο όσο και σε πρακτικό επίπεδο και στοχεύει στην ενηµέρωση του φοιτητή, του 

δασκάλου αλλά και  κάθε ανθρώπου που τον απασχολούν απλοί εκπαιδευτικοί 

προβληµατισµοί. Διαβάζοντας την εργασία κάποιος, µπορεί να βρει πληροφορίες για 

τα παρακάτω:  

Μέσα από το πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος και η διαδικασία µε την 

οποία αποκτά γνώσεις ο ανθρώπινος νους µέσα από δύο θεωρήσεις: τη θεωρία της 

Επεξεργασίας πληροφοριών και τη θεωρία των Διδακτικών-Μαθησιακών 

καταστάσεων. Σύµφωνα µε την πρώτη θεώρηση ο εγκέφαλος αντιµετωπίζεται ως ένας 

επεξεργαστής πληροφοριών, δηλαδή ως κάτι αντίστοιχο ενός υπολογιστή πολλαπλών 

ενεργειών, ο οποίος µέσω µιας διαδικασίας που αποτελείται από τις φάσεις της 

Εισαγωγής πληροφοριών, Κωδικοποίησης – Αποθήκευσης - Ανάσυρσης που είναι τα 

στάδια που ακολουθεί η διαδικασία αποµνηµόνευσης και καταχώρησης των 

πληροφοριών στη µνήµη. Σύµφωνα µε τη θεώρηση των Διδακτικών-Μαθησιακών 

καταστάσεων, η γνώση προκύπτει µέσα από τις διάφορες κοινωνικές οµάδες και 

κατακτάται µέσω της ένταξης του ατόµου µέσα στην κοινωνική οµάδα, µε απώτερο 

στόχο την ολοκληρωτική ένταξη του ατόµου στη οµάδα (π.χ επιστήµονες) και 

απόκτηση της αντίστοιχης γνώσης (επιστηµονική). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι επιµέρους όροι που αποτελούν τον όρο 

«εννοιολογική αλλαγή», δηλαδή οι όροι «έννοια» και «αλλαγή» µέσα από 

επιστηµολογική και ψυχολογική σκοπιά, ενώ εξετάζεται και το πώς µπορεί να 

αλλάξει µια έννοια. Οι έννοιες είναι κυρίως εργαλεία τα οποία µπορούν να 

περιγράψουν την ανθρώπινη σκέψη και τις αλλαγές σε αυτή, και υπό αυτή την 

ιδιότητα µας ενδιαφέρουν. Βασικοί προβληµατισµοί του κεφαλαίου είναι  «πώς 

ταξινοµούµε τα διάφορα αντικείµενα σε έννοιες επιλέγοντας κατά πόσο ανήκουν σε 

αυτή ή όχι;», «τι είναι αυτό που αλλάζει όταν επιτυγχάνεται εννοιολογική αλλαγή;» 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζουµε την υπόσταση που λαµβάνει ο 

όρος εννοιολογική αλλαγή µέσα από τα µάτια της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης. Η 

γνώση είναι µια νοητική κατασκευή που τροποποιείται µέσω διαδικασιών 

αφοµοίωσης, συµµόρφωσης και εξισορρόπησης σύµφωνα µε τον Piaget που είναι ο 

κυριότερος εκπρόσωπος του ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισµού ενώ για το Vygotsky 

που είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού οι γνώσεις 

είναι πρώτα απ’ όλα κοινωνικές κατασκευές που ανάγονται σε ατοµικές. Σηµαντική 

είναι και η άποψη του  Dewey που σαν εµπειριστής αντιλαµβάνεται την εννοιολογική 

αλλαγή µέσα από τις προβληµατικές εµπειρικές καταστάσεις. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο µεταφέρεται το πεδίο µελέτης σε ένα πιο πρακτικό 

επίπεδο και εξετάζουµε τη φύση των προϋπαρχουσών γνώσεων και αντιλήψεων τις 

οποίες κουβαλούν µαζί τους οι µαθητές στη σχολική τάξη και πώς είναι δυνατό να τις 

εκµεταλλευτεί ο κάθε εκπαιδευτικός για να προωθήσει τη µαθησιακή διαδικασία. 

Παρατηρούµε τις διαφορές µεταξύ της µαθηµατικής γνώσης των αρχάριων και της 

γνώσης των επιστηµόνων για να εξετάσουµε σε ποια σηµεία συνίσταται η αλλαγή 

από το υπαρκτό (προϋπάρχουσες γνώσεις) στο ευκταίο (επιστηµονικές γνώσεις). Το 

κεφάλαιο συµπεριλαµβάνει και παραδείγµατα εννοιολογικών αλλαγών στα 

Μαθηµατικά όπως φαίνονται µέσα από έρευνες που έγιναν. 

Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζουµε σε πρακτικό επίπεδο το 

φαινόµενο των εννοιολογικών αλλαγών µέσα από την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 

και µελετούµε τους παράγοντες που υποστηρίζουν ή επηρεάζουν αρνητικά τη 

διαδικασία ενώ παράλληλα τονίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Αναλύονται επίσης, 

στρατηγικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τους 

µαθητές. Στο τέλος του κεφαλαίου προτείνονται κάποιες ασκήσεις που στοχεύουν 

στην επίτευξη εννοιολογικών αλλαγών και σχολιάζονται οι δυνατότητες 

εκµετάλλευσης των ασκήσεων για το σκοπό αυτό.             

Ελπίζω πως οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται µέσα στην εργασία θα 

µας βοηθήσουν να γίνουµε καλύτεροι εκπαιδευτικοί!  
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1. Η γνώση – νοητικές διαδικασίες κατασκευής και 

επεξεργασίας της 

                                                                                                                                   
1.1. Ο εγκέφαλος και η απόκτηση πληροφοριών 

 

 Έχετε διερωτηθεί ποτέ πώς εργάζεται ο εγκέφαλος; Καθηµερινά οι άνθρωποι 

εκτελούν διάφορες νοητικές διεργασίες στη δουλεία τους, στο σχολείο, παίρνουν 

αποφάσεις4,λαµβάνουν πληροφορίες, βγάζουν συµπεράσµατα κτλ. Η κατανόηση του 

τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος, κάτι που αποτελεί στόχο της Γνωστικής 

Ψυχολογίας η οποία που ασχολείται µε τη µελέτη του εγκεφάλου, είναι σηµαντική 

για πολλές πρακτικές δραστηριότητες. Είναι σηµαντικό για τους εκπαιδευτικούς να 

κατανοήσουν τη φύση της σκέψης των µαθητών τους ώστε να επινοήσουν 

καλύτερους τρόπους διδασκαλίας.5 Πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο η 

γνώση που παρέχουν στους µαθητές εκλαµβάνεται από αυτούς, κατά πόσο και κατά 

πιο τρόπο γίνεται κατανοητή, πώς αποθηκεύεται και πώς συνδυάζεται µε επόµενες 

και προηγούµενες γνώσεις, ώστε να µπορέσουν να σχεδιάζουν διδασκαλίες και 

κατάλληλα αναλυτικά προγράµµατα που να δρουν υποστηρικτικά στη διαδικασία της 

µάθησης απαλείφοντας τις πιθανές µαθησιακές δυσκολίες όταν παρουσιάζονται. 

 Έχοντας στο επίκεντρο της µελέτης µας τη διαδικασία της µάθησης ( των 

Μαθηµατικών) και πώς επιτυγχάνεται µας ενδιαφέρει να δούµε ποιοι παράγοντες την 

επηρεάζουν ή αν είναι µια απλή εισροή γνώσεων στον εγκέφαλο.   

  Θα ήταν άσκοπη, καθώς δεν εµπίπτει στα ενδιαφέροντα της παρούσας 

εργασίας, η ηλεκτροφυσιολογική ανάλυση των εγκεφαλικών δραστηριοτήτων  που 

διαδραµατίζονται κατά τη διεκπεραίωση των νοητικών διεργασιών που απαιτούνται 

και λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια της διαδικασίας της µάθησης. Είναι όµως 

απαραίτητο να εξετασθεί η διαδικασία µε την οποία λαµβάνεται η γνώση από τον 

εγκέφαλο, δέχεται επεξεργασία, αποθηκεύεται και πώς εµφανίζεται και πάλι στο 

προσκήνιο όταν καταστεί αναγκαίο, κάτι που αποτέλεσε έρευνα για πολλούς 

επιστήµονες-µελετητές της Γνωστικής Ψυχολογίας δηµιουργώντας ποικίλες θεωρίες 
                                                
4 Thagard P. (1996), MIND: Introduction to cognitive science, London, The MIT Press , 1996 σελ1   
5 ό.π. 
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από τις οποίες, η επικρατέστερη κατά το πρώτο µισό του προηγούµενου αιώνα ήταν 

«Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών» µέσα από την κριτική της οποίας προέκυψε η 

θεωρία και το µοντέλο των « Μαθησιακών ή Διδακτικών καταστάσεων».  

 

1.1.1 Θεωρία της Επεξεργασίας πληροφοριών 

 

 Η βασικότερη υπόθεση της Γνωστικής Ψυχολογίας είναι η εξής: «Η σκέψη 

µπορεί να γίνει κατανοητή µε τους όρους των παραστατικών δοµών στο µυαλό και 

υπολογιστικές διαδικασίες που χειρίζονται αυτές τις δοµές». Βασισµένη στην 

υπόθεση αυτή είναι η προσέγγιση κατανόησης του µυαλού Υπολογιστική-

Αναπαραστατική Κατανόηση του Μυαλού6.  Η προσέγγιση αυτή προέρχεται από τη 

γνωστική Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών η οποία θεµελιώνεται πάνω στην 

αντιστοιχία του ανθρώπινου µυαλού µε τον υπολογιστή συµβολικών δεδοµένων 

(Newell & Simon, 1972; Posner, 1989)7. Η αντιστοιχία συντελείται σε δύο επιµέρους 

αντιστοιχίες θεωρώντας ότι το µυαλό έχει νοητικές παραστάσεις ανάλογες µε τις 

δοµές δεδοµένων και υπολογιστικές διαδικασίες παρόµοιες µε τους αλγόριθµους. 

Βέβαια, παρουσιάζεται µια ειδοποιός διαφορά  µεταξύ του µυαλού και του 

υπολογιστή καθότι οι υπολογιστές είναι σειριακοί επεξεργαστές και εκτελούν µια 

οδηγία κάθε φορά ενώ το µυαλό και µερικοί υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας 

είναι παράλληλοι επεξεργαστές και µπορούν να εκτελούν πολλές λειτουργίες 

ταυτόχρονα8.  

 Το µοντέλο αυτό της Υπολογιστικής-Αντιπροσωπευτικής Κατανόησης του 

Μυαλού µας παραπέµπει, είτε σχηµατικά το εξετάσουµε είτε διαδικαστικά στο 

συνδυασµό Εισαγωγή πληροφοριών, Κωδικοποίηση - Αποθήκευση- Ανάσυρση που 

είναι κατά γενική οµολογία τα στάδια προσέγγισης των διαδικασιών της µνήµης. 

Είναι λοιπόν προφανής ο συσχετισµός που υφίσταται και κατ’ επέκταση τα µοντέλα 

που κατά καιρούς προτάθηκαν για την περιγραφή της δοµής και λειτουργίας του 

                                                
6 Thagard P. (1996), MIND: Introduction to cognitive science, London, The MIT Press , 1996  σελ10   
7 Roschelle J. Learning in Interactive Envinroments: Prior Knowledge and New Experience, University 
of Massachusetts, Dartmouth σελ. 40 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm      
8 Thagard P. (1996), MIND: Introduction to cognitive science, London, The MIT Press , 1996 σ.σ.11-
12  
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µνηµονικού συστήµατος είναι γνωστά ως Μοντέλα Επεξεργασίας πληροφοριών. Βάσει 

των µοντέλων αυτών γνωρίζουµε ότι η µνήµη λειτουργεί ως εξής:    

 Κατά το πρώτο στάδιο της Εισαγωγής πληροφοριών η αισθητηριακή µνήµη 

προσλαµβάνει και συγκρατεί για σύντοµο χρονικό διάστηµα διάφορα ερεθίσµατα 

(οπτικά, ακουστικά ή αφής) που δέχεται το άτοµο από το περιβάλλον. Αν και στο 

σύστηµα αισθητηριακής καταγραφής µπορεί να καταγραφεί συγχρόνως ένας µεγάλος 

όγκος πληροφοριών, ο χρόνος συγκράτησης αυτών των πληροφοριών είναι σύντοµος 

(π.χ περίπου 0,5 secs για τις οπτικές και 2 secs για τις ακουστικές πληροφορίες). 

Είναι όµως αρκετός για να αναγνωρισθούν, να ταξινοµηθούν και να προωθηθούν τα 

ερεθίσµατα στην εργαζόµενη µνήµη ή να αγνοηθούν και να χαθούν. Η µεταφορά της 

πληροφορίας στην εργαζόµενη µνήµη καθιστά αυτή την πληροφορία επιδεκτική είτε 

για αλληλεπίδραση µε το περιεχόµενο της µακρόχρονης µνήµης είτε για αποθήκευσή 

της στη µακρόχρονη µνήµη9. Το στάδιο αυτό ονοµάζεται και στάδιο της 

κωδικοποίησης καθότι όπως οι εισερχόµενες αισθητήριες πληροφορίες πρέπει να 

κωδικοποιηθούν ώστε να µπορούν να ερµηνευθούν από τον εγκέφαλο, έτσι και οι 

πληροφορίες που πρέπει να αποθηκευτούν στη µνήµη πρέπει να κωδικοποιηθούν µε 

τέτοιο τρόπο ώστε το µνηµονικό σύστηµα να µπορεί να τις αποδέχεται και να τις 

χρησιµοποιεί10.  

 Η εργαζόµενη µνήµη στην οποία µεταφέρονται οι πληροφορίες και φευγαλέες 

εντυπώσεις της αισθητηριακής µνήµης, είναι ευρύτερα γνωστή ως βραχύχρονη 

µνήµη, και αποτελεί ένα σύστηµα προσωρινής συγκράτησης και επεξεργασίας 

πληροφοριών, µε επίσης περιορισµένη χωρητικότητα (περίπου 7 ± 2 µονάδες 

πληροφοριών) και περιορισµένη διάρκεια παραµονής της πληροφορίας (20-30 secs). 

Η κωδικοποίηση που είναι απαραίτητη λειτουργία ώστε να αποθηκευτούν οι 

πληροφορίες στη µνήµη, συντελείται στα πλαίσια της βραχύχρονης µνήµης και 

αποτελεί µαζί µε την επανάληψη τις κύριες µνηµονικές στρατηγικές που επιτρέπουν 

τη συγκράτηση της πληροφορίας στη βραχύχρονη µνήµη, έτσι ώστε το άτοµο να 

µπορεί να επεξεργαστεί την πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη νοητική 

διαδικασία την οποία επιτελεί και την προώθησή της στη µακρόχρονη µνήµη. Αν η 

πληροφορία είναι περιττή για τη νοητική διεργασία που συντελείται, αποβάλλεται 

                                                
9 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 , σελ 41    
10 Μισαηλίδη Π. (2002), «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», Σηµειώσεις του µαθήµατος Εξελικτική 
Ψυχολογία, Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 σ. σ 23-24  
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από τη βραχύχρονη µνήµη ενώ οι υπόλοιπες, χρήσιµες πληροφορίες προωθούνται ως 

νέα γνώση στο επόµενο τµήµα της µακρόχρονης µνήµης. 11  

 Η µακρόχρονη µνήµη είναι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουµε στο 

µυαλό µας όταν µιλάµε για µνήµη. Είναι ένας αποθηκευτικός χώρος όπου φυλάγονται 

οι γνώσεις που λαµβάνουµε καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής µας είτε αυτή αντιστοιχεί 

σε αναµνήσεις γεγονότων, είτε σε διαδικασίες που εκτελούµε καθηµερινά και η οποία 

ορισµένες φορές είναι αυτόµατη ενώ άλλες αποτελεί το αποτέλεσµα µιας επίπονης 

διαδικασίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κωδικοποίηση στη µακρόχρονη µνήµη συχνά 

αγνοεί τις επιφανειακές λεπτοµέρειες και αντί αυτών κωδικοποιεί τη γενική, 

υπονοούµενη σηµασία των πληροφοριών12.  Για το λόγο αυτό η µέγιστη κατανόηση 

του νοήµατος µιας πληροφορίας διευκολύνει την ανάσυρση της πληροφορίας όταν 

απαιτείται για κάποια νοητική διαδικασία.  

 Υπάρχουν τρία είδη µακρόχρονης µνήµης, ανάλογα µε την πληροφορία που 

επεξεργάζεται και αυτές είναι: επεισοδιακή, σηµασιολογική και διαδικαστική. Η µνήµη 

ενός γεγονότος που συνέβηκε στο παρελθόν ενώ ήταν παρών κάποιο άτοµο αποτελεί 

την επεισοδιακή µνήµη όπως π.χ τι έγινε χθες στο µάθηµα των Μαθηµατικών, η 

γενικευµένη γνώση του κόσµου όταν δεν προκύπτει και δεν είναι συνδεδεµένη µε 

κάποιο γεγονός αποτελεί τη σηµασιολογική µνήµη όπως π.χ ότι ο αριθµός 5 είναι 

µεγαλύτερος από τον αριθµό 3 και η εκµάθηση δεξιοτήτων και συµπεριφορών 

συγκαταλέγεται στη διαδικαστική µνήµη όπως π.χ πώς λύνουµε ένα µαθηµατικό 

πρόβληµα δηλαδή τι ενέργειες πρέπει να κάνουµε και µε ποια σειρά ώστε να 

οδηγηθούµε σε µια επιτυχή λύση του προβλήµατος (γνωρίζω πώς).13 Τα δύο πρώτα 

είδη µνήµης δηλαδή η επεισοδιακή και η σηµασιολογική βρίσκονται σε µια διαρκή 

αλληλεπίδραση και λειτουργούν συµπληρωµατικά αφού η δηµιουργία της µνήµης 

ενός γεγονότος απαιτεί πολλές φορές την συµβολή της σηµασιολογικής µνήµης 

καθώς απαιτείται η αποθήκευση ποικίλλων εννοιών, σχηµάτων κλπ, και έτσι συχνά 

αναφέρονται ως επιµέρους τµήµατα ενός µεγαλυτέρου που είναι η δηλωτική γνώση η 

οποία αντιστοιχεί στη γνώση γεγονότων, «γνωρίζω ότι…». Η δηλωτική και η 

διαδικαστική µνήµη αναπαρίστανται στο µυαλό µε διαφορετικούς τρόπους 

ανάλογους των περιεχοµένων τους. Η δηλωτική αναπαρίσταται µέσω σχηµάτων, 

                                                
11 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 , σελ 42  
12 Μισαηλίδη Π. (2002), «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», Σηµειώσεις του µαθήµατος Εξελικτική 
Ψυχολογία, Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 σελ 32  
13 ο.π. σελ 33 
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προτασιακών µονάδων και εννοιών ενώ η διαδικαστική µέσω σεναρίων και 

παραγωγικών κανόνων. 14    

 

Τι είναι τα σχήµατα; 

 Ο όρος σχήµα χρησιµοποιήθηκε αρχικά από το  Βρετανό ψυχολόγο Bartlett 

(1932),  ο οποίος πρότεινε ότι οι άνθρωποι αναπαριστούν σε κάποια σχηµατική 

µορφή τις αναµνήσεις γεγονότων και ότι τα σχήµατα αυτά δηµιουργούν ισχυρές 

προσδοκίες που επηρεάζουν τις ερµηνείες που δίνουν στις εισερχόµενες πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε ένα σχήµα µπορεί να οργανωθούν κατά 

ιεραρχικό τρόπο και να περιέχουν άλλα σχήµατα, σενάρια ή πλαίσια. Τα σενάρια 

είναι εξειδικευµένα και στερεότυπα σχήµατα ενώ τα πλαίσια είναι σχήµατα που 

σκοπό έχουν την αναπαράσταση γνώσεων σχετικά µε τις ιδιότητες και τις θέσεις των 

αντικειµένων.15  

 Σύµφωνα µε το Rumelhart (1981) τα σχήµατα είναι δοµές δεδοµένων µέσω 

των οποίων αναπαρίσταται η γνώση που είναι αποθηκευµένη στη µνήµη και 

λειτουργούν ως αρθρωτικά πλέγµατα για την οργάνωση της εµπειρίας ή ακόµη «τα 

σχήµατα είναι πακέτα πληροφοριών, τα οποία περιέχουν όλα τα στοιχεία, καθώς και 

τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων που συνιστούν τη γενικευµένη έννοια που 

αντιστοιχεί σε ένα αντικείµενο, σε ένα συµβάν, σε ακολουθίες συµβάντων σε 

ενέργειες και ακολουθίες ενεργειών. Υπό αυτή την έννοια τα σχήµατα περιέχουν 

τόσο δηλωτικά όσο και διαδικαστικά στοιχεία» (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1992, 

σελ41)16.  Όταν παρουσιάζονται στοιχεία που στην πλειονότητά τους ανήκουν σε ένα 

υφιστάµενο σχήµα τότε το σχήµα αυτό ενεργοποιείται και οι οποιεσδήποτε 

πληροφορίες, θα δεχθεί το άτοµο, θα έρθουν άµεσα σε αλληλεπίδραση µε το 

ενυπάρχων, στο προσκήνιο σχήµα, και θα το τροποποιήσουν ανάλογα, άλλοτε 

ενισχύοντας και άλλοτε ανατρέποντας το έως τότε περιεχόµενό τους. Οι 

τροποποιήσεις αυτές αποτελούν γενικευµένα τις εννοιολογικές αλλαγές που είναι 
και το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία.  

                                                
14 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 , σ. σ 43-44 
15 Μισαηλίδη Π. (2002), «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», Σηµειώσεις του µαθήµατος Εξελικτική 
Ψυχολογία, Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 σελ 37 
16 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 , σ. σ 46-47 
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 Η συµβολή του µοντέλου της Επεξεργασίας πληροφοριών στη διδασκαλία 

των Μαθηµατικών-Αρχικές γνώσεις και Εννοιολογικές αλλαγές         

 Το µοντέλο αυτό της Επεξεργασίας πληροφοριών, χρησιµοποιεί µηχανισµούς 

παρόµοιους µε αυτούς που περιγράφει ο Piaget δηλαδή τη διαδικασία της 

συµµόρφωσης που τροποποιεί ένα σχήµα ή τη διαδικασία της αφοµοίωσης που 

τροποποιεί τις πληροφορίες ώστε να ταιριάξουν µε ένα υφιστάµενο στη µακρόχρονη 

µνήµη σχήµα17.  Ο Piaget χρησιµοποιεί τον όρο «αφοµοίωση» για να περιγράψει τη 

διαδικασία ενσωµάτωσης δεδοµένων στις ήδη υπάρχουσες δοµές γνώσης και τον όρο 

«συµµόρφωση» όταν αναφέρεται στη διαδικασία τροποποίησης των γνωστικών 

δοµών του ατόµου18 (αναλυτικότερη αναφορά στη θεωρία του Piaget ακολουθεί στο 

Κεφάλαιο 3.  Προφανές είναι το γεγονός ότι χωρίς τη «συµµόρφωση που υφίστανται 

τα σχήµατα» και η οποία λαµβάνει χώρα στη µακρόχρονη µνήµη, η αφοµοίωση 

δηλαδή η λήψη και η επεξεργασία των πληροφοριών, θα ήταν µια ατελέσφορη 

διαδικασία ενός επεξεργαστή που επανειληµµένα θα έγραφε διάσπαρτα τµήµατα 

γνώσης πάνω σε ένα σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή (µυαλό) και ο οποίος δε θα 

µπορούσε να τα ταξινοµήσει σε φακέλους (σχήµατα) για να οργανώσει τις 

πληροφορίες που διαθέτει.  

 Η οργάνωση της γνώσης είναι πάρα πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 

Μαθηµατικά, καθότι όπως αναφέρει ο Polya (1957), ένα καλά αποθηκευµένο σώµα 

γνώσης αποτελεί ένα θετικό βήµα σε όποιο προσπαθεί να λύσει ένα πρόβληµα, για το 

λόγο ότι µια καλή οργάνωση η οποία καθιστά τη γνώση εύκολα προσιτή είναι πολύ 

πιο σηµαντική από µια µεγάλη ποσότητα ανοργάνωτης γνώσης. Το κύριο 

χαρακτηριστικό των πολύ καλών λυτών προβληµάτων είναι το ότι πολύ εύκολα 

µπορούν να συσχετίσουν και να κατηγοριοποιήσουν µαθηµατικά προβλήµατα στη 

βάση της οµοιότητας της µαθηµατικής τους δοµής(Silver 1979)19.  

 Το περιεχόµενο των σχηµάτων είναι οι αρχικές γνώσεις ή αλλιώς προ-γνώσεις 

που έχουν τα άτοµα, οι µαθητές, είναι ρυθµιστικός παράγοντας για το µοντέλο της 

επεξεργασίας πληροφοριών γιατί έχει παρατηρηθεί ότι το µοντέλο αποδίδει καλύτερα 

σε περιοχές στις οποίες οι προ-γνώσεις (προϋπάρχουσες γνώσεις) είναι πιο αδύνατες 

και στις οποίες κυριαρχεί η λογική. Σε περιοχές στις οποίες οι προϋπάρχουσες 
                                                
17 Roschelle J. Learning in Interactive Envinroments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 40 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm      
18 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 , σελ 30 
19 ο.π. σελ 47 
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γνώσεις έχουν πιο δυνατές ρίζες είναι πολύ δύσκολη διαδικασία η τροποποίηση του 

σχήµατος και η αφοµοίωση της νέας γνώσης ( διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής). 

Το σηµείο αυτό αποτελεί ένα από τα αρνητικά σηµεία της θεωρίας επεξεργασίας 

πληροφοριών αφού καταρρίπτει έστω και σε µικρό βαθµό την αναλογία υπολογιστή-

µυαλού γιατί ένας υπολογιστής µπορεί να επαναπρογραµµατιστεί, αντικαθιστώντας 

πλήρως το υπάρχων πρόγραµµά του µε ένα άλλο, ενώ το ανθρώπινο µυαλό πρέπει να 

φτιάξει τη νέα γνώση µε βάση την παλιά,20(αυτή η ιδιοµορφία του µυαλού όσον 

αφορά την κατασκευή της νέας γνώσης βάση της παλιάς αποτελεί το « παράδοξο της 

συνέχειας» το οποίο θα αναφερθεί µε λεπτοµέρεια στο Κεφάλαιο 4). 

 H µέγιστη συµβολή του µοντέλου Επεξεργασίας πληροφοριών είναι η 

παραγωγή καινοτόµων αναπαραστατικών συστηµάτων και επιστηµονικών 

µεθοδολογιών για ανάλυση µαθησιακών διαδικασιών. Οι αναπαραστάσεις µπορούν 

να βοηθήσουν κατά δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η παροχή τεράστιων 

διευκολύνσεων στην ακριβή περιγραφή των προϋπαρχουσών γνώσεων (παράδειγµα 

1) και ο δεύτερος είναι το γεγονός ότι οι αναπαραστάσεις µπορούν να γίνουν 

εργαλεία που επιτρέπουν στο µαθητή να συλλογίζεται (παράδειγµα 2). 

Παράδειγµα 1:α) Ο VanLehn (1989) έδειξε πώς οι έννοιες που αποτελούν τη βάση για 

τα λάθη σε προβλήµατα πρόσθεσης θα µπορούσαν να δεχθούν µια πιο ακριβή 

περιγραφή21.  

 1:β) «Ας υποθέσουµε, για παράδειγµα, ότι ως εκπαιδευτικοί επιθυµούµε να 

κατανοήσουµε πώς τα παιδιά µαθαίνουν να προσθέτουν αριθµούς µαζί σε 

προβλήµατα όπως 13 + 28 = ; . Μια γνωστική θεωρία θα ανέλυε το πώς τα παιδιά 

αναπαριστούν αυτούς τους αριθµούς και πώς επεξεργάζονται τις αναπαραστάσεις για 

να ολοκληρώσουν την πρόσθεση. Η θεωρία θα πρότεινε το κατά πόσο το 13 

αναπαριστάται από µια απλή δοµή, µια συνδυασµένη δοµή όπως το 10 και 3 ή µια 

σύνθεση από δοµές που µοιάζουν µε τις δοµές των νευρώνων. Η θεωρία θα παρέθετε 

διαδικασίες οι οποίες χειρίζονται κατάλληλα τις δοµές ώστε να καταλήξουν στο  

αποτέλεσµα 41, συµπεριλαµβάνοντας τη λειτουργία η οποία τοιουτοτρόπως 

µετατρέπει το 30 και 11 σε 41. Ένα µοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών 

(υπολογιστικό) θα διευκρίνιζε, συγκεκριµενοποιώντας, τη φύση των 

αναπαραστάσεων και των διαδικασιών ορίζοντας προγραµµατισµένες δοµές και 
                                                
20Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, University 
of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
21 ο.π. 
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αλγόριθµους που στοχεύουν στο να είναι ανάλογοι στις νοητικές αναπαραστάσεις και 

διαδικασίες για την πρόσθεση. Για την αξιολόγηση της θεωρίας και του µοντέλου 

µπορεί να δηµιουργηθεί ένα υπολογιστικό πρόγραµµα σε µια γλώσσα 

προγραµµατισµού, τέτοιο που θα είναι δυνατό να συγκριθεί η απόδοσή του µε τα 

άτοµα που εκτελούσαν τις προσθέσεις  και διαπιστώνοντας ότι το πρόγραµµα όχι 

µόνο δίνει τις ίδιες σωστές απαντήσεις αλλά κάνει και τα ίδια λάθη22».        

 Παράδειγµα 2:  Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν «σηµασιολογικά 

δίκτυα» για να χαρτογραφήσουν τους συνδέσµους µεταξύ των ιδεών τους πριν, κατά 

και µετά τη µάθηση. Παροµοίως, δενδρικά διαγράµµατα µπορούν να βοηθήσουν τους 

µαθητές να κατανοήσουν διαδικασίες που είναι ιεραρχικά συντεθειµένες παρά 

γραµµικά συντεθειµένες, όπως την παραγωγή µιας γεωµετρικής απόδειξης 

(Koedinger & Anderson, 1990). Παρέχοντας εργαλείο για αναπαράσταση της 

προϋπάρχουσας γνώσης µπορεί να ενισχυθούν οι µαθητές για πιο συστηµατική 

απεικόνιση στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.23     

 Πέραν της συµβολή του µοντέλου Επεξεργασίας πληροφοριών στην 

παραγωγή καινοτόµων αναπαραστατικών συστηµάτων και επιστηµονικών 

µεθοδολογιών για ανάλυση µαθησιακών διαδικασιών ιδιαίτερη σηµασία έχει το 

γεγονός ότι τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα κωδικοποίησης και τροποποίησης 

των εισερχόµενων στον εγκέφαλο πληροφοριών ώστε να µπορέσουν να συνδυαστούν 

µε την ήδη υπάρχουσα γνώση δηµιουργώντας ένα νέο ενιαίο σύνολο που θα 

αποτελέσει τη νέα γνώση. Η διαδικασία αυτή της ενσωµάτωσης (εννοιολογική 

αλλαγή), όπως απλά θα µπορούσε να χαρακτηριστεί, είναι αναγκαία γιατί µόνο έτσι 

αποκτά πραγµατικό νόηµα η πληροφορία. Πολλές φορές είναι δύσκολη αυτή η 

ενσωµάτωση της πληροφορίας γιατί ίσως να έρχεται σε σύγκρουση µε την ήδη 

υπάρχουσα γνώση σε τέτοιο βαθµό που να πρέπει να απορριφθεί η µια εκ των δύο 

ενώ άλλες φορές είναι πιο εύκολη η διαδικασία γιατί η νέα πληροφορία έρχεται απλά 

να ενισχύσει και να επιβεβαιώσει την παλιά, κάτι που δεν απαιτεί γνωστική 

σύγκρουση. Πιο συγκεκριµένα για τα Μαθηµατικά µπορούµε να αναφέρουµε 

αντίστοιχα παραδείγµατα  «δύσκολης και εύκολης» εννοιολογικής αλλαγής όπως τα 

παρακάτω. 

                                                
22 Thagard P. (1996), MIND: Introduction to cognitive science, London, The MIT Press , 1996  σελ 13  
23 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 40 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
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 Παράδειγµα 1:  Όταν οι µαθητές διδάσκονται τη διαδικασία της αφαίρεσης σε 

πρώτο στάδιο, µαθαίνουν ότι ο µεγαλύτερος αριθµός είναι πάντα ο αφαιρετέος και ο 

µικρότερος ο αφαιρέτης γιατί δεν µπορεί να έχουµε διαφορά (αποτέλεσµα) µικρότερη 

του 0 (µηδέν). Αργότερα όταν πρόκειται να διδαχθούν οι µαθητές τους αρνητικούς 

αριθµούς στα πλαίσια του συνόλου των ακεραίων έχουν να αντιµετωπίσουν 

προσθέσεις του τύπου (+3) + (-7) =; (χ+ψ=ω όπου χ>0, ψ<0 και |χ|<|ψ| άρα ω<0), οι 

οποίες ουσιαστικά παίρνουν την τελική µορφή 3-7=; για να λυθούν. Η µορφή αυτή 

όµως έρχεται σε σύγκρουση µε την προηγούµενη γνώση που είχαν οι µαθητές και οι 

οποία καθιστούσε πράξεις όπως την 3-7=; (χ-ψ= αδύνατη όπου χ<ψ) αδύνατες ή απλά 

λανθασµένες. Άρα στο σηµείο αυτό ο µαθητής πρέπει να επιλέξει ποια από τις δύο 

γνώσεις θα κρατήσει καθότι είναι αδύνατο να συνυπάρξουν στα πλαίσια ενός λογικού 

σχήµατος για την αφαίρεση. 

 Παράδειγµα 2: Οι µαθητές που έχουν διδαχθεί και κατανοήσει την έννοια του 

µεγέθους του µήκους και της µέτρησής του και πρόκειται να διδαχθούν αντίστοιχα 

την έννοια του µεγέθους του εµβαδού ή γνωρίζουν την έννοια του µεγέθους του 

εµβαδού και της µέτρησής του και πρόκειται να διδαχθούν την έννοια του µεγέθους 

του όγκου δεν έρχονται αντιµέτωποι µε δύσκολες εννοιολογικές αλλαγές γιατί οι νέες 

γνώσεις ενισχύουν και συµπληρώνουν εν µέρει η µια την άλλη. Στη δεύτερη 

περίπτωση υπάρχει το πρόβληµα της δύσκολης πρακτικής αναπαράστασης την οποία 

οι µαθητές πρέπει να την ξεπεράσουν δηµιουργώντας κατάλληλες νοητικές 

αναπαραστάσεις.   

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού τον οποίο θα εξετάσουµε σε επόµενο κεφάλαιο 

είναι να καταστήσει δυνατό για τους µαθητές του µέσω του τρόπου διδασκαλίας του 

να αφοµοιώσουν και να συµµορφώσουν τις νέες πληροφορίες που δέχονται πάνω στις 

προηγούµενες  χωρίς να δηµιουργούνται παρανοήσεις ή λανθασµένες αντιλήψεις.        

              

1.1.2 Μαθησιακές- Διδακτικές καταστάσεις 

 

 Ο όρος Μαθησιακές ή Διδακτικές καταστάσεις αντιστοιχεί σε ένα µοντέλο 

βασισµένο στη θεωρία των « Γνωστικών καταστάσεων» που αποτελεί ένα σύνολο 

ελεύθερων ιδεών οι οποίες αποτελούν τη βάση της θεωρίας η οποία προέκυψε τις 

τελευταίες δεκαετίες ως κριτική στη θεωρία και το µοντέλο της Επεξεργασίας 

πληροφοριών η οποία επικεντρώνεται στα εσωτερικά σχήµατα και παραµελεί τους 

φυσικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η µάθηση µέσω καταστάσεων υποστηρίζει, 
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όπως και η θεωρία του Dewey, ότι η µάθηση προκύπτει µέσα από εµπειρικές 

συναλλαγές-συντονισµός µεταξύ ατοµικών παραγόντων και περιβαλλοντικών δοµών. 

Παρόµοια µε το Vygotsky η µάθηση µέσω καταστάσεων, τονίζει την κοινωνική 

κατασκευή της γνώσης.24   

 Η κριτική αυτή θεώρηση που έχει γίνει στο µοντέλο Επεξεργασίας 

πληροφοριών ή όπως αλλιώς αναφέρεται Υπολογιστική – Αναπαραστατική 

Κατανόηση του Μυαλού, από ανθρωπολόγους και ψυχολόγους θέλει να τονίσει τη 

σηµασία κυρίως των βιολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που ποικίλουν από 

άτοµο σε άτοµο και επηρεάζουν τη διαδικασία της µάθησης χωρίς να αναιρούν το 

µοντέλο της Επεξεργασίας πληροφοριών, απλά ενισχύοντάς το. Όπως αναφέρουν οι 

Suchman (1987) και οι Lave and Wenger (1991) η λύση προβληµάτων µε ρεαλιστικά 

περιεχόµενα δεν είναι τόσο βαθιά εξαρτηµένη από τις νοητικές αναπαραστάσεις, 

αλλά µάλλον είναι πιο έντονα συσχετισµένη µε την άµεση αλληλεπίδραση µε τον 

κόσµο και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι π.χ αρκετά ικανό ένα άτοµο που δεν 

έχει µαθηµατικές αναπαραστάσεις να µοιράσει µια πίτσα σε ένα πάρτι25.  Η ειδοποιός 

όµως διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων (Επεξεργασίας πληροφοριών και 

Μαθησιακών ή Διδακτικών καταστάσεων) και η οποία αποτελεί τη βασικότερη 

καινοτοµία του δεύτερου µοντέλου είναι η αντίληψη της µάθησης ως ενσωµάτωση 

του ατόµου σε µια κουλτούρα. Στη θέση των σχέσεων µεταξύ σχηµάτων και 

εµπειριών τοποθετούνται οι σχέσεις µεταξύ των ατόµων, των φυσικών αντικειµένων 

και των πολιτισµικών οµάδων ( Lave and Wenger, 1989).26 Η µεγάλη έµφαση που 

δίνεται στο ρόλο της κουλτούρας δηλαδή του πολιτιστικού παράγοντα οφείλεται στο 

γεγονός ότι η έννοια της κουλτούρας είναι προφανώς κοινωνική γιατί προϋποθέτει   

κοινά πιστεύω και αξίες που καθιστούν δυνατές τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. «Τα 

συστήµατα προσυµφωνηθέντων θεµάτων που λειτουργούν ως συνταγές ή 

κατευθυντήριες γραµµές για τη συµπεριφορά σε οποιαδήποτε κοινωνία, αποτελούν 

την κουλτούρα της εκάστοτε κοινωνίας» (  Barrett 1991, 55).27   

                                                
24 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 41 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
25 Thagard P. (1996), MIND: Introduction to cognitive science, London, The MIT Press , 1996  σελ157 
26 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 41  
http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
27 Thagard P. (1996), MIND: Introduction to cognitive science, London, The MIT Press , 1996  σελ163 
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 Μια ανάλυση στο νοητικό περιεχόµενο κάθε κουλτούρας αναδεικνύει το 

γεγονός ότι η κουλτούρα δεν είναι τίποτα άλλο από γνώσεις δηλωτικές και 

διαδικαστικές οι οποίες αναπτύχθηκαν, µοιράστηκαν και µεταδόθηκαν στις επόµενες 

γενεές. Παράλληλα η γνώση που υπάρχει στον και για τον κόσµο αναπτύχθηκε, 

µοιράστηκε και µεταδόθηκε στις επόµενες γενεές από τοπικές κοινότητες οι οποίες 

διατηρούν ένα συγκεκριµένο γνωστικό τοµέα όπως είναι οι ακαδηµαϊκοί 

επιστηµονικοί κλάδοι. Υπό αυτή τη θεώρηση η ανάπτυξη της ικανότητας των ατόµων 

να συµµετέχουν σε µια κουλτούρα βασισµένη στην κοινωνία έχει τεθεί σε 

προτεραιότητα σε σχέση µε την ανάπτυξη της ικανότητας για γνώση28.  

 Η θεωρία του µοντέλου των Μαθησιακών ή Διδακτικών καταστάσεων 

επικεντρώνεται στον τρόπο µε τον οποίο η απλή, καθηµερινή εργασία µπορεί να 

µετατραπεί σε εξειδικευµένη (επιστηµονική) και στον τρόπο µε τον οποίο 

αναπτύσσονται οι ταυτότητες. Τι είναι όµως οι ταυτότητες;  Σύµφωνα µε τη θεωρία η 

γνώση και η κοινωνική ταυτότητα είναι στενά συνδεδεµένα. Οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις των ατόµων είναι µέρος της ατοµικής ταυτότητας που έχουν  στην  κοινωνία.   

Ένθερµοι υποστηρικτές του µοντέλου των Μαθησιακών ή Διδακτικών καταστάσεων 

είναι οι ερευνητές  Lave and Wenger (1991), οι οποίοι «περιέγραψαν τη µάθηση ως 

µια διαδικασία κατά την οποία ένας «νεοφώτιστος» εντάσσεται στην πρακτική µιας 

κοινωνικής οµάδας. Αντίστοιχα αρνούνται τη διχοτοµία µεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού και δε δέχονται τη µάθηση ως εσωτερίκευση, µεταφορά, απορρόφηση της 

πληροφορίας  από τον έξω κόσµο µε στόχο την κατασκευή νοητικών 

αναπαραστάσεων. Αντί γι’ αυτό, θεωρούν τη µάθηση ως µια διαρκώς αυξανόµενη 

συµµετοχή του ατόµου σε δραστηριότητες της κοινωνικής οµάδας».29 Επιπρόσθετα 

προσθέτουν τον όρο «Λογική Περιφερειακή Συµµετοχή» η οποία θεωρεί ότι η 

«εισδοχή» ενός ατόµου σε µια κοινωνική οµάδα απαιτεί συµµετοχή του ατόµου σε 

δραστηριότητες της οµάδας. Επειδή όµως πολλές φορές είναι αδύνατο να συµµετέχει 

το άτοµο σε ουσιώδεις δραστηριότητες µιας εξειδικευµένης οµάδας, η εκπαίδευση 

συνήθως λαµβάνει χώρα στην περιφέρεια της οµάδας που ορίζονται ως σηµεία 

εισδοχής και τέτοια είναι τα σχολεία, τα µουσεία κλπ. Η Λογική Περιφερειακή 

Συµµετοχή τονίζει τη σηµασία της ανάπτυξης εµπειριών αλληλεπίδρασης που θα 

                                                
28 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 41 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
29 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 , σελ 35 
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αποτελέσουν την οδό προς την ολοκληρωµένη ένταξη στην εξειδικευµένη 

πολιτισµική κοινότητα (π.χ. η ένταξη ενός µαθητή του λυκείου στην κοινωνία των 

φοιτητών των Μαθηµατικών και µεταγενέστερα η ένταξή του στην κοινωνία των 

επιστηµόνων)30.  

 

 Το µοντέλο των Μαθησιακών ή Διδακτικών καταστάσεων στη διδασκαλία 

των Μαθηµατικών. 

 Σύµφωνα µε τις παραπάνω απόψεις και θέσεις των υποστηρικτών του 

µοντέλου παρουσιάζεται άµεσα η ανάγκη σχηµατισµού κουλτούρας στις σχολικές 

τάξεις η οποία να συµπεριλαµβάνει κάποιους νοητικούς κανόνες οι οποίοι να 

διευκολύνουν την επικοινωνία, τόσο µεταξύ µαθητών-εκπαιδευτικού όσο και µεταξύ 

µαθητών-µαθητών. Σύµφωνα µε τους G. Brousseau (1981) και Y. Chevallard 

(1991,1992) « Η λειτουργία µιας διδακτικής κατάστασης προσδιορίζεται από ένα 

σύνολο κανόνων οι οποίοι συνιστούν το διδακτικό συµβόλαιο». Το Διδακτικό 

Συµβόλαιο καθορίζει εν πρώτοις τους ρόλους των συµµετεχόντων στη διδακτική 

πράξη µε την παράλληλη κατανοµή δραστηριοτήτων δηλαδή 

- Ποιος µπορεί να κάνει τι; 

- Ποιος πρέπει να κάνει τι; 

- Ποιοι είναι οι στόχοι και τα µέσα που διαθέτουµε για να τους υλοποιήσουµε; 

Το συµβόλαιο περιλαµβάνει ρητούς και υπονοούµενους κανόνες, δηλαδή κανόνες 

τους οποίους ορίζει ο δάσκαλος ως επιθυµίες του ή συµβουλές µέσω των οποίων 

θέλει να δώσει στους µαθητές του να καταλάβουν τι είναι σηµαντικό για αυτόν, τι 

περιµένει από εκείνους, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και ποιοι είναι, κατ’αυτόν, 

οι γνωστικοί και κοινωνικοψυχολογικοί στόχοι του µαθήµατος (ρητοί κανόνες)31. 

  Οι υπονοούµενοι κανόνες είναι αυτοί που δεν εκφράζονται λεκτικά ως 

καθαρές οδηγίες, αλλά είναι κανόνες που εξυπακούονται από τα συµφραζόµενα του 

εκπαιδευτικού και των µαθητών. Το πρόβληµα που παρουσιάζεται στην περίπτωση 

των υπονοούµενων κανόνων είναι το γεγονός ότι για να µπορέσουν να εδραιωθούν 

αυτοί οι κανόνες, χωρίς κάποιος να τους εξαγγείλει, είναι απαραίτητο να έχουν οι 

µαθητές και ο εκπαιδευτικός τον ίδιο επικοινωνιακό κώδικα γιατί σε άλλη περίπτωση 

                                                
30 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 41 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
31 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 , σελ 50 



 21 

θα δηµιουργούνται αλλεπάλληλες παρανοήσεις που θα δυσχεραίνουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά το διδακτικό συµβόλαιο και οι κανόνες του, 

είτε είναι ρητοί είτε είναι υπονοούµενοι, αποτελούν την κοινή γλώσσα επικοινωνίας, 

τη σηµασία της οποίας τόνιζε ο Vygotsky32 και όλοι οι υποστηρικτές του µοντέλου 

των Μαθησιακών ή Διδακτικών καταστάσεων, και που στην περίπτωση των 

Μαθηµατικών είναι η Μαθηµατική γλώσσα η οποία συµπεριλαµβάνει τις 

µαθηµατικές έννοιες, συµβολισµούς κλπ.    

 Ένας σηµαντικός παράγοντας που άλλοτε δυσχεραίνει και άλλοτε ίσως 

διευκολύνει τη διαδικασία της µάθησης είναι το κοινωνικοπολιτισµικό τους 

υπόβαθρό και παράλληλα ο κοινωνιογλωσσικός κώδικας επικοινωνίας που είχαν 

µέχρι τώρα. Αναλυτικότερα  το κοινωνικοπολιτισµικό περιεχόµενο ( σκοπός, το κοινό 

στο οποίο απευθύνεται και µε το οποίο συντελείται η διαδικασία της διδασκαλίας, οι 

συνθήκες), η γνώση και τα µέσα που διαθέτουν οι µαθητές, οι δυναµικές της τάξης, οι 

προσδοκίες (του εκπαιδευτικού) και οι αξίες στις οποίες πιστεύουν οι µαθητές 

επηρεάζουν τις απαντήσεις τους. Η σχέση αυτή διερευνήθηκε από τον Wong (1996) ο 

οποίος δίδασκε Φυσική σε ένα τµήµα 16-χρονων χαµηλού κοινωνικού επιπέδου και 

σχολικής απόδοσης µαθητές σε ένα µέτριου επιπέδου γυµνάσιο και ερωτώντας «Πώς 

δουλεύει ο φούρνος µικροκυµάτων;» πήρε την απάντηση «Πατώντας το κουµπί»(!). 

Ο Wong κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «οι λανθασµένες απαντήσεις των µαθητών 

οφείλονταν στο γεγονός ότι δεν αντιλαµβάνονταν το κοινωνιογλωσσσικό 

περιεχόµενο της ερώτησης»33.        

  Το µοντέλο των Μαθησιακών ή Διδακτικών καταστάσεων στηρίζει τη µάθηση 

πάνω στην εννοιολογική αλλαγή ως αλλαγή ταυτότητας για τα συµµετέχοντα στη 

διαδικασία της µάθησης άτοµα. Θεωρεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις του ατόµου ως 

µέρος της ταυτότητας του στην κοινωνία. Άρα η εννοιολογική αλλαγή 

συµπεριλαµβάνει εν µέρει αλλαγή ταυτότητας καθώς η εξειδίκευση πάνω στις 

                                                
32 «Ο Vygotsky τόνιζε τη σηµασία του ρόλου του δασκάλου και την αλληλεπίδραση µεταξύ δασκάλου 
και µαθητή. Μια από τις βασικές διαδικασίες της αλληλεπίδρασης είναι και η σηµειολογική 
(δια)µεσολάβηση (Vygotsky 1978). Το φαινόµενο αυτό εντοπίζεται όταν « η άµεση παρόρµηση του 
µαθητή να αντιδράσει σε ένα ερέθισµα παρεµποδίζεται από τη σκόπιµη εισαγωγή κάποιου «σήµατος» 
από το δάσκαλο και το αποτέλεσµα είναι ο έλεγχος της συµπεριφοράς των µαθητών µε βάση το 
εξωτερικό ερέθισµα» (Bartolini Bussi 1994, σελ 125). Το διδακτικό συµβόλαιο είναι µια µορφή της 
σηµειολογικής (δια)µεσολάβησης.»   
Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 , σελ 35 
33 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σελ 12 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
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γνώσεις των µαθητών για την έννοια του απείρου επιτρέπει στους µαθητές όχι µόνο 

να σκέφτονται περισσότερο σαν επιστήµονες αλλά και να προχωρήσουν πιο µπροστά 

στο δρόµο του να γίνουν επιστήµονες. Η διαδικασία αυτή, της εννοιολογικής 

αλλαγής-αλλαγής ταυτότητας, είναι σταδιακή και χρονοβόρα καθώς  απαιτεί την 

εισαγωγή του ατόµου από την περιφέρεια και την οµαλή εισροή του στον πυρήνα της 

νέας οµάδας που εντάσσεται34. Ο βαθµός δυσκολίας της εννοιολογικής αλλαγής 

καθορίζεται από το βαθµό της κοινωνικοπολιτιστικής και κοινωνιογλωσσικής 

διαφοράς των δυο οµάδων, αυτή από την οποία φεύγει το άτοµο και αυτή στην οποία 

µπαίνει, όπως φαίνεται και από την προαναφερθείσα έρευνα του Wong. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 41 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
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2. Εννοιολογική αλλαγή - Ανάλυση των συνιστώντων                                 
όρων του φαινοµένου 
 
2.1. Τι σηµαίνει ο όρος έννοια; 

 

 Για τους φιλόσοφους, οι στόχοι της µελέτης των εννοιών υπήρξαν συχνά 

µεταφυσικοί και επιστηµολογικοί: να περιγράψουν τη θεµελιώδη φύση της 

πραγµατικότητας και να παρουσιάσουν τον τρόπο µε τον οποίο η γνώση της 

πραγµατικότητας µπορεί να είναι δυνατή ( Thagard, 1992). Για τους ερευνητές των 

εννοιολογικών αλλαγών, οι έννοιες υπήρξαν κυρίως εργαλεία τα οποία µπορούν να 

περιγράψουν την ανθρώπινη σκέψη και τις αλλαγές σε αυτή. Οι µελέτες στις 

εννοιολογικές αλλαγές δεν έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στην οντολογική φύση των 

εννοιών ή στην ερώτηση του πώς µπορούµε να έχουµε γνώση για τον κόσµο. Ο 

στόχος της παρούσης ανάλυσης είναι η απάντηση του ερωτήµατος αν θα ήταν δυνατό 

να επωφεληθούν οι µελέτες εννοιολογικών αλλαγών από µια ανάλυση της φύσης των 

εννοιών. 

 Σύµφωνα µε τον Thagard, οι έννοιες µπορούν οντολογικά να 

αντιµετωπιστούν ως «οντότητες» και «µηδαµινότητες». Οι οντότητες µπορεί να είναι 

µη-φυσικές (π.χ οι προϋπάρχουσες αιώνιες ιδέες του Πλάτωνα), θεωρητικές (π.χ 

συγκεκριµένα αντικείµενα του Αριστοτέλη), γλωσσικές (π.χ τη γλωσσική άποψη του 

Wittgenstein) ή νοητικές. Οι νοητικές µπορούν επιπλέον να χωριστούν σε έµφυτες 

(π.χ Chomsky  & Fodor) και ευρέως διδασκόµενες (π.χ Locke’s tabula rasa) έννοιες. 

Αν οι έννοιες είναι µηδαµινότητες, µπορούν να χωριστούν σε αποκυήµατα της 

φαντασίας (π.χ Skinner) ή αυθόρµητες δηλώσεις (π.χ Rumelhart),(Thagard, 1992). 

Στις µελέτες των εννοιολογικών αλλαγών, ο προβληµατισµός για την οντολογική 

ανάλυση των εννοιών δεν έχει πολυσυζητηθεί. Συζητήθηκε η οντολογία από µια πιο 

γενική προοπτική, όπως τις οντολογικές κατηγορίες της Chi 1992. Σύµφωνα µε την 

Chi, η οντολογία µοιράζει τη γνώση µας σε κατηγορίες που είναι εννοιολογικά 

διακριτές.  

 Επιπρόσθετα στο ερώτηµα για το «πού» ή το «τι» είναι οι έννοιες 

οντολογικά, µπορούµε να θέσουµε το ερώτηµα του «πώς µερικές έννοιες είναι 
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ορισµένες», π.χ τι σηµαίνει όταν λέµε ότι ένα αντικείµενο είναι «σκύλος»35. Ο Clark 

(1983, σελ.789) ορίζει τον όρο «έννοια» ως «ένα σύνολο ιδιοτήτων που είναι 

συνδεδεµένες µεταξύ τους στη µνήµη και κατά αυτό τον τρόπο σχηµατίζουν µια 

µονάδα». Αυτή η µονάδα µπορεί να αναφέρεται σε εξατοµικευµένη έννοια (π.χ 

Σωκράτης) ή κατηγορία (π.χ πουλιά) και είναι συνήθως κωδικοποιηµένη και 

συµπεριλαµβάνεται σε µια µόνο λέξη (π.χ ζώο, µαµά, δικό µου)36. Σύµφωνα µε τη 

Κλασσική θεώρηση, «συγκεκριµένες έννοιες µπορούν να οριστούν δίνοντας τις 

αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες για την εφαρµογή και χρήση τους».  

 Αυτή η θεώρηση παρουσιάζει δύο µεγάλα προβλήµατα: (1) είναι σχεδόν 

δυνατό να βρεθούν οι καθοριστικές συνθήκες για τις µη µαθηµατικές έννοιες και (2) 

οι έννοιες ενδεικνύουν συνέπειες τυπικότητας. Τα µήλα και τα ροδάκινα, είναι για 

παράδειγµα πιο τυπικά φρούτα από τα σύκα και τα µούσµουλα37.  Οι Collins και 

Quillian (1972) σε µια µελέτη τους, µέτρησαν το χρόνο που χρειάζονταν τα άτοµα για 

να αναγνωρίσουν αν ένα δεδοµένο στοιχείο ανήκει ή όχι σε µια έννοια. Βρήκαν ότι 

τα υποκείµενα της έρευνας έκαναν λιγότερο χρόνο να επεξεργαστούν προτάσεις στις 

οποίες το στοιχείο είχε τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που αφορούσαν µια 

έννοια (για παράδειγµα «ο κοκκινολαίµης είναι πουλί») από ό,τι έκαναν για να 

επεξεργαστούν στοιχεία τα οποία είχαν λιγότερο σχετικά χαρακτηριστικά (για 

παράδειγµα «η στρουθοκάµηλος είναι πουλί»). Με βάση αυτά πρότειναν ότι «οι 

έννοιες αποθηκεύονται ιεραρχικά, από τα γενικά προς τα πιο εξειδικευµένα 

χαρακτηριστικά. Ο χρόνος που χρειάζεται για την προσέγγιση µιας έννοιας, όπως 

υποστήριξαν, εξαρτάται από τον αριθµό των αποφάσεων ή την αναγνώριση των 

«κόµβων» που ενυπάρχουν. Έτσι, όσο πιο πολλά χαρακτηριστικά µιας έννοιας 

περιέχει ένα στοιχείο, τόσο λιγότερες αποφάσεις χρειάζεται και τόσο γρηγορότερα θα 

γίνει η ταύτιση»38.  Οι συνέπειες τυπικότητας οδήγησαν τους ψυχολόγους να 

                                                
35 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σελ 30   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
36 Gelman S. A. (1996), “Concepts and Theories” In: Gelman R. Terry Kit-Fong Au (Eds), Perceptual 
and cognitive development, California, Academic Press 1996 σελ 118   
37 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σελ 30   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
38 Μισαηλίδη Π. (2002), «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», Σηµειώσεις του µαθήµατος Εξελικτική 
Ψυχολογία, Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 σελ 67 
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αντιµετωπίσουν τις έννοιες ως πρωτότυπα ή ως πρότυπα παραδείγµατα. (Thagard, 

1992, σ.σ 24-25; Rosch, 1977; Lakoff 1987)39. 

 Η ιδέα των εννοιών ως πρωτότυπα ή ως πρότυπα παραδείγµατα δόθηκε από 

τη Rosch (1973) η οποία διαφώνησε έντονα µε την προσέγγιση του καταλόγου 

χαρακτηριστικών από τους Collins και Quillian. Υποστήριξε ότι οι περισσότερες 

µαρτυρίες υπέρ της προσέγγισης του καταλόγου χαρακτηριστικών οφείλονται στο ότι 

οι ερευνητές χρησιµοποίησαν τεχνητές έννοιες για να τις εντοπίσουν ενώ όταν 

διερευνώνται φυσικές έννοιες, αυτές που αφορούν την καθηµερινή ζωή, προκύπτει το 

µοντέλο των Πρωτοτύπων40. Στο µοντέλο αυτό η κατηγοριοποίηση των εννοιών 

βασίζεται πάνω στα πρωτότυπα που είναι (το κάθε πρωτότυπο για την αντίστοιχη 

κατηγορία του) θεωρητικές περιλήψεις των κατηγοριών (E.E. Smith 1995) µε τις 

οποίες συγκρίνονται τα παραδείγµατα όταν αποφασιστεί η συµµετοχή τους στην 

κατηγορία. Με άλλα λόγια, όταν αναγνωρίζονται τα αντικείµενα, οι άνθρωποι συχνά 

αποφασίζουν κατά πόσο κάτι ανήκει σε µια κατηγορία βάση της οµοιότητάς της µε το 

πρωτότυπο. Κατά αυτή τη διαδικασία, το άτοµο που επιθυµεί να κατηγοριοποιήσει 

κάτι δε χρειάζεται να έχει υπόψη του  «καθαρά» προσδιορισµένα χαρακτηριστικά και 

η συµµετοχή στην κατηγορία είναι ασαφής. 

  Τα πρωτότυπα έχουν σηµαντικές συνέπειες για το πώς οι πληροφορίες 

επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και ανασύρονται (βλ. Mervis & Rosch 1981, E. E. 

Smith & Medin 1981 για πιο αναλυτικές αναφορές). Για παράδειγµα, τα άτοµα 

εκτιµούν τα πρωτοτυπικά παραδείγµατα µιας κατηγορίας ως και «καλύτερα» µέλη 

για την κατηγορία παρά τα µη πρωτότυπα. Επίσης είναι ευκολότερο και απαιτεί 

λιγότερο χρόνο η κατηγοριοποίηση των πρωτοτύπων από τα υπόλοιπα µέλη της κάθε 

κατηγορίας και ανασύρονται πιο εύκολα από τη µνήµη ακόµη και όταν δεν υπάρχει 

αντίστοιχο οπτικό ερέθισµα αλλά µια απλή αναφορά (Posner & Keele 1970). Τα 

πρωτότυπα παραδείγµατα είναι και αυτά που µαθαίνονται πιο εύκολα σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα  µη τυπικά παραδείγµατα (Anglin 1977, Mervis & Pani 1980, Younger & 

Cohen 1983)41. Εν τέλει, αναλογιζόµενοι τις έννοιες ως πρωτότυπα µας βοηθά να 

                                                
39 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σελ 30   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
40 Μισαηλίδη Π. (2002), «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», Σηµειώσεις του µαθήµατος Εξελικτική 
Ψυχολογία, Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 σελ 67 
41 Gelman S. A. (1996), “Concepts and Theories” In: Gelman R. Terry Kit-Fong Au (Eds), Perceptual 
and cognitive development, California, Academic Press 1996 σελ 123 
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κατανοήσουµε και να λογοδοτήσουµε για ποικίλα χαρακτηριστικά, το πώς 

εφαρµόζονται και χρησιµοποιούνται οι έννοιες, συµπεριλαµβάνοντας και λάθη που 

κάνουν οι άνθρωποι42.  

 Μια πιο ψυχολογικά προσανατολισµένη άποψη εκφράζει ο White (1994), ο 

οποίος σηµειώνει ότι η λέξη «έννοια» µπορεί να γίνει αντιληπτή µε δύο τρόπους. Ο 

πρώτος αφορά την κατηγοριοποίηση, που σηµαίνει ότι όταν κάποιος γνωρίζει-κατέχει 

µια έννοια τότε είναι ικανός να αξιολογήσει κατά πόσο ένα αντικείµενο ανήκει 

σ’αυτή την κατηγορία, π.χ κατά πόσο το αντικείµενο που βλέπει µπροστά του το 

άτοµο είναι σκύλος ή όχι43. Οι έννοιες δεν κατηγοριοποιούνται απλώς, αλλά και 

ιεραρχούνται δηµιουργώντας τρία επίπεδα: το υπερκείµενο επίπεδο, το βασικό 

επίπεδο και το υποκείµενο επίπεδο. Παράδειγµα υπερκείµενης έννοιας µπορεί να είναι 

η έννοια «ζώα». Αυτή είναι µια πολύ γενική κατηγοριοποίηση, που εµπεριέχει άλλες 

βασικές έννοιες. Παράδειγµα έννοιας βασικού επιπέδου είναι η έννοια «γάτα» που κι 

αυτή µε τη σειρά της εµπεριέχει έναν αριθµό υποκείµενων εννοιών όπως είναι οι 

«σιαµαίες γάτες»44. Οι ιεραρχίες έχουν το πλεονέκτηµα του να επιτρέπουν 

παραγωγικά συµπεράσµατα (π.χ αν όλα τα ζώα έχουν λευκοκύτταρα στο αίµα τους 

τότε και οι καµηλοπαρδάλεις έχουν λευκοκύτταρα στο αίµα τους, Harris 1975, C. 

Smith 1979, Markman & Callanan 1984) αλλά και επαγωγικά συµπεράσµατα (π.χ αν 

οι καµηλοπαρδάλεις και τα ποντίκια έχουν λευκοκύτταρα στο αίµα τους τότε όλα τα 

ζώα έχουν λευκοκύτταρα στο αίµα τους Carey 1985, Osherson, Smith, Wilkie, Lopez 

& Shafir 1990) καθώς επιτρέπουν στα παιδιά να προβάλλουν µια ποικιλία 

διαφορετικών ειδών αντιπαραβολών (Horton 1983, Waxman & Hatch 1992)45. 

 Σύµφωνα µε το White, όταν οι άνθρωποι τοποθετούν παραδείγµατα  µεταξύ 

των συνόλων ή των εννοιών, διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται από την 

κοινότητα των επιστηµόνων, είναι δεδοµένο ότι έχουν εναλλακτικές αντιλήψεις ή 

παρανοήσεις. Κατά αυτή την άποψη εννοιολογική αλλαγή είναι η µάθηση-ανάπτυξη 

της ικανότητας κατηγοριοποίησης αντικειµένων σύµφωνα µε τις αρχές (επιστηµονική 

κοινότητα). Αυτή η θεώρηση των εννοιών ελλοχεύει άλλα προβλήµατα που 

                                                
42 Thagard P. (1996), MIND: Introduction to cognitive science, London, The MIT Press , 1996  σελ 71 
43 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σελ 31   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
44 Μισαηλίδη Π. (2002), «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», Σηµειώσεις του µαθήµατος Εξελικτική 
Ψυχολογία, Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 σελ69 
45 Gelman S. A. (1996), “Concepts and Theories” In: Gelman R. Terry Kit-Fong Au (Eds), Perceptual 
and cognitive development, California, Academic Press 1996 σελ 124 
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παρουσιάζονται, όπως π.χ όταν οι έννοιες έχουν ασαφείς θεµελιώσεις και τα 

αντικείµενα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε περισσότερες από µια βάσεις τότε οι 

σηµασίες τους εξαρτώνται συνήθως από το περιεχόµενο τους. 

 Ο White αναφέρει ότι η δεύτερη σηµασία της λέξης «έννοια» αποτελεί όλη 

τη γνώση που κατέχει ένα άτοµο και σχετίζεται µε το όνοµα της έννοιας. Αυτή η 

άποψη θα µπορούσε να ευσταθεί αν οι έννοιες άλλαζαν µόνο προσθέτοντας 

πληροφορίες, αλλά επειδή γνωρίζουµε ότι είναι δυνατό να υπάρξουν τεράστιες 

αλλαγές, ακόµη και να αλλάξει όλο το περιεχόµενο της λέξης (π.χ ραγδαίος 

µετασχηµατισµός, βλ. Chi 1992), ο White εισηγείται ότι έπρεπε να µιλάµε για 

αλλαγές αντιλήψεων. Πάντα σύµφωνα µε το White, οι αντιλήψεις είναι συστήµατα 

επεξηγήσεων. Είναι δυσκολότερο και πιο πολύπλοκο να περιγραφούν από 

οποιαδήποτε από τις παραπάνω σηµασίες. Συµπληρώνει πως για οποιαδήποτε 

σηµασία της λέξης «έννοια», δεν είναι δύσκολο να προκύψει εννοιολογική αλλαγή. 

Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να στοχεύουµε σε αλλαγές των αντιλήψεων. Η ανησυχία 

του White είναι το γεγονός ότι η σηµασία της λέξης «έννοια» είναι πολύ 

περιορισµένη και γι’ αυτό δεν αντιλαµβανόµαστε τι θα πρέπει να προσπαθήσουµε να 

αλλάξουµε46.  

 

2.1.1 Το περιεχόµενο του όρου «έννοια» στις µελέτες εννοιολογικών 

αλλαγών.          

 

 Αν εξετάσουµε το πώς χρησιµοποιούν οι ερευνητές τη λέξη έννοια στις 

µελέτες τους, µπορούµε να δούµε ότι η χρήση της διαφέρει από έρευνα σε έρευνα. Σε 

έρευνα για τη µάθηση της «έννοιας του πραγµατικού αριθµού», ο ερευνητής δε 

χρησιµοποιεί τη λέξη «έννοια» όταν αναφέρεται στη γνώση του µαθητή. Σε έρευνα 

για τη µάθηση της «έννοιας της µάθησης», η ερευνήτρια αναφέρεται σε «πρόσθεση 

εννοιών» και «υιοθέτηση εννοιών». Αναφέρει επίσης ότι «ο µαθητής περιγράφει τα 

εξωγενή κίνητρα (που πιστεύει ότι επηρεάζουν τη διαδικασία της µάθησης) χωρίς να 

κατέχει την έννοιά τους». Αυτές οι αναφορές δηλώνουν ότι οι έννοιες και οι 

αντιλήψεις (µορφώσεις εννοιών) διαφέρουν. Είναι παράλληλα εµφανές το ό,τι 
                                                
46Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σελ 31   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
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µπορούν οι άνθρωποι να έχουν αντιλήψεις χωρίς να κατέχουν έννοιες και ότι οι 

έννοιες που ερευνούν οι διάφορες έρευνες είναι διαφορετικές. 

 Η διαφορά µεταξύ της χρήσης των όρων «έννοια» και «αντίληψη» µπορεί να 

διευκρινιστεί µε τη βοήθεια της διάκρισης του Popper (1972) µεταξύ των τριών 

«Κόσµων» και συγκρίνοντάς τη µε τη (δια)µόρφωση έννοιας που δοµείται στο χώρο 

της φαινοµενογραφικής έρευνας για τη µάθηση (Marton & Booth 1999). Παρόλο που 

δεν επιθυµούµε να δεσµευτούµε στην άποψη του Popper για «οντολογικές διαφορές» 

µεταξύ των κόσµων, η άποψή του µας προσφέρει ένα ενδιαφέρον µοντέλο για 

προβληµατισµό σχετικά µε το ό,τι αυτές οι κατηγορίες είναι κατά κάποιο τρόπο 

διαφορετικές. Η οντολογική διαφοροποίηση αυτών των αντικειµένων σκέψης είναι 

µια ερώτηση που θα έπρεπε να προσεκτικά να ληφθεί υπόψη και στον τοµέα της 

έρευνας για τη µάθηση. Όπως οι Lakoff και Johnson (1999, σ.σ 94-95) τονίζουν, ο 

παραδοσιακός Καρτεσιανός δυαδισµός ο οποίος διαφοροποιεί τον κόσµο και το 

µυαλό οντολογικά, δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα στις υπόλοιπες επιστήµες. Για 

το λόγο αυτό, θα έπρεπε να είµαστε πολύ προσεκτικοί στο να προσθέσουµε µια 

ακόµη µια διάσταση. 

 Ο Popper διαιρεί των κόσµο σε τρεις υπό-κόσµους: Ο Κόσµος 1,  που είναι ο 

φυσικός κόσµος, ο Κόσµος 2 που είναι ο νοητικός κόσµος και ο Κόσµος 3 που είναι ο 

κόσµος των νοήσεων και των ιδεών. Καθώς ο κόσµος 1 περιέχει φυσικά αντικείµενα 

και ο κόσµος 2 νοητικές δηλώσεις, ο κόσµος 3 περιέχει πιθανά αντικείµενα σκέψης: 

θεωρίες και τις λογικές τους σχέσεις, τις επιχειρηµατολογίες, προβληµατικές 

καταστάσεις κλπ. Αναφέρει ότι ο τρίτος κόσµος του δεν είναι ένας κόσµος sui generis 

(όπως ο κόσµος των Ιδεών του Πλάτωνα) αλλά αποτελεί ένα ανθρώπινο 

κατασκεύασµα. Επιπλέον, αναφέρει ότι ο κόσµος 2 βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε 

τους κόσµους 1 και 3 και ότι ο κόσµος 2 δρα ως µεσολαβητής µεταξύ των κόσµων 1 

και 347. Πιο αναλυτικά «Έχουµε τον κόσµο 1, το σωµατικό-φυσικό κόσµο που το 

διαιρούµε σε ζωντανά και µη ζωντανά σώµατα και που περιλαµβάνει κυρίως 

καταστάσεις και περιεχόµενα όπως εντάσεις, κινήσεις, δυνάµεις, δυναµικά πεδία. Και 

έχουµε τον κόσµο 2, τον κόσµο όλων των συνειδητών βιωµάτων καθώς ίσως και των 

ασυνείδητων βιωµάτων. Αυτός που αποκαλώ κόσµο 3, είναι ο κόσµος των προϊόντων 
                                                
47 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σελ 40   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
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του ανθρώπινου µέρους του κόσµου 2. Ο κόσµος 3 περιλαµβάνει πράγµατα όπως 

βιβλία, συµφωνητικά έργα, γλυπτά, παπούτσια, αεροπλάνα, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές κλπ. Άρα χωρίς αµφιβολία περιλαµβάνει πράγµατα που ταυτόχρονα 

ανήκουν και στον κόσµο 1, όπως είναι οι κατσαρόλες και τα ρόπαλα! Για την 

κατανόηση αυτής της ορολογίας είναι σηµαντικό ότι όλα τα σχεδιασµένα και 

επιδιωκόµενα προϊόντα της πνευµατικής δραστηριότητας του ανθρώπου υπάγονται 

στον κόσµο 3» (Popper 1987, σ.σ 16-17). Και συνεχίζει «Η πραγµατικότητά µας 

αποτελείται λοιπόν σύµφωνα µε αυτή την ορολογία από τρεις κόσµους, που 

συνδέονται µεταξύ τους και κατά κάποιο τρόπο αλληλοεπηρεάζονται αλλά και κατά 

κάποιο τρόπο αλληλεπικαλύπτονται.» (Popper 1987, σελ 17)48 Ο Popper συνεχίζει 

λέγοντας ότι «η κατανόηση των αντικειµένων που ανήκουν στον τρίτο κόσµο 

αποτελούν το κύριο πρόβληµα των κλασσικών (ανθρωπιστικών) επιστηµών» και ότι 

«η ενέργεια της κατανόησης προκύπτει, ουσιαστικά, µέσα από τη λειτουργία των 

αντικειµένων του τρίτου κόσµου». 

 Στην φαινοµενογραφική έρευνα για τη µάθηση, οι Marton και Booth (19;;) 

µιλούν για φαινόµενα και αντιλήψεις που αφορούν τα φαινόµενα. Σύµφωνα και πάλι 

µε τους Marton και Booth, οι αντιλήψεις αναφέρονται στις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων 

και φαινοµένων. Με άλλα λόγια, οι φαινοµενογραφικές µελέτες πάνω στις αντιλήψεις 

επικεντρώνονται στη σχέση µεταξύ των αντικειµένων του κόσµου 2 και του κόσµου 1 

βάση των ορολογιών του Popper. Αντιθέτως, οι µελέτες που ανήκουν στην παράδοση 

των ερευνών των εννοιολογικών αλλαγών, φαίνεται να επικεντρώνονται στη σχέση 

µεταξύ των αντικειµένων του κόσµου 2 και του κόσµου 3 καθώς εξετάζουν το πώς οι 

αντιλήψεις των µαθητών είναι όµοιες ή διαφορετικές από τις αυτές των επιστηµόνων. 

 Όταν µια ερευνήτρια που επικεντρώνεται στις αντιλήψεις της µάθησης 

δηλώνει ότι «ο µαθητής περιγράφει τα εξωγενή κίνητρα χωρίς να κατέχει την έννοιά 

τους», εννοεί ότι ο µαθητής αναφέρεται σε ένα φαινόµενο που ανήκει στον κόσµο 1 

αλλά δεν το έχει ακόµη οικειοποιηθεί ως αντικείµενο του κόσµου 3, ως επιστηµονική 

έννοια του «εξωγενούς κινήτρου», για να περιγράψει το φαινόµενο αυτό. Έτσι, η 

ερευνήτρια έµµεσα αναφέρεται και στη σχέση µεταξύ του κόσµου 2 και του κόσµου 

1 («ο µαθητής περιγράφει τα εξωγενή κίνητρα») και ταυτόχρονα στην απουσία της 

σχέσης µεταξύ του κόσµου 2 και του κόσµου 3 («χωρίς να κατέχει την έννοιά τους»). 

Κατά αυτό τον τρόπο φαίνεται να ενοποιεί ουσιαστικά (αλλά εµµέσως) θεµελιώδεις 
                                                
48  Σούλης Σπ. Γ. (1997), Τα Παιδιά µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση και ο κόσµος τους: Άτοµα µε 
πολλαπλές αναπηρίες, 2η έκδ., Αθήνα, Gutenberg 
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υποθέσεις των δύο ερευνητικών παραδόσεων, της φαινοµενογραφικής και της 

έρευνας των εννοιολογικών αλλαγών. Αυτή η διαπίστωση είναι σε συµφωνία µε το 

θεωρητικό υπόβαθρο  που παρουσιάστηκε από την ερευνήτρια (Tynjälä 1999). 

 Αυτές οι προκαταρκτικές ή εισαγωγικές µελέτες εισηγούνται ότι όταν 

αναφερόµαστε στην ατοµική γνώση των ανθρώπων, µπορούµε να πούµε ότι κάποιος 

κατέχει µια έννοια κατά τον τρόπο µε τον οποίο τη χρησιµοποιεί και την 

αντιλαµβάνεται. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι δε θα µπορούσαν να κατέχουν 

έννοιες θεωρώντας ότι αυτές αναπαριστούνται στο µυαλό, υπό οποιαδήποτε µορφή 

διαφορετική από τη µορφή της λέξης. Αυτό σηµαίνει ότι µια έννοια θα ήταν α) κάτι 

σαν «αντικειµενική σηµασία για ένα φαινόµενο του κόσµου», ή β) «µια γενική 

συµφωνία µεταξύ των ανθρώπων για ένα αντικείµενο της σκέψης µας». Το τελευταίο 

αναφέρεται στις κοινές κατανοήσεις. 

 Οι ερευνητές σε δειγµατικές µελέτες µιλούν για αντιλήψεις, γεγονός που 

δηλώνει ότι οι νοητικές δηλώσεις είναι το επίκεντρο της µελέτης και όχι οι έννοιες οι 

ίδιες. Η χρήση του όρου έννοια δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Απαιτείται περαιτέρω 

ανάλυση της χρήσης της λέξης «έννοια» για να κατανοήσουµε τι σηµαίνει η λέξη 

µέσα στις µελέτες και κατά πόσο είναι ο λογικός και ο καλύτερος δυνατός τρόπος να 

περιγράψουµε το αντικείµενο για το οποίο µιλούµε49.    

 

2.1.2 Σαφώς προσδιορισµένες, Σύνθετα προσδιορισµένες και Ασαφώς 

προσδιορισµένες έννοιες50   

  

 Στις µελέτες των εννοιολογικών αλλαγών, το επίπεδο της πολυπλοκότητας 

υπό την οποία διδάχθηκαν οι έννοιες ποικίλει σε ευρεία κλίµακα ανάλογα µε την 

ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο των υποκειµένων της έρευνας. Μερικές θεωρίες 

βασίζονται σε µελέτες που διεξάγονται σε µικρά παιδιά ενώ άλλες διεξάχθηκαν σε 

πλαίσιο επιπέδου της ανώτατης εκπαίδευσης ή ακόµη χρησιµοποιώντας επιστήµονες 

για υποκείµενα. Γι’ αυτό οι περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρονται οι µελέτες 

διαφέρουν η µια από την άλλη ως προς την πολυπλοκότητα και το βαθµό της 

                                                
49 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σελ 41   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
50 Για σκοπούς καλύτερης αισθητικά και γλωσσικά έκφρασης θα χρησιµοποιούνται οι όροι σαφείς 
έννοιες εννοώντας τις σαφώς προσδιορισµένες έννοιες, σύνθετες έννοιες εννοώντας τις σύνθετα 
προσδιορισµένες έννοιες και ασαφείς έννοιες εννοώντας τις ασαφώς προσδιορισµένες έννοιες.  
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συναίνεσης µεταξύ των επιστηµόνων. Στη βάση αυτών των διαφορών µπορούµε να 

µιλούµε για σαφώς προσδιορισµένες, σύνθετα προσδιορισµένες και ασαφώς 

προσδιορισµένες έννοιες. 

 Με τις σαφείς περιοχές ή έννοιες, αναφερόµαστε στις µορφώσεις εννοιών ή 

στις επεξηγήσεις που είναι κατά κύριο λόγο οµόφωνα αποδεκτές από την 

επιστηµονική κοινότητα και αναφέρονται ως «αυταπόδεικτες» στις καθηµερινές 

αναφορές τους. Αυτές είναι συνήθως θέµατα για τα οποία η επιστηµονική κοινότητα 

δε συζητεί πλέον γιατί υπάρχει καθαρή οµοφωνία και συναίνεση. Το σχήµα της γης, 

για παράδειγµα, ανήκει σ’ αυτό το είδος των σαφών θεµάτων. Οι σαφείς έννοιές, 

αγγίζουν αυτό που ο Suppes (1977) ονόµασε αιτιοκρατικές θεωρίες µε µη διορθώσιµα 

δεδοµένα στο χώρο της φιλοσοφίας της επιστήµης. Αυτές οι θεωρίες δε 

συµπεριλαµβάνουν στις θεωρητικές τους έννοιες οποιαδήποτε χρήση πιθανολογικών 

απόψεων. 

 Στη φιλοσοφία της επιστήµης ο Suppes (1977) αναγνώρισε ένα άλλο τύπο 

θεωριών, τις οποίες ονόµασε αιτιοκρατικές θεωρίες µε διορθώσιµα δεδοµένα. Η 

κλασσική µηχανική είναι ένα παράδειγµα αυτού του τύπου θεωριών. Αυτές οι 

θεωρίες δε συµπεριλαµβάνουν στη δοµή τους καµιά θεωρία λάθους αλλά 

εφαρµόζονται σε δεδοµένα για τα οποία είναι εξακριβωµένο το γεγονός ότι περιέχουν 

λάθη και γι’ αυτό χρειάζονται µια θεωρία που να µπορεί να χειριστεί τη 

διορθωσιµότητα, δηλ. τη δυνατότητα διόρθωσης των δεδοµένων. Οι παραπάνω 

αιτιοκρατικές θεωρίες µε διορθώσιµα δεδοµένα είναι δυνατό να αναφερθούν και ως 

σύνθετες έννοιες. Έτσι, οι σύνθετες έννοιες αναφέρονται σε φαινόµενα για τα οποία 

υπάρχουν σχετικά οµόφωνες επεξηγήσεις ή περιγραφές στα τετράδια των µαθητών 

αλλά για τις οποίες οι επιστήµονες ακόµη παρουσιάζουν εναλλακτικές αντιλήψεις. 

Για παράδειγµα, πολλές µαθηµατικές έννοιες όπως είναι η έννοια του «πραγµατικού 

αριθµού» ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία ορισµού. 

 Με τις ασαφείς περιοχές και έννοιες αναφερόµαστε σε περιοχές στις οποίες 

δεν υπάρχει µόνο µια θεωρία ή επεξήγηση στα πλαίσια της επιστηµονικής κοινότητας 

αλλά αντιθέτως, υπάρχουν ποικίλες αντίθετες θεωρίες. Αυτά τα είδη των ασαφών 

εννοιών είναι τυπικά από τις κλασσικές σπουδές και τις κοινωνικές επιστήµες. Όπως 

προαναφέρθει, οι θεωρητικές έννοιες όπως η «µάθηση» ή ιστορικές ή 

κοινωνιολογικές επιστήµες ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Στη φιλοσοφία της 

επιστήµης, οι θεωρίες που ο Suppes (1977) ονοµάζει πιθανολογικές θεωρίες µε µη 

διορθώσιµα δεδοµένα ανταποκρίνονται στον ορισµό των ασαφών εννοιών. Ως 
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παράδειγµα για τις θεωρίες αυτές, ο Suppes παραθέτει τη θεωρία γραµµικής µάθησης 

της µαθηµατικής ψυχολογίας. 

 Η διαφοροποίηση µεταξύ των σαφών και των ασαφών εννοιών έχει αρκετές 

επιπτώσεις για τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των σαφών εννοιών, 

που συχνά είναι οι επιστηµονικές έννοιες, ο απώτερος σκοπός είναι η καλλιέργεια 

στους µαθητές της κατανόησης του επιστηµονικού µοντέλου. Οι µελέτες των 

εννοιολογικών αλλαγών έδειξαν, κατά κάποιο τρόπο, πως η ραγδαία εννοιολογική 

αλλαγή είναι δύσκολο να επιτευχθεί και αντί αυτής οι µαθητές αναπτύσσουν 

συνθετικά µοντέλα που συµπεριλαµβάνουν στοιχεία και από τις καθηµερινές 

αντιλήψεις και από τα επιστηµονικά µοντέλα. ( π.χ Βοσνιάδου, 1994, Βοσνιάδου, 

Ιωαννίδης, Δηµητρακοπούλου και Παπαδηµητρίου 2001, Ιωαννίδης και Βοσνιάδου 

2002, Mikkilä-Erdmann 2002, Merenluoto & Lehtimen 2002) 

 Στην περίπτωση των ασαφών εννοιών, οι οποίες συχνά -  αλλά όχι πάντα – 

είναι ανθρωπιστικές ή κοινωνικών επιστηµών έννοιες, ο στόχος της εκπαίδευσης 

µπορεί να θεωρηθεί ως υποστηρικτικός για την κατανόηση των εναλλακτικών 

θεωριών από τους µαθητές, για την κριτική ανάλυσή τους και για τη διαµόρφωση των 

δικών τους αντιλήψεων στη βάση αυτού του κριτικού συλλογισµού. Πρόσφατες 

µελέτες της µάθησης ασαφών εννοιών (Tynjälä 1999; Limon & Carretero 1999) 

εισηγήθηκαν ότι αυτή η διαδικασία µπορεί από τη µια να δυναµώνει τις πρώιµες 

αντιλήψεις ή να παράγει αλλαγές οι οποίες ποικίλουν από εµπλουτιστικού -τύπου 

προσθέσεις στις πρώιµες εννοιολογικές δοµές σε αναθεωρητικού-τύπου ραγδαία 

εννοιολογική ανάπτυξη στην οποία οι πρώιµες αντιλήψεις αντικαταστάθηκαν από 

νέες θεωρίες. Οι µαθητές µπορεί επίσης, να αναπτύξουν συνθετικά είδη µοντέλων τα 

οποία έχουν χαρακτηριστεί πολλές φορές ως εκλεκτικές συσσωρεύσεις διαφόρων 

θεωριών, και άλλες ως συνειρµική σύνθεση εναλλακτικών θεωριών51. 

 

 

 

 

 
                                                
51 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σ.σ. 32-33   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
 
 



 33 

2.2 Μπορεί µια έννοια να αλλάξει; 

 

 Η κύρια ερώτηση στις µελέτες εννοιολογικών αλλαγών είναι το πώς µια 

αλλαγή στις έννοιες ή τις αντιλήψεις είναι δυνατή. Όταν χρησιµοποιούµε λέξεις, τους 

προσδίδουµε πολλές φορές σηµασίες και νοήµατα που τις ορίζουν κατά ένα τρόπο 

που δεν είχαµε σκοπό ή που δεν ήταν κατάλληλος. Λέγοντας ότι µια έννοια αλλάζει 

µπορεί έµµεσα να αναφερόµαστε σε µια διαδικασία ανάπτυξης. Η ανάπτυξη 

αναφέρεται σε µια βιολογική διαδικασία στην οποία υπάρχει κάτι που αναπτύσσεται, 

π.χ η ανάπτυξη έχει µια αρχή και ένα τέλος (Woodfield, 1993). Σύµφωνα µε  

Woodfield (1993), οι ψυχολόγοι µπορεί να αναφέρουν ότι οι έννοιες ενός παιδιού 

«δεν έχουν ωριµάσει πλήρως» και οι έννοιες των ενηλίκων είναι «ώριµες» εκφράσεις 

οι οποίες υπονοούν ότι η εννοιολογική ανάπτυξη οδηγείται προς ένα φυσικό 

προορισµό-την ωριµότητα-και µετά σταµατά. Υπό αυτή την οπτική, υπάρχει µια 

έννοια που αναπτύσσεται, η έννοια είναι υπό ατοµική ιδιοκτησία και αποτελεί µια 

νοητική οντότητα52. Η αλλαγή θα µπορούσε κατά αυτό τον τρόπο να λάβει χώρα στο 

σηµασιολογικό περιεχόµενο µιας έννοιας. Η έννοια µπορεί επίσης να εντοπιστεί, π.χ 

η έννοια είναι ενσωµατωµένη σε κάποιο τµήµα της νευρικής διακλάδωσης. Αυτή η 

θεώρηση ονοµάζεται Εσωτερική Αναπαραστατική Θεωρία των Εννοιών (Woodfield 

1993).                                       

 Σύµφωνα µε το Woodfield (1993), κάποιοι φιλόσοφοι θα αρνούνταν την 

άποψη ότι µια έννοια µπορεί να ολοκληρώσει την ανάπτυξή της µε την επέκτασή της. 

Αναφέρουν ότι η υπόθεση είναι ασυνάρτητη, γιατί η επέκταση µιας δοθείσας έννοιας 

εξατοµικεύει την έννοια. Η ιδέα µιας έννοιας που έχει «ηµεροµηνία γεννήσεως» 

αναπτύσσεται για να γίνει «έτοιµη» µπορεί να συνδεθεί µε µια αντικειµενική άποψη 

της επιστήµης. Σύµφωνα µε τους (Lakoff & Johnson, 1999, σελ 90), η αντικειµενική 

άποψη σηµαίνει ότι υπάρχει ένας κόσµος πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη που 

είναι ανεξάρτητος από αυτή την αντίληψη. Μπορούµε να έχουµε µια σταθερή γνώση 

του κόσµου αυτού, αλλά οι πλείστες από τις έννοιές µας και µορφές αιτιολόγησης 

χαρακτηρίζονται όχι από το σώµα ή το µυαλό, αλλά από τον εξωτερικό κόσµο. 

Συνεχίζει ότι οι επιστηµονικές αλήθειες δεν είναι µερικώς αλήθειες όπως τις 
                                                
52 Μια από τις λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι η µετατροπή των αρχάριων σε ειδικούς σε µια 
περιοχή όπως η φυσική ή άλλη επιστήµη. Στην ερώτηση «Ποια είναι η διαφορά µεταξύ αρχάριων και 
ειδικών;» - Μια απάντηση θα ήταν ότι οι επιστήµονες έχουν περισσότερους κανόνες, αλλά 
εκπαιδευτική έρευνα έδειξε ότι οι επιστήµονες έχουν πολύ καλά οργανωµένη γνώση η οποία µπορεί να 
αποδοθεί µε τους όρους των «εννοιών» ή των «σχηµάτων» (Bruer 1993).  
Thagard P. (1996), MIND: Introduction to cognitive science, London, The MIT Press , 1996  σελ 73  
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κατανοούµε, αλλά απόλυτες αλήθειες. (Lakoff & Johnson, 1999, σελ 90). Θα 

µπορούσε να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει χώρος για την ιδέα της αλλαγής εννοιών 

στην αντικειµενική άποψη, αλλά αν υπάρχει, οι αντιλήψεις των ανθρώπων µπορούν 

να θεωρηθούν ως πρώτες σε µια αναπτυξιακή φάση και ότι η έννοια αναπτύσσεται 

προς τη σωστή (αντίληψη). Αυτό σηµαίνει επίσης ότι αν µια έννοια µπορεί να 

καταστεί «έτοιµη», δεν µπορεί να αλλάξει µετά από αυτό. 

 Η απορία του κατά πόσο µια εξατοµικευµένη έννοια µπορεί να αλλάξει 

έκταση είναι πιο φιλοσοφική, π.χ είναι ακόµη η ίδια έννοια ή είναι διαφορετική; Η 

ερώτηση του κατά πόσο οι έννοιες αναπτύσσονται, είναι πιο ψυχολογική. Εάν 

εννοούµε µε τη λέξη-έννοια, κάτι που περιγράφεται από την Εσωτερική 

Αναπαραστατική Θεωρία των Εννοιών, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί όταν µιλάµε 

για ανάπτυξη, για να αποφύγουµε τις δυσκολίες που περιγράφονται από  Woodfield 

(1993)53. 

 

2.2.1 Το περιεχόµενο του όρου «αλλαγή» στις µελέτες εννοιολογικών 

αλλαγών 

 

Οι έρευνες που ασχολήθηκαν µε τις σαφείς περιοχές (έννοιες) («έµβια όντα 

(αντικείµενα)», «γη») έχουν δώσει µάλλον γενικού επιπέδου περιγραφές της 

ανάπτυξης των εννοιολογικών δοµών όπως µετακινήσεις από αφελείς ψυχολογικά  

αιτιολογήσεις προς βιολογικές επεξηγήσεις στην περίπτωση των αντιλήψεων των 

έµβιων όντων και την ανάπτυξη από διαισθητικές αντιλήψεις τις γης προς τις 

επιστηµονικές επεξηγήσεις µέσω συνθετικών µοντέλων, που εµπλέκουν 

εµπλουτιστικού-τύπου και αναθεωρητικού-τύπου αλλαγές. Οι έρευνες στις σύνθετες 

και ασαφείς έννοιες έδωσε πιο αναλυτικές περιγραφές των διαφορετικών τύπων 

αλλαγών λαµβάνοντας θέση στις εννοιολογικές δοµές των µαθητών. Παρακάτω 

παραθέτονται στον πίνακα οµοιότητες και διαφορές που παρατηρούνται στις 

εννοιολογικές αλλαγές των σαφών, σύνθετων και ασαφών εννοιών. 

 

 
                                                
53 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σ.σ. 31-32   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
 
 



 35 

Πίνακας 1: Οµοιότητες και διαφορές που παρατηρούνται στις εννοιολογικές αλλαγές των σαφών, 
σύνθετων και ασαφών εννοιών 

Σαφώς-προσδιορισµένες 

περιοχές 
Σύνθετες περιοχές 

Ασαφώς-προσδιορισµένες 

περιοχές 

Από τις ψυχολογικές 
επεξηγήσεις στις 
επιστηµονικές 

Αλλαγή στο πλαίσιο 
αναφοράς 

Αντικατάσταση µιας  
θεωρητικής άποψης µε µια 

άλλη 

Εµπλουτιστικού-τύπου 
αλλαγές που οδηγούν σε 
σύνθετα µοντέλα 

Αλλαγή στην τοποθέτηση 
µιας θεώρησης / 

αναπροσδιορισµός µιας 
επεξήγησης ενός 

µηχανισµού 

Αναπροσδιορισµός, 
συγκεκριµενοποίηση των 

εννοιών 

Αναθεωρητικού-τύπου 
αλλαγές που οδηγούν σε 
επιστηµονικά µοντέλα 

Αλλαγή στη φύση της 
επιχειρηµατολογίας / 
διαµόρφωση ενός 

εναλλακτικού πλαισίου 

Αντικατάσταση µιας  
θεωρητικής άποψης µε µια 
άλλη και διαµόρφωση ενός 
πλαισίου επεξηγήσεων 

 

 Η παραπάνω σύγκριση προβάλλει το γεγονός ότι κάποιοι όµοιοι τύποι 

εννοιολογικών αλλαγών µπορούν να εντοπιστούν σε διαφορετικές περιοχές παρόλο 

που παρουσιάζουν ποικίλα επίπεδα πολυπλοκότητας σε έννοιες και φαινόµενα. Βάσει 

τούτου, θα µπορούσαν να υπάρχουν µερικοί γενικοί τύποι εννοιολογικών αλλαγών 

κοινοί σε διαφορετικές αρχές και περιοχές. Γενικά θα µπορούσαν να περιγραφούν οι 

εννοιολογικές αλλαγές σε τέσσερα επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο τα περιεχόµενα των 

εννοιών που χρησιµοποιούν οι µαθητές για να περιγράψουν ένα φαινόµενο γίνονται πιο 

ακριβή και οι µαθητές αποκτούν νέες έννοιες. Στο δεύτερο επίπεδο οι µαθητές 

γίνονται γνώστες των σχέσεων µεταξύ των εννοιών και διαφορετικών απόψεων του 

υπό εξέταση φαινοµένου. Στο τρίτο επίπεδο, τα περιεχόµενα της έννοιας όχι µόνο 

γίνονται πιο ακριβή αλλά επίσης αλλάζουν οντολογικά, µετακινούµενα από µια  

οντολογική κατηγορία σε µια άλλη. Τελικά, στο τέταρτο επίπεδο το πλαίσιο των 

θεωριών που υποστηρίζουν µια αντίληψη µπορεί να αλλάξουν. Παρά τις οµοιότητες 

αυτές, η φύση των αλλαγών που εντοπίζονται στις έρευνες διαφέρει ανάλογα µε την 

περιοχή. Οι έρευνές πάνω στις θεωρητικές έννοιες, «πραγµατικός αριθµός» και 

«µάθηση» µας έδωσαν κατηγορίες αλλαγών που διαφέρουν µεταξύ τους η µια από 

την άλλη54.  

                                                
54 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σ.σ. 41-42   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
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3. Σύγχρονες θεωρίες µάθησης και οι κυριότεροι 
εκπρόσωποί τους - Στοιχεία ψυχολογίας για τη διδασκαλία 
των Μαθηµατικών 
 
 
3.1. Οι θεωρίες µάθησης και ο Κονστρουκτιβισµός (Εποικοδοµητισµός) -

Γενική θεώρηση 
 
 

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν και ενδιαφέρονται να 

κατανοήσουν το σύνθετο φαινόµενο της µάθησης που για εµάς τους υπόλοιπους 

φαντάζει απλό. Ο απώτερος στόχος της κατανόησης του φαινοµένου, δεν είναι άλλος 

από την επιθυµία για βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες συντελείται το 

φαινόµενο και η επίτευξη των µέγιστων δυνατών αποτελεσµάτων. Μέσω ποικίλων 

ερευνών αναπτύχθηκαν πολλές αντικρουόµενες θεωρίες µάθησης που εµπεριέχουν, 

όµως, και κοινά στοιχεία. Πολλές από τις θεωρίες µάθησης ασχολήθηκαν και πιο 

συγκεκριµένα µε το γνωστικό αντικείµενο των Μαθηµατικών προσπαθώντας να 

ρίξουν λίγο φως στη σκοτεινή πτυχή της µαθηµατικής σκέψης η οποία  διαφέρει στον 

τρόπο δοµής και λειτουργίας της από το γενικότερο τρόπο σκέψης. Παρακάτω 

αναφέρονται περιληπτικά οι κυριότερες θεωρίες µάθησης (των Μαθηµατικών) που 

παρουσιάστηκαν κατά περιόδους και ποιες υπερισχύουν σήµερα.  

Μια   τέτοια θεωρία είναι η Συνειρµική Θεωρία του Thorndike 

(Connectionism ή Associationism) που εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

’20.  Η θεωρία υποστηρίζει ότι για οποιαδήποτε προβληµατική κατάσταση, υπάρχουν 

«συνδέσεις» ή «δεσµοί» (associations, links) µε πολλές πιθανές αντιδράσεις. Η 

θεωρία υποστηρίζει την άποψη ότι η συνεχής εξάσκηση (drill) ενδυναµώνει τους 

δεσµούς µεταξύ ερεθίσµατος και αντίδρασης (stimulation-response). Σύµφωνα και 

πάλι µε τη Συνειρµική θεωρία, η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος 

περιγράφεται µε βάση τους δύο νόµους µάθησης: το Νόµο της Εξάσκησης (Law of 

Exercise) κατά τον οποίο οι απαντήσεις που δόθηκαν στα πλαίσια µιας κατάστασης, 

προτείνονται εκ νέου όταν η κατάσταση επανεµφανισθεί και το Νόµο του 

Αποτελέσµατος (Law of Effect) κατά τον οποίο οι απαντήσεις που δεν οδήγησαν σε 
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επίλυση του προβλήµατος χάνουν σταδιακά την ισχύ τους, ενώ, οι αποτελεσµατικές 

απαντήσεις ενδυναµώνονται55. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 οι ψυχολογικές έρευνες αρχίζουν να 

συγκλίνουν στην άποψη ότι «η κατανόηση των µαθηµατικών δοµών αποτελεί 

προϋπόθεση για µια µάθηση µε βάση το νόηµα». Μια βασική θέση που προέκυψε 

ήταν ότι «κατά τη διδασκαλία των Μαθηµατικών πρέπει να δοθεί έµφαση στις 

Μαθηµατικές δοµές, δηλαδή ότι οι µαθητές πρέπει να αντιληφθούν ότι τα 

Μαθηµατικά είναι µια αυστηρά δοµηµένη επιστήµη». Η θεώρηση αυτή ονοµάστηκε 

Στρουκτουραλιστική προσέγγιση (από τη λέξη structure που σηµαίνει δοµή). Όπως 

υποστήριξε ο Bruner (1960, σελ.31-32) «… Η διδασκαλία θεµάτων ή δεξιοτήτων 

χωρίς διασαφήνιση του ιδιαίτερου ρόλου τους στην ευρύτερη δοµή του αντίστοιχου 

(θεµατικού) πεδίου είναι µη οικονοµική από πολλές πλευρές. Κατ’ αρχή, µια τέτοια 

διδασκαλία καθιστά για το µαθητή εξαιρετικά δύσκολη τη γενίκευση από αυτά που 

έχει µάθει σ’ αυτά που θα αντιµετωπίσει αργότερα. Έπειτα, η µάθηση που υστερεί ως 

προς τη σύλληψη των γενικών αρχών προκαλεί ελάχιστο νοητικό ενδιαφέρον και 

διάθεση για ανακάλυψη … Τέλος, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν χωρίς να είναι 

συνδεδεµένες στα πλαίσια µιας συνολικής δοµής θα ξεχασθούν γρήγορα». Η 

δηµιουργία του σπιροειδούς αναλυτικού προγράµµατος είναι αποτέλεσµα της 

στρουκτουραλιστικής προσέγγισης56.    

Πριν ακόµη εµφανιστεί το στρουκτουραλιστικό ρεύµα εµφανίστηκε µια 

οµάδα Ευρωπαίων επιστηµόνων οι οποίοι είχαν αναπτύξει µια θεωρία της οποίας το 

κεντρικό σηµείο ήταν η ανάδειξη της σηµασίας της κατανόησης της δοµής ως 

συνόλου κατά τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. Η οµάδα αυτή των 

επιστηµόνων και η θεωρία τους ονοµάστηκαν Gestalt (Kohler, Koffka, Wertheimer). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία Gestalt, ο ανθρώπινος νους ερµηνεύει τα δεδοµένα των 

αισθήσεων (και της εµπειρίας γενικότερα) µε βάση συγκεκριµένες οργανωτικές αρχές 

δηλαδή, το προϊόν της ανθρώπινης αντίληψης δεν µπορεί να νοηθεί ως µια απλή 

άθροιση ερεθισµάτων: το άτοµο ερµηνεύει ενεργά αυτά τα ερεθίσµατα αναζητώντας την 

υποκείµενη συνολική δοµή (µορφή = gestalt) την ενοποιητική τους αρχή καθώς και τις 

µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις)57. 

                                                
55  Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 11 
56 ό.π 
57Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σ. σ 21-22  
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Στη συνέχεια εµφανίζεται η θεωρία του κονστρουκτιβισµού ή 

εποικοδοµητισµού (προέρχεται από την αγγλική λέξη construction που σηµαίνει 

κατασκευή-οικοδόµηση) η οποία υποστηρίζει ότι η γνώση αποτελεί κοινωνική 

κατασκευή, ακόµα και στα Μαθηµατικά, και ως εκ τούτου δεν είναι ούτε απόλυτη 

ούτε προκαθορισµένη. Κύριος εκπρόσωπος του εποικοδοµητισµού είναι ο Von 

Glasersfeld. Όπως γράφει ο Confrey (1990 σ.σ 108-109), «Ο Κονστρουκτιβισµός 

διατυπώνει µια θεωρία για τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και εκφράζει την άποψη 

ότι όλη η γνώση που έχουµε είναι ένα προϊόν των δικών µας ενεργειών. Δεν 

µπορούµε να έχουµε άµεση γνώση οποιασδήποτε εξωτερικής ή αντικειµενικής 

πραγµατικότητας.58» Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή, τη βασική φιλοσοφική θέση του 

κονστρουκτιβισµού κατά την οποία είναι αδύνατο να γνωρίσουµε µια «αντικειµενική 

πραγµατικότητα», οι γνώσεις µας για την πραγµατικότητα είναι στην ουσία 

«θεωρίες» γύρω από την πραγµατικότητα και η φροντίδα µας για συνέπεια και λογική 

στη διατύπωσή τους, ούτε συνεπάγεται την αλήθεια τους, ούτε αποκλείει 

εναλλακτικές θεωρίες. Έτσι οι διάφορες παρανοήσεις των µαθητών είναι για τον 

κονστρουκτιβισµό αποτέλεσµα της ύπαρξης εναλλακτικών θεωριών59.   

Υπό το παραπάνω γενικό πλαίσιο του κονστρουκτιβισµού ή 

εποικοδοµητισµού στεγάζονται δύο επιµέρους διαφορετικές θεωρίες-απόψεις σε 

σχέση µε το υποκείµενο και σε ό,τι αφορά τη φύση της µαθηµατικής γνώσης και 

αυτές είναι: 

Ο Κοινωνικός κονστρουκτιβισµός µε κυριότερο αντιπρόσωπό του το 

Vygotsky υποστηρίζει ότι το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον επηρεάζουν τη γνώση 

του υποκειµένου και περιορίζουν το εύρος των πιθανών κατασκευών του ενώ 

Ο Ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισµός µε κυριότερο εκπρόσωπο τον 

ψυχολόγο Jean Piaget υποστηρίζει ότι η σκέψη αυτορυθµίζεται σε σχέση µε την 

προσωπική εµπειρία και η επικοινωνία µε το περιβάλλον γίνεται µέσω της γλώσσας60.  

Ο κονστρουκτιβισµός, γενικά, θεωρεί τη µάθηση ως αποτέλεσµα δύο στενά 

συνδεδεµένων και συµπληρωµατικών διαδικασιών αλληλεπίδρασης µεταξύ του 

ατόµου και του περιβάλλοντος: της αφοµοίωσης (διαδικασία ενσωµάτωσης νέων 

                                                
58 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000  σελ 73 
59  Κολέζα Ε. (2000), Εισαγωγή στο βιβλίο: Streefland L. «Ρεαλιστικά Μαθηµατικά στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση»,  Μετάφραση: Μαργαρίτα Μάνσολα, Αθήνα, Leaderbooks, σελ xix 
60 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σ. σ 73-74  
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αντικειµένων ή καταστάσεων στα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήµατα του ατόµου) και 

της συµµόρφωσης (προσπάθεια του ατόµου να προσαρµόσει τα νοητικά του σχήµατα 

στο περιβάλλον). Ο κοινωνικός όµως κονστρουκτιβισµός βασίζεται στη θεωρία 

δράσης και τονίζει περισσότερο τη σηµασία των κοινωνικών σχέσεων σε αντίθεση µε 

το ριζοσπαστικό κονστρουκτιβισµό  που βασίζεται στην πιαζετική θεωρία και τονίζει 

τη σηµασία των ατοµικών σχηµάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για την αντιπαράθεση 

µεταξύ ατοµισµού και συλλογικότητας   

 

3.1.1. Ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισµός και η θεωρία του Piaget 

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στην έννοια του «σχήµατος» που είναι 

ουσιαστικά η µορφή υπό την οποία, το σύνολο των πληροφοριών «αποθηκεύεται» 

στη µακρόχρονη µνήµη και λειτουργεί ως πλαίσιο κατανόησης και ένταξης 

πληροφοριών (Jonassen et al. 1993, σελ6)61.  Με αυτό τον όρο αναφέρεται και ο 

Piaget στις «νοητικές δοµές», δηλαδή τις αναπαραστάσεις των ατόµων και 

αναφέρεται στους τρόπους επεξεργασίας αυτών των αναπαραστάσεων µε τον όρο 

«λειτουργίες» οι οποίες λειτουργίες, εξελίσσονται µε το χρόνο. Η παρουσία ή 

απουσία κάποιων λειτουργιών προσδιορίζει τις περιόδους (ή στάδια) ανάπτυξης του 

ατόµου. Κατά τον Piaget πάντα υπάρχουν 4 στάδια ανάπτυξης: 

 

Ø Αισθησιοκινητικό στάδιο 

 Σε αυτό το στάδιο ανήκουν τα παιδιά από 0-2 ετών όπου οι ικανότητες του 

παιδιού περιορίζονται στο συντονισµό των αισθητηριακών αντιλήψεων και των 

απλών κινητικών συµπεριφορών όπου τα βρέφη σιγά σιγά αρχίζουν να αναγνωρίζουν 

την ύπαρξη ενός κόσµου πέρα από τον εαυτό τους και να αλληλεπιδρούν µαζί του 

σκοπίµως,62 καθώς χειρίζονται µέχρι τώρα µόνο αντικείµενα και όχι εσωτερικές 

αναπαραστάσεις. Στο στάδιο αυτό δέχονται τα πράγµατα όπως αυτά παρουσιάζονται 

και δεν έχουν την ικανότητα να αναστρέψουν στη σκέψη τους τις ενέργειες63. 

  

                                                
61 Ματσαγγούρας Η. (1998), «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 
Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000, σελ 114 
62 Cole M. & S (1989), «Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και Ψυχοκινητική ανάπτυξη κατά τη 
νηπιακή και µέση παιδική ηλικία», τόµος Β΄, Μετάφραση: Μαρία Σόλµαν, Αθήνα, Γιώργος Δαρδάνος, 
2001, σελ.352 
63 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 28  
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Ø Προεννοιολογικό στάδιο 

Τα παιδιά µπαίνουν στο στάδιο αυτό στα 2 τους περίπου χρόνια και 

παραµένουν µέχρι περίπου τα 7 τους χρόνια. Στο στάδιο αυτό τα παιδιά ενεργούν µε 

όρους στατικών, συγκεκριµένων εικόνων και επικεντρώνονται σε µια µόνο διάσταση 

της κατάστασης. Εστιάζουν την προσοχή τους στην τελική κατάσταση και όχι στην 

ενέργεια που προκάλεσε την κατάσταση64. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά 

αναπαριστούν την πραγµατικότητα στον εαυτό τους µε τη χρήση συµβόλων, λέξεων 

και χειρονοµιών. Τα αντικείµενα και τα γεγονότα δε χρειάζεται πλέον να είναι 

παρόντα για να τα σκεφτούν τα παιδιά, αλλά συνήθως δεν µπορούν ακόµα να 

ξεχωρίσουν τη δική τους άποψη από την άποψη των άλλων, παρασύρονται εύκολα 

από την επιφάνεια των φαινοµένων και συχνά συγχέουν τις αιτιώδεις σχέσεις65. 

 

Ø Στάδιο των Συγκεκριµένων λειτουργιών 

Με τη µετάβαση στο στάδιο αυτό γίνεται και η εισαγωγή των παιδιών στο 

σχολείο γιατί καθώς έχουν φτάσει τα παιδιά στη µέση παιδική ηλικία, είναι ικανά για 

νοητικές ενέργειες, εσωτερικευµένη δράση που εντάσσεται σε ένα σύστηµα λογικής. 

Η λειτουργική σκέψη τους επιτρέπει να συνδυάζουν, να ξεχωρίζουν, να κατατάσσουν 

και µετασχηµατίζουν αντικείµενα και πράξεις στο νου τους.66Τα παιδιά ουσιαστικά, 

έχουν ήδη αποκτήσει την ικανότητα να αντιλαµβάνονται τη µεταβολή και γενικά να 

χειρίζονται νοερά συγκεκριµένα αντικείµενα. Σύµφωνα, πάντα µε τον Piaget, σ’ αυτό 

το στάδιο «τα παιδιά κατανοούν την έννοια της αντιστρεψιµότητας και κατ’ επέκταση 

την έννοια της διατήρησης του αριθµού67.» 

 

Ø Στάδιο των Τυπικών λειτουργιών 

Όταν φτάσει το παιδί περίπου στην ηλικία των 12 ετών (αρχή της εφηβείας) 

γίνεται πλέον ικανό για λειτουργίες, όχι µόνο µε αφορµή συγκεκριµένα αντικείµενα, 

αλλά και σύµβολα. Αναπτύσσει σταδιακά την ικανότητα να διατυπώνει και να 

                                                
64 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000  σελ 29 
65 Cole M. & S (1989), «Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και Ψυχοκινητική ανάπτυξη κατά τη 
νηπιακή και µέση παιδική ηλικία», τόµος Β΄, Μετάφραση: Μαρία Σόλµαν, Αθήνα, Γιώργος Δαρδάνος, 
2001, σελ 352 
66 ό.π 
67 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 29 
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ελέγχει υποθέσεις, να σκέφτεται µε όρους πιθανοτήτων και δεδοµένης µιας 

κατάστασης, να ανακαλύπτει εναλλακτικές περιπτώσεις68. Το στάδιο αυτό 

ολοκληρώνεται µε την ενηλικίωση του ατόµου έχοντας πλέον αποκτήσει ώριµη 

σκέψη και κριτική ικανότητα.   

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Piaget µπορούµε να διακρίνουµε 3 επίπεδα 

αφαίρεσης και 2 επίπεδα µαθηµατικών εννοιών τα οποία είναι και πάλι ηλικιακά 

εξαρτώµενα, αφού για τον Piaget η ανάπτυξη των εννοιών και των σχηµάτων 

εξαρτάται σε µεγαλύτερο βαθµό από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το κάθε παιδί και 

λιγότερο από την εκπαίδευση που δέχεται. Τα στάδια είναι τα εξής: 

1) Στο κατώτερο επίπεδο αφαίρεσης καθορίζεται ο διαχωρισµός ή η 

αφαίρεση αντικειµένων και των ιδιοτήτων τους στη βάση των συµπεριφοριστικών 

χαρακτηριστικών τους, π.χ πάπια, µολύβι, γλυκό 

2) Το δεύτερο επίπεδο είναι εφικτό όταν το παιδί µπορεί να διαχωρίσει ή 

να αποκόψει το ρόλο του εαυτού του ως προς την ταξινόµηση των εµπειριών του αντί 

των χαρακτηριστικών αυτών των εµπειριών. Το µέσο παιδί, γύρω στα 7 µε 8 του 

χρόνια µπορεί να «γυρίζει γύρω από τα σχήµατά του». Επειδή µπορεί να αναγνωρίσει 

τα κριτήρια βάση των οποίων κατηγοριοποιεί, γνωρίζει τις συνέπειες των νοητικών 

του ενεργειών και έτσι, για οποιαδήποτε πράξη µέσα στο µυαλό του µπορεί να δει ότι 

υπάρχουν και άλλες αλληλουχίες που µπορούν να δώσουν το ίδιο αποτέλεσµα. Έτσι 

είναι δυνατό να βρεθούν ισοδύναµα αφού µπορεί να συντονίζει τις πράξεις στο µυαλό 

του. Η σκέψη είναι τώρα συστηµατοποιηµένη και οι διαθέσιµες λειτουργικές δοµές 

ανταποκρίνονται σε δοµές που ο Piaget αποκαλεί στοιχειώδεις οµαδοποιήσεις. Οι 

βασικές έννοιες των Μαθηµατικών µπορούν τώρα να επεξεργασθούν. Είναι δυνατό, 

το παιδί να κατανοήσει τις λογικές λειτουργίες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του 

πολλαπλασιασµού, της διαίρεσης, αντιστοιχίας κλπ, και   να επιτελέσει ενδο-λογικές 

λειτουργίες που συµπεριλαµβάνουν ποσότητα, µέτρηση, χρόνο και χώρο. Αλλά οι 

µαθηµατικές έννοιες που τίθενται υπό επεξεργασία είναι µόνο αυτές που προέρχονται 

από επαφή µε την πραγµατικότητα. Αυτές είναι πρώτου επιπέδου λειτουργικές έννοιες. 

3) Ένα τρίτο επίπεδο αφαίρεσης αρχίζει να εµφανίζεται στην ηλικία των 

11-12 χρόνων για τα πολύ ικανά παιδιά και στα 13-14 για τους µέσους µαθητές. Στην 

περίπτωση αυτή υπάρχει ένας συντονισµός ενεργειών πάνω σε σχέσεις που είναι οι 

ίδιες αποτέλεσµα των συντονισµών των ενεργειών. Οι ιδιότητες της τυπικής 
                                                
68 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 30 
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λειτουργικής σκέψης είναι κατά την άποψη του Piaget ισοµορφικές µε αυτές της 

οµάδας και του δικτύου. Παραδείγµατα εννοιών που τίθενται υπό επεξεργασία στο 

στάδιο αυτό είναι οι αναλογίες στα Μαθηµατικά και η έννοια της θερµότητας στη 

Φυσική. Αν πάρουµε για παράδειγµα ότι το «4 είναι στο 5 ότι είναι το 12 στο 15», ο 

µαθητής πρέπει να κτίσει µια σχέση µεταξύ του 4 και του 5 και να κτίσει και µια 

σχέση µεταξύ του 12 και του 15 και να επιβεβαιώσει ότι οι σχέσεις είναι ταυτόσηµες. 

Οι έννοιες που αναπτύσσονται στο επίπεδο αυτό µπορούν να οριστούν ως  δεύτερου 

επιπέδου λειτουργικές έννοιες. Εξαρτώνται από τις  πρώτου επιπέδου λειτουργικές 

έννοιες όσον αφορά το κατά πόσο έχουν ξεχωρίσει από τα συγκεκριµένα τους 

περιεχόµενα και κατά πόσο δέχονται χειρισµούς ως «καθαρές» έννοιες. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι παρόλο που τα επίπεδα της αφαίρεσης φαινοµενικά είναι 3, η σειρά 

τους είναι απεριόριστη λόγω της δυνατότητας συνδυασµού δύο ή περισσότερων 

εννοιών χαµηλότερου επιπέδου όπου µπορούν να δηµιουργήσουν µια έννοια υψηλού 

επιπέδου69. 

Πώς συντελείται, όµως, η µετάβαση από το ένα στάδιο γνωστική ανάπτυξης 

των παιδιών αλλά και των µαθηµατικών εννοιών στο άλλο; Η ανάγκη για µετάβαση 

υπάρχει κάθε φορά που εµφανίζεται µια καινούρια πληροφορία ή γνώση και συχνά 

απαιτείται σύγκρουση µεταξύ της νέας και της παλιάς γνώσης. Η αντιπαράθεση της 

«παλιάς» µε τη «νέα» γνώση απασχόλησε και την Επιστηµολογία όπου, κατά τον 

Kant διαχωρίζεται η γνώση σε «a prior»-«προϋπάρχουσα» και  «a posterior»-

«µεταγενέστερη». Τα προϋπάρχουσα σχήµατα αποτελούν τις βασικές δοµές που µας 

επιτρέπουν να εντοπίζουµε τις οµαλότητες στο περιβάλλον. Ουσιαστικά, η γνώση 

που έχουµε, κατά τον Kant  προκύπτει από το συνδυασµό των σχηµάτων µε τις 

εµπειρίες70.  

Κατά τον Piaget, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, αυξάνονται  οι ολοκληρωµένες 

δοµές που είναι διαθέσιµες στα παιδιά για να αποδώσουν νόηµα στις εµπειρίες τους. 

Για παράδειγµα, αναφέρει ότι τα παιδιά δεν µπορούν να εκτελέσουν ελεγχόµενα 

πειράµατα µε µεταβλητές ή σχέσεις και αναλογίες πριν από το τυπικά λειτουργικό 

στάδιο. Προφανώς, η προϋπάρχουσα γνώση, υπό τη µορφή των δοµικών σχηµάτων, 

παίζει σηµαντικό ρόλο στο πώς τα παιδιά αποδίδουν νόηµα στην αλληλεπίδραση των 

                                                
69Lovell K. (1966), “Concepts in Mathematics”, In: Klausmeier H. J & Harris C. W. (Eds), Analyses of 
concept learning, Leeds, Academic press, 1966 σ.σ. 215-216 
70 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σ.σ. 35-36 
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
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εµπειριών τους71. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζει τη διαδικασία της εννοιολογικής 

αλλαγής µέσα από τις διαδικασίες-µηχανισµούς της «αφοµοίωσης» (assimilation) 

και της «συµµόρφωσης» (accommodation). Χρησιµοποιεί τον όρο «αφοµοίωση» για 

να περιγράψει τη διαδικασία ενσωµάτωσης των νέων δεδοµένων στις ήδη 

υπάρχουσες δοµές γνώσης και τον όρο «συµµόρφωση» όταν αναφέρεται στη 

διαδικασία τροποποίησης των γνωστικών δοµών του ατόµου72για να µπορέσουν να 

δεχθούν τη νέα γνώση. 

Επεισόδια κριτικής και κρίσεως, εµφανίζονται στη µάθηση όταν παρουσιαστεί 

ένταση µεταξύ της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης καθότι κανένας από τους δύο 

µηχανισµούς δεν µπορεί να λειτουργήσει από µόνος του. Έτσι προσθέτει και ένα 

τρίτο µηχανισµό, αυτό της «εξισορρόπησης» (equilibration) η οποία συντονίζει την 

αφοµοίωση και τη συµµόρφωση, επιτρέποντας στο µαθητή να επεξεργαστεί και να 

επιτύχει µια πιο λογική και µε ειρµό ισορροπία µεταξύ των σχηµάτων και 

αισθητηριακών δεδοµένων. Η αναδιαµόρφωση, ο ανασχηµατισµός δεν αντικαθιστούν 

την προϋπάρχουσα γνώση, αλλά µάλλον τη διαφοροποιούν και τη µετατρέπουν σε 

ένα πιο ολοκληρωµένο όλο. 

Η θεωρία του Piaget, που γενικά βασίστηκε, όπως είναι προφανές στα 

σχήµατα έδωσε µια νέα κατεύθυνση στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο µε τον 

οποίο πρέπει να σχεδιάζουν τις διδασκαλίες τους. Στόχος τους, πρέπει να είναι η  

προώθηση της γνωστικής σύγκρουσης µεταξύ της νέας πληροφορίας και του 

αντίστοιχου σχήµατος, η οποία θα αναπτύξει την κριτική σκέψη του µαθητή και θα 

τον οδηγήσει στην οικοδόµηση ενός καινούριου, πιο ολοκληρωµένου, γνωστικού 

σχήµατος µε τη βοήθεια των µηχανισµών της «αφοµοίωσης»,της «συµµόρφωσης» 

και της «εξισορρόπησης». Πιο συγκεκριµένα για το ρόλο του εκπαιδευτικού βάση της 

πιαζετικής θεωρίας θα γίνει σε άλλη ενότητα του κεφαλαίου αυτού73. 
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73 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
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 44 

3.1.2. Κοινωνικός κονστρουκτιβισµός και η θεωρία του 

κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου του Vygotsky 

 

Ο Vygotsky ανέπτυξε τη θεωρία του ως απάντηση στις αδυναµίες της θεωρίας 

του Piaget σε σχέση µε την κοινωνική αλληλεπίδραση. Εκεί, που ο Piaget τονίζει τη 

σηµασία της ωρίµανσης των σχηµάτων µέσα στο άτοµο, ο Vygotsky (1986) 

υποστήριξε ότι οι ανεπτυγµένες έννοιες εµφανίζονται πρώτα στα πλαίσια της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και µόνο σταδιακά γίνονται προσβάσιµες στο άτοµο. 

Κατά αυτό τον τρόπο υιοθέτησε πρώτος ο Vygotsky το ρόλο της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στο µετασχηµατισµό της προϋπάρχουσας γνώσης.74 Έτσι, η έρευνα 

στη µαθηµατική εκπαίδευση αποκτά άλλη κατεύθυνση, αφού µέχρι τώρα στηριζόταν 

στην εξελικτική ψυχολογία του Piaget, βάση της οποίας θεωρήθηκε η µαθηµατική 

γνώση ως το προϊόν των νοητικών λειτουργιών του ατόµου, αγνοώντας την επίδραση 

του περιβάλλοντος στη γνωστική ανάπτυξη75.  

Είναι εµφανές το ότι ο Piaget ενστερνίζεται, µέσω της θεωρίας του, το 

µοντέλο της Επεξεργασίας πληροφοριών, όσον αφορά τις απόψεις του περί 

πρόσληψης-επεξεργασίας και αποθήκευσης της γνώσης, καθώς αντιλαµβάνεται την 

εννοιολογική αλλαγή ως τις µετατροπές που παρουσιάζονται στις γνωστικές δοµές-

σχήµατα µέσα στο άτοµο. Αντίθετα ο Vygotsky υιοθετεί, σε γενικές γραµµές, το 

µοντέλο των Διδακτικών-Μαθησιακών καταστάσεων καθότι υποστηρίζει ότι η 

µάθηση λαµβάνει χώρα στην κοινωνία αφού η οποιαδήποτε γνώση προέρχεται από 

αυτή. Κατ’ αυτό τον τρόπο το µοντέλο των Διδακτικών-Μαθησιακών καταστάσεων, 

όπως είδαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο βασίζεται στην άποψη ότι η γνώση προκύπτει 

µέσα από τις κοινωνικές οµάδες και ότι η µάθηση είναι ουσιαστικά η ένταξη του 

ατόµου στην αντίστοιχη κοινωνική οµάδα, όπως επίσης και η εννοιολογική αλλαγή 

είναι η τροποποίηση της κοινωνικής ταυτότητας του ατόµου κατά τέτοιο τρόπο που 

να του επιτρέπει την οµαλή και ολοκληρωτική του ένταξη στην οµάδα.  

Η θεωρία του Vygotsky αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της θεωρίας του 

Κοινωνικό-πολιτισµικού πλαισίου. Στο θεωρητικό χώρο αυτό κινούνται και οι 

υπόλοιποι κοινωνικοί κονστρουκτιβιστές και στα Μαθηµατικά, αφού αναζητούν τις 
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ρίζες των µαθηµατικών ικανοτήτων των παιδιών µέσα στις κοινωνικές 

δραστηριότητες και βλέπουν τη γνωστική ανάπτυξη ως µια σταδιακή 

κοινωνικοποίηση των κρίσεων του παιδιού76. Η θεωρία του κοινωνικο-πολιτισµικού 

πλαισίου εστιάζει την προσοχή της στο ρόλο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ των παιδιών και θεωρεί τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των µαθητών που 

συµµετέχουν σε µια οµάδα ως προϋποθέσεις για νοητικές αναδιοργανώσεις-

εννοιολογικές αλλαγές (Voigh 1996)77. Η άποψη αυτή αποτέλεσε ίσως την απαρχή 

για την εισαγωγή του πολιτισµικού πλαισίου ως σηµείου αναφοράς για την 

εκπαιδευτική έρευνα και τη µαθηµατική εκπαίδευση ειδικότερα. Πιο πολλά µας λέει 

η άποψη του  Bruner ο οποίος αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις ανακαλύψεις των 

ίδιων των παιδιών που λαµβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον κοινωνικών αλλαγών: 

«Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ο µεγαλύτερος όγκος της 

µάθησης στα περισσότερα κοινωνικά πλαίσια, είναι µια κοινωνική δραστηριότητα, 

µια συµµετοχή σε µια κοινή κουλτούρα» (Bruner 1986, σελ. 127)78. 

 Εστιάζοντας την προσοχή µας στο Vygotsky που είναι και το πιο 

αντιπροσωπευτικό µέλος της επιστηµονικής οµάδας των κοινωνικών 

κονστρουκτιβιστών, εξετάζουµε την άποψή του όσον αφορά την προέλευση της 

γνώσης για την οποία αναφέρει συγκεκριµένα ότι: «Κάθε λειτουργία στην 

πολιτιστική ανάπτυξη εµφανίζεται δυο φορές: την πρώτη φόρα στο κοινωνικό 

επίπεδο, και αργότερα στο ατοµικό. Πρώτα µεταξύ ανθρώπων (διαψυχολογικό), και 

µετά εσωτερικά (ενδοψυχολογικό). Η διαδικασία αυτή ισχύει εξίσου στην εθελοντική 

προσοχή, στη λογική µνήµη και στο σχηµατισµό των εννοιών. Όλες οι υψηλού 

επιπέδου λειτουργίες ξεκινούν ως πραγµατικές αλληλεπικοινωνίες µεταξύ των 

ατόµων». (Vygotsky 1978 σελ. 57, 1997 σελ. 104)79.  

 Όπως φαίνεται κατά την άποψη του Vygotsky, οι ιδέες είναι δηµιούργηµα της 

συλλογικής δράσης και συνείδησης, εξού και ο πολιτιστικός χαρακτήρας της θεωρίας 

του80. Κατά τον ίδιο τρόπο προκύπτουν και οι εννοιολογικές αλλαγές. Ο Vygotsky 

εξέτασε, πιο συγκεκριµένα, το ρόλο της προϋπάρχουσας γνώσης στον τοµέα της 

µάθησης των επιστηµών. Υποστήριξε ότι τα παιδιά έχουν αυθόρµητες έννοιες και 
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Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000 σελ. 121 
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επιστηµονικές έννοιες, οι οποίες, όµως, δε βρίσκονται σε αντιπαράθεση αλλά 

αποτελούν τµήµατα µιας ενωτικής διαδικασίας. Σε αυτή τη διαδικασία, ο Vygotsky 

αναφέρει ότι οι αυθόρµητες έννοιες επεκτείνονται προς µια γενικοποίηση, 

προετοιµάζοντας το έδαφος για µια πιο συστηµατική αιτιολόγηση ενώ ταυτόχρονα οι 

επιστηµονικές έννοιες, που εισάγονται µε την εκπαίδευση, αναπτύσσονται για την 

οργάνωση και τη χρήση των αυθόρµητων εννοιών. Κατ’ αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται µια απ’ άκρη σ’ άκρη, συστηµατική πλέξη κατά την οποία ο µαθητής 

κερδίζει ταυτόχρονα την ισχύ του θεωρητικού (µέγιστη υποκατάσταση) και την ισχύ 

του συγκεκριµένου (µέγιστη δυνατότητα εφαρµογής)81.      

 Η διαδικασία της αναδόµησης που προκύπτει από το συνδυασµό των 

αυθόρµητων και των ειδικών-επιστηµονικών εννοιών, λαµβάνει χώρα στην οµάδα 

µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και από αυτή εξαρτάται και ο βαθµός 

επιτυχίας της διαδικασίας. Όπως ο Piaget προβάλλει το µηχανισµό της 

εξισορρόπησης ως το µεσολαβητή µεταξύ των προϋπαρχουσών και των νέων ιδεών, 

έτσι και ο Vygotsky εισάγει τη «Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης» (Wertsch 1985, 

Newman, Griffith & Cole, 1989)82. Η  Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης ορίζεται ως «η 

απόσταση µεταξύ του κατεχόµενου επιπέδου ανάπτυξης, όπως αυτό προσδιορίζεται 

από την ανεξάρτητη (ατοµική) επίλυση προβληµάτων και το επίπεδο της ενδυνάµει 

ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται από την ικανότητα (του ατόµου) να επιλύει 

προβλήµατα υπό την καθοδήγηση ενηλίκων, ή µέσα από τη συνεργασία µε 

ικανότερους συνοµηλίκους» (Vygotsky 1978, σελ. 86)83.  

 Σ’ αυτή την «κατασκευαστική» ζώνη, το παιδί µπορεί να συµµετέχει σε 

πολιτισµικές πρακτικές ελαφρώς πιο ανεπτυγµένες από τις δικές του ατοµικές 

ικανότητες. Η επιτυχηµένη συµµετοχή µπορεί να το οδηγήσει στην εσωτερικοποίηση. 

Σύµφωνα µε το Vygotsky, οι πρωταρχικές πηγές για αναδόµηση των προϋπαρχουσών 

γνώσεων προέρχονται από την κοινωνική κουλτούρα, δηλαδή η διαδικασία 

αναδόµησης προκύπτει εξωτερικά, στην κοινωνική πραγµατεία. Τα παιδιά 

µοιράζονται, διαπραγµατεύονται και δοκιµάζουν νοήµατα στην κοινωνική εµπειρία 

και οι ενήλικες µπορούν να βοηθήσουν στο σχηµατισµό αυτών των νοηµάτων µε την 
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ένταξή τους στο πλαίσιο των πολιτισµικών δεδοµένων84.  Εν τούτοις, η ζώνη 

επικείµενης ανάπτυξης δεν παράγει αυτόµατα τη µάθηση. Είναι µόνο ένα 

υποστηρικτικό πλαίσιο του νου για τη µάθηση. Είναι, σύµφωνα µε τον Bruner (1985), 

µια «σκαλωσιά» (scaffold), που βοηθά το παιδί να κινηθεί προς τα πάνω στα πλαίσια 

της πολιτισµικής ανάπτυξης85. 

 Σηµαντικό ρόλο στη θεωρία του Vygotsky έχει και η «γλώσσα» η οποία είναι 

το βασικότερο µέσο επικοινωνίας των µελών της οµάδας, άρα και το κυριότερο 

εργαλείο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η γλώσσα αποτελεί ένα από τα κυριότερα 

σηµεία έκφανσης µιας κουλτούρας ενώ ταυτόχρονα συνιστά ένα δυνατό ενοποιητικό 

στοιχείο µεταξύ των µελών µιας οµάδας, στο οποίο όµως, ελλοχεύεται πάντα ο 

κίνδυνος της παρανόησης ή της παρεξήγησης, όταν το περιεχόµενο που αποδίδει ένας 

ποµπός (ένα άτοµο) σε κάποια στοιχεία της γλώσσας (π.χ λέξεις, εκφράσεις) δε 

λαµβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο από τον επικοινωνιακό του απέναντι. Ο Vygotsky 

επηρεασµένος από τις ιδέες του Batkin (1986) για κοινωνικές γλώσσες, επέκτεινε τη 

θεωρία του στο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο λαµβάνει χώρα η µάθηση, 

και κατ’ επέκταση σε µια πιο ολοκληρωµένη κοινωνική κονστρουκτιβιστική θεωρία 

(Wertsch & Toma, 1995). Οι κοινωνικές γλώσσες είναι οι γλώσσες που µιλιούνται 

από συγκεκριµένες κοινότητες όπως π.χ. οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές σε µια 

τάξη86.  

 Μια τάξη που λειτουργεί µε επιτυχία καταφέρνει να αποκτήσει µια κοινή 

γλώσσα επικοινωνίας που αποτελεί ουσιαστικά το «Διδακτικό Συµβόλαιο» στο οποίο 

αναφερθήκαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Πρέπει να δηµιουργηθεί µια γέφυρα 

επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικού-µαθητών και των µαθητών µεταξύ τους ώστε να 

αποφευχθούν προβλήµατα του τύπου «Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ!» Ο 

προβληµατισµός αυτός αλλά και η ιδέα της µάθησης ως ανακάλυψη και 

ανακατασκευή δηµιουργικών εµπειριών, που προβάλλεται από τον Freudenthal 

(1973, σελ 116) και άλλους, η οποία λαµβάνει υπόψη τη διαδικασία του σχηµατισµού 

εννοιών µέσα από το «ποιείν» προβάλλουν την ανάγκη για αναπροσδιορισµό του 
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ρόλου της γλώσσας και της σηµασίας της για το µάθηµα των Μαθηµατικών στο 

δηµοτικό σχολείο.  Διαπιστώνουµε ότι η γλώσσα, συµπεριλαµβανοµένης και της 

απλής (καθοµιλουµένης) γλώσσας που χρησιµοποιείται από µαθητές και 

εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία των Μαθηµατικών, έχει διπλή λειτουργία: 

1. Τα Μαθηµατικά, εκ φύσεως, έχουν µια γλωσσολογική µορφή. Ο συµβολικός 

χαρακτήρας της Μαθηµατικής γλώσσας, ως το πιο εντυπωσιακό 

χαρακτηριστικό της, συχνά επικαλύπτει τη γραµµατική και σηµασιολογική 

δοµή  της. Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί συχνά κατανοούν τις µαθηµατικές 

φόρµουλες ως κάτι µη-γλωσσικό, γεγονός που οδηγεί σε µεθοδολογικά 

προβλήµατα. (Abele 1988)  

2. Η γλώσσα αποτελεί ένα γενικό εργαλείο επικοινωνίας, και επακόλουθα το 

όργανο µέσα από το οποίο λέγεται οτιδήποτε πρέπει να λεχθεί για τα 

Μαθηµατικά στην τάξη. Η ανάλυση της διαδικασίας της επικοινωνίας στα 

µαθήµατα των Μαθηµατικών είναι κατά συνέπεια, µια σηµαντική, αναγκαία 

και µακροχρόνια παραµεληµένη πρόκληση για την έρευνα στο χώρο της 

µεθοδολογίας στη διδασκαλία των Μαθηµατικών87. 

Η θεωρία του Vygotsky είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί δίνει µια εντελώς 

καινούρια θεώρηση στην εκπαίδευση και στα σχολικά δεδοµένα, αφού προβάλλεται η 

αναγκαιότητα της οργάνωσης των µαθηµάτων µε µοντέλο οµαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας. Η ανάγκη αυτή προκύπτει λόγω της κοινωνικοπολιτισµικής υπόστασης 

της γνώσης και της επίτευξης εννοιολογικής αλλαγής µέσα από τη συνεργασία και 

την αντιπαράθεση ιδεών. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού 

µε βάση τη θεωρία του Vygotsky και τι σηµαίνει η θεωρία για τη σχολική 

πραγµατικότητα. 
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3.1.3. Σύγκριση των δύο θεωριών-σχολών, του Ριζοσπαστικού ( Piaget ) 

και του Κοινωνικού κονστρουκτιβισµού (Vygotsky) και η συµβολή 

τους στο διδακτικό σχεδιασµό. 

 

Η πιο σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσεγγίσεων του Piaget και του 

Vygotsky αφορά το βασικό προβληµατισµό των δύο θεωριών: τον τρόπο που 

µαθαίνει το άτοµο.  

Ο ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισµός, βασισµένος στη γνωστικό-εξελικτική 

θεωρία του  Piaget, θεωρεί τη µάθηση ως αποτέλεσµα δύο στενά συνδεδεµένων και 

συµπληρωµατικών διαδικασιών αλληλεπίδρασης µεταξύ του ατόµου και του 

περιβάλλοντος: της αφοµοίωσης (διαδικασία ενσωµάτωσης νέων αντικειµένων ή 

καταστάσεων στα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήµατα του ατόµου) και της 

συµµόρφωσης (προσπάθεια του ατόµου να προσαρµόσει τα νοητικά του σχήµατα στο 

περιβάλλον). Αντίθετα, ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός, βασισµένος στη θεωρία 

δράσης του Vygotsky επικεντρώνεται στην εσωτερίκευση, η οποία κατανοείται (σε 

αντίθεση µε τον Piaget) ως ο µετασχηµατισµός µιας διαψυχολογικής διαδικασίας 

(µεταξύ ατόµων) σε ενδοψυχολογική (µέσα στο ίδιο άτοµο) διαδικασία. Με άλλα 

λόγια, η προσέγγιση του Piaget βασίζεται στα ατοµικά σχήµατα (individual schemes) 

ενώ η προσέγγιση του Vygotsky σε (social relations). Αναφερόµενοι ιδιαίτερα στα 

Μαθηµατικά, στην πρώτη περίπτωση το άτοµο είναι ο δηµιουργός που κατασκευάζει 

τη µαθηµατική γνώση. Στη δεύτερη περίπτωση το άτοµο είναι το αντικείµενο 

πολιτισµικών πρακτικών, το οποίο κατά τη διαδικασία µάθησης εσωτερικεύει µια 

υπάρχουσα στο περιβάλλον του µαθηµατική γνώση.88   

Οι διαφορές αυτές δεν είναι οι µόνες που υπάρχουν µεταξύ των δύο θεωριών. 

Θα µπορούσαµε να χωρίσουµε τις διαφορές των δύο θεωριών σε δύο γενικές 

κατηγορίες που είναι µεγίστης σηµασίας για την παρούσα πραγµατεία: τον τρόπο που 

επιτυγχάνεται το φαινόµενο της εννοιολογικής αλλαγής και το ρόλο του 

εκπαιδευτικού στη διαδικασία της διδασκαλίας-µάθησης. Στη συνέχεια θα δούµε 

ότι οι σύγχρονες µελέτες και διδακτικές προσεγγίσεις θέτουν ως βάση τους το 

συνδυασµό των δύο θεωριών ώστε να εκµεταλλευτούν τα θετικά στοιχεία κάθε 

θεωρίας απαλείφοντας τα κενά που παρουσιάζουν, µε στόχο µια πιο ολοκληρωµένη 

                                                
88 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 38 
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εκπαίδευση. Βάση αυτής της λογικής συνδυάζεται η ατοµική και συλλογιστική 

προσέγγιση και δηµιουργούν αλληλεπιδραστική προσέγγιση. 

 

Εννοιολογικές αλλαγές στα πλαίσια των δύο θεωριών  

Στη θεωρία του Piaget, η γνωστική σύγκρουση λειτουργεί ως µηχανισµός 

εξέλιξης, στα πλαίσια πάντοτε µιας γενετικά προσδιορισµένης εξελικτικής τάσης. 

Ενυπάρχει δηλαδή η τάση και το άτοµο, µέσα από τις εσωτερικές συγκρούσεις που 

προκαλούνται από την επικοινωνία του µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 

προωθείται σε ανώτερα επίπεδα ανάπτυξης και έτσι αποκτά αυξηµένες δυνατότητες 

µάθησης. Η ανάπτυξη, δηλαδή, προηγείται της µάθησης. Αντίθετα, ο Vygotsky, όπως 

θα δούµε παρακάτω, υποστηρίζει ότι ο «συλλογικός νους» της κοινωνικής οµάδας 

συλλαµβάνει και δηµιουργεί τις έννοιες, τις διαδικασίες και τις δεξιότητες και το 

άτοµο µέσα από τη µάθηση τις εσωτερικοποιεί και τις µετασχηµατίζει, για να τις 

κάνει κτήµα του, µέσα από την κοινωνική αλληλεπικοινωνία. Η µάθηση, δηλαδή, 

προωθεί την ανάπτυξη89. 

Κάθε µια από τις παραπάνω θεωρίες σχετικά µε τον τρόπο ανάπτυξης της 

µάθησης οδηγεί και στον αντίστοιχο σχεδιασµό της διδασκαλίας. Για παράδειγµα, 

όσον αφορά τη λύση του προβλήµατος, σύµφωνα µε τη ρωσική σχολή (Vygotsky), το 

σηµείο εκκίνησης είναι ένα γενικό µοντέλο που προτείνεται από το δάσκαλο και 

βάσει του οποίου αντιµετωπίζεται µια οµάδα προβληµάτων. Σύµφωνα µε τη 

ριζοσπαστική κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, η εκκίνηση δίνεται από ένα σύνολο 

πρώιµων αντιλήψεων των µαθητών οι οποίες σταδιακά µοντελοποιούνται. Στην 

πρώτη περίπτωση, η εργασία της οµάδας δοµείται στη βάση της ανάλυσης του 

γνωστικού αντικειµένου. Στη δεύτερη περίπτωση, η εργασία στην οµάδα 

οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούνται ώστε να δηµιουργούνται 

γνωστικές αντιπαραθέσεις µεταξύ των µαθητών. Οι στόχοι στις δύο περιπτώσεις είναι 

διαφορετικοί: εσωτερίκευση της διαψυχολογικής δραστηριότητας έναντι 

επαναδόµησης των πρώιµων αντιλήψεων.     

Συνοπτικά, ο Vygotsky υπερβαίνει τα µαθησιακά εµπόδια που προβάλλονται 

από την ύπαρξη των προϋπαρχουσών αντιλήψεων των παιδιών µέσω της µάθησης η 

οποία συντονίζει τις αυθόρµητες και εξειδικευµένες έννοιες σε µια σταδιακά 

µετασχηµατιστική διαδικασία. Αντίθετα µε τη θεώρηση της ωρίµανσης του Piaget, ο 
                                                
89  Ματσαγγούρας Η. (1998), «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 
Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000 σελ. 118 
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Vygotsky βλέπει τη δοµή να προέρχεται από την κουλτούρα και σταδιακά 

επεκτείνονταν σε ατοµικό ψυχολογικό ρεπερτόριο µέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της Επικείµενης Ζώνης Ανάπτυξης. Μέσω της παροχής 

«σκαλωσιών-πλαίσια στήριξης», «µοντελοποίησης» και «διαπραγµάτευσης», 

έµπειροι ενήλικες µπορούν να καθοδηγήσουν τη µάθηση έτσι ώστε να φέρουν το 

µαθητή σε µια εξειδικευµένη πολιτισµική κοινότητα90.   

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Απαραίτητος «συνοδοιπόρος» στη µαθησιακή διδασκαλία είναι ο 

εκπαιδευτικός και καµιά από τις δύο θεωρίες δε µειώνει το κύρος του. Οι δύο θεωρίες 

διαφοροποιούν σηµαντικά το ρόλο του εκπαιδευτικού, καθώς για το Piaget, ο 

εκπαιδευτικός δεν µπορεί άµεσα να συµβάλει στην ανάπτυξη, η οποία προηγείται της 

µάθησης, αλλά είναι δυνατό να βοηθήσει έµµεσα µε τη δηµιουργία συγκρουσιακού 

περιβάλλοντος διδασκαλίας91. Άλλωστε σε διάλεξή του, το 1967 στη Νέα Υόρκη είπε 

χαρακτηριστικά « Αν υπάρχουν στάδια από τα οποία περνούν τα παιδιά σε 

συγκεκριµένες ηλικίες, µπορούµε να επιταχύνουµε τα στάδια; … Ενδεχοµένως, είναι 

δυνατό να επιταχύνουµε, αλλά δεν είναι επιθυµητή µια µέγιστη επιτάχυνση. Φαίνεται 

ότι υπάρχει µια κατάλληλη στιγµή. Ποια είναι η στιγµή εξαρτάται από το άτοµο και 

το µαθησιακό αντικείµενο…» (Elkind 1970, σελ 24)92.  

Έτσι ο εκπαιδευτικός κατά τον Piaget, κατέχει µάλλον το ρόλο του 

«διευκολυντή» (facilitator) στη µαθησιακή διαδικασία αφού το περισσότερο που 

µπορεί να κάνει είναι να διαρρυθµίσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη. Όπως αναφέρει ο von Glasersfeld, ο οποίος είναι 

ο θεµελιωτής του ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισµού και υιοθετεί τις απόψεις του 

Piaget, «… (Ο ρόλος του δασκάλου έγκειται) στο να συνάγει µοντέλα για τις νοητικές 

κατασκευές των µαθητών του και στη συνέχεια να διατυπώνει υποθέσεις για το πώς 

θα µπορούσαν να έχουν οι µαθητές την ευκαιρία να τροποποιήσουν αυτές τις δοµές, 

ώστε να οδηγηθούν σε µαθηµατικές ενέργειες συµβατές µε τους στόχους και τις 

                                                
90 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 39 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
91 ό. π  σ.σ. 35-36 
92Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 31  
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προσµονές του (δασκάλου)» (von Glasersfeld 1990, σελ. 34)93. Αντίθετα ο Vygotsky, 

αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως 

«διαµεσολαβητής» (mediator), µε την άµεση παρέµβαση και διδασκαλία, καθώς για 

το Vygotsky η µάθηση οδηγεί άµεσα στην ανάπτυξη (βλ. καιWood 1988, σελ 24). 

Χωρίς την άµεση παρέµβαση και τη διδασκαλία, δε θα υπάρξει γνωστική ανάπτυξη, 

γιατί το άτοµο δε διαθέτει τα αναγκαία στοιχεία για µια τέτοια εξέλιξη (βλ. Meadows 

1996, σελ 238).94   

Μεγάλης σηµασίας για το διδακτικό σχεδιασµό, είναι η έννοια της Ζώνης 

Επικείµενης Ανάπτυξης που αναφέρει ο Vygotsky, η οποία µεταφερόµενη στο 

διδακτικό επίπεδο προσδίδει µια κατευθυντήρια γραµµή στο ρόλο και τις ενέργειες 

του εκπαιδευτικού. Αρχικά ο εκπαιδευτικός, πρέπει να εντοπίσει το επίπεδο των 

νοητικών ικανοτήτων των µαθητών και στη συνέχεια να εντοπίσει το επίπεδο των 

γνωστικών δραστηριοτήτων που µπορεί να αναπτύξει το παιδί, µε τη βοήθεια νύξεων, 

επιδείξεων και ερωτηµάτων από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Ο χώρος αυτός 

µεταξύ των δύο επιπέδων οριοθετεί το χώρο µέσα στον οποίο πρέπει να κινηθεί η 

διδασκαλία για να λειτουργήσει αναπτυξιακά. Στο παρακάτω σχήµα παρατίθεται 

αυτή η άποψη του Vygotsky, η οποία κάνει εµφανές το ό,τι κάθε διδασκαλία που 

κινείται κάτω από τα ατοµικά και πολύ πάνω από τα συλλογικά όρια δράσης είναι 

χωρίς αναπτυξιακή σηµασία. Η ιδανική διδασκαλία κινείται λίγο πιο πάνω από τα 

συλλογικά όρια δράσης (βλ. Vygotsky 1997, σελ.150). Η θέση αυτή είναι γνωστή ως 

«θεωρία του +1». Με την έννοια της «ζώνης επικείµενης ανάπτυξης», ο Vygotsky 

επιχειρεί να εξηγήσει πώς το άτοµο οικειοποιείται το διατοµικό και το µετατρέπει σε 

ενδοατοµικό95.      

  

            

Σχήµα  196 

   

 

 

                                                
93 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 75 
94 Ματσαγγούρας Η. (1998), «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 
Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000 σελ 119 
95 Ματσαγγούρας Η. (1998), «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 
Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000  σελ 122 
96 ό. π σελ 123 
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Στόχος, τόσο του Piaget όσο και του Vygotsky, είναι να ξεπεραστεί µέσω της 

διδασκαλίας και της µάθησης «το παράδοξο της συνέχειας». Ο όρος αυτός 

αντικατοπτρίζει τη διπλή αλλά παράλληλα αντικρουόµενη φύση των προϋπαρχουσών 

γνώσεων οι οποίες ενώ αποτελούν ένα από τα µεγαλύτερα µαθησιακά εµπόδια που 

παρουσιάζονται κατά τη διδασκαλία, είναι απαραίτητες ως βάσεις για το κτίσιµο της 

νέας γνώσης η οποία είναι αδύνατο να υπάρξει αν δε στηριχθεί στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις97.  

Σε γενικές γραµµές, ο Piaget πιστεύει ότι οι µαθητές µπορούν να ξεπεράσουν 

«το παράδοξο της συνέχειας» µε τη βοήθεια µακρόχρονης διαδικασίας ωρίµανσης η 

οποία επιτυγχάνεται µέσα από δραστηριότητες και θέµατα που προκαλούν 

σύγκρουση µεταξύ της «αφοµοίωσης» και της «συµµόρφωσης» αλλά και υποστήριξη 

της «εξισορρόπησης» των δύο. Βάση της παραπάνω θεώρησης, εισηγείται ότι οι 

«σχεδιαστές εµπειριών αλληλεπίδρασης» πρέπει να εντοπίσουν το εµπειρικό µέσο 

που απαιτείται για να εκτιµηθεί η νοητική κατάσταση του µαθητή. Βάσει αυτής της 

κατάστασης, µπορεί ο εκπαιδευτικός να δηµιουργήσει στόχους και πρακτικές 

καταστάσεις διδασκαλίας οι οποίες θα ελκύουν τους µαθητές, θα προκαλούν µια 

«ανισορροπία-σύγκρουση» και θα υποστηρίζουν τη δύσκολη αλλά συνάµα αναγκαία 

αναδιαµόρφωση της γνώσης. Τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει ο δάσκαλος για να 

πετύχει τα παραπάνω, πρέπει να είναι απλά και άµεσα µε εξατοµικευµένες 

συγκεκριµένες λειτουργίες οι οποίες δεν απέχουν κατά πολύ από τις εννοιολογικές 

λειτουργίες για τις οποίες είναι ικανός ο κάθε µαθητής98.    

Αντίστοιχα ο Vygotsky επιδιώκει την υπέρβαση του «παράδοξου της 

συνέχειας», στηριζόµενος στην έννοια της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης, η οποία 

τονίζει τη σηµασία της παροχής «σκαλωσιών ή πλαισίων στήριξης» από τον 

εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να συµµετέχουν σε 

πιο πολύπλοκες µαθησιακές καταστάσεις από ό,τι θα ήταν ικανοί από µόνοι τους. 

(Brown & Ferrara, 1985)99. Αυτά τα «πλαίσια στήριξης» αναφέρεται στη στήριξη που 

παρέχει ο εκπαιδευτικός στους µαθητές µέσα από το κέντρισµα του ενδιαφέροντος 

τους, την εµπλοκή τους στο µαθησιακό έργο, την καθοδήγηση τους σε ενέργειες 
                                                
97 Θα εξετάσουµε πιο αναλυτικά τη φύση του όρου «το παράδοξο της συνέχειας» µέσα από επόµενο 
κεφάλαιο. 
98 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σ.σ. 35-36  
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
99 ό. π  σελ 39 
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σχετικές µε το επιδιωκόµενο έργο, την ανάδειξη σηµαντικών πλευρών του θέµατος 

και την επίδειξη τρόπων σκέψης και δράσης πρόσφορων για την ολοκλήρωση του 

έργου και την αντιµετώπιση των δυσκολιών. Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν στον 

εκπαιδευτικό, ρόλο άµεσης παρέµβασης στη διαδικασία ανάπτυξης και ελέγχου του 

µαθησιακού πλαισίου, µε σκοπό να βοηθήσει το µαθητή σε όλα εκείνα τα σηµεία που 

είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά ο µαθητής από µόνος του 

αδυνατεί να τα προσεγγίσει. Η έννοια του «πλαισίου στήριξης» συναντάται στη 

σχετική βιβλιογραφία και µε τους όρους «καθοδηγούµενη συµµετοχή» (βλ. Rogoff 

1990), «διδακτική επικοινωνία» (βλ. Tharp & Gallimore 1988) «καθοδηγούµενη 

συνεργατική µάθηση» (βλ. Brown & Palincsar, 1989)100.  

Εν τέλει, ο Vygotsky εµπνέει τους εκπαιδευτικούς, να δηµιουργήσουν 

«διαµεσολαβητικές µεθόδους» που θα επιτρέπουν στους µαθητές να 

διαπραγµατεύονται το νόηµα µιας έννοιας προφορικά (Hickman 1985). Οι 

διαµεσολαβητικές µέθοδοι µπορούν να είναι ένα σύστηµα σηµειογραφίας ή ένα 

σύνολο γλωσσικών συµβάσεων που επεκτείνουν την ικανότητα των µαθητών να 

µιλούν για και να δρουν πάνω στη σχέση µεταξύ των όσων οι ίδιοι κατανοούν και 

αυτών που κατανοεί και αντιλαµβάνεται ένα άλλο άτοµο101. Οι θέσεις αυτές 

µεταφέρονται και στη διδασκαλία των Μαθηµατικών, τα οποία ο Κοινωνικός 

Κονστρουκτιβισµός δεν τα θεωρεί ως µια αντικειµενική, αδιάψευστη 

πραγµατικότητα, αν και αρκετοί κονστρουκτιβιστές αντιµετωπίζουν τη µαθηµατική 

γνώση ως µια ξεχωριστή κοινωνική δραστηριότητα που αναφέρεται σε ένα αυτόνοµο 

«όλον». Όσον αφορά τη διδασκαλία, το κέντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται στη 

διαδικασία µάθησης και στις αλληλεπιδράσεις, παρά τη µελέτη µεµονωµένων 

περιπτώσεων. Ο τύπος της διδασκαλίας προτείνεται βασίζεται στις οµάδες102.   

   

Η αλληλεπιδραστική προσέγγιση ως η συνένωση των δύο θεωριών. 

Πολλοί σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι θεωρίες του Piaget και του 

Vygotsky θα πρέπει να ιδωθούν όχι µε ανταγωνιστικό πνεύµα, αλλά στα πλαίσια ενός 

συµπληρωµατικού πλαισίου (Bauersfeld 1988, Cobb 1990, 1994) όπως και οι ίδιοι οι 

                                                
100Ματσαγγούρας Η. (1998), «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 
Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000 σελ 124  
101 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 39  
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
102 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 78 
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δηµιουργοί, τους επεδίωξαν. Η προσπάθεια για πάντρεµα των δύο θεωριών, πηγάζει 

από το γεγονός ότι υπάρχει και ένα ενεργητικό άτοµο (Piaget) και ένα ενεργητικό 

περιβάλλον (Vygotsky). Ήδη υπάρχουν σχολές όπως η ονοµαζόµενη σχολή της 

Γενεύης (Perret-Clermon 1980) η οποία επιχειρεί να συνδυάσει τις θεωρίες αυτές, 

καθώς επίσης η εµφάνιση της εθνοµεθοδολογικής προσέγγισης στους κόλπους του 

ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισµού για τη µελέτη του πολιτισµικού στοιχείου της 

τάξης των Μαθηµατικών επιβεβαιώνει την αναζήτηση αυτής της 

συµπληρωµατικότητας (Bauersfeld 1988)103. 

Οι σύγχρονοι κονστρουκτιβιστές που συνενώνουν τις πιαζετικές και 

βιγκοτσκιανές αναγνωρίζουν ότι η διαµαθητική επικοινωνία δεν επενεργεί 

αναπτυξιακά µόνο έµµεσα, µέσω συγκρούσεων, αλλά και αµεσότερα, µέσω της 

συνεργασίας και της αλληλοδιδασκαλίας, η οποία οδηγεί σε ανώτερα σχήµατα από 

ό,τι η ατοµική δράση. Γι’ αυτό τελευταία γίνεται λόγος για «συνεποικοδοµισµό», και 

όχι απλό, ατοµικό εποικοδοµισµό (βλ. και Damon 1995, σελ 338)104.   

Για τον εκπαιδευτικό όµως, παραµένει το ερώτηµα για το πώς θα συνδυάσει 

στην πράξη τις πιαζετικές µε τις βιγκοτσκιανές απόψεις χωρίς να πέσει στις παγίδες 

τους. Οι απόψεις του Piaget είναι δυνατό να οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στη 

ροµαντική αντίληψη του µονοµάχου µαθητή που κατακτά τα κάστρα της γνώσης, ενώ 

οι απόψεις του Vygotsky µπορεί να τον οδηγήσουν στην παγίδα του άκρατου 

διδακτισµού, που εξαντλείται στη µεταβίβαση της γνώσης, όπως για αιώνες έκανε το 

παραδοσιακό σχολείο, παραθεωρώντας τις τάσεις και τις δυνατότητες των µαθητών 

να αναζητούν και να εφευρίσκουν τη σηµασία των πραγµάτων, κι έτσι να οικοδοµούν 

ως άτοµα µε ενεργητικό τρόπο την εικόνα του κόσµου που τα περιβάλλει105.  

Είναι πρακτικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να είναι ένας δάσκαλος οπαδός 

συγχρόνως και του Piaget και του Vygotsky, να ενθαρρύνει δηλαδή τους µαθητές του 

να εκφράσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα θα εισάγει ένα σήµα 

σηµειολογικής παρέµβασης. Έχει όµως τη δυνατότητα να ελίσσεται και να 

εναλλάσσει τον τρόπο διδασκαλίας που επιλέγει να χρησιµοποιήσει σε εναλλακτικές 

φάσεις της (διδασκαλίας), υποστηρίζοντας κάθε φάση ανάλογα µε τις ενέργειές του 

τη µια ή την άλλη θεωρία. Ενεργώντας σύµφωνα µε τον Piaget µπορεί να ενθαρρύνει 

                                                
103 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 39 
104Ματσαγγούρας Η. (1998), «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 
Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000 σελ 120 
105 ό.π σελ 121 
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τους µαθητές του να εκφρασθούν µε το δικό τους τρόπο και να χτίσουν µόνοι τους τη 

γνώση τους. Ενεργώντας ως καθοδηγητής προσφέρει στους µαθητές υποδειγµατικές 

δραστηριότητες και τρόπους έκφρασης προς µίµηση. Τους προσφέρει δηλαδή 

εργαλεία για να στηρίξουν τη σκέψη τους, κάτι εξαιρετικά χρήσιµο, ιδιαίτερα για 

τους αδύνατους µαθητές.  

Εν κατακλείδι, προτείνεται µια τέτοια προσέγγιση που να συνδυάζει τις 

προσεγγίσεις που πηγάζουν από τις θεωρίες των Piaget και Vygotsky, δηλαδή την 

ατοµική και συλλογική προσέγγιση αντίστοιχα, και η οποία είναι η αλληλεπιδραστική 

προσέγγιση106.   
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106Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 40  
107 ό.π 

Ατοµική προσέγγιση 
Η µάθηση είναι ατοµική αλλαγή σύµφωνα µε τα 
διάφορα βήµατα της γνωστικής ανάπτυξης και 
σύµφωνα µε το γνωστικό πλαίσιο. 

Συλλογική προσέγγιση 
Η µάθηση είναι διαδικασία εκπολιτισµού, µε σηµείο 
αναφοράς, προϋπάρχουσες κοινωνικές δοµές, που 
υποστηρίζεται από (δια)µεσολαβητικά µέσα ή 
κατάλληλες αναπαραστάσεις 

Αλληλεπιδραστική προσέγγιση 
Δάσκαλοι και µαθητές αλληλεπιδραστικά συγκροτούν 
την κουλτούρα της τάξης, προκύπτουν συµβάσεις µέσα 
από συζητήσεις τόσο για το αντικείµενο της διδασκαλίας 
όσο και για διάφορες κοινωνικές ρυθµίσεις, η 
επικοινωνία καθίσταται εφικτή µέσα από 
διαπραγµάτευση του νοήµατος. 
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3.2. Η θεωρία του Dewey και η συµβολή του στο Διδακτικό σχεδιασµό 

 

Ο Dewey εκθέτει την προβληµατική φύση της εµπειρίας, η οποία δε µας είναι 

«δοσµένη», αλλά  δηµιουργείται από τις συναλλαγές µε τη φύση και µεταξύ των 

ατόµων και γι’ αυτό εξαρτάται από την προϋπάρχουσα γνώση που φέρουν µαζί τους. 

Στη θεώρηση του Dewey για τη µάθηση (Dewey 1916, Dewey1938a, McDermott 

1981), η προβληµατική εµπειρία εµφανίζεται στο προσκήνιο. Για το Dewey, οι 

πρωτογενείς εµπειρίες εµφανίζονται σε µια φυσική και κοινωνική κατάσταση. 

Επιπλέον, οι µαθητές δεν είναι σε µια κατάσταση όπως είναι «η µπογιά στον κουβά» 

αλλά η εµπειρία είναι µια ενεργής συναλλαγή που συντονίζεται µέσα από αυτό που 

γίνεται και αυτό που ήδη υφίσταται (Dewey, 1938b)108. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

αυτής της διαδικασίας που ονοµάζεται εµπειρία, είναι η πράξη και η δοκιµή-βασικά 

στοιχεία της πειραµατικής-ερευνητικής µεθόδου. Δηλαδή ο άνθρωπος καταβάλλει µια 

προσπάθεια, επιχειρεί να κάνει κάτι. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, η εµπειρία του 

ανθρώπου διαφοροποιείται από τη σχέση του µε το περιβάλλον. Συγχρόνως όµως η 

ανθρώπινη πράξη διαφοροποιεί το περιβάλλον (Dewey, 1925)109.      

Σύµφωνα πάντα µε τον Dewey, η σκέψη δεν είναι θεωρητική, αλλά ένα είδος 

δράσης. Ο άνθρωπος, σκεπτόµενος και προβληµατιζόµενος πάνω σε καινούρια 

δεδοµένα (προβληµατική εµπειρία) που ξεπερνούν τη συνηθισµένη σ’ αυτόν εµπειρία 

σχηµατίζει µια υπόθεση σχετικά µε τη λύση ενός προβλήµατος. Τούτο σηµαίνει ότι η 

ανθρώπινη σκέψη εκκινά από µια ανησυχία, από µια αµφιβολία και δεν είναι απλά 

µια ενέργεια αυθόρµητης έκφρασης, µιας νοητικής αποφόρτισης110. Στην περίπτωση 

της προβληµατικής εµπειρίας, τη διαδικασία σχηµατισµού υποθέσεων ο Dewey την 

ονοµάζει διερεύνηση. 

Η διερεύνηση  (Dewey, 1938a), είναι ένας ανακλώµενος µετασχηµατισµός της 

αντίληψης, της σκέψης και της πράξης που επανασυνδέει την εµπειρία σε ένα πιο 

ικανοποιητικό όλο. Η διαδικασία της διερεύνησης εµπλέκει συλλογισµό των 

εµπειριών, παρέχοντας εργαλεία όπως οι έννοιες, σχέδια και χειρονοµίες που 

δεικνύουν χαρακτηριστικά της εµπειρίας που είναι προβληµατικά. Ταυτόχρονα, 

παρέχουµε εργαλεία που θα βοηθήσουν στην ανακάλυψη διαφόρων πιθανών λύσεων. 
                                                
108 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 36  
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
109 Κρίβας Σ. (1995), «Παιδαγωγική Επιστήµη: Βασική Θεµατική», 2η έκδ., Αθήνα, Gutenberg 2000, 
σελ167 
110 ό.π 
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Μέσα από τον πειραµατισµό και το συλλογισµό, τόσο τα σχήµατα όσο και η 

αντίληψη µετασχηµατίζονται αργά αργά ώστε να δοθεί συνοχή, συντονισµός και 

σηµασία στις συναλλαγές µας. Η διερεύνηση εµπλέκει ψυχολογική, φυσική και 

κοινωνική αλληλεπίδραση η οποία επιτρέπει σταδιακά τη µετατροπή του 

προβληµατισµού σε µια νέα κατανόηση. Η προϋπάρχουσα γνώση εµπλέκεται και στη 

δηµιουργία της αρχικής προβληµατικής και στην νέα κατανόηση111. 

Ο Dewey αντιµετωπίζεται ως µαθητοκεντρικός παιδαγωγός, ο οποίος δίνει 

έµφαση στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των µαθητών και των ικανοτήτων τους 

πέραν των εντολών του αναλυτικού προγράµµατος. Ο Dewey αγωνίστηκε για να 

αντικρούσει οποιαδήποτε προσπάθεια που θέλει την προϋπάρχουσα γνώση των 

παιδιών και την επιθυµητή από το αναλυτικό πρόγραµµα γνώση σε σύγκρουση ή 

διχοτοµία (Dewey, 1938b). . Ο Dewey αντιµετωπίζει τη γνώση των παιδιών ως 

ρευστή, ελαστική, παραγόµενη και ασχηµάτιστη. Με το σχεδιασµό κατάλληλων 

εµπειριών, ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ικανός ώστε να κινηθεί από τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών προς ένα πιο σταθερό, τελειωτικό και 

δοµηµένο περιεχόµενο οργανωµένων θεµάτων. Έτσι η ευθύνη του εκπαιδευτικού 

έγκειται τόσο στο να καταστήσει ικανό το παιδί να διεξάγει µια διερεύνηση, αλλά και 

να καθοδηγήσει τη διερεύνηση ούτως ώστε να οδηγήσει προς µια ευρύτερη 

συµµετοχή στην κουλτούρα που πρόκειται να ενταχθεί το παιδί. 

Η εργασία του Dewey καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του επικεντρώθηκε στην 

κατανόηση των συνθηκών που επιτρέπουν στη διερεύνηση να προχωρήσει και εδώ 

παρουσιάζεται η πιο εµφανής έµπνευση για τους σχεδιαστές αλληλεπιδραστικών 

εµπειριών. Το κλειδί είναι αυτό: Να δοθεί έµφαση σε ό,τι είναι προβληµατικό σε µια 

εµπειρική συναλλαγή από την οπτική γωνία του µαθητή και να παραχωρείται χρόνος 

και χώρος ούτως ώστε να προκύψει διερεύνηση ως µια δραστηριότητα από µόνη 

της112. Το παιδί πρέπει να µαθαίνει µε την ενέργεια και η δε µάθηση δεν είναι εφικτή 

και αποτελεσµατική αν το µαθησιακό πρόβληµα δε γίνει πρόβληµα και για τον ίδιο το 

µαθητή113. Μια δεύτερη διεργασία είναι η παροχή εργαλείων που θα εξασφαλίζουν 

την αποτελεσµατικότητα της διερεύνησης. Η διερεύνηση δεν εµφανίζεται µέσα στο 

µυαλό αλλά σε άµεση σχέση µε τον κόσµο και τους άλλους.  
                                                
111 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 37  
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
112 ό.π σελ 38 
113 Κρίβας Σ. (1995), «Παιδαγωγική Επιστήµη: Βασική Θεµατική», 2η έκδ., Αθήνα, Gutenberg 2000 
σελ168 
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Για να επιτύχουν, οι µαθητές χρειάζονται τρόπους για να σχεδιάσουν και να 

ανακαλύψουν ιδέες και φαινόµενα, αλλά και για να εξετάσουν εναλλακτικές ιδέες 

πειραµατικά. Επιπλέον η γλώσσα (που ο Dewey τη θεωρεί «το εργαλείο των 

εργαλείων») µπορεί να είναι ανεκτίµητης αξίας για ανά-περιγραφή, ανά-

προσανατολισµό και ανά-κατασκευή εµπειριών. Στοχεύει στο συντονισµό της 

κατανόησης κάποιου ατόµου µε κάποιο άλλο που σταδιακά µεταφέρει 

ιδιοσυγκρασιακές ιδέες προς ένα κοινό έδαφος. Έτσι ο Dewey υπερβαίνει το 

παράδοξο της συνέχειας επικεντρωµένος στη φύση της εµπειρίας. Υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες, ο µαθητής που εµπλέκεται σε προβληµατικές εµπειρίες µπορεί 

να δεχθεί τροποποίηση στην προϋπάρχουσα γνώση. Αυτή η τροποποίηση αναδοµεί 

στοιχεία της σκέψης, της αντίληψης και της πράξης σε ένα πιο ολοκληρωµένο και µε 

συνοχή σύνολο114.    

Η θεωρία του Dewey έχει κοινά στοιχεία µε τη θεωρία του Vygotsky αφού 

έχουν ως βάση τους την επίδραση της κοινωνίας στο άτοµο και τη γνώση, καθώς 

επίσης τοποθετούν το φαινόµενο της εννοιολογικής αλλαγής έξω από το άτοµο, αφού 

λαµβάνει χώρα µόνο στα πλαίσια αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον. Και οι δύο 

θεωρίες ενστερνίζονται το µοντέλο των Διδακτικών-Μαθησιακών καταστάσεων και 

αυτό φαίνεται στη θεωρία του Dewey, από το ρόλο που ορίζει για το σχολείο και τους 

εκπαιδευτικούς. 

Απαραίτητη λειτουργία για το σχολείο είναι η µεταβίβαση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς του παρελθόντος, στοιχείο απαραίτητο για την απόκτηση πείρας από το 

παιδί και για την ενεργό συµµετοχή του στην κοινωνική ζωή της κοινότητας. Η 

παιδική όµως δράση δε θα πρέπει να εµποδίζεται από τον ασφυκτικό εγκλωβισµό του 

παιδιού στη γνώση των επιτευγµάτων του παρελθόντος, η οποία µένει ως αδρανές 

υλικό στο γνωστικό στερέωµα του παιδιού και ως αµετάβλητα αυτονόητη κατάσταση 

(Lassahn, 1988). Αυτό δε βοηθά την ανάπτυξη, και µάλιστα κριτικά της σκέψης. 

Απαιτεί από το σχολείο να ενθαρρύνει και να βοηθήσει το παιδί να διαταράξει και να 

θέσει υπό κριτική τα αυτονόητα, να πρωτοβουλήσει, να αµφισβητήσει προηγούµενες 

εµπειρίες, που θεωρούνταν ότι ίσχυαν αναλλοίωτα και να συνδέσει τη σχολική 

πραγµατικότητα µε τα στοιχεία και την πείρα της εξωσχολικής κοινωνικής ζωής115.    

                                                
114 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σελ 38  
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
115 Κρίβας Σ. (1995), «Παιδαγωγική Επιστήµη: Βασική Θεµατική», 2η έκδ., Αθήνα, Gutenberg 2000 
σελ168 
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4. Η µάθηση και η διδασκαλία (των Μαθηµατικών) ως 
εννοιολογική αλλαγή των προϋπαρχουσών ιδεών και 
αντιλήψεων των µαθητών 
 
4.1 Τι ονοµάζουµε προϋπάρχουσες ιδέες  

Οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται, συνήθως, κατά τη διδασκαλία των 

Μαθηµατικών αλλά και των πλείστων γνωστικών αντικειµένων, στις ιδέες που οι 

ίδιοι θέλουν να αποκτήσουν οι µαθητές τους και οι οποίες ορίζονται σε γενικές 

γραµµές από το αναλυτικό πρόγραµµα. Οι έρευνες όµως απέδειξαν ότι οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών συχνά αντιστέκονται ακόµη και στις καλύτερες 

προσπάθειες του εκπαιδευτικού να µεταδώσει τις γνώσεις σωστά χωρίς να 

δηµιουργηθούν παρανοήσεις116. Δυστυχώς, όµως, φαίνεται δεν είναι αρκετό να 

επιδιώκει και να πετυχαίνει ο εκπαιδευτικός την ακρίβεια της γνώσης ή της µεθόδου 

διδασκαλίας, αλλά πρέπει και οι µαθητές συνειδητά και µη, να είναι ανοιχτοί στη νέα 

γνώση και να µην αντιστέκονται, γεγονός που δηµιουργεί λανθασµένες αντιλήψεις 

και παρανοήσεις.   

Ένα µεγάλο µέρος των ευρηµάτων των ερευνών παρουσιάζει τη σηµασία των 

προϋπαρχουσών ιδεών δηλώνοντας ότι η διαδικασία της µάθησης στηρίζεται αρχικά 

στην προϋπάρχουσα γνώση και σε δεύτερη φάση στη νέα γνώση που παρουσιάζεται. 

Η προϋπάρχουσα γνώση µπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση µε το νέο υλικό (τη νέα 

γνώση) και κατά συνέπεια οι µαθητές να αλλοιώνουν το νέο υλικό στα πλαίσια της 

διαδικασίας της µάθησης. Παραµέληση της προϋπάρχουσας γνώσης µπορεί να 

οδηγήσει στη µάθηση µιας γνώσης διαφορετικής ή και αντίθετης από αυτή που 

αποτελούσε πρόθεση του εκπαιδευτικού, όσο καλά κι αν αυτές οι προθέσεις 

επιτεύχθηκαν από τον εκπαιδευτικό ή από κάποιο βιβλίο ή διάλεξη117. Όντας 

αντιµέτωποι µε το θέµα της προϋπάρχουσας γνώσης, πρέπει να εξετάσουµε λίγο πιο 

αναλυτικά «τι ακριβώς εννοούµε µε τον όρο αυτό», « γιατί είναι τόσο ουσιαστικός ο 

ρόλος της στη διαδικασία της µάθησης και διδασκαλίας» και το ουσιαστικότερο από 

όλα είναι ο προβληµατισµός «πώς και αν µπορούµε να επωφεληθούµε από τη 

συµβολή της προϋπάρχουσας γνώσης στην εκπαίδευση, µετατρέποντας τη σε 

                                                
116 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50 σελ 21 
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
117 ό.π 
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σύµµαχο της µάθησης αντί για αντίπαλο» και «τι είναι τελικά η εννοιολογική αλλαγή 

και πώς συντελείται;».     

Δε χρησιµοποιούν όλες οι έρευνες τους ίδιους όρους αναφερόµενες στη γνώση 

που κουβαλούν µαζί τους οι µαθητές γι’ αυτό και συναντούµε ποικιλία όρων που ο 

καθένας υποδηλώνει και µια διαφορετική, ίσως, διάσταση αυτού του γνωστικού 

υλικού και η οποία είναι συνήθως άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη γενική θεωρία στην 

οποία εντάσσεται. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαστάσεις µεταβλητότητας µεταξύ 

των όρων που χρησιµοποιούνται για να δείξουν τις  µαθηµατικές αντιλήψεις που 

κατέχουν ήδη οι µαθητές και οι οποίες αποτελούν συχνά εµπόδιο στη µάθηση. Οι 

διαστάσεις αυτές αφορούν το περιεχόµενο των εννοιών ή των αντιλήψεων αλλά και 

την οργάνωσή τους. Διακρίνοντας τους όρους µε βάση την πρώτη διάσταση (το 

περιεχόµενο) προκύπτουν οι όροι «παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις» (misconceptions), 

«εναλλακτικές ιδέες» (alternative conceptions, Hewson & Hewson 1984) και 

«προκαταλήψεις» (preconceptions, Clement 1982b, Glaser & Bassok 1989, Wiser 

1989) «αφελείς πεποιθήσεις» (naive beliefs, McCloskey 1983, Caramazza & Green 

1980) και «εναλλακτικές πεποιθήσεις» (alternative beliefs, Wiser 1989). Βάση όµως 

της δεύτερης διάστασης (της οργάνωσής τους) διαφοροποιούνται και εντάσσονται σε 

δύο γενικότερες οµάδες, την οµάδα των «αντιλήψεων» (conceptions) και 

«πεποιθήσεων» (beliefs) και τη δεύτερη οµάδα των «πλαισίων» (frameworks) και των 

«θεωριών» (theories). Έτσι προκύπτουν όροι όπως «εναλλακτικά πλαίσια» 

(alternative frameworks, Driver 1983, Driver & Easley 1978) και «αφελείς θεωρίες» 

(naive theories, McCloskey 1983, Resnick 1983). Παρακάτω παραθέτονται 

αναλυτικότερα οι διαφορές τους.  

 Ο πιο συνηθισµένος όρος που συναντούµε είναι  «παρανοήσεις ή 

παρεξηγήσεις» (misconceptions), και ο οποίος τονίζει τη λανθασµένη φύση των 

ιδεών των µαθητών. Χρησιµοποιούνται επίσης όροι που περιλαµβάνουν ορισµό, 

«εναλλακτικές ιδέες» (alternatives), υποδηλώνουν µια πιο σχετικοκρατική 

επιστηµολογική προοπτική. Οι αρχικές ιδέες των µαθητών δεν κρίνονται πάντοτε ως 

λανθασµένα στοιχεία που χρειάζονται διόρθωση ή αντικατάσταση αλλά θεωρούνται 

και ως κατανοήσεις οι οποίες είναι απλώς διαφορετικές από αυτές των ειδικών. Η 

ιστορία των θεωριών των αλλαγών στις φυσικές επιστήµες είναι συχνά τοποθετηµένη 

στη µετάφραση αυτή, των ιδεών των µαθητών και της εξέλιξής τους. (Kuhn 1964, 

Wiser 1989). Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών είναι δυσανάλογες µε τις 

έννοιες των ειδικών κατά τρόπο παράλληλο προς τις επιστηµονικές θεωρίες από 
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διαφορετικές ιστορικές περιόδους118. Οι επιστηµονικές θεωρίες δε γεννήθηκαν από τη 

µια στιγµή στην άλλη, αντιθέτως ανακαλύφθηκαν, εξελίχθηκαν, τροποποιήθηκαν ή 

και απορρίφθηκαν ακόµη119. Αυτή τη διαδικασία εξέλιξης επιθυµεί η εκπαίδευση και 

για τις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών οι οποίες έχουν αρκετά κοινά στοιχεία 

µε επιστηµονικές αντιλήψεις της αρχαιότητας ή ακόµη και του Μεσαίωνα.   

Μια τρίτη οµάδα όρων κατέχει µια ενδιάµεση θέση στα πλαίσια της 

επιστηµολογικής διάστασης. Οι «προκαταλήψεις» (preconceptions) και οι «αφελείς 

πεποιθήσεις» (naive beliefs) τονίζουν την ύπαρξη ιδεών των µαθητών προ της 

διδασκαλίας χωρίς καµία ξεκάθαρη ένδειξη της εγκυρότητας ή της χρηστότητας τους 

στη µάθηση εξειδικευµένων εννοιών. Έτσι κι αλλιώς οι ερευνητές που τις 

χρησιµοποιούν θέλουν να τονίσουν τις αρνητικές πτυχές τους.  

Αυτή η επιστηµολογική διάσταση τονίζει τις διαφορές στο περιεχόµενο. 

Το περιεχόµενο των αντιλήψεων των µαθητών είτε λανθασµένες, είτε 

προϋπάρχουσες, είτε εναλλακτικές είναι, κρίνεται σε σύγκριση µε το περιεχόµενο των 

εννοιών των ειδικών. Αλλά αυτοί οι όροι βρίσκονται σε αντιπαράθεση και σε µια 

δεύτερη διάσταση που τους διακρίνει στη βάση της οργάνωσής τους. Οι όροι 

«αντιλήψεις» (conceptions) και «πεποιθήσεις» (beliefs), επικεντρώνονται στις 

ατοµικές ιδέες και δεν αναµειγνύουν άµεσα, µεγαλύτερης κλίµακας γνωστικές δοµές 

που να τις συµπεριλαµβάνουν. Αντιθέτως τα «πλαίσια» (frameworks) και οι 

«θεωρίες» (theories) εισηγούνται ότι συγκεκριµένες αντιλήψεις των µαθητών είναι 

ενσωµατωµένες σε µεγαλύτερης κλίµακας δοµές που ενοποιούν και συσχετίζουν 

αυτές τις ιδέες. Έτσι οι ψυχολογικοί ισχυρισµοί των ερευνητών, µε αυτή την 

τελευταία θεωρητική προοπτική, είναι πιο δυνατοί από αυτούς που εστιάζονται στις 

εξατοµικευµένες «αντιλήψεις» ή «πεποιθήσεις». Πρέπει να δείξουν όχι µόνο ότι οι 

µαθητές έχουν συγκεκριµένες αντιλήψεις αλλά και επίσης και ότι αυτές οι ιδέες έχουν 

µεταξύ τους συσχετισµούς συστήµατος σε µια δοµή «θεωρίας» ή «πλαισίου».  

Κάθε ένας από τους παραπάνω όρους κουβαλάει µαζί του θεωρητικά 

υπονοούµενα τα οποία µπορεί, µη σκόπιµα ίσως, να παραπλανούν και να προκαλούν 

ανακρίβειες. Οι όροι που προσδίδουν την κατάσταση µιας «θεωρίας» στην 

προϋπάρχουσα γνώση είναι πρακτικά παραπλανητικοί. Για παράδειγµα, µερικοί 
                                                
118 Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition, Appendix Α σ.σ 85-86  
http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf  
119 Γίνεται σε επόµενο κεφάλαιο αναφορά στα «επιστηµολογικά εµπόδια» που εµφανίστηκαν σε σχέση 
µε διάφορες µαθηµατικές θεωρίες που ήταν λανθασµένες ή µη ολοκληρωµένες και τις ανάγκασαν να 
τροποποιηθούν και να πάρουν τη µορφή µε την οποία τις γνωρίζουµε σήµερα.  
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ερευνητές, όπως προαναφέρθει, δηµιουργούν αναλογίες µεταξύ των ιδεών των 

µαθητών και ιστορικών θεωριών (McCloskey 1983). Οι µαθητές όµως, δεν είναι 

«µικροί επιστήµονες» αλλά ούτε και συνηθισµένοι ενήλικες «µεσαιωνικοί 

επιστήµονες». Όλοι οι άνθρωποι, ακόµα και οι επιστήµονες, κτίζουν τη γνώση τους 

µέσα από ένα σύνολο «µεταφορών», το οποίο όµως δεν είναι δοµηµένο ως µια 

θεωρία γιατί δεν κατοχυρώνεται απαραίτητα από ειρµό και συνέπεια, ούτε είναι 

ολοκληρωµένο κι ούτε απαραίτητα κατέχει τη συµπερασµατική ιδιότητα. Αποτελεί 

µάλλον ένα συνάθροισµα εύχρηστων ιδεών που διέπονται από µια ελαστικότητα στη 

χρήση τους.  

Οι όροι που επικεντρώνονται στη λανθασµένη ή εναλλακτική κατάσταση 

είναι επίσης παραπλανητικοί. Η προϋπάρχουσα γνώση µπορεί να προκαλέσει λάθη, 

µπορεί όµως να προκαλέσει και  ορθή γνώση. Μερικές φορές ένα ίδιο στοιχείο της 

προϋπάρχουσας γνώσης µπορεί να αποτελέσει µια λανθασµένη εναλλακτική γνώση 

για µια θεωρία ή ένα συστατικό µιας ορθής θεωρίας σε µια άλλη περιοχή. Για το λόγο 

αυτό πρέπει οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιµετωπίζουν την προϋπάρχουσα ως 

απόθεµα παραγωγικών µεταφορών κι όχι ως µια συλλογή λανθασµένων θεωριών. Η 

αρχική γνώση είναι σαν ένα σύνολο τούβλων οικοδοµής κι όχι σαν ένα εχθρικό 

φρούριο120. Την άποψη αυτή ενστερνίζεται και η θεωρία του κονστρουκτιβισµού που 

θα εξετάσουµε στη συνέχεια του κεφαλαίου και έρχεται σε σύγκρουση µε την άποψη 

περί αναγκαιότητας αντικατάστασης της προϋπάρχουσας γνώσης.          

Παρ’ όλες αυτές τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των όρων121, αλλά 

και τα λανθασµένα υπονοούµενα που, ίσως, λανθασµένα να προσδίδουν στην 

προϋπάρχουσα γνώση, όλοι  εντοπίζουν διαφορές µεταξύ των ιδεών που οι µαθητές 

κουβαλούν µαζί τους στη διδασκαλία και των ιδεών που παρουσιάζονται από τον 

εκπαιδευτικόστην τάξη. Αντιµετωπίζουµε όλους αυτούς τους όρους ως µέρος ενός 

ευρύτερου πλαισίου γνωστικών όρων που εγκαθιστούν και διατηρούν το διαχωρισµό 

µεταξύ της κατανόησης των αρχάριων και της γνώσης των ειδικών122. Στη συνέχεια 

                                                
120 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50  σ.σ 31-32 
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
121 Στην παρούσα εργασία αναφέρονται οι αντιλήψεις των παιδιών ως «προϋπάρχουσες γνώσεις» χωρίς 
να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις διακρίσεις των όρων που προαναφέρθηκαν καθότι εξετάζονται και 
επιδιώκεται να αντιµετωπιστούν ως σύνολο. Όπου δίνεται έµφαση σε µια συγκεκριµένη διάσταση ή 
διάκριση των όρων αναφέρεται, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι παρανοήσεις από τους αναγνώστες. 
122  Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition, σελ 86 
 http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf   
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του κεφαλαίου θα εξετάσουµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϋπαρχουσών 

ιδεών όπως εντοπίζονται από τους ερευνητές και τη θεωρία που αντιµετωπίζουν την 

προϋπάρχουσα γνώση ως εµπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί ή να αποκοπεί, αλλά και 

τη θετική διάσταση που δίνει ο κονστρουκτιβισµός στο θέµα και τέλος θα 

επιχειρήσουµε να δώσουµε απαντήσεις στους προβληµατισµούς που τέθηκαν στην 

αρχή του παρόντος κεφαλαίου. 

 

4.1.1 Οι προϋπάρχουσες ιδέες ως «εµπόδιο» για τη µάθηση-Τα 

χαρακτηριστικά των προϋπαρχουσών ιδεών  

 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, οι µαθητές διατηρούν 

εσφαλµένες αντιλήψεις, οι οποίες έχουν γερές βάσεις στο µυαλό των µαθητών, 

σχετίζονται µε και επηρεάζουν τη µάθηση και την οποία η διδασκαλία πρέπει να 

αντικρούσει και να αντικαταστήσει. Αυτή είναι η γενική άποψη που επικρατεί για τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών και την οποία επιδιώκει να αντικρούσει ο 

κονστρουκτιβισµός (Εποικοδοµητισµός), υποστηρίζοντας ότι αφού η γνώση για και 

από τον κόσµο δεν είναι τίποτα άλλο από µια κατασκευή, οι προϋπάρχουσες γνώσεις 

και οι αντιλήψεις των παιδιών µπορούν να παίξουν σηµαντικό και παραγωγικό ρόλο 

στην απόκτηση της εξειδίκευσης των εννοιών που είναι και ο βασικός στόχος της 

διδασκαλίας123. Στόχος της εκπαίδευσης είναι, γενικότερα, να µάθει τους µαθητές να 

σκέφτονται και να δρουν ως επιστήµονες (ειδικοί), κατέχοντας την ορθή επιστηµονική 

γνώση για την ορθότητα της οποίας µπορούν να επιχειρηµατολογούν, καθώς 

παράλληλα γαλουχούνται µε τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης. Για να επιτευχθεί ο 

παραπάνω στόχος πρέπει να απαλείψουµε τις διαφορές µεταξύ των αντιλήψεων και 

εννοιών των µαθητών (αρχάριοι) και των επιστηµόνων (ειδικών) και να εστιάσουµε 

το ενδιαφέρον µας στις οµοιότητές τους, αν υπάρχουν. Σύµφωνα µε τον 

κονστρουκτιβισµό υπάρχουν οµοιότητες οι οποίες θα αναφερθούν παρακάτω.  

Η άποψη που βλέπει τις προϋπάρχουσες γνώσεις ως ανταγωνιστικές της 

µάθησης και επιδιώκει να τις αντικρούσει και να τις αντικαταστήσει υπερτονίζει την 

ασυνέχεια µεταξύ των αντιλήψεων και των εννοιών των µαθητών και των 

επιστηµόνων (Μαθηµατικών) και αντικρούει τη βασική αρχή του κονστρουκτιβισµού 

                                                
123  Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition, σελ 2 
 http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf   
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ότι οι µαθητές κτίζουν πιο αναπτυγµένη γνώση πάνω στις αρχικές, προϋπάρχουσες 

αντιλήψεις. Βάση αυτής της άποψης εντοπίζονται 7 (εφτά) κοινά χαρακτηριστικά των 

προϋπαρχουσών ιδεών κάποια από τα οποία αντικρούει ο κονστρουκτιβισµός 

επιχειρηµατολογώντας υπέρ της άποψης ότι οι αντιλήψεις των αρχάριων (µαθητών) 

µπορούν συνεισφέρουν τα µέγιστα στην κατάκτηση της γνώσης των ειδικών 

(επιστηµόνων-Μαθηµατικών) παρόλα τα σφάλµατα και τα όρια που διακρίνουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις124.      

 

Οι βασικοί ισχυρισµοί της έρευνας για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις-Τα 

κυριότερα κοινά χαρακτηριστικά τους  

 

1. Οι µαθητές έχουν εσφαλµένες προϋπάρχουσες ιδέες-παρανοήσεις 
Ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτει την άποψη που βλέπει τους µαθητές ως tabula 

rasa (άγραφους χάρτες) και ως τέτοιους τους αντιµετωπίζει όταν πρωτοπάνε σχολείο. 

Πριν να διδαχθούν τις επιστηµονικές έννοιες, οι µαθητές έχουν κάποιες αντιλήψεις 

που επιδιώκουν να εξηγήσουν διάφορα µαθηµατικά φαινόµενα, τα οποία είναι ικανές 

να εξηγήσουν οι επιστηµονικές έννοιες. Η διδασκαλία στα Μαθηµατικά παρουσιάζει 

στους µαθητές προβλήµατα τα οποία πρέπει να λύσουν. Οι «αντιλήψεις» τους ή 

«ιδέες» των µαθητών αναγνωρίζουν και συσχετίζουν παράγοντες που χρησιµοποιούν 

οι µαθητές για να εξηγήσουν έννοιες ή ιδέες που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον. 

Επίσης παρουσιάζουν τη γνώση, εξεφρασµένη µε όρους στρατηγικών επίλυσης και 

των επεξηγήσεών τους που αποτελούν το ουσιαστικότερο µέρος των επιλύσεων των 

συγκεκριµένων προβληµάτων.   

 

2. Οι λανθασµένες αντιλήψεις των µαθητών έχουν τις ρίζες τους στην 

προϋπάρχουσα γνώση 

Οι λανθασµένες αντιλήψεις των παιδιών (παρανοήσεις), πηγάζουν από 

προηγούµενη µάθηση µέσω αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, αλλά κυρίως µέσα 

από τη σχολική τάξη, ιδιαίτερα όσον αφορά τα Μαθηµατικά. Στα στοιχειώδη 

Μαθηµατικά του δηµοτικού, οι λανθασµένες αντιλήψεις προκύπτουν συνήθως µέσα 

από προηγούµενες διδασκαλίες γενικεύοντας λανθασµένα τις γνώσεις που έλαβαν, 

                                                
124 Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition, σελ 2 
 http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf   
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όταν καταπιάνονται µε καινούριους γνωστικούς στόχους-δραστηριότητες (Nesher 

1987, Resnick, Nesher, Leonard, Magone, Omanson & Peled 1989). Για παράδειγµα, 

στις προσπάθειες τους οι µαθητές να κατανοήσουν τη σειρά των δεκαδικών αριθµών 

µε διαφορετικό δεκαδικό µέρος (π.χ 3.5 και 3.721), επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν 

τις γνώσεις που έχουν ήδη για τους ακεραίους ή τα κλάσµατα. Στην πρώτη περίπτωση 

όταν συγκρίνουν τους αριθµούς 3.5 και 3.721 τους χειρίζονται ως ακεραίους 

ξεχνώντας ή µάλλον παραβλέποντας την ύπαρξη της υποδιαστολής, λέγοντας ότι το 

3.5 < 3.721. Στη δεύτερη περίπτωση όπου οι µαθητές χρησιµοποιούν τις γνώσεις που 

έχουν για τα κλάσµατα επικεντρώνονται στο µέγεθος της θέσης του τελευταίου 

ψηφίου του δεκαδικού τµήµατος αγνοώντας τη σχετική αξία των ψηφίων σε αυτές τις 

θέσεις. Άρα συµπεραίνουν ότι αφού το 3.721 έχει «χιλιοστά» και τα «χιλιοστά είναι 

µικρότερα κοµµάτια από τα δέκατα», έτσι το 3.721 < 3.5! 

 

3. Οι λανθασµένες αντιλήψεις µπορεί να είναι σταθερές και ευρέως 

διαδεδοµένες µεταξύ των µαθητών. Μπορούν να είναι γερά ριζωµένες και 

να αντιστέκονται στη µάθηση 

Οι λανθασµένες προϋπάρχουσες γνώσεις δεν είναι προσωρινές εικασίες που 

γρήγορα απορρίπτονται καθότι υπάρχουν τόσο πριν τη διδασκαλία όσο και µετά σε 

σηµαντικό αριθµό µαθητών. Για παράδειγµα, µαθητές κολεγίου κάνουν το ίδιο λάθος 

αντιστροφής µεταφράζοντας τις πολλαπλασιαστικές σχέσεις ως εξισώσεις (π.χ 

«υπάρχουν 4 άτοµα που παράγγειλαν σοκολατίνα για κάθε 5 άτοµα που παράγγειλαν 

πάστα» σε «4Χ=5Ψ»), όταν οι αρχικές σχέσεις αναφέρονταν σε προτάσεις, εικόνες ή 

πίνακες δεδοµένων (Clement 1982a). Τόσο στο συγκεκριµένο παράδειγµα, όσο και 

σε άλλες ενότητες των Μαθηµατικών παρατηρήθηκε ότι ακόµη και µετά τη 

διδασκαλία της σωστής προσέγγισης των προβληµάτων οι λανθασµένες αντιλήψεις 

συνέχισαν να υπάρχουν κατοπτριζόµενες στις µεθόδους που χρησιµοποιούνταν για 

την επίλυση προβληµάτων. Μερικές φορές συνέχιζαν να υπάρχουν παράλληλα µε την 

ορθή προσέγγιση (Clement). Οι λανθασµένες αντιλήψεις που προκύπτουν από 

προηγούµενες διδασκαλίες φαίνεται να ριζώνουν τόσο βαθειά στο µυαλό των 

µαθητών που ασκούν ένα ασυνείδητο έλεγχο στη νοητική συµπεριφορά ακόµη κι 

αφότου απέκτησε ο µαθητής «επίσηµη» (formal) µαθηµατική γνώση που είναι στερεή 

και σωστή. 
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4. Οι λανθασµένες αντιλήψεις εµπλέκονται στη διαδικασία της µάθησης 

Οι Hiebert και Behr (1988) σε διάφορες µελέτες παρατήρησαν σε µαθητές 

γυµνασίου ότι η αριθµητική τους γνώση στις προσθετικές σχέσεις ενεπλάκη στη 

µάθηση ποικίλων πολλαπλασιαστικών σχέσεων όπως η αναλογική αιτιολόγηση. Η 

πηγή της δυσκολίας των µαθητών στη µάθηση «επίσηµων» γενικών ιδεών των 

πιθανοτήτων οφείλεται στη συµβολή των λανθασµένων αντιλήψεων για 

πιθανοκρατικά συµβάντα, όπως είναι ο νόµος των µικρών αριθµών (Lindquist 1989, 

Shaughnessy 1985).  

 

5. Οι παρανοήσεις πρέπει να αντικατασταθούν 

Εφ’ όσων οι παρανοήσεις µεταξύ των µαθητών είναι τόσο διαδεδοµένες, η 

εκµάθηση Μαθηµατικών πρέπει να συµπεριλαµβάνει µια µεταφορά από τις 

λανθασµένες έννοιες των παιδιών στις επιστηµονικές έννοιες των ειδικών. Αυτή η 

µεταφορά χαρακτηρίζεται συχνά ως αντικατάσταση: πιο κατάλληλες επιστηµονικές 

έννοιες πρέπει να αναπτυχθούν και να αντικαταστήσουν τις παρούσες παρανοήσεις 

(λανθασµένες έννοιες). Η µάθηση συµπεριλαµβάνει τόσο την απόκτηση των πρώτων, 

όσο και τη διάλυση των δεύτερων. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη άποψη της 

αντικατάστασης, η µετακίνηση των λανθασµένων εννοιών δεν έχει καθόλου 

αρνητικές συνέπειες γιατί δεν έχουν κάποιο παραγωγικό ρόλο στην 

εµπειρογνωµοσύνη. Η αντιµετώπιση της εννοιολογικής αλλαγής ως αντικατάσταση 

είναι µια αρκετά διαδεδοµένη θεώρηση. 

 

6. Η διδασκαλία πρέπει να αντιµετωπίσει και να αντικρούσει τις λανθασµένες 

αντιλήψεις (ως µέθοδος πρόκλησης εννοιολογικών αλλαγών) 

Για να ελαχιστοποιηθεί η παρεµβολή των προϋπαρχουσών αντιλήψεων, η 

διδασκαλία πρέπει να φέρνει αντιµέτωπους τους µαθητές µε την ανοµοιότητα µεταξύ 

των λανθασµένων αντιλήψεων και των επιστηµονικών εννοιών. Όταν η ανοµοιότητα 

γίνει σαφής, οι µαθητές θα εκτιµήσουν τα πλεονεκτήµατα των επιστηµονικών 

εννοιών και έτσι θα αφήσουν παράµερα τις λανθασµένες αντιλήψεις. Με τη 

διαδικασία αυτή, πιστεύεται ότι προκύπτει εννοιολογική αλλαγή µέσω της 

αντικατάστασης των αρχικών εννοιών. Οι µελετητές που ανέπτυξαν διδακτικές 

προσεγγίσεις στα πλαίσια της σχολικής τάξης για τις λανθασµένες αντιλήψεις των 

µαθητών, συχνά προτείνουν λογικό ανταγωνισµό µεταξύ των αντιλήψεων αυτών και 

των υπό διδασκαλία επιστηµονικών εννοιών. Αυτή η µορφή διδασκαλίας θέλει τους 
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µαθητές πρώτα να διαρθρώνουν τις ασυνείδητες αντιλήψεις τους και µετά να 

καθιερώνουν ένα πλαίσιο σύγκρισης εγκυρότητας των υπό αντιπαράθεση εννοιών 

(Champagne, Gunstone & Klopfer 1985, Strike & Posner 1985). Η αντιπαράθεση 

ξεκινά ως µια εξωγενής κοινωνική αλληλεπίδραση η οποία όµως για να επιτύχει 

πρέπει να εσωτερικευθεί από τους µαθητές. Έτσι η αντιπαράθεση και η 

αντικατάσταση είναι ανεξήγητα συνδεδεµένες: επιτυχηµένη διδακτική αντιπαράθεση 

οδηγεί στη µάθηση µε αντικατάσταση.  

Η σχετική µεταφορά της «υπέρβασης»  έχει χρησιµοποιηθεί επίσης για να 

περιγράψει τη διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής (Brown & Clement 1989, 

Shaughnessy 1982). Καθώς η υπέρβαση εισηγείται ένα ανάλογο ανταγωνισµό µεταξύ 

των ιδεών, οι ερευνητές που συνηγορούν υπέρ της άποψης αυτής αναφέρουν τον 

τρόπο µε τον οποίο πρέπει να επιδράσει ο ανταγωνισµός έτσι ώστε οι µαθητές να 

αποκτήσουν τη διάθεση της απόρριψης των προϋπαρχουσών λανθασµένων 

αντιλήψεών τους. Μέσα από την άποψη τόσο της υπέρβασης όσο και της 

αντικατάστασης προβάλλεται η αντιµετώπιση των προϋπαρχουσών λανθασµένων 

αντιλήψεων ως εµποδίων για την ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης τα οποία 

πρέπει να ξεπεραστούν.      

 

7. Οι παρανοήσεις πρέπει να αναγνωρίζονται µέσω έρευνας 

Οι προϋπάρχουσες γνώσεις οι οποίες συχνά αποτελούν παρανοήσεις είναι 

απαραίτητο να εντοπίζονται τόσο σε γενικό επίπεδο από τους ερευνητές όσο και σε 

ατοµικό επίπεδο από τους εκπαιδευτικούς. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι 

όπως η κλινική συνέντευξη, η φωναχτή αιτιολόγηση και τεκµηρίωση του 

αποτελέσµατος ή της λύσης ενός µαθηµατικού προβλήµατος, αλλά σε γενικές 

γραµµές πρέπει να δίνεται έµφαση και σηµασία στον παράξενο και στο διαφορετικό 

τρόπο χρήσης της γνώσης από τους µαθητές αλλά και των παράδοξων µεθόδων 

επίλυσης προβληµάτων125. Παράλληλα η έρευνα δίνει λιγότερη έµφαση στην 

ανάλυση της µάθησης για τους επιτυχηµένους µαθητές στην προσπάθειά 

χαρακτηρισµού του τρόπου µε τον οποίο οι παρανοήσεις (κι οι γνωστικές δοµές που 

τις συµπεριλαµβάνουν) εµπλέκονται στη µάθηση, καθώς επίσης λιγότερη έµφαση 

                                                
125 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50  σελ 22  
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
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δίνεται και στην επιτυχηµένη διδασκαλία αφού η έρευνα επικεντρώνεται στον 

εντοπισµό των παρανοήσεων126.  

 

4.1.2 Η κονστρουκτιβιστική θεώρηση – οι προϋπάρχουσες έννοιες ως 

βάση οικοδόµησης της νέας επιστηµονικής γνώσης 

 

Όπως είδαµε µέσα από τα χαρακτηριστικά που αποδίδει η έρευνα στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις, η πλειονότητα των επιστηµονικών δεδοµένων τονίζουν τις 

διαφορές µεταξύ των προϋπαρχουσών γνώσεων και των επιστηµονικών γνώσεων 

παρά τις οµοιότητες. (Smith et al 1993). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να φαντάζει η 

διαδικασία της µάθησης ως δυσκολότερη από ότι είναι στην πραγµατικότητα, εώς και 

αδύνατη. Οι εκπαιδευτικοί παίρνουν την εντύπωση ότι οι µαθητές χρειάζονται 

απαραίτητα την προϋπάρχουσα γνώση για να µάθουν ενώ παράλληλα δηµιουργεί 

παρανοήσεις στους µαθητές και τους οδηγεί σε αντισυµβατικές ερµηνείες εννοιών. 

Όσο αυτή η αντίφαση που αποτελεί, ουσιαστικά, το παράδοξο της συνέχειας, 

εντείνεται, οι µεταφορές που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τη διαδικασία της 

µάθησης µετατρέπονται σε «διαφηµιστικά σποτς»: Η προϋπάρχουσα γνώση πρέπει να 

αντιπαρατεθεί µε την νέα γνώση, να αµφισβητηθεί, να υποστεί υπέρβαση, να 

αντικατασταθεί, να καταστραφεί, ώστε η νέα γνώση να λάβει τη θέση της. Το βάρος 

των συνεπειών κάνει το παράδοξο της συνέχειας να εµφανίζεται σαν ένα χάσµα- 

φαίνεται να µην υπάρχει καµιά γέφυρα από την προϋπάρχουσα γνώση στην 

επιθυµητή  γνώση127. 

Η κονστρουκτιβιστική θεώρηση επιδιώκει ακριβώς να γεφυρώσει αυτό το 

χάσµα εντοπίζοντας οµοιότητες µεταξύ των προϋπαρχουσών γνώσεων των µαθητών 

και των επιθυµητών γνώσεων των επιστηµόνων. Η κονστρουκτιβιστική θεώρηση 

αναφέρεται σε επανάχρηση της προϋπάρχουσας γνώσης από τη νέα γνώση αντί για 

αντικατάστασή της. Η επανάχρηση είναι δυνατή µέσω µιας διαδικασίας κατά την 

οποία η προϋπάρχουσα γνώση «ραφινάρεται»128 (δηλ. δέχεται επεξεργασία ώστε να 

                                                
126  Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition, σελ 16 
 http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf  
127 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50  σελ 30  
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
128 ό.π σελ 26 
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αποκτήσει την κατάλληλη τελική της µορφή) και συµπεριλαµβάνεται σε µια πιο 

ολοκληρωµένη δοµή.  

Παρακάτω αναφέρονται έξι (6) αρχές που εντοπίζει και στηρίζει σε σχέση µε 

την προϋπάρχουσα γνώση και µπορούν να αποτελέσουν χαρακτηριστικά της 

προϋπάρχουσας γνώσης σε αντιπαράθεση µε τα χαρακτηριστικά που της προσδίδουν 

όσοι την αντιµετωπίζουν ως εµπόδιο.   

 

1. Οι µαθητές έχουν αναπτύξει προ-αντιλήψεις πριν από την επίσηµη 

εκπαίδευση 

Οι µαθητές δεν είναι βάζα αδειανά έτοιµα για να γεµίσουν µε γνώση από το 

δάσκαλο, αντίθετα έχουν ήδη προ-διδασκαλίας έννοιες και αντιλήψεις. Ακόµα και 

στην πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου οι µαθητές έχουν κάποιες γνώσεις για τα 

Μαθηµατικά που τις απέκτησαν από το περιβάλλον τους (οικογένεια, προδηµοτικό 

σχολείο) και µέσα από ποικίλες εµπειρίες129.  

 

2. Οι µαθητές είναι ενεργοί κατασκευαστές της γνώσης και η µάθηση είναι 

µια ενεργή διαδικασία εποικοδόµησης νέας γνώσης βάση της 

προϋπάρχουσας 

Οι µαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες της γνώσης αλλά είναι ενεργοί 

κατασκευαστές της. Δεν λαµβάνουν απλά πακέτα γνώσεων από τους δασκάλους ή 

άλλες πηγές, αλλά ενεργά δοµούν και αναδοµούν τη γνώση που αποκτούν βάση των 

δικών τους προϋπαρχουσών αντιλήψεων130. Σε µια επιτυχηµένη διδασκαλία 

απαιτούνται ενεργητικές συζητήσεις στα πλαίσια του µαθήµατος κατά τις οποίες οι 

µαθητές παίρνουν θέσεις, αντιλαµβάνονται και εξηγούν µαθηµατικά προβλήµατα και 

διαρθρώνουν αιτιολογήσεις και επιχειρηµατολογία για τις ιδέες τους131. 

 

 

 

 

                                                
129 Widodo A. Reinders D., Conceptual changes views and the reality of classroom practice, 
Proceedings of the third European Symposium on conceptual change: A process Approach to 
Conceptual Change, Turku, p.p. 289-297, σελ. 290   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
130 ό.π  
131  Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition , σελ 9 
http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf  
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3. Οι µαθητές έχουν τη σκόπιµη και απόλυτη ευθύνη για τη δική τους µάθηση 

Οι µαθητές πάνε στο σχολείο µε ορισµένες προσδοκίες και µε ορισµένους 

σκοπούς. Πρέπει να αναλάβουν ένα µεγάλο µέρος του ελέγχου και της ευθύνης της 

γνώσης τους.  

 

4. Η µάθηση είναι µια αλλαγή στις έννοιες και αντιλήψεις των µαθητών 

Η µάθηση πρέπει να αντιµετωπίζεται ως «εννοιολογική αλλαγή». Τα 

µονοπάτια της µάθησης που περνούν από τις προ-διδασκαλίας αντιλήψεις προς τις 

επιστηµονικές γνώσεις πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά. Καθώς οι προϋπάρχουσες 

αντιλήψεις είναι συχνά σε απόλυτη αντίθεση µε τις επιστηµονικές αντιλήψεις, 

αποτελούν τόσο σηµείο εκκίνησης όσο και εµπόδιο για τη µάθηση132. Εάν 

προσδώσουµε στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις µια λανθασµένη διάσταση η οποία 

είναι δεδοµένη και µη αναστρέψιµη, δεν µπορούµε να τις θεωρήσουµε ως βάσεις για 

τη νέα γνώση-εφόσον είναι από τη βάση της ελαττωµατική η γνώση τότε πρέπει να 

αντικατασταθεί. Η αντικατάσταση των αρχικών εννοιών µε τις επιστηµονικές δεν 

είναι η κατάλληλη µέθοδος εννοιολογικής αλλαγής γιατί οι σχέσεις των εννοιών µε 

τις γνωστικές δοµές στις οποίες συµπεριλαµβάνονται είναι πολυπλοκότερες από ό,τι 

υποστηρίζει το µοντέλο της αντικατάστασης.  

Σηµαντικό συστατικό µιας κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, µπορεί να 

αποτελέσει ένα σύνολο χρήσιµων γνώσεων-βάσεων που είναι συγκεντρωµένες από 

τους µαθητές καθώς πρωτίστης σηµασίας έργο για µια κονστρουκτιβιστική θεωρία 

της µάθησης είναι να παρουσιάσει µια λογικοφανή ψυχολογική ανάλυση του 

παράδοξου της συνέχειας (Piaget 1971).  Όπως υποστηρίζει ο  Bereiter (1985), µια 

πειστική απάντηση βασίζεται στον εντοπισµό κάποιων πηγών που να µπορούν να 

στηρίξουν την έναρξη πιο ανεπτυγµένων γνωστικών δοµών. Με τον όρο «πηγές» 

εννοούµε οποιοδήποτε στοιχείο από την ήδη υπάρχουσα γνωστική κατάσταση του 

µαθητή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης133.  

    

 

 
                                                
132Widodo A. Reinders D., Conceptual changes views and the reality of classroom practice, 
Proceedings of the third European Symposium on conceptual change: A process Approach to 
Conceptual Change, Turku, p.p. 289-297, σελ. 290   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
133  Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition, σελ 9 
http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf  
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5. Η διαδικασία κατασκευής της γνώσης λαµβάνει χώρα σε ένα συγκεκριµένο 

κοινωνικό και υλικό πλαίσιο 

Στα πλαίσια της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης, η οικοδόµηση της γνώσης 

γίνεται αντιληπτή ως µια διαδικασία που λαµβάνει χώρα στο ατοµικό νοητικό 

σύστηµα. Πρέπει, όµως, να λαµβάνεται υπόψη ότι και το κοινωνικό και το υλικό 

µαθησιακό περιβάλλον επηρεάζουν ουσιαστικά στο σχηµατισµό των ατοµικών 

κατασκευών. Έτσι, όχι µόνο οι προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών αλλά επίσης το 

κοινωνικό και υλικό πλαίσιο που παρέχεται από το µαθησιακό περιβάλλον, πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως συν-κατασκευαστές της γνώσης.        

 

6. Η εµπειρία της µάθησης θα πρέπει να προκαλεί αναστάτωση στους 

µαθητές 

Τα άτοµα αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα αρχικά αφοµοιώνοντας και 

εντάσσοντας τη νέα πληροφορία στις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δοµές τους. Αν αυτή 

η διαδικασία δεν είναι επιτυχής, οι γνωστικές δοµές  χρειάζονται περαιτέρω 

ανάπτυξη. Ο  Piaget ονοµάζει τη διαδικασία αυτή «συµµόρφωση134». Μια εµπειρία 

θα γίνει αποδεκτή ως νέα και πρωτότυπη µόνο όταν προκαλέσει αναστάτωση σε 

σχέση µε τις προσδοκίες των ατόµων135.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνεται η 

υπέρβαση του παράδοξου της συνέχειας µέσω του µετασχηµατισµού των 

προϋπαρχουσών γνώσεων σε επιστηµονικές γνώσεις. 

 

4.1.3 Εννοιολογική αλλαγή-Γιατί είναι αναγκαία και  πώς επιτυγχάνεται 

 

Όντας αντιµέτωποι οι εκπαιδευτικοί µε το παράδοξο της συνέχειας, πρέπει να 

επιδιώξουν την υπέρβαση του έτσι ώστε να επιτύχουν την εποικοδόµηση της 

επιστηµονικής γνώσης στηριζόµενοι στη θεωρία του κονστρουκτιβισµού. Ο 

κονστρουκτιβισµός θέτει τις βάσεις για αυτή την υπέρβαση καθώς επιδιώκει, αλλά 

και καταφέρνει να αποδείξει ότι υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία µεταξύ της 

προϋπάρχουσας γνώσης των µαθητών και της επιστηµονικής γνώσης, γεγονός που 

                                                
134 Εξετάσθηκαν αναλυτικά οι απόψεις του Piaget περί εννοιολογικών αλλαγών στο τρίτο κεφάλαιο 
της παρούσας πραγµατείας. 
135  Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition, σελ 19  
http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf  
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καθιστά πιο εύκολη την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής και την κατάκτηση της 

επιστηµονικής γνώσης.  

Μελέτες, σχετικές µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις, εντόπισαν ότι οι αντιλήψεις 

των µαθητών είναι όµοιες σε µορφή αλλά διαφορετικές σε περιεχόµενο από τις 

επιστηµονικές αντιλήψεις των ειδικών. Άλλοι ερευνητές τονίζουν τις φανερές 

διαφορές που έχει η γνώση των µαθητών και των επιστηµόνων. Χαρακτηρίζουν την 

αιτιολόγηση των µαθητών (αρχάριων) ως «συγκεκριµένη» ενώ των επιστηµόνων 

(ειδικών) ως θεωρητική (Chi, Feltovich & Glaser 1981, Larkin 1980). Η θεωρητική 

σκέψη αποτελεί το κύριο εµπόδιο που διαχωρίζει τους ειδικούς από τους αρχάριους-

ένα εµπόδιο που ξεπερνιέται µόνο όταν οι αρχάριοι αποκτήσουν ένα νέο και εντελώς 

διαφορετικό τρόπο σκέψης. Αυτή η θέση αρνείται  την οποιαδήποτε σχέση µεταξύ 

των δύο µορφών σκέψης και γνώσης136. Η «συγκεκριµένη» σκέψη είναι η σκέψη που 

επικεντρώνεται  στη απλή και επιφανειακή προσέγγιση ενός προβλήµατος ή των 

χαρακτηριστικών ενός αντικειµένου και κατά συνέπεια προάγει επιφανειακή-

συγκεκριµένη γνώση ενώ η επιστηµονική σκέψη µπορεί να οδηγηθεί κατευθείαν στα 

πιο βαθιά χαρακτηριστικά ενός προβλήµατος ή ενός αντικειµένου137. Παρατηρήθηκε 

όµως, ότι πολλές από τις αρχικές γνώσεις των µαθητών, περιέχουν εν µέρει 

επιφανειακή δοµή και εν µέρει πιο βαθιά δοµή138. Αντίστοιχα, µια εναλλακτική θέση 

είναι ότι υπάρχουν πολλά θεωρητικά στοιχεία στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των 

παιδιών για θέµατα Φυσικής αλλά και Μαθηµατικών. Η θέση αυτή στηρίζεται στο 

γεγονός ότι τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες αναγκάζονται καθηµερινά να κάνουν 

µικρό-υπολογισµούς και να εξηγούν καταστάσεις και αποτελέσµατα που τους 

αναγκάζουν να αιτιολογούν και να αναλύουν, χρησιµοποιώντας όρους που συχνά δεν 

είναι λιγότερο θεωρητικοί από τους όρους που χρησιµοποιούν οι επιστήµονες.     

Ποικίλες έρευνες για τη µάθηση των Μαθηµατικών επικεντρώθηκαν στον 

τρόπο µε τον οποίο µερικές και υπό εξέλιξη έννοιες των µαθητών διαφέρουν από 

αυτές των ειδικών σε διάφορες γνωστικές περιοχές των Μαθηµατικών όπως σχέσεις 

θέσεων στους δεκαδικούς (Hiebert & Wearne 1986, Nesher & Peled 1986, Resnick et 

al 1989), λειτουργίες δεκαδικών αριθµών (Fischbein et al 1985, Hiebert & Wearne 

1985, 1986), βασικά στοιχεία δειγµατοληψίας και πιθανότητας (Shaughnessy 1977, 
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1985, 1992, Tversky & Kahneman 1982). Οι παραπάνω έρευνες κατέληξαν στο 

γενικό συµπέρασµα ότι οι λανθασµένες αντιλήψεις των µαθητών πηγάζουν 

ουσιαστικά από υπέρ-γενικευµένο πλαίσιο εφαρµογής των προϋπαρχουσών 

µαθηµατικών εννοιών-χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, τη γνώση που έχουν για 

τους ακεραίους και σε άλλη µορφή αριθµών π.χ δεκαδικούς. Στη συνέχεια θα 

αναλύσουµε µια έρευνα πάνω στις σχέσεις σειράς και ισότητας µεταξύ των κλασµάτων 

(Smith 1990), που επικεντρώνεται στα κοινά χαρακτηριστικά των γνωστικών 

συστηµάτων ειδικών και των αρχάριων, στην επαναχρησιµοποίηση της γνώσης των 

αρχάριων από τους ειδικούς και στις µετακινήσεις του πλαισίου εφαρµογής των 

γνώσεων-κλειδιών, ως µια σηµαντική κατηγορία µάθησης. Υποστηρίζει ότι αυτές οι 

πτυχές συνέχειας της γνώσης µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικές βάσεις για 

εννοιολογική ανάπτυξη σε µια κονστρουκτιβιστική θεωρία µάθησης των 

Μαθηµατικών. 

Η έρευνα139 σύγκρινε τη γνώση των µαθητών και την αιτιολόγησή της σε 

µαθητές µεγάλων τάξεων του δηµοτικού σχολείου σε ποικίλες ασκήσεις που 

συµπεριελάµβαναν ισότητα και ανισότητα κλασµάτων-θέµατα σηµαντικά για την 

κατανόηση των ρητών αριθµών (Behr et al 1984, Hiebert 1992). Ζητήθηκε από τους 

µαθητές να συγκρίνουν ζεύγη κλασµάτων, να βρουν και να βάλουν κλάσµατα µεταξύ 

δύο δοθέντων κλασµάτων και να αξιολογήσουν ορθά και λανθασµένα παραδείγµατα 

δικαιολογώντας το γιατί. Για παράδειγµα, µια συχνής χρήσης τακτική για τη 

σύγκριση, π.χ των κλασµάτων 8/11 και 7/15, ήταν να ισχυριστούν ότι ο κοινός 

αριθµός αναφοράς, το 1/2 βρίσκεται µεταξύ των 8/11 και 7/15 και να 

χρησιµοποιήσουν αυτή τη σειριοθετική σχέση για να συµπεράνουν ότι   8/11>7/15. 

Δέκα µαθητές του δηµοτικού που µόλις είχαν ενταχθεί στο κεφάλαιο των κλασµάτων 

θεωρήθηκαν ως «αρχάριοι» ενώ έντεκα µαθητές των οποίων η αιτιολόγηση ήταν 

ακριβής, άµεση, ελαστική και αξιόπιστη, θεωρήθηκαν ως «ειδικοί» επί του θέµατος.  

Δύο στρατηγικές αιτιολόγησης των κλασµάτων είναι ικανές να λύσουν (αν όχι 

όλα), τα περισσότερα από αυτού του είδους τα προβλήµατα των κλασµάτων-η 

µετατροπή των κλασµάτων σε κλάσµατα µε κοινό παρονοµαστή και η µετατροπή σε 

κλάσµατα µε κοινό αριθµητή. Χρησιµοποιώντας τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µπορεί να 

εφαρµοστεί σε τελική φάση η γνώση των ακεραίων. Αναµενόταν πως οι ειδικοί θα 
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χρησιµοποιούσαν τον ένα ή και τους δύο από τους παραπάνω τρόπους επίλυσης των 

προβληµάτων, καθώς τα εκπαιδευτικά προγράµµατα προωθούν γενικές στρατηγικές, 

δηλαδή γενικούς κανόνες επίλυσης προβληµάτων. Δε συνέβη, όµως αυτό, καθώς οι 

ειδικοί χρησιµοποίησαν ποικίλες µεθόδους οι οποίες δεν αποτελούσαν γενικούς 

κανόνες όπως οι προαναφερθείσες. Περιορίζονταν σε ένα µικρό πλαίσιο συµβατής 

εφαρµογής, στο οποίο όµως αποτελούσαν αποτελεσµατικές και αξιόπιστες λύσεις. 

Χρησιµοποιήθηκαν κατά µέσο όρο 7.6 στρατηγικές επίλυσης των προβληµάτων, κάτι 

που παρατηρήθηκε σε όλους σχεδόν τους µαθητές (ειδικούς) εκτός από ένα µαθητή 

που χρησιµοποίησε µια κοινή στρατηγική για τέσσερις ασκήσεις, ενώ δύο άλλοι για 

τρεις ασκήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις στρατηγικές δεν είχαν διδαχθεί στην 

τάξη.  

Μερικές από τις στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν από τους «ειδικούς» 

ήταν: Τα σηµεία αναφοράς (Behr et al 1984). Εφόσον οι ασκήσεις αφορούσαν µόνο 

γνήσια κλάσµατα, τα σχετικά σηµεία αναφοράς ήταν 0, 1/2 και 1. Στο παράδειγµα 

σύγκρισης των 8/11 και 7/15 κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 8/11>7/15 (γιατί 

8/11>1/2 και 7/15<1/2). Ακόµη ψάχνοντας να βρουν κλάσµατα-κοµµάτια των 5/6, 

κατέληξαν στα 1/2, 1/3, 1/4  και 1/6, σκεφτόµενοι ότι το 5/6 είναι πιο κοντά στη 

µονάδα έτσι µπορούσαν να επιλέξουν και τα 1/2 και 1/3 που ήταν και τα µεγαλύτερα 

κλάσµατα. Και οι δύο στρατηγικές έδωσαν γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις χωρίς 

χρονοβόρες αριθµητικές πράξεις.  

Παροµοίως χρησιµοποιείται η µέθοδος του µισού. Συγκρίνοντας τα 12/24 και 

τα 8/16 χρησιµοποίησαν τη σχέση «το µισό του» για τα στοιχεία των κλασµάτων 

ώστε να καταλήξουν στην ισότητα των κλασµάτων. Και αυτή η µέθοδος, όπως και οι 

προηγούµενες έχουν περιορισµένο πλαίσιο εφαρµογής. Χρησιµοποιήθηκε και η 

µέθοδος του 1/4 και των 2/3 αντίστοιχα και κατά τον ίδιο τρόπο µε τη µέθοδο του 

µισού. Γενικά, οι µαθητές που ήταν οι «ειδικοί» αντί να εκµεταλλευτούν τη δύναµη 

των γενικών στρατηγικών για να λύσουν όλες τις ασκήσεις κλασµάτων που τους 

δόθηκαν, συχνά χρησιµοποιούσαν συγκεκριµένα εργαλεία που ταίριαζαν αρκετά 

καλά στην κάθε άσκηση, αφήνοντας τις γενικές στρατηγικές για περιπτώσεις όπου 

δεν υπήρχαν «εύκολες» σχέσεις για εκµετάλλευση. Παρόλη την αξιοπιστία και τη 

χρησιµότητα τους, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, δε διδάχθηκαν επίσηµα αυτές 

οι µέθοδοι, έτσι φαίνεται ότι η καταγωγή των συγκεκριµένων στρατηγικών συνδέεται 

µόνο έµµεσα µε τη διδασκαλία και ουσιαστικότερα εµπλέκεται στην εποικοδοµητική 

δραστηριοποίηση των µαθητών. 
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Πώς εργάστηκαν οι «αρχάριοι» µε τις ασκήσεις;  

Παρά τη, µικρής χρονικής διάρκειας, έκθεση των «αρχάριων» µαθητών στη 

διδασκαλία οι µαθητές του δηµοτικού επίσης χρησιµοποίησαν ποικιλία στρατηγικών 

για την επίλυση των προβληµάτων. Κατά µέσο όρο χρησιµοποίησαν 7.0 στρατηγικές 

για την επίλυση οκτώ ασκήσεων και µόνο ένας µαθητής χρησιµοποίησε µια µέθοδο 

για να λύσει και τις οκτώ ασκήσεις. Η αιτιολόγηση των απαντήσεών τους 

επικεντρωνόταν στο νοητικό ή γραφικό σχεδιασµό των διαιρεµένων (µοιρασµένων) 

ποσοτήτων (όπως π.χ κυκλικές γραφικές παραστάσεις). Το κλάσµα «2/3» 

αναπαραστάθηκε ως κλασµατική ποσότητα διαµορφωµένη από την επιλογή 2 από 

των 3 ισοµεγεθών κοµµατιών από ένα τετραγωνικό ή κυκλικό σχήµα (ολότητα). Το 

µοντέλο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη πολλών στρατηγικών. Μεγίστης 

σηµασίας για την επιλογή της µεθόδου (στρατηγικής) λύσης κάθε άσκησης, ήταν τα 

ιδιαίτερα αριθµητικά χαρακτηριστικά της, στοιχείο που κατείχε µεγάλο ρόλο και στις 

µεθόδους που χρησιµοποίησαν οι «ειδικοί». Χρησιµοποίησαν και οι «αρχάριοι» τις 

σχέσεις «το µισό του», «το 1/4 του», «τα 2/3 του» όπως και οι «ειδικοί» για τις 

αντίστοιχες ασκήσεις. 

Τόσο οι αρχάριοι (µαθητές) όσο και οι ειδικοί (είτε είναι µαθητές ή ακόµα και 

επιστήµονες), κατέχουν ποικιλία νοητικών πηγών και την προδιάθεση να επιλέγουν 

στρατηγικές που είναι άκρως αποτελεσµατικές σε περιορισµένα όµως αριθµητικά 

πλαίσια. Αυτό το αποτέλεσµα ενδεικνύει µια θεµελιώδη οµοιότητα στα συστηµατικά 

χαρακτηριστικά της γνώσης των ειδικών και των αρχάριων καθώς επέλεξαν και οι 

δύο (κατά το παράδειγµα), να αφήσουν τις «γενικής εφαρµογής» στρατηγικές για τις 

περιπτώσεις που δεν ήταν προφανής µια αποτελεσµατική, πιο συγκεκριµένη 

στρατηγική. 

Θα ήταν σηµαντική αµέλεια όµως, να µην αναφέρουµε και τις διαφορές 

µεταξύ της σκέψης και της αιτιολόγησης των αρχάριων και των ειδικών η απόκτηση 

της δεξιοτεχνίας σε µια τέτοια γνωστική περιοχή συνιστά ένα πολύπλοκο επίτευγµα 

που απαιτεί ουσιαστικές εννοιολογικές αλλαγές µέσα από µια περίοδο αρκετών 

χρόνων. Η αιτιολόγηση-επιχειρηµατολογία που καταθέτουν οι αρχάριοι είναι συχνά 

πιο στενά περιορισµένη στη χρήση του νοητικού µοντέλου της µοιρασµένης 

ποσότητας. Σε αντίθεση, η επιχειρηµατολογία των ειδικών στηρίκτηκε σε τρία 

διαφορετικά είδη αριθµητικών σχέσεων: (1) σχέσεις µέσα και µεταξύ των ακεραίων 

στοιχείων των κλασµάτων (2) αριθµητικά σηµεία αναφοράς και (3) αριθµητικές 
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µετατροπές όπως του κοινού παρονοµαστή και των δεκαδικών. Από αυτή την 

ανάλυση φαίνεται ότι διαφέρει η γνώση των ειδικών από το µοντέλο της µοιρασµένης 

ποσότητας των αρχάριων, όσον αφορά το περιεχόµενο. Η γνώση όµως της 

µοιρασµένης ποσότητας, έπαιξε σηµαντικό εννοιολογικό ρόλο για τους ειδικούς, 

κρυµµένη πίσω από την αριθµητική επιφάνεια της αιτιολόγησής τους. 

Ενώ φαινοµενικά οι αρχάριοι και οι ειδικοί κάνουν διαφορετικά πράγµατα, 

στην ουσία, µε πιο προσεκτική εξέταση στη γνώση των ειδικών διαπιστώνεται ότι οι 

αριθµητικές τους στρατηγικές βασίζονται στη γνώση της µοιρασµένης ποσότητας. 

Αυτό διαφάνηκε καλύτερα όταν ζητήθηκε από τους ειδικούς να αιτιολογήσουν πιο 

αναλυτικά τον τρόπο που εργάστηκαν. Όταν ρωτήθηκαν γιατί δούλεψαν οι 

στρατηγικές τους, ειδικότερα αυτές που εκφράστηκαν ως σχέσεις µεταξύ των 

στοιχείων των κλασµάτων, οι ειδικοί τις αιτιολόγησαν χρησιµοποιώντας όρους της 

µοιρασµένης ποσότητας. Για παράδειγµα, έλυναν τη σύγκριση των 7/11 και 7/13 

αναφέροντας ότι «ένας µικρότερος παρονοµαστής κάνει το κλάσµα µεγαλύτερο», 

δεδοµένου ότι ο αριθµητής είναι ο ίδιος. Όταν τους ζητήθηκε να δώσουν περαιτέρω 

εξηγήσεις τότε αναφέρθηκαν στο µέγεθος των κοµµατιών, ότι δηλαδή «τα εντέκατα 

είναι µεγαλύτερα κοµµάτια από τα δεκατατρίτα». Η κλασµατική γνώση των ειδικών 

βασισµένη στη µέθοδο της διαιρεµένης  ποσότητας παριστά µια διαφορετική µορφή 

συνέχειας µεταξύ των ειδικών και των αρχάριων. Η προϋπάρχουσα γνώση των 

αρχάριων παρέµεινε παραγωγική για τους ειδικούς υποστηρίζοντας παράλληλα 

καινούρια γνώση που είναι πιο επίσηµη και αξιόπιστη. Αυτή η µεταφορά 

συµπεριλαµβάνει αλλαγή στο ρόλο της γνώσης τους για τη µοιρασµένη ποσότητα. 

 Πίσω από τις νέες και ισχυρές αριθµητικές στρατηγικές των ειδικών 

παραµένει η προϋπάρχουσά τους γνώση, που είχαν ως αρχάριοι, και λειτουργεί ως η 

βάση στο γνωστικό τους σύστηµα. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί µια τρανταχτή 

απόδειξη ότι η εννοιολογική αλλαγή δεν είναι µια διαδικασία αντικατάστασης, καθώς 

η προϋπάρχουσα γνώση της διαιρεµένης ποσότητας δεν «αντικαθιστάται» από άλλες 

στρατηγικές που διδάσκονται στην τάξη. Γενικές στρατηγικές µαθαίνονται από τους 

ειδικούς και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αιτιολόγησή τους, αλλά δεν εκτοπίζουν τις 

προηγούµενες στρατηγικές αντιθέτως βασίζονται σε αυτές. Αντί να αντικατασταθεί η 

προϋπάρχουσα γνώση, παραµένει και επιτελεί ένα άλλο θεµελιώδη ρόλο στην 

ανάπτυξη της ειδίκευσης. Αυτό κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους 

εκπαιδευτικούς, στην περίπτωση που η προϋπάρχουσα γνώση περιλαµβάνει 



 78 

λανθασµένα στοιχεία τα οποία όµως δε διαφαίνονται στο αποτέλεσµα ή στην άµεση 

αιτιολόγηση. 

Τα προηγούµενα παραδείγµατα έδωσαν σηµασία σε δύο σηµαντικές 

διαστάσεις της συνέχειας µεταξύ της κλασµατικής γνώσης των ειδικών και των 

αρχάριων: (1) καµιάς από τις δύο οµάδες, η γνώση δεν είναι απλά συντεθειµένη αλλά 

είναι δοµηµένη ως πολύπλοκο σύστηµα συσχετισµένων στοιχείων και (2) ένα µεγάλο 

µέρος από τις κατανοήσεις των αρχάριων παρέµεινε για να παίξει ένα διαφορετικό 

ρόλο στη κατανόησή τους ως ειδικοί. Μια τρίτη διάσταση της συνέχειας 

επικεντρώνεται στις αλλαγές εφαρµοσιµότητας της γνώσης- µαθαίνουν οι µαθητές να 

χρησιµοποιούν αυτό που ήδη γνωρίζουν είτε σε ευρύτερα είτε σε πιο περιορισµένα 

πλαίσια. Οι µαθητές γνώριζαν καλά ότι εφαρµόζεται η µέθοδος του κοινού 

παρονοµαστή στην πρόσθεση κλασµάτων (π.χ 3/5+7/10) και γι’ αυτό την εφάρµοσαν 

σε ανάλογη άσκηση χωρίς όµως να αντιλαµβάνονται το λόγο για τον οποίο 

µετατρέπεται το 3/5 σε 6/10. Σε ασκήσεις όµως σύγκρισης κλασµάτων και 

παραγωγής ενδιάµεσων κλασµάτων µεταξύ δύο δοθέντων, µόνο οι ειδικοί 

χρησιµοποίησαν τη µέθοδο αυτή.  

Γενικές στρατηγικές όπως η µετατροπή σε κοινό παρονοµαστή είναι ισχυρά 

εργαλεία των οποίων η δύναµη αποκτιέται αργά και σταθερά και όχι µέσα σε µια 

στιγµή. Το παρακάτω παράδειγµα το αποδεικνύει: Αφορά ένα µαθητή ο οποίος 

χρησιµοποίησε τη µέθοδο του κοινού παρονοµαστή για να λύσει την άσκηση που 

ζητούσε να δοθούν κλάσµατα µικρότερα από το δοθέν κλάσµα αλλά δεν τα 

κατάφερνε να χρησιµοποιήσει την ίδια µέθοδο για να λύσει τις συγκρίσεις 

κλασµάτων και για να τοποθετήσει κλάσµατα µεταξύ δύο άλλων κλασµάτων. Στο 

τέλος της συνέντευξης του έδειξε ο ερευνητής πώς η µετατροπή σε κοινό 

παρονοµαστή έλυε την άσκηση σύγκρισης. Ενώ έδειξε ότι κατάλαβε και εκτίµησε τη 

λύση, ξαναρωτήθηκε αν υπήρχαν αριθµοί µεταξύ των 3/5 και των 5/7 και η απάντησή 

του ήταν «δεν νοµίζω» ενώ δεν έδωσε καµία ένδειξη ότι έβλεπε οποιαδήποτε σχέση 

µεταξύ της σύγκρισης που µόλις είχε λύσει και της άσκησης των ενδιάµεσων 

κλασµάτων!  

Μια σωστή στρατηγική µπορεί να αποβεί λανθασµένη όταν εφαρµόζεται σε 

πλαίσια έξω από τα όριά της. Για παράδειγµα «η αρχή του παρονοµαστή» σύµφωνα 

µε την οποία το κλάσµα µε το µικρότερο παρονοµαστή είναι το µεγαλύτερο, ισχύει 

µόνο στα κλάσµατα µε ίσους αριθµητές. Πολλές φορές οι αρχάριοι λανθασµένα 

εφάρµοζαν τη στρατηγική αυτή και σε κλάσµατα µε διαφορετικούς παρονοµαστές 
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λέγοντας π.χ ότι τα 4/6 > 6/9 γιατί «τα έκτα είναι µεγαλύτερα από τα ένατα». Οι 

ειδικοί χρησιµοποίησαν τη συγκεκριµένη στρατηγική σε περιπτώσεις για τις οποίες οι 

επιπτώσεις από τους αριθµητές ήταν ασήµαντες, αποδεικνύοντας ότι ο περιορισµός 

των πλαισίων εφαρµογής είναι, σε µερικές περιπτώσεις, πιο πολύπλοκος από ό,τι 

φαίνεται. Οι ειδικοί αντιλήφθηκαν πολύ καλά το πλαίσιο εφαρµογής της 

συγκεκριµένης στρατηγικής, δηλαδή ότι ισχύει µόνο στα κλάσµατα µε ίσους 

αριθµητές και επεδίωξαν να την εκµεταλλευτούν εφαρµόζοντάς τη σε κλάσµατα µε 

«σχεδόν ίσους αριθµητές», όπως π.χ στη σύγκριση 8/11>7/15 γιατί το 8 είναι πολύ 

κοντά στο 7 ενώ παράλληλα το 11<15.  

Η µάθηση και στις δύο περιπτώσεις συµπεριλαµβάνει µετακινήσεις στην 

εφαρµοσιµότητα των στρατηγικών περισσότερο από αλλαγές στο περιεχόµενο των 

στρατηγικών . Τα παραδείγµατα αποδεικνύουν ότι η εξειδίκευση αποκτιέται εν µέρει 

χρησιµοποιώντας αυτό που ήδη γνωρίζει ο µαθητής µέσα από πιο γενικούς και 

ισχυρούς τρόπους αλλά και γνωρίζοντας γιατί και πού εφαρµόζονται κάποια στοιχεία 

γνώσης που είναι εννοιολογικά ορθά και µπορούν να εφαρµοστούν σε πιο 

περιορισµένα πλαίσια.        

 

Η µάθηση ως εννοιολογική αλλαγή βασισµένη στη συνέχεια της γνώσης 

Αποδεικνύοντας µε το παραπάνω παράδειγµα-έρευνα τη συνέχεια της γνώσης 

και αποδεχόµενοι κατ’ επέκταση ότι η προϋπάρχουσα γνώση µπορεί να 

µετασχηµατιστεί σε επιστηµονική µέσω κάποιων διαδικασιών προκύπτει το ερώτηµα 

«Ποιες είναι τελικά αυτές οι διαδικασίες και οι µέθοδοι που πρέπει να προωθήσουν οι 

εκπαιδευτικοί ώστε να εκµεταλλευτούν το γεγονός ότι υπάρχει η προϋπάρχουσα 

γνώση και µπορεί να αποτελέσει τη βάση της νέας γνώσης;» 

Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η διαδικασία µετασχηµατισµού της γνώσης δεν 

είναι άλλη από την εννοιολογική αλλαγή, η οποία περιλαµβάνει ποικίλες µεθόδους εκ 

των οποίων µέχρι τώρα αναφερθήκαµε στην «αντικατάσταση» και το «ραφινάρισµα». 

Η µέθοδος της αντικατάστασης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη, δεν 

είναι και η καταλληλότερη γιατί, καθώς υποστηρίζει και ο Toulmin (1972), η 

εννοιολογική αλλαγή δεν είναι η µερική αντικατάσταση µιας έννοιας µε µια άλλη ή 

µιας θεωρίας µε µια άλλη. Η εννοιολογική αλλαγή προκύπτει αργά αργά και 

συµπεριλαµβάνει πολύπλοκη αναδόµηση της προϋπάρχουσας γνώσης έτσι ώστε να 
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εµπεριλάβει νέες ιδέες, ευρήµατα και αποκτήµατα. Τονίζει ότι η εννοιολογική 

αλλαγή, όπως και η επιστηµονική γνώση, είναι συνεχής και επαυξητική140. 

Πολλοί επιστήµονες, βασιζόµενοι πάνω στην κονστρουκτιβιστική άποψη που 

δεν υποστηρίζει την αντικατάσταση των προϋπαρχουσών γνώσεων προσπάθησαν να 

βρουν εναλλακτικές µεθόδους εννοιολογικής αλλαγής. Έτσι, η µάθηση περιγράφηκε 

ως «αναδιοργάνωση» ή «ενοποίηση των αρχικών ιδεών µε τις επιστηµονικές». Άλλοι 

επιστήµονες όπως η Champagne και οι συνάδελφοί της δεν απορρίπτουν εντελώς την 

«αντικατάσταση» και έτσι τη συνδυάζουν µε την «ενοποίηση» λέγοντας ότι κάποιες 

έννοιες και προϋποθέσεις των αδίδακτων σχηµάτων πρέπει να αντικατασταθούν ή να 

ενοποιηθούν µε τις έννοιες και τις προϋποθέσεις των σχηµάτων των ειδικών141. Μέσα 

από όλους τους όρους που επιχειρούν να εκφράσουν τη διαδικασία της µάθησης, 

δεδοµένης της διαδικασίας εννοιολογικής αλλαγής, ο πιο ολοκληρωµένος σε 

περιεχόµενο και δυνατότητα εφαρµογής είναι το «ραφινάρισµα».   

Η µέθοδος του «ραφιναρίσµατος» (επεξεργασία και τελειοποίηση των 

γνώσεων), προκύπτει µέσα από τη συνέχεια της γνώσης και γίνεται αποδεκτή ως 

γενική περιγραφή των εννοιολογικών αλλαγών. Οι παλιές ιδέες µπορούν να 

συνδυαστούν (και να ανασυνδυαστούν) µε διαφορετικούς τρόπους µε άλλες παλιές 

και νέες ιδέες που διδάκτηκαν στους µαθητές142. Κατά αυτό τον τρόπο, οι 

επιστήµονες επαναχρησιµοποιώντας µεταφορές και ιδέες της προϋπάρχουσας γνώσης 

οδηγούνται στην απόκτηση της ολοκληρωµένης «επιστηµονικής γνώσης», µε την 

οποία εννοούµε τόσο τις έννοιες που την αποτελούν, τους τρόπους αντίληψης, την 

επίστηση προσοχής, τις διαδικαστικές ικανότητες, τους τρόπους αιτιολόγησης, τις 

πρακτικές πραγµατείας κλπ. Ο µετασχηµατισµός των ιδεών προκύπτει σταδιακά και 

µέσα από κοινωνικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια της 

επιστηµονικής κοινότητας, όπως οι επεκταµένες και µακρόχρονες συζητήσεις και 

αντιπαραθέσεις µεταξύ των επιστηµόνων, οικοδοµώντας κατά τον τρόπο αυτό τις 

επιστηµονικές θεωρίες που διαφέρουν από τις καθηµερινές αντιλήψεις. 

Ένας εικονογράφος παρουσιάζει τον κοινό επιστήµονα ως ένα Αϊνστάιν ο 

οποίος γράφει βιαστικά και πρόχειρα πάνω σε ένα πίνακα. Η εικονογράφηση θέλει να 

                                                
140Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50  σελ 26  
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
141  Smith J. P., diSessa A. A., Roschelle J., Misconceptions Reconceived: A Constructivist Analysis of 
Knowledge in Transition, σ.σ. 91-92  
http://ctl.sri.com/publications/downloads/MisconceptionsReconcieved.pdf   
142 ό.π σελ 62 
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δηλώσει ότι η επιστήµη δεν προκύπτει πάντα µέσα από µαθηµατικές θεωρήσεις ή 

εµπειρικές ανακαλύψεις, άλλά περισσότερο µέσα από ιδέες πολύ κοντά στις 

καθηµερινές γνώσεις.  

Οι διάφοροι φιλόσοφοι επιχείρησαν να βρουν το Μέγα διχασµό της 

επιστηµονικής και της καθηµερινής γνώσης, ανακάλυψη που θα ελευθέρωνε την 

επιστηµονική γνώση από τις παρανοήσεις που προκαλούνται µε τη συµβολή της 

καθηµερινής γνώσης. Κάτι αντίστοιχο µε το Μέγα Διχασµό προσπάθησαν να βρουν 

οι κοινωνιολόγοι, οι ιστορικοί και οι ανθρωπολόγοι που µελετούν την επιστηµονική 

εργασία (π.χ Latour 1987, Knorr 1981). Οι µελέτες τους απέδειξαν ότι οι 

προϋποθέσεις των επιστηµονικών γνώσεων γεννιούνται από συγκεκριµένες 

επιστηµονικές κοινότητες. Διαδικασίες πραγµατείας µετατρέπουν τις προγνώσεις σε 

εξειδικευµένες έννοιες που µπορούν να εφαρµόζονται συνεχώς από τα µέλη της 

επιστηµονικής κοινότητας. Η επιστηµονική γνώση δεν είναι ένας τύπος γνώσης, αλλά 

µάλλον ένα εξειδικευµένο, ραφιναρισµένο προϊόν για το οποίο παρέχει η 

προϋπάρχουσα γνώση τις ακατέργαστες πρώτες ύλες και η κοινωνική αλληλεπίδραση 

παρέχει τα εργαλεία.   

Η σηµασία του χρονικού και κοινωνικού πλαισίου γίνεται εµφανής όταν 

αναλογιστούµε τον τρόπο που µαθαίνουν οι επιστήµονες. Ο Kuhn (1970) υποστηρίζει 

ότι η επιστηµονική γνώση δεν αναπτύσσεται πάντοτε οµαλά, αλλά αναφέρει 

«παραδειγµατικές µετακινήσεις» που συµπεριλαµβάνουν µεγάλης κλίµακας 

εννοιολογικές αλλαγές. Εδώ παρουσιάζεται και πάλι το παράδοξο της συνέχειας: πώς 

µπορούν οι επιστήµονες να διαµορφώνουν καλύτερες θεωρίες εάν το µόνο που έχουν 

στην κατοχή τους είναι µια ατελή θεωρία. Από αυτή την ανάλυση προκύπτει ένα 

σηµαντικό συµπέρασµα για αυτούς που µελετούν το φαινόµενο της µάθησης: η 

γνώση προκύπτει από την επιλογή ιδεών της καθηµερινότητας. Η εποικοδόµηση της 

επιστηµονικής γνώσης είναι αργή, συνεχόµενη διαδικασία µετασχηµατισµού που 

απαιτεί πολύ χρόνο και συµπεριλαµβάνει επιτυχηµένη προσέγγιση και µόνο σταδιακά 

µετατρέπεται σε «διαφορετική» από την καθηµερινή γνώση. 

Σε γενικές γραµµές, η µάθηση εµπλέκει τρία διαφορετικά στάδια αλλαγών 

που διαβαθµίζονται ανάλογα µε τη συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται. (1) Πιο 

συχνά οι µαθητές αφοµοιώνουν επιπρόσθετες εµπειρίες στις ήδη υπάρχουσες θεωρίες 

και πρακτικές γνώσεις τους. (2) Λιγότερο συχνά, µια εµπειρία προκαλεί ένα µικρό 

γνωστικό σοκ που οδηγεί το µαθητή να συνδυάσει τις ιδέες του µαζί αλλά µε 

διαφορετικό τρόπο. (3) Τέλος, οι σπανιότερες µορφές εννοιολογικής αλλαγής 
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εµφανίζονται όταν οι µαθητές αναλαµβάνουν µεγάλους µετασχηµατισµούς της 

σκέψης, οι οποίοι επηρεάζουν τα πάντα, όπως θεµελιώδεις εικασίες στους τρόπους µε 

τους οποίους βλέπουν και συλλαµβάνουν τις εµπειρίες τους και µιλούν γι’ αυτές. 

Παρόλο που είναι το πιο σπάνιο, είναι και το στάδιο στο οποίο συντελείται η 

µεγαλύτερη αλλαγή και έτσι έχει µεγαλύτερη αξία. 

Βασισµένος σε αυτά τα συµπεράσµατα, ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να 

αναζητά το ραφινάρισµα της προϋπάρχουσας γνώσης και να µην επιδιώκει την 

αντικατάσταση των αντιλήψεων των µαθητών µε τις δικές του. Κατά δεύτερο, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να προβλέψουν και να προσδοκούν µια µεγάλης διάρκειας 

διαδικασία µάθησης, για την οποία κάθε µικρής χρονικής διάρκειας εµπειρία 

λειτουργεί επαυξητικά. Κατά τρίτο, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η µάθηση εξαρτάται 

από την κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς οι συζητήσεις σχηµατίζουν τη µορφή 

και το περιεχόµενο των εννοιών που οικοδοµούν οι µαθητές. Μόνο τµήµα της 

εξειδικευµένης γνώσης µπορεί να υπάρχει καθαρά ως πληροφορία, η υπόλοιπη πρέπει 

να προκύψει από πρακτική εµπλοκή στα πλαίσια της κοινότητας της τάξης.          

Τα ευρήµατα των µελετών εννοιολογικής αλλαγής αναγκάζουν τους 

εκπαιδευτικούς να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας που ακολουθούσαν µέχρι τώρα 

επιλέγοντας µεθόδους οι οποίες εν καιρώ θα οδηγήσουν τους µαθητές στην επίτευξη 

του τρίτου σταδίου εννοιολογικής αλλαγής. Η εννοιολογική αλλαγή είναι ουσιαστικά 

µια διαδικασία µετάβασης από τους κοινούς τρόπους αντίληψης, µόρφωσης εννοιών, 

αιτιολόγησης και επιχειρηµατολογίας στους επιστηµονικούς. Σιγά σιγά οι µαθητές 

µετασχηµατίζουν την προϋπάρχουσα γνώση τους έτσι ώστε να µπορέσει να δεχθεί 

και να συµµορφώσει τη νέα επιστηµονική γνώση (Posner, Strike, Hewson & Gertzog 

1982)143. 

Ένας βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η υπέρβαση του παράδοξου της 

συνέχειας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα τέσσερα παρακάτω 

σηµεία: 

Εν πρώτοις: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναγνωρίσει το παράξενο και το 

διαφορετικό στη γνώση. Όλες σχεδόν οι πληροφορίες ξεκινούν από την αναγνώριση 

του µαθησιακού λάθους-εξετάζοντας την κατάσταση υπό την οποία οι µαθητές 

έκαναν  λάθη και ακολούθως αναγνωρίζοντας την έννοια που προκάλεσε το λάθος. 

                                                
143 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50  σελ 26  
 http://www.astc.org/resource/educator/priorknw.htm  
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Αν ξεκινήσει όµως από την αντίθετη περίπτωση της αναγνώρισης της επιτυχίας και 

της έννοιας που την προκάλεσε, εντοπίζει ένα εξίσου ισχυρό ρόλο για την 

προϋπάρχουσα γνώση. Όµως η προϋπάρχουσα γνώση δε θεωρείται λόγος επιτυχίας ή 

αποτυχίας αλλά ακατέργαστο υλικό που καθορίζει τη µάθηση. 

Κατά δεύτερο: Προσδίδονται στην προϋπάρχουσα γνώση κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που ίσως θα έπρεπε να αποδοθούν στη διαδικασία της µάθησης. Για 

παράδειγµα, αναφέρουµε ότι ή προϋπάρχουσα γνώση αντιστέκεται στην αλλαγή, 

όµως οι µαθητές µπορεί, κάλλιστα, να αντιστέκονται στην εµπειρία της µάθησης και 

όχι της γνώσης. 

Κατά τρίτο: Πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί όσων αφορά την κατάσταση 

µε την οποία ορίζουµε την προϋπάρχουσα γνώση. Οι ερευνητές την ονόµασαν µε 

όρους όπως «προκαταλήψεις» (preconceptions), «εναλλακτικές ιδέες» (alternative 

conceptions), «αφελείς πεποιθήσεις» (naive beliefs), «παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις» 

(misconceptions), «αφελείς θεωρίες» (naive theories), «εναλλακτικές θεωρίες» 

(alternative theories). Κάθε ένας από τους παραπάνω όρους κουβαλάει µαζί του 

θεωρητικά υπονοούµενα τα οποία µπορεί, µη σκόπιµα ίσως, να παραπλανούν και να 

προκαλούν ανακρίβειες. 

Τέταρτο: Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί µε τις απλουστευτικές 

προκαταλήψεις  στη διατύπωση θεωριών για τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Γενικά, η 

µελέτη έχει επικεντρωθεί στην αναγνώριση πολύ µικρού αριθµού γνώσεων και 

εµπερικλείει µεγάλη δύναµη στην κάθε µια. Μελέτες επιστηµονικής µάθησης, σε 

αντίθεση, µας θυµίζουν ότι η επιστηµονική µάθηση αποτελείται από πολλά αντίθετα 

στοιχεία. Η µάθηση µπορεί να προκύψει µέσω αναπλαισιοποίησης, αναταξινόµησης 

των προτεραιοτήτων ή µε επεξεργασία (ραφινάρισµα). Για παράδειγµα πολλές 

«παρανοήσεις» είναι ορθά στοιχεία της γνώσης που είναι πολύ γενικευµένα. 

Ορίζοντας ένα πιο στενό πλαίσιο περιπτώσεων, οι έννοιες γίνονται «ορθές». Στα 

Μαθηµατικά, για παράδειγµα, οι µαθητές συχνά έχουν την λανθασµένη αντίληψη ότι 

η χ-διαφορά ύψους της γραµµής είναι ίση µε το αντίστροφο του όρου «β» στις 

εξισώσεις της µορφής «Ψ = αχ + β». Αυτή η έννοια είναι ορθή µόνο στην περίπτωση 

που η κλίση της γραµµής είναι 1 (Moschkovich 1992). Ένα βήµα του ραφιναρίσµατος 

της γνώσης είναι η προσαρµογή του πλαισίου στο οποίο η γνώση είναι εφαρµόσιµη.   

Όπως βλέπουµε οι µαθητές εύκολα αποκτούν πολλά διαφορετικά στοιχεία 

γνώσης αλλά µόνο σταδιακά αποκτούν την ικανότητα να συντονίζουν και να τα 

ενοποιούν ώστε να δίνουν ποιοτικές εξηγήσεις µε µαθηµατικές φόρµουλες που να 



 84 

παριστούν µια θεωρία. Στα πρώτα στάδια µπορούν οι µαθητές να δίνουν αριθµητικές 

εξηγήσεις και σταδιακά µαθαίνουν να δίνουν και ποιοτικές µέχρι να φτάσουν στην 

δυνατότητα αναπαράστασης µιας θεωρίας.  

Σε γενικές γραµµές καταλήγουµε στις παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές για 

το σχεδιασµό µιας σωστής διδασκαλίας: 

1. Πρέπει να µελετήσουµε την επιτυχία, όχι µόνο την αποτυχία, και 

αναγνωρίζοντας πώς η προϋπάρχουσα γνώση επιτρέπει την επιτυχία 

2. Πρέπει να χρησιµοποιούµε µεθόδους και να επιτρέπουµε παρατηρήσεις 

µαθητών που εποικοδοµούν ενοποιηµένα σύνολα και όχι απλώς µετακινήσεις 

πάνω σε µια διπολική διαβάθµιση 

3. Να είµαστε επιφυλακτικοί στο να αντιµετωπίζουµε την προϋπάρχουσα γνώση 

ως ένα εχθρικό φρούριο λέγοντας ότι είναι λανθασµένη, εναλλακτική και 

αντίθετα να την αντιµετωπίζουµε ως µια ανοργάνωτη συλλογή δοµικών 

υλικών 

4. Η εξειδικευµένη γνώση πρέπει να προκύπτει µέσα από σταδιακή επεξεργασία, 

ραφινάρισµα και αναδόµηση των µικρών συνιστώντων ικανοτήτων σε ένα 

µεγάλο, κατανεµηµένο σύστηµα µε αυξηµένο συντονισµό. 

Πρέπει επίσης να συµπληρώσουµε ότι η µάθηση επηρεάζεται και από το 

κοινωνικό και ατοµικό στοιχείο  

Προσπαθώντας οι ερευνητές να προωθήσουν την εννοιολογική αλλαγή 

προτείνουν διάφορες στρατηγικές διδασκαλίας όπως τις στρατηγικές που προτείνουν 

οι Scott, Asoko και Driver (1991). Οι συγκεκριµένοι ερευνητές προτείνουν δύο 

επιτυχηµένες στρατηγικές, η µια βασισµένη σε διεξοδική εργασία µε συγκρούσεις και 

η άλλη βασισµένη στην εποικοδόµηση πάνω στην ορθή προϋπάρχουσα γνώση. Σε  

κάθε εκπαιδευτική περίπτωση είναι επιθυµητό να συνυπάρχουν η σύγκρουση και η 

επέκταση των ήδη υπαρκτών γνώσεων. Οι µαθητές µπορούν να επιτύχουν στην 

εννοιολογική αλλαγή εφόσον κατάλληλη φροντίδα λαµβάνεται στην αναγνώριση των 

ιδεών των µαθητών τοποθετώντας τους σε ένα κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον και 

παρέχοντάς τους άφθονο χρόνο για τις γνωστικές αντιπαραθέσεις που θα 

προκύψουν144.    

 

                                                
144 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50,  σ.σ 29-34  
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
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4.1.4 Πώς εντοπίζονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εννοιολογικές 
αλλαγές    

Είδαµε ότι οι προϋπάρχουσες γνώσεις µπορούν να είναι ορθές ή και 

λανθασµένες και µπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία της µάθησης αντί να τη 

δυσχεραίνουν, οποιασδήποτε φύσης και αν είναι (ορθής ή λανθασµένης) οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις, αν ο εκπαιδευτικός ενσωµατώσει στη µάθηση διαδικασίες 

που προωθούν την εποικοδόµηση των νέων γνώσεων πάνω στις παλιές. Για την 

επιτυχία των διαδικασιών αυτών µπορεί να συνεισφέρει ο εντοπισµός των 

προϋπαρχουσών γνώσεων, καθώς κατατοπίζει τον εκπαιδευτικό και κατευθύνει τις 

ενέργειές του.  

Μερικές προϋπάρχουσες αντιλήψεις εντοπίζονται εύκολα. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να δείχνουν ευαισθησία στις διαφορετικές απόψεις και όψεις που θα δώσουν 

οι µαθητές σε µια γνώση ή εµπειρία. Η ευαισθησία στον τοµέα αυτό αποκτιέται 

εύκολα, αφού είναι αρκετό να ακούσει και να εξετάσει ο εκπαιδευτικός πιο καλά τον 

τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές χρησιµοποιούν τα γνωστικά υλικά που τους παρέχει η 

µάθηση. Όταν εµφανίζεται κάτι παράξενο ή χωρίς συνοχή δεν πρέπει να το αγνοεί και 

να το παραµερίζει ο εκπαιδευτικός, αντιθέτως πρέπει να το θεωρεί ως ευκαιρία για 

µάθηση. Η κατανόηση της προϋπάρχουσας γνώσης είναι κατά 90% προσπάθεια και 

κατά 10% µέθοδος. Πρέπει να ακούσει κάποιος πολύ προσεκτικά τους µαθητές όταν 

µιλάνε και αυτά που λένε. Πιο συγκεκριµένες µέθοδοι προτείνονται από την 

επιστηµονική κοινότητα: 

Ο Piaget προτείνει την κλινική συνέντευξη ως µέθοδο έρευνας της 

κατανόησης εννοιών των παιδιών. Μια κλινική συνέντευξη (Posner & Gertzog 1982, 

White 1985) περιλαµβάνει µια άσκηση στην οποία ο µαθητής χειρίζεται µερικά 

φυσικά υλικά. Οι καλές ασκήσεις είναι απλές και επικεντρώνονται στην υπό µελέτη 

έννοια ούτως ώστε οι ενέργειες των µαθητών είναι λίγο πολύ αναµενόµενες. Έτσι, 

ένα σύνολο παράξενων ενεργειών στην επίλυση της άσκησης απαιτεί ιδιαίτερη 

ευαισθησία. Ακολούθως ο ερευνητής ρωτά το µαθητή επιπλέον πράγµατα σχετικά µε 

τα όσα είπε και του ζητά να δώσει εναλλακτικές λύσεις ή λέξεις έτσι ώστε να δει 

πόσο στερεή  είναι µια γνώση ή έννοια στο µυαλό του µαθητή. 

Μια άλλη µέθοδος που προτείνουν οι επιστήµονες είναι η τεχνική της 

«µεγαλόφωνης  σκέψης» (Ericsson & Simon 1984, Simon & Kaplan 1989), η οποία 

συλλέγει πληροφορίες για τα προβλήµατα των µαθητών στην επίλυση προβληµάτων. 

Ο µαθητής αναγκάζεται να µιλά δυνατά καθώς εργάζεται πάνω σε µια άσκηση όπως 
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µια πρόσθεση. Ο ερευνητής ή ο εκπαιδευτικός δε κάνει ερωτήσεις στο µαθητή απλά 

τον παροτρύνει να λέει µεγαλόφωνα αυτό που σκέφτεται χωρίς να δίνει κάποιες 

ιδιαίτερες επεξηγήσεις  απλά εκφράζοντας µε λέξεις τους συνειρµούς του. Αυτή η 

τεχνική µπορεί να λειτουργήσει καλύτερα µέσα στα πλαίσια της οµάδας, δηλαδή µια 

οµάδα µαθητών να προσπαθεί να λύσει την άσκηση υπό την επίβλεψη του 

εκπαιδευτικού ο οποίος ακούει προσεκτικά τις απόψεις και αντιπαραθέσεις των 

µαθητών. Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι η µορφή διδασκαλίας που 

προωθείται και από τη θεωρία του κονστρουκτιβισµού καθώς πιστεύεται ότι 

υποστηρίζει τις εννοιολογικές αλλαγές µέσα από τη διαδικασία ανταλλαγής και 

αντιπαράθεσης απόψεων. Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία µελετάται διεξοδικά στο 

επόµενο κεφάλαιο, ενώ παρακάτω θα δούµε πώς είναι δυνατό να εντοπιστούν οι 

εννοιολογικές αλλαγές αφού συντελούνται ουσιαστικά στο µυαλό των µαθητών145. 

            

Οι εννοιολογικοί χάρτες, ως εργαλείο εντοπισµού της διαδικασίας 

εννοιολογικής αλλαγής-µια µεθοδολογική προοπτική 

Η εννοιολογική αλλαγή αποτελεί µεν µια καθαρά νοητική διεργασία αλλά 

αυτό δεν την κάνει «αφανή». Αντιθέτως οι εννοιολογικές αλλαγές είναι εντοπίσιµες 

και αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτηµα στα χέρια του εκπαιδευτικού που θέλει να 

ελέγξει κατά πόσο πέτυχε το σκοπό του και να λάβει τα µέτρα του σε αντίθετη 

περίπτωση. Πάνω σε αυτή την ιδιότητα των εννοιολογικών αλλαγών βασίστηκαν και 

οι µελέτες καθώς όλες οι µορφές πληροφοριών που έχουν χρησιµοποιηθεί στις 

µελέτες προέκυψαν µέσα από εξοµολογήσεις και επεξηγήσεις των ίδιων των µαθητών 

(Slotta, Chi & Joram 1995) γραπτή έκφραση (Mason 2001), παραγωγικές ερωτήσεις 

και ζωγραφιές (Βοσνιάδου 1994), συνεντεύξεις (diSessa 1993), λύσεις προβληµάτων 

(Verschaffel et al 1999) και ερωτηµατολόγια (Merenluoto 2001). Τα υποκείµενα 

πολλών µελετών είναι παιδιά, γεγονός που απαιτεί συγκεκριµένες µεθόδους καθώς 

δεν είναι εφικτό να ανταποκριθούν σε µελέτες που γίνονται µε µεθόδους όπως π.χ οι 

εννοιολογικοί χάρτες.  

Οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µελέτες που τα 

υποκείµενα είναι ενήλικες. Οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

πολλές περιπτώσεις π.χ ως εργαλεία εντοπισµού των διαφορών µεταξύ της δοµής των  

                                                
145 Roschelle J. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience, 
University of Massachusetts, Dartmouth, p.p. 21-50, σ.σ 42-43  
 http:// www. astc.org/resource/educator/priorknw.htm 
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γνώσεων των ειδικών και των αρχάριων. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε 

διάφορα σηµεία των µελετών ώστε να αναγνωρίζεται η πρόοδος των µαθητών στην 

οικοδόµηση της γνώσης τους (π.χ Jonassen, Beissner & Yacci 1993).  

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι πιο χρήσιµοι όταν µελετούνται πιο σύνθετες 

έννοιες, ιδιαίτερα στη διαµόρφωση δοµηµένων και ολοκληρωµένων εννοιών, οι 

οποίες αποτελούνται από πολλά διαφορετικά είδη ή τµήµατα γνώσης. Έχουν επίσης 

τη δυνατότητα να µελετούν τη µάθηση σύνθετων γνωστικών περιοχών και να 

ακολουθούν τη διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής. Μπορούµε να πούµε ότι 

αντανακλούν την νοητική αναπαράσταση που οικοδοµείται από τις κύριες ιδέες της 

περιοχής (π.χ Slotte & Lonka 1999). Αν υπάρχουν αλλαγές στις αντιλήψεις και τις 

έννοιες των µαθητών διαφαίνονται πάνω στους εννοιολογικούς χάρτες ή τουλάχιστον 

δεν υπάρχουν πλέον παρανοήσεις, αν όντως συντελέστηκε κάποια αλλαγή. Η χρήση 

των εννοιολογικών χαρτών παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα όπως: (1) µπορούν να 

αποδώσουν µε σαφήνεια τη σχέση µεταξύ ιδεών και µιας ουσιαστικής περιοχής. (2) 

αν οι µαθητές κατέγραψαν συνδέσεις µεταξύ των ιδεών, µπορούν επίσης να 

εκφράσουν τον τύπο των συνδέσεων-σχέσεων µεταξύ των ιδεών. (3) είναι µια 

µέθοδος που µαθαίνεται εύκολα και (4) είναι δυνατό να περιγράφει πολλαπλές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ιδεών. Το µειονέκτηµα που προκύπτει από την 

πολυπλοκότητα αυτή, είναι η δυσκολία της ερµηνείας των χαρτών.  

Πιο συγκεκριµένα στη µελέτη των διαφορών των ειδικών και των αρχάριων, 

καθίσταται δυνατός ο προσδιορισµός τους λόγω του ό,τι ένας ειδικός δε θα σχεδίαζε 

λανθασµένες συνδέσεις και ούτε θα συµπεριελάµβανε σε ένα χάρτη έννοιες που δεν 

είναι τόσο κοινές και έτσι κατά συνέπεια οι χάρτες των αρχάριων θα υστερούν σε 

επιστηµονική δοµή, δηλαδή δε θα έχουν ανάλογη µε των ειδικών συνοχή τα τµήµατα 

των χαρτών τους, µερικές συνδέσεις δε θα είναι ορθές ή θα είναι ακατάλληλες, πιο 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δε  θα ξεχωρίζονται από τα µη σηµαντικά και σηµαντικές 

έννοιες ή συνδέσεις ίσως απουσιάζουν146.   

Έρευνες που έγιναν χρησιµοποιώντας τους εννοιολογικούς χάρτες ως τα κύρια 

εργαλεία διεξαγωγής των ερευνών κατέληξαν στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

                                                
146 Murtonen M., Merenluodo K. (2002), Concept maps as a tool for tracing the process of conceptual 
change -a methodological perspective, Proceedings of the third European Symposium on conceptual 
change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 56-61, σ.σ 56-57  
http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
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1. Η τεχνική των εννοιολογικών χαρτών είναι κατάλληλη για τη µελέτη και 

σύνθετων και συγκεκριµένων αντιλήψεων των µαθητών (µεγάλης ηλικίας, όχι 

µαθητών του δηµοτικού) 

2. Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν στη µελέτη ποικίλων διαστάσεων της 

γνώσης των µαθητών. Μπορούν να προσδιορίσουν κατά προσέγγιση (καθώς ίσως δεν 

αναφέρουν όλα όσα γνωρίζουν για µια έννοια) το γνωστικό περιεχόµενο των εννοιών 

των µαθητών. Μπορούν να προσδιορίσουν τις διαφορές των αντιλήψεων των 

αρχάριων και των ειδικών ενώ µπορούν να συγκριθούν και οι µαθητές µεταξύ τους σε 

θέµατα που εµπλέκουν άλλους παράγοντες και πώς επηρεάζουν τη µάθηση όπως π.χ 

το κίνητρο και το άγχος, ώστε να κατανοηθούν και να αντιµετωπιστούν ποικίλα 

µαθησιακά προβλήµατα. 

3. Χρησιµοποιώντας τους εννοιολογικούς χάρτες για τη µελέτη της διαδικασίας 

της µάθησης, είναι δυνατό να δούµε πώς αναπτύσσονται οι αντιλήψεις των µαθητών. 

Η αλλαγή και η πρόσθεση εννοιών και συνδέσµων είναι κάτι συνηθισµένο για 

εννοιολογικούς χάρτες ιδίων ατόµων σχεδιασµένους σε διαφορετικούς χρόνους, αλλά 

είναι επίσης ενδιαφέρον να ψάξουµε για περαιτέρω αλλαγές π.χ αλλαγές στους 

συνδέσµους µεταξύ των εννοιολογικών τµηµάτων ή στη θέση των εννοιών όπως π.χ 

αν οι έννοιες έχουν έρθει πιο κοντά µεταξύ τους 

4. Μέσω των εννοιολογικών χαρτών µελετάται και η αντίληψη των µαθητών για 

την πρόοδο τους καθώς βλέπουν και αξιολογούν δικούς τους εννοιολογικούς χάρτες 

που έγραψαν σε διαφορετικούς χρόνους147.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
147Murtonen M., Merenluodo K. (2002), Concept maps as a tool for tracing the process of conceptual 
change -a methodological perspective, Proceedings of the third European Symposium on conceptual 
change: A process Approach to Conceptual Change, Turku p.p. 56-61, σ.σ 60-61  
http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
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4.2 Παραδείγµατα εννοιολογικών αλλαγών στα Μαθηµατικά 

 

4.2.1 Από το σύνολο των Φυσικών αριθµών στο σύνολο των Ρητών 

αριθµών148 

 

Η έρευνες έδειξαν ότι η προϋπάρχουσα γνώση για τους φυσικούς αριθµούς 

εµποδίζει την κατανόηση των ρητών αριθµών. Για παράδειγµα, ιδιότητες των 

φυσικών αριθµών όπως το «όσο περισσότερα ψηφία έχει ένας αριθµός τόσο 

µεγαλύτερος είναι» χρησιµοποιούνται από τους µαθητές και για τους δεκαδικούς 

αριθµούς. Μερικές παρανοήσεις που έχουν σχέση µε τα κλάσµατα είναι αρχές που 

έχουν να κάνουν µόνο µε τους φυσικούς αριθµούς (Hartnett & Gelman 1998). Στα 

πλαίσια των µαθηµατικών λειτουργιών, υπάρχουν πολύ γνώριµες λανθασµένες 

αντιλήψεις όπως «ο πράξη του πολλαπλασιασµού δίνει πάντα γινόµενο µεγαλύτερο 

των συνιστώντων αριθµών», η οποία δηλώνει καθαρά ότι προέρχεται από τη γνώση 

που υπήρχε για τους φυσικούς αριθµούς (Fischbein, Nello & Marino 1985). 

Παρακάτω θα δούµε µελέτη που έγινε σε µαθητές τρίτης τάξης του Γυµνασίου για τη 

µετάβαση από το σύνολο των φυσικών αριθµών στο σύνολο των ρητών. Για τη 

συγκεκριµένη µετάβαση, απαιτείται µια εννοιολογική µεταβολή. Όπως η Βοσνιάδου 

αναφέρει στις µελέτες της πάνω στην εννοιολογική αλλαγή, η ιδέα της διάκρισης των 

αριθµών θεωρείται µια θεµελιώδης προϋπόθεση, η οποία εµφανίζεται ως εµπόδιο 

στην κατανόηση της πυκνότητας των ρητών αριθµών. Αναµένουµε από τους µαθητές 

να παράγουν συνθετικά µοντέλα τόσο του συνόλου των ρητών όσο και της 

αριθµογραµµής, στην προσπάθειά τους να τα βγάλουν πέρα µε τις µαθηµατικές 

ασκήσεις (Βοσνιάδου 1994). 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα, την οποία θα µελετήσουµε, είναι 16 µαθητές 

(περίπου 15 χρονών) διαφόρων επιπέδων (καλούς µαθητές, µέτριους και αδύνατους). 

Έγιναν µονό-ώρες συνεντεύξεις των µαθητών στο σχολικό χώρο στις οποίες 

καλύφθηκαν πολλοί µαθηµατικοί προβληµατισµοί. Αργότερα δόθηκε στους µαθητές 

ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο είχε δηµιουργηθεί για τις ανάγκες προηγούµενης 

µελέτης (Βαµβακούση 2001). Στην παρούσα µελέτη, οι µαθητές ήρθαν αντιµέτωποι 

                                                
148 Vamvakoussi X., Vosniadou S. (2002), Conceptual change in Mathematics, from the set of Natural 
to the set of rational numbers, Proceedings of the third European Symposium on conceptual change: A 
process Approach to Conceptual Change, Turku p.p. 201-205  
http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
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µε το πρόβληµα «πόσοι αριθµοί υπάρχουν µεταξύ δύο ρητών αριθµών» και επίσης 

τους ζητήθηκε να βρουν, αν ήταν δυνατό, το µεγαλύτερο αριθµό της αριθµογραµµής 

των πραγµατικών αριθµών. Έπρεπε να σκέφτονται µεγαλόφωνα και να σχολιάζουν 

τις απαντήσεις τους, ενώ οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις γίνονταν ήταν για σκοπούς 

διευκρινήσεων και παροτρύνονταν να χρησιµοποιήσουν αριθµογραµµή για την 

επίλυση των προβληµάτων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αρχικά στο ερώτηµα  «πόσοι αριθµοί 

υπάρχουν µεταξύ δύο ρητών αριθµών» ήταν µια τάση των µαθητών προς την 

οµαδοποίηση του ίδιου είδους αριθµών, δηλαδή έβαζαν µαζί δεκαδικούς αριθµούς µε 

τον ίδιο αριθµό ψηφίων και κλάσµατα µε τον ίδιο παρονοµαστή µαζί. Για παράδειγµα 

ένας µαθητής που ρωτήθηκε «πόσοι αριθµοί υπάρχουν µεταξύ των 0.001 και 0.01» 

απάντησε: 

«… το 0.01 είναι ίσο µε το 0.010. Και ξεκινούµε από το 0.001, άρα µεταξύ των 

δύο αριθµών υπάρχουν 9 αριθµοί: 0.002, 0.003 κλπ, ως το 0.009». 

Όταν ρωτήθηκε «πόσοι αριθµοί υπάρχουν µεταξύ του 0.005 και του 0.006», 

απάντησε: 

«…Υπάρχουν  αριθµοί όπως 0.0051, 0.0052 µέχρι και το 0.0059» 

Όταν ρωτήθηκε ξεκάθαρα και του ζητήθηκε να ξανασκεφτεί και τις δύο του 

απαντήσεις, εξήγησε ότι: «Ξέχασα τελείως το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο…Δεν µου 

ήρθε…Κάπως δε φαίνεται (το 0.0051) να ταιριάζει µε την υπόλοιπη οµάδα.        

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται τι απάντησαν περίπου οι µαθητές στις 

ερωτήσεις που τους έγιναν: 

Πίνακας  1  Οι απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση «Πόσοι αριθµοί υπάρχουν µεταξύ του 
0.005 και του 0.006» 

 
Απαντήσεις µαθητών Συχνότητα Ν 

Δεν υπάρχει κανένας αριθµός 9 
Υπάρχει ένας µετρήσιµος αριθµός 

αριθµών 3 

Υπάρχει άπειρος αριθµός αριθµών 3 

Καµιά απάντηση 1 
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Πίνακας  2  Οι απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση «Πόσοι αριθµοί υπάρχουν µεταξύ των 
3/8 και 5/8;» 

 
Απαντήσεις µαθητών Συχνότητα Ν 

Υπάρχει µόνο ένας αριθµός 9 
Υπάρχουν πολλοί αριθµοί, όλοι ίσοι µε 

το 4/8 2 

Υπάρχει ένας µετρήσιµος αριθµός 
πολλών αριθµών (περισσότεροι από ένα)  2 

Θα µπορούσα να βρω άπειρο αριθµό 
αριθµών, αν τους µετέτρεπα σε 

δεκαδικούς 
1 

Υπάρχουν άπειροι αριθµοί 3 
 
Πίνακας  3 Οι απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση «Πόσοι αριθµοί υπάρχουν µεταξύ των 
0.001 και 0.01;» 

 
Απαντήσεις µαθητών Συχνότητα Ν 

Δεν υπάρχει κανένας αριθµός 3 
Υπάρχει ένας µετρήσιµος αριθµός 

αριθµών 10 

Υπάρχει άπειρος αριθµός (δεκαδικών) 
αριθµών 3 

 
Τα στοιχεία που δείχνουν οι παραπάνω πίνακες δηλώνουν ότι οι κατανοήσεις 

των µαθητών στους ρητούς αριθµούς είναι επηρεασµένες από τις κατανοήσεις του 

συνόλου των φυσικών αριθµών. Κάποια επιπλέον σηµεία αξίζουν να αναφερθούν:  

v Μόνο ένας από τους 16 µαθητές απάντησε ότι υπάρχουν άπειρα πολλοί 

αριθµοί µεταξύ δύο ρητών αριθµών, τόσο στην περίπτωση των δεκαδικών όσο και 

των κλασµάτων. Ακόµα, όµως, και αυτός ο µαθητής ανέφερε ότι υπάρχουν άπειρα 

πολλοί «δεκαδικοί» αριθµοί µεταξύ δύο δεκαδικών και άπειρα πολλά κλάσµατα 

µεταξύ δύο κλασµάτων 

v Ένας από τους τρεις µαθητές που απάντησαν ότι  υπάρχει άπειρος αριθµός 

δεκαδικών αριθµών µεταξύ δύο αριθµών, ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν µετρήσιµα 

πολλά κλάσµατα µεταξύ δύο κλασµάτων (µε τον ίδιο παρονοµαστή). 

v   Ένας από τους τρεις µαθητές που απάντησαν ότι  υπάρχει άπειρος αριθµός 

κλασµάτων (µε τον ίδιο παρονοµαστή), ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν µετρήσιµα πολλοί 

αριθµοί µεταξύ δύο δεκαδικών. Αυτός ήταν και ο καλύτερος µαθητής του σχολείου 

του. 
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v Όλοι οι µαθητές που απάντησαν ότι υπάρχει ένας µετρήσιµος αριθµός πολλών 

αριθµών µεταξύ δύο ρητών αριθµών, περιέγραψαν ξεκάθαρα ότι το σύνολο των 

δεκαδικών / κλασµατικών µε τη δοµή της διάκρισης των φυσικών αριθµών   

v 8 από τους 16 µαθητές όρισαν το µεγαλύτερο αριθµό της αριθµογραµµής ως 

πραγµατικό αριθµό 

v Μόνο 2 από τους µαθητές άλλαξαν τις αρχικές τους απαντήσεις, µετά που 

χρησιµοποίησαν την αριθµογραµµή. Και στις δύο περιπτώσεις η αριθµογραµµή τους 

βοήθησε να δηµιουργήσουν ένα πιο εκλεπτυσµένο, αλλά και πάλι διακριτών 

στοιχείων, µοντέλο 

v Οι περιγραφές και οι σχεδιασµοί των αριθµογραµµών ανακλούν καθαρά τις 

επιπτώσεις της ιδέας της διάκρισης των αριθµών       

 
4.2.2 Η έννοια του πραγµατικού αριθµού στα Μαθηµατικά: Παράδειγµα 

εννοιολογικής αλλαγής σε µια σύνθετη περιοχή149 

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής των Μαθηµατικών είναι η 

θεωρητική φύση των µαθηµατικών εννοιών, τις οποίες µπορούµε να δούµε µόνο µέσα 

από τα «µάτια του µυαλού» (Sfard 1991). Σύµφωνα µε τον (Piaget 1966) και τον 

(Dubinsky 1991) οι γνωστικές δοµές αναπτύσσονται µέσω συλλογιστικής θεώρησης 

όταν ο µαθητής εργάζεται µε συγκεκριµένα αντικείµενα ή µαθηµατικά σύµβολα. 

Σύµφωνα µε τη (Sfard 1991), µαθαίνονται αρχικά µέσα από λειτουργίες, καθώς οι 

κατανοήσεις δοµής έρχονται µετά. Ως εκ τούτου, οι µαθηµατικές έννοιες µπορούν να 

είναι κατανοητές είτε ως διαδικασίες είτε ως προϊόντα, λειτουργικά ή δοµικά, καθώς 

αυτή η διπλή τους φύση ορίζεται ως «διχοτοµία» dichotomy (Dubinsky 1991, Harel & 

Kaput 1994, Czarnocha, Dubinsky, Prabhyú & Vidakovic 1999) ή ως «δυαδικότητα» 

duality (Sfard 1991, Sfard & Linchevski). 

 Μια θεωρία σχηµατισµού των µαθηµατικών εννοιών (Sfard 1991, 1994) 

εξηγεί τη διαδικασία της µάθησης των µαθηµατικών εννοιών από τη λειτουργική στη 

δοµική κατανόηση µέσα από µια διαδικασία τριών φάσεων: Εσωτερίκευσης 

                                                
149 Tynjälä P., Merenluoto K., Murtonen M.,(2002 )  What has been meant with ‘concept’ and ‘change’ 
in conceptual change studies? A framework for a meta-analytical study, Proceedings of the third 
European Symposium on conceptual change: A process Approach to Conceptual Change, Turku, p.p. 
28-45, σ.σ. 33-36   http://www.edu.utu.fi/konf/proceedings.pdf 
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(Interiorization), Συµπύκνωσης (Condensation) και (Reification), όπου και είναι 

απαραίτητο κάποιο είδος εννοιολογικής αλλαγής για τη µετάβαση από τη µια φάση 

στην άλλη. Η διαδικασία αυτή των τριών φάσεων υπάρχει και σε άλλες θεωρίες 

µάθησης των Μαθηµατικών µε παραλλαγές σε θέµατα πλαισίου εφαρµογής (γενικές 

ή συγκεκριµένων περιοχών) ή στην ονοµασία και τους ακριβείς ορισµούς των όρων.  

Κοινό στοιχείο αυτών των θεωριών είναι ότι περιγράφουν την εννοιολογική 

αλλαγή µεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης ως ραγδαία εννοιολογική αλλαγή, 

ενώ οι αλλαγές στις αντιλήψεις από την πρώτη φάση στη δεύτερη θεωρούνται 

περισσότερο ως αλλαγές εµπλουτιστικού τύπου. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της 

ραγδαίας εννοιολογικής αλλαγής φαίνεται και στο ό,τι η κάθε θεωρία έχει και ένα 

διαφορετικό όνοµα για την τρίτη φάση όπως «εννοιολογική οντότητα» (conceptual 

entity) (Harel & Kaput 1991) «περικλείσιµο» (encaptulation) (Dubinsky 1991) 

(reification) (Sfard 1991, Sfard & Linchevski 1994). Στη θεωρία της αναπτυγµένης 

µάθησης των Μαθηµατικών (Dreyfus 1991), η χρήση των αναπαραστάσεων τονίζεται 

ως θεµελιώδης προϋπόθεση στη µαθηµατική θεώρηση όπου οι νέες µαθηµατικές 

κατασκευές (έννοιες) είναι αποκοµµένες από τα προϋπάρχοντα θεωρητικά 

αντικείµενα (έννοιες) σε µια κατακόρυφη διαδικασία των µαθηµατικών (Dreyfus, 

Hershkowitz & Schwarz 2001).  

Η ιδέα των πραγµατικών αριθµών είναι µια από τις πιο βαθιές έννοιες στα 

Μαθηµατικά. Έχει µια δύσκολη και µακριά ιστορία και είναι ένα παράδειγµα 

σύνθετης έννοιας καθώς η εννοιολογική είναι συντεθειµένη από πολλές υπό-αλλαγές. 

Συγκεκριµένα απαιτούνται τρία στάδια αλλαγών στην έννοια του αριθµού. Πρώτα, 

στη συνέχεια των αριθµών, η έννοια του αριθµού αλλάζει από την αντίληψη των 

αριθµών ως κάτι το διακριτό, που ισχύει στους «ακεραίους» και ο «επόµενος» 

αριθµός ορίζεται από τη συνέχεια των  αριθµών. Δεν υπάρχουν «κενά» στην 

αριθµογραµµή και ο «επόµενος» δεν ορίζεται αλλά είναι πιθανό να έχουµε µια πιο 

κοντινή προσέγγιση (έννοια του ορίου). Κατά δεύτερο η έννοια της συνέχειας είναι 

αµέτοχη µε το «µηχανισµό της συνέχειας που προκαλείται από την κίνηση» στη 

µαθηµατική έννοια της συνέχειας βασισµένη στη συνέχεια των αριθµών (η έννοια του 

ορίου). Τρίτο, η φύση της µαθηµατικής επιχειρηµατολογίας αλλάζει έτσι ώστε η 

βάση της να µην είναι πλέον η φυσική πραγµατικότητα αλλά η λογική συνοχή 

Σε πειραµατική-εµπειρική µελέτη, η συνέχεια των αριθµών διδάκτηκε 

διεξοδικά στην οµάδα των υποκειµένων και ζητήθηκε από τους µαθητές να γράψουν 

µια µικρή έκθεση για το πώς αντιλαµβάνονται την έννοια της πυκνότητας των 
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αριθµών στην αριθµογραµµή. Η µελέτη έγινε σε µαθητές γυµνασίου και 

διαπιστώθηκαν οι εννοιολογικές αλλαγές που υπέστησαν µέσω των διαφορών που 

υπήρχαν στα γραπτά των µαθητών πριν και µετά τη διδασκαλία. Παρατηρήθηκαν οι 

ακόλουθοι τύποι αλλαγών στους µαθητές αλλά και στη σύγκριση µαθητών 

(αρχάριων) µε επιστήµονες (ειδικών) και τις δικές τους εννοιολογικές αλλαγές. 

1. Αλλαγή στην τοποθέτηση µιας αφηρηµένης έννοιας (µαθητές) 

2. Αντικατάσταση µιας θεωρητικής έννοιας µε µια άλλη (µαθητές) 

3. Επαναπροσδιορισµός της εξήγησης ενός µηχανισµού (ειδικοί vs 

µαθητές) 

4. Αλλαγή στη φύση της επιχειρηµατολογίας (ειδικοί vs µαθητές)  

5. Αλλαγή στη φύση της µαθηµατικής δραστηριότητας (ειδικοί vs 

µαθητές) 

6. Σχηµατισµός διαφόρων εναλλακτικών δοµών (ειδικοί vs µαθητές)  

7. Αλλαγή στο πλαίσιο αναφοράς (ειδικοί vs µαθητές) 

Σε αυτή την κατηγοριοποίηση, οι κατηγορίες από το 1 µέχρι το 3 

παρουσιάζουν τον «εµπλουτιστικό» τύπο αλλαγών ενώ οι κατηγορίες 4 µέχρι 7 

παρουσιάζουν «αναθεωρητικό» τύπο αλλαγών (Βοσνιάδου 1994). 

 
1. Αλλαγή στην τοποθέτηση µιας αφηρηµένης έννοιας 

Στην περίπτωση των αριθµών, η πρώτη αίσθηση της συνέχειας βασίζεται στη 

λεκτική επανάληψη και εµφανίζεται όταν οι µαθητές µαθαίνουν να λένε τις λέξεις 

των αριθµών. Όταν µαθαίνουν τη λογική των αριθµό-λέξεων στη βάση του 

συστήµατος του 10, σταµατούν να µετρούν και λένε κάτι σαν «κλπ» που σηµαίνει ότι 

κατανόησαν το θεωρητικό µηχανισµό της πιθανής συνέχειας της αριθµογραµµής µε 

την επανάληψη. Μαθηµατικά, αυτό σηµαίνει ότι για κάθε φυσικό αριθµό υπάρχει και 

ορίζεται ο επόµενος, ενώ δεν µπορεί να υπάρχει «τελευταίος» γιατί είναι πάντα 

δυνατό να προσθέσεις ένα. Στην περίπτωση των ρητών αριθµών, η αλλαγή στη θέση 

της δυνατής συνέχειας µε επανάληψη γενικεύεται έτσι ώστε µεταξύ δύο αριθµών 

µπορεί να υπάρξουν άπειροι άλλοι αριθµοί.     

 
Ένας µαθητής που στο αρχικό τεστ περιέγραψε λανθασµένα την πυκνότητα των 

αριθµών από τη σκοπιά των «ακεραίων» λέγοντας: «Μεταξύ 3/5 και 5/6 υπάρχει ένας 
αριθµός, ο 4/5», απάντησε στο τελικό τεστ ότι «υπάρχουν άπειροι αριθµοί µεταξύ 3/5 
και 5/6». Μια καθαρή αλλαγή στην τοποθέτηση της δυνατής συνέχειας, βασισµένη στην 
επανάληψη, δεν υπήρχε πλέον µόνο στο «τέλος»  της αριθµογραµµής, αλλά και µεταξύ 
οποιονδήποτε δύο αριθµών.  
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2. Αντικατάσταση µιας θεωρητικής έννοιας µε µια άλλη 

Στη συνέχεια των αριθµών, η πιο δύσκολη και ραγδαία αλλαγή είναι η αλλαγή 

από τη διαισθητική σκέψη του «επόµενου» αριθµού στον µαθηµατικό ορισµό, όπου ο 

«επόµενος» δεν ορίζεται από τους ρητούς ή πραγµατικούς αριθµούς αλλά 

αντικαθιστάται από τη αφηρηµένη ή δυνατή δυναµική προσέγγιση.  

 

Ένας µαθητής που στο αρχικό τεστ περιέγραφε την κατάσταση από την οπτική γωνία 
των «ακεραίων»: «ο επόµενος αριθµός µετά το 3/5 είναι ο 4/5», στο τελικό τεστ έγραψε 
ότι «ο επόµενος δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί γιατί πάντα µπορείς να βρίσκεις πιο 
ακριβή προσέγγιση, άρα πιο ακριβή αριθµό» 
  

3. Επαναπροσδιορισµός της εξήγησης ενός µηχανισµού  

Στην έννοια της συνέχειας µιας συνάρτησης, οι αρχικές επεξηγήσεις των 

µαθητών για τη συνέχεια ήταν βασισµένες στην αναγνώριση του µηχανισµού της 

συνέχειας που στηρίζεται στην κίνηση και του µηχανισµού του ορίου του ορίου ως 

δεσµού. 

 

Ένας τρίτος µαθητής, που στο αρχικό τεστ περιέγραφε τη συνέχεια µιας συνάρτησης µε 
«µπορείς να κινηθείς κατά µήκος της γραφικής παράστασης σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση θες» και το όριο µε «0-τιµή της συνάρτησης», στο τελικό τεστ εξηγεί «δεν 
υπάρχουν «κενά»στην γραφική παράσταση, το όριο της είναι το ίδιο µε την τιµή της 
συνάρτησης. 
 

4. Αλλαγή στη φύση της επιχειρηµατολογίας  

Μια καθαρή αλλαγή στη φύση της µαθηµατικής επιχειρηµατολογίας δεν 

εντοπίστηκε στις απαντήσεις των µαθητών του γυµνασίου (Merenluodo & Lehtinen 

2002) αλλά στις συνεντεύξεις των µαθηµατικών ειδικών (Merenluodo 2001) 

 
«Αυτό το λογικό κοµµάτι της θεωρίας των πραγµατικών αριθµών…η θεωρία είναι τόσο 
ισχυρή που δεν µπορώ να είµαι σίγουρος αν έχει οποιεσδήποτε λογικές 
αντιφάσεις…αλλά έχω µια πολύ δυνατή υποκειµενική εµπιστοσύνη σε αυτή…Είναι µια 
πραγµατική θεωρία», ανέφερε ένας ειδικός. 
 
«Τα Μαθηµατικά δεν είναι η επιστήµη της φύσης…ναι, οι συµφωνίες της είναι λογικές, 
αλλά είναι µόνο συµφωνίες και λογικές επιλογές του τι πρέπει να κάνουµε…όπως ποιο 
σύνολο θεωριών πρέπει να επιλεγεί, αποδεχόµαστε την υπόθεση του συνεχούς…;» 
ανέφερε ένας άλλος ειδικός 
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5. Αλλαγή στη φύση της µαθηµατικής δραστηριότητας  

Στα µαθηµατικά, µια πολύ βαθιά αλλαγή στη φύση της µαθηµατικής 

δραστηριότητας είναι η µετάβαση από το χαµηλότερο επίπεδο της δραστηριότητας ως 

µια «διαδικασία αρίθµησης» στο ανεπτυγµένο επίπεδο της δραστηριότητας ως «µια 

κατασκευαστική διαδικασία». 

 
Οι περισσότεροι των Μαθηµατικών θυµούνται από τις µαθησιακές τους ιστορίες, « πώς 
η µάθηση της έννοιας των πραγµατικών αριθµών, ως κατασκευή των νέων 
µαθηµατικών αντικειµένων, ήταν κάτι ιδιαίτερο, δύσκολο και απαιτούσε µια ραγδαία 
εννοιολογική αλλαγή στην προηγούµενη µαθηµατική τους σκέψη. Μερικοί από αυτούς 
περιέγραψαν εισαγωγικές εµπειρίες ως «σύγκρουση» ή «κατώφλι» που έπρεπε να 
υπερβεί.» 
   

6. Σχηµατισµός διαφόρων εναλλακτικών δοµών  

Για τους Μαθηµατικούς, οι πραγµατικοί αριθµοί δεν είναι πλέον αριθµοί όπως 

τους αντιλαµβάνεται ο κάθε απλός άνθρωπος, αλλά υπάρχουν ποικίλα εναλλακτικά 

πλαίσια που τους ορίζουν, για παράδειγµα παρουσιάζονται ως η κατασκευή του ορίου 

µιας σειράς.   

«Οι καθηµερινοί αριθµοί είναι ρητοί αριθµοί και είναι πάντα προσεγγίσεις των 
πραγµατικών αριθµών ενώ οι πραγµατικοί αριθµοί είναι θεωρητικά αντικείµενα για τη 
θεωρητική χρήση των µαθηµατικών (εκπαιδευτικών), λέει ένας µαθηµατικός 

 
ή ένα «κόψιµο» της αριθµογραµµής:  
Κατά ένα άλλο ειδικό «Κάθε πραγµατικός αριθµός αναπαριστά ένα κόψιµο της 

αριθµογραµµής σε δύο µέρη: το κοµµάτι που οι αριθµοί είναι µικρότεροι από τον 
επιλεγµένο αριθµό, και το κοµµάτι που οι αριθµοί είναι µεγαλύτεροι» 

 

7. Αλλαγή στο πλαίσιο αναφοράς  

Η µεγαλύτερη πλειονότητα των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

χρησιµοποίησαν ως πλαίσιο αναφοράς τους πραγµατικούς αριθµούς σε υπολογισµούς 

και επεξηγήσεις καθώς εργάζονται στην περιοχή των πραγµατικών αριθµών. Το 

εντελώς διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς των Μαθηµατικών ήταν πολύ προφανές στις 

συνεντεύξεις, όπου αναφέρονταν σε ρητούς αριθµούς ως καθηµερινούς αριθµούς και 

εξήγησαν τους φυσικούς και ρητούς αριθµούς ως υποσύνολα των πραγµατικών 

αριθµών. 

Περιγράφοντας το σύστηµα των αριθµών, ένας µαθηµατικός χρησιµοποίησε τη 
µεταφορά ενός κουτιού µε άµµο για τους πραγµατικούς αριθµούς και µια συγκεκριµένη 
γωνιά του κουτιού ως φυσικοί αριθµοί, εξηγώντας: «Δεν είναι ενδιαφέρον το ό,τι παίζει 
κάποιος µε ένα «κουτί άµµου» αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το ό,τι παίζει µε 
µια γωνιά του κουτιού»  
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5. Η εννοιολογική αλλαγή στα Μαθηµατικά µέσα από την 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία - σχολική πραγµατικότητα  
 
 
5.1 Η στρατηγική της Οµαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας 

 

Η διεξαγωγή του µαθήµατος στα πλαίσια της µετωπικής διδασκαλίας 

αποτέλεσε σηµείο έντονης κριτικής καθώς ο µαθητής έχει το «νεκρό» ρόλο του δέκτη 

της γνώσης που στέλνει ο ποµπός-δάσκαλος. Η παθητική, αυτή, στάση του µαθητή 

τον αποµονώνει καθώς δεν προωθεί κανένα είδος επικοινωνίας και δεν αναπτύσσει 

την προσωπικότητα και τις δυνατότητές του. Προσπάθειες αντιµετώπισης των 

ποικίλων, τούτων, προβληµάτων οδήγησαν στην ένταξη της Οµαδοσυνεργατικής 

µεθόδου στην τάξη.  

Αυτή η νέα µέθοδος προκύπτει έµµεσα ή και άµεσα από τις θεωρίες των 

Piaget και Vygotsky, καθώς κατά τον Piaget, η διαµαθητική αλληλεπικοινωνία 

αναδεικνύει τις γνωστικές συγκρούσεις, γεγονός που συµβάλλει στη γνωστική 

ανάπτυξη, ενώ κατά το Vygotsky, η διαµαθητική αλληλεπικοινωνία δηµιουργεί τη 

δυναµική της «ζώνης της επικείµενης ανάπτυξης». Με διαφορετικό τρόπο µεν, αλλά 

και οι δύο οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν τη στρατηγική της οµαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας. Επιπλέον, η ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης υποστηρίζει ότι οι 

διαµαθητικές σχέσεις µπορούν να αποτελέσουν πλαίσιο και κινητήρια δύναµη 

ανάπτυξης (βλ. και Μπακιρτζής 1996). Η σύγχρονη καθηµερινότητα ενισχύει την 

ανάγκη για οµαδοσυνεργατική διδασκαλία αφού δεν προσφέρει στα παιδιά, παρά 

έλλειµµα κοινωνικοποίησης το οποίο καλείται να αναπληρώσει το σχολείο150. 

Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία δεν αποτελεί πανάκεια για τα προβλήµατα 

ούτε του εκπαιδευτικού, ούτε του µαθητή. Είναι απλά ένα εργαλείο στα χέρια του 

εκπαιδευτικού το οποίο µπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσµατικό σε συνδυασµό µε 

άλλες στρατηγικές αλλά και µε πολύ καλή οργάνωση και προετοιµασία εκ µέρους του 

εκπαιδευτικού. Έτσι, βλέπουµε ότι δε λύνονται τα χέρια του εκπαιδευτικού όπως 

φαίνεται αρχικά, µεταφέροντας µεγάλο µέρος της ευθύνης της µάθησης στους ίδιους 

τους µαθητές. Οι µαθητές, από την άλλη γίνονται ενεργοί µέτοχοι της διαδικασίας 

µάθησης και διδασκαλίας, ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν οι ίδιοι τη γνώση τους 
                                                
150Ματσαγγούρας Η. (1998), «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 
Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000 σ. σ 511-512 
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και εµποτίζονται µε τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της 

δηµοκρατίας, αλλά πάντα µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. 

Πέρα από τα προαναφερθέντα γενικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής, το 

ειδικότερο ενδιαφέρον µας στρέφεται προς το κατά πόσο µπορεί η οµαδοσυνεργατική 

διδασκαλία να ενισχύσει τις εννοιολογικές αλλαγές επιτυγχάνοντας τόσο ποιοτικά 

όσο και ποσοτικά, καλύτερη γνώση. Ποικίλες στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν για 

να προκαλέσουν πιο εύκολα και αποτελεσµατικά εννοιολογική αλλαγή είχαν 

αποτελέσµατα αλλά ως επί το πλείστον σε καλούς µαθητές µεσαίας και ανώτερης 

κοινωνικής προέλευσης ενώ οι φτωχοί (χαµηλού κοινωνικού επιπέδου) και έγχρωµοι 

µαθητές δεν κατάφερναν να αλλάξουν τις έννοιές τους. Οι έρευνες που έγιναν δεν 

ήταν σε θέση να δώσουν απάντηση στο παραπάνω πρόβληµα, έτσι οδηγήθηκαν στον 

κοινωνικό κονστρουκτιβισµό για να βρουν απαντήσεις.  

Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός, βασισµένος στις ιδέες του Vygotsky (1978, 

1981) εµµένει στην άποψη ότι όλες οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες πηγάζουν από 

την κοινωνική αλληλεπίδραση, έτσι οι µαθητές είναι δυνατό να συµµετέχουν σε 

λύσεις ασκήσεων και προβληµάτων «υπό την καθοδήγηση ενηλίκου ή σε συνεργασία 

µε πιο ικανούς συµµαθητές τους» (Vygotsky 1978, σελ 86) τις οποίες δε θα 

µπορούσαν να καταφέρουν ανεξάρτητα. Συνειδητός έλεγχος αυτών των ενεργειών 

αναλαµβάνεται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος στηρίζει και υποβοηθά το παιδί στο 

στόχο του. Το παιδί µαθαίνει συµµετέχοντας σε διάλογο µε πιο ικανά µέλη της 

οµάδας151. Δεν είναι όµως σίγουρο ότι η τοποθέτηση των µαθητών σε µια οµάδα θα 

εξασφαλίσει και την επιτυχία στην εννοιολογική αλλαγή ή γενικότερα στη µάθηση. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τη διαδικασία αυτή και επηρεάζουν 

την επίτευξη εννοιολογικών αλλαγών, τους οποίους θα εξετάσουµε στη συνέχεια για 

να δούµε και πώς µπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να εκµεταλλευτεί τους παράγοντες 

αυτούς προς όφελος της διδασκαλίας και της µάθησης.           

  

 

 

 

 

                                                
151 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σ.σ 6-7 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
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5.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη εννοιολογικών αλλαγών 

 

Η διδασκαλία µέσω της οµαδοσυνεργατικής στρατηγικής διασφαλίζει κάποιες 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη µάθηση αλλά δεν εξασφαλίζει και την επιτυχηµένη 

εκπαιδευτικά εφαρµογή της, κατά την οποία οι µαθητές έρχονται αντιµέτωποι µε τις 

προϋπάρχουσες ιδέες τους και αντιλαµβάνονται ότι πρέπει να τις τροποποιήσουν. Η 

µέγιστη δυνατή επιτυχία της στρατηγικής στη διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε πολλούς παράγοντες και αποτελεί µεγάλο λάθος να 

λαµβάνουµε υπόψη µόνο τον παράγοντα της προϋπάρχουσας γνώσης που εισέρχεται 

στην οµάδα µέσω των µαθητών. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και η φύση της 

γλώσσας που χρησιµοποιείται στην οµάδα, η φύση των αλληλεπιδράσεων της 

οµάδας, της ιστορικής και κοινωνικής κουλτούρας, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, ο 

εκπαιδευτικός και η σχέση που έχει µε τους µαθητές152 κλπ. Οι σηµαντικότεροι των 

παραγόντων αναλύονται στη συνέχεια. 

 

5.2.1 Τα διδακτικά εγχειρίδια  

 

Μελέτες πάνω στις εννοιολογικές αλλαγές έδειξαν ότι οι µαθητές που 

παρουσιάζουν αδυναµίες στην αναγνωστική ικανότητα (ανάγνωση και κατανόηση) 

ενός κειµένου ή ενός προβλήµατος, τείνουν να στηρίζονται πάνω στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους για να ερµηνεύσουν το κείµενο ή το πρόβληµα, ως ένας 

τρόπος αντιστάθµισης των αναγνωστικών τους αδυναµιών (Maria & MacGinitie 

1987). Αυτή η µέθοδος συχνά αποβαίνει ορθή, στις περιπτώσεις που το κείµενο είναι 

συµβατό µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών. Στις περιπτώσεις που το 

κείµενο βρίσκεται σε σύγκρουση µε τις προϋπάρχουσες ιδέες τους, η προσπάθεια 

είναι αποτυχηµένη. Οι ερευνήτριες Maria & MacGinitie, σε έρευνά τους ανακάλυψαν 

ότι τα αντικρουόµενα µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις κείµενα που εξέθεταν τις 

προϋπάρχουσες  γνώσεις των µαθητών και τις ελλείψεις τους και µετά παρουσίαζαν 

τις επιστηµονικές ιδέες, βοηθούσαν τους µαθητές τόσο να αλλάξουν τις εναλλακτικές 

τους αντιλήψεις τους όσο και να µάθουν τις επιστηµονικές ιδέες καλύτερα από 

                                                
152 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σελ 8 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
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αυτούς που διάβασαν κείµενα µη-αντιπαράθεσης που απλά παρουσίαζαν τις 

επιστηµονικές ιδέες χωρίς καµιά αναφορά στο πλαίσιο των εναλλακτικών ιδεών153. 

Η παραπάνω ανακάλυψη βασίζεται στις απόψεις του Piaget περί 

εννοιολογικής αλλαγής που υποστηρίζει τη σύγκρουση των νέων γνώσεων µε τις 

προϋπάρχουσες και τη δηµιουργία έλλειψης ικανοποίησης στους µαθητές σε σχέση 

µε τις υφιστάµενες γνώσεις τους έτσι ώστε να θελήσουν να τις αλλάξουν, 

δηµιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο πρόσφορο έδαφος για τις νέες γνώσεις. Το 

µοντέλο ανάπτυξης εννοιολογικών αλλαγών των Posner, Strike, Hewson και Gertzog 

(1982) στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι για να αλλάξουν οι εναλλακτικές αντιλήψεις 

πρέπει η διδασκαλία να τις οδηγήσει σε ένα σηµείο που να δηµιουργούν 

ανικανοποίηση στους µαθητές ενώ παράλληλα οι επιστηµονικές ιδέες πρέπει να 

γίνονται κατανοητές, λογικοφανείς και χρήσιµες. Ο τρόπος για να το καταφέρει αυτό 

ο εκπαιδευτικός είναι να φέρει τους µαθητές σε επαφή µε πραγµατικές πρακτικές 

όπως παρουσιάσεις ρεαλιστικών παραδειγµάτων, επιδείξεις ορθών και λανθασµένων 

λύσεων κλπ που θα προκαλέσουν την «επιθυµητή απογοήτευση» στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους. 

Τα κείµενα ή προβλήµατα (στην περίπτωση των Μαθηµατικών), ακόµα και αν 

έχουν περιεχόµενο που προκαλεί αντιπαράθεση των προϋπαρχουσών ιδεών πρέπει να 

στηρίζονται µε συζήτηση, ειδικότερα όταν το περιεχόµενό τους είναι πολύπλοκο και 

ίσως δυσνόητο. Η συζήτηση µε τον εκπαιδευτικό ή και µε τα άλλα µέλη της οµάδας 

µπορεί να εµποδίσει τις παρανοήσεις κάνοντας κατανοητό το πρόβληµα. Πιο 

συγκεκριµένες στρατηγικές που µπορεί να σχεδιάσει και να εφαρµόσει ο 

εκπαιδευτικός πάνω στις συζητήσεις περί των κειµένων, είναι η επαναφορά των 

εναλλακτικών ιδεών στο προσκήνιο έτσι ώστε να επικεντρώσει τη συζήτηση στις 

διαφορές των εξηγήσεων των µαθητών µε τις επιστηµονικές επεξηγήσεις του 

κειµένου. Παράλληλα µε την ανάγνωση του προβλήµατος κειµένου µαθηµατικού 

περιεχοµένου από το βιβλίο, ο εκπαιδευτικός µπορεί να κάνει ερωτήσεις για να 

εντοπίσει άµεσα αυτό που δεν κατάλαβαν οι µαθητές ή να επαναλάβει περιληπτικά 

και µε δικά του λόγια µια θεωρία ή την τεχνική λύσεων κάποιων ασκήσεων ή ένα 

παράδειγµα που αναφέρει το βιβλίο και δεν είναι κατανοητό ή το οποίο θεωρεί ως 

δύσκολο για τα παιδιά. Ακολούθως στα πλαίσια της συζήτησης ο εκπαιδευτικός 

                                                
153Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σελ 6 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
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µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές, συνδέοντας τις νέες γνώσεις µε τις προηγούµενες 

µαθησιακές εµπειρίες των µαθητών και την καθηµερινότητά τους154. Η τεχνική αυτή, 

της σύνδεσης των τυπικών µαθηµατικών εννοιών και προβληµάτων µε συγκεκριµένες 

καταστάσεις της καθηµερινής ζωής, γνώριµες στους µαθητές, αποτελεί ένα τεράστιο 

κοµµάτι των σύγχρονων µαθηµατικών διδακτικών θεωρήσεων που ονοµάζονται 

Ρεαλιστικά Μαθηµατικά βάση των οποίων προκύπτει η Μαθηµατική Ρεαλιστική 

Εκπαίδευση.  

Τα ρεαλιστικά µαθηµατικά προέκυψαν ως αντίδραση στο 

στρουκτουραλιστικό ρεύµα και το παρακάτω απόσπασµα προβάλλει την 

προβληµατική τους «… Γνωρίζω Μαθηµατικά, σηµαίνει είµαι ικανός να κάνω 

Μαθηµατικά, δηλαδή να χρησιµοποιώ µε άνεση τη µαθηµατική γλώσσα, να φτιάχνω 

και να λύνω προβλήµατα, να κριτικάρω επιχειρήµατα, να βρίσκω αποδείξεις και-το 

πιο σηµαντικό απ’ όλα-να αναγνωρίζω µια µαθηµατική έννοια µέσα σε µια 

συγκεκριµένη κατάσταση. Ως εκ τούτου, το να εισάγει κάποιος νέες έννοιες χωρίς 

επαρκές υπόβαθρο συγκεκριµένων γεγονότων, να εισάγει ενοποιηµένες έννοιες, που 

δεν έχουν ενοποιηθεί από καµιά εµπειρία… είναι χειρότερο κι από άχρηστο…»155. Η 

λογική των Ρεαλιστικών Μαθηµατικών δεν περιορίζεται στη σύνδεση θεωρητικών 

εννοιών µε συγκεκριµένες εµπειρίες αλλά προβάλλει την ανάγκη µιας πλαισιωµένης 

διδασκαλίας δηλ. η διδασκαλία των µαθηµατικών εννοιών να γίνεται µέσω 

«προβληµάτων πλαισίου» που ουσιαστικά είναι προβλήµατα µε τη µορφή 

συνηθισµένων λεκτικών προβληµάτων αλλά είναι δυνατό να εµφανίζονται και µε 

µορφή παιχνιδιού, ιστορίας ή παραµυθιού και τα οποία διατυπώνουν τις 

δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν πάνω σε ένα νέο γνωστικό αντικείµενο µε 

στόχο το σχηµατισµό διαισθητικών εννοιών που θα αποτελέσουν τη βάση για το 

κτίσιµο µιας νέας έννοιας ή δοµής.156  Τα Ρεαλιστικά Μαθηµατικά αποτελούν µια 

στρατηγική τεράστιας δυναµικής για την ανάπτυξη των εννοιολογικών αλλαγών.  

Άλλες στρατηγικές που προτείνονται για τη διδασκαλία µε εννοιολογικές αλλαγές 

είναι η αντίστροφη διδασκαλία (Palincsar & Brown 1984), ρωτώντας το συγγραφέα 

(Beck, Mc Keown, Hamilton & Kucan 1997), η στρατηγική διδασκαλίας της 

                                                
154 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σελ 6 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf  
155Κολέζα Ε. (2000), Εισαγωγή στο βιβλίο: Streefland L. «Ρεαλιστικά Μαθηµατικά στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση»,  Μετάφραση: Μαργαρίτα Μάνσολα, Αθήνα, Leaderbooks, σελ iv  
156 ό. π  σελ xvi 
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αναγνωστικής κατανόησης (Keene & Zimmerman 1997)157. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για όλα τα πιο πάνω είναι, να έχουν τα παιδιά κάποιες προϋπάρχουσες γνώσεις πάνω 

στο θέµα έτσι ώστε να µπορούν να καταλάβουν το κείµενο, µε τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού158.    

Θα πρέπει να επιστήσουµε την προσοχή µας σε ένα σηµείο το οποίο ίσως να 

φαίνεται ασήµαντο αλλά αντικειµενικά έχει µεγάλη σηµασία γιατί αφορά τη 

ψυχολογία των µαθητών η οποία είναι ο «κρυµµένος» ρυθµιστικός παράγοντας της 

διαδικασίας της µάθησης. Κατά την αντιπαράθεση και σύγκρουση των 

προϋπαρχουσών ιδεών των µαθητών µε τις επιστηµονικές που τα παιδιά αρχίζουν να 

αµφισβητούν τις πρώτες καθώς κλονίζεται η εµπιστοσύνη τους σ’ αυτές, ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίζει να µην κλονιστεί και η εµπιστοσύνη των µαθητών 

στον εαυτό τους αναφέροντάς τους ότι πολλοί διάσηµοι επιστήµονες µοιράστηκαν τις 

εναλλακτικές ιδέες τους µε τον υπόλοιπο κόσµο και περιέγραψαν τη διαδικασία 

εννοιολογικής αλλαγής που δέχθηκαν µέχρι να ξεπεράσουν τα επιστηµολογικά 

εµπόδια που εµφανίστηκαν στην ιστορία των Μαθηµατικών και να καταλήξουν σε 

επιστηµονικά ορθές θεωρίες159.  

Η ιστορική κουλτούρα των Μαθηµατικών είναι ένας θετικός παράγοντας ο 

οποίος είναι δυνατό να ενισχύσει τις εννοιολογικές αλλαγές των παιδιών. Σύµφωνα 

µε τους Lakatos και Freudenthal, ο µαθητής έχει το δικαίωµα να ακολουθήσει τη 

µαθησιακή πορεία που ακολούθησε το ανθρώπινο είδος. Αυτό δε σηµαίνει ότι πρέπει 

να ακολουθηθεί πιστά η διαδικασία ολοκλήρωσης µιας έννοιας όπως διαµορφώθηκε 

ιστορικά αλλά ότι τα φαινόµενα µέσω των οποίων αποκτούν περιεχόµενο οι 

µαθηµατικές έννοιες, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση στήριξης µιας µαθησιακής / 

διδακτικής διαδικασίας που στοχεύει στην κατάκτηση αυτών των εννοιών160.  

Στρέφοντας, κατά συνέπεια το βλέµµα µας προς τα επιστηµολογικά εµπόδια 

που εµφανίζονταν σε διάφορες µαθηµατικές έννοιες βλέπουµε συγκεκριµένες 

εννοιολογικές αλλαγές που δέχθηκαν τόσο οι επιστήµονες όσο και το περιεχόµενο 

των Μαθηµατικών. Τέτοια παραδείγµατα είναι: η θεωρία των άρρητων αριθµών που 

βρίσκεται σε σύγκρουση µε τις έως τότε ιδέες µεταξύ των οποίων και η άποψη ότι 

                                                
157Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σελ 18 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
158 ό. π  σελ 5 
159 ό. π σελ 6 
160 Κολέζα Ε. (2000), Εισαγωγή στο βιβλίο: Streefland L. «Ρεαλιστικά Μαθηµατικά στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση»,  Μετάφραση: Μαργαρίτα Μάνσολα, Αθήνα, Leaderbooks, σελ v 
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«κάθε αριθµός γράφεται και µε τη µορφή κλάσµατος», οι ρίζες των αρνητικών 

αριθµών που θεωρούνταν ως αδύνατοι αριθµοί για τους Euler (1770) και De Morgan 

(1854), αποκτούν σάρκα και οστά και αποτελούν το σύνολο Ζ των φανταστικών 

αριθµών161. Τα παραδείγµατα επιστηµολογικών εµποδίων δεν είναι λίγα και δε 

διαφέρουν τα περισσότερα, κατά πολύ από τις εναλλακτικές αντιλήψεις των 

µαθητών. Η αναφορά τους στα πλαίσια του µαθήµατος θα βοηθήσει τους µαθητές να 

αντιληφθούν την έλλειψη ορθότητας των αντιλήψεών τους χωρίς να νιώσουν 

µειονεκτικά, να ντραπούν να τις εκφράσουν ή να αντιδρούν στο να τις αλλάξουν. 

Έτσι τα παιδιά αποκτούν κίνητρο για εννοιολογική αλλαγή όπως συνίσταται από τους 

Pintrich, Marx & Boyle (1993)162.    

    

5.2.2 Η σχέση εκπαιδευτικού-µαθητών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

στα πλαίσια της Οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας    

 

Η καλή ή κακή σχέση που µπορεί να έχει ο κάθε µαθητής µε τον εκπαιδευτικό 

του  επηρεάζει σηµαντικά τη διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής. Σύµφωνα, τόσο µε 

την κοινωνικοπολιτισµική προοπτική  (Kelly & Green 1998) όσο και µε την 

κοινωνική κονστρουκτιβιστική (Chinn 1998), τα παιδιά πολλές φορές προσποιούνται 

εννοιολογική αλλαγή µόνο και µόνο για να ευχαριστήσουν το διδάσκοντα όταν έχουν 

καλή σχέση µαζί του. Επίσης, οι κοινωνικές πιέσεις από ενήλικες και συµµαθητές 

συχνά αναγκάζουν τους µαθητές να ενταχθούν σε µια διαδικασία, κατά την οποία 

δείχνουν ότι συµφωνούν µε τα όσα λέει ο εκπαιδευτικός, οι συµµαθητές τους ή και το 

βιβλίο, ενώ ουσιαστικά δεν έχουν υποστεί εννοιολογική αλλαγή (Bloome, Puro & 

Theodorou 1989). Σύµφωνα µε την άποψη του Chinn (1998), οι µαθητές αυτοί ίσως 

έχουν κατανοήσει την επιστηµονική επεξήγηση και φαίνεται να την αποδέχονται 

αλλά δεν έχουν αλλάξει πραγµατικά τις δικές τους ιδέες. Οι Sinatra & Dole (1998) 

και οι Anders & Commyras (1998) πιστεύουν ότι µια σχέση αγάπης και 

εµπιστοσύνης µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικού στηρίζει την εννοιολογική αλλαγή 

επιτρέποντας την επεξεργασία των νέων ιδεών από τους µαθητές και µεγαλύτερη 

αποδοχή τους. 

                                                
161 Κολέζα Ε.(2000) «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών 
Εννοιών», Αθήνα, Leader books 2000 σελ 54 
162 ό. π σελ 6 
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Βλέπουµε ότι µια σχέση αγάπης και εµπιστοσύνης του διδάσκοντα και των 

µαθητών ανοίγει τις πόρτες για τη νέα γνώση γιατί οι µαθητές αποδέχονται πολύ 

ευκολότερα αυτά που τους λέει ένα άτοµο της εµπιστοσύνης τους και νιώθουν πολύ 

πιο ελεύθεροι να διαφωνήσουν µε τον εκπαιδευτικό και να υποστηρίξουν τις δικές 

τους ιδέες.  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις συζητήσεις µε τους µαθητές      

Παρόλο που η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία θέλει να προωθήσει τη δράση 

των µαθητών και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τη γνώση ή και να την 

κατασκευάσουν σε συνεργασία µε τους συµµαθητές τους, βλέπουµε µέσα από τις 

έρευνες ότι η παρουσία του εκπαιδευτικού µόνο ως συντονιστή δεν είναι αρκετή. Οι 

έρευνες έχουν δείξει ότι παρόλο που οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους µαθητές να 

επικοινωνούν µεταξύ τους για να βρίσκουν τις απαντήσεις σε ασκήσεις που έδινε ο 

εκπαιδευτικός, οι µαθητές επικοινωνούσαν περισσότερο µαζί του παρά µεταξύ τους.  

Πιο έντονο πρόβληµα παρουσιάζεται σε περιπτώσεις αντίστοιχες της έρευνας 

του Wong163, που σε διδασκαλία φυσικών φαινοµένων, ζητούσε από τους µαθητές να 

εντοπίσουν και να ξεκαθαρίσουν τις λανθασµένες τους εξηγήσεις βρίσκοντας 

παράλληλα αποδείξεις για να στηρίξουν τις επιστηµονικές εξηγήσεις. Στόχος του 

ήταν να οδηγηθούν οι µαθητές σε επιστηµονικές επεξηγήσεις µέσω των πληροφοριών 

που έλαβαν, παρά να διδαχθούν την επιστηµονική γνώση άµεσα από τον 

εκπαιδευτικό. Το πρόβληµα που παρουσιάστηκε ήταν η αδυναµία των µαθητών να 

εξάγουν επιστηµονικές εξηγήσεις καθώς δε διέθεταν ούτε τη γνώση, ούτε τον 

κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό για να επιτύχουν κάτι αντίστοιχο. Οι εξηγήσεις που 

έδιναν ήταν εν µέρει λογικές αλλά καθόλου επιστηµονικές. Κάποιοι µαθητές 

κατάφεραν να δώσουν πιο εξειδικευµένες επεξηγήσεις, οι περισσότεροι όµως ήταν 

φανερά ενοχληµένοι από αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές έλεγαν «Δε θα µας 

δώσεις την απάντηση;» ή «Εσύ είσαι ο δάσκαλος, πες µας την απάντηση». Επιπλέον 

δε δέχονταν να αξιολογήσουν ο ένας τις απαντήσεις του άλλου ώστε να βγουν στην 

επιφάνεια οι εναλλακτικές αντιλήψεις τους. Όπως ο Wong αναφέρει, η δυσκολία στο 

να κρίνουν ο ένας τον άλλο οφειλόταν στο ότι η διαδικασία ήταν ενάντια στους 

κοινωνικούς κανόνες της κοινότητας των µαθητών ενώ η αβεβαιότητα και η 

ανασφάλεια στις ζωές των µαθητών, που προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικά 

                                                
163 Η έρευνα περιγράφεται στη σελίδα 16 της παρούσας εργασίας 
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στρώµατα και προφανώς η ζωή τους δεν ήταν «ρόδινη», τους οδηγούσαν στην 

ανάγκη διατήρησης της ειρήνης και της αρµονίας στην τάξη η οποία ίσως 

διαταρασσόταν µε την κριτική διαδικασία164.   

Έρευνα της Gallas (1995) που βασίστηκε σε µαθητοκεντρικές διδασκαλίες 

όπου οι µαθητές συζητούν µεταξύ τους σαν επιστήµονες για να δηµιουργήσουν 

εξηγήσεις για διάφορα φυσικά φαινόµενα, ξεκινούσε µε µια ανοικτού τύπου ερώτηση 

και στη συνέχεια ενθάρρυνε την ανάπτυξη συζήτησης στην οποία οι µαθητές 

εξέφραζαν τις απόψεις τους περί του θέµατος, δίνοντας δηλαδή τις δικές τους 

εναλλακτικές εξηγήσεις και απαντήσεις για την ερώτηση. Υποστήριζαν τις 

απαντήσεις τους µε επιχειρήµατα και γεγονότα ενώ η ερευνήτρια-εκπαιδευτικός 

υποβοηθούσε τη συζήτηση µε διευκρινιστικές ερωτήσεις, καταλήγοντας να 

διευρύνεται ή να αναιρείται η υπό συζήτηση εξήγηση-θεωρία. Βασικός ρόλος της 

ερευνήτριας ήταν η καθοδήγηση των συζητήσεων µε την επιβολή κοινωνικών 

κανόνων, οριοθετώντας τη συµπεριφορά των παιδιών έτσι ώστε να µπορέσουν να 

µιλήσουν ελεύθερα όλα τα παιδιά χωρίς να µονοπωλούν τη συζήτηση οι καλοί 

µαθητές. Δεν εξέφραζε τις απόψεις της κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αλλά ούτε 

και περίµενε να καταλήξουν σε κάποια επιστηµονική εξήγηση οι µαθητές. 

Στόχος των συζητήσεων ήταν η εξερεύνηση και συχνά χρησιµοποιούνται ως 

σηµείο εκκίνησης για το υπόλοιπο µάθηµα που θα κατευθυνθεί από τον εκπαιδευτικό. 

Έτσι οι µαθητές γνωρίζουν καλύτερα τις επιστηµονικές ιδέες, τις οικειοποιούνται, τις 

κάνουν απόκτηµά τους και έτσι µετατρέπονται και οι ίδιοι σε µέλη της επιστηµονικής 

κοινότητας συµµετέχοντας σε επιστηµονικές πραγµατείες165.   

 

5.2.3 Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ µαθητών κατά την 

Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία  

 

Η ένταξη των µαθητών σε οµάδες δεν γίνεται µε τυχαία επιλογή αλλά βάση 

κάποιων κριτηρίων που θεωρεί ο εκπαιδευτικός ως κατάλληλα, έτσι ώστε να 

διαµορφώσει µια οµάδα, τα µέλη της οποίας να µπορούν να επικοινωνήσουν και να 

αλληλεπιδράσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουν την εννοιολογική αλλαγή 

                                                
164 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σ.σ 13 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
165 Η διαδικασία ένταξης των ατόµων σε µια κοινωνική οµάδα συνιστά εννοιολογική αλλαγή για τη 
θεωρία των διδακτικών καταστάσεων, σ.σ 12-16 της παρούσας εργασίας 



 106 

µέσω της υγιούς αντιπαράθεσης. Οι σχέσεις µεταξύ των µελών µιας οµάδας παίζουν 

µεγάλο ρόλο στο να καταφέρει ή όχι ένας µαθητής να δεχθεί εννοιολογική αλλαγή.  

Ως πρώτο µέληµα του εκπαιδευτικού τίθεται η ανάγκη για ανοµοιογένεια των 

οµάδων κυρίως σε επίπεδο ικανοτήτων των µαθητών γιατί αυτός είναι και ο στόχος 

της στρατηγικής της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας:  να βοηθήσει τους µαθητές να 

επιτύχουν εκπαιδευτικές εργασίες που δε θα ήταν σε θέση να επιτύχουν µόνοι τους 

καθώς οι διαµαθητικές αλληλεπιδράσεις οδηγούν στην ανάπτυξη της «ζώνης 

επικείµενης αντιπαράθεσης» κατά το Vygotsky166, όπως αναφέραµε και στην αρχή 

του κεφαλαίου. Σε µια οµάδα µε καλούς µαθητές, ο µαθητής δεν έχει ιδιαίτερες 

δυνατότητες βελτίωσης γιατί η συναναστροφή µε «όµοιους του» ίσως το βοηθήσει να 

γνωρίσει και άλλες µεθόδους λύσεις ενός προβλήµατος, τις οποίες αγνοούσε αλλά 

αυτό δεν ωθεί αναπτυξιακά τη γνώση, απλώς την αναπαράγει. Αντίστοιχα σε µια 

οµάδα αδύνατων µαθητών, ίσως η ανταλλαγή απόψεων να βοηθήσει στην 

αντιπαράθεση απόψεων και η σύγκρουση να προκαλέσει κάποιου επιπέδου 

εννοιολογική αλλαγή, αλλά δε θα οδηγήσει σε ορθή επιστηµονική εξήγηση γιατί οι 

µαθητές δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο για να εξάγουν κατάλληλα συµπεράσµατα 

και επιστηµονικές επεξηγήσεις. Αντίθετα η ανοµοιοµορφία θα φέρει στο προσκήνιο 

εναλλακτικές ιδέες ποικίλων επιπέδων, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο 

κατοχυρωµένες µε λογικά και επιστηµονικά επιχειρήµατα και οι µαθητές µέσω 

συζητήσεων θα δουν ποιες έχουν πιο γερές βάσεις και πρέπει να επεκταθούν και 

ποιες να αναιρεθούν. Οι αδύνατοι µαθητές έρχονται σε επαφή µε γνώση και 

δεξιότητες ανωτέρου επιπέδου από αυτές που θα µπορούσαν να φτάσουν από µόνοι 

τους ενώ οι καλοί µαθητές µπαίνουν σε σκέψεις επιστηµονικής διαδικασίας στην 

προσπάθειά τους να επιχειρηµατολογήσουν υπέρ των απόψεών τους στα πλαίσια της 

αντιπαράθεσης ιδεών.  

Παράλληλα, η οµάδα πρέπει να είναι ανοµοιογενής σε σχέση µε την 

κοινωνική και πολιτισµική προέλευση των µαθητών έτσι ώστε να µη γίνεται µια 

«ρατσιστική» διάκριση µαθητών αλλά να προωθείται η διαπολιτισµικότητα. Σε 

οµάδες που υπάρχουν µειονότητες, δηλαδή υπάρχουν 3-4 παιδιά κοινής κοινωνικής 

προέλευσης και παιδιά άλλων κοινωνικών ή πολιτισµικών προελεύσεων, τα οποία 

όµως είναι µειονότητες, είναι αναπόφευκτες οι ενέργειες εις βάρος του ή των παιδιών 

της µειονότητας από τα άλλα µέλη της οµάδας, τουλάχιστον σε αρχική φάση. Σε 
                                                
166 Ματσαγγούρας Η. (1998), «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 
Τόµος Β΄, 5η έκδ., Αθήνα, Gutenberg, 2000 σ. σ 511-512 
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έρευνα των Palincsar, Anderson και David (1993) µε το όνοµα «Συνεργατική λύση 

προβληµάτων» παρατηρήθηκε το εξής: Σε οµάδα που αποτελείτο από 3 κορίτσια 

Αφρικο-Αµερικανικής καταγωγής, ένα κορίτσι Ευρωπαϊκο-Αµερικάνικης καταγωγής 

και ένα αγόρι Ισπανικής καταγωγής δόθηκε µια σειρά εργασιών που συνολικά θα 

οδηγούσαν σε εξαγωγή επιστηµονικών επεξηγήσεων. Τα τρία κορίτσια κοινής 

καταγωγής ανέλαβαν το ρόλο του υπεύθυνου µοιράσµατος εργασιών αφήνοντας για 

τους εαυτούς τους εύκολες εργασίες δίνοντας στο κορίτσι  Ευρωπαϊκο-Αµερικάνικης 

καταγωγής, το οποίο τύγχανε να είναι και καλή µαθήτρια τη δύσκολη εργασία 

οικοδόµησης της επιστηµονικής θεωρίας. Ενώ το κορίτσι επανειληµµένα ζητούσε 

βοήθεια, κανένα από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας δεν επιχείρησε να τη βοηθήσει167.   

Το κορίτσι αυτό, που ονοµαζόταν Linda, έστω και αν δυσκολεύτηκε, είχε τις 

δυνατότητες να αναλάβει το δύσκολο έργο οικοδόµησης της επιστηµονικής θεωρίας 

περισσότερο από το αγόρι (Juan) που δεν ήταν ούτε τόσο καλός µαθητής αλλά 

προερχόταν και από χαµηλότερο κοινωνικό στρώµα. Η Linda προερχόταν από τη 

µεσαία τάξη. Παιδιά σαν τη Linda έχουν πιο πολλή πείρα σε τέτοιου τύπου 

επεξηγήσεις που είναι χρήσιµες για αυτό το σκοπό από µαθητές όπως το Juan (Heath 

1983)168. 

 Ο Juan, ενώ του δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες για το πώς να οικοδοµήσει µια 

θεωρία και µια ερευνήτρια του παρείχε «σκαλωσιές» (πλαίσια στήριξης) για να 

µπορέσει να συµµετάσχει στη διαδικασία, δεν τα κατάφερε. Οι αλληλεπιδράσεις του 

µε τα άλλα µέλη της οµάδας και η συµβολή µιας εκπαιδευτικού του στέρησαν, 

τελικά, τη δυνατότητα να κερδίσει επιστηµονική γνώση που ήταν και ο στόχος του 

έργου. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις κατέληξαν στην άρνηση του να συµµετάσχει στη 

διαδικασία, παρόλο που πείστηκε τελικά να αναλάβει ένα µικρό µέρος. Ουσιαστικά 

αυτό που του στέρησε τη συµµετοχή στη διαδικασία ήταν το γεγονός ότι δεν του 

δόθηκε η δυνατότητα, ούτε από την εκπαιδευτικό αλλά ούτε και από τα µέλη της 

οµάδας του, να οικειοποιηθεί τις νέες ιδέες και να τις κάνει δικές του169. Οι µαθητές 

µε µικρότερη πείρα λόγω κοινωνικών διαφορών σε συγκεκριµένα θέµατα 

πραγµατείας, πρέπει να δέχονται άµεση διδασκαλία για τον τρόπο µε τον οποίο 

οικειοποιηθούν το θέµα, ώστε να µην περιθωριοποιούνται (Anderson, Holland & 

                                                
167 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σελ 14 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
168 ό.π σελ 11 
169 ό.π σ.σ 10-11 
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Palincsar 1997)170, έστω και αν µερικές φορές αυτό δε συµβαίνει εκ προθέσεως αλλά 

εξ αµελείας.                       

  

5.2.4 Φύλο και εννοιολογικές αλλαγές 
 

Ακόµα και ο παράγοντας «φύλο» είναι ένας εκ των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις εννοιολογικές αλλαγές που δέχονται οι µαθητές. Πιο συγκεκριµένα, 

τα κορίτσια δείχνουν συνήθως λιγότερο ενδιαφέρον στις Φυσικές επιστήµες και τα 

Μαθηµατικά σε σχέση µε τα αγόρια, ενώ αντίθετα δείχνουν ενδιαφέρον για 

Ανθρωπιστικές επιστήµες. Έτσι, τα αγόρια που ενδιαφέρονται περισσότερο και 

δίνουν περισσότερη σηµασία στα λεγόµενα του εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία 

Μαθηµατικών ή Φυσικών επιστηµών, τροποποιούν πιο εύκολα την παλιά τους γνώση 

και υιοθετούν τη νέα ενώ τα κορίτσια εµµένουν περισσότερο στις εναλλακτικές τους 

αντιλήψεις.  

Επίσης παρατηρείται µια έλλειψη εµπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης εκ 

µέρους των κοριτσιών, τα οποία έχουν συνεχώς την ανάγκη να επιβεβαιώνουν τις 

απαντήσεις τους, ενώ τα αγόρια, φαίνεται να µη δίνουν τόση σηµασία στην ορθότητα 

ή µη των απαντήσεών τους. Η στάση του εκπαιδευτικού µπορεί να µειώσει την 

ένταση αυτής της κατάστασης, εάν δείξει στα κορίτσια που αναζητούν την 

επιβεβαίωση ότι δεν έχει σηµασία η ορθότητα ή µη της απάντησης  αλλά το να 

σκεφτούν προσεκτικά και να µπορούν να επιχειρηµατολογούν κατάλληλα υπέρ των 

ιδεών τους, τις οποίες να εκφράζουν µε αυτοπεποίθηση. Η παρότρυνση µπορεί να 

γίνει λεκτικά ή µε κατάλληλες ενέργειες που να προβάλλουν τη στάση αυτή, η οποία 

µπορεί να βοηθήσει τα κορίτσια να γίνουν πιο ανοικτά σε πληροφορίες που 

συγκρούονται µε τις προϋπάρχουσες ιδέες τους. 

Ένα ακόµη σηµείο αναφοράς στο οποίο εντοπίζονται διαφορές µεταξύ των 

δύο φύλων είναι η µέθοδος της αντιπαράθεσης ιδεών µε την οποία επιδιώκεται 

εννοιολογική αλλαγή. Τα κορίτσια έχουν µια πιο συµβατική νοοτροπία και δε 

δέχονται εύκολα την έντονη κριτική απόψεων, ούτε και είναι σε θέση να κάνουν 

κριτική σε αντίθεση µε τα αγόρια που αρέσκονται στην αντιπαράθεση. Η στάση τους 

αυτή, ίσως να οφείλεται στη συµπεριφορά των αγοριών που εµφανίζονται µε µια 
                                                
170 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σελ 15 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
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τάση περιθωριοποίησης των κοριτσιών στα πλαίσια των µικτών οµάδων, ασκώντας 

κάποιες φορές και ψυχολογική πίεση πάνω τους171κάνοντας τα κορίτσια να νιώθουν 

µειονεκτικά και ανίκανα για να εκτελέσουν σωστά κάποιες εντολές ή εργασίες µε 

έντονη την ανάγκη για αρµονία172.         

 

5.2.5 Συµπεράσµατα 

   

v Γενικά ο εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργήσει ανικανοποίηση στους 

µαθητές για τις ιδέες τους γνωστοποιώντας τις µέσα την τάξη και βοηθώντας 

τους να δουν τις διαφορές µεταξύ των ιδεών τους και των επιστηµονικών 

ιδεών, αλλά δεν αποτελεί, ιδιαίτερα για τα κορίτσια, µέθοδο κατάλληλη για 

εννοιολογική αλλαγή.  

v Αντί να τονίζονται οι ανακρίβειες των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών, 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τονίζουν τη λογική συνοχή τους βάση των 

ενδείξεων και αποδείξεων που παρουσιάζουν οι µαθητές. 

v Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τονίζουν ότι η αποδεκτή επιστηµονική 

γνώση, ανακαλύφθηκε αργότερα, ενώ αρχικά ήταν λανθασµένη και 

απορρίφθηκε αφού νέες αποδείξεις επέβαλλαν την αναίρεσή της. Η 

διδασκαλία πρέπει να επιδιώκει τη µείωση της εµπιστοσύνης των µαθητών 

στις προϋπάρχουσες ιδέες τους ενώ παράλληλα να αυξάνει την 

αυτοπεποίθηση των µαθητών. 

v Πρέπει να αναπτύσσονται στρατηγικές όπως η σύνδεση των προβληµάτων 

µε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής και µε εµπειρίες των µαθητών και 

περιληπτική επανάληψη δυσνόητων πληροφοριών του περιεχοµένου ενός 

κειµένου 

v Το κατάλληλο κλίµα για ανάπτυξη εννοιολογικών αλλαγών είναι κλίµα 

συνεργασίας και εµπιστοσύνης. Ερωτήµατα που φαινοµενικά αναζητούν την 

άποψη του µαθητή ενώ έµµεσα  προσπαθούν να του υποβάλουν την ορθή 

απάντηση, υποσκάπτουν την εµπιστοσύνη των µαθητών προς τον 

εκπαιδευτικό.     

                                                
171 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σ. σ 16-17 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
172 Εξήγηση της ανάγκης αυτής δίνεται µέσα από την ανάλυση της έρευνας στη σελίδα 96 της 
παρούσας εργασίας 



 110 

Σε γενικότερες γραµµές, δεν υπάρχει σωστός τρόπος υποστήριξης 

διδασκαλίας  εννοιολογικής αλλαγής. Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός υποστηρίζει 

ότι οι µαθητές πρέπει να µάθουν τις ιδέες και τις πραγµατείες ενός θέµατος µέσω 

ποικίλων αλληλεπιδράσεων οι οποίες ισορροπούν µεταξύ εκπαιδευτικής 

καθοδήγησης και µαθητικής δέσµευσης. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής 

προκύπτει και η εννοιολογική αλλαγή173.   

 

5.3 Δειγµατικές πρακτικές εννοιολογικής αλλαγής  

 

Τα Μαθηµατικά είναι πάνω απ’ όλα ένα γνωστικό αντικείµενο που στηρίζεται 

στη διδασκαλία και τη µάθηση µέσω πρακτικών διαδικασιών, δηλαδή µαθηµατικών 

προβληµάτων, ασκήσεων κλπ. Όπως είδαµε παραπάνω ένας σηµαντικός παράγοντας 

ενίσχυσης των εννοιολογικών αλλαγών είναι και τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς τα 

κείµενα και τα προβλήµατα που περιλαµβάνουν πρέπει να προωθούν την 

εννοιολογική αλλαγή. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι προαναφερθέντες 

παράγοντες τόσο στη δηµιουργία και συγγραφή των ασκήσεων και των προβληµάτων 

όσο και στις στρατηγικές που θα χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία. 

Ίσως να µην υπάρχει η κατάλληλη µέθοδος-πανάκεια που να διασφαλίζει την 

ανάπτυξη των εννοιολογικών αλλαγών αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις που µπορούν 

να οδηγήσουν τη µάθηση σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα του προηγούµενου κεφαλαίου, οι προϋποθέσεις αυτές ορίζονται µέσω 

της κονστρουκτιβιστικής άποψης που αντιµετωπίζει τους µαθητές ως κατασκευαστές 

της γνώσης, της αντιπαράθεσης των προϋπαρχουσών αντιλήψεων των µαθητών µε τις 

νέες γνώσεις που θέλει να διδάξει ο εκπαιδευτικός επιδιώκοντας τη µείωση της 

εµπιστοσύνης των παιδιών στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους µε την παράλληλη 

αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, µέσω της ιστορικής κουλτούρας των 

Μαθηµατικών και της σύνδεσης τω προβληµάτων µε την καθηµερινή ζωή των 

µαθητών.  

Οι παρακάτω ασκήσεις-προβλήµατα προτείνονται ως κατάλληλες για µια 

σωστή διδασκαλία, βάση των προαναφερθέντων προϋποθέσεων γιατί 

δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια αυτών των αναφορών. Είναι εισαγωγικές εργασίες που 
                                                
173 Maria K. (2000), Conceptual Change Instruction: A Social Constructivist Perspective, Reading & 
Writing Quarterly, n:16, New York, Taylor & Francis 2000, p.p. 5-22, σ. σ 17-19 
http:// taylorandfrancis.metapress.com/index/BHYPR718X3R67X.pdf 
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µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αρχή της ενότητας στην οποία ανήκουν και να 

κρατήσουν 1-2 διδακτικές περιόδους. Κατά τη διαδικασία επίλυσής τους, οι µαθητές 

ανακαλύπτουν τη γνώση µέσα από πληροφορίες που τους δίνονται ενώ ο 

εκπαιδευτικός έχει άλλοτε το ρόλο του συντονιστή, άλλοτε του διευκολυντή και 

άλλοτε αυτού που στηρίζει τη διαδικασία του «κτισίµατος-ανακάλυψη της γνώσης» 

µε γνωστικές και διαδικαστικές συµπληρώσεις. Οι ασκήσεις δηµιουργήθηκαν βάση 

τόσο των γενικών στόχων του αναλυτικού προγράµµατος του Υπουργείου παιδείας 

όσο και των ειδικών στόχων που επίσης αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα και 

αφορούν το κεφάλαιο των Μετρήσεων της Δ΄ τάξης του δηµοτικού, που 

συµπεριλαµβάνει ασκήσεις για τη διδασκαλία της έννοιας και µέτρησης του Μήκους, 

της Περιµέτρου, του Εµβαδού, του Όγκου και της Μάζας. Δεν έχει, όµως, ελεγχθεί η 

αποτελεσµατικότητά τους µέσω πρακτικής εφαρµογής τους σε σχολικές τάξεις και 

µαθητές.  

Οι ασκήσεις αυτές δηµιουργήθηκαν από µια οµάδα φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης174 στα πλαίσια του µαθήµατος 

Διδακτική των Μαθηµατικών ΙΙ του χειµερινού εξαµήνου του πανεπιστηµιακού έτους 

2003-2004, και συµπεριλαµβάνονται σε  project µε θέµα «Μετρήσεις µεγεθών για την 

Δ΄ τάξη του δηµοτικού» το οποίο περιλαµβάνει ασκήσεις και προβλήµατα κατάλληλα 

για τη διδασκαλία των προαναφερθέντων µεγεθών και αποτελεί δειγµατική πρόταση 

αντικατάστασης των πεπαλαιωµένων εγχειριδίων που στηρίζονται σε παλιές θεωρίες,    

βασισµένη στις απόψεις του κονστρουκτιβισµού, της οµαδοσυνεργατικής µάθησης 

και των Ρεαλιστικών Μαθηµατικών. Αναφέρονται µαζί µε την κάθε Δραστηριότητα 

και οι στόχοι που θέτει η Δραστηριότητα αλλά και σχόλια υπέρ της καλύτερης 

διδακτικής αξιοποίησής της για προώθηση των εννοιολογικών αλλαγών.  

   Η µορφή που έχουν οι ασκήσεις που παρατίθενται στη συνέχεια είναι 

κατάλληλα διαµορφωµένη για να µετατρέπει τις ασκήσεις σε ευχάριστες 

δραστηριότητες. Το περιβάλλον ενός βιβλίου πρέπει να είναι ευχάριστο ώστε να 

προδιαθέτει θετικά το µαθητή συνεισφέροντας στο κλίµα της τάξης που επιβάλλεται 

να είναι θετικό και ευχάριστο για να νιώθουν άνετα οι µαθητές σε ένα κλίµα 

συνεργασίας και εµπιστοσύνης, γεγονός που συµβάλλει βοηθητικά στην προώθηση 

των εννοιολογικών αλλαγών.  
                                                
174 Οι φοιτητές µε τους οποίους είχα συνεργαστεί για τη δηµιουργία του project είναι οι Νεάρχου 
Νέαρχος, Νικολάου Νικολίνα, Ραφτοπούλου Άντρη και Σάββα Γεωργία, τους οποίους ευχαριστώ για 
την τότε συνεργασία αλλά και για το γεγονός ότι µου έδωσαν την άδεια ένταξης κάποιων ασκήσεων 
στην παρούσα εργασία. 
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Δραστηριότητα 1 

      

 

 
 
                        
Φυσικοί	  τρόποι	  μέτρησης.	  
 
      Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να αντιληφθούν οι µαθητές την 
ύπαρξη και τη χρησιµότητα των φυσικών τρόπων µέτρησης, κυρίως όταν δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή για τη µέτρηση κάποιας απόστασης. Όταν για παράδειγµα 
βρισκόµαστε σ’ ένα χωράφι και θέλουµε να συγκρίνουµε τις δύο πλευρές του 
χωραφιού, αν δεν έχουµε µετροταινία για να εκτελέσουµε τη µέτρηση τότε 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το βήµα µας ως φυσικό τρόπο µέτρησης. 
Αιώνες τώρα πολλά µέρη του σώµατος µας χρησιµοποιούνται για τις διάφορες 
µετρήσεις. Μερικοί φυσικοί τρόποι µέτρησης είναι οι εξής: Η παλάµη, το βήµα, 
το πέλµα, το άνοιγµα των χεριών κ.λ.π. 
 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελετήστε τις πιο πάνω φωτογραφίες. Προσπαθήστε να µετρήσετε διάφορα 
αντικείµενα της τάξης σας χρησιµοποιώντας τα πιο πάνω µέρη του σώµατος 
σας που απεικονίζονται στις φωτογραφίες.  
Ø Συγκρίνετε τα αποτελέσµατά σας µ’ αυτά των υπολοίπων οµάδων. 
Ø Τι παρατηρείτε; 
Ø Βρήκατε τις ίδιες µετρήσεις; 

 
 
    Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι για να πραγµατοποιήσουν διάφορες µετρήσεις 
χρησιµοποιούσαν τους πιο πάνω τρόπους. Όµως οι µετρήσεις αυτές δεν είναι ακριβείς,  
όπως θα παρατηρήσατε από τα αποτελέσµατα σας. Σήµερα χρησιµοποιούµε 
κάποιες σταθερές µονάδες µέτρησης µήκους καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία 
µέτρησής τους Οι σταθερές µονάδες µέτρησης µήκους είναι το µέτρο, το 
εκατοστόµετρο και το χιλιοστόµετρο.  
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Δραστηριότητα 2 

 
Κατασκεύασε το δικό σου µέτρο!      
 
      Η δηµιουργία ενός µέτρου µε 10 δεκατόµετρα είναι µια πολύ καλή 
κατασκευή που οδηγεί τους µαθητές στην περαιτέρω εξοικείωσή τους µε τις 
υποδιαιρέσεις του µέτρου. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                        
 
                                      0      1       2     3        4      5      6     7      8      9   10    
 
 
                                                                        1 ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΟ 
 
               0                               1εκ.   
 
 
 
 
1 ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Φτιάξε  το δικό σου µέτρο χρησιµοποιώντας 10 δεκατόµετρα! 
 
 
 

 

 
 

1 ΔΕΚΑΤΟΜΕΤΡΟ 
 

5 χιλ. 

1 εκ. 
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Οι ασκήσεις 1 και 2 είναι, όπως φαίνεται, από την ενότητα «Μήκος». 

Συγκεκριµένα η Δραστηριότητα 1 είναι η πρώτη και εισαγωγική Δραστηριότητα της 

ενότητας. Οι ασκήσεις απευθύνονται σε µαθητές της Δ΄ δηµοτικού οι οποίοι δεν 

έρχονται πρώτη φορά σε επαφή µε το µέγεθος του µήκους καθώς το γνώρισαν 

επίσηµα από προηγούµενες τάξεις αλλά και ανεπίσηµα από την καθηµερινότητά τους.  

Η πρώτη Δραστηριότητα επιδιώκει την πρώτη απογοήτευση των παιδιών µε 

τις αρχικές τους αντιλήψεις και µια εννοιολογική αλλαγή αντίστοιχη της ιστορικής 

εξέλιξης της µέτρησης του µήκους. Πιο συγκεκριµένα, οι µέθοδοι µέτρησης που 

φαίνονται στις φωτογραφίες δεν είναι άγνωστες στους µαθητές-αντίθετα τις 

χρησιµοποιούν πολύ συχνά στην καθηµερινότητά τους. Για το λόγο αυτό νιώθουν 

ευχαρίστηση και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους, βλέποντας ότι οι ίδιες µέθοδοι 

χρησιµοποιούνταν για πολλά χρόνια από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Στη 

συνέχεια, προχωρώντας στην πρακτική εφαρµογή των µεθόδων και στη σύγκριση 

των αποτελεσµάτων, είναι φυσικό και αναµενόµενο η διαφορετικότητα των 

αποτελεσµάτων (π.χ διαφορετικό το µήκος της παλάµης του κάθε µαθητή) να 

προκαλέσει προβληµατισµούς και αντιδράσεις µεταξύ των µαθητών. Μέσα στα 

πλαίσια των οµάδων θα γίνει ευρέως κατανοητός ο λόγος της ανακρίβειας των 

µεθόδων, απαραίτητο στοιχείο για την ώθηση των µαθητών προς την αναζήτηση νέας 

µεθόδου µέτρησης του µήκους η οποία να µη δίνει ποικίλες ανακριβείς απαντήσεις.  

Η διαδικασία αµφισβήτησης των προϋπαρχουσών αντιλήψεων διαµορφώνει 

ένα πρόσφορο έδαφος για τη νέα γνώση, που εµφανίζεται στην παράγραφο που 

αναφέρεται µετά τα ερωτήµατα, αλλά κυρίως µέσα από τη Δραστηριότητα 2. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού µέχρι τώρα ήταν διευκρινιστικός όπου απαιτείτο, µέσω σχολίων. 

Με την πρώτη αναφορά στη νέα γνώση και µετά, ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει ένα 

πιο δύσκολο ρόλο, κατά τον οποίο πρέπει να προτρέχει της σκέψης των µαθητών έτσι 

ώστε να επεµβαίνει στα σηµεία που είναι επιρρεπή σε παρανοήσεις και να τις 

αποτρέπει. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, καλό θα είναι να κάνει µια παραστατική 

µεταφορά του σχήµατος της Δραστηριότητας 2 µε όργανα (χάρακα) και να επιδείξει 

στους µαθητές το εκατοστό, το δεκατόµετρο, το µέτρο και το χιλιοστό. Όσον αφορά 

την κατασκευή του µέτρου (ζητούµενο της δραστηριότητας 2), στα πλαίσια µιας καλά 

διαµορφωµένης οµάδας οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών θα ξεπεράσουν τις 

πιθανές δυσκολίες που ίσως εµφανιστούν. Μέσω της Δραστηριότητας 2 

ολοκληρώνεται η ένταξη στη νέα γνώση και η µεταφορά από την άτυπη γνώση στην 

τυπική, άρα και η εννοιολογική αλλαγή που ουσιαστικά συνίσταται στην  αλλαγή των 
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µεθόδων µέτρησης (που δεν ήταν λανθασµένες και διορθώθηκαν αλλά ήταν  

χρήσιµες για µικρό πλαίσιο αναφοράς και δέχθηκαν άλλες µε γενικό πλαίσιο 

αναφοράς) και συντελείται µέσω ραφιναρίσµατος και όχι αντικατάστασης.        

 

Δραστηριότητα 3 
 
 
 
 
 
 
 (Με αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές θα διερευνήσουν το θέµα, µε την καθοδήγηση 
φυσικά του δασκάλου. Για τη διεκπεραίωση της εργασίας αυτής θα πρέπει ο 
εκπαιδευτικός να κάνει µια µικρή προετοιµασία από το σπίτι και να φέρει στην τάξη 
κάποια υλικά που απαιτούνται για την συγκεκριµένη δραστηριότητα. Προτείνουµε η 
δραστηριότητα αυτή να γίνει σε οµάδες. Τα υλικά που αναγράφονται παρακάτω είναι 
για κάθε οµάδα ξεχωριστά.) 
 
 

 
 
 

 Σχοινί µήκους ενός µέτρου χωρισµένο µε κόµπους σε ίσα µέρη 
 

 Χάρακας 
 

 Μετροταινία 
 
 
 
 

 
 

     Χρησιµοποιώντας το σχοινί φτιάξτε διάφορα σχήµατα όπως τρίγωνο, 
τετράγωνο, εξάγωνο, ορθογώνιο και ένα σχήµα της δικής σας επιλογής. 

 
  Προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικό αριθµό κόµπων κάθε φορά. 

 
  Μετρήστε το σχοινί που χρησιµοποιήσατε για το κάθε ένα από τα σχήµατα 

που φτιάξατε, χρησιµοποιώντας τα υλικά που έχετε, αν νοµίζετε ότι είναι 
απαραίτητα. 

 
      Καταγράψτε τα αποτελέσµατα σας στον πιο κάτω πίνακα, εκφράζοντας τις 

µετρήσεις σας σε εκατοστόµετρα. 
 

  



 116 

 
 

 Αφού παρατηρήσετε τον πίνακα εντοπίστε κάποια σχέση µεταξύ του µήκους 
των πλευρών του κάθε σχήµατος και του µήκους του  σχοινιού που 
χρησιµοποιήσατε για να φτιάξετε το αντίστοιχο σχήµα. 
 

 
 
  
 

 
   Προσπαθήστε να εκφράσετε µε λόγια την παραπάνω      σχέση που 
ανακαλύψατε.   
 
 

 
 
 
 
 
 
Πως θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε µε µία λέξη το άθροισµα των πλευρών του 
πολυγώνου; ................................ 

 
 

Η δραστηριότητα 3 είναι προτεινόµενη εισαγωγική δραστηριότητα της 

ενότητας «Περίµετρος» που είναι συνέχεια του µήκους. Οι µαθητές καλούνται να 

εργαστούν ως επιστήµονες και να ανακαλύψουν τη νέα γνώση κτίζοντας πάνω στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Η ένταξη των µαθητών στην οµάδα των επιστηµόνων 

και η διαµόρφωση της σκέψης τους σύµφωνα µε την επιστηµονική σκέψη αποτελεί 

την απώτερη και τελειότερη εννοιολογική αλλαγή. Η δραστηριότητα αυτή, αλλά 

γενικότερα η πειραµατική διαδικασία µε σκοπό την ανακάλυψη µιας σχέσης και ενός 

τύπου συµβάλλει στην εκτίµηση της αξίας των απλών µέσων και καθηµερινών 

γνώσεων γιατί γίνεται εµφανής η διαδικασία ραφιναρίσµατος της καθηµερινής 

γνώσης σε επιστηµονική τονίζοντας τη σηµασία τους. Οι µαθητές γίνονται νέοι 

Πυθαγόρες!  

 
ΣΧΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΕΥΡΩΝ 

ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ΜΗΚΟΣ 
ΣΧΟΙΝΙΟΥ 

Τρίγωνο 3 …  … … …… 
Τετράγωνο 4 … … … … …… 
Ορθογώνιο 4 … … … … …… 
Εξάγωνο 6 … … … … … … …… 

  ………….          …… ……………………       …… 
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Ο δάσκαλος έχει την ευθύνη του συντονισµού και της παροχής βοήθειας κατά 

τη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας µε την παράλληλη και συνεχή διευκρίνιση 

και επεξήγηση των ζητουµένων και των δεδοµένων του προβλήµατος. Το σηµαντικό 

είναι ότι µέσω της δραστηριότητας, στα πλαίσια της οποίας κατασκευάζεται και 

ολοκληρώνεται η νέα γνώση, ολοκληρώνεται και η διδασκαλία και έτσι η παρακάτω 

παράγραφος είναι µια απλή επιβεβαίωση των όσων προηγήθηκαν. Οι παρακάτω 

επιπρόσθετες πληροφορίες τονίζουν τη σηµασία του έργου των µαθητών που 

«έκτισαν» µια νέα γνώση, συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός ευχάριστου 

µαθησιακού περιβάλλοντος µε την κωµική παρουσίασή τους και ελκύουν το 

ενδιαφέρον για µάθηση.  

 
 
«Κάθε πολύγωνο περιορίζεται από µια κλειστή                                                           
τεθλασµένη γραµµή. Η γραµµή αυτή λέγεται περίµετρος. Για να υπολογίσουµε την 
περίµετρο προσθέτουµε όλες τις πλευρές του σχήµατος µία προς µία».   
 
 
   
 
  
     
 
                                   Το ήξερες ότι το σχοινί µε τους κόµπους  

                            που χρησιµοποίησες oνοµάζεται  
‘‘Το τεντωµένο σχοινί του Πυθαγόρα’’; 
 

Ø Το χρησιµοποίησε πρώτος ο Πυθαγόρας και µε αυτό 
ανακάλυψε το Πυθαγόρειο Θεώρηµα. 

 
Ø Χρησιµοποιείτο επίσης και από τους Αιγυπτίους 
κάθε φορά που ξεχειλούσε ο ποταµός Νείλος για να 
ξαναµετρήσουν και να υπολογίσουν την έκταση των 
χωραφιών τους. 

 
Ø Το σχοινί αυτό χρησιµοποιήθηκε και για την 
κατασκευή των γνωστών πυραµίδων στο Κάιρο της 
Αιγύπτου. 

 
 
 
                  
 
 
 
 



 118 

 
 
 
Δραστηριότητα 4 
 

 
   …Μετρώντας επιφάνειες 

     1. Το δίληµµα του ανθοπώλη. 
 

 ( Η παρακάτω δραστηριότητα εξυπηρετεί  τους στόχους: α) Να αντιληφθούν οι 
µαθητές τι είναι επιφάνεια  β) Να κατανοήσουν ότι εµβαδόν µιας επιφάνειας είναι τα 
τ.εκ./ τ.µ. που χρειάζονται για να την καλύψουν γ) Να αντιληφθούν τη χρησιµότητα του 
τετραγωνισµένου χαρτιού και να µπορούν να το χρησιµοποιούν ως εργαλείο µέτρησης 
µικρών επιφανειών και µη κανονικών επιφανειών. Με τον τρόπο αυτό κατανοούν γιατί 
η επιφάνεια έχει ως µονάδα µέτρησης της το τ.µ. )  
 
           Ένας ανθοπώλης θέλει να τυπώσει το παρακάτω σχέδιο σε αφίσα ώστε να 
διακοσµήσει το ανθοπωλείο του. Το σχέδιο το βρήκε σε ένα βιβλίο που δανείστηκε 
και γι αυτό έπρεπε να το βγάλει φωτοτυπία. Όµως ο αφηρηµένος ανθοπώλης ξέχασε 
να βγάλει τη φωτοτυπία και ήταν ήδη Σάββατο βράδυ. Τι να έκανε µέχρι τη Δευτέρα 
το πρωί που έπρεπε να σταλεί το σχέδιο στο τυπογραφείο; Σκέφτηκε να το αντιγράψει 
µόνος του σε ένα χαρτί αλλά δεν ήταν πολύ καλός στη ζωγραφική; Πώς µπορεί να το 
βοηθήσει το τετραγωνισµένο χαρτί που βρίσκεται παρακάτω; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Στο παραπάνω τετραγωνισµένο χαρτί, το λουλούδι που φτιάξατε καλύπτει κάποια 
τετραγωνάκια. Πόσα περίπου είναι; 
…………………………………………………………………………. 

Ø Τι νοµίζεις ότι εκφράζει αυτός ο αριθµός τετραγώνων που βρήκατε; 
…………………………………………………………………………. 
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 Για να µετρήσουµε µια επιφάνεια, πρέπει να την σκεπάσουµε µε τετραγωνικά 
εκατοστά. Τα τετραγωνικά εκατοστά που χρειάζονται για να 
καλύψουν την επιφάνεια αυτή  τα ονοµάζουµε µε µια λέξη, 

εµβαδόν της επιφάνειας. 
 
 
Δραστηριότητα 5 

2.Απόδειξε στον Εξυπνούλη ότι µπορείς και εσύ                       
να ανακαλύψεις το εµβαδόν της επιφάνειας. 

 (  Η παρακάτω άσκηση έχει ως βασικούς στόχους: α)  Να ανακαλύψουν τον 
εύκολο τρόπο υπολογισµού του εµβαδού κανονικών πολυγώνων όπως το τετράγωνο και 
το ορθογώνιο β) Να γνωρίσουν και να διακρίνουν τις συνήθεις µονάδες µέτρησης της 
επιφάνειας που είναι το τετραγωνικό µέτρο και το τετραγωνικό εκατοστό γ) Να 
µπορούν να εκτελούν απλές µετατροπές µονάδων αφού κατανοήσουν τις έννοιες του 
τετραγωνικού µέτρου και τετραγωνικού εκατοστού δ) Ανακαλύπτουν ότι δύο 
διαφορετικά σχήµατα που έχουν ίδια περίµετρο µπορούν να έχουν διαφορετικό 
εµβαδόν. ) 
 

Στην παραπάνω άσκηση µετρήσαµε την επιφάνεια του ιβίσκου  
χρησιµοποιώντας το τετραγωνισµένο χαρτί διότι ήταν ο µόνος τρόπος να γίνει αφού 
το σχήµα του είναι ακανόνιστο. Ο φίλος µας ο Εξυπνούλης όµως, σκέφτηκε ένα 
ευκολότερο τρόπο να βρίσκει το εµβαδόν κανονικών σχηµάτων όπως το τετράγωνο 
και το ορθογώνιο. Αφού παρατηρήσεις καλά τα παρακάτω σχήµατα και λάβεις υπόψη 
σου τις διαστάσεις τους, απόδειξε στον Εξυπνούλη ότι µπορείς και εσύ να 
ανακαλύψεις ποιος είναι ο εύκολος τρόπος υπολογισµού του εµβαδού. Μπορείς να 
τετραγωνίσεις τα σχήµατα αν το θεωρείς απαραίτητο. 

 
    4 εκ.   6 εκ. 

           
   
                                                      2 εκ. 
 
 
 
 
 
 
Ø  Με πόσα τ.εκ. µπορούµε να καλύψουµε την επιφάνεια του τετραγώνου, δηλαδή 
πόσο είναι το εµβαδόν του; 

      ………………………………………………………………………… 
Ø  Με πόσα τ.εκ. µπορούµε να καλύψουµε την επιφάνεια του ορθογωνίου, δηλαδή 
πόσο είναι το εµβαδόν του; 

     ………………………………………………………………………… 
Ø Ποια νοµίζεις ότι είναι η µονάδα µέτρησης της επιφάνειας; 
     ………………………………………………………………………… 
Ø Τι παρατηρείς σχετικά µε την περίµετρο των πιο κάτω σχηµάτων και τι 
παρατηρείς σχετικά µε το εµβαδόν τους; 

     ………………………………………………………………………… 
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Για να βρούµε το ………… της επιφάνειας ενός ορθογωνίου, 

πολλαπλασιάζουµε το ………… µε το ………… του. 
 

 
 

Το κάθε τετραγωνάκι που καλύπτει τα παραπάνω σχήµατα έχει πλάτος 1εκ. και 
µήκος 1 εκ. Το εµβαδόν του είναι λοιπόν 1 τ.εκ. Από εδώ πήρε και το όνοµα της η 
µονάδα µέτρησης της επιφάνειας η οποία είναι το τετραγωνικό εκατοστό ( τ.εκ.) και το 
τετραγωνικό µέτρο ( τ.µ.)  Το  1τ.µ. = 10 000 τ.εκ.   
 
 

                                         1 εκ. 
                               1 εκ. 
                                                                         
 

 
 
Το πρόβληµα του ανθοπώλη εισάγει τους µαθητές στο µέγεθος της 

«Επιφάνειας». Είναι ένα πλαισιωµένο πρόβληµα, δηλαδή παρουσιάζει µια 

µαθηµατικά προβληµατική κατάσταση µέσα από ένα πλαίσιο αληθοφάνειας (τα 

προβλήµατα πλαισίου αναφέρθηκαν σε προηγούµενη ενότητα του κεφαλαίου). Τα 

παιδιά µπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της δραστηριότητας µε τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού, µέσω της παροχής σκαλωσιών ή πλαισίων στήριξης όταν δεν είναι σε 

θέση να σκεφτούν από µόνοι ότι πρέπει να µεταφέρουν το σχήµα πάνω στο 

τετραγωνισµένο χαρτί. Το τετραγωνισµένο χαρτί αποτελεί στην ουσία το βασικό 

εργαλείο εννοιολογικής αλλαγής στη συγκεκριµένη περίπτωση, γιατί  µετασχηµατίζει 

στο µυαλό των παιδιών την επιφάνεια του λουλουδιού  από µια ενιαία επιφάνεια σε 

µια επιφάνεια που αποτελείται από πολλά µικρά τετραγωνάκια που εύκολα µετά θα 

µετατραπούν σε µονάδες µέτρησης. Έτσι αντιλαµβάνονται οι µαθητές το λόγο που 

µετριέται το µήκος σε εκατοστά ενώ η επιφάνεια σε τετραγωνικά εκατοστά.  

Αυτός ο τρόπος σκέψης θα οδηγήσει τους µαθητές στην ανακάλυψη της 

γνώσης και του αντίστοιχου τύπου, διαδικασία που προωθείται στη δραστηριότητα 5. 

Με την ένταξη των µαθητών στη λογική των τετραγωνισµένων σχηµάτων, εύκολα 

βρίσκεται ο τρόπος υπολογισµού κανονικών σχηµάτων. Η ολοκλήρωση της 

εννοιολογικής αλλαγής συνίσταται στον υπολογισµό οποιονδήποτε τυχαίων 
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ακανόνιστων σχηµάτων µε άλλες πιο τυπικές µεθόδους που έχουν όµως στη βάση 

τους τη λογική του τετραγωνισµένου χαρτιού.       

 
Δραστηριότητα 6 

����-����� 

 

 
Γνωρίζετε	  ότι.....	  	  

	   	  	  
	   Πριν	  πολλές	  χιλιάδες	  χρόνια,	   (π.Χ)	  ο	  βασιλιάς	  των	  Συρακουσών	  παράγγειλε	  
από	  ένα	  χρυσοχόο	  να	  του	  φτιάξει	  ένα	  καινούριο	  στέμμα	  από	  καθαρό	  χρυσάφι.	  Είχε	  
δώσει	   στο	   χρυσοχόο	   ένα	   σακί	   με	   καθαρό	   χρυσάφι	   που	   ήξερε	   πόσο	   ζύγιζε.	   Όταν	  
παρέδωσε	  ο	   χρυσοχόος	  στο	  βασιλιά	   το	   νέο	  στέμμα,	   ενώ	   του	  φάνηκε	  πολύ	  ωραίο	  
δεν	   το	  ένιωθε	  ωραίο	  πάνω	  στο	  κεφάλι	   του.	  Αυτό	  παραξένεψε	  το	  βασιλιά:	  «Δε	  θα	  
έπρεπε	  ένα	  στέμμα	  από	  καθαρό	  χρυσάφι	  το	  ίδιο	  με	  το	  προηγούμενο	  το	  δικό	  μου	  να	  
είναι	  λίγο	  πιο	  διερωτήθηκε.	  	  
	   Για	   να	   δει	   αν	   το	   ξεγέλασε	   ο	   χρυσοχόος	   ή	   όχι,	   αποφάσισε	   να	   ζητήσει	   την	  
βοήθεια	  ενός	  έξυπνου	  και	  πολυμήχανου	  μαθηματικού	  του	  γνωστού	  μας	  Αρχιμήδη.	  
	   Ο	  Αρχιμήδης	   ξόδεψε	  πολλές	  μέρες	   για	  να	  
βρει	   ένα	   τρόπο	   ώστε	   να	   ελέγξει	   αν	   ξεγέλασε	   ο	  
χρυσοχόος	  το	  βασιλιά.	  Μια	  μέρα	  ο	  υπηρέτης	  του	  
Αρχιμήδη	   γέμισε	   εντελώς	   τη	   μπανιέρα	   με	   νερό	  
κατά	   λάθος.	   Όταν	   ο	   Αρχιμήδης	   μπήκε	   στη	  
μπανιέρα,	   επειδή	   ήταν	   γεμάτη	   κάποια	   ποσότητα	  
νερού	  χύθηκε	  στο	  πάτωμα.	  Αμέσως	  σκέφτηκε	  ότι	  
η	   ποσότητα	   του	   νερού	   που	   έπεσε	   στο	   πάτωμα	  
ήταν	   ίση	  με	   το	   χώρο	  που	   καταλάμβανε	   το	   σώμα	  
του	   μέσα	   στη	   μπανιέρα!	   Βγήκε	   λοιπόν	   γυμνός	   από	   τη	   μπανιέρα	   και	   σαν	   τρελός	  
φώναζε	  στους	  δρόμους:	  	  
Εύρηκα! Εύρηκα!  

  

Εύρηκα 
Εύρηκα! 

Εύρηκα 

Εύρηκα	  
Εύρηκα 

�����

� 

Εύρηκα 

Το µέγεθος του ΟΓΚΟΥ συνδέεται άµεσα µε το φυσικό µέγεθος της ΜΑΖΑΣ σε 
τέτοιο βαθµό που συχνά παρουσιάζονται στους µαθητές εννοιολογικές 
παρανοήσεις. Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι πρέπει να διδαχθούν παράλληλα 
και επιλέγουµε να εισάγουµε το κεφάλαιο µε τη γνωστή ιστορία του Αρχιµήδη 
στην οποία εµπλέκονται µε αρκετή σαφήνεια και τα δύο µεγέθη. Σε συνδυασµό 
µε την ιστορία δίνεται και µια συµπληρωµατική εισαγωγική δραστηριότητα 
διαθεµατικής φύσεως στο βιβλίο του δασκάλου. 
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Τι	  νομίζετε	  ότι	  ήταν	  τόσο	  συναρπαστικό	  για	  τον	  Αρχιμήδη;	  
	   Ο	  Αρχιμήδης	  σκέφτηκε	  ότι	  αυτή	  του	  η	  ανακάλυψη	  θα	  τον	  βοηθούσε	  να	  βρει	  
αν	  πράγματι	  ο	  χρυσοχόος	  ξεγέλασε	  το	  βασιλιά.	  
 

 
  

	  
Έκανε	  το	  πιο	  κάτω	  πείραμα:	  

Πήγε	   σπίτι	   και	   γέμισε	   ένα	   δοχείο	   με	   νερό	   μέχρι	   πάνω.	  
Τοποθέτησε	   σε	   αυτό	   το	   καθαρό	   χρυσάφι	   που	   ο	   βασιλιάς	   είχε	   δώσει	   στο	  

χρυσοχόο	  για	  να	   του	  φτιάξει	   το	  στέμμα.	  Μέτρησε	   το	  νερό	  που	  χύθηκε	  δηλαδή	  το	  
νερό	  που	  εκτόπισε	  το	  κομμάτι	  του	  χρυσού.	  Στη	  συνέχεια	  έκανε	  το	  ίδιο	  με	  ένα	  άλλο	  
δοχείο	   γεμάτο	   νερό,	   αλλά	  αυτή	   τη	  φορά	   τοποθέτησε	   μέσα	  στο	   δοχείο	   το	   στέμμα	  
που	  είχε	  φτιάξει	  ο	  χρυσοχόος	  στο	  βασιλιά.	  Μέτρησε	  και	  πάλι	  το	  νερό	  που	  εκτόπισε	  
το	  στέμμα.	  
	   Αυτή	   τη	   φορά	   το	   νερό	   που	   χύθηκε	   ήταν	   περισσότερο.	   «Αχά»,	   είπε,	  
«Περισσότερο	  νερό	  χύθηκε	  αυτή	  τη	  φορά.	  Τι	  να	  σημαίνει	  αυτό;»	  	  
	   Μάλλον	  σημαίνει	  ότι	  το	  στέμμα	  καταλαμβάνει	  μεγαλύτερο	  χώρο	  από	  ότι	  το	  
κομμάτι	   του	   χρυσού.	   Γι’	   αυτό	   άλλωστε	   χύθηκε	   περισσότερο	   νερό.	   Άρα	   αφού	   το	  
χρυσάφι	   και	   το	  στέμμα	   ζύγιζαν	   το	   ίδιο,	  αν	  αποτελούνταν	   και	   τα	  δύο	  από	   καθαρό	  
χρυσό	  δε	  θα	  εκτόπιζαν	  την	  ίδια	  ποσότητα	  νερού;	  
	   Βασισμένος	   σε	   αυτή	   την	   παρατήρηση	   ο	   Αρχιμήδης	   σκέφτηκε	   ότι	   ο	  
χρυσοχόος	   είχε	   ξεγελάσει	   το	   βασιλιά	   διότι	   το	   στέμμα	   και	   το	   κομμάτι	   το	   χρυσάφι	  
εκτόπιζαν	  διαφορετική	  ποσότητα	  νερού.	  Άρα	  δεν	  ήταν	  φτιαγμένα	  και	   τα	  δύο	  από	  
καθαρό	  χρυσάφι!	  

	   Αυτό	  που	  στην	  ουσία	  κατάφερε	  να	  κάνει	  ο	  Αρχιμήδης	  ήταν	  να	  βρει	  
ένα	  τρόπο	  να	  μετρήσει	  τον	  όγκο	  ενός	  σώματος.	  

	  
 

 

 

Ø Τι	  νομίζετε	  ότι	  ονομάζουμε	  όγκο	  ενός	  σώματος;	  	  
	  
	  

Ø Τι	  νομίζετε	  ότι	  ονομάζουμε	  μάζα	  ενός	  σώματος;	  	  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Πώς το έκανε αυτό ο Αρχιµήδης; 
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Δραστηριότητα 7 

 
Μικροί επιστήµονες  
ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΚΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ 
v Στη διπλανή εικόνα υπάρχουν δύο 

ίδια µπουκάλια, µόνο που το ένα είναι 
άδειο και το άλλο γεµάτο. Ποιο είναι το 
άδειο και ποιο είναι το γεµάτο; 

 
 
 

v Δύο ίδια µπουκάλια του 1L, το ένα 
άδειο και το άλλο γεµάτο έχουν την ίδια 
χωρητικότητα; Πόση είναι;  

 
 

Ø Γιατί δεν ισορροπεί η ζυγαριά;  
 
 
 

Ø Τι είναι πιο κουραστικό για σένα, να κουβαλήσεις  πέντε άδεια ή πέντε 
γεµάτα µπουκάλια; Γιατί; Ποιο µέγεθος είναι υπεύθυνο για αυτό; Η µάζα ή η 
χωρητικότητα; 

 
 

 
 

 
Μέχρι τώρα στο κεφάλαιο αυτό, µάθαµε ότι όγκος ενός σώµατος 

είναι ο χώρος που αυτό καταλαµβάνει. Όµως µε βάση τις παραπάνω 
παρατηρήσεις µας υπάρχει και ένα άλλο µέγεθος το οποίο µετρά πόσο 
«βαρύ» είναι ένα αντικείµενο. Το µέγεθος αυτό το ονοµάζουµε   ΜΑΖΑ 

 
 

 
Με την ιστορία του Αρχιµήδη εισάγεται η ενότητα «Μάζα-Όγκος». Η ιστορία, 

αλλά και η φύση των δύο µεγεθών επιβάλλει την παράλληλη διδασκαλία τους καθώς 

συχνά δηµιουργούνται παρανοήσεις στα παιδιά για τη σηµασία, το τι εκφράζει και 

πως µετριέται το κάθε µέγεθος. Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες αλλά και 

τον «επαναληπτικό καβγά», επιδιώκεται η συνεχής σύγκριση των µεγεθών, των 

συνεπειών τους (βαρύ vs ογκώδες) για να επιτευχθεί εννοιολογική αλλαγή σε 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις που θέλουν τα «χωρικά ύδατα» της κάθε έννοιας να 

παραβιάζονται λανθασµένα από την άλλη. Παράλληλα µε την εννοιολογική αλλαγή 
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επιδιώκεται και η πρόληψη, δηλαδή η αποφυγή παρανοήσεων.  Η διαδικασία στην 

οποία µπαίνουν οι µαθητές στη δραστηριότητα 7, τους αναγκάζει να υποθέσουν να 

αναλύσουν, να επιχειρηµατολογήσουν υπέρ των απόψεων τους που προσφέρονται για 

συζήτηση στα πλαίσια της οµάδας µέχρι να καταλήξουν στο σωστό αποτέλεσµα, 

φέρνοντας τους µαθητές λίγο πιο κοντά στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης. Επιπλέον, 

το γεγονός ότι η ιστορία µε τον Αρχιµήδη είναι πραγµατική και συνέβη πριν τόσες 

χιλιάδες χρόνια  «δίνει κύρος» στη νέα γνώση και ανοίγει τις πόρτες για εννοιολογική 

αλλαγή!        

 
Δραστηριότητα 8 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ «ΚΑΒΓΑΣ» 

 
- Είμαι	   καλύτερος	   από	   σένα	   και	   οφείλεις	   να	   το	  
παραδεκτείς!	   Άκου	   Μάζα,	   τι	   όνομα	   είναι	   αυτό;	   Τρελός	  
παπάς	  σε	  βάφτισε!	  
- 	  Με	   ποιο	   δικαίωμα	   να	   λες	   το	   δικό	   μου	   όνομα	  
άσχημο	  αφού	  το	  δικό	  σου	  είναι	  το	  πιο	  άσχημο	  όνομα	  που	  
έχω	   ακούσει!	   Άκου	   Όγκος!	   Σαν	   όνομα	   σκύλου	   μου	  
ακούγεται!	  Χα	  χα!	  
- Και	   βέβαια	   είμαι	   καλύτερος!	   Εγώ	   τουλάχιστο	  
δείχνω	  στους	  ανθρώπους	  το	  χώρο	  που	  καταλαμβάνει	  ένα	  
αντικείμενο.	  
- Ε	   και;	   Τι	   χρειάζονται	   οι	  
άνθρωποι	   το	   χώρο,	   αυτό	   που	  

λες;	   Αν	   θέλουν	   να	   γεμίσουν	   ένα	   κουτί	   με	   σοκολάτες	   θα	  
βάζουν	  μέσα	  σοκολάτες	  μέχρι	  που	  να	  μη	  χωράει	  άλλο	  κι	  
έτσι	  δε	  χρειάζεται	  να	  γνωρίζουν	  τον	  όγκο	  τους!	  Αντίθετα	  
χρειάζεται	   να	   γνωρίζουν	   τη	  μάζα	   των	  αντικειμένων	   γιατί	  
μπορεί	   να	   είναι	   πολύ	   βαριά	   και	   να	   πονέσει	   η	   μέση	   του	  
κάθε	  κακομοίρη	  που	  θα	  προσπαθήσει	  να	  το	  μεταφέρει.	  
- Ό,τι	  θες	  λέγε	  εγώ	  ξέρω	  πως	  οι	  άνθρωποι	  ούτε	  καν	  
το	   όνομά	   σου	   δε	   χρησιμοποιούν	   οι	   άνθρωποι!	   Άμα	   ένα	  
αντικείμενο	   έχει	   μεγάλη	   μάζα	   λένε	   ότι	   έχει	   πολύ	   βάρος	  
έστω	  κι	  αν	  αυτό	  είναι	  λιγάκι	  λανθασμένο!	  Χι	  χι	  χι!	  Και	  στο	  
κάτω	   κάτω	   εσύ	   φταις	   και	   οι	   μονάδες	   μέτρησής	   σου,	   τα	  
κιλά,	   που	   όταν	   ανεβαίνουν	   οι	   γυναίκες	   στη	   ζυγαριά	   κατεβαίνουν	   θυμωμένες	   και	  
ξεσπούν	  σε	  εμάς	  τους	  άντρες.	  
-‐	  	   Η	  ζυγαριά	  είναι	  αυτή	  που	  κάνει	  τις	  γυναίκες	  να	  διατηρούν	  τη	  σιλουέτα	  τους	  
και	   να	   μη	   γίνονται	   σαν	   κάτι	   χοντρούς	   άντρες	   που	   δεν	   τους	   χωράει	   η	   πόρτα!	   Εσύ	  
φταις	  που	  δεν	  τους	  χωράει	  γιατί	  έχουν	  πολλύ	  όγκο!!!	  ΧΑ	  ΧΑ!	  
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Ο παραπάνω «επαναληπτικός καβγάς» καλό είναι να χρησιµοποιηθεί στο 

τέλος του κεφαλαίου «Μάζα-Όγκος» γιατί επαναλαµβάνει και εξετάζει στα πλαίσια 

συζήτησης τις γνώσεις και τις παρανοήσεις που απεκόµισαν οι µαθητές από τη 

διδασκαλία της ενότητας. Μπορεί ο εκπαιδευτικός να επεκτείνει τις δυνατότητες της 

δραστηριότητας ζητώντας από τους µαθητές να την αποδώσουν θεατρικά το διάλογο 

αλλά και να φτιάξουν ένα δικό τους διάλογο σκεφτόµενοι, τι θα έλεγαν αν 

βρίσκονταν στη θέση της µάζας ή του όγκου. Πώς θα επιχειρηµατολογούσαν για να 

στηρίξουν τη θέση τους, ως ένα εκ των δύο µεγεθών; Η µεταφορά µπορεί να γίνει και 

µεταξύ άλλων µεγεθών που διδάκτηκαν πριν και αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο 

εντοπισµού των λανθασµένων αντιλήψεων προ και µετά της διδασκαλίας.  

Όλες οι ασκήσεις των Μαθηµατικών θα µπορούσαν να εκληφθούν ως 

ασκήσεις εννοιολογικής αλλαγής γιατί λαµβάνουν υπόψη τους τις γνώσεις που έχουν 

ήδη οι µαθητές και προσπαθούν να εκφράσουν τη νέα γνώση µέσα από τις 

προϋπάρχουσες. Κάποιες δραστηριότητες, όπως είναι οι προαναφερθείσες, ενισχύουν 

περισσότερο τη διαδικασία αυτή για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή, γι’ 

αυτό και συνίστανται σε αντίθεση µε απλές ασκήσεις εφαρµογής.         

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Το φαινόµενο της εννοιολογικής αλλαγής δεν είναι µια σπουδαία ανακάλυψη 

των τελευταίων χρόνων, αντίθετα υπάρχει σε κάθε διδακτικό-µαθησιακή περίπτωση 

είτε αυτή λαµβάνει χώρα στο σχολείο είτε σε µια συζήτηση στο σπίτι. Σε κάθε 

περίπτωση προσπαθούµε να πείσουµε ή να µας πείσουν για την ορθότητα κάποιων 

απόψεων. Η περίπτωση κατά την οποία θα επιτευχθεί η εννοιολογική αλλαγή, είναι η 

περίπτωση που θα πειστεί το αντίστοιχο άτοµο ενώ η περίπτωση κατά την οποία θα 

συνεχίσει να εµµένει στις απόψεις του είναι µια αποτυχηµένη προσπάθεια 

εννοιολογικής αλλαγής. 

Στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων στα πλαίσια της σχολικής τάξης, 

οι εκπαιδευτικοί δεν προσπαθούν να πείσουν τους µαθητές τους για τα λεγόµενά τους. 

Διδάσκουν τις νέες γνώσεις χωρίς αιτιολόγηση ή κατάλληλη επιχειρηµατολογία για να 

αποδείξουν στους µαθητές την ορθότητά τους, γεγονός που ωθεί τους µαθητές στην 
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αµφισβήτηση των νέων γνώσεων και εµµονή στις προϋπάρχουσες, δικές τους ιδέες 

αφού δεν έχουν κάποιο σηµαντικό λόγο (κίνητρο) να τις απορρίψουν. 

Η ανάγκη για απόδειξη της ορθότητας των νέων γνώσεων σε σχέση µε τις 

προϋπάρχουσες, είναι µεγαλύτερη στις Φυσικές επιστήµες και τα Μαθηµατικά αλλά 

και πιο δυνατή λόγω της πρακτικής φύσης τους. Μέσα από την εργασία εξετάσαµε 

τρόπους και στρατηγικές µε τις οποίες είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να ενισχύσει τη 

διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής αλλά γίνεται ξεκάθαρο το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

µια µέθοδος-«πανάκεια» που να εξασφαλίζει την επίτευξη εννοιολογικών αλλαγών 

και για το λόγο αυτό µεγαλύτερης σηµασίας είναι η προσπάθεια δηµιουργίας του 

κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος βάση των προϋποθέσεων που ενισχύουν τη 

διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής µε την παράλληλη ενίσχυση της ενεργούς 

συµµετοχής των παιδιών µέσα από διαδικασίες κατασκευής της γνώσης. 

Η πραγµάτωση της παρούσας εργασίας ήταν για µένα µια εννοιολογική 

αλλαγή σε σχέση µε την έννοια των «εννοιολογικών αλλαγών» η οποία µε έφερε ένα 

βήµα πιο κοντά στην επιστηµονική κοινότητα και για αυτό πρέπει να ευχαριστήσω 

την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Ευγενία Κολέζα, Επίκουρο καθηγήτρια του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

που µου έδωσε την ιδέα και την ευκαιρία να ασχοληθώ µε το θέµα αυτό.           
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