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Πρόλογος 
 
 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών µου στο Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων µου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε επαφή µε τη σύγχρονη ελληνική 
σχολική πραγµατικότητα και να διδάξω κάποια γνωστικά αντικείµενα σύµφωνα µε 
τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών. 

 
Οι επισκέψεις µου στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης συνέβαλαν στο να 

συνειδητοποιήσω τη σηµασία της εισροής αλλοεθνών µαθητών  στην ελληνική 
εκπαίδευση αλλά και γενικότερα στην εκπαίδευση κάθε χώρας η οποία δέχεται στους 
κόλπους της µαθητές µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές . 

 
Το πολυπολιτισµικό στοιχείο που χαρακτηρίζει στις µέρες µας τα σχολεία της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επιβάλλει κάποιους µετασχηµατισµούς στα αναλυτικά 
προγράµµατα όλων των µαθηµάτων ένα εκ των οποίων είναι και το µάθηµα των 
Μαθηµατικών. Ερευνητές και εκπαιδευτικοί αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν 
τις ικανότητες µάθησης και επίλυσης προβληµάτων των µαθητών τους, και γι αυτό 
προστρέχουν όλο και περισσότερο στη βοήθεια της Πολυπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
διαµέσου ενός διαπολιτισµικού µοντέλου διαχείρισης της. Το σηµαντικότερο όµως 
είναι ότι µια τέτοια εκπαίδευση άρει τις οποιεσδήποτε ανισότητες και φυλετικές 
διαφορές ενδέχεται να εκδηλωθούν µεταξύ των γηγενών και αλλοεθνών µαθητών. 

 
Τα παραπάνω συµπεράσµατα  αποτέλεσαν τους λόγους που µε ώθησαν στη 

συγγραφή αυτής της εργασίας. Η παρούσα εργασία µε τίτλο «Πολυπολιτισµικά 
Μαθηµατικά: Η σχέση των µαθηµατικών µε το φαινόµενο της  πολυπολιτισµικότητας  
και ο ρόλος τους  στην κατάργηση   των  ανισοτήτων  µέσα  σε  µια  πολυπολιτισµική 
σχολική τάξη» συµπυκνώνει µέσα σε λίγες σελίδες τον τρόπο µε τον οποίο τα 
Μαθηµατικά συνδέονται µε το φαινόµενο της Πολυπολιτισµικότητας. Αναφέρεται 
ιδιαίτερα στο πώς το µάθηµα των  Μαθηµατικών µπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα 
ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που δηµιουργεί η σύγχρονη πολυπολιτισµική 
κοινωνία και ταυτόχρονα να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
προβάλλουν στην κοινωνία αυτή. 
 

Επιπρόσθετα, η εργασία αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα πρακτικό οδηγό που 
θα βοηθήσει τον κάθε µελλοντικό εκπαιδευτικό να τοποθετήσει τη µαθηµατική 
εκπαίδευση µέσα σε ένα πολυπολιτισµικό αλλά ταυτόχρονα διαθεµατικό και 
παιδοκεντρικό πλαίσιο προσανατολισµού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι στην παρούσα εργασία περιγράφεται  ο τρόπος µε τον οποίο η 
πολυπολιτισµική προσέγγιση του µαθήµατος των µαθηµατικών καθίσταται κοµµάτι 
της καθηµερινής διδασκαλίας, µέσα από την πραγµατοποίηση µαθηµατικών 
δραστηριοτήτων πολυπολιτισµικού περιεχοµένου. 
 
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την Κα. Ευγενία Κολέζα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, για την πολύτιµη βοήθεια και 
συνεργασία που µου προσέφερε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας µου. 
Κυρίως την ευχαριστώ για το ενδιαφέρον της να διαβάσει το κείµενο και να επέµβει 
σε αρκετά σηµεία µε στόχο την ορθότερη παρουσίαση του περιεχοµένου. 



Πρόλογος  στην  αγγλική 
 

 
During my studies at the pedagogies department of Ioannina University, I had 

the opportunity to come in contact with nowadays school reality and teach some of 
the school’s subject areas according to the goals that are written in the curriculum. 
 
 My visits to elementary schools made me realize the importance of the 
incoming of ‘foreign’ students into the Greek education system and generally, in the 
education system of every country that accepts students from diverse cultural and 
ethnic groups. 
 
 The cultural element that characterizes today’s elementary schools raises the 
need for a reform movement towards the existing curriculum of all subject areas, one 
of which is Mathematics. Researchers and school teachers seek for solutions and 
search for ways to improve the learning skills and problem solving abilities of their 
students. And that is the reason they turn to Multicultural Education through an 
intercultural model. But the most important is that such education eliminates racism 
and discrimination that are expected to appear between ‘habitats’ and ‘foreigners’. 
 
 The above conclusions are the reasons that made me start writing this project. 
The project ‘Multicultural Mathematics: The relation of mathematics with the 
phenomenon of multiculturalism and their role to the elimination of inequalities into a 
multicultural school classroom’ describes how mathematics relates with the 
phenomenon of multiculturalism. In particular, the project refers to how the 
mathematics lesson can be correctly reformed in order to satisfy the needs of our 
multicultural society and confront the problems that come out from such society. 
 
 Moreover, the project can be used as a practical guide that will help future 
school teachers put mathematics education into a multicultural, interdisciplinary, and 
student oriented curriculum. An interesting fact is that the project describes the way 
that the multicultural approach of mathematics becomes a part of everyday teaching 
and learning through practicing with mathematical activities of multicultural content. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Εισαγωγή 

 
 

Με την έναρξη της 3ης χιλιετίας, το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης της 
οικονοµίας, της πληροφορίας και της κουλτούρας, καθώς και η ελεύθερη διακίνηση 
των πολιτών διαµορφώνουν νέα κοινωνικά δεδοµένα και νέες εκπαιδευτικές 
πραγµατικότητες1. Η εθνολογική οµοιογένεια έχει πάψει να υφίσταται και αυτό που 
χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες είναι η ετερότητα. Όµως, το διαφορετικό δεν 
ορίζεται πλέον αποκλειστικά µε όρους ταξικούς, αλλά και µε όρους εθνολογικούς, 
φυλετικούς, θρησκευτικούς ή πολιτισµικούς2. Το άνοιγµα των τοπικών κοινωνιών 
προς την κατεύθυνση µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας υπαγορεύει  µια εκπαίδευση 
ανθρώπων ικανών να συνυπάρχουν ειρηνικά και ισότιµα µε τους άλλους, να σέβονται 
την πολιτισµική διαφορετικότητα και παράλληλα να διατηρούν την εθνική 
πολιτισµική τους ταυτότητα. 

 
Στις µέρες µας, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιµετωπίσουν αυτή 

τη νέα πραγµατικότητα: ότι δηλαδή η ελληνική κοινωνία αποτελεί πλέον µια 
πολυπολιτισµική κοινωνία, που διακρίνεται για τον πλουραλισµό και τη 
διαφορετικότητα στη σύνθεση της.  Η σχολική τάξη καλείται τώρα να εντάξει στους 
κόλπους της µαθητές µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Μέσα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία και τα µαθησιακά περιεχόµενα θα πρέπει να αναπτύσσεται 
στους µαθητές µια πολυπολιτισµική ικανότητα, η οποία θα συµβάλλει όχι µόνο στην 
εξοικείωση τους µε άλλους πολιτισµούς αλλά και στην υιοθέτηση ενός κώδικα 
επικοινωνίας που να ανταποκρίνεται στην ποικιλόµορφη πραγµατικότητα3. Απώτερος 
σκοπός θα είναι φυσικά η θεµελίωση σχέσεων εµπιστοσύνης, αλληλοσεβασµού και 
πολιτισµικού αλληλοεµπλουτισµού µεταξύ των «διαφορετικών» µαθητών4. Μιλάµε 
δηλαδή για κατάργηση των ανισοτήτων µέσα από µια πολυπολιτισµική 
εκπαίδευση. 

 
Η προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση διαµέσου των γνωστικών αντικειµένων, µέσα από τη σωστή διδασκαλία 
και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αλλά και τη χρήση κατάλληλων 
δραστηριοτήτων. Τα γνωστικά αντικείµενα επιβάλλεται να προσαρµοστούν µε 
τέτοιο  τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες που επιβάλλει η σύγχρονη 

                                                
1 Καγκά, Ε. (2001, Νοέµβριος): «Το άνοιγµα του σχολείου στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισµό: 
Περίπτωση διαθεµατικής προσέγγισης. Στο «Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεµάτων», τεύχος 5, Αθήνα: 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σελ. 37. 
2 Βαµβακίδου, Ι. , Ντίνας, Ν. , Κυρίδης, Α. , Καραµήτσου, Κ. (2002, 1- 2 Ιουνίου): «Το τέλος της 
οµοιογένειας και η απαρχή της ετερότητας στο ελληνικό νηπιαγωγείο: Οι νηπιαγωγοί µιλούν για τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στις πολυπολιτισµικές τάξεις». Πρακτικά 2ου συνεδρίου: 
«Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί µιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εµπειρίες 
τους», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
3 Καγκά, Ε. (2001, Νοέµβριος): «Το άνοιγµα του σχολείου στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισµό: 
Περίπτωση διαθεµατικής προσέγγισης. Στο «Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεµάτων», τεύχος 5, Αθήνα: 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σελ.38. 
4 Βερυκάκη, Ε. (2002, 1- 2 Ιουνίου): «Το πολυπολιτισµικό ελληνικό σχολείο». Πρακτικά 2ου  
συνεδρίου: «Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί µιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις 
εµπειρίες τους», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
 
 



πολυπολιτισµική κοινωνία. Κάποια αντικείµενα µάθησης ανταποκρίνονται 
αποτελεσµατικότερα στα νέα δεδοµένα λόγω της εξέλιξης τους και κάποια άλλα σε 
µικρότερο βαθµό. Αυτό φυσικά  δε σηµαίνει ότι θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουµε τα 
γνωστικά αντικείµενα µε βάση το βαθµό που µπορούν να συνεισφέρουν  στην 
πολυπολιτισµική εκπαίδευση και να απορρίψουµε όσα δεν  την ικανοποιούν. 
Χρειάζεται σωστός σχεδιασµός, ευελιξία, συστηµατική οργάνωση της σχολικής 
τάξης µε πνεύµα οµαδικότητας και δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στο 
πολυπολιτισµικό περιεχόµενο. Στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός καλείται να 
αναλάβει το ρόλο και τις ευθύνες που του αναλογούν. 

 
Ένα από τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία θεωρούνται πλέον κατάλληλά για 

µια πολυπολιτισµική αγωγή είναι τα µαθηµατικά, αφού αποτελούν φορέα της 
κουλτούρας και του πολιτισµού διαφόρων λαών του κόσµου. Το πολιτισµικό και 
πολιτιστικό στοιχείο ενυπάρχει στα Μαθηµατικά. Αν καταφύγουµε στην ιστορία 
των µαθηµατικών πληροφορούµαστε, ότι στην ανακάλυψη τους έχουν συνεισφέρει 
και άλλοι λαοί όπως:  Άραβες, Ινδοί, Κινέζοι, Ανατολικοί λαοί κ.λπ. Φαίνεται ότι τα 
µαθηµατικά έχουν τις προϋποθέσεις να εξισορροπήσουν τους πολιτισµούς και να 
δηµιουργήσουν σκεπτικισµό σε εθνικιστικές και σοβινιστικές θέσεις για ανώτερα και 
κατώτερα ανθρώπινα όντα5. 

 
 Πιο συγκεκριµένα θα µπορούσαµε να πούµε ότι6: 
 

§ Τα µαθηµατικά έχουν µια παγκοσµιότητα και συνιστούν ένα πολυπολιτισµικό 
CURRICULUM. 

§ Μέσα από τη διδασκαλία τους τονίζεται το ιστορικό χρέος στους πολιτισµούς των  
Ανατολικών λαών. 

§ Υπάρχουν καταγεγραµµένα υλικά που µπορούν να πλαισιώσουν τα µαθήµατα 
κατά τάξη και προέρχονται από διάφορους λαούς  π.χ. Κίνα, Ασία. 

 
Με  βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα µπορούσαµε να στηριχτούµε  σε 

τέσσερα βασικά σηµεία  για µια επιτυχηµένη πολυπολιτισµική µαθηµατική 
εκπαίδευση η οποία αναδεικνύει το ρόλο των µαθηµατικών στην κατάργηση των 
ανισοτήτων µέσα σε µια πολυπολιτισµική σχολική τάξη. 
 

Πρώτον, διαπιστώνουµε ότι το φαινόµενο της πολυπολιτισµικότητας δε 
µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη σχολική εκπαίδευση. Το πολιτισµικό υπόβαθρο 
των µαθητών πρέπει να ενσωµατωθεί στη µαθησιακή εµπειρία ( NOT 1989, p. 68)7. 
Η γνώση που κατακτάται µέσα στα σχολεία µας πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα 
ενδιαφέροντα, τις εµπειρίες και τους στόχους των πολιτών όλων των εθνών και 
οφείλει να ενθαρρύνει όλους τους ανθρώπους να συµµετέχουν αποτελεσµατικά σε 
µια δηµοκρατική κοινωνία.( Banks 1991, p. 126)8. Εποµένως, και η  µαθηµατική 
πολυπολιτισµική   εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει τις συνεισφορές όλων των 
ανθρώπων. 

                                                
5 Παπάς, Α.(χ. χ): «Διαπολιτισµική Παιδαγωγική και Διδακτική», (τόµος Α΄), Αθήνα, σελ. 401,410. 
6 Ό.π. σελ. 401. 
7 Zaslavsky, C.: 1993, ‘Multicultural Mathematics: One Road to the Goal of Mathematics for All’, in 
‘Reaching all Students with Mathematics’, Edited by Gilbert Guevas, University of Miami, Florida and 
Mark Driscol, Education Development Center, Newton, Massachusetts, Copyright by The Educational 
Council of teachers of Mathematics, p. 45. 
8  Ό.π. 



 
 Δεύτερον, οι πιο πάνω στόχοι µπορούν εύκολα να υλοποιηθούν µέσα από τα 
µαθηµατικά  διότι τα µαθηµατικά αποτελούν πολιτισµικό προϊόν.  Αναπτύχθηκαν από 
διάφορους πολιτισµούς ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Όλοι οι άνθρωποι 
έχουν εφεύρει µαθηµατικές ιδέες ώστε να αντιµετωπίσουν προβλήµατα µέτρησης, 
αριθµητικής και γεωµετρίας τα οποία προέκυψαν στην καθηµερινή τους ζωή ( Bishop 
1988, Gilmer 1990)9 καθώς και  για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µε µαθηµατική 
γλώσσα. Τα µαθηµατικά και η ιστορία τους είναι άρρητα δεµένα µε την ιστορία όλων 
των λαών του κόσµου. Αποτελούν παγκόσµια γλώσσα και αυτό δε χρειάζεται 
ιδιαίτερη δικαιολόγηση. 
 
 Τρίτον, σηµαντική προϋπόθεση για µια επιτυχηµένη πολυπολιτισµική 
µαθηµατική εκπαίδευση είναι η συστηµατική οργάνωση της σχολικής τάξης µέσα σε 
πνεύµα συνεργασίας, οµαδικότητας, αλληλοσεβασµού και αλληλοκατανόησης. Οι 
µαθητές που µαθαίνουν µέσα από την εργασία σε οµάδες και τη συνεργασία µε τους 
αλλοεθνείς συµµαθητές τους, εξωτερικεύοντας τις απορίες τους και καταγράφοντας 
τις οµαδικές τους εµπειρίες είναι πιο ικανοί να κατανοήσουν, να «εσωτερικεύσουν», 
και να κατακτήσουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα µαθηµατικά περιεχόµενα.10 
 
 Τέταρτον, η χρήση κατάλληλων µαθηµατικών δραστηριοτήτων είναι ο κύριος 
τρόπος υλοποίησης των στόχων της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης. Η µάθηση των 
µαθηµατικών γίνεται πολυπολιτισµική και  ζωντανή όταν οι µαθητές συµµετέχουν σε 
δραστηριότητες που υποδεικνύουν πώς οι µαθηµατικές αποφάσεις προήλθαν από τις 
βασικές ανάγκες των κοινωνιών. Για παράδειγµα, µια δραστηριότητα που αφορά τη 
µελέτη του τρόπου κτισίµατος σε διάφορους πολιτισµούς θα ήταν µια πολύτιµη πηγή 
εµπειριών µε µεγέθη και σχήµατα, περίµετρο και εµβαδό επιφάνειας, υπολογισµό 
κατά προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα  θα αποκάλυπτε τη σχέση των µαθηµατικών µε τις 
κοινωνικές επιστήµες, την τέχνη και άλλα θέµατα ( Zaslavsky 1989 )11.  
 

Σηµαντικό είναι οι δάσκαλοι των µαθηµατικών να προσέξουν ώστε να µην 
εισάγουν στο µάθηµα τις δραστηριότητες αυτές ως παραδείγµατα «ασυνήθιστων 
εθίµων» ή «πρωτόγονων-παραδοσιακών πρακτικών». Οι δραστηριότητες πρέπει να 
αποτελούν βασικό µέρος  του αναλυτικού µαθηµατικού προγράµµατος. Πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους µαθητές να σκέφτονται κριτικά για τους λόγους που 
διεκπεραιώνονται και να ψάχνουν βαθιά µέσα στην καθηµερινή ζωή και το 
περιβάλλον των λαών που αναφέρονται σε αυτές. Είναι πολύ εύκολο να υποβαθµιστεί 
το περιεχόµενο της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης µε το να «πετάµε» στους µαθητές 
µας  µαθηµατικά παραδείγµατα και δραστηριότητες ως απλές διασκεδαστικές 
ασκήσεις. Εάν πρόκειται να δώσουµε στην πολυπολιτισµική µαθηµατική εκπαίδευση 
µια τέτοια µορφή, καλύτερα να µην το κάνουµε καθόλου 12. 
                                                
9 Zaslavsky, C.: 1993, ‘Multicultural Mathematics: One Road to the Goal of Mathematics for All’,in 
‘Reaching all Students with Mathematics’, Edited by Gilbert Guevas, University of Miami, Florida and 
Mark Driscol, Education Development Center, Newton, Massachusetts, Copyright by The Educational 
Council of teachers of Mathematics, p. 46. 
10Addison - Weslay: 1993, ‘Multiculturalism in Mathematics, Science and Technology: Readings and 
Activities’, Addison - Wesley Publishing Company, p. 5- 6. 
11 Zaslavsky, C.: 1993, ‘Multicultural Mathematics: One Road to the Goal of Mathematics for All’, in 
‘Reaching all Students with Mathematics’, Edited by Gilbert Guevas, University of Miami, Florida and 
Mark Driscol, Education Development Center, Newton, Massachusetts, Copyright by The Educational 
Council of teachers of Mathematics, p. 53. 
12  Ό.π.  



 
 Στα επόµενα κεφάλαια  θα αναπτύξω µε περισσότερες λεπτοµέρειες τα 
τέσσερα σηµεία που ανέφερα παραπάνω µε σκοπό να αναδείξω τη σχέση των 
µαθηµατικών µε την πολυπολιτισµικότητα  και συγκεκριµένα τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορεί να γίνει ο συσχετισµός αυτός µέσα στη σχολική τάξη µε τη χρήση 
δραστηριοτήτων που προέρχονται από διάφορους λαούς. Με το να φέρουµε τους 
λαούς µέσα στη σχολική τάξη εισάγοντας πολυπολιτισµικές δραστηριότητες αλλά και 
σύγχρονα κοινωνικά θέµατα, δίνουµε κίνητρα και ενδυναµώνουµε τους µαθητές. 
Αυτού του είδους το µαθηµατικό περιεχόµενο προσφέρει εκπληκτικές δυνατότητες 
για ερευνητικές δραστηριότητες, συνεργατική µάθηση, διαθεµατικότητα και 
ενασχόληση µε κοινωνικά θέµατα13. 
 

 Για να πραγµατοποιηθούν όµως αυτά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι είναι 
απαραίτητο: το αναλυτικό πρόγραµµα να ακολουθήσει µια διαφορετική κατεύθυνση, 
να υπάρξει κατάλληλη επιµόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών καθώς και 
κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης14. Έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται κάποιες 
προσπάθειες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Χρειάζεται όµως ακόµα αρκετή 
δουλεία, διάθεση και χρόνος από όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και ειδικότερα 
από τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
13 Zaslavsky, C.: 1993, ‘Multicultural Mathematics: One Road to the Goal of Mathematics for All’, in 
‘Reaching all Students with Mathematics’, Edited by Gilbert Guevas, University of Miami, Florida and 
Mark Driscol, Education Development Center, Newton, Massachusetts, Copyright by The Educational 
Council of teachers of Mathematics, p. 54.    
14  Ό.π. 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
Το φαινόµενο της πολυπολιτισµικότητας 
και η σχολική εκπαίδευση. 
 
 

Η Ελλάδα, καθώς και άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, έχουν εξελιχθεί σε χώρες  
υποδοχής µεταναστευτικών  πληθυσµών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο 
εµφανής η παρουσία ξένων πληθυσµών που επιθυµούν να εργαστούν στην Ελλάδα ή 
απλά επιζητούν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και διαβίωσης. Συνεπώς, ελληνική 
κοινωνία αποτελεί πλέον µια πολυπολιτισµική κοινωνία, που διακρίνεται για τον 
πλουραλισµό και τη διαφορετικότητα στη σύνθεσή της. Έτσι, από την οµοιογένεια η 
οποία χαρακτήριζε τον ελληνικό χώρο, έχουµε περάσει στην εποχή της πολυχρωµίας 
και των διαφορετικοτήτων. Μιλάµε δηλαδή για το φαινόµενο της 
πολυπολιτισµικότητας και την ανάγκη ύπαρξης ενός διαπολιτισµικού εκπαιδευτικού 
µοντέλου το οποίο θα λειτουργήσει ως µοντέλο διαχείρισης της  και θα αφορά όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα. Στο παρακάτω κεφάλαιο θα διευκρινιστούν οι όροι 
«πολυπολιτισµικός» και «διαπολιτισµικός» και θα αναφερθούν µε συντοµία κάποια  
βασικά σηµεία της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης την οποία επιβάλλουν τα νέα 
κοινωνικά δεδοµένα. 
 
 
1.1. Διευκρίνιση των όρων «πολυπολιτισµικός» και «διαπολιτισµικός». 
 

Δε θα είχε νόηµα να αναφερθώ στα Πολυπολιτισµικά Μαθηµατικά χωρίς 
προηγουµένως να έχω διευκρινίσει τους όρους «πολυπολιτισµικός» και 
«διαπολιτισµικός», οι οποίοι χρησιµοποιούνται ως επιθετικοί προσδιορισµοί, 
δίνοντας µια νέα διάσταση στην επιστήµη των Μαθηµατικών. Τα εννοιολογικά όρια 
των όρων «πολυπολιτισµικός» ( multicultural) και «διαπολιτισµικός» ( intercultural) 
δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα. Συνήθως όµως, ο πρώτος όρος χρησιµοποιείται για να 
περιγράψει µια συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα και τη διαδικασία εξέλιξης 
της και ο δεύτερος για να δηλώσει µια διαλεκτική σχέση, µια δυναµική διαδικασία 
αλληλεπίδρασης και αµοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάµεσα σε άτοµα 
διαφόρων εθνικών/ µεταναστευτικών οµάδων15. Διαφορετικά, όπως αναφέρονται 
στους όρους αυτούς πολλοί µελετητές, µε τον όρο «πολυπολιτισµικός» υπονοούν ένα 
απλό χαρακτηρισµό της συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισµών, ενώ µε τον όρο 
«διαπολιτισµικός» εκφράζουν τη σχέση και τους συσχετισµούς  µεταξύ των 
πολιτισµών16. Όσον αφορά τους όρους «πολυπολιτισµικότητα» (multiculturalism)  
και «διαπολιτισµικότητα», σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται συνώνυµα 
ή ταυτόσηµα. Η πολυπολιτισµικότητα είναι το δεδοµένο, ενώ η διαπολιτισµικότητα 
το ζητούµενο. Η διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισµικότητα αλλά δεν 
απορρέει αυτόµατα από αυτήν17. Από τα παραπάνω απορρέει πως ο όρος 
«πολυπολιτισµικότητα» είναι αναλυτικός κυρίως όρος, ενώ στον όρο 
                                                
15 Μάρκου, Γ. (1996): «Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισµικότητας και η Διαπολιτισµική Εκπαίδευση- 
Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών», Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, έκδοση: 
Γ. Γ. Λαϊκής Επιµόρφωσης, σελ. 24- 25.  
16 Κανακίδου, Ε. – Παπαγιάννη, Β. (1994): «Διαπολιτισµική Αγωγή», Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 
σελ. 21. 
17 Δαµανάκης, Μ. (1989): «Τα εκπαιδευτικά», τεύχος16, σελ.77. 



«διαπολιτισµικότητα» προσδίδεται περιεχόµενο κανονιστικού χαρακτήρα. Στις 
περισσότερες χώρες χρησιµοποιείται πιο πολύ ο όρος «πολυπολιτισµικότητα», και 
η χρήση του έχει τόσο κανονιστικό, όσο και αναλυτικό περιεχόµενο. Επίσης κάτι, 
που διαφοροποιεί τους δύο αυτούς όρους, είναι ότι η πολυπολιτισµικότητα 
ενδιαφέρεται κυρίως για τη διατήρηση της υπάρχουσας πολυπολιτισµικής 
κατάστασης, ενώ η διαπολιτισµική ιδέα δε µένει µόνο σ’ αυτό το επίπεδο. Δεν την 
ενδιαφέρει να υπάρχουν µόνο ο ένας πολιτισµός δίπλα στον άλλο, αλλά να υπάρχει 
«ισότιµη αντιµετώπιση  όλων των πολιτισµών που εκπροσωπούνται σε µια 
πολυπολιτισµική κοινωνία», να κυριαρχεί η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η 
εµπιστοσύνη µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων. Τέλος, η 
διαπολιτισµική ιδέα απευθύνεται ιδιαίτερα σε θεσµούς και κοινωνικές οµάδες, παρά 
σε µεµονωµένα άτοµα. Κινείται δηλαδή σ’ ένα µακρύ επίπεδο και αφορά όλο το 
σύνολο της κοινωνίας18. 
 

 
1.2. Η πολυπολιτισµικότητα και η ανάγκη εφαρµογής της στην εκπαίδευση: πώς 

προέκυψε η πολυπολιτισµική εκπαίδευση. 
 

Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης έχει επηρεάσει τους τοµείς της οικονοµίας, 
της πληροφορίας και της κουλτούρας. Και αυτό διότι η ελεύθερη διακίνηση των 
πολιτών αναγκάζει την προσαρµογή όλων στα νέα δεδοµένα του πολυπολιτισµού µε 
σκοπό την καλύτερη διαβίωση των ανθρώπων. Το γεγονός αυτό δε θα µπορούσε να 
φυσικά να αφήσει ανεπηρέαστο και τον τοµέα της εκπαίδευσης. Έχουµε φτάσει σε 
µια εποχή  όπου ίσως πλέον να είναι ανώφελο να αναφερόµαστε στην εκπαίδευση 
χωρίς ο όρος «εκπαίδευση» να συνοδεύεται από τον όρο «πολυπολιτισµική». Η 
«πολυπολιτισµική εκπαίδευση» προέκυψε λοιπόν ως ανάγκη  επιβεβληµένη από τα νέα 
κοινωνικά δεδοµένα. Στις µέρες µας, στα ελληνικά σχολεία και στα σχολεία πολλών 
χωρών της Ευρώπης οι τάξεις δεν είναι πλέον οµοιογενείς. Εποµένως η καθηµερινή 
διδακτική πράξη αναδεικνύει την ανάγκη λήψης αποφάσεων από τον εκπαιδευτικό 
όσον αφορά το είδος των διδακτικών και επικοινωνιακών στρατηγικών που θα πρέπει 
να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των πολυδιάστατων αναγκών των 
«διαφορετικών» µαθητών του19. 

 
Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση προέκυψε από τα διάφορα προγράµµατα και 

πρακτικές που εφηύραν οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί ώστε να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις, ανάγκες, και προσδοκίες των ποικίλων εθνικών οµάδων. Άρα η 
πολυπολιτισµική εκπαίδευση δεν είναι στην πραγµατικότητα ένα αναγνωρίσιµο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Για αυτό άλλωστε, πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν 
τον  όρο πολυπολιτισµική εκπαίδευση για να περιγράψουν µια πλατιά ποικιλία 
προγραµµάτων και πρακτικών που σχετίζονται µε τη µορφωτική ισότητα, το 
γυναικείο φύλο, τις εθνικές οµάδες, τις γλωσσικές µειονότητες και τις οµάδες 
ανθρώπων µε χαµηλά εισοδήµατα. Στο χώρο ενός  σχολείου η πολυπολιτισµική 
εκπαίδευση µπορεί να σηµαίνει ένα αναλυτικό πρόγραµµα το οποίο ενσωµατώνει τις 

                                                
18 Δαµανάκης, Μ. (1993): «Τα εκπαιδευτικά», τεύχος 31- 32, σελ. 42-43. 
19 Βερυκάκη, Ε. (1-2/06/2002): «Το πολυπολιτισµικό ελληνικό σχολείο». Πρακτικά 2ου  συνεδρίου: 
«Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί µιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εµπειρίες 
τους», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
 
 
 



εµπειρίες διαφορετικών εθνικών οµάδων. Σε ένα άλλο σχολείο, αυτό το αναλυτικό 
πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει τις εµπειρίες των διαφορετικών εθνικών οµάδων 
αλλά και των γυναικών. Σε ένα τρίτο σχολείο ο όρος πολυπολιτισµική εκπαίδευση 
µπορεί να σηµαίνει µια ολική σχολική µεταρρυθµιστική προσπάθεια σχεδιασµένη να 
ενισχύσει την µορφωτική ισότητα για ένα εύρος πολιτισµικών, εθνικών και 
οικονοµικών οµάδων 20. Αυτός ο ορισµός της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι 
πιο ευρύς αφού περιλαµβάνει όλες τις «διαφορετικότητες» και αναφέρεται σε µια 
προσπάθεια εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. 

 
 
1.3. Η φύση της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
 

Η  πολυπολιτισµική  εκπαίδευση  είναι  τουλάχιστον τρία  πράγµατα: µια  ιδέα  ή 
έννοια, µια εκπαιδευτική µεταρρυθµιστική κίνηση και µια διαδικασία. Η 
πολυπολιτισµική εκπαίδευση είναι µια ιδέα ή έννοια που αποδέχεται  ότι όλοι οι 
µαθητές, ανεξάρτητα από το φύλο, την κοινωνική τάξη και τα εθνικά, φυλετικά ή 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά τους πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες µάθησης στο 
σχολείο. Μερικοί µαθητές, λόγω αυτών των χαρακτηριστικών τους, έχουν καλύτερη 
πιθανότητα να πετύχουν στο σχολείο, όπως αυτό είναι δοµηµένο, παρά την 
πιθανότητα που έχουν µαθητές που ανήκουν σε άλλες  οµάδες ή που έχουν 
διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτό που χαρακτηρίζει ακόµη και 
σήµερα πολλά σχολεία είναι η ύπαρξη διακρίσεων. Το φύλο, η κοινωνική τάξη και το 
«χρώµα» δυστυχώς εξακολουθούν να καθορίζουν τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις21. 

 
Η  πολυπολιτισµική  εκπαίδευση  είναι  επίσης µια εκπαιδευτική  µεταρρυθµιστική 

κίνηση σχεδιασµένη να «µεταµορφώσει» το σχολείο  σε χώρο όπου µαθητές και των 
δύο φύλων και από διαφορετικές πολιτισµικές ή εθνικές οµάδες να έχουν ίσες 
ευκαιρίες σχολικής επιτυχίας. Αυτού του είδους η εκπαίδευση βλέπει το σχολείο ως 
ένα κοινωνικό σύστηµα που αποτελείται από «ποικιλίες» και µέλη που 
αλληλεπιδρούν σε µεγάλο βαθµό. Εποµένως, για  να µεταµορφωθεί το σχολείο σε 
χώρο ίσων ευκαιριών µόρφωσης, όλα τα βασικά στοιχεία που το αποτελούν  θα 
πρέπει να αλλάξουν ουσιαστικά.  Η εστίαση µόνο σε ένα στοιχείο, όπως για 
παράδειγµα το αναλυτικό πρόγραµµα, δε θα οδηγήσει στην πολυπολιτισµική 
εκπαίδευση22. 

 
Η  πολυπολιτισµική   εκπαίδευση είναι και µια  συνεχής διαδικασία  της οποίας οι 

στόχοι δε θα γίνουν ποτέ πλήρως αντιληπτοί. Η εκπαιδευτική-µορφωτική ισότητα, 
όπως και  η ελευθερία και η δικαιοσύνη, είναι ιδανικά για τα οποία οι άνθρωποι 
συνεχώς αγωνίζονται αλλά ποτέ δεν καταφέρνουν να κατακτήσουν πλήρως. Ο 
ρατσισµός και οι διακρίσεις απέναντι σε άτοµα «διαφορετικά» και τα οποία 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες θα εξακολουθούν να υπάρχουν σε κάποιο βαθµό όσο 
σκληρά και αν εργαστούµε για να εξουδετερώσουµε τα προβλήµατα. Όταν η 
προκατάληψη και οι διακρίσεις µειωθούν απέναντι σε µια οµάδα, συνήθως 
κατευθύνονται απέναντι σε µια άλλη  ή απλά παίρνουν καινούρια µορφή. Λόγω του 
ότι οι στόχοι της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης δε µπορούν να κατακτηθούν 

                                                
20 Banks, J. A.: 1997, ‘Multicultural Education: Characteristics and Goals’, in J. A. Banks & C. M. A. 
Banks (Eds.), ‘Multicultural Education:   Issues and Perspectives’ USA: ALLYN & BACON, p. 6-7.  
21  Ό.π. σελ. 4, 26. 
22  Ό.π. σελ. 26. 



πλήρως, οφείλουµε να αγωνιζόµαστε συνεχώς µε σκοπό να ενισχύσουµε τη 
µορφωτική ισότητα για όλους τους µαθητές23. 
 
 
1.3.1. Οι διαστάσεις της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
 
 Πολλοί δάσκαλοι όταν ακούνε για πολυπολιτισµική εκπαίδευση θεωρούν ότι 
το περιεχόµενο της σχετίζεται µόνο µε εθνικές, φυλετικές και πολιτισµικές οµάδες. Ο 
περιορισµός όµως της έννοιας της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης αποκλειστικά ως 
περιεχοµένου συσχετιζόµενου µε ποικίλες εθνικές και πολιτισµικές  οµάδες είναι 
προβληµατικός. Οι δάσκαλοι που δεν µπορούν εύκολα να διακρίνουν µε ποιο τρόπο 
τα περιεχόµενα της διδασκαλίας τους σχετίζονται µε πολιτισµικά θέµατα θα 
οδηγηθούν πολύ εύκολα σε παράβλεψη της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης µε το 
επιχείρηµα ότι δεν είναι σχετική µε τις θεµατικές περιοχές τους24. 
  

Οι πιο πάνω απόψεις συναντώνται κυρίως στους δασκάλους των 
Μαθηµατικών και των Φυσικών Επιστηµών. Οι δάσκαλοι αυτοί συχνά δηλώνουν ότι, 
«Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση είναι ιδανική για τις κοινωνικές επιστήµες και για τους 
δασκάλους λογοτεχνίας. Δεν έχει να κάνει τίποτα µε µας. Τα µαθηµατικά και οι 
επιστήµη παραµένουν ίδια ανεξάρτητα από την κουλτούρα των παιδιών». Βλέπουµε 
λοιπόν ότι η πολυπολιτισµική εκπαίδευση χρειάζεται να οριστεί επακριβώς, µε 
λεπτοµέρεια, και να γίνει κατανοητή ώστε οι εκπαιδευτικοί όλων των θεµατικών 
περιοχών να µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή µε κατάλληλους τρόπους. Έτσι θα 
µειωθεί και η αντίσταση-άρνηση απέναντι σε αυτήν25. 

 
Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση είναι µια ευρεία έννοια µε διαφορετικές και 

σηµαντικές διαστάσεις (Banks, 1995a)26. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί µπορούν να 
χρησιµοποιούν τις διαστάσεις αυτές ως οδηγό στη σχολική µεταρρύθµιση και 
προσπάθεια τους να εισάγουν την πολυπολιτισµική εκπαίδευση στα περιεχόµενα 
διδασκαλίας.  

 
Οι διαστάσεις αυτές σύµφωνα µε τον James A. Banks είναι: 

 
α)  Συνδυασµός  περιεχοµένων  (Content Integration):  Ο  συνδυασµός  περιεχοµένων 
έχει να κάνει µε το βαθµό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν παραδείγµατα 
και περιεχόµενα από µια ποικιλία πολιτισµών για να υποδείξουν και να ξεκαθαρίσουν 
έννοιες κλειδιά, αρχές, γενικεύσεις, και θεωρίες στις θεµατικές περιοχές τους. Η 
ενσωµάτωση των εθνικών και πολιτισµικών στοιχείων µέσα στις θεµατικές περιοχές 
πρέπει να είναι λογική και όχι παραπλανητική. Ευκαιρίες εισαγωγής 
πολυπολιτισµικών στοιχείων υπάρχουν και για τα µαθηµατικά και τις φυσικές 
επιστήµες. Απλά οι ευκαιρίες αυτές δεν είναι τόσο εµφανείς όσο είναι στις 
κοινωνικές επιστήµες, τις γλωσσικές τέχνες, τη µουσική κ.λπ.27 
  

                                                
23 Banks, J. A.: 1997, ‘Multicultural Education: Characteristics and Goals’, in J. A. Banks & C. M. A. 
Banks (Eds.), ‘Multicultural Education:   Issues and Perspectives’ USA: ALLYN & BACON, p. 4. 
24 Ό.π. σελ. 20. 
25 Ό.π. σελ.20-21. 
26 Ό.π. σελ. 21. 
27 Ό.π. σελ. 21-26. 



β)  Διαδικασία κατασκευής της γνώσης (The Knowledge Construction Process): Η 
διαδικασία κατασκευής γνώσης περιλαµβάνει τις διαδικασίες µε τις οποίες οι 
κοινωνιολόγοι, οι συµπεριφοριστές και οι επιστήµονες των φυσικών επιστηµών 
δηµιουργούν τη γνώση στις θεµατικές τους περιοχές. Μια πολυπολιτισµική εστίαση 
στην κατασκευή γνώσης συµπεριλαµβάνει συζήτηση των τρόπων µε τον οποίο οι 
έµµεσες πολιτισµικές υποθέσεις, πλαίσια αναφοράς και οι προοπτικές επηρεάζουν 
την κατασκευή της γνώσης. Μια εξέταση της διαδικασίας κατασκευής της γνώσης 
θεωρείται σηµαντικό µέρος της πολυπολιτισµικής διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι βοηθούν 
τους µαθητές τους να κατανοήσουν πώς δηµιουργείται η γνώση αλλά και πώς 
επηρεάζεται από παράγοντες όπως το φύλο, η εθνικότητα, και η κοινωνική τάξη  
(Banks, 1996)28.  
 
γ)  Μείωση της προκατάληψης (Prejudice Reduction): Η µείωση της προκατάληψης 
περιγράφει σχέδια µαθήµατος και δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται από τους 
εκπαιδευτικούς για να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν θετική στάση 
απέναντι σε διαφορετικές εθνικές, φυλετικές και πολιτισµικές οµάδες. Οι µαθητές 
µπορούν να βοηθηθούν να αναπτύξουν θετικές εθνικές συµπεριφορές εάν αυθεντικά 
προφίλ  εθνικών και φυλετικών οµάδων συµπεριληφθούν στα υλικά διδασκαλίας µε 
ένα πιστό, φυσικό και καλά συνδυασµένο  τρόπο. Επιπλέον, µε το να προσφέρουµε 
στους µαθητές οµαδικές εµπειρίες και ευκαιρίες για συνεργατική µάθηση µε µαθητές 
από άλλα έθνη, θα τους βοηθήσει επίσης να διατηρήσουν θετικές φυλετικές στάσεις 
και συµπεριφορές29. 
 
δ)  Παιδαγωγική ισότητα (An Equity Pedagogy): Η παιδαγωγική ισότητα υπάρχει όταν 
οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τεχνικές και µεθόδους διδασκαλίας που 
διευκολύνουν την ακαδηµαϊκή επιτυχία µαθητών από διαφορετικές φυλετικές και 
εθνικές οµάδες καθώς και από διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα. Η χρήση τεχνικών 
διδασκαλίας που αρµόζουν στο µαθησιακό και πολιτισµικό στυλ των διαφορετικών 
οµάδων και η χρήση τεχνικών συνεργατικής µάθησης είναι µερικοί από τους τρόπους 
που αποδείχτηκαν  αποτελεσµατικοί σε µαθητές µε διαφορετικές πολιτισµικές 
καταβολές. Οι µαθητές αυτοί πρέπει να εργάζονται σε οµάδες και να επιδιώκουν 
κοινούς στόχους, να νιώθουν ότι αντιµετωπίζονται ισότιµα µέσα στην οµάδα και  οι 
δάσκαλοι οφείλουν να εκτιµούν και να υποστηρίζουν τις φυλετικές 
αλληλεπιδράσεις30. 
 
ε)  Μια δυναµική σχολική κουλτούρα και κοινωνική δοµή (An Empowering school 
culture and social structure): Μια δυναµική σχολική κουλτούρα και κοινωνική δοµή 
δηµιουργείται όταν η κουλτούρα και η οργάνωση του σχολείου αναδιαµορφώνονται 
µε τρόπους που δίνουν στους «διαφορετικούς» µαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν 
την ισότητα και την ίση κοινωνική θέση. Η εισαγωγή αυτής της διάστασης 
προϋποθέτει την αναδιαµόρφωση ολόκληρου του σχολικού περιβάλλοντος 
συµπεριλαµβανοµένων και των στάσεων, πεποιθήσεων και πράξεων των 
εκπαιδευτικών, το πρόγραµµα πορείας της µάθησης, τις διαδικασίες αξιολόγησης 
καθώς επίσης  τις µεθόδους και τεχνικές που χρησιµοποιούνται από τους 
εκπαιδευτικούς31. 
                                                
28 Banks, J. A.: 1997, ‘Multicultural Education: Characteristics and Goals’, in J. A. Banks & C. M. A. 
Banks (Eds.), ‘Multicultural Education: Issues and Perspectives’ USA: ALLYN & BACON, p. 21-26. 
29  Ό.π.  
30  Ό.π.  
31  Ό.π. 



1.3.2. Το διαπολιτισµικό µοντέλο ως µοντέλο διαχείρισης της    
          πολυπολιτισµικότητας. 
            
 Τα προβλήµατα που προέκυψαν από την πολυπολιτισµικότητα και την 
αλληλεπίδραση  των διαφόρων εθνικών, φυλετικών και πολιτισµικών οµάδων µέσα 
στην ίδια χώρα δεν είχαν µια ενιαία και οικουµενική αντιµετώπιση. Σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής αλλά και  γενικότερα κοινωνικής πολιτικής, υπήρξαν αρκετές 
προσεγγίσεις οι οποίες µπορούν να συνοψιστούν σε πέντε κύρια µοντέλα διαχείρισης 
της πολυπολιτισµικότητας: το αφοµοιωτικό, το µοντέλο ενσωµάτωσης, το 
πολυπολιτισµικό ,το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισµικό32. 
 

Δε θα αναφερθώ µε λεπτοµέρεια σε όλα τα µοντέλα παρά µόνο στο 
διαπολιτισµικό διότι κατακρίθηκαν γενικότερα  και από αυτά επικράτησε το 
διαπολιτισµικό. 

 
Το διαπολιτισµικό µοντέλο, που θεωρείται και το επικρατέστερο, σε σχέση µε 

τα προηγούµενα, διαπερνά τους πολιτισµούς και µέσα από την ειρηνική αυτή 
αισθησιοποίηση των αξιακών και πολιτισµικών του στοιχείων καταλήγει σε µια 
αλληλοαποδοχή, µέσα σε πνεύµα αλληλεξάρτησης και συναντίληψης για την 
αυτοπραγµάτωση ατόµων και λαών33.  

 
Στην τελική Έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση και 

την πολιτισµική ανάπτυξη των µεταναστών (project No 7) τα κύρια χαρακτηριστικά 
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι: α) αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει 
κάθε σχολική δραστηριότητα β) έχει ως πεδίο αναφοράς της την άµεση εµπειρία των 
παιδιών στις χώρες υποδοχής γ) διευρύνει τους υφιστάµενους εκπαιδευτικούς 
στόχους του σχολείου δ) προκαλεί την αµοιβαία επίδραση των πολιτισµών των 
χωρών καταγωγής και υποδοχής ε) δηµιουργεί προϋποθέσεις για την υποδοχή της 
νέας πολιτισµικής πραγµατικότητας και της δυναµικής της στις χώρες υποδοχής στ) 
Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση, και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών και 
εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου ζ) διευρύνει την οπτική µέσα από την οποία 
βλέπεται η εκπαίδευση, ο πολιτισµός, τα παιδιά και οι ενήλικες και η) αποτελεί µέσο 
για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης34. 
 
 Ο Helmut Essinger ορίζει τη διαπολιτισµική εκπαίδευση ως την παιδαγωγική 
απάντηση στα προβλήµατα διαπολιτισµικής φύσης που ανακύπτουν σε µια 
πολυπολιτισµική και πολυεθνική κοινωνία και αναφέρει τέσσερις βασικές της 
αρχές35: 
 

                                                
32 Νικολάου Γ. (2000): «Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο δηµοτικό σχολείο: Από 
την οµοιογένεια στην πολυπολιτισµικότητα» (4η έκδοση), Αθήνα: ελληνικά γράµµατα, σελ.123. 
33 Παπάς, Α. (χ. χ): «Διαπολιτισµική Παιδαγωγική και Διδακτική», (τόµος Α΄), Αθήνα σελ. 296- 297. 
34 Μάρκου, Γ. (1996): «Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισµικότητας και η Διαπολιτισµική Εκπαίδευση- 
Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών», Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, έκδοση: 
Γ. Γ. Λαϊκής Επιµόρφωσης, σελ. 25-26. 
35 Essinger, Helmut.: «Interkulturell Erziehung in multiethnischen Gesellschaften», in: Die Bruecke, 
1990/52/22-31. Essinger H., «Interkulturell Erziehung als antirassistische Erziehung», στο Und im 
Ausland sind die Deutsche aus Fremde, Frankfurt, 1988, σελ.58-72 (παραποµπές από Μάρκου 
Γεώργιο: 1996, «Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισµικότητας και η Διαπολιτισµική Εκπαίδευση- 
Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών», Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, έκδοση: 
Γ. Γ. Λαϊκής Επιµόρφωσης,  σελ. 26-27.) 



α) Εκπαίδευση για εσυναίσθηση, που σηµαίνει να µάθουµε να κατανοούµε τους 
άλλους, να τοποθετούµε τον εαυτό µας στη θέση τους, να βλέπουµε τα προβλήµατα 
τους µέσα από τα δικά τους µάτια και να καλλιεργούµε τη συµπάθεια µας γι αυτούς. 
 
β) Εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Η έννοια αυτή υποδηλώνει µια έκκληση για την 
καλλιέργεια µιας συλλογικής συνείδησης, η οποία υπερβαίνει τα όρια των οµάδων, 
τω φυλών και των κρατών καθώς επίσης και µια έκκληση για παραµερισµό της 
κοινωνικής ανισότητας και αδικίας. 
 
γ) Εκπαίδευση για διαπολιτισµικό σεβασµό. Σε µια κοινωνία που στερείται σεβασµού 
στην πολιτισµική ετερότητα η αρχή αυτή θεωρείται αρκετά σηµαντική. Ο 
εκσυγχρονισµός που δε σέβεται την ιστορική µνήµη δε µπορεί να σέβεται τον 
πολιτισµό. Ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης εκµεταλλεύεται και καταστρέφει τόσο το 
φυσικό περιβάλλον όσο και τον πολιτισµό του ανθρώπου. Ο σεβασµός του 
πολιτισµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε το άνοιγµα µας στους άλλους πολιτισµούς 
που αποτελεί ταυτόχρονα και µια πρόσκληση στους άλλους να συµµετέχουν στο δικό 
µας πολιτισµό. 
 
δ) Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης που σηµαίνει εξάλειψη των 
εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων για να µπορέσουν οι διαφορετικοί λαοί να 
επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι πάνω από όλα µια 
έκκληση για συνάντηση και διάλογο που θα σπάσει τον επαρχιωτισµό της εθνικής 
καταγωγής και θα ανοίξει ένα δρόµο στην αλληλεγγύη µε τους συνανθρώπους µας 
ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτισµική τους προέλευση. 
  
 Στα επόµενα κεφάλαια θα αναφερθώ στα «Πολυπολιτισµικά Μαθηµατικά» µε 
βάση τα χαρακτηριστικά και της αρχές του διαπολιτισµικού µοντέλου διαχείρισης της 
πολυπολιτισµικότητας. Ο λόγος που χρησιµοποίησα την έννοια «πολυπολιτισµικά» 
και όχι «διαπολιτισµικά» µαθηµατικά είναι απλά επειδή στις περισσότερες χώρες 
χρησιµοποιείται πιο πολύ ο όρος «πολυπολιτισµικότητα», και η χρήση του έχει τόσο 
κανονιστικό, όσο και αναλυτικό περιεχόµενο36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Βλ. επίσης υποκεφάλαιο 1.1. 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
 Πολυπολιτισµικότητα και Μαθηµατικά. 
 
 
 Η σχέση των µαθηµατικών µε την πολυπολιτισµικότητα χρειάζεται πολύ λίγη 
αιτιολόγηση από την άποψη ότι είναι ήδη γνωστό πως τα µαθηµατικά αποτελούν το 
προϊόν πολιτισµών από όλο τον κόσµο διαµέσου της ανθρώπινης ιστορίας. Επιπλέον 
τα µαθηµατικά είναι µια παγκόσµια γλώσσα που χρησιµοποιείται από όλους τους 
λαούς στην καθηµερινή τους ζωή για επαγγελµατικούς  λόγους καθώς και για τη 
λύση προβληµάτων που προκύπτουν από τις κοινωνικές επαφές των ανθρώπων37. 
 
  Η πολυπολιτισµική µαθηµατική εκπαίδευση επιδιώκει µια προσπάθεια να 
φέρει τα µαθηµατικά στις ζωές όλων των µαθητών. Επιπλέον περιλαµβάνει µια νέα, 
σφαιρική προοπτική στην ιστορία των µαθηµατικών.  Αναφέρεται στην ιστορία και 
τα επιτεύγµατα όλων των ανθρώπων όπως Αφρικανών, Ασιατών, Ιθαγενών-
Αµερικανών, Ισπανών, Αράβων, Αιγυπτίων, Ινδών καθώς και άλλων πολιτισµών των 
οποίων τα κατορθώµατα στην επιστήµη των µαθηµατικών δεν παρουσιάστηκαν 
συχνά στο παρελθόν38.  
 

Η πολυπολιτισµικότητα στα µαθηµατικά στοχεύει στην εισαγωγή της 
πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης µέσα στη µαθηµατική τάξη µε απώτερο σκοπό την 
κατάργηση των ανισοτήτων ανάµεσα στους «διαφορετικούς» µαθητές. Οι 
βασικότερες επιδιώξεις της πολυπολιτισµικής µαθηµατικής εκπαίδευσης είναι39: 

 
α) Να προσφέρει στα µαθηµατικά τα υλικά που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση του 
οράµατος µιας σφαιρικής, πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης.  
 
β) Να επιδείξει κατάλληλα πρότυπα που θα ενθαρρύνουν τους µαθητές να 
µελετήσουν τα µαθηµατικά. 
 
 γ) Να αυξήσει τον αµοιβαίο σεβασµό, την περηφάνια και κατανόηση τα οποία θα 
προκύψουν από τη γνώση ότι όλοι οι πολιτισµοί έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
της µαθηµατικής επιστήµης. 
 
 δ) Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που κάνουν 
υποχρεωτική την πολυπολιτισµική εκπαίδευση. 
 
 ε) Να βελτιώσει τη µάθηση συσχετίζοντας τα µαθηµατικά µε πραγµατικές  
καταστάσεις ζωής. 
 
 
 
 
                                                
37White, Ν.: 1993, ‘Mathematics with a multicultural perspective’, in ‘Education for Cultural Diversity: 
The challenge for a new era’, Alec Fyfe & Peter Figueroa (Eds), London Routledge, p. 113. 
38Addison - Weslay: 1993, ‘Multiculturalism in Mathematics, Science and Technology: Readings and 
Activities’, Addison - Wesley Publishing Company, p. 3. 
39  Ό.π. 



2.1. Τα φαινόµενα της ύπαρξης λογικών σχέσεων µεταξύ των µαθηµατικών 
       θεωριών και της ύπαρξης κοινών παραδοχών ανάµεσα στους µαθηµατικούς: 
       Πώς µπορούν να ερµηνευτούν από µια πολιτισµική σκοπιά; 
 

Στη σύγχρονη φιλοσοφία των µαθηµατικών, τα µαθηµατικά αντιµετωπίζονται 
ως πολιτισµικό προϊόν40 δηλαδή  ως εκείνο το είδος των µαθηµατικών που 
αναπτύχθηκαν από ποικίλες κοινωνίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Και 
αυτό συµβαίνει διότι όλοι οι λαοί αναγκάστηκαν να εφεύρουν µαθηµατικές ιδέες 
ώστε να αντιµετωπίσουν προβλήµατα µέτρησης, αρίθµησης, γεωµετρίας κ.λπ.  τα 
οποία συνάντησαν στην καθηµερινότητα τους αλλά και για να επικοινωνήσουν  τις 
ιδέες τους στους άλλους (Bishop 1988, Gilmer 1990)41. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, δεν είναι εύκολο να εξηγήσουµε το φαινόµενο ύπαρξης λογικών σχέσεων 
ανάµεσα στις µαθηµατικές θεωρίες καθώς και το φαινόµενο ύπαρξης κοινών 
πεποιθήσεων- παραδοχών ανάµεσα στους µαθηµατικούς. Καθώς αυτά τα φαινόµενα 
προσπαθούν να απορρίψουν τη σχέση των µαθηµατικών µε την κουλτούρα και τον 
πολιτισµό, αξίζει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις γύρω από αυτά42. 
 
 
2.1.1. Τα µαθηµατικά ως ένα πολιτισµικό προϊόν. 
 

Στην εποχή µας είναι χαρακτηριστικό ότι τα µαθηµατικά ως µια επιστηµονική 
κυριαρχία έχουν αποσυνδεθεί από την καθηµερινή ζωή και το κοινωνικοπολιτισµικό 
πλαίσιο από το οποίο προήλθαν αρχικά. Οι αποκλειστικές αναφορές στο επίσηµο και 
γενικότερο κάνει πολύ δύσκολη τη συσχέτιση των µαθηµατικών µε πολιτισµικά ή 
κοινωνικά στοιχεία. Τα µαθηµατικά θεωρούνται ως το παράδειγµα του  επίσηµου ή 
αλγοριθµικού µοντέλου το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε την κουλτούρα και τον 
πολιτισµό. Δηλαδή τα µαθηµατικά ανθίστανται στο δυναµικό, ιστορικό, διαισθητικό 
και κοινωνικό στοιχείο. Έτσι καταλήγουµε συχνά στο ότι τα µαθηµατικά και ο 
πολιτισµός είναι δύο «παράδοξα» τα οποία δε µπορούν να «συνυπάρξουν» (Schroeder 
2000, p. 452, µτφ.)43. 
 

Αυτό το πόρισµα µας δίνει ένα ξεκάθαρο χαρακτηρισµό των µαθηµατικών 
όπως αυτός υπάρχει στα µυαλά πολλών µη µαθηµατικών ή ακόµη και δασκάλων των 
µαθηµατικών. Σήµερα όµως, οι µελέτες γύρω από τα µαθηµατικά αµφισβητούν 
ολοένα και περισσότερο τον πιο πάνω χαρακτηρισµό. Οι φιλόσοφοι των 
µαθηµατικών έχουν απορρίψει την αλγοριθµική εικόνα των µαθηµατικών και έχουν 
καθιερώσει ανθρωπιστικές ή κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικές θέσεις σύµφωνα µε τις 
οποίες τα µαθηµατικά θεωρούνται πολιτισµικό προϊόν (cf. Ernest 1998, Tymoczko 
1985, Restino etal. 1993 για την κονστρουκτιβιστική άποψη, ή White 1993 για την 
ανθρωπιστική θέση). Έτσι, η έµφαση δίνεται πλέον και στα δύο µέρη: Η λέξη 
«προϊόν» αναφέρεται στο γεγονός ότι τα µαθηµατικά δεν ανακαλύπτονται µόνο, αλλά 

                                                
40 Prediger, S.: 2002, July, ‘Consensus and coherence in mathematics- How can they be explained in a 
culturalistic view?’, in ‘Philosophy of Mathematics Education’, pome journal 16. 
41Zaslavsky, C.: 1993, ‘Multicultural Mathematics: One Road to the Goal of Mathematics for All’,in 
‘Reaching all Students with Mathematics’, Edited by Gilbert Guevas, University of Miami, Florida and 
Mark Driscol, Education Development Center, Newton, Massachusetts, Copyright by The Educational 
Council of teachers of Mathematics, p. 46, 50. 
42 Prediger, S.: 2002, July, ‘Consensus and coherence in mathematics- How can they be explained in a 
culturalistic view?’, in ‘Philosophy of Mathematics Education’, pome journal 16. 
43  Ό.π. 



δηµιουργούνται από τον άνθρωπο. Και λόγω του ότι αυτές οι δηµιουργίες του 
ανθρώπου λαµβάνουν χώρα σε ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό πλαίσιο, τα 
µαθηµατικά χαρακτηρίζονται ως «πολιτισµικό προϊόν» 44. 

 
Ένας από τους υποστηρικτές της πιο πάνω άποψης είναι ο Reuben Hersh. Στο 

βιβλίο του ‘What is mathematics, really?’ περιγράφει τα µαθηµατικά ως µια 
ανθρώπινη δραστηριότητα: «Από φιλοσοφική πλευρά, τα µαθηµατικά πρέπει να 
θεωρηθούν ως µια ανθρώπινη δραστηριότητα, ένα κοινωνικό φαινόµενο, µέρος µιας 
ανθρώπινης κουλτούρας, τα οποία εµπλέκονται µε το ιστορικό στοιχείο και είναι 
κατανοητά µόνο µέσα σε ένα κοινωνικό περιεχόµενο» ( Hersh 1997, p. 11, µτφ.)45. 

 
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να 

αντιληφθούµε τα µαθηµατικά ως πολιτισµικό προϊόν είναι να αναγνωρίσουµε την 
επίδραση του ανθρώπινου στοιχείου σε αυτά. Η δυσκολία όµως της θεώρησης των 
µαθηµατικών από µια πολιτισµική σκοπιά οφείλεται και στο γεγονός ότι οι 
πολιτισµικές ρίζες των µαθηµατικών είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν αφού είναι 
καλά κρυµµένες σε σύγκριση µε αυτές κάποιων άλλων πολιτισµικών προϊόντων όπως  
για παράδειγµα η γλώσσα46. 

 
Αυτή η αποκοπή των µαθηµατικών από τις πολιτισµικές τους ρίζες 

ενδυναµώνεται από την ύπαρξη λογικών σχέσεων ανάµεσα στις µαθηµατικές 
αντιλήψεις και θεωρίες καθώς και από τις κοινά αποδεκτές απόψεις ανάµεσα στους 
µαθηµατικούς. Τα φαινόµενα αυτά, της ύπαρξης λογικών σχέσεων και κοινών 
πεποιθήσεων, είναι τα κυρίαρχα ενάντια στην πολιτισµική θεώρηση των 
µαθηµατικών. Μόνο µε την εξήγηση τους µέσα σε ένα πολιτισµικό πλαίσιο θα 
µπορέσουν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την πολιτισµική 
σχετικότητα των µαθηµατικών47. 
                                           
 
2.1.2. Οι διαφωνίες των αντιπάλων. 
 

Για αρκετά χρόνια, η κονστρουκτιβιστική κοινωνιολογία της γνώσης 
διαφωνούσε µε την πολιτισµική σχετικότητα των µαθηµατικών. Η κοινωνιολογία της 
γνώσης τοποθετείται στη θέση ότι για όλα τα εµπειρικά δεδοµένα παραµένει µια 
οπτική γωνία η οποία δέχεται την επίδραση κοινωνικών παραγόντων κατά τη 
δηµιουργία διαφόρων θεωριών (cf. Bloor 1991). Όµως, παρόλο που υπάρχει µια 
γενική συµφωνία όσον αφορά αυτό τον απρόβλεπτο και αβέβαιο χαρακτήρα των 
επιστηµών (contingent character of sciences), οι κοινωνιολόγοι της γνώσης δεν 
συµφωνούν µε την άποψη ότι η πιο πάνω γενική παραδοχή ισχύει και για τα 
µαθηµατικά 48. 

 
Μια σηµαντική αντίπαλος είναι η κοινωνιολόγος Bettina Heintz. Φέρνει ως 

παράδειγµα δύο αναµφισβήτητα φαινόµενα τα οποία προσδίδουν στα µαθηµατικά ένα 

                                                
44 Prediger, S.: 2002, July, ‘Consensus and coherence in mathematics- How can they be explained in a 
culturalistic view?’, in ‘Philosophy of Mathematics Education’, pome journal 16. 
45  Ό.π.  
46  Ό.π. 
47  Ό.π. 
48  Ό.π. 



«ξεχωριστό επιστητό χαρακτήρα»49 ( special epistemical status). Και τα φαινόµενα 
αυτά είναι οι λογικές σχέσεις των µαθηµατικών θεωριών  και οι κοινές πεποιθήσεις 
ανάµεσα στους µαθηµατικούς (Heintz 2000). Αναφορικά µε τις λογικές σχέσεις των 
µαθηµατικών θεωριών υποστηρίζει ότι: 

 
«Σε αντίθεση µε άλλες επιστήµες οι οποίες διασπώνται σε ξεχωριστές και 

διαφορετικές µεταξύ τους θεωρίες, τα µαθηµατικά αποτελούν ακόµη µια αδιάσπαστη 
ολότητα. Και παρόλο που οι µαθηµατικοί λειτουργούν µελετώντας σχετικά 
αποµονωµένοι  και περιορίζονται σε ένα µικρό κοµµάτι εργασίας, οι συνδέσεις στα 
µαθηµατικά υπάρχουν και θα υπάρχουν ακόµη και σε περιοχές που µελετήθηκαν 
ξεχωριστά» (Heintz 2000, p. 19,µτφ.)50. 
 

Όσον αφορά το δεύτερο φαινόµενο, δηλαδή τις κοινά αποδεχτές παραδοχές, 
τα συµπεράσµατα της είναι αυστηρά: 

 
«Σε αντίθεση µε άλλες επιστήµες, τα µαθηµατικά δεν παρέχουν καµία 

ελαστικότητα για περαιτέρω ερµηνεία. Τα µαθηµατικά συµπεράσµατα είναι 
υποχρεωτικά. Όποιος ακολουθεί τους κανόνες των µαθηµατικών µεθόδων θα φτάσει 
αναπόφευκτα στο ίδιο αποτέλεσµα (Heintz 2000 p. 20). Τα µοντέρνα µαθηµατικά 
χαρακτηρίζονται από σχήµατα τα οποία δεν αφήνουν σχεδόν κανένα περιθώριο για 
κοινωνιολογική ανάλυση» (Heintz 2000 p. 274/275)51. 

 
Αν όµως οι πιο πάνω απόψεις της Heintz ισχύουν τότε αυτό σηµαίνει ότι τα 

µαθηµατικά είναι ακατάλληλα για κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την επιστηµονική ανάπτυξη και επιπλέον είναι 
ολοκληρωτικά ανεπηρέαστα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Θα πρέπει 
κατηγορηµατικά να απορρίψουµε αυτή την άποψη διότι αγνοεί κρίσιµες περιοχές των 
µαθηµατικών δραστηριοτήτων. Ολόκληρη η διαδικασία µαθηµατικοποίησης ( δηλαδή 
η ερώτηση πώς κάποια αρχικά µη µαθηµατικά προβλήµατα µπορούν να 
µεταφραστούν στα µαθηµατικά), η διαµόρφωση της αντίληψης, η ανάπτυξη των 
θεωριών όπως και τα κριτήρια σχετικότητας ερευνητικών ερωτήσεων παραλείπονται. 
Πώς διαµορφώνονται οι µαθηµατικές έννοιες- αντιλήψεις; Τι επηρεάζει τη διαδικασία 
διαµόρφωσης της αντίληψης; Πώς η κοινότητα αποφασίζει εάν ένα πρόβληµα είναι 
επαρκώς µαθηµατικοποιηµένο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη µιας 
θεωρίας; Ποιος αποφασίζει για τη σχετικότητα των ερωτήσεων ή θεωρηµάτων; Σε 
όλα αυτά τα πεδία, ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των µαθηµατικών είναι πολύ πιο 
φανερός από ότι είναι σε ένα απλό περιορισµό στην απόδειξη52.  

 
Απορρίπτοντας τη θέση της Heintz για τον «ξεχωριστό επιστητό χαρακτήρα 

των µαθηµατικών», χρειάζεται να γίνει µια περαιτέρω ανάλυση των φαινοµένων της 
ύπαρξης λογικών σχέσεων και των κοινών πεποιθήσεων. Εάν επιµείνουµε στην 
πολιτισµική σχετικότητα και τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της µαθηµατικής γνώσης 
τότε θα πρέπει να το δικαιολογήσουµε επαρκώς. Στην προσπάθεια να δοθούν 

                                                
49  Επιστητός είναι αυτός που µπορεί κανείς να τον µάθει επιστηµονικά. 
50 Prediger, S.: 2002, July, ‘Consensus and coherence in mathematics- How can they be explained in a 
culturalistic view?’, in ‘Philosophy of Mathematics Education’, pome journal 16. 
51  Ό.π. 
52  Ό.π. 



εξηγήσεις θα αναφερθεί παρακάτω  η θεωρία µαθηµατικής ανάπτυξης του Ludwig 
Fleck53. 
 
 
2.1.3. Προσεγγίσεις για µια εξήγηση. 
  

Ο  Ludwig Fleck θεωρείται ως ο πρωτεστάτης των κονστρουκτιβιστικών- 
σχετικιστικών τάσεων στη φιλοσοφία της επιστήµης καθώς και της κοινωνιολογικής 
προσέγγισης στη µελέτη της εξέλιξης της επιστηµονικής και ιατρικής γνώσης54.  

 
 
2.1.3.1. Η θεωρία του Fleck για τη συλλογική σκέψη και τα µοντέλα σκέψης  
             (Fleck΄ s theory of the thought - collectives and thought styles). 
 

Ο Fleck θεωρείται ως ο πρωτεστάτης των κονστρουκτιβιστικών 
επιστηµολογιών διότι δεν έχει λάβει υπόψη του µόνο το υποκείµενο και αντικείµενο 
της αντίληψης αλλά επίσης πρόσθεσε τους όρους της αντίληψης ως ένα τρίτο 
σηµαντικό συστατικό στοιχείο στην επιστηµολογία. Σύµφωνα µε τη θεωρία του, οι 
όροι της αντίληψης καθορίζονται από τα ήδη υπάρχοντα κριτήρια της γνώσης τα 
οποία δε βρίσκονται τοποθετηµένα στο άτοµο αλλά στο συλλογικό. Ο Fleck 
συγκεκριµένα περιγράφει µια:  

 
«Επίδραση µεταξύ του αντιληπτού και της αντίληψης. Το ήδη αντιληπτό 

επηρεάζει τον τρόπο της νέας διαδικασίας αντίληψης. Η αντίληψη βελτιώνεται, 
αναπαράγεται και δηµιουργεί ξανά το αντιληπτό. Εποµένως, η αντίληψη δεν είναι µια 
ατοµική διαδικασία θεωρητικής συνείδησης αλλά το αποτέλεσµα µιας κοινωνικής 
δραστηριότητας. Και αυτό διότι το συγκεκριµένο κριτήριο της αντίληψης (particular 
standard of perception) ξεπερνά τα όρια του ατόµου» ( Fleck 1953, p. 54, µτφ.)55. 

 
Ο Fleck υπογραµµίζει την πιο πάνω άποψη του σε µια µελέτη περίπτωσης 

στην ιστορία της ιατρικής, όσον αφορά την αλλαγή της αντίληψης γύρω από την 
ασθένεια «σύφιλη». Με το παράδειγµα αυτό επιδεικνύει µε ποιο τρόπο η ανάπτυξη 
ενός επιστηµονικού δεδοµένου επηρεάζεται από τους πολιτισµικά καθορισµένους 
τρόπους σκέψης56. 

 
Με σκοπό να περιγράψει τον ενδοϋποκειµενικό χαρακτήρα της αντίληψης και 

της επιστήµης γενικότερα, ο Fleck ανέπτυξε τις έννοιες της «συλλογικής σκέψης» 
(thought- collectives) και του  «µοντέλου σκέψης» (thought styles). Η συλλογική 
σκέψη ορίζεται ως «µια κοινότητα που έχει  υπό την κυριαρχία της ένα κοινό µοντέλο 
σκέψης. Αυτό το µοντέλο αναπτύσσεται µε επιτυχία και είναι συνδεδεµένο µε την 
ιστορία του σε κάθε στάδιο. Δηµιουργεί µια συγκεκριµένη ετοιµότητα και 
υπαγορεύει τι και πως τα µέρη -µέλη της συλλογικής σκέψης µπορούν να 
παρατηρούν». Το µοντέλο σκέψης ορίζεται ως «µια κατευθυνόµενη διαδικασία 
αντίληψης (directed perceiving ) από την οποία παράγονται οι αντιλήψεις»57.  
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Το µοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από58: 
 

§ Κοινές ωφέλειες των προβληµάτων που αφορούν το συλλογικό (Common 
attributes of the problems of interest for the collective). 

§ Κοινές κρίσεις (Common judgments). 
§ Κοινές µεθόδους ως µέσα της διαδικασίας αντίληψης- κατανόησης (Common 

methods as media of perceiving). 
§ Συνοδεύεται από ένα τεχνικό και λογοτεχνικό στυλ συστήµατος γνώσης (It is 

accompanied by a technical and literary style of knowledge system), ( Fleck 1935, 
p. 130) 

 
     Μπορούµε να µάθουµε πολλά από τη θεωρία του Fleck για τα συλλογικά 

µοντέλα και µοντέλα σκέψης όσον αφορά τα µαθηµατικά. Αν θεωρήσουµε τα 
µαθηµατικά να είναι ένα µοντέλο σκέψης, ο Fleck µας δίνει ενδιαφέρουσες απαντήσεις 
στο ερώτηµα γιατί να υπάρχει αυτή η µεγάλη κοινή παραδοχή ανάµεσα στους 
µαθηµατικούς καθώς και η µεγάλη λογική σχέση στις µαθηµατικές θεωρίες. 
Διαφωνεί µε το ότι τα φαινόµενα αυτά προσδίδουν στα µαθηµατικά ένα «ξεχωριστό 
επιστητό χαρακτήρα» και υποστηρίζει ότι: 

 
« Όσο περισσότερο πληροφοριοδοτείται ένα πεδίο γνώσης και όσο περισσότερο 

αναπτύσσεται, τόσο µικρότερες είναι οι διαφορές και αντίθετες απόψεις» (Fleck 
1935, p.110)59  

 
     Αυτή  η  άποψη  συνοδεύεται από την έννοια «ενεργό και παθητικό ακόλουθο» 

(active and passive joining). Κάθε ενεργό µέρος της σκέψης ανταποκρίνεται σε ένα 
παθητικό ακόλουθο το οποίο προκύπτει υποχρεωτικά (Fleck 1935, p. 110). Τα πιο 
ενεργά µέρη της γνώσης ανήκουν σε ένα µοντέλο σκέψης και τα πιο παθητικά 
ακόλουθα, σχετίζονται. Έτσι, σύµφωνα µε τον Fleck, µπορούµε να κατανοήσουµε τα 
µαθηµατικά ως ένα πεδίο γνώσης το οποίο είναι πληροφοριοδοτηµένο σε µεγάλο 
βαθµό. Η σύντοµη θέση του: «Όσο πιο βαθιά εισχωρούµε σε ένα πεδίο γνώσης, τόσο 
πιο δυνατά είναι δεµένο σε ένα µοντέλο σκέψης» (Fleck 1935, p. 109), δίνει µια καλή 
εξήγηση για το φαινόµενο της κοινής παραδοχής ανάµεσα στους µαθηµατικούς: τα 
µαθηµατικά είναι ένα µοντέλο σκέψης το οποίο είναι καλά πληροφοριοδοτηµένο και 
έχει µια µακριά παράδοση. Αυτό ενδυναµώνει τους περιορισµούς της σκέψης. Τα 
µαθηµατικά λοιπόν , ως µοντέλο  σκέψης, χαρακτηρίζονται από κοινά οφέλη 
(common attributes) των προβληµάτων τα οποία είναι ενδιαφέροντα για τους 
µαθηµατικούς, κοινές αξίες και κοινές µεθόδους οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη 
µαθηµατική γνώση60.  
 
 Περιληπτικά, δε χρειαζόµαστε τον «ξεχωριστό επιστητό χαρακτήρα» των 
µαθηµατικών για να εξηγήσουµε τα δύο φαινόµενα. Ο βαθµός πληροφοριοδότησης 
του µοντέλου σκέψης δίνει µια πιο πειστική εξήγηση. Τα ενεργά στοιχεία της 
µαθηµατικής γνώσης παράγουν παθητικά ακόλουθα, πολύ πιο περισσότερο από άλλα 
πεδία γνώσης61. 
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 Επιπρόσθετα σε αυτές τις εξηγήσεις, µια ιστορική έρευνα θα βοηθήσει να 
κατανοήσουµε την ύπαρξη των δύο φαινοµένων στα µαθηµατικά. Παρακάτω θα 
ακολουθήσουν οι απόψεις του Philip Kitcher ο οποίος επιχειρεί να ερµηνεύσει τα δύο 
φαινόµενα στηριζόµενος σε ιστορικά παραδείγµατα62. 
 
 
2.1.3.2. Αλλαγές των µοντέλων σκέψης στα µαθηµατικά – Ιστορικές έρευνες: 
 
 Ο Philip Kitcher συγκρίνει τη µαθηµατική αλλαγή και την επιστηµονική 
αλλαγή. Σε αναλογία µε τις απόψεις του Fleck για το µοντέλο σκέψης, ο Kitcher 
ορίζει την έννοια «µαθηµατική εξάσκηση» (mathematical practice): 
 
 «Θεωρούµε ότι η µαθηµατική εξάσκηση αποτελείται από πέντε συστατικά 
στοιχεία: µια γλώσσα, µια οµάδα αποδεκτών προτάσεων, µια οµάδα από αποδεκτούς 
λογισµούς, µια οµάδα ερωτήσεων που επιλέχτηκαν ως σηµαντικές και µια οµάδα από 
µετα-µαθηµατικές θεωρήσεις» (Kitcher 1984, p. 229)63. 
 
 Όπως ο Fleck µελετά την πρόοδο στην επιστήµη ως µια µετάβαση-αλλαγή 
µοντέλων σκέψης, ο Kitcher περιγράφει τη µαθηµατική αλλαγή ως µια µετάβαση από 
µια µαθηµατική εξάσκηση σε επόµενη: 
 
 «Το πρόβληµα για την ανάπτυξη της µαθηµατικής γνώσης γίνεται αυτό του να 
κατανοήσουµε τι είναι αυτό που κάνει µια αλλαγή από µια εξάσκηση σε µια αµέσως 
επιτυχή εξάσκηση, µια λογική µετάβαση-αλλαγή» (Kitcher 1984, p. 229)64. 
 
 Ο Kitcher αποδεικνύει µε τη βοήθεια ιστορικών παραδειγµάτων ότι αυτές οι 
αλλαγές προήλθαν αρχικά από διαφορές στα συστατικά στοιχεία των µαθηµατικών 
πρακτικών. Με το να αλλάξει ένα ή και περισσότερα από τα στοιχεία, τα στοιχεία 
µπορούν να ξαναεξισορροπηθούν. Για  παράδειγµα, τα θεωρήµατα εξακολουθούν να 
παραµένουν έγκυρα ακόµα και όταν αλλάξει η γλώσσα: Αντί να απορρίπτουν ένα 
θεώρηµα όταν αντίθετα παραδείγµατα προκύψουν, τα µαθηµατικά συχνά περιορίζουν    
τις σχετικές απόψεις µε τέτοιο τρόπο ώστε το θεώρηµα να γίνει ξανά έγκυρο.             
« Άρα, ενώ στην περίπτωση της επιστήµης βλέπουµε να αντικαθίσταται µια θεωρία 
από µια άλλη, στην περίπτωση των µαθηµατικών γίνεται µια προσαρµογή της 
γλώσσας και µια διαφοροποίηση των ερωτήσεων ώστε οι µέχρι πρόσφατα ‘αντίπαλες 
θέσεις’ (αντίθετα παραδείγµατα που µπορεί να προκύψουν) να µπορούν να 
συνυπάρξουν. Η  µαθηµατική αλλαγή είναι σταδιακά αυξανόµενη µε ένα τρόπο που η 
επιστηµονική αλλαγή δεν είναι. Και αυτό λόγω της ύπαρξης ενός ξεχωριστού είδους 
ενδοπρακτικής µεταλλαγής» (Kitcher 1984, p. 229)65. 
 
 Εν συντοµία, το φαινόµενο ύπαρξης λογικών σχέσεων ανάµεσα στις 
µαθηµατικές θεωρίες ξεπροβάλλει διότι οι µαθηµατικοί αναζητούν λύσεις έτσι ώστε 
να εξισορροπούν τις αντιθέσεις που προκύπτουν. Το αποτέλεσµα είναι να µην 
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υπάρχουν αντιθέσεις  και αντίθετες απόψεις στα µαθηµατικά λόγω του ότι δεν είναι 
ανεχτές από τους µαθηµατικούς66. 
 
 Η πιο πάνω άποψη υποστηρίζεται και από τον Raymond Wilder ο οποίος 
ανέλυσε και  µελέτησε τα µαθηµατικά  ως  ένα αναπτυσσόµενο πολιτισµικό σύστηµα  
(Wilder 1969, Wilder 1981). Δίνει έµφαση στην πολιτισµική σχετικότητα των 
µαθηµατικών υποστηρίζοντας ότι: 
 
 «Λόγω της πολιτισµικής τους βάσης, δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα όπως το 
‘απόλυτο’ στα µαθηµατικά. Υπάρχει µόνο το ‘σχετικό’» (Wilder 1981, p. 148). 
 «Οι επαναστατικές αλλαγές µπορούν να συµβούν στο µεταφυσικό, στο 
συµβολισµό και τη µεθοδολογία των µαθηµατικών αλλά όχι στην καρδιά των 
µαθηµατικών» (Wilder 1981, p. 142)67. 
 
 Ο Wilder δεν επικεντρώνεται σε κριτήρια αυστηρότητας για αποδείξεις αλλά 
εστιάζεται σε κεντρικά στοιχεία των µαθηµατικών, όπως µαθηµατικά αντικείµενα 
(mathematical objects), έννοιες και θεωρίες. Μέσα από τους αιώνες αυτά υπόκεινται 
ριζικές αλλαγές στο νόηµα τους και στο ρόλο τους µέσα στις θεωρίες. Με βάση 
ιστορικές µελέτες περίπτωσης, ο Wilder προσπαθεί να συγκεκριµενοποιήσει 
«νόµους» για αυτή την επαναστατική διαδικασία και εφευρίσκει διαφορετικούς 
χαρακτηριστικούς µηχανισµούς. Εκτός από τους µηχανισµούς της άθροισης και της 
γενίκευσης οι οποίοι έχουν συχνά περιγραφτεί, ο Wilder δίνει σηµασία στο µηχανισµό 
της συγχώνευσης εννοώντας την ένωση θεωριών ή αντιλήψεων-ιδεών (Wilder 1981, p. 
87)68. 
 
 Τα στοιχεία αλλαγής τα οποία αναφέρει ο Wilder, τοποθετούν τα ατοµικά 
επιτεύγµατα των µαθηµατικών κάτω από µια πολιτισµική σκοπιά. Ξεκινώντας από 
την παρατήρηση πολλαπλών ανακαλύψεων  και γεγονότων πριν την εποχή του 
(δηλαδή έννοιες ή ιδέες που δεν θεωρήθηκαν σηµαντικές στην εποχή τους αλλά 
ξαναανακαλύφτηκαν και εκτιµήθηκαν αργότερα), ο Wilder περιγράφει σε πιο βαθµό 
οι µαθηµατικοί ως άτοµα βασίζονται στο πολιτισµικό περιβάλλον. Καταλήγει στα 
παρακάτω: 
 
 «Ο κάθε µαθηµατικός, ως άτοµο, δε µπορεί να κάνει διαφορετικά από το να 
διατηρήσει την επαφή του µε τη µαθηµατική πολιτισµική πλευρά. Δεν περιορίζεται 
µόνο από την κατάσταση ανάπτυξης της πλευράς αυτής και των εργαλείων της αλλά 
πρέπει να στραφεί σε εκείνες τις ιδέες οι οποίες έχουν φτάσει σε µια κατάσταση ώστε 
να είναι έτοιµες για σύνθεση» (Wilder 1981, p. 145)69. 
 
 Έτσι, σύµφωνα µε τον Wilder, η πολιτισµική επίδραση σε κάθε άτοµο- 
µαθηµατικό παρέχει ακόµα µια εξήγηση για τα φαινόµενα της ύπαρξης λογικών 
σχέσεων στις µαθηµατικές θεωρίες και των κοινών πεποιθήσεων ανάµεσα στους 
µαθηµατικούς: εάν όλες οι περαιτέρω εξελίξεις στα µαθηµατικά βασίζονται στο ίδιο 
πολιτισµικό υπόβαθρο, τότε συµπίπτουν σηµαντικά στις πλείστες περιπτώσεις. Και 
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όταν εµφανίζονται διαφορές και αντιθέσεις, τότε αρχίζουν διαδικασίες  συγχώνευσης 
οι οποίες εξασφαλίζουν και πάλι την οµοιογένεια70. 
 

Όπως και ο Kitcher έτσι και ο Wilder, δίνουν έµφαση στο σηµαντικό ρόλο 
των καλά εργαζόµενων µηχανισµών οι οποίοι επαναφέρουν τη λογική σχέση στα 
µαθηµατικά. Δε θεωρούν τη λογική σχέση των µαθηµατικών θεωριών ως ένα 
φαινόµενο που προκαλεί έκπληξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την έννοια του 
«ξεχωριστού επιστητού χαρακτήρα» των µαθηµατικών, αλλά ως ένα αίτηµα το οποίο 
οι µαθηµατικοί αναζητούν ξανά και ξανά71. 

 
 Ενάντια σε αυτό το υπόβαθρο των ιστορικών ερευνών θα πρέπει να 
υποβάλουµε το ερώτηµα για την ύπαρξη λογικής σχέσης µε ένα διαφορετικό τρόπο: 
κάτω από µια πολιτισµική προοπτική, δε χρειάζεται να ρωτήσουµε γιατί οι 
µαθηµατικές θεωρίες έχουν λογική συνοχή, αλλά γιατί να υπάρχει πάντα 
αναδηµιουργία αυτής της λογικής σχέσης και πώς είναι αυτό δυνατό. Οι παρακάτω 
προσεγγίσεις θα προσπαθήσουν να δώσουν µια απάντηση72. 
 
 
2.1.3.3. Οντολογικές και κοινωνικο-φιλοσοφικές προσεγγίσεις. 
 
 Γιατί το φαινόµενο της ύπαρξης λογικών σχέσεων µπορεί να 
αναδηµιουργείται µε περισσότερη ευκολία στα µαθηµατικά παρά στις άλλες 
επιστήµες; Ένας σηµαντικός λόγος είναι η οντολογική φύση των µαθηµατικών. 
Όποτε είναι απαραίτητο, οι µαθηµατικές θεωρίες αποσυνδέονται από την 
πραγµατικότητα. Με αυτό τον τρόπο, οι αποδείξεις ότι κάποια µαθηµατικά 
θεωρήµατα δεν είναι σωστά, µπορούν να απαντηθούν µε το να αλλάξουµε τις 
σχετικές µαθηµατικές έννοιες. Άρα, ένας λόγος για την ύπαρξη της λογικής σχέσης 
είναι η αλλαγή µορφής των µαθηµατικών εννοιών και όχι η a priori φύση των 
µαθηµατικών αντικειµένων (a priori nature of mathematical objects). Και παρόλο που 
οι επιστηµονικές απόψεις πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, οι 
µαθηµατικές απόψεις µπορούν να αποσυνδεθούν από την πραγµατικότητα έτσι ώστε 
να αποφευχθούν οι αναθεωρήσεις, δηλαδή οι αποδείξεις ότι τα θεωρήµατα δεν είναι 
σωστά73. 
 

 Οι µαθηµατικοί προτιµούν τη ύπαρξη της λογικής σχέσης µέσα στις θεωρίες 
σε συµφωνία µε την πραγµατικότητα. Εδώ, ερχόµαστε στο δεύτερο σηµείο εξήγησης: 
ρωτώντας γιατί οι µαθηµατικοί προτιµούν τη λογική σχέση σε συµφωνία µε την 
πραγµατικότητα πρέπει να λάβουµε υπόψη την επικρατή πλευρά των µαθηµατικών 
(prevalent view of mathematics). Όταν µια κοινότητα-οµάδα είναι πεπεισµένη ότι οι 
αντιθέσεις-διαφορές δε µπορούν να προκύψουν, τότε οι µετέχοντες θα κάνουν 
µεγάλες προσπάθειες για να τις εξαλείψουν όταν θα εµφανιστούν. Ακολουθώντας 
αυτό το σκεπτικό, η επικρατής πλευρά των µαθηµατικών αποδεικνύεται να είναι µια 
«αυτοεκπληρούµενη προφητεία» που επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά74. 
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2.1.3.4. Συµπεράσµατα και συνέπειες για τη µάθηση των µαθηµατικών. 
 
 Μέσα από τις προσεγγίσεις που προηγήθηκαν αποδείχτηκε ότι είναι 
χαρακτηριστικό για τα µαθηµατικά το γεγονός ότι η πολιτισµική τους σχετικότητα 
µπορεί να κρύβεται πιο εύκολα από αυτή άλλων πολιτισµικών επιτευγµάτων. Λόγω 
των φαινοµένων ύπαρξης λογικών σχέσεων των µαθηµατικών θεωριών και οµόφωνης 
παραδοχής ανάµεσα στους µαθηµατικούς, η ανθρώπινη διάσταση και η πολιτισµική 
σχετικότητα των µαθηµατικών είναι πιο αφανής σε σχέση µε άλλες επιστήµες. 
Απαντήσεις γι αυτά τα φαινόµενα µπορούν να βρεθούν µέσα από το ξεκίνηµα 
ιστορικών ερευνών, όπως µας έχουν αποδείξει οι Fleck, Kitcher  και Wilder µέσα από 
τις απόψεις τους75. 
 
 Αν κοιτάξουµε λίγο πιο πέρα από αυτό, στην προσπάθεια να δοθούν λόγοι και 
εξηγήσεις, τότε καταλήγουµε στο ότι:  
 

«Η εξήγηση βρίσκεται  στη βασική ανθρώπινη ανάγκη για σιγουριά. Η 
ανθρώπινη επιθυµία για ασφάλεια είναι αυτή που παράγει µια απανθρωποιηµένη 
θεµατική περιοχή η οποία δεν αφήνει περιθώρια για το άτοµο. Και στο σηµείο αυτό 
βρισκόµαστε απέναντι σε µια αντίθεση ανάµεσα στην ανθρώπινη καταγωγή των 
µαθηµατικών και στην απανθρωποίηση τους»76. 

 
Αυτή η αντίθεση ανάµεσα στην ανθρώπινη καταγωγή των µαθηµατικών και 

στην απανθρωποίηση τους έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε όλες τις διαδικασίες 
µάθησης των µαθηµατικών. Η αντίθεση γίνεται ακόµα πιο φανερή όταν τα 
µαθηµατικά παρουσιάζονται στους µαθητές ως µια τελειωµένη, ολοκληρωµένη 
θεωρία  στις περιπτώσεις που οι µαθητές δε µπορούν να βρουν µια ατοµική 
προσέγγιση στα µαθηµατικά77. 

 
 Παρόλο που είναι πού σηµαντικό να ζήσουµε από κοντά αυτή τη λογική 
σχέση των µαθηµατικών θεωριών (γιατί αλλιώς τα µαθηµατικά δε θα είχαν 
ενδιαφέρον ούτε θα ήταν συναρπαστικά), δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ατοµική 
πρόσβαση όταν οι µαθηµατικές θεωρίες παρουσιάζονται πάντοτε ως ολοκληρωτικά 
συγχωνευµένες, τέλειες και λογικά συσχετισµένες. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι 
δυσκολίες και αντιθέσεις οι οποίες εµφανίζονται κατά τη διαδικασία µορφοποίησης 
εννοιών και κατά τη διαδικασία µαθηµατικοποίησης εξαφανίζονται78. 
 
 Απέναντι σε αυτούς τους περίπλοκους τρόπους µορφοποίησης µαθηµατικών 
αντιλήψεων, δε θα πρέπει να εκπλαγούµε µε το γεγονός ότι οι µαθητές θα πρέπει 
επίσης να υποστούν αυτές τις δυσκολίες, αντιθέσεις, διαδικασίες γενίκευσης και 
συγχώνευσης. Αυτό που χρειαζόµαστε στη σχολική τάξη είναι µια κουλτούρα µέσα 
στην οποία οι πιο πάνω διαδικασίες θα µπορούν  να λάβουν χώρα αντί του να γίνεται 
προσπάθεια βελτίωσης των ικανοτήτων των µαθητών µέσα από µαθήµατα 
εξάσκησης, χωρίς οι µαθητές να αντιµετωπίζουν δυσκολίες και σφάλµατα                 
(cf Prediger 2001). Πρέπει να δίνεται στους µαθητές η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
                                                
75 Prediger, S.: 2002, July, ‘Consensus and coherence in mathematics- How can they be explained in a 
culturalistic view?’, in ‘Philosophy of Mathematics Education’, pome journal 16. 
76 Ό.π.  
77 Ό.π. 
78 Ό.π. 



µε την ανάπτυξη των µαθηµατικών και τις αλλαγές τους καθώς και µε τις διαδικασίες 
συγχώνευσης. Αν δε γίνει αυτό τότε δε θα µπορέσουν να αποκτήσουν µια επαρκή 
άποψη για τα µαθηµατικά. Και αυτό συµβαίνει διότι µέσα σε µια τέλεια 
παρουσιασµένη µαθηµατική θεωρία δεν υπάρχουν ευκαιρίες για ατοµική πρόσβαση 
και δράση.  
 

Ολοκληρώνοντας, το πρόβληµα της υποκειµενικής σχετικότητας των 
µαθηµατικών είναι ένα από τα πιο δύσκολα. Η επικρατής αλλαγή (prevalent change) 
στη φιλοσοφία των µαθηµατικών φέρνει µαζί της σηµαντικές ευκαιρίες όσον αφορά 
την αγωγή των µαθηµατικών: Αν η  ανθρώπινη διάσταση των µαθηµατικών δεν 
απορρίπτεται πλέον, τότε υπάρχει µια καλύτερη ευκαιρία για να ξεπροβάλλει πιο συχνά 
στις τάξεις διδασκαλίας µαθηµατικών79. 

 
 

 
2.2. Η λογική των πολυπολιτισµικών µαθηµατικών και τα ωφελήµατα  
       µιας πολυπολιτισµικής µαθηµατικής εκπαίδευσης. 
 
 Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, τα µαθηµατικά δεν αναγνωρίζονται ως 
κατάλληλα για πολυπολιτισµική εκπαίδευση. Υπάρχει µια επικρατής γνώµη µεταξύ 
πολλών δασκάλων των µαθηµατικών ότι η παγκόσµια κοινή γλώσσα και ο παγκόσµια 
κοινός λογισµός των µαθηµατικών είναι επαρκής απόδειξη για το ότι τα µαθηµατικά 
υστερούν πολιτισµικού χαρακτήρα. Άλλωστε είτε στην Ασία, είτε στην Ευρώπη ή 
Αφρική, κάποια βασικά µαθηµατικά αποτελέσµατα είναι εξίσου έγκυρα (π.χ ότι δύο 
επί δύο ισούται µε τέσσερα ή το ότι αν πολλαπλασιάσουµε µια αρνητική ποσότητα µε 
µια αρνητική ποσότητα τότε παίρνουµε µια θετική ποσότητα)80. 
 
 Κάποιες µαθηµατικές αξίες λοιπόν, είναι παγκόσµια έγκυρες και δε µπορεί 
κανείς να φέρει ένσταση στο γεγονός αυτό. Όπως και να έχουν όµως τα πράγµατα, 
αυτή η κοινή εσωτερική λογική και γλώσσα των µαθηµατικών κρύβουν 
συγκεκριµένες πολιτισµικές διαφορές σε θεµατικές περιοχές των µαθηµατικών όπως 
η µέτρηση,  η αριθµητική, η γεωµετρία κ.λπ. Οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να 
αναγνωρίζουν την ύπαρξη «εναλλακτικών» αριθµητικών ή γεωµετριών καθώς και το 
ότι ο όρος «µαθηµατικά» έχει γενική αλλά και ειδική/ συγκεκριµένη χρήση. Η γενική 
χρήση του όρου υποδηλώνει ότι ο όρος «µαθηµατικά» µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
τον τρόπο που χρησιµοποιούνται οι όροι «γλώσσα», «θρησκεία», «κουλτούρα», και η 
ειδική χρήση του υποδηλώνει ότι τα µαθηµατικά είναι ριζωµένα σε διαφορετικές 
πολιτισµικές ιστορίες. Αυτή η διάκριση µας βοηθά να κατανοήσουµε ότι όλοι οι 
πολιτισµοί παράγουν µαθηµατικές ιδέες, όπως ακριβώς συνεισφέρουν και στην 
παραγωγή διαφορετικών γλωσσών ή θρησκειών. Διαφορετικά, αυτό  σηµαίνει ότι οι 
µαθηµατικές επιδιώξεις είναι βαθιά ριζωµένες σε ένα πολυπολιτισµικό περιεχόµενο. 
Αν αυτό γίνει αποδεκτό, τότε οι δάσκαλοι των µαθηµατικών θα µπορέσουν να 
προοδεύσουν µέσα στη σχολική τάξη81. 
 

                                                
79 Prediger, S.: 2002, July, ‘Consensus and coherence in mathematics- How can they be explained in a 
culturalistic view?’, in ‘Philosophy of Mathematics Education’, pome journal 16. 
80 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press, p. 6. 
81  Ό.π. σελ. 6-7. 



 Υπάρχουν και άλλα ωφελήµατα που πηγάζουν από µια πολυπολιτισµική 
προσέγγιση των µαθηµατικών. Η αναγνώριση και εκτίµηση της κληρονοµιάς των 
διαφορετικών µαθητών βοηθά στο να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και περηφάνια τους 
όσον αφορά το πολιτισµικό τους υπόβαθρο, για το οποίο συχνά οι υπόλοιποι µαθητές 
έχουν αρνητικές αντιδράσεις. Επίσης σηµαντικό είναι το ότι ο δάσκαλος µπορεί να 
βοηθήσει στο να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες και  βαθιά ριζωµένες τάσεις προς τις 
ευρωκεντρικές ιδέες, οι οποίες σχετίζονται µε την προέλευση και πρακτική των 
µαθηµατικών. Αυτό µπορεί να το πετύχει µε το πληροφορήσει όλους τους µαθητές 
για τα µαθηµατικά επιτεύγµατα διαφορετικών λαών και διαφορετικών πολιτισµών82. 
 
 Η διδασκαλία των µαθηµατικών πρέπει να σχετίζεται αφενός µε την άµεση 
εµπειρία του καθηµερινού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος του παιδιού και 
αφετέρου µε την ευρύτερη κοινωνία στην οποία είναι µέλος το παιδί. Ένας καλός 
δάσκαλος θα αντιµετωπίσει τα πιο πάνω ως θέµα της πορείας διδασκαλίας του. Η 
χρήση των ονοµάτων των µελών των διαφορετικών οµάδων σε παραδείγµατα στην 
τάξη, η δηµοσίευση κειµένων που αντιµετωπίζουν µε ευαισθησία την παρουσία 
διαφορετικών εθνικών οµάδων µέσα στο σχολείο, η αναγνώριση της ύπαρξης 
διαφορετικών συστηµάτων αρίθµησης, ηµερολογίων και χρηµατικών συστηµάτων σε 
άλλες χώρες ενδυναµώνει την εργασία µέσα στη σχολική τάξη. Έτσι, τα µαθηµατικά 
θα αντιµετωπίζονται ως ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι ως αποµονωµένες 
εργασίες του σχολικού εγχειριδίου83. 
 
 Μια πολυπολιτισµική προσέγγιση βοηθά και στην προώθηση µιας 
«ολιστικής» άποψης για τη µάθηση. Για παράδειγµα,  η εξερεύνηση του κόσµου της 
Ισλαµικής τέχνης ( Islamic art and design)84 εξυπηρετεί στο να φέρει κοντά , µέσα 
στη σχολική τάξη, τις µαθηµατικές, ιστορικές, αισθητικές και θρησκευτικές 
διαστάσεις ενός συναρπαστικού κόσµου. Τα Ισλαµικά σχήµατα δεν εισάγουν µόνο τις 
έννοιες των σχηµάτων και της συµµετρίας αλλά έχουν χρήσιµα αποτελέσµατα και σε 
άλλους σχολικούς τοµείς όπως η τέχνη, οι θρησκευτικές σπουδές, η ιστορία και οι 
κοινωνικές σπουδές85. 
  
 Η πολυπολιτισµική προοπτική είναι ένα εξαιρετικά χρήσιµο βοήθηµα για µια 
εκπαίδευση υπό αφύπνιση, όχι µόνο του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
µέσα στο οποίο λειτουργούν τα παιδιά, αλλά επίσης και της κληρονοµιάς τους86.  
 
 Τέλος, µέσα από µια πολυπολιτισµική προσέγγιση, τα µαθηµατικά γίνονται 
πηγή χαράς και εξερεύνησης για τα παιδιά. Στα παιδιά προσφέρεται πνευµατικός 
ενθουσιασµός ενώ ταυτόχρονα µαθαίνουν να εκτιµούν το απαραίτητο της 
δηµιουργικότητας87. 
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χώρες. 
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from a global perspective’, New York: Oxford University Press, σελ. 8. 
86 Ό.π.  
87White, N.: 1993, ‘Mathematics with a multicultural perspective’, in ‘Education for Cultural Diversity: 
The challenge for a new era’, Alec Fyfe & Peter Figueroa (Eds), London Routledge, p. 120. 
 



 
2.3. Οι δάσκαλοι των µαθηµατικών και τα πολυπολιτισµικά περιεχόµενα: 
       σχόλια και εισηγήσεις. 
 
 Στην εποχή µας, τα µεταναστευτικά φαινόµενα προς τις Ευρωπαϊκές κυρίως 
χώρες επιβάλλουν ως ανάγκη το κτίσιµο στρατηγικών για µια καλύτερη ενσωµάτωση 
των µεταναστών στα νέα κοινωνικά περιεχόµενα, συµπεριλαµβανοµένου και του 
σηµερινού εκπαιδευτικού88. 
 
 Όµως, σε αρκετές από τις Ευρωπαϊκές χώρες και συνεπώς και στην Ελλάδα, 
τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι ακόµη ανεπαρκή για να αντιµετωπίσουν τα θέµατα 
που αφορούν τον ερχοµό  µαθητών από χώρες που διαφέρουν πολύ στη γλώσσα, τη 
θρησκεία, την κουλτούρα, τις συνήθειες, την κοινωνική οργάνωση, την οικονοµία 
κ.λπ. Συχνά, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ίχνη πολυπολιτισµικότητας και 
πολυεθνικότητας µέσα στις εκπαιδευτικές τάξεις και τα αναλυτικά προγράµµατα των 
σχολείων89. 
 
 Συνεπώς, τα πάντα βασίζονται στην επαγγελµατική, φυσική ικανότητα 
διδασκαλίας καθώς και στην προσωπική ευαισθησία των εκπαιδευτικών οι οποίοι 
δυστυχώς δεν είναι προετοιµασµένοι κατάλληλα για να αντιµετωπίσουν το φαινόµενο 
της πολυπολιτισµικότητας λόγω του αρχικού και ανεπαρκούς εκπαιδευτικού τους 
υπόβαθρου. Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές διδασκαλίας που ακολουθούν στοχεύουν 
κυρίως στην ενσωµάτωση των µεταναστών µαθητών µέσω της ελαχιστοποίησης των 
διαφορών τους. Με τον τρόπο αυτό όµως στην ουσία δηµιουργούν ανισότητες αντί να 
τις εξαλείφουν90. 
 
 Ένας µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών έχει ήδη ευαισθητοποιηθεί στα 
πολυπολιτισµικά και διαπολιτισµικά θέµατα από επαγγελµατικούς οργανισµούς και 
σχολικά ιδρύµατα, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός µεγάλου θεωρητικού και 
πολυπολιτισµικού δικτύου µεταξύ των. Σε πρακτικό επίπεδο όµως πολύ λίγα έχουν 
γίνει για το αντικείµενο των µαθηµατικών (ειδικά σε σύγκριση µε το αντικείµενο της 
γλώσσας). Εποµένως τα βασικά ερωτήµατα για τους δασκάλους των µαθηµατικών 
αλλά και τους δασκάλους των υπόλοιπων γνωστικών αντικειµένων παραµένουν 
αναπάντητα: «Τι πρέπει να κάνουµε;», «Ποιες είναι οι σωστές διδακτικές 
στρατηγικές;», «Τι πρέπει να διδάσκεται σε κάθε συγκεκριµένη διδακτική θεµατική 
περιοχή και πώς;» Μέχρι στιγµής ο δάσκαλος ενεργεί µόνος του µέσα στη τάξη. 
Ακόµη και τα σχολικά εγχειρίδια δεν τον βοηθούν στο έργο του. Πώς µπορεί λοιπόν 
να αντιµετωπιστεί η κατάσταση;91 

 
Καταρχήν θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι η διδασκαλία και η µάθηση της 

τοπικής γλώσσας δεν είναι η λύση στο εκπαιδευτικό πρόβληµα. Δεύτερον, πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι η κάθε κουλτούρα έχει τη δική της θεωρία, το δικό της 
χαρακτήρα και τρόπο αντιµετώπισης της καθηµερινής ζωής. Αυτή η γηγενής γνώση 
σχετίζεται µε όλο το πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και τις επιστήµες. 
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Σχετίζεται και µε τα µαθηµατικά τα οποία κακώς έχουν θεωρηθεί να είναι µια 
απαλλαγµένη από την κουλτούρα επιστήµη92. 

 
Βλέπουµε λοιπόν ότι το σύνολο της γηγενούς γνώσης (indigenous knowledge) 

και οι εθνοεπιστήµες (ethno-science) δε µπορούν να παραβλεφθούν. Πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για να κάνουν ευκολότερη την εκπαιδευτική  και κοινωνική 
ενσωµάτωση των µαθητών µε διαφορετική κουλτούρα στη νέα τους κατοικία93.  

 
Με ποιο τρόπο όµως θα γίνει δυνατό όλοι οι εκπαιδευτικοί της κάθε 

θεµατικής περιοχής να µπορέσουν να εργαστούν και να αντιµετωπίσουν την πληθώρα 
διαφορετικών πολιτισµών µέσα στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης; 
 

Μια λύση θα ήταν να φροντίσει το κράτος για την εκπαίδευση µιας µικρής 
οµάδας επαγγελµατιών, η οποία θα αναλαµβάνει να βοηθά εκείνους τους 
εκπαιδευτικούς που έχουν αλλοεθνείς µαθητές στις τάξεις τους. Σε κάθε 
εκπαιδευόµενο θα πρέπει να δοθούν επαρκείς οδηγίες σε τοµείς όπως: γεωγραφία και 
ιστορία των χωρών προέλευσης των αλλοεθνών µαθητών, πολιτισµική 
ανθρωπολογία, γλωσσικά θέµατα, πολυπολιτισµικότητα. Επιπρόσθετα, ο κάθε ένας 
από αυτούς θα πρέπει να είναι κατάλληλος σε ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 
γνωστικό αντικείµενο (όπως γλώσσα, µαθηµατικά , επιστήµη, λογοτεχνία)94. 

 
Αυτοί οι επαγγελµατίες θα µπορούν να συνεργάζονται µε τους δασκάλους, 

κυρίως έξω από τις τάξεις, βοηθώντας τους να κτίσουν ένα επαρκές εκπαιδευτικό 
µονοπάτι για κάθε «ξένο» µαθητή. Ο κάθε ένας από αυτούς τους «διαπολιτισµικούς 
µεσολαβητές» µπορεί επίσης να είναι τοποθετηµένος σε µια προκαθορισµένη από το 
κράτος γεωγραφική περιοχή95. 

 
Οι διαπολιτισµικοί διαπραγµατευτές θα πρέπει ακόµη να προσπαθήσουν να 

συντονίσουν τις δραστηριότητες που διεξάγονται από δηµόσιες δοµές ώστε να 
πετύχουν τον τελικό σκοπό που δεν είναι άλλος από το να βοηθήσουν τους 
αλλοεθνείς µαθητές να γίνουν πολίτες της νέας χώρας (διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ταυτότητα και τις πολιτισµικές τους  ρίζες). Οι διαπραγµατευτές αυτοί θα είναι και το 
σηµείο αναφοράς για οποιοδήποτε άλλο άτοµο στο οποίο επίσης θα ζητηθεί να 
βοηθήσει τους µαθητές αυτούς96. 

 
Με τις παραπάνω σκιαγραφηµένες δεξιότητες και καθήκοντα, οι 

διαπολιτισµικοί διαπραγµατευτές θα µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπρόσωποι 
της γέφυρας που υπάρχει µεταξύ του σηµερινού «µονοπολιτισµικού» σχολικού 
συστήµατος και των εκπαιδευτικών του µελλοντικού πολυπολιτισµικού97. 

 
Κάτω από αυτή τη σφαιρική προοπτική, και όσον αφορά τα µαθηµατικά, ένα 

πολύ σηµαντικό ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν τα «Πολυπολιτισµικά 
Μαθηµατικά» µε τη βοήθεια του µεγάλου ποσού θεωρητικών και πρακτικών θεµάτων 

                                                
92 Favilli, F.: ‘Mathematics teachers and multicultural contexts: remarks and proposals’. Dipartimento 
di Mathematica, Universita di Pisa, 56100 Pisa, Italy. 
93 Ό.π. 
94 Ό.π. 
95 Ό.π. 
96 Ό.π. 
97 Ό.π. 



και ερευνών τους. Τέτοια θέµατα και έρευνες θα ήταν καλό να εφαρµόζονται στις 
σχολικές τάξεις, χρησιµοποιώντας µαθηµατικά παραδείγµατα από την κουλτούρα και 
καθηµερινή ζωή διαφόρων χωρών µέσα σε ένα εκπαιδευτικό µονοπάτι για όλους τους 
µαθητές. Η αξιολόγηση και αξιοποίηση αυτών των παραδειγµάτων θα προσφέρει 
στους αλλοδαπούς µαθητές την ευκαιρία να εκτιµήσουν τη δική τους πολιτισµική 
κληρονοµιά ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει στους υπόλοιπους µαθητές µια 
πραγµατική ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση και αποδοχή ων «νεοαφειχθέντων» 
συµµαθητών τους. Επιπρόσθετα, καθιστά δυνατή την αποκόµιση αλλά και ανταλλαγή 
θετικών στοιχείων από τις πολιτισµικές διαφορές των µαθητών98. 

 
Πιο συγκεκριµένα, είναι αρκετά εύκολο να αναγνωρίσουµε πως η προσεκτική 

µελέτη κάθε µιας κουλτούρας ξεχωριστά µπορεί να δώσει στους διανοούµενους, και 
δια µέσου αυτών στους εκπαιδευτικούς, ένα µεγάλο αριθµό διδακτικών νύξεων για τα 
µαθηµατικά σε διαφορετικά σχολικά επίπεδα (από την πρωτοβάθµια έως και την 
ανώτερη εκπαίδευση)99. 

 
Μερικά παραδείγµατα για τα όσα αναφέρθηκαν είναι: ο τρόπος που 

χρησιµοποιούν οι διαπραγµατευτές ζώων στη Σοµαλία για να οδηγηθούν σε 
οικονοµικές συναλλαγές. Οι διαπραγµατευτές αυτοί χρησιµοποιούν τα δάκτυλα των 
χεριών τους τα οποία έχουν κρυµµένα κάτω από ένα κοµµάτι ρούχο που βρίσκεται 
περασµένο στο λαιµό τους και κάνουν «σήµατα» ώστε να συνεννοηθούν µε τους 
πελάτες τους σχετικά µε τις τιµές των ζώων. Το παράδειγµα αυτό δίνει στους 
εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αναφέρουν στους µαθητές συλλογικές θεωρήσεις και 
διδακτικές διαπραγµατεύσεις για τα σχήµατα των αριθµών τη δεκαδική και άλλες 
αριθµητικές βάσεις, τις έννοιες της ταξινόµησης και σειροθέτησης, το ρόλο του 
µηδενός, τη γραφή αριθµών κατά προσέγγιση κ.λπ. Ταυτόχρονα, το µέτρηµα, η 
πρόσθεση και η αφαίρεση γίνονται διασκεδαστικές διαδικασίες για τους µικρούς 
µαθητές µε τη βοήθεια µιας αυθεντικής και ασυνήθιστης χρήσης των δακτύλων των 
χεριών100. 

 
Παρόµοια στη Σοµαλία, το σχήµα των νοµαδικών καλυβών, ο τρόπος 

κτισίµατος τους και οι δοµή που έχουν οι φάρµες στις αγροτικές περιοχές είναι καλά 
αρχικά σηµεία για µια εισαγωγή και πρώτη µελέτη των γεωµετρικών στερεών και της 
συµµετρίας. Ένα παρόµοιο ρόλο θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν τα παραδοσιακά 
σχήµατα στις διακοσµηµένες πόρτες και παράθυρα διαφόρων λαών του κόσµου 
καθώς και τα χειροποίητα σχέδια που διακοσµούν τις παραδοσιακές ενδυµασίες των 
λαών αυτών101. 

 
Βλέπουµε ότι τα µαθηµατικά προσφέρουν πολλές δυνατότητες για 

πολυπολιτισµική αγωγή. Αυτό που αποµένει λοιπόν είναι η κατάλληλη κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών επί του θέµατος και ο εκσυγχρονισµός των αναλυτικών 
προγραµµάτων σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εποχής µας.  
 
 
 
                                                
98 Favilli, F.: ‘Mathematics teachers and multicultural contexts: remarks and proposals’. Dipartimento 
di Mathematica,  Universita di Pisa, 56100 Pisa, Italy. 
99  Ό.π. 
100 Ό.π. 
101 Ό.π. 



2.4. Κάποια βασικά πράγµατα που οφείλει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός και ποιοι 
       πρέπει να είναι οι στόχοι του στην προσπάθεια για µια πολυπολιτισµική 
       προσέγγιση των µαθηµατικών. 
 
 Τα πολυπολιτισµικά µαθηµατικά θεωρούνται από πολλούς ως  µη ιδιαίτερα 
χρήσιµα στην εκπαίδευση γιατί, όπως υποστηρίζουν, δεν προετοιµάζουν τους 
µαθητές για την ενήλικη ζωή και επαγγελµατική αποκατάσταση τους. 
Χαρακτηρίζονται ως «εκπαιδευτικά ανώφελα» διότι µπορεί να συγχύσουν τους 
µαθητές. Θεωρούνται ως επιπλέον στοιχείο στο υπάρχον πρόγραµµα το οποίο απλά 
επιβαρύνει περισσότερο τους µαθητές και τους δασκάλους. Στο σηµείο αυτό θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι µέσα από τα πολυπολιτισµικά µαθηµατικά πρέπει να 
δίνεται στους µαθητές η ευκαιρία να εµπλουτίσουν τη µαθηµατική τους εµπειρία 
µέσα από την επιλογή υλικών που ενεργοποιούν και αναπτύσσουν τις γνώσεις και 
δεξιότητες τις οποίες θα χρειαστούν στην ενήλικη ζωή και επαγγελµατική εργασία 
τους102. 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα µαθηµατικά είναι προϊόν πολιτισµών από όλο τον 
κόσµο διαµέσου της ανθρώπινης ιστορίας. Παρά το γεγονός αυτό όµως, δεν είναι όλα 
τα µαθηµατικά τα οποία προήλθαν από κάθε πολιτισµό διαµέσου της ιστορίας 
χρήσιµα για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας αλλά και 
ανώτερης εκπαίδευσης. Για να µπορέσει ένα κοµµάτι γνώσης να συµπεριληφθεί στο 
σχολικό πρόγραµµα, ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει αρχικά να αναρωτηθεί αν αυτό το 
κοµµάτι γνώσης ικανοποιεί έναν από τους πιο κάτω στόχους103: 
 
§ Θα µπορέσουν οι µαθητές να µάθουν αυτό που ελπίζω να µάθουν από αυτό που 
διδάσκω; 

§ Η  γνώση που θα διδάξω θα περιλαµβάνει τη χρήση δεξιοτήτων που είναι 
απαραίτητο να µαθευτούν ή να εξασκηθούν; 

§ Θα σκιαγραφούνται οι εννοιολογικές δοµές που είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη πνευµατικής ετοιµότητας;  

§ Αυτό που θα διδάξω θα παράσχει την ευκαιρία εισαγωγής στρατηγικών επίλυσης 
προβληµάτων ή ερευνητικής δραστηριότητας; 

§ Η γνώση που θα διδάξω θα ενθαρρύνει µια θετική στάση απέναντι στους µαθητές; 
 

      Η παρουσίαση γεγονότων και στοιχείων γύρω από την προέλευση µιας 
συγκεκριµένης περιοχής µαθηµατικής γνώσης µαζί µε άλλα στοιχεία που µπορούν να 
µαθευτούν, έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός αυτός είναι να κατανοήσουν τα παιδιά την 
καταγωγή των µαθηµατικών. Αν δε γίνει αυτό τότε θα δηµιουργηθεί στα παιδιά η 
λανθασµένη εντύπωση ότι τα µαθηµατικά δηµιουργήθηκαν από «αέρα» ή ότι 
εφευρέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για να κάνουν δύσκολη τη ζωή όλων. 
Σηµαντικό επίσης είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι η µαθηµατική γνώση δεν είναι 
προϊόν µιας κουλτούρας αλλά µίγµα πολλών πολιτισµών. Μια τέτοια παραποιηµένη 
εντύπωση δε θα βοηθήσει στη δηµιουργία θετικής στάσης προς όλους τους 
πολιτισµούς αλλά µόνο για έναν. Επιπλέον θα ενδυναµώσει την εσφαλµένη άποψη 
πως οι υπόλοιποι λαοί και οι πολιτισµοί τους είναι κατώτεροι104.  
                                                
102 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press, p. 18-19. 
103 White, N.: ‘Mathematics with a multicultural perspective’, in ‘Education for Cultural Diversity: The 
challenge for a new era’, Alec Fyfe & Peter Figueroa (Eds), London Routledge, p. 113. 
104 Ό.π. σελ 114. 



    Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πολυπολιτισµική προσέγγιση των µαθηµατικών 
αποτελεί µέρος µιας γενικότερης στρατηγικής που έχει ως σκοπό της να κάνει τα 
µαθηµατικά πιο προσιτά και λιγότερο αγχώδη για τους µαθητές. Έρχεται σε αντίθεση 
µε την άποψη ότι τα µαθηµατικά αποτελούνται από µια σειρά ασύνδετων µεταξύ τους 
δεξιοτήτων οι οποίες διδάσκονται σε αποµόνωση από τον πραγµατικό κόσµο των 
εφαρµογών και προετοιµάζει εκείνα τα άτοµα που είναι έτοιµα να ενσωµατωθούν σε 
µια νέα κοινωνία µοιραζόµενα τον ενθουσιασµό τους για το θέµα105. 

 
 Είναι δυνατό να διακριθούν τέσσερις στόχοι τους οποίους οφείλει να 
επιδιώκει ο κάθε εκπαιδευτικός στην προσπάθεια του για µια πολυπολιτισµική 
προσέγγιση των µαθηµατικών (Mathematical Association 1989: 4-9): 
 
α)  Χρησιµοποιώ ως πηγή την προσωπική εµπειρία των παιδιών106: 
 
            Σε µερικά ιδιόµορφα περιεχόµενα των µαθηµατικών είναι δυνατόν να δοθεί  
µια συγκεκριµένη µορφή µέσα από καλά επιλεγµένα παραδείγµατα τα οποία είναι 
γνωστά στους µαθητές. Η βασική σκέψη του εκπαιδευτικού στην επιλογή 
αντικειµένων ή παραδειγµάτων πρέπει πάντα να είναι µαθηµατική. Για παράδειγµα, 
έστω ότι σε µια σχολική τάξη υπάρχουν παιδιά από οικογένειες των Ινδουιστών. Στην  
περίπτωση αυτή, τα σχήµατα Rangoli107 (Rangoli patterns), τα οποία 
χρησιµοποιούνται από τις οικογένειες αυτές για να διακοσµούν τα σπίτια τους κατά 
τη διάρκεια των διαφόρων φεστιβάλ τους, εξυπηρετούν ως µια καλή εισαγωγή στις 
γεωµετρικές έννοιες του σχήµατος, τη συµµετρίας, των µετασχηµατισµών και της 
ισότητας. Για παιδιά που ανήκουν σε Ισλαµικές και Εβραϊκές θρησκείες, η µέτρηση 
του χρόνου που αφορά τις αρχές κατασκευής ηµερολογίων και τον τρόπο µε τον 
οποίο χωρίζονται οι τέσσερις εποχές του έτους µπορεί να συζητηθεί µέσα από την 
υποβολή µερικών ερωτήσεων αναφορικά µε τις θρησκευτικές πρακτικές αυτών των 
οµάδων. Επίσης, η ικανότητα µετατροπής από ένα σύστηµα καταγραφής χρόνου σε 
ένα άλλο είναι µια χρήσιµη άσκηση στην αριθµητική αλλά ταυτόχρονα βοηθά τα 
παιδιά να εκτιµήσουν τη διαφορετικότητα του τοπικού τους περιβάλλοντος. Για 
παράδειγµα, θα µπορούν να κατανοήσουν γιατί οι Κινέζοι ή Εβραίοι γείτονες τους δε 
γιορτάζουν την Πρώτη Μέρα του  Χρόνου την 1η Ιανουαρίου. 
 
 
β)  Αναγνωρίζω τις διαφορετικές πολιτισµικές κληρονοµιές108: 
 

Υπάρχει φυσικά ένα πρακτικό όριο στο πόση από την προσωπική εµπειρία 
των µαθητών µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µάθηση των µαθηµατικών. Η 
πολιτισµική κληρονοµιά από την άλλη είναι ένα διαφορετικό θέµα και, αν 
χρησιµοποιηθεί µε φαντασία, µπορεί να αποτελέσει ένα συναρπαστικό τρόπο 
                                                
105 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press, p.19. 
106 Ό.π. σελ. 20. 
107 Η τέχνη  Rangoli είναι µια από τις τέχνες της Ινδίας. Είναι ένας παραδοσιακός τρόπος διακόσµησης 
των αυλών των σπιτιών σε Ινδικά σπίτια µε υλικά όπως ρύζι, και σπόρους. Τα σχέδια αυτά φτιάχνονται 
στα σκαλιά της εισόδου των σπιτιών κατά τη διάρκεια Ινδικών φεστιβάλ όπως είναι το Diwali έτσι 
ώστε όποιος επισκέπτεται τα σπίτια να περνά πάνω από τα σχέδια αυτά και να έχει καλή τύχη. Ένας 
άλλος τύπος του σχεδίου Rangoli χρησιµοποιείται από τις γυναίκες για να διακοσµούν τα χέρια και τα 
πόδια τους κατά τη διάρκεια γαµήλιων τελετών. 
108 Ό Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press, p. 20-21. 



µάθησης των µαθηµατικών. Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να δουν την ανάπτυξη των 
µαθηµατικών ως µια µεγάλη πολιτισµική προσπάθεια. Τα σύγχρονα µαθηµατικά 
σχετίζονται µε την παρούσα τους µορφή  ως το αποτέλεσµα αιώνων αναπαραγωγικής 
διασταύρωσης ιδεών από διαφορετικές κουλτούρες. Η ιστορία  εξάπλωσης αυτού που 
σήµερα αποτελεί το παγκόσµιο σύστηµα αρίθµησης είναι αρκετά συναρπαστική. Το 
αριθµητικό µας σύστηµα προέκυψε από µελέτες στην Ινδία πριν από δύο χιλιάδες 
χρόνια περίπου, η ανάπτυξη του συνεχίστηκε νότια στην Ινδονησία, έφτασε 
ανατολικά στην Καµποτία, στη συνέχεια βόρεια στην Μογγολία  και δυτικά ως τις 
βρετανικές νήσους. Επιπλέον, οι αναπαραστάσεις αλγεβρικών ποσοτήτων, η διάκριση 
µεταξύ ρητών και άρρητων αριθµών και η εξέλιξη των εννοιών του µηδενός και του 
απείρου αποτέλεσαν έργο Ελλήνων, Ινδών, Μάγια και Κινέζων µαθηµατικών. 
 
 Χρωστάµε τις βάσεις της άλγεβρας (Αραβική λέξη), την ανάπτυξη της 
τριγωνοµετρίας (η αγγλική λέξη ‘sine’= ηµίτονο  µπορεί να εντοπιστεί στον 
Σανσκριτικό όρο  jya), την ανακάλυψη του τριγώνου του Πασκάλ (το τρίγωνο του 
Πασκάλ ήταν γνωστό στην Κίνα πεντακόσια χρόνια πριν από τον Πασκάλ), και τις 
γεωµετρικές λύσεις  σε υψηλού επιπέδου εξισώσεις, σε πολιτισµούς έξω από την 
Ευρώπη. Αυτή η «διεθνής» διάσταση είναι που πρέπει να ενσωµατώνεται στη 
διδασκαλία των µαθηµατικών στα σχολεία, όπου είναι κατάλληλο να γίνεται. Φυσικά, 
οι λεπτοµερείς ιστορικές έρευνες δε θα πρέπει να αποτελούν µέρος της διαδικασίας 
µάθησης των µαθηµατικών. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο στην περίπτωση που 
υπάρχουν ευκαιρίες για ερευνητικές δραστηριότητες (projects) προσανατολισµένες 
σε συγκεκριµένα θέµατα. Για παράδειγµα, «Η ιστορία του π = 3.14» ή «Αιγυπτιακές 
δραστηριότητες µε εναδικά κλάσµατα». 
 
 Καταρχήν, οι δάσκαλοι των µαθηµατικών οφείλουν να γνωρίζουν ένα σύνολο 
ενδιαφερουσών ιστοριών για την προέλευση και ανάπτυξη ποικίλων θεµάτων στα 
µαθηµατικά. Οι ιστορίες αυτές µπορούν να συνεισφέρουν ως χρήσιµες «παραλλαγές» 
που δίνουν έµφαση στην προέλευση των µαθηµατικών αλλά και να ενδυναµώσουν 
την ιδέα ότι τα µαθηµατικά αποτελούν παγκόσµια δραστηριότητα παρόλο που πολλές 
φορές παίρνουν συγκεκριµένες πολιτισµικές µορφές. Η συλλογή τέτοιων ιστοριών 
και πληροφοριών πρέπει να αναλαµβάνεται να πραγµατοποιείται στο επίπεδο 
γνώσεων της τάξης και να ενσωµατώνεται σε συνηθισµένες δραστηριότητες µε τις 
οποίες έρχονται σε επαφή οι µαθητές. 

 
Δεύτερον, υπάρχουν κάποια καλά και αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα που 

παρέχουν νέα στοιχεία σε συγκεκριµένα θέµατα των µαθηµατικών. Ένα τέτοιο 
παράδειγµα είναι η προσπάθεια να διδαχθούν θέµατα των µαθηµατικών µέσα από τη 
µελέτη ιστορικών κειµένων στα οποία εµφανίστηκαν (M:ATH 1986, 1990).  
    
 
γ)  Αντιµετωπίζω το ρατσισµό109:   
 

Ο δάσκαλος των µαθηµατικών, όπως και οι δάσκαλοι των υπόλοιπων 
γνωστικών αντικειµένων, χρειάζεται να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους µε τους 
οποίους ο ρατσισµός µπορεί να εµφανιστεί  µέσα στη σχολική τάξη αλλά και πώς 
µπορεί να αντιµετωπιστεί. Μερικά παραδείγµατα τρόπων µε τους οποίους µπορεί 
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ασυνείδητα να προκύψει η διάκριση και µη ευαισθησία σε µειονότητες της τάξης 
είναι: 

 
§ Υπερβολικά περιορισµένα παραδείγµατα που ο δάσκαλος δίνει στους µαθητές: 
Ο δάσκαλος να χρησιµοποιεί το συνηθισµένο παράδειγµα της ιδιοκτησίας  
κατοικίδιων ζώων ως παράδειγµα για την ενότητα «Στατιστική». Όµως, µέσα σε µια 
τάξη στην οποία υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός παιδιών από χώρες της Ασίας ή της 
Αφρικής, το «φαινόµενο κατοικίδιο ζώο» µπορεί να θεωρηθεί ασυνήθιστο και 
παράξενο. Αυτό δε σηµαίνει ότι ένα τέτοιο παράδειγµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται 
αλλά ότι ο δάσκαλος οφείλει να γνωρίζει την πολιτισµική του διάσταση. 

 
§ Η υποτίµηση και αδιαφορία προς συγκεκριµένες εθνικές οµάδες: 
Η  αποδοχή  της  στερεότυπης άποψης ότι ένας µαθητής από τις δυτικές Ινδίες δεν 
είναι «καλός» στα µαθηµατικά σε σύγκριση µε ένα µαθητή από την Ασία ή  ο 
σχολιασµός ότι πριν τον ερχοµό των Ευρωπαίων, οι Αφρικανοί είχαν ένα πρωτόγονο 
αριθµητικό σύστηµα, σαν να και ήταν το µόνο που χρειάζονταν επειδή ζούσαν σε µια 
πολύ απλή και πρωτόγονη  κοινωνία. 
 
§ Η µη ευαισθησία απέναντι στη θέση που έχουν οι µειονοτικές οµάδες µέσα στην 
κοινωνία: 

Ο δάσκαλος να αρνείται να αναγνωρίσει ότι θέµατα φυλετικών διακρίσεων και 
σχέσεων ενδυνάµωσης µέσα στην ευρύτερη κοινωνία είναι κατάλληλα θέµατα 
µελέτης µέσα σε µια µαθηµατική τάξη. 
 
 
δ)  Η προώθηση «κοινωνικά επιθυµητών» στάσεων και συµπεριφορών110: 
 
Πολλές φορές, ο τρόπος που είναι διατυπωµένα κάποια µαθηµατικά 

παραδείγµατα επηρεάζει κοινωνικές  στάσεις και συµπεριφορές. Ο Gerdes (1985: 
457, 459) αναφέρει τέτοια παραδείγµατα από την αποικιακή και µετα-αποικιακή 
Μοζαµβίκη. Περιγράφει µε ποιο τρόπο κάποια µαθηµατικά προβλήµατα περιείχαν 
κρυµµένα µηνύµατα που αφορούσαν τη φυλετική ανισότητα και τις σχέσεις κατόχων 
γης και εργατών κατά την εποχή της Πορτογαλικής κυριαρχίας. Συγκεκριµένα, 
υπήρχαν µαθηµατικά προβλήµατα που άρχιζαν ως εξής: 

  
§ Σε ένα εργοστάσιο, οι άνδρες έπαιρναν µισθό 45 δολάρια, οι γυναίκες 30 δολάρια 
και οι βοηθοί υπάλληλοι 15 δολάρια. . . 

§ Σε µια πόλη της Πορτογαλίας, ο Κος. Α έχει ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζει σε 
τέσσερις εργάτες. . . 

§ 23 χωρικοί εργάζονται σε ένα χωράφι. Κατά το µεσηµέρι έρχονται να τους 
βοηθήσουν 6 άνδρες της ανεπίσηµης στρατιωτικής οµάδας. . . 

 
Βλέπουµε λοιπόν πόσο προβληµατικό µπορεί να είναι για µια σχολική τάξη το 

περιεχόµενο των µαθηµατικών που είναι απαλλαγµένα από αξίες 111. 
  
 

                                                
110 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press,  p. 22- 23. 
111  Ό.π. σελ. 23. 



Τα συµπεράσµατα από την υιοθέτηση µιας πολυπολιτισµικής προσέγγισης στη 
διδασκαλία των µαθηµατικών είναι ότι αρχικά θα πρέπει να υποβάλλονται δύο 
γενικές ερωτήσεις112: 
 
§ Ποιοι είναι οι µαθηµατικοί στόχοι για την εισαγωγή µιας συγκεκριµένης 
θεµατικής ενότητας; 

§ Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για την επίτευξη αυτών των στόχων τόσο από 
πλευρά διδασκαλίας όσο και από πλευρά µάθησης; 
 
 
Μόνο µετά που θα ξεκαθαριστούν τα πιο πάνω ερωτήµατα θα πρέπει να 

υποβληθούν οι παρακάτω ερωτήσεις: 
 

§ Υπάρχει κάποια πολυπολιτισµική δυνατότητα που µπορεί να ξεπροβάλει από τη 
θεµατική ενότητα; Και αν υπάρχει, ποιες είναι οι πηγές που απαιτούνται και που 
µπορούµε να τις βρούµε113; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
112 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press,  p. 23. 
113 Ό.π. σελ.24. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
Η οργάνωση της πολυπολιτισµικής 
µαθηµατικής τάξης  
 
 
3.1. Η σχολική τάξη: Τα οµαδοσυνεργατικά µοντέλα και η διδασκαλία project 
       ως µεθοδολογικά παραδείγµατα κατάλληλα για πολυπολιτισµικές τάξεις 
 
 Η σωστή διαρρύθµιση του χώρου διεξαγωγής της διδασκαλίας αποτελεί 
βασικό παράγοντα  στην επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. Στα 
δηµόσια Δηµοτικά Σχολεία σπάνια συναντούµε µια σωστή διαρρύθµιση χώρου, όπως 
σπάνια εφαρµόζονται µοντέλα διδασκαλίας οµαδοσυνεργατικής έµπνευσης και 
διδασκαλίας project.  Όµως, αυτά ακριβώς τα µοντέλα είναι που ενδείκνυνται για 
εργασία σε πολυπολιτισµικές τάξεις114. Έτσι, η εφαρµογή µιας οµαδοσυνεργατικής 
µεθόδου διδασκαλίας καθώς και της µεθόδου project θεωρείται απαραίτητη και σε 
µια µαθηµατική πολυπολιτισµική τάξη που καταργεί τις ανισότητες. 
 
Οµαδοσυνεργατικά µοντέλα: 
 
 Σήµερα, οι εκπαιδευτικοί στρέφονται σε οµαδικές και συνεργατικές µεθόδους, 
θεωρώντας ότι η θετική αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών είναι ένας από τους 
σηµαντικότερους παράγοντες µάθησης. Η τόνωση της αυτοπεποίθησης του «ξένου» 
και περιθωριοποιηµένου µαθητή, η συναισθηµατική ασφάλεια, η συµµετοχή του στην 
οµάδα, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και 
η ανάπτυξη των κινήτρων για µάθηση είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που 
αναπτύσσονται ιδιαίτερα µέσω των οµαδοσυνεργατικών µεθόδων διδασκαλίας115. 
 
 Σε σύγκριση µε άλλα µοντέλα, η συνεργατική µάθηση παράγει µεγαλύτερη 
«ακαδηµαϊκή» µάθηση, δηµιουργεί καλύτερες σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της τάξης 
µε πολυφυλετική σύνθεση, ενισχύει την αυτοεκτίµηση των µαθητών και ενδυναµώνει 
τις σχέσεις µεταξύ των αδύνατων και των υπόλοιπων (καλών και µέτριων) µαθητών. 
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η συνεργατική µάθηση αναπτύσσει το αµοιβαίο 
ενδιαφέρον και τη διαπροσωπική εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών της οµάδας, ενώ 
αποθαρρύνει την «κοινωνική προτίµηση» µεταξύ τους116. 
 
 Οι διάφορες πολυπολιτισµικές µαθηµατικές δραστηριότητες οδηγούν 
αναγκαστικά στη διαµόρφωση οµάδων συνεργατικής µάθησης. Οι µαθητές που 
µαθαίνουν µέσα από την εργασία σε οµάδες, εκφράζοντας τις απορίες τους και 
καταγράφοντας τις εµπειρίες τους µέσα στην οµάδα είναι πιο ικανοί να  κατανοήσουν 
και να κατακτήσουν τα µαθηµατικά περιεχόµενα υπό συζήτηση. Με τη διαδικασία 

                                                
114 Νικολάου Γ. (2000): «Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο δηµοτικό σχολείο: Από 
την οµοιογένεια στην πολυπολιτισµικότητα» (4η έκδοση), Αθήνα: ελληνικά γράµµατα, σελ. 214-216. 
115Τριλιανός, Α. (1998): «Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας: καινοτόµες επιστηµονικές 
προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη ( 2η έκδοση), Αθήνα. 
116 Νικολάου Γ. (2000): «Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο δηµοτικό σχολείο: Από 
την οµοιογένεια στην πολυπολιτισµικότητα» (4η έκδοση), Αθήνα: ελληνικά γράµµατα, σελ. 218. 
 



αυτή, η ευθύνη µετατίθεται από το δάσκαλο στο µαθητή και ο µαθητής είναι 
υπεύθυνος για τη δική του µάθηση117. 
 

Κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης των συνεργατικών οµάδων µάθησης, το 
µέγεθος και η δοµή της οµάδας πρέπει να καθοριστούν πριν από οτιδήποτε άλλο. Μια 
οµάδα των  τριών ή τεσσάρων θεωρείται κατάλληλη για τις µαθηµατικές 
δραστηριότητες. Πολύ πιθανόν όµως, κάποια άλλη δοµή να θεωρηθεί 
αποτελεσµατικότερη για κάποιες συγκεκριµένες δραστηριότητες118. Είναι ευθύνη του 
εκπαιδευτικού να διαµορφώνει τις οµάδες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
περιεχοµένων µάθησης. 

 
 Σε κάθε µέλος της οµάδας είναι απαραίτητο να ανατίθεται µια ατοµική 
ευθύνη. Για παράδειγµα, ένας µαθητής µπορεί να αναλάβει την ευθύνη καταγραφής 
των αποτελεσµάτων, συµπερασµάτων και τελικής λύσης κάποιου προβλήµατος. Ένα 
δεύτερο µέλος µπορεί να αναλάβει την πραγµατοποίηση πράξεων και υπολογισµών 
ενώ ένα τρίτο µέλος να είναι υπεύθυνο για τα υλικά, την πραγµατοποίηση µετρήσεων 
και συλλογή πληροφοριών. Ένας τέταρτος µαθητής µπορεί να είναι ο αντιπρόσωπος 
της οµάδας και να αναλάβει την ευθύνη υποβολής ερωτήσεων εκ µέρους της οµάδας 
καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Όπως και να έχει, το σηµαντικό 
είναι οι ευθύνες αυτές να µετατίθενται από µαθητή σε µαθητή σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα119. 
 
 Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διδασκαλίας µε βάση το οµαδοσυνεργατικό 
µοντέλο θεωρείται σηµαντικό να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες και διαδικασίες 
όπως120: 
 
§ Όλοι οι µαθητές οφείλουν να συµµετέχουν. 
§ Το κάθε µέλος µιας οµάδας πρέπει να είναι πρόθυµο να βοηθήσει οποιοδήποτε 

µέλος µιας άλλης οµάδας. 
§ Τα µέλη των οµάδων οφείλουν να σέβονται το ένα το άλλο και να κριτικάρουν τις 
απόψεις των συµµαθητών τους και όχι τους ίδιους τους συµµαθητές τους. 

§ Οι µαθητές πρέπει να ζητούν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού µόνο στην περίπτωση 
που όλα τα µέλη της οµάδας έχουν την ίδια απορία. 

§ Τα µέλη της οµάδας δεν πρέπει να ενοχλούν και να αποσπούν την προσοχή των 
µελών των υπολοίπων οµάδων. 

 
 
Η διδασκαλία  project: 
 
 Το µοντέλο αυτό προτείνεται ιδιαίτερα για δύο βασικούς λόγους: επειδή, 
δηλαδή, προωθεί αφενός το βίωµα και αφετέρου την επικοινωνία στη διδασκαλία 
(Χρυσαφίδης 1994, 17, 43)121. Με τον όρο «διδασκαλία project» θεωρείται ένας 

                                                
117Addison - Weslay: 1993, ‘Multiculturalism in Mathematics, Science and Technology: Readings and 
Activities’, Addison - Wesley Publishing Company,  p. 5-6. 
118  Ό.π. σελ. 6. 
119  Ό.π. 
120  Ό.π. 
121 Κοσσυβάκη, Φ. (2001): «Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Κριτική Προσέγγιση της Διδακτικής 
Πράξης», Αθήνα: Gutenberg, σελ. 266. 



τρόπος οµαδικής διδασκαλίας, όπου συµµετέχουν όλοι οι µαθητές και η διδασκαλία 
διεξάγεται από όλους (Frey 1986,9)122. 
 
 Το βασικό γνώρισµα αυτού του µοντέλου εντοπίζεται στα σχέδια εργασίας. 
Τα σχέδια αυτά καταρτίζονται µε βάση τα κέντρα ενδιαφέροντος των µαθητών, δεν 
λειτουργούν στη βάση των χωριστών µαθηµάτων και το περιεχόµενο διδασκαλίας 
ενοποιείται γύρω από ένα συγκεκριµένο θέµα ή πρόβληµα το οποίο προσεγγίζεται 
διαθεµατικά και σφαιρικά. Στοχεύει στην ελεύθερη, φυσιολογική και αυτόνοµη 
οικειοποίηση και απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων από το µαθητή. Το 
αντικείµενο µάθησης υπερβαίνει τα όρια των ειδικών µαθηµάτων και παρουσιάζεται 
ως πρόβληµα των µαθητών που επιζητεί τη λύση του. Οι µαθητές θέτουν το 
πρόβληµα, το σχεδιάζουν και το αξιολογούν123. 
 
 Ένα project λοιπόν, είναι µία σε βάθος έρευνα ενός θέµατος για το οποίο 
αξίζει κανείς να µάθει περισσότερα. Η έρευνα αυτή, στα πλαίσια του µαθήµατος των 
µαθηµατικών, µπορεί να αναληφθεί από µια µικρή οµάδα παιδιών της τάξης, από 
ολόκληρη την τάξη ή περιστασιακά από ένα µεµονωµένο παιδί. Η χρονική διάρκεια 
και έκταση του project µπορεί να είναι διαφορετική. Μπορεί να διαρκέσει από δύο 
έως έξι ώρες (µικρά project) , µια έως δύο ηµέρες ή µια βδοµάδα (µεσαία project), 
ένα µήνα ή και ένα χρόνο (µεγάλα project). Χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι ότι 
αποτελεί µια προσπάθεια έρευνας η οποία σκόπιµα εστιάζεται στην ανεύρεση 
απαντήσεων σε ερωτήσεις αναφορικά µε ένα θέµα που έχει τεθεί από τα παιδιά ή από 
το δάσκαλο  ή σε συνεργασία µεταξύ τους. Σκοπός του  project είναι να µάθει 
κάποιος περισσότερα για το θέµα παρά να αναζητήσει σωστές απαντήσεις σε 
ερωτήσεις που έχουν τεθεί από το δάσκαλο124. 
 
 Το project θεωρείται ότι πρόκειται για κάτι συµπληρωµατικό στα πιο επίσηµα 
µέρη του αναλυτικού προγράµµατος για τα παιδιά της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Αυτή η εργασία του project δεν είναι ένα ξεχωριστό διδακτικό αντικείµενο όπως είναι 
τα µαθηµατικά. Απλά, µέσα στην πολυπολιτισµική µαθηµατική τάξη προσφέρει τη 
δυνατότητα  να εφαρµοσθούν µαθηµατικές έννοιες και δεξιότητες125. Ενσωµατώνεται 
δηλαδή στην υπόλοιπη εργασία που περιλαµβάνουν τα µαθηµατικά περιεχόµενα. 
 
 Στα πλαίσια αυτού του µοντέλου παρέχονται δυνατότητες εξόδου του 
σχολείου από την αποµόνωση και µετατροπής της δραστηριότητας του µαθητή από 
προσπάθεια κάλυψης αναγκών σε συλλογική δραστηριότητα απελευθέρωσης. Στο 
µοντέλο αυτό συνδυάζεται ο λόγος, η δράση και η εργασία, στοιχεία απαραίτητα για 
µια απελευθερωτική πράξη που οδηγεί τους µαθητές στην αυτόνοµη δράση και τη 
χειραφέτηση126. 
 
 Ειδικά για τους µαθητές που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές οµάδες τα 
πλεονεκτήµατα της µεθόδου project αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία, αφού τα παιδιά 

                                                
122 Κοσσυβάκη, Φ. (2001): «Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Κριτική Προσέγγιση της Διδακτικής 
Πράξης», Αθήνα: Gutenberg, σελ. 266. 
123 Ό.π. 
124 Νικολάου, Γ. (2000): «Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο δηµοτικό σχολείο:Από 
την οµοιογένεια στην πολυπολιτισµικότητα» (4η έκδοση), Αθήνα: ελληνικά γράµµατα, σελ. 220-221. 
125  Ό.π. σελ 221. 
126 Κοσσυβάκη ,Φ. (2001): «Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Κριτική Προσέγγιση της Διδακτικής 
Πράξης», Αθήνα: Gutenberg, σελ. 268. 



αυτά έχουν ανάγκη αξιοποίησης του υφιστάµενου δυναµικού τους και απόλυτη 
ανάγκη ανάπτυξης εσωτερικών κινήτρων τους (που άλλωστε είναι τα πιο ισχυρά και 
σταθερά) για να προσπαθήσουν να ενταχθούν µε µεγαλύτερη επιτυχία στην 
οργανωµένη εργασία της σχολικής τάξης127.  
 
 
3.2. Πολυπολιτισµικές ιδέες για τη µαθηµατική τάξη. 
 
 Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 
ενσωµατώσουν την πολυπολιτισµικότητα στη διδασκαλία τους και συγκεκριµένα στα 
µαθηµατικά περιεχόµενα. 
  

Μερικές ιδέες για την πολυπολιτισµική µαθηµατική τάξη είναι οι 
παρακάτω128: 

 
§ Η χρήση συνταγών από άλλες χώρες κατά τη διδασκαλία της ενότητας των 
κλασµάτων, λόγων και αναλογιών. Για παράδειγµα, να ζητηθεί από τα παιδιά να 
υπολογίσουν πόσα αξεφλούδιστα φιστίκια θα χρειαστούν για να γεµίσουν ½ 
φλιτζάνι ξεφλουδισµένα φιστίκια ώστε να φτιάξουν µια παραδοσιακή Δυτικο-
Αφρικάνικη σούπα  από φιστίκια. 

 
§ Μέσα στην τάξη να υπάρχει µία συλλογή εικόνων µε αρχιτεκτονικά σχέδια και 
σκαλίσµατα από άλλους πολιτισµούς η οποία να χρησιµοποιείται για να 
εµπλουτίσει τις ενότητες συµµετρία και γεωµετρία. Για παράδειγµα, τα σχέδια 
Rangoli129. 

 
§ Να χρησιµοποιούνται γεωγραφικοί χάρτες διαφορετικών χωρών για τη 
διδασκαλία της απόστασης, σχεδίων κλίµακας (scale drawings) και αναλογιών. 

 
§ Κατά τη διδασκαλία αλγορίθµων όπως ο αλγόριθµος της διαίρεσης, οι µαθητές να 
γνωρίσουν πως οι άλλοι πολιτισµοί έχουν διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης της 
διαίρεσης, διαφορετικούς τρόπους εύρεσης του Ε.Κ.Π, διαφορετικούς τρόπους 
αναπαράστασης των αριθµητικών ψηφίων. 

 
§ Να χρησιµοποιείται ο Παγκόσµιος Άτλαντας ως πηγή για προβλήµατα µε 
ποσοστά, γραφήµατα (graphs) και στατιστικές πληροφορίες. 

 
§ Να εισαχθούν µαθηµατικά παιχνίδια διαφόρων λαών στη διδασκαλία. 
 
§ Να γίνει προσπάθεια να κατανοήσουν οι µαθητές µε ποιο τρόπο οι άλλοι 
πολιτισµοί αντιµετωπίζουν τη γεωµετρία και µε ποιο τρόπο χρησιµοποιούν τα 
µαθηµατικά στην καθηµερινή τους ζωή. 

 
§ Να συµπεριληφθεί στη διδασκαλία η ιστορία των µαθηµατικών καθώς επίσης να 
γίνεται αναφορά σε µαθηµατικούς και επιστήµονες από άλλες χώρες. 

                                                
127 Νικολάου, Γ. (2000): «Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο δηµοτικό σχολείο: 
Από την οµοιογένεια στην πολυπολιτισµικότητα» (4η έκδοση), Αθήνα: ελληνικά γράµµατα, σελ. 222. 
128Terri Santi :«Multicultural Ideas for your Math Class»  
    (http://people.clarityconnect.com/webpages/terri/multiculturalideas.html) 
129 βλ. υποσηµείωση 107. 



§ Οι εκπαιδευτικοί να αναλαµβάνουν να προσκαλούν άτοµα από άλλες χώρες τα 
οποία να επισκέπτονται την τάξη και να εξυπηρετούν ως µοντέλα πρότυπα. Για 
παράδειγµα, να προσκαλέσουν στην τάξη τους ένα Ασιάτη, Αφρικανό ή Ινδό 
µαθηµατικό. 

 
§ Οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν τους µαθητές τους να αναζητούν και να 

«κυνηγούν» τα µαθηµατικά. Τα µαθηµατικά δεν είναι ένα πεδίο για τους λίγους 
εκλεκτούς. Δεν πρέπει να πιστεύουν στο µύθο που υποστηρίζει ότι κάποιος είναι 
«καλός» στα µαθηµατικά εάν γεννηθεί µε το χάρισµα. Οφείλουν να σέβονται και 
να ενθαρρύνουν ανεξαιρέτως όλους τους µαθητές. 

 
 
3.2.1. Πολυπολιτισµικοί µαθηµατικοί στόχοι κατά το σχεδιασµό του 
          καθηµερινού µαθήµατος. 
 
 Τα µαθηµατικά µπορούν να εµπλουτιστούν και να αποκτήσουν περισσότερο 
νόηµα εάν διδάσκονται σε σύνδεση µε άλλα πεδία, σε σύνδεση µε τη δική τους 
ιστορία και σε σύνδεση µε πρόσφατα γεγονότα. Από τους στόχους που οφείλουν να 
επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια για µια πολυπολιτισµική προσέγγιση 
των µαθηµατικών, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις πολύ βασικούς στόχους που δεν 
πρέπει να παραλείπονται από τα καθηµερινά σχέδια µαθήµατος130.  
 

Οι πολυπολιτισµικοί µαθηµατικοί στόχοι φαίνονται στο παρακάτω 
σχεδιάγραµµα. 
 

 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
 
 
 
 
 
 
                      

   Η παρουσίαση µιας πιο                                                            Οι µαθητές να γνωρίσουν 
       ακριβούς ιστορίας των                                                             πώς  χρησιµοποιούνται τα                                      
        µαθηµατικών  µαθηµατικά από τους  
                                                                                                           άλλους πολιτισµούς  
     Ο δάσκαλος να 
                                                      αναγνωρίσει ότι η µάθηση 
                                                       των µαθηµατικών είναι  
                                                       µια µοναδική διαδικασία 
 για το άτοµο-µαθητή 

 
 
 
                                                
130 Terri Santi: «Multicultural Math Goals»  
(http://people.clarityconnect.com/webpages/terri/multicultural.html) 
 



3.2.2 Ερωτήσεις που βοηθούν το δάσκαλο των µαθηµατικών να σχεδιάσει το 
         µάθηµα και να οργανώσει την τάξη. 
 
 Κατά το σχεδιασµό του καθηµερινού µαθήµατος ή µιας ενότητας των 
µαθηµατικών, οι εκπαιδευτικοί θα ήταν καλό να λαµβάνουν υπόψην τους τις 
παρακάτω ερωτήσεις131: 
 
α) Κατασκευή της γνώσης ( Knowledge Construction): Σε ποιο βαθµό το ηµερήσιο 
µάθηµα ή η ενότητα που θα διδαχτεί προσφέρει στους µαθητές µου την ευκαιρία να 
κατανοήσουν τα µαθηµατικά; 
 
§ Σε ποιο βαθµό το µάθηµα που θα διδαχτεί στηρίζεται σε προηγούµενη γνώση; 
§ Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν επιτρέπουν τη 
χρήση πολλαπλών στρατηγικών επίλυσης; 

§ Σε ποιο βαθµό  περιµένω εξγήσεις ή αιτιολογήσεις από τους µαθητές; 
§ Σε ποιο βαθµό αναµένεται να αµφισβητήσουν οι µαθητές ο ένας τον άλλο; 
§ Σε ποιο βαθµό περιµένω την πνευµατική αρχή (intellectual authority)  µε τους 

µαθητές του; 
§ Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν έχουν την 
πιθανότητα να έρθουν σε σύγκρουση µε το εθνικό ή πολιτισµικό υπόβαθρο των 
µαθητών; 

 
β) Μέιωση της προκατάληψης (Prejudice reduction): Σε ποιο βαθµό το ηµερήσιο 
µάθηµα ή η ενότητα που θα διδαχτεί προσφέρει ευκαιρίες κατάργησης στερεοτύπων, 
ανάπτυξης δηµοκατικών στάσεων, αξιών και συµπεριφορών; 
 
§ Σε ποιο βαθµό οι µαθητές καταπιάνονται µε οµαδικές εργασίες; 
§ Σε ποιο βαθµό η διάταξη των οµάδων περιλαµβάνει ένα µίγµα εθνοτήτων; 
§ Σε ποιο βαθµό ενθαρρύνω το σεβασµό απέναντι στις απόψεις όλων; 
§ Σε ποιο βαθµό είµαι σίγουρος ότι όλοι οι µαθητές µου έχουν ευκαιρία 
συµµετοχής και προσφοράς; 

§ Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν έχουν την 
πιθανότητα να έρθουν σε σύγκρουση µε το εθνικό ή πολιτισµικό υπόβαθρο των 
µαθητών µου; 

 
γ) Παιδαγωγική ισότητα (Equity pedagogy): Σε ποιο βαθµό οι εκπαιδευτικές 
πρακτικές µου είναι κατάλληλα σχεδιασµένες ώστε να βελτιώσουν την επιτυχία όλων 
τν µαθητών  ανεξάρτητα της φυλής, του φύλου, της εθνικότητας, χαρισµατικότητας 
και κοινωνικής τους τάξης; 
 
§ Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν δηµιουργούν 
υψηλού επιπέδου γνωστικές απαιτήσεις στους µαθητές; 

§ Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν περιλαµβάνουν 
ένα µίγµα ενδιαφέροντων, παράξενων και πραγµατικής ζωής  περιεχοµένων;  

§ Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τη χρήση πολλαπλών 
αναπαραστάσεων; 

                                                
131 Grover, W. B. & Seely, Μ.: 1996, ‘The compatibility of good mathematics tasks with good 
multicultural teaching strategies’, Ohio University & Allegheny Schools Partnership, NTCM, San 
Diego: Presentation Summary. 
 



§ Σε ποιο βαθµό περιµένω µια ώριµη και επίσηµη προφορική αλλά και γραπτή 
έκφραση; 

§ Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν έχουν την 
πιθανότητα να έρθουν σε σύγκρουση µε το εθνικό ή πολιτισµικό υπόβαθρο των 
µαθητών µου; 

 
 
3.3. Το γενικό προφίλ που απαιτείται για µια σχολική τάξη η οποία καταργεί τις 
        ανισότητες και το προφίλ ενός δίκαιου εκπαιδευτικού. 
 
 Παρακάτω αναφέρονται κάποιες οδηγίες που µπορεί να ακολουθεί ο κάθε 
δάσκαλος µαθηµατικών έτσι ώστε να υπάρχει ισότητα και σεβασµός ανάµεσα στους 
µαθητές της τάξης του. Η κάθε µια κατηγορία οδηγιών περιγράφει επισης και  τους 
παράγοντες για µια αποτελεσµατική διδασκαλία και προώθηση της µάθησης των 
µαθηµατικών132. 
 
 Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι ο δάσκαλος και ο µαθητής 
δεν υπάρχουν σε αποµόνωση, αλλά ότι αποτελούν µέρος ενός µεγαλύτερου 
περιεχοµένου. Το περιεχόµενο αυτό περιλαµβάνει το σχολείο, τις σχολικές αποφάσεις 
και πρακτικές, το διδακτικό προσωπικό, τις επιδράσεις στους µαθητές και τη 
συµµετοχή των γονέων. Συνεπώς, οι παρακάτω οδηγίες απότελουν απλά ένα µικρό 
κοµµάτι της σχολικής εικόνας133: 
 
 
α) Φυσικό περιβάλλον: 
 
Το φυσικό περιβάλλον της τάξης µπορεί να περιλαµβάνει: 

 
§ Πληροφορίες και εικόνες αναρτηµένες σε πινακίδες. 
§ Αφίσες και σχέδια τα οποία διακοσµούν το χώρο. 
§ Χαιρετισµούς και µηνύµατα/ γράµµατα στους τοίχους της τάξης. 
§ Κατάλληλη διευθέτηση και διάταξη των θρανίων. 
 
Σκοπός/ ιδεολογία για τα παραπάνω: 

 
§ Οι εικόνες στους τοίχους είναι πολυπολιτισµικές, επιδεικνύοντας τα µαθηµατικά 
από ποικίλες πολιτισµικές προοπτικές. 

§ Οι εικόνες στους τοίχους και τις πινακίδες απεικονίζουν άνδρες και γυναίκες 
αντοπροσώπους ποικίλων φυλών και πολιτισµών. 

§ Οι εικόνες και φωτογραφίες υποστηρίζουν το ενδιαφέρον για την επιστήµη και τα 
µαθηµατικά όλων των µαθητών. 

§ Η διευθέτηση του τρόπου µε τον οποίο κάθονται οι µαθητές και η διευθέτηση των 
επίπλων της τάξης είναι ευέλικτα και διευκολύνουν την ενασχόληση όλων των 
µαθητών της τάξης µε µαθησιακές δραστηριότητες. 

§ Το περιβάλλον της τάξης ενθαρρύνει το δάσκαλο να βρίσκεται κοντά σε όλους 
τους µαθητές. 

                                                
132 Wallace, J.: 1997, August, ‘Profile of an equitable mathematics and science classroom and teacher’, 
Columbia Education Center. 
133  Ό.π. 



§ Το περιβάλλον της τάξης είναι ελεύθερο από περιορισµούς και οποιαδήποτε 
εµπόδια. 

§ Ο δάσκαλος επεκτείνει τη µάθηση των µαθηµατικών πέρα από τη σχολική τάξη 
µέσα στην κοινότητα διαµέσου της συνεργασίας µε επιχειρήσεις, γονείς και 
κοιωνικές οµάδες. 

   
 
 
β) Το πρόγραµµα (Curriculum): 
 
Το πρόγραµµα µιας σχολικής τάξης µπορεί να περιλαµβάνει: 

 
§ Επίσηµο και ανεπίσηµο περιεχόµενο το οποίο να διδάσκεται µέσα από τα 

µαθήµατα. 
§ Δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα µαθήµατα. 
§ Όλες τις προοπτικές του προγράµµατος του δασκάλου. 
 
      Σκοπός/ Ιδεολογία: 
 
      Ο δάσκαλος: 
§ Νίωθει µεγάλη ασφάλεια όταν διδάσκει µαθηµατικά και γι αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ποικίλες δηµιουργικές µεθόδους παρουσίασης του περιεχοµένου 
διδασκαλίας. 

§ Φτιάχνει έξυπνα και ξεκάθαρα σχέδια µαθήµατος τα οποία προκαλούν όλους τους 
µαθητές. 

§ Περιλαµβάνει στο πρόγραµµα του µαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες 
αναπύσσουν δεξιότητες που έχουν διαφορετική επίπτωση και τρόπο ανάπτυξης σε 
κάθε µαθητή. 

§ Το πρόγραµµα των µαθηµατικών βασίζεται στα διεθνή κριτήρια περιεχοµένου 
του αναλυτικού προγράµµατος. 

§ Οι µαθηµατικές δραστηριότητες είναι πολυπολιτισµικές. Αναγνωρίζουν την 
συνεισφορές ποικίλων πολιτισµών στις µαθηµατικές επιστήµες και παρουσιάζουν 
διάφορες πολιτισµικές προοπτικές για µαθηµατικά θέµατα. 

§ Οι πληροφορίες και γνώσεις παρουσιάζονται από το δάσκαλο µε πολλές µεθόδους 
οι οποίες ανταποκρίνονται σε όλους τους µαθητές και προκαλούν τη συµµετοχή 
των «διαφορετικών» µαθητών. 

§ Οργανώνει τις µαθηµατικές οδηγίες µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι µαθητές να 
µάθουν να συνεργάζονται µε τους µαθητές που είναι «διαφορετικοί». 

§ Ενθαρρύνει τα παιδιά να αναλαµβάνουν να εξετάζουν µόνα τους τα µαθηµατικά 
από µια ποικιλία πολιτισµικών προοπτικών. 

§ Επιλέγει πολύ προσεκτικά το υλικό του από βιβλία και κείµενα τα οποία δεν 
«κρύβουν» εθνικιστικές αντιλήψεις ούτε καλλιεργούν έµµεσα το ρατσισµό και τη 
µισαλλοδοξία. 

§ Ενηµερώνεται συνεχώς και διαθέτει ένα υπόβαθρο που καλύπτει µια τεράστια 
περιοχή µαθηµατικού περιεχοµένου. 

 
 
 
 
 



γ) Γλώσσα: 
 
Η γλώσσα που χρησιµοποιείται στη σχολική τάξη µπορεί να περιλαµβάνει: 

 
§ Τη γλώσσα και το είδος της γλώσσας που χρησιµοποιεί ο δάσκαλος. 
§ Τη γλώσσα και το είδος της γλώσσας που ο δάσκαλος επιτρέπει στους µαθητές να 
χρησιµοποιούν. 

 
Σκοπός/ Ιδεολογία: 
 

      Ο δάσκαλος: 
§ Χρησιµοποιεί περιεκτικούς όρους για να χαρακτηρίσει τους ανθρώπους και  στο 
γραπτό και στον προφορικό λόγο. Οι περιεκτικοί όροι δεν αναφέρονται σε 
συγκεκριµένο φύλο, φυλή ή έθνος. 

§ Χρησιµοποιεί συνειδητά προφορικά ή γραπτά παραδείγµατα διαφόρων ανθρώπων 
οι οποίοι εµπλάκηκαν µε µαθηµατικές δραστηριότητες. 

§ Συνεργάζεται µε τους µαθητές για την ανάπτυξη περιεκτικής γλώσσας και 
ενθαρρύνει τη χρήση της. 

§ Δεν επιτρέπει τα προσβλητικά, υποτιµητικά και ενοχλητικά γλωσσικά σχόλια. 
§ Συζητά την αρνητική επίδραση των προσβλητικών όρων που αναφέρονται στο 
φύλο, τη φυλή, το έθνος, τη φυσική ανικανότητα και σεξουαλική προτίµηση και 
πως αυτό επηρεάζει το µαθησιακό περιβάλλον. 

§ Ενσωµατώνει τη σύγχρονη γλώσσα στα σχήµατα λόγου που χρησιµοποιεί. Για 
παράδειγµα, αντί «ανάπηρος» µπορεί να πει «άτοµο χωρίς συγκεκριµένη 
ικανότητα» ή αντί « µαύρη φυλή» να πει «Αφρικοαµερικανική φυλή». 

 
 
 
δ) Μέθοδος διδασκαλίας/ Αλληλεπίδραση: 
 
Η µέθοδος διδασκαλίας µπορεί να περιλαµβάνει: 

 
§ Το στυλ παρουσίασης. 
§ Το χρόνο που διατίθεται για την παρουσίαση. 
§ Τη µέθοδο που αφορά τη σηµασία που απευθύνουν προς τους µαθητές.  
 
Σκοπός/ Ιδεολογία: 
 

      Ο δάσκαλος: 
§ Είναι πληροφοριοδοτηµένος για ποικίλες µεθόδους παρουσίασης περιεχοµένου.  
§ Φροντίζει να ενηµερώνεται για τις νέες µεθόδους διδασκαλίας µέσα από συνεχή 

µελέτη. 
§ Συνεργάζεται και συζητά τις µεθόδους διδασκαλίας µε τους συνάδελφους του. 
§ Χρησιµοποιεί τις ανακριτικές ερωτήσεις ως συγκεκριµένη µέθοδο για τη µάθηση 
των µαθηµατικών. 

§ Χρησιµοποιεί έξυπνα µαθηµατικά τεχνάσµατα για να προωθήσει τη µάθηση όλων 
των µαθητών. 

§ Παρέχει την ίδια, ίση προσοχή και βοήθεια σε όλους τους µαθητές. 
§ Χρησιµοποιεί ποικίλους τρόπους για να πλησιάσει τους µαθητές έτσι ώστε να 
Καταφέρει να προσεγγίσει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του καθενός. 



§ Εξασφαλίζει την ενεργή συµµετοχή όλων των µαθητών στις συζητήσεις και 
δραστηριότητες της τάξης  µέσω διαφόρων µεθόδων. 

§ Χρησιµοποιεί µια ποικιλία στυλ παρουσίασης κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων 
έτσι ώστε να κρατήσει όλους τους µαθητές εµπλεκόµενους στη µάθηση. 

§ Αναλύει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών ώστε να εντοπίσει 
διαφορετικότητες και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για να µετριάσει τις 
διαφορές. 

§ Εµπλέκει όλους τους µαθητές στις συζητήσεις της τάξης δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στη συµµετοχή µαθητών που έχουν δυσκολία στη γλώσσα ή επιθετική 
συµπεριφορά. 

§ Οργανώνει µικρές οµάδες µαθητών ώστε να προωθήσει την ενεργό συµµετοχή 
και µάθηση όλων των µαθητών. 

§ Ενθαρρύνει τους µαθητές να εµπλέκονται σε ανεπίσηµες µαθηµατικές 
δραστηριότητες µάθησης. 

§ Φροντίζει έτσι ώστε όλοι οι µαθητές  να χρησιµοποιούν µαθηµατικά εργαλεία και 
µέσα. 

§ Επικοινωνεί υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκές προσδοκίες σε όλους τους µαθητές. 
 
 
 
ε) Έλεγχος της συµπεριφοράς: 
 
Ο έλεγχος της συµπεριφοράς της σχολικής τάξης µπορεί να περιλαµβάνει: 

 
§ Το στιλ που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός για να ελέγξει τη συµπεριφορά των 

µαθητών. 
§ Το χρόνο που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να ελέγξει τη συµπεριφορά των 

µαθητών. 
§ Τις µεθόδους που χρησιµοποιεί ο δάσκαλος για να ελέγξει τη συµπεριφορά των 

µαθητών. 
 
Σκοπός/ Ιδεολογία: 

 
     Ο δάσκαλος: 
§ Ξεκαθαρίζει στους µαθητές το είδος της συµπεριφοράς που απαιτείται να 
δείχνουν στην τάξη, αποδεκτής και µη αποδεκτής. 

§ Ενηµερώνει τους µαθητές για τις συνέπειες της συµπεριφοράς τους. 
§ Επαινεί συχνά και ισότιµα όλους τους µαθητές για την καλή συµπεριφορά και 
ποιοτική απόδοση. 

§ Είναι αδιάλλακτος και επίµονος όταν εφαρµόζει τεχνικές διαχείρισης της 
συµπεριφοράς. 

§ Δεν επιτρέπει σε κανένα µαθητή να παρενοχλεί οποιοδήποτε άλλο µαθητή µε 
οποιοδήποτε τρόπο. 

§ Επαινεί τους µαθητές για την  ποιότητα της µαθηµατικής τους εργασίας µέσα από 
µια οµάδα κριτηρίων τα οποία έχουν ανακοινωθεί σε αυτούς, ανεξάρτητα από το 
φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή και φυσική ανικανότητα τους. 

 
 
 
 



στ) Ακαδηµαϊκή αξιολόγηση:  
 
Η ακαδηµαϊκή αξιολόγηση µπορεί να περιλαµβάνει: 

 
§ Τα στυλ και τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τον εκπαιδευτικό για να 
διαπιστώσει την απόδοση των µαθητών. 

§ Τα στυλ και τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τον εκπαιδευτικό για να 
αξιολογήσει την απόδοση των µαθητών. 

§ Τα στυλ και τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τον εκπαιδευτικό για να 
αναφέρει και να καταγράψει την ακαδηµαϊκή απόδοση των µαθητών. 

 
Σκοπός/ Ιδεολογία: 
 

§ Οι στρατηγικές αξιολόγησης σχετίζονται µε τα εθνικά κριτήρια περιεχοµένου. 
§ Ο δάσκαλος έχει υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκές προσδοκίες για όλους τους 

µαθητές. Οι προσδοκίες αυτές δεν επηρεάζονται από το φύλο, τη φυλή την 
εθνικότητα και φυσική ανικανότητα των παιδιών. 

§ Ο δάσκαλος προσπαθεί να µην ενεργεί εις όφελος ορισµένων µαθητών ώστε  να 
µην επηρεάζεται στον τρόπο µεταχείρισης των µαθητών του αλλά και στις 
προσδοκίες του για αυτούς. 

§ Ο δάσκαλος χρησιµοποιεί µια ποικιλία µεθόδων αξιολόγησης για να αξιολογήσει 
την επίδοση των µαθητών. 

§ Ο πειραµατισµός του δασκάλου µε διαφορετικές µεθόδους αυθεντικής 
αξιολόγησης  συµβαδίζει και ακολουθεί τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους και 
προσπαθεί να βελτιώνει την αξιολόγηση της τάξης. 

§ Μέσα από τη χρήση σταθµισµένων τεστ αξιολόγησης, ο δάσκαλος µειώνει το 
άγχος των µαθητών γιατί  προετοιµάζει τη συµµετοχή τους σε διαδικασίες 
εξέτασης. 

 
 
ζ) Ενσωµάτωση της τάξης: 
 
Η ενσωµάτωση της τάξης µπορεί να περιλαµβάνει: 

 
§ Μια δοµή που να διευκολύνει την κοινωνική και ακαδηµαϊκή συνεργασία των 

µαθητών. 
§ Δραστηριότητες που να διευκολύνουν την κοινωνική και ακαδηµαϊκή συνεργασία 
των µαθητών.  

 
Σκοπός/ Ιδεολογία: 
 

      Ο δάσκαλος: 
§ Χρησιµοποιεί µια ποικιλία µαθησιακών δραστηριοτήτων που βοηθούν τους 

µαθητές να µάθουν ο ένας από τον άλλο και να εργαστούν µαζί αποτελεσµατικά. 
§ Ενσωµατώνει µαθητές όλων των ικανοτήτων σε ετερογενείς οµάδες. 
§ Διαµορφώνει τις µαθηµατικές δραστηριότητες µε σκοπό να προωθήσει την 
ανάπτυξη της ικανότητας  ανάληψης πρωτοβουλιών ανάµεσα στους µαθητές. 

§ Παροτρύνει και ενθαρρύνει τους µαθητές να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τη 
συµµετοχή τους µέσα στην οµάδα καθώς και να αναπτύσσουν στρατηγικές 
αύξησης της δικής τους µάθησης. 



3.4. Κίνδυνοι κατά την εφαρµογή της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης στο  
       µάθηµα: τι πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτικός. 
 
 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι ευαίσθητοι απέναντι στο γεγονός ότι 
µερικές από τις προτάσεις που εισηγείται η µαθηµατική πολυπολιτισµική εκπαίδευση 
µπορούν να έρθουν αντιµέτωπες µε τα υπόβαθρα και τις πολιτισµικές νόρµες των 
µαθητών τους. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι ο δάσκαλος δεν θα πρέπει να βοηθά 
τους µαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες που προσφέρονται µέσα από µια 
µαθηµατική πολυπολιτισµική εκπαίδευση. Θα πρέπει όµως να αναγνωρίσει ότι το 
πολιτισµικό υπόβαθρο παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών 
σε ένα µαθητή134. 
 
 Μερικά πράγµατα που είναι σηµαντικό να προσέξει ο εκπαιδευτικός κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας του αποτελούν135: 
 
α) Η εξήγηση/ δικαιολόγηση, η ανάκριση/ πρόκληση και η πνευµατική αρχή 
(intellectual authority) µπορούν να αποδειχτούν προβληµατικά και παράξενα µε 
κάποιους πολιτισµούς. Για παράδειγµα, οι µαθητές από Ισπανικούς και Αϊτινούς 
πολιτισµούς είναι συνηθισµένοι σε σχολικές καταστάσεις στις οποίες η καθοδήγηση 
είναι ένα χαρακτηριστικό της µάθησης. Θεωρούν γεγονός ότι όλοι οι µαθητές πρέπει 
να παραµένουν ήσυχοι ακολουθώντας υπάκουα τις οδηγίες και εξηγήσεις που τους 
δίνονται. Επιπλέον, αποθαρρύνεται η ανεξάρτητη, κριτική σκέψη. Συνεπώς, οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το έργο του να εισάγουν στρατηγικές που 
ενθαρρύνουν την ανεξάρτητη κριτική σκέψη και έκφραση ενώ ταυτόχρονα να 
λαµβάνουν υπόψη τις πολιτισµικές νόρµες που ενθαρρύνουν τις παθητικές και 
υπερβολικά υπάκουες συµπεριφορές.  
 
β)  Οι συνεργαζόµενες µαθησιακές οµάδες επιφέρουν όχι µόνο πλεονεκτήµατα αλλά 
και µειονεκτήµατα που προκύπτουν από την ανάµειξη των εθνικά διαφορετικών 
µαθητών. Είναι πολύ πιθανόν οι µαθητές να επιθυµούν να εργάζονται µε συµµαθητές 
τους που ανήκουν στην ίδια εθνική οµάδα µε αυτούς διότι ο κοινός πολιτισµός και η 
κοινή γλώσσα τους εξασφαλίζουν µια άνεση. Επίσης πιθανόν είναι οι µαθητές να 
επιθυµούν να εργάζονται µε οµάδες που αποτελούνται από µαθητές ιδίου φύλου. 
 
γ)  Το περιεχόµενο των µαθηµατικών δραστηριοτήτων βρίσκεται σε άµεση σχέση µε 
ποιον; Δραστηριότητες πραγµατικών καταστάσεων για ποιον; Η χρήση µιας ποικιλίας 
περιεχοµένων µπορεί, µακροπρόθεσµα, να προσφέρει το ενδιαφέρον σε όλους. Τα 
περίεργα και ιδιόρρυθµα περιεχόµενα έχουν και το πλεονέκτηµα του να τοποθετούν 
όλους τους µαθητές στον ίδιο χώρο χωρίς να υπάρχει το ρίσκο της ευνοϊκής 
συµπεριφοράς απέναντι σε οποιαδήποτε οµάδα.  

 
δ) Η γραπτή και προφορική επικοινωνία. Μερικοί πολιτισµοί έχουν προφορικές 
παραδόσεις ενώ κάποιοι άλλοι δίνουν έµφαση στη σιωπή και το λιτό λόγο. Αυτό που 
απαιτείται από τους  εκπαιδευτικούς είναι να έχουν εις γνώση τους τις δυνατότητες 
και τις αδυναµίες των µαθητών τους καθώς και τις παραδόσεις των πολιτισµών από 
τους οποίους αυτοί προέρχονται.  
                                                
134 Grover, W. B. & Seely, M.: 1996, ‘Cautions for Multicultural Teaching’, in ‘The compatibility of 
good mathematics tasks with good multicultural teaching strategies’, Ohio University & Allegheny 
Schools Partnership, NTCM San Diego: Presentation Summary. 
135  Ό.π. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
Πολυπολιτισµικές Μαθηµατικές Δραστηριότητες: η ενσωµάτωση  
τους στα σχολικά εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου 
 
 
 Οι µαθητές της σηµερινής εποχής πρέπει να προετοιµαστούν κατάλληλα ώστε 
να καταστούν ικανοί να αντεπεξέλθουν στις νέες κοινωνικές συνθήκες του 21ου 
αιώνα. Παρόλο που δε µπορούµε να προβλέψουµε τα είδη των µαθηµατικών που θα  
είναι απαραίτητα στους µαθητές, µπορούµε να είµαστε σίγουροι για ένα πράγµα: 
απαιτείται να έχουν την ικανότητα να λύνουν προβλήµατα σκεφτόµενοι δηµιουργικά. 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθήσουν τους µαθητές τους να αποκτήσουν τις 
κριτικές ικανότητες σκέψης που θα τους χρειαστούν µελλοντικά ώστε να µπορούν να 
λαµβάνουν σωστές αποφάσεις136. 
 
 Ακόµη, οι µαθητές θα πρέπει να ενδιαφέρονται για όλους τους ανθρώπους του 
κόσµου µέσα στον οποίο ζούµε. Τα µαθηµατικά ήταν ανέκαθεν ένα βασικό µέρος του 
πολιτισµού και της κουλτούρας των ανθρώπων. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν οφείλουν να 
προωθήσουν την διεθνή κατανόηση µε το να εκθέτουν τους µαθητές  στις 
µαθηµατικές πρακτικές άλλων λαών137.  
 
 Τα πιο πάνω µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα µέσα από κατάλληλα 
σχεδιασµένες µαθηµατικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν 
παρουσιάζονται µε ένα τρόπο που κινεί την περιέργεια και ενθαρρύνει την κριτική 
σκέψη. Ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επωφεληθεί από αυτές για να 
αντικαταστήσει ή να εµπλουτίσει τι συνηθισµένο αναλυτικό πρόγραµµα των 
µαθηµατικών. Το περιεχόµενο τους είναι πολυπολιτισµικό και ταυτόχρονα  
διαθεµατικό138. Είναι σχεδιασµένο ώστε να κάνει τη διδασκαλία και µάθηση των 
µαθηµατικών  διασκεδαστική και να απαλλάξει τους µαθητές από τη «φοβία» των 
µαθηµατικών. Όµως, το σηµαντικότερο που επιδιώκουν οι δραστηριότητες αυτές 
είναι να φέρουν πιο κοντά  τους λαούς του κόσµου. 
 
 
 
4.1. Παραδείγµατα εισαγωγής της ιστορίας των µαθηµατικών: 
 

Η εισαγωγή της ιστορίας  των µαθηµατικών στο αναλυτικό πρόγραµµα 
αποτελεί βασικό σηµείο στη µάθηση των µαθηµατικών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα 
µαθηµατικά στην ουσία αποτελούν ένα ιστορικό γνωστικό αντικείµενο, µε την έννοια 
ότι όλα τα µαθηµατικά που διδάσκονται σήµερα στους µαθητές έχουν αναπτυχθεί από 
κάποιον, σε κάποιο συγκεκριµένο τόπο και σε κάποια εποχή  κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων χιλιάδων χρόνων139. 
                                                
136 Zaslavsky, C.: 1993, ‘Multicultural Mathematics: Interdisciplinary Cooperative -Learning 
Activities’, Portland, Maine: J. Weston Walch, pp.vii. 
137 Ό.π. 
138 Ό.π. 
139 Barrow, G. J., Fauvel, G: Dec 1999- Jan 2000, ‘History as a resource for the mathematics teacher’, a 
position paper for discussion on the OU’s PGCE Conference. 
 
 



 Η ιστορία των µαθηµατικών αποτελεί βασική πηγή για το δάσκαλο των 
µαθηµατικών. Ο δάσκαλος ο οποίος έχει πρόσβαση σε ιστορικές πηγές θεωρείται πιο 
δυναµικός και σαφώς καλύτερα προετοιµασµένος να αντιµετωπίσει τις 
πολυπολιτισµικές ανάγκες των µαθητών του, από ένα εκπαιδευτικό που δεν τον 
ενδιαφέρει να εισάγει στο µάθηµα του κάποια ιστορικά στοιχεία των µαθηµατικών140. 
  

Μερικοί βασικοί λόγοι που καθιστούν την σηµαντική την εισαγωγή της 
ιστορίας στη  διδασκαλία και µάθηση των µαθηµατικών είναι141: 
 
§  Αυξάνει τα κίνητρα µάθησης. 
§  Δίνει µια ανθρώπινη µορφή στα µαθηµατικά. 
§  Αλλάζει τις αντιλήψεις των µαθητών όσον αφορά τα µαθηµατικά. 
§  Με το να δείχνουµε στους µαθητές µε ποιο τρόπο αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν 
       οι µαθηµατικές έννοιες βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών αυτών. 
§  Η σύγκριση παλαιότερων µεθόδων επίλυσης προβληµάτων µε τις νέες µεθόδους 
       υποδεικνύει την αξία των νέων µεθόδων. 
§  Παρέχει ευκαιρίες για διεξαγωγή έρευνας. 
§  Βοηθά στο να κατανοήσουν οι µαθητές τον ρόλο των µαθηµατικών στην 
       κοινωνία. 
§ Κάνει τα µαθηµατικά λιγότερο τροµακτικά. 
§  Παρέχει ευκαιρίες για διαθεµατική εργασία. 
§  Η µάθηση των µαθηµατικών ανακαλύψεων και της ιστορίας διαφόρων λαών του 
       κόσµου προκαλεί το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό των µαθητών. 
 
 Παρακάτω ακολουθούν δύο καθαρά παραδείγµατα εισαγωγής της ιστορίας 
των µαθηµατικών µέσα στα πλαίσια διεξαγωγής του µαθήµατος των µαθηµατικών.  
 
 
 
4.1.1. Ο Ευκλείδης και ο αρχαίος αλγόριθµος του για την εύρεση του Μέγιστου     

Κοινού Διαιρέτη:µια ευχάριστη ιστορία, Στ΄ τάξη . 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας:142 
 
      Οι µαθητές: 
§ Να µάθουν µέσα από την ανάγνωση µιας ευχάριστης ιστορίας ότι ο αρχαίος 
Έλληνας µαθηµατικός Ευκλείδης ανακάλυψε ένα διαφορετικό τρόπο για να 
βρίσκει το Μ.Κ.Δ δύο αριθµών και να εκτιµήσουν έτσι τη συνεισφορά των 
Ελλήνων στην ανάπτυξη των µαθηµατικών. 

                                                
140 Barrow, G. J., Fauvel, G: Dec 1999- Jan 2000, ‘History as a resource for the mathematics teacher’, a 
position paper for discussion on the OU’s PGCE Conference. 
141Garner, M.: 1996, October, ‘The importance of history in mathematics teaching and learning’, a 
paper presented at the 21st Annual Humanities and Technology Conference, Atlanta, G.A. 
142Από τους στόχους που  υπάρχουν στις δραστηριότητες που ακολουθούν, σε όσους υπάρχει η ένδειξη 
* είναι παρµένοι από: Εφηµερίδα της κυβερνήσεως της ελληνικής Δηµοκρατίας: « Διαθεµατικό  
Ενιαίο  Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Μαθηµατικών », τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 303, 13 
Μαρτίου 2003 (παρατίθεται στο τέλος της εργασίας). 



§ Να µπορούν να βρίσκουν το Μ.Κ.Δ χρησιµοποιώντας τον τρόπο του Ευκλείδη 
και να δουν έτσι τη διαφορά της µεθόδου αυτής µε τη µέθοδο ανάλυσης των 
αριθµών σε γινόµενο πρώτων παραγόντων.  

§ Να εξασκηθούν ταυτόχρονα στην εκτέλεση διαιρέσεων µε διψήφιο και τριψήφιο 
διαιρέτη*. 

§ Με τη βοήθεια του τύπου της Ευκλείδειας διαίρεσης  Δ= δ. π + υ,  0 ≤ υ < δ να 
κάνουν τη δοκιµή της*. 

 
 
Δραστηριότητα: 
 
1) Η ιστορία του Ευκλείδη και του αρχαίου αλγόριθµου εύρεσης του Μ.Κ.Δ:143 

Ο Ευκλείδης απέδειξε πώς όταν µας δίνονται δύο αριθµοί, α και β, όπου το α 
είναι µεγαλύτερο από το β, τότε ο Μ.Κ.Δ του α και β είναι ο ίδιος µε το Μ.Κ.Δ του β και 
του α-β. Ο Ευκλείδης κατάφερε να δηµιουργήσει ένα αλγόριθµο µέσα από τη σχέση 
αυτή ο οποίος καταγράφεται σε µια παλιά ιστορία: 

Ένα πρωί ο Ευκλείδης επισκέφτηκε το σπίτι ενός έµπορου φασολιών. Ο 
έµπορος είχε πάνω στο περβάζι του δυο στοίβες από φασόλια: κόκκινα  και καφέ. 
Είχε και ένα υπηρέτη τον οποίο έβαζε να τοποθετεί τα φασόλια µέσα σε µικρά πήλινα 
πιάτα ώστε να ξηραίνονται στον ήλιο.                                         

Ο Ευκλείδης είπε στον έµπορο: « Να βάλουµε 
στοίχηµα πως µπορώ να κάνω τον υπηρέτη σου να 
µοιράσει όλα τα κόκκινα φασόλια έτσι ώστε να 
υπάρχει ίσος αριθµός φασολιών σε κάθε πιάτο, και να 
µοιράσει όλα τα καφέ φασόλια έτσι ώστε να υπάρχει 
ίσος αριθµός φασολιών σε κάθε πιάτο, χωρίς να 
υπάρχουν υπολειπόµενα φασόλια. Και ο αριθµός των 
φασολιών θα είναι ο ίδιος σε όλα τα πιάτα, καφέ και 
κόκκινα µαζί».  

          «Γιατί θα ήθελες όµως να κάνεις κάτι τέτοιο;» Είπε ο έµπορος. 

         «Πρώτον, διότι αυτό θα αποτελέσει ένα τέλειο παράδειγµα για το Μ.Κ.Δ δύο   
αριθµών» , είπε ο Ευκλείδης. «Και δεύτερον, για να κερδίσω το στοίχηµα!» 

 Ο έµπορος χαµογέλασε και ρώτησε τον υπηρέτη του: «Πόσα φασόλια µπορείς 
να µετρήσεις;» 

 «Τόσα πολλά», απάντησε ο υπηρέτης δείχνοντας τα δύο του χέρια και 
κινώντας τα δάκτυλα των ποδιών του! 

Σίγουρος πια ο έµπορος ότι ο υπηρέτης του δεν είχε την ικανότητα να κάνει 
αυτό που του πρότεινε ο Ευκλείδης, χαµογέλασε και δέχτηκε το στοίχηµα για µερικά 
χρυσά νοµίσµατα. 

                                                
143 Ancient Algorithms    
      (http://library.utme.edu/HSBC/instruction/cources/LBC721/Lecture_2_IntHist/Ancient_alg.html ) 



Ο Ευκλείδης απευθύνθηκε στον υπηρέτη: «Ποιος από τους δύο λόφους µε 
φασόλια είναι ο µεγαλύτερος;»  

 «Η στίβη µε τα καφέ φασόλια», απάντησε ο υπηρέτης. Τα φασόλια είχαν όλα 
περίπου το ίδιο µέγεθος και έτσι µπορούσε εύκολα να ξεχωρίσει ότι τα καφέ φασόλια 
ήταν περισσότερα από τα κόκκινα. 

Ο Ευκλείδης συνέχισε: «Θέλω να τοποθετήσεις κάτω στο έδαφος σε σειρές, 
τα κόκκινα φασόλια. Στη συνέχεια θέλω να πάρεις  τα καφέ φασόλια και να 
τοποθετείς  ένα δίπλα από κάθε κόκκινο φασόλι. Μπορείς να το κάνεις;» 

Ο υπηρέτης κοίταξε τον έµπορο που του 
χαµογέλασε και του έδωσε την άδεια να συνεχίσει. 
Μετά από λίγη ώρα πλησίασε τον Ευκλείδη και τον 
έµπορο οι οποίοι είχαν καθίσει κάτω από µια βαλανιδιά 
και έπιναν κρασί. 

«Αφέντες, έχω ταιριάξει τα καφέ φασόλια µε τα 
κόκκινα. Τι άλλο να κάνω τώρα;»  

«Μάζεψε όλα τα καφέ φασόλια τα οποία έχεις ταιριάξει µε τα κόκκινα και 
φύλαξε τα σε ένα δοχείο για αργότερα. Στη συνέχεια επανάλαβε αυτό που έκανες µε 
τα υπόλοιπα καφέ φασόλια. Δηλαδή εξακολούθησε να παίρνεις καφέ φασόλια από τη 
στίβη  και να τα ταιριάζεις µε τα κόκκινα. Συνέχισε µέχρι που να βρίσκεις αρκετά 
φασόλια να ταιριάζεις µε τα κόκκινα και τοποθέτησε και αυτά µέσα στο δοχείο.» 

            Κι έτσι και έκανε. Μετά από αρκετές ώρες ο 
υπηρέτης έδειξε στον Ευκλείδη ότι είχε καταφέρει 
να τοποθετήσει τα περισσότερα καφέ φασόλια µέσα 
στο δοχείο και τα υπολειπόµενα καφέ φασόλια 
βρίσκονταν στο έδαφος δίπλα από τα κόκκινα. 
Μερικά από τα κόκκινα φασόλια όµως δεν είχαν 
ταίρι διότι τα καφέ φασόλια είχαν εξαντληθεί. 

           Ο Ευκλείδης είπε στον υπηρέτη να  
περιµένει και απευθύνθηκε στον έµπορο:  « Όπως βλέπεις καταφέραµε να 
µοιράσουµε τα καφέ φασόλια στα κόκκινα. Τα καφέ φασόλια που έµειναν στο 
έδαφος είναι το υπόλοιπο του µοιράσµατος που κάναµε. Απάντησε µου λοιπόν αν 
συµφωνείς: Όποιος αριθµός και να είναι ο Μ.Κ.Δ, ο αριθµός αυτός θα πρέπει να 
διαιρεί όλα τα κόκκινα φασόλια χωρίς να αφήνει υπόλοιπο; 

« Φυσικά και ναι», απάντησε ο έµπορος. 

« Άρα αυτό σηµαίνει πως ο αριθµός αυτός θα πρέπει να διαιρεί και όλα τα 
καφέ φασόλια που βρίσκονται µέσα στο δοχείο χωρίς να αφήνει υπόλοιπο, διότι το 
δοχείο περιέχει ένα πολλαπλάσιο του αριθµού τω κόκκινων φασολιών.» 

« Και συµφωνείς επίσης µε το  ότι ο Μ.Κ.Δ πρέπει επίσης να διαιρεί χωρίς να 
αφήνει υπόλοιπο τα καφέ φασόλια που απέµειναν στο έδαφος;» 



 Μετά από λίγα λεπτά σιωπής, ο έµπορος είπε κοροϊδευτικά στον Ευκλείδη:                                     
« Ναι, συµφωνώ αλλά εξακολουθείς να µην γνωρίζεις ποιος είναι ο Μ.Κ.Δ. » 

« Έχεις δίκαιο», είπε ο Ευκλείδης , « αλλά ο υπηρέτης σου θα το βρει!» 

Ο Ευκλείδης τότε είπε στον υπηρέτη: « Όπως ακριβώς έχεις ταιριάξει τα καφέ 
φασόλια στα κόκκινα, θέλω τώρα να ταιριάξεις τα κόκκινα φασόλια στα καφέ που 
έχουν αποµείνει στο έδαφος και να τα  τοποθετήσεις  µέσα σε ένα δεύτερο δοχείο. 
Συνέχισε να ταιριάζεις τα κόκκινα φασόλια στα καφέ µέχρι που να µείνουν πολύ λίγα 
κόκκινα φασόλια  και  αυτά να µην είναι αρκετά για να ταιριάξουν µε όλα τα καφέ. 

            Ο υπηρέτης συνέχιζε να κάνει αυτό που του 
είπε ο Ευκλείδης. Όταν τελείωσε, ο Ευκλείδης του 
ζήτησε να αντιστρέψει ξανά τη µέθοδο! Ο κύκλος 
αυτός συνεχίστηκε µέχρι τη δύση του ήλιου, όταν ο 
υπηρέτης έδειξε στον Ευκλείδη και στον έµπορο 
ότι στο έδαφος υπήρχαν µόνο τέσσερα κόκκινα 
φασόλια και καθόλου καφέ. Όλα τα υπόλοιπα 
φασόλια είχαν τοποθετηθεί στα δύο δοχεία. 

          « Εξαίρετα! Ο Μ.Κ.Δ είναι το τέσσερα. Τώρα, µπορείς να βάλεις τέσσερα 
φασόλια σε κάθε πιάτο, και δύο χρυσά νοµίσµατα στην τσέπη µου επειδή είχα δίκαιο 
και κέρδισα το στοίχηµα!», είπε ο Ευκλείδης στον έµπορο. 

Έτσι, καθώς ο Ευκλείδης γεύτηκε ακόµα ένα αµφορέα κρασί µαζί µε τον 
έµπορο, ο υπηρέτης έβαλε τέσσερα φασόλια σε κάθε πιάτο µιας και ο έµπορος είχε 
πολλά πιάτα! Όταν όµως τελείωσε, ανάφερε στους δύο κυρίους ότι του είχαν 
αποµείνει δύο κόκκινα φασόλια. 

Ο Ευκλείδης ξαφνιάστηκε « Μα δε γίνεται αυτό! Όταν δίνονται δύο αριθµοί, 
α και β, ο Μ.Κ.Δ του α και β πρέπει να είναι ίσος µε το Μ.Κ.Δ του α-β!»  

« Φυσικά, είπε ο έµπορος , και επιπλέον εάν το α είναι µεγαλύτερο από το β, ο 
Μ.Κ.Δ πρέπει επίσης να ισούται µε το Μ.Κ.Δ του α και του υπόλοιπου του α 
διαιρουµένου µε το β. Μπορεί να µην το πίστευα αυτό πριν, αλλά το πίστεψα µετά 
που σε είδα να βάζεις τον υπηρέτη µου να ταιριάξει και να µοιράσει τα κόκκινα και 
καφέ φασόλια.» 

Και τότε ο έµπορος γύρισε προς το µέρος του υπηρέτη του και είπε ειρωνικά: 

 « Γνωρίζω όµως πολύ καλά και τον υπηρέτη µου! Αυτό το αλητόπαιδο 
έκλεψε µερικά από τα φασόλια µου!», και ταυτόχρονα έδωσε στο νεαρό υπηρέτη  του 
µια δυνατή κλωτσιά και πήρε τον Ευκλείδη στο σπίτι για δείπνο. 

 

 

 



2) Εργασίες: 

α) Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο ανάλυσης αριθµών σε γινόµενο πρώτων  
παραγόντων, να βρείτε το Μ.Κ.Δ των αριθµών 68 και 48, 49 και 56, 120 και 36, 50 
και 136, 324 και 84. 

β)  Όπως διαβάσατε στην πιο πάνω ιστορία, ο αρχαίος Έλληνας µαθηµατικός 
Ευκλείδης ανακάλυψε ένα διαφορετικό τρόπο για να βρίσκει το Μ.Κ.Δ δύο αριθµών. 
Αυτό που έκανε ήταν να διαιρεί τους δύο αριθµούς µεταξύ τους και να βρίσκει το 
υπόλοιπο. Στη συνέχεια διαιρούσε ξανά το διαιρέτη της προηγούµενης διαίρεσης µε 
το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτής και επαναλάµβανε τη διαδικασία αυτή µέχρι που να 
φτάσει σε µηδενικό υπόλοιπο144.  

Παράδειγµα: 

§ Ο Μ.Κ.Δ του 36 και του 320 σύµφωνα µε τον τρόπο του Ευκλείδη: 

        320   36                   36   32                     32    4 

      - 288    8                 - 32    1                    - 32    8 

          32                            4                               0 

 

§  Ο Μ.Κ.Δ του 30 και του 103 σύµφωνα µε τον τρόπο του Ευκλείδη: 

       103     30                 30    13               13    4                   4    1             
 
      - 90      3                - 26    2                -12    3                 - 4    4            
     
         13                            4                          1                         0                   
 
 
 
γ)  Στο πρώτο παράδειγµα, το 4 διαιρεί ακριβώς το 32 άρα το 4 είναι ο Μ.Κ.Δ του 36 
     και 120.  Στο  δεύτερο   παράδειγµα , οι  αριθµοί  δεν  έχουν  άλλο  κοινό  διαιρέτη 
     εκτός   από   το   1,  άρα    ο     Μέγιστος   Κοινός   Διαιρέτης   τους    είναι   το   1. 
     Χρησιµοποιήστε   τον τύπο  της  Ευκλείδειας   διαίρεσης   Δ = δ. π + υ,    0 ≤ υ < δ 
     και   κάντε  τη  δοκιµή της  στις  πιο  πάνω  διαιρέσεις. 
 
 
δ) Να  βρείτε  το  Μ.Κ.Δ  των  αριθµών  που  σας  δόθηκαν  στη  δραστηριότητα  1 
    χρησιµοποιώντας  τον τρόπο του Ευκλείδη. Στη συνέχεια κάντε επαλήθευση των  
    διαιρέσεων   σας   µε   τη   βοήθεια   του   τύπου  της   Ευκλείδειας   διαίρεσης  
    Δ = δ. π + υ,  0 ≤ υ < δ.  
                                                
144 Εξαρχάκος, Θ. Γ. (1991): «Εισαγωγή στα Μαθηµατικά: Αξιωµατική θεµελίωση- Μαθηµατική 
απόδειξη, Θεµελίωση και οικοδοµηση των Αριθµητικών Συστηµάτων (Ν, Ζ, Q, R, C), Στοιχεία από τη 
θεωρία αριθµών» (τόµος Α΄- Άλγεβρα), Αθήνα: Σ. Αθανασόπουλος- Σ. Παπαδήµας & ΣΙΑ Ε.Ε. , σελ. 
350- 352. 



4.1.2. Από πού προήλθε το αριθµητικό µας σύστηµα: ένα παραµύθι για 
εισαγωγή στους  αριθµούς στην Α΄ τάξη δηµοτικού. 

 

 Στόχοι δραστηριότητας για την Α΄ τάξη δηµοτικού: 

 Η δραστηριότητα αυτή συνίσταται για εισαγωγή στους αριθµούς, δηλαδή πριν 
από τη διδασκαλία του 1. Στο στάδιο αυτό οι µαθητές δεν γνωρίζουν πώς να γράφουν 
τους αριθµούς αλλά µπορούν να τους αναγνωρίζουν από µνήµης. 

      
      Οι µαθητές: 
§ Να γνωρίσουν µέσα από ένα παραµύθι ότι οι σηµερινοί αριθµοί δηµιουργήθηκαν 
από τους Ινδούς και έγιναν γνωστοί στις χώρες της Ευρώπης διαµέσου των 
Αράβων. 

§ Να αναγνωρίσουν ότι όλοι οι λαοί συνεισέφεραν στην ανάπτυξη των 
µαθηµατικών και να σεβαστούν την προσφορά κάθε λαού.  

§ Να µπορούν να αναγνωρίζουν τους αριθµούς από το 0 έως το 9 µέσα από 
παιχνίδια µνήµης µε κάρτες και εικόνες. 

 

Διαδικασία /Οργάνωση τάξης: 

Ο δάσκαλος διαβάζει στους µαθητές το παραµύθι της ιστορίας των αριθµών 
ενώ ταυτόχρονα δείχνει στα παιδιά  εικόνες µε λέξεις που σχετίζονται µε το 
παραµύθι. Μετά το τέλος του παραµυθιού οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις που αφορούν ιστορικά στοιχεία του παραµυθιού. Ο δάσκαλος 
χρησιµοποιεί τις εικόνες µε λέξεις για να διευκολύνει τα παιδιά να απαντήσουν.                                        
Αφού τελειώσει το µέρος των ερωτήσεων, ο δάσκαλος δείχνει στα παιδιά τις κάρτες 
µε τους αριθµούς από το 0 µέχρι το 9 και ονοµάζει ένα-ένα τα ψηφία. Στη συνέχεια 
τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τους αριθµούς µέσα από ένα παιχνίδι µνήµης. 

 

Υλικά: 

§ Το παραµύθι της ιστορίας των αριθµών. 
§ Εικόνες µε λέξεις που να σχετίζονται µε το παραµύθι της ιστορίας των αριθµών. 
§ Κάρτες µε τα ψηφία 0 έως 9 για το παιχνίδι µνήµης. 

 

 

 

 



Δραστηριότητα: 

1) Το παραµύθι της ιστορίας των αριθµών: 

Μια φορά και έναν καιρό στη µακρινή χώρα της  Ινδίας, οι Ινδοί, οι  
κάτοικοι της  χώρας  είχαν  ένα πρόβληµα. Το  πρόβληµα  τους  ήταν πως  
δεν  είχαν αριθµούς  για να µπορούν  να  γράφουν τις  µαθηµατικές πράξεις  
που  σκέφτονταν.  Γι  αυτό  και  οι  Ινδοί  ήταν  πάρα  πολύ 
στεναχωρηµένοι.  Αγαπούσαν  πολύ  τα µαθηµατικά και δεν µπορούσαν  να 
ζήσουν χωρίς αριθµούς. 

 
Μια µέρα οι σοφοί γέροντες της χώρας αποφάσισαν ότι έπρεπε να κάνουν 

κάτι. Κάθισαν λοιπόν να συνεδριάσουν και να βρουν λύση στο πρόβληµα που τους 
ταλαιπωρούσε. Μετά από πολλές ώρες συζητήσεων, οι σοφοί γέροντες ανακοίνωσαν 
και στους υπόλοιπους Ινδούς ότι είχαν καταφέρει να δηµιουργήσουν αριθµούς! 145 
 
 

Οι  Ινδοί  ήταν πολύ  χαρούµενοι γιατί τώρα θα µπορούσαν  
να γράψουν όλες τις µαθηµατικές πράξεις που σκέφτονταν. Η 
µόνη δυσκολία που είχαν ήταν πως οι αριθµοί τους έµοιαζαν πιο 
πολύ µε σήµατα παρά µε ψηφία. Ακόµη, ο κάθε αριθµός είχε και 
το δικό του σήµα. Έτσι, όταν ήθελαν να γράψουν ένα πολύ µεγάλο  
αριθµό έπρεπε να θυµούνται πολλά σήµατα απέξω146. 
   

Οι Ινδοί σοφοί όµως σκέφτηκαν και πάλι ένα τρόπο να αντιµετωπίσουν το 
πρόβληµα µε τους µεγάλους αριθµούς. Σκέφτηκαν πως θα ήταν πιο εύκολο να 
γράφουν τους µεγάλους αριθµούς µε ολόκληρο το όνοµα τους. Και για να το κάνουν 
αυτό έδωσαν ένα ιδιαίτερο όνοµα σε κάθε αριθµό147. 

 
 Μια µέρα, κάποιοι άνθρωποι από µια άλλη χώρα 
αποφάσισαν να ταξιδέψουν  στη χώρα των Ινδών. Οι άνθρωποι 
αυτοί ονοµάζονταν Άραβες και τους άρεσαν πολύ τα ταξίδια και τα 
µαθηµατικά. Όταν οι Άραβες έφτασαν στη µακρινή Ινδία, ζήλεψαν  
επειδή  οι Ινδοί είχαν αριθµούς. Αποφάσισαν λοιπόν να κλέψουν 
τους αριθµούς των Ινδών και να τους πάνε στη δική τους χώρα. 
 
 Έτσι και έγινε. Οι Άραβες έκλεψαν τους αριθµούς και τους έκαναν δικούς 
τους. Τους άλλαξαν και λίγο για να µην είναι ακριβώς οι ίδιοι µε αυτούς των Ινδών. 
Ευτυχώς, οι Άραβες δεν  κράτησαν τους αριθµούς µόνο για τον εαυτό τους αλλά τους 
σκόρπισαν σε όλη τη γη µέσα από τα ταξίδια τους. Έτσι, καθώς  περνούσε ο καιρός, 
έµαθαν και οι υπόλοιποι λαοί του κόσµου γι αυτούς τους περίφηµους αριθµούς148. 
 
 

                                                
145  Ifrah, G. (χ. χ): ‘Histoire universelle des chiffres’ (Παγκόσµια Ιστορία των Αριθµών: η ιστορία µιας 
µεγάλης ανακάλυψης), (Δ. Φοινικοπούλου- Κ. Παπαγεωργίου Μ.τ.φ.), Αθήνα:  Σµυρνιωτάκης, σελ. 
243- 287. 
146  Ό.π. 
147  Ό.π. 
148  Ό.π. 



                Οι  αριθµοί µε τη βοήθεια των Αράβων, έφτασαν σιγά - σιγά  
µέχρι την Ισπανία. Στη χώρα Ισπανία πήγαιναν πολλοί  
µορφωµένοι άνθρωποι από διάφορες χώρες για να σπουδάσουν. 
Ένας από αυτούς τους µορφωµένους ανθρώπους ήταν και  ένας 
Γάλλος καλόγερος.  Ο καλόγερος  αυτός  γνώρισε  τους  
αριθµούς  που οι  Άραβες έκλεψαν  από τους Ινδούς. Όταν   
λοιπόν  επέστρεψε  στη   χώρα  του  τη   Γαλλία,  έφτιαξε   ένα      

                       αριθµητήριο  και  τους  τοποθέτησε πάνω.  Με  τον  τρόπο αυτό     
                                   τους δίδαξε και στους Γάλλους149. 
 
 

Στην αρχή, η Γαλλία και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγµα η 
Ιταλία, δεν ήθελαν τα νέα ψηφία που τους δίδαξε ο Γάλλος καλόγερος. Τα θεωρούσαν 
πολύ παράξενα και «µαγικά».  Γι αυτό και κατηγόρησαν τον καηµένο καλόγερο ότι 
ήταν µάγος και αποφάσισαν ότι δε θα χρησιµοποιούσαν τους µαγικούς του αριθµούς! 
Όµως, µετά από πολλά χρόνια, οι κάτοικοι των χωρών της Ευρώπης κατάλαβαν το 
λάθος τους. Δέχτηκαν να χρησιµοποιήσουν και αυτοί τους αριθµούς που οι Άραβες 
έκλεψαν από την Ινδία . Τους δίδαξαν σε µας σήµερα και έτσι ζήσανε όλοι καλά και 
εµείς καλύτερα150. 
 
 
 
Ερωτήσεις που µπορούν να υποβληθούν σε συνδυασµό µε τις σχετικές εικόνες:151 

α) Ποιος λαός δηµιούργησε τους αριθµούς που εµείς γνωρίζουµε σήµερα; 

 

 

 

                                                    

 

             

 

              Έλληνες                                  Ινδοί                               Άραβες      

 
 
                                                
149  Ifrah, G. (χ. χ): ‘Histoire universelle des chiffres’ (Παγκόσµια Ιστορία των Αριθµών: η ιστορία µιας 
µεγάλης ανακάλυψης), (Δ. Φοινικοπούλου- Κ. Παπαγεωργίου Μ.τ.φ.), Αθήνα:  Σµυρνιωτάκης, σελ. 
243- 287. 
150  Ό.π. 
151 Οι µαθητές επιλέγουν τη σωστή απάντηση επιλέγοντας την κατάλληλη εικόνα διότι σε αυτό το 
στάδιο δεν έχουν µάθει ακόµη να διαβάζουν. 



β) Τι το σπουδαίο έφτιαξε ο Γάλλος καλόγερος;    
 
 
 
                           

  

                               

 

 

      Χάρακα                                          Υπολογιστή                             Αριθµητήριο 

 

 

γ) Οι αριθµοί των Ινδών έµοιαζαν περισσότερο:   

 

                                                          1   5   9                         …    …..  

                2   4   7                         .   ..   …. 

       

       Με σήµατα                               Με ψηφία                            Με τελείες 

 
 
 
 
 
2) Το παιχνίδι µνήµης: 

            Ο δάσκαλος τοποθετεί τις κάρτες µε τα ψηφία 0 έως 9 σε διάφορα µέρη της 
αίθουσας. Για παράδειγµα, βάζει την κάρτα µε το ψηφίο 4 πάνω στην έδρα, την 
κάρτα µε το ψηφίο 7 πάνω στον πίνακα, την κάρτα µε τον αριθµό 2 πίσω από την 
πόρτα κ.ο.κ. Στη συνέχεια ζητά από τα παιδιά να του απαντήσουν σε ερωτήσεις του 
τύπου « Πού βρίσκεται ο αριθµός 7;», «Πού έχει κρυφτεί ο αριθµός 2;», «Πού πήγε ο 
αριθµός 4;». Όταν τα παιδιά αναγνωρίσουν που βρίσκεται ο κάθε αριθµός τότε ο 
δάσκαλος µαζεύει τις κάρτες και τις ανατοποθετεί στην αίθουσα. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται µέχρι που όλα τα παιδιά να µπορούν να αναγνωρίζουν τους αριθµούς. 

 



4.2. Μετρώντας  µε  τα  δάκτυλα: ένας  περίεργος τρόπος παζαρέµατος που   
        χρησιµοποιούν στην Αραβία, στο Ιράκ, στο Ιράν και άλλες Ανατολικές 
        χώρες, Α΄ τάξη. 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας: 

 
      Οι µαθητές: 
§ Να γνωρίσουν τη δαχτυλική τεχνική που χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα κατά 
τη διάρκεια εµπορικών συναλλαγών στην Αλγερία, στην Αραβία, στη Συρία, στο 
Ιράκ, στο Ιράν, καθώς και στην Ινδία, τη Μογγολία και στην Κίνα. Με τον τρόπο 
αυτό θα µάθουν τη µέθοδο απονοµής µιας ολόκληρης αξίας σε κάθε δάχτυλο µε 
την κανονική σειρά διαδοχής των αριθµών, αρχίζοντας από τη µονάδα. 

§ Να αναγνωρίζουν γρήγορα αριθµούς από το 1 µέχρι το 9 που τους δείχνονται µε 
τη δακτυλική τεχνική και να µπορούν να σχηµατίζουν τους αριθµούς αυτούς µε 
τα δάχτυλα τους. 

§ Να βρίσκουν, να αναγνωρίζουν, και να δείχνουν µε τα δάκτυλα τους τον 
προηγούµενο και τον επόµενο ενός αριθµού σε αριθµούς µέχρι το 10*. 

§ Να αναλύουν σε αθροίσµατα τους αριθµούς µέχρι το 10 µε βάση την πεντάδα και 
τα διπλά (ν + ν) και να υπολογίζουν τα αθροίσµατα αυτά*. 

 
 
Οργάνωση τάξης /διαδικασία: 
 

Ο δάσκαλος αναφέρει στους µαθητές λίγα λόγια για τη δακτυλική τεχνική που 
χρησιµοποιούν στην Αραβία, το Ιράκ και άλλες Ανατολικές χώρες. Χρησιµοποιεί τις 
κάρτες που φαίνονται παρακάτω για να δείξει στους µαθητές τη δαχτυλική τεχνική. 
Στη συνέχεια παροτρύνει τους µαθητές να προσπαθήσουν να σχηµατίσουν µε τα 
δάκτυλα τους αριθµούς από το 1 µέχρι το 10 σύµφωνα µε αυτά που βλέπουν στις 
κάρτες. Όταν οι µαθητές κατανοήσουν τη δακτυλική τεχνική, ο δάσκαλος προχωρεί 
σε λίγο πιο σύνθετες ασκήσεις. 
 
 
Υλικά: 
 
§ Πληροφορίες σχετικά µε τη δακτυλική τεχνική που χρησιµοποιούν στην Αραβία, 
το Ιράκ και άλλες Ανατολικές χώρες. 

§ Κάρτες που να απεικονίζουν τη δακτυλική τεχνική. 
 
 
Δραστηριότητα: 
 
1)  Πληροφορίες σχετικά µε τη δακτυλική τεχνική:152 
 
 Σε µερικές χώρες του κόσµου όπως η Αλγερία, η Αραβία, η Συρία, το Ιράκ, το 
Ιράν, καθώς και η Ινδία, η Μογγολία και η Κίνα, οι έµποροι χρησιµοποιούν ένα πολύ 
περίεργο τρόπο για να µετρούν µε τα δάχτυλα τους. Όταν αγοράζουν ή πωλούν τα 
                                                
152 Ifrah, G. (χ. χ): ‘Histoire universelle des chiffres’ (Παγκόσµια Ιστορία των Αριθµών: η ιστορία µιας 
µεγάλης ανακάλυψης), (Δ. Φοινικοπούλου- Κ. Παπαγεωργίου Μ.τ.φ.), Αθήνα:  Σµυρνιωτάκης, σελ. 
78- 80. 



εµπορεύµατα τους σχηµατίζουν τους αριθµούς των τιµών µε τα δάχτυλα τους. Έτσι 
λένε στους πελάτες τους πόσο κοστίζει ένα εµπόρευµα που θέλουν να πουλήσουν. 
 
 Πώς όµως γινόταν ακριβώς όλη αυτή η διαδικασία; Ο αγοραστής και ο 
πωλητής κάθονταν ο ένας απέναντι στον άλλον και έβαζαν τα δεξιά τους χέρια κάτω 
από ένα κοµµάτι ύφασµα. Το ύφασµα το κρατούσαν µε τα αριστερά τους χέρια. 
Ύστερα άγγιζαν ο ένας τα δάχτυλα του άλλου και σχηµάτιζαν στα δάκτυλα τους τις 
τιµές των εµπορευµάτων. Το παζάρεµα αυτό µπορούσε να κρατήσει πολλές ώρες. 
 
 Στις κάρτες που ακολουθούν φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο οι έµποροι 
σχηµάτιζαν τους αριθµούς από το 1 µέχρι το 9. 
 
 

 
 
 
 

         1                                  2                       3                              4 
 
 

                     
 
 

                                                                 
          5                                     6                                                  7 
 
 
 
      
                        8                                                                     9                    
 
 
                                                        
2) Εργασίες: 
 
 Αφού τα παιδιά κατανοήσουν τη δαχτυλική τεχνική, ο δάσκαλος µπορεί να 
παίξει ένα παιχνίδι µε κάρτες µαζί µε τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
µπορούν να διατυπωθούν προφορικές ερωτήσεις της µορφής: 
 
α) Ποιον αριθµό δείχνουν οι παρακάτω κάρτες;  
 

 
 
 
 

         
 
                
 



β) Δείξετε µε τα δάκτυλα σας τους αριθµούς  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
 
 
 
γ) Στις κάρτες που ακολουθούν φαίνονται κάποιοι αριθµοί. Βρέστε τους και πείτε 
ποιοι είναι οι προηγούµενοι και οι επόµενοι τους. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ) Δείξετε µε τα δάκτυλα σας τον προηγούµενο και επόµενο αριθµό του 7, του 5, του 
3, του 6, του 4, του 2, και του 8. 
 
 
ε) Στις κάρτες που ακολουθούν φαίνονται κάποια αθροίσµατα. Ποια είναι; Δώστε το 
αποτέλεσµα τους. 
 
                              
                       +                              =                                              +                              = 
                                                                                                       
 
                                  
                       +                            =                                                +                              =      
 
 
 
                       +                           =                                                 +                              =                                                                 
 
 
 
 
στ) Σχηµατίστε µε τα δάκτυλα σας το αποτέλεσµα των πιο κάτω εξισώσεων. 
 
       5 + 3 =                        4 + 4 =                        2 + 2 =                       3 + 1 = 
 
       2 + 4 =                        3 + 3 =                        6 + 2 =                       5 + 4 = 
 
       3 + 4 =                        6 + 3 =                        4 + 3 =                       7 + 2 = 
 
   
   
ζ) Τα παιδιά µπορούν να επαναλάβουν τις παραπάνω εργασίες µε το διπλανό τους. 
 



4.3. Tο αριθµητήριο: µια σύντοµη ιστορία προέλευσης του άβακα και µια αστεία 
        ιστορία µε τον Κοµφούκιο, Β΄ τάξη. 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας:  
 
     Οι µαθητές: 
§ Να γνωρίσουν ότι το αριθµητήριο χρησιµοποιείται από πολλούς λαούς και ότι 
κάθε χώρα έχει το δικό της τύπο αριθµητηρίου, π.χ το κινέζικο και ρώσικο 
αριθµητήριο. 

§ Να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει  το αριθµητήριο. 
§  Να γνωρίσουν την ιστορία του Κοµφούκιου. 
§ Να µπορούν να γράφουν και να ονοµάζουν τους φυσικούς αριθµούς µέχρι το 

1000 και να περνούν από τη λεκτική στη συµβολική γραφή*. 
§ Να διακρίνουν τη διαφορετική αξία θέσης των ψηφίων (µονάδες, δεκάδες, 
εκατοντάδες, χιλιάδες)*. 

 
 
Οργάνωση τάξης: 
 
 Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες. Ρωτώνται αν γνωρίζουν τι είναι το 
αριθµητήριο και αν έχουν δει πως µοιάζει. Στην περίπτωση που µέσα στην τάξη 
υπάρχουν παιδιά µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές τότε ζητείται από αυτά να 
περιγράψουν πώς µοιάζουν τα αριθµητήρια στη δική τους χώρα. Ο δάσκαλος µπορεί 
να δείξει στα παιδιά εικόνες µε αριθµητήρια διαφόρων χωρών. Στη συνέχεια 
απαγγέλλεται στα παιδιά η σύντοµη ιστορία προέλευσης του άβακα και η αστεία 
ιστορία µε τον Κοµφούκιο και το αριθµητήριο. Αφού τα παιδιά ακούσουν την ιστορία 
προχωρούν στη λύση ασκήσεων µε αριθµητήρια. 
 
 
Υλικά: 
 
§ Αριθµητήρια από διάφορες χώρες π.χ κινέζικο, ιαπωνικό, ρώσικο. 
§ Εικόνες µε τα αριθµητήρια διαφόρων χωρών στην περίπτωση που είναι δύσκολο 
για το δάσκαλο να προµηθευτεί αριθµητήρια. 

§ Ένα σκοινί µε κόµβους ώστε οι µαθητές να κατανοήσουν πώς οι άνθρωποι στα 
παλιά χρόνια υπολόγιζαν πόσα χρήµατα ξόδευαν. 

 
 
Δραστηριότητα: 
 
1) Μια σύντοµη ιστορία προέλευσης του άβακα: 

 
Το αριθµητήριο είναι µα συσκευή που χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι  πριν 

ακόµα ανακαλυφθούν οι αριθµοί, για να µετρούν και να κάνουν διάφορους 
υπολογισµούς. Οι έµποροι χρησιµοποιούσαν τα αριθµητήρια για να µετρούν τα 
εµπορεύµατα που αγόραζαν και πουλούσαν αλλά και για να υπολογίζουν την τιµή 
των εµπορευµάτων αυτών153. Τα αριθµητήρια αποτελούνται συνήθως από κάποιο 

                                                
153 http://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus/history.html 



αριθµό βεργών και από µικρά σφαιρίδια. Τα σφαιρίδια είναι περασµένα πάνω στις 
βέργες και µπορούν να µετακινηθούν ώστε να σχηµατίζουν αριθµούς.  

 
Οι Κινέζοι ήταν από τους πρώτους που χρησιµοποίησαν το αριθµητήριο. Στη 

συνέχεια, το αριθµητήριο έγινε γνωστό στην Κορέα, την Ιαπωνία, τη Ρωσία και τις 
χώρες της Ευρώπης. Σήµερα, η κάθε χώρα έχει το δικό της τύπο αριθµητηρίου154. Οι 
άνθρωποι εξακολουθούν να το χρησιµοποιούν  στις δουλειές τους ακόµη και σήµερα 
διότι µε αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάποιο λάθος! 
 
 
2) Μια αστεία ιστορία µε τον Κοµφούκιο155: 
 
 Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν σκοινιά µε κόµβους για να  
υπολογίζουν πόσα χρήµατα ξόδευαν. Για παράδειγµα, ένας κόµβος πάνω στο σκοινί 
µπορούσε να σήµαινε 1 ευρώ, 2 κόµβοι να σήµαιναν 2 ευρώ κ.ο.κ. Το σκοινί αυτό 
έκανε πολύ καλά τη δουλεία του όταν οι άνθρωποι το χρησιµοποιούσαν για να 
κάνουν πράξεις µε µικρούς αριθµούς. Όταν όµως το χρησιµοποιούσαν για να κάνουν 
πράξεις µε µεγάλους αριθµούς, έκαναν πάρα πολλά λάθη. 
 

Μια φορά, πριν πολλά χρόνια, υπήρχε µια πόλη στην αρχαία Κίνα που 
αντιµετώπιζε προβλήµατα. Οι κάτοικοι της πόλης αυτής δεν ήξεραν πώς να 
υπολογίζουν τα χρήµατα που ξόδευαν. Και όταν έπρεπε να κάνουν πράξεις µε 
µεγάλους αριθµούς έκαναν πολλά λάθη στους υπολογισµούς τους. Ο βασιλιάς της 
Κίνας ήταν πολύ απελπισµένος µε την κατάσταση αυτή. Ήθελε να βρει ένα έξυπνο 
και µορφωµένο άνθρωπο που θα τον βοηθούσε να σκεφτεί ένα τρόπο να υπολογίζει 
τα χρήµατα που σπαταλούσε, χωρίς να κάνει συνεχώς λάθη. 

 
Ένας από τους συµβούλους του βασιλιά του είπε ότι στην Κίνα υπήρχε ένας 

πολύ έξυπνος και µορφωµένος άνθρωπος που τον έλεγαν Κοµφούκιο. Μια καλή  
µέρα λοιπόν, ο βασιλιάς κάλεσε τον Κοµφούκιο στο παλάτι και του είπε να σκεφτεί 
ένα τρόπο για να κάνει πράξεις µε µεγάλους αριθµούς, χωρίς όµως να κάνει λάθη. 

 
Όταν ο Κοµφούκιος έφυγε από το παλάτι του βασιλιά πήγε στο σπίτι του ώστε 

να σκεφτεί πώς θα µπορούσε να βοηθήσει το βασιλιά. Ήταν όµως πολύ 
προβληµατισµένος και στεναχωρηµένος γιατί δεν µπορούσε να σκεφτεί κάτι. Η 
γυναίκα του Κοµφούκιου παρατήρησε ότι ο σύζυγος της ήταν πολύ σκεφτικός. Τον 
ρώτησε λοιπόν τι είχε και ήταν στεναχωρηµένος. 
 
           Ο Κοµφούκιος είπε στη γυναίκα του:  
 

«Ο βασιλιάς µου ζήτησε να κάνω κάτι πολύ δύσκολο και σηµαντικό»,  και της 
εξήγησε αυτά που του ζήτησε ο βασιλιάς.  
 

Μόλις το άκουσε αυτό η γυναίκα του Κοµφούκιου, του είπε: 
 

                                                
154 http://www.thop.net/hardware/abacus.html 
155 http://www.hsilai.org/englsh/e_hsilai/meritimes/detail.asp?index=8164&page=D 

 
 



 « Έχω µια ιδέα! Μπορείς να κάνεις αυτό που κάνω και εγώ για να υπολογίζω 
τα χρήµατα που ξοδεύουµε!» 

 
Ο Κοµφούκιος τότε τη ρώτησε παραξενεµένος: 
 
«Και τι είναι αυτό που κάνεις ακριβώς;» 
 
«Κάθε φορά που φέρνεις χρήµατα στο σπίτι τα µετρώ. Μετά παίρνω ένα 

σκοινί και βάζω πάνω στο σκοινί τόσες χάντρες όσες είναι και τα χρήµατα που 
µέτρησα.  Όταν  θέλω να αγοράσω  κάτι, αφαιρώ  από  το  σκοινί  τόσες χάντρες όσες 
ήταν και τα χρήµατα  που  ξόδεψα. Με τον τρόπο ξέρω ακριβώς πόσα χρήµατα µου 
µένουν!» 
         
 Ο Κοµφούκιος ακολούθησε τη συµβουλή της γυναίκας του. Κατάφερε λοιπόν  
να κάνει πράξεις µε αριθµούς και σωστούς υπολογισµούς όταν οι αριθµοί ήταν από 
το 1 µέχρι το 10. Δεν µπορούσε όµως να κάνει σωστές πράξεις όταν οι αριθµοί ήταν 
µεγαλύτεροι από 10. 
 

Η γυναίκα του που ήταν και αυτή πολύ έξυπνη του είπε: 
 
 «Δοκίµασε να χρησιµοποιήσεις δύο σκοινιά. Το ένα σκοινί µπορείς να το 

χρησιµοποιήσεις για να κάνεις τους υπολογισµούς σου από το 1 µέχρι το 10. Το άλλο 
σκοινί µπορείς να το χρησιµοποιήσεις για να κάνεις τους υπολογισµούς σου από το 
δέκα µέχρι το 100». 

 
Ο Κοµφούκιος µόλις άκουσε αυτό που του είπε η γυναίκα του ήξερε αµέσως 

τι έπρεπε να κάνει. Σκέφτηκε να χρησιµοποιήσει πολλά σκοινιά: Ένα σκοινί µε 
χάντρες για τους αριθµούς µέχρι το 10, ένα σκοινί για τους αριθµούς µέχρι το 100, 
ένα σκοινί για τους αριθµούς µέχρι  το 1000 κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να 
κάνει σωστούς υπολογισµούς µε πολύ µεγάλους αριθµούς. Όµως, χωρίς ο ίδιος να το 
γνωρίζει, αυτό που είχε δηµιουργήσει στην πραγµατικότητα ήταν ένα είδος 
αριθµητήριου. 

 
  Ο βασιλιάς έστειλε έναν από τους συµβούλους του στο σπίτι του 

Κοµφούκιου για να ελέγξει αν ο έκανε αυτό που του ζητήθηκε. Όταν ο σύµβουλος 
έφτασε στο σπίτι του Κοµφούκιου είδε ότι ο Κοµφούκιος δεν έκανε τίποτα άλλο από 
το να παίζει µε σκοινιά και χάντρες. Πήγε λοιπόν πίσω στο παλάτι και είπε στο 
βασιλιά ότι ο Κοµφούκιος έπαιζε συνεχώς µε χάντρες και δεν έκανε τη δουλειά του!  

 
Τότε ο βασιλιάς θύµωσε πάρα πολύ και ζήτησε να έρθει ο Κοµφούκιος στο 

παλάτι για να τον τιµωρήσει. Προς µεγάλη του έκπληξη όµως, είδε ότι ο Κοµφούκιος 
κατάφερε να σκεφτεί έναν τρόπο για να µετρά και να κάνει πράξεις  µε  µεγάλους 
αριθµούς. Ο Κοµφούκιος εξήγησε και στο βασιλιά τον τρόπο µε τα σκοινιά και τις 
χάντρες µε τον οποίο έκανε σωστές πράξεις. Ο βασιλιάς που ήταν πια  πολύ 
ευχαριστηµένος, αντάµειψε και επαίνεσε κατάλληλα τον Κοµφούκιο.  

 
Ο µύθος λέει  ότι τα σκοινιά µε τις χάντρες βοήθησαν τους κατοίκους της 

πόλης στην αρχαία Κίνα να ανακαλύψουν το πραγµατικό  αριθµητήριο µετά από 
πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι και ο βασιλιάς  πίστευαν ότι ο Κοµφούκιος ήταν ο 
δηµιουργός του αριθµητηρίου. Στην πραγµατικότητα όµως, γνωρίζουµε ότι πίσω από 



όλη αυτή την ιστορία κρύβεται  η έξυπνη γυναίκα του Κοµφούκιου που του είχε 
δώσει τη φαεινή ιδέα µε τα σκοινιά και τις χάντρες! 

 
Σήµερα, οι Κινέζοι αισθάνονται πολύ περήφανοι διότι διέδωσαν το 

αριθµητήριο και στους υπόλοιπους λαούς του κόσµου. 
 

 
3) Εργασίες: 
 
α) Ποιους αριθµούς δείχνουν τα αριθµητήρια; 
 
 
              
 
 
 
 
    Χ   Ε   Δ   Μ               Χ   Ε  Δ    Μ                Χ   Ε  Δ   Μ               Χ   Ε   Δ   Μ 
 
 
β) Σχηµατίστε τους αριθµούς που βρίσκονται  µέσα στα τετραγωνάκια  στα  
παρακάτω αριθµητήρια. 
 
 
 
 
  
 
  Χ   Ε    Δ  Μ                    Χ   Ε    Δ   Μ              Χ   Ε    Δ   Μ            Χ   Ε   Δ   Μ 
      
        10                                     146                                 8                             2135 
 
 
 
γ) Στο µεσαίο αριθµητήριο φαίνεται ένας αριθµός. Βρες ποιος είναι .Στη συνέχεια 
δείξε στο αριστερό αριθµητήριο τον προηγούµενο του και στο δεξιό τον επόµενο του. 
 
 
 
 
 
       Χ    Ε   Δ   Μ                         Χ  Ε   Δ   Μ                          Χ    Ε   Δ   Μ 
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4.4. Τα «τραπέζια» πολλαπλασιασµού και το τετράγωνο Vedic, Γ’ τάξη  
       (Multiplication Tables and the Vedic square). 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας:        
 
     Οι µαθητές: 

§ Να σταθεροποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική του νοερού 
πολλαπλασιασµού (προπαίδεια) µέσα από τη συµπλήρωση  πίνακα*. 

§ Να µπορούν να εκτελούν απλούς πολλαπλασιασµούς και διαιρέσεις* µε τη 
βοήθεια του πίνακα που έχουν συµπληρώσει.  

§ Να  γνωρίσουν πώς προκύπτει το τετράγωνο Vedic.   
§ Να γνωρίσουν ότι το τετράγωνο Vedic έχει τις ρίζες του στα αρχαία και ιερά 
κείµενα της θρησκείας των Ινδουιστών και έτσι να αναγνωρίσουν την προσφορά 
τους στον τοµέα των µαθηµατικών. 

§ Να αντιληφθούν ότι οι αριθµοί έχουν «σχήµατα», όπως και τα διάφορα 
αντικείµενα γύρω τους, µε τη βοήθεια του τετραγώνου Vedic. 

§ Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να σχεδιάζουν τα γεωµετρικά σχήµατα 
(τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο)* που προκύπτουν από τα σύνθετα σχήµατα των 
αριθµών του τετραγώνουVedic. 

§ Να παρατηρούν αν ένα σχήµα έχει άξονα συµµετρίας και να αναγνωρίζουν το 
συµµετρικό του ως προς τον άξονα αυτό*. 

§ Να παρατηρήσουν ότι για κάθε «σχήµα» αριθµού στο τετράγωνο Vedic υπάρχει 
ακόµη ένα «σχήµα» αριθµού το οποίο αποτελεί αντανάκλαση του και ότι το 
άθροισµα αυτών των δύο αριθµών είναι ίσο µε 9. 

 

Δραστηριότητα: 

1) Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και µετά κάντε τους πολλαπλασιασµούς και  
τις διαιρέσεις που ακολουθούν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           
2   6        
3           
4      24     
5           
6           
7           
8           
9         81  
10           



 

3 Χ 7 =                                       60 : 10 =                                      8 Χ 9 =                   
21 : 3 =                                              10 Χ 6  =                                             72 : 9 =     
21 : 7 =                                                60 :  6  =                                              72 : 8 = 
64 : 8 =                                                36 :  9  =                                              40 : 5 =    
8 Χ 8 =                                                   9 Χ 4 =                                                  5 Χ 8 = 
9 Χ9 =                                                    36 : 4 =                                                  40 : 8 = 

 

2) Ο πίνακας που ακολουθεί  έχει κάποιες µαγικές µαθηµατικές ιδιότητες! Για να 
τον φτιάξουµε χρειάστηκε να κάνουµε κάποιες αλλαγές στον πίνακα της άσκησης 
1. Αυτό τον µαγικό πίνακα τον ήξεραν και οι Ινδοί πολύ πριν τον µάθουµε εµείς. 
Και αυτό το γνωρίζουµε διότι τα αρχαία και ιερά κείµενα της θρησκείας των 
Ινδουιστών στην Ινδία, αναφέρουν κάποιες πληροφορίες για τις µαγικές του 
ιδιότητες156. 

Χ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 
 

 Για να φτιάξουµε αυτό τον µαγιό πίνακα έπρεπε να κάνουµε το εξής157: 

Όσοι αριθµοί του πρώτου πίνακα ήταν µικρότεροι και ίσοι του 9, 
µεταφέρθηκαν στην ίδια ακριβώς θέση στον µαγικό πίνακα. Μπορείτε να τους δείτε 
µε µπλε χρώµα. 

Όσοι όµως αριθµοί του πρώτου πίνακα ήταν µεγαλύτεροι από το 9 έπρεπε να 
αλλάξουν. Για να τους αλλάξουµε πήραµε τα ψηφία που τους αποτελούν και τα 
προσθέσαµε µεταξύ τους. Αυτό το κάναµε πολλές φορές µέχρι που να έχουµε ένα 
αριθµό  µικρότερο ή ίσο του 9. Οι αριθµοί αυτοί είναι µε κόκκινο χρώµα. 

Παράδειγµα: 

α) Πήραµε τον αριθµό 15. Προσθέσαµε τα ψηφία του, δηλαδή 1 + 5 = 6. Στη 
συνέχεια  βάλαµε το 6 στη θέση του 15, στο δεύτερο πίνακα. 

                                                
156 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press,  p.119 
157  Ό.π. σελ 121-125. 

Χ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 2 4 6 8 1 3 5 7 9 
3 3 6 9 3 6 9 3 6 9 
4 4 8 3 7 2 6 1 5 9 
5 5 1 6 2 7 3 8 4 9 
6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 
7 7 5 3 1 8    9 
8 8 7 6 5 4    9 
9 9 9 9 9 9    9 



β) Πήραµε τον αριθµό 48. Προσθέσαµε τα ψηφία του, δηλαδή 4 +  8 = 12. Επειδή 
όµως το  12  είναι  µεγαλύτερο  από  το  9, προσθέσαµε  ξανά τα ψηφία του. Δηλαδή 
1 + 2 = 3. Στη συνέχεια βάλαµε το 3 στη θέση του 48, στο δεύτερο πίνακα. 

Εργασία: Προσπάθησε να συµπληρώσεις τον υπόλοιπο µαγικό πίνακα σύµφωνα µε 
τα παραδείγµατα! 

 

3) Ο πίνακας αυτός όµως έχει και κάποιες άλλες µαγικές ιδιότητες. Μέσα σε αυτόν 
βρίσκονται κρυµµένα τα σχήµατα των αριθµών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Για να 
µπορέσετε να βρείτε τι σχήµα έχουν οι αριθµοί 1 και 7 θα πρέπει να ενώσετε 
µεταξύ τους όλα τα 1 και όλα τα 7 που βρίσκονται µέσα στους πίνακες158. 

 

 

Απαντήστε στα παρακάτω: 

§ Από ποια γνωστά σας σχήµατα αποτελείται το σχήµα του αριθµού 1; 
§ Από ποια γνωστά σας σχήµατα αποτελείται το σχήµα του αριθµού 7; 
§ Σε ποιο από τα δύο σχήµατα µπορείτε να βρείτε άξονα συµµετρίας; Σηµειώστε 
τον άξονα συµµετρίας µε κόκκινο χρώµα. 

4) Φτιάξτε τους µαγικούς πίνακες και βρείτε τι σχήµα έχουν οι αριθµοί 2 και 8. Τι 
παρατηρείτε; Με ποια άλλα σχήµατα µοιάζουν τα σχήµατα των αριθµών 2 και 8; 
Ποιο από τα σχήµατα των αριθµών 2 και 8 έχει άξονα συµµετρίας; Σηµειώστε τον 
άξονα συµµετρίας µε κόκκινο χρώµα. 

 

5) Φτιάξτε τα σχήµατα των αριθµών 5 και 4. Τι παρατηρείτε; Με ποια άλλα  
ζευγάρια αριθµών νοµίζετε ότι θα συµβεί το ίδιο πράγµα; Γιατί; 

 

                                                
158 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press, p.122- 124. 

Χ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 2 4 6 8 1. 3 5 7 9 
3 3 6 9 3 6 9 3 6 9 
4 4 8 3 7 2 6 1. 5 9 
5 5 1. 6 2 7 3 8 4 9 
6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 
7 7 5 3 1. 8 6 4 2 9 
8 8 7 6 5 4 3 2 1. 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Χ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 
2 2 4 6 8 1 3 5 7. 9 
3 3 6 9 3 6 9 3 6 9 
4 4 8 3 7. 2 6 1 5 9 
5 5 1 6 2 7. 3 8 4 9 
6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 
7 7. 5 3 1 8 6 4 2 9 
8 8 7. 6 5 4 3 2 1 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 



4.5. Το κινέζικο µαγικό τετράγωνο 3×3, Δ´ τάξη159. 

 
 Στόχοι δραστηριότητας: 
 
      Οι µαθητές:  
§ Να µάθουν ποιο είναι το ιστορικό υπόβαθρο των µαγικών τετραγώνων. 
§ Να µάθουν τις δυνατότητες του µαγικού τετραγώνου 3×3. 
§ Να γνωρίσουν τις δηµιουργικές και µαθηµατικές προοπτικές των µαγικών 
τετραγώνων. 

§ Να µπορούν να παρατηρούν µέσα σε σύνθετα σχήµατα αν ένα σχήµα έχει άξονα 
συµµετρίας και να εντοπίζουν το συµµετρικό του ως προς τον άξονα αυτό*. 

§ Να κατανοήσουν ότι για να κατασκευαστεί ένα µαγικό τετράγωνο µε εννέα 
αριθµούς πρέπει το άθροισµα των αριθµών αυτών να διαιρείται ακριβώς µε το 
τρία και κανένας από τους εννέα αριθµούς δεν πρέπει να επαναλαµβάνεται. 

§ Να µάθουν ότι για να βρούµε το άθροισµα των αριθµών οριζόντια, κατακόρυφα 
και διαγώνια σε ένα µαγικό τετράγωνο πρέπει να διαιρέσουµε το άθροισµα των 
εννέα αριθµών µε τον αριθµό 3. 

§ Εξάσκηση στην πρόσθεση µε µονοψήφιους και διψήφιους αριθµούς*. 
 
 
Οργάνωση τάξης: 
 
 Οι µαθητές χωρίζονται σε τρεις  µεγάλες οµάδες και καλούνται να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν το µύθο των µαγικών τετραγώνων, τους 
αριθµούς και κάποιες πράξεις µε αριθµούς. Στη συνέχεια οι οµάδες ανταλλάζουν 
µεταξύ τους τα φύλλα εργασίας και συζητούν µέσα στην τάξη τις απαντήσεις. Στο 
τέλος της δραστηριότητας προβάλλονται διαφάνειες σχετικές µε το θέµα. 
 
 
Υλικά: 
 
§ Φύλλα εργασίας για τις οµάδες. 
§ Μηχάνηµα προβολής διαφανειών. 
§ Διαφάνειες που να δείχνουν µαγικά τετράγωνα µε γραµµές και χωρίς γραµµές, 
φωτογραφίες της χελώνας µε το µαγικό τετράγωνο στο καβούκι και οτιδήποτε 
σχετικό µε µαγικά τετράγωνα µπορεί να προµηθευτεί ο δάσκαλος. 

 
 
Δραστηριότητα: 
 
1) Η ιστορία των µαγικών τετραγώνων: 

 
Τα µαγικά τετράγωνα υπάρχουν στη ζωή µας πάνω από 3000 χρόνια και 

χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην αρχαία Κίνα. Αποτελούν απογόνους του 
παλαιότερου µαγικού τετραγώνου 3×3 το οποίο σύµφωνα µε το µύθο βρέθηκε 

                                                
159 Suzanne and Richard Alejandre’s: «Lo Shu Activity» 
  ( http://mathforum.org/alejandre/magic.square.html ) 
 



τυπωµένο στο κέλυφος µιας  χελώνας. Ο µύθος του µαγικού τετραγώνου έχει ως 
εξής: 

 
Τα πολύ παλιά χρόνια στην αρχαία Κίνα οι Κινέζοι πίστευαν ότι ο Θεός του 

«Κίτρινου Ποταµού» ήταν θυµωµένος µαζί τους και γι αυτό έφερνε στη χώρα τους 
µεγάλες πληµµύρες. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν να προσφέρουν µερικές θυσίες στο Θεό 
του Ποταµού ώστε να σταµατήσουν την οργή του και έτσι να σταµατήσουν και οι 
πληµµύρες. 

 
Παρά τις προσπάθειες τους ο Θεός δεν αποδεχόταν τις θυσίες και οι 

πληµµύρες συνεχίζονταν. Το παράξενο όµως ήταν ότι κάθε φορά που 
πραγµατοποιούσαν µια θυσία, µια χελώνα έβγαινε στην όχθη του «Κίτρινου 
Ποταµού» και περπατούσε γύρω από το βωµό. Οι άνθρωποι που έβλεπαν τη χελώνα 
καταλάβαιναν ότι ήθελε να τους µεταδώσει κάποιο µήνυµα, αλλά δεν µπορούσαν να 
σκεφτούν ποιο ήταν το µήνυµα της. Μια µέρα όµως ένα παιδί παρατήρησε ότι πάνω 
στο καβούκι της χελώνας υπήρχαν κάποια παράξενα σχήµατα µε κουκκίδες: 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
 
  
 
 
 
 
 
 
 Αρχίζοντας από το αριστερό πόδι  της χελώνας υπήρχε ένα τετράγωνο 
σχηµατισµένο από τέσσερις κουκκίδες ενωµένες µεταξύ τους. Μετακινούµενοι προς 
τη φορά των δεικτών τους ρολογιού υπήρχαν  εννέα κουκκίδες και στη συνέχεια δύο 
κουκκίδες. Μετά ακολουθούσαν επτά κουκκίδες ενωµένες µεταξύ τους και ακριβώς 
από κάτω τους  ακόµη έξι. Προχωρώντας πάνω στο καβούκι της χελώνας υπήρχαν 
µία κουκκίδα και ακολούθως οκτώ κουκκίδες. 
 
 Οι άνθρωποι, αφού µελέτησαν προσεκτικά τα περίεργα σχήµατα, 
παρατήρησαν ότι οι 9 αριθµοί που βρίσκονταν πάνω στο καβούκι της χελώνας, 
µπορούσαν να σχηµατίσουν ένα µαγικό τετράγωνο στο οποίο οι αριθµοί οριζόντια, 
κατακόρυφα και διαγώνια έδιναν άθροισµα 15. Έτσι, αντιλήφθηκαν το µήνυµα που 
ήθελε να τους µεταφέρει η χελώνα: έπρεπε να γίνουν ακριβώς 15 θυσίες ώστε να 
σταµατήσουν οι πληµµύρες! 
 
 Οι Κινέζοι λοιπόν πραγµατοποίησαν 15 θυσίες και έτσι λύθηκε το µεγάλο 
πρόβληµα µε τις πληµµύρες το οποίο τους ταλαιπωρούσε για αρκετό καιρό. 
 
 
 
 



2) Εργασίες για τις οµάδες: 
 
Φύλλο εργασίας οµάδας Α: 
 
1. Ποιο ήταν το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετώπιζαν οι Κινέζοι; 
2. Τι προσπάθησαν να κάνουν για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα τους; 
3. Ποιο παράξενο γεγονός συνέβαινε κάθε φορά που οι Κινέζοι πραγµατοποιούσαν 
θυσίες στο Θεό του Κίτρινου Ποταµού; 

4. Τι υπήρχε πάνω στο καβούκι της χελώνας;  
5. Τι σχηµάτιζαν οι αριθµοί που βρίσκονταν στο καβούκι; Τι το µαγικό είχε το 
τετράγωνο στο καβούκι της χελώνας;  

6. Ποιο ήταν το µήνυµα που προσπαθούσε να τους µεταφέρει η χελώνα; 
 
 
Φύλλο εργασίας οµάδας Β: 
 

Πιο κάτω φαίνεται καθαρά το µαγικό τετράγωνο που βρίσκεται στο καβούκι 
της χελώνας στο σχήµα 1. Αφού το παρατηρήσετε προσεκτικά απαντήστε στα πιο 
κάτω: 
 
1. Πόσοι αριθµοί υπάρχουν µέσα στο µαγικό τετράγωνο; 
2. Πόσο είναι το άθροισµα όλων των αριθµών που 
βρίσκονται µέσα στο τετράγωνο; Ο αριθµός που βρήκατε 
διαιρείται µε το 3; 

3. Επαναλαµβάνεται κάποιος αριθµός; 
4. Πόσο είναι το άθροισµα των αριθµών στην 1η, 2η και 3η 
οριζόντια σειρά; 

5. Πόσο είναι το άθροισµα των αριθµών στην 1η, 2η και 3η 
κατακόρυφη στήλη; 

6. Πόσο είναι το άθροισµα των αριθµών διαγώνια; 
 
 
Φύλλο εργασίας οµάδας Γ:  
 
        Πιο κάτω φαίνεται καθαρά το µαγικό τετράγωνο 3×3.  Αφού ζωγραφίσετε µια 
κουκκίδα στο κέντρο του κάθε αριθµού, ενώστε µε το χάρακα σας τις κουκκίδες 
ξεκινώντας από το 1, πηγαίνοντας στο 2, 3… έως το 9. 
 

 Στη συνέχεια παρατηρήστε καλά το τετράγωνο µε τις γραµµές και απαντήστε 
στις παρακάτω ερωτήσεις: 

             
                                                                                                                                             Λύση: 
1. Ποια σχήµατα µπορείς να διακρίνεις µέσα στο µαγικό 
τετράγωνο µε γραµµές;  

           
2. Τράβηξε µια γραµµή που να ξεκινά από το 8 και να 
περνά από το 5 και το 2. Ποιες συµµετρικές σχέσεις 
µπορείς να διακρίνεις; 

 
3. Υπάρχουν κι άλλες συµµετρικές σχέσεις; Ποιες; 



Άσκηση για όλες τις οµάδες: 
 
1. Συµπλήρωσε τα µαγικό τετράγωνο ακολουθώντας τις οδηγίες :  
 
α) Σου δίνονται οι αριθµοί 33, 21, 24, 15, 27, 12,18, 9, 30.  
    Πρόσθεσε τους και βρες το άθροισµα τους. 
β) Διαίρεσε το άθροισµα αυτό µε τον αριθµό 3 και βρες το  
    πηλίκο.                                                                                               21      33 
γ) Συµπλήρωσε το µαγικό τετράγωνο έτσι ώστε το άθροισµα     
    των οριζόντιων σειρών, των κατακόρυφων στηλών και των  
    διαγωνίων να είναι ίσο µε το πηλίκο που βρήκες.                 
 
 
 
2. Τοποθέτησε τους  παρακάτω αριθµούς στην κατάλληλη 
      θέση  έτσι  ώστε  να  συµπληρώσεις  σωστά  το  µαγικό  
      τετράγωνο.  
 
 

  4            16 8 
          10             6  

     14            20         18         12                       
 
 
 
 
 
 
4.6. Το αιγυπτιακό σύστηµα αρίθµησης και η µέθοδος πολλαπλασιασµού των 
       αρχαίων Αιγυπτίων, Δ΄ τάξη. 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας: 
 
          Οι µαθητές: 

§ Να γνωρίσουν τα σύµβολα που χρησιµοποιούσαν οι Αιγύπτιοι για να γράψουν 
τους αριθµούς τους και να εκτιµήσουν τις µαθηµατικές ικανότητες του λαού 
αυτού. 

§ Να µπορούν να γράφουν τους αριθµούς των Αρχαίων Αιγυπτίων µε τα 
σύµβολα του δεκαδικού αριθµητικού συστήµατος και αντίστροφα. 

§ Να γνωρίζουν την προπαίδεια, να µπορούν να εκτελούν απλούς 
πολλαπλασιασµούς «µε το µυαλό» και να αναπτύσσουν στρατηγικές νοερού 
υπολογισµού γινοµένων µε τη βοήθεια των ιδιοτήτων του πολλαπλασιασµού*. 

§ Να µπορούν να υπολογίζουν τα διπλάσια, τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια 
αριθµών και να χρησιµοποιούν τους πίνακες πολλαπλασιασµού*. 

§ Να µπορούν να αναλύουν και να ανασυνθέτουν ένα γινόµενο, εφόσον είναι 
δυνατό, για να το υπολογίσουν ευκολότερα µε τη βοήθεια των ιδιοτήτων του 
πολλαπλασιασµού*. 

 



Οργάνωση τάξης: 
 
 Οι µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν προσεκτικά τα  αιγυπτιακά σύµβολα 
αρίθµησης  και να λύσουν τις ασκήσεις που τους δίνονται. 
 
 
Υλικά:  
 
§ Μηχάνηµα προβολής διαφανειών µε τα αιγυπτιακά αριθµητικά σύµβολα. 
§ Φύλλα εργασίας για τον κάθε µαθητή στα οποία να υπάρχει η δραστηριότητα που 
ακολουθεί µε τις αντίστοιχες εικόνες που τη συνοδεύουν. 

§ Φωτογραφίες, εικόνες αιγυπτιακών πάπυρων στους οποίους υπάρχουν τα 
αιγυπτιακά σύµβολα ( π.χ ο πάπυρος Rhind).  

 
 
 
Δραστηριότητα Α: 
 
1) Οι Αιγύπτιοι χρησιµοποιούσαν ένα πολύ απλό τρόπο για να παριστούν τους 
αριθµούς τους. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούσαν µικρές κάθετες γραµµές για τους 
αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και κάποια ιδιαίτερα σύµβολα για τους αριθµούς 
10, 100, 1 000, και 10 000. Παρακάτω φαίνονται τα αριθµητικά σύµβολα των 
Αιγυπτίων160: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
10 000 + 2000 +400 + 20 + 5     
                                                                                                                              
  
 
     
                                                     = 12 425 πουλιά               
 
                                                                         
 

                                                
160 http://www.saxakali.com/COLOR_ASP/historymaf5.htm 



 
2)  Εργασίες161: 
 
 
α)  Γράψε τους αριθµούς των Αιγυπτίων µε τα σύµβολα του δεκαδικού συστήµατος. 
 

                                                                                                            
  =                                                                                         =                                          
 

 
      

                                                                                                                         
 =                                                                  = 

                                        
 
 
 
β)  Γράψε τους αριθµούς του δεκαδικού συστήµατος, χρησιµοποιώντας τα 
αριθµητικά σύµβολα των Αιγυπτίων. 
 
 
   49 =                     571 =                         8 324 =                             24 111 = 
   
   82 =                     137 =                         1 365 =                             92 418 = 
 
 
 
 
Δραστηριότητα Β162: 
 

 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν ένα διαφορετικό τρόπο για να κάνουν 
πολλαπλασιασµούς µε µεγάλους αριθµούς. Πολλαπλασίαζαν δύο αριθµούς µε µια 
µέθοδο η οποία ονοµάζεται διπλασιασµός. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο αυτή έκαναν 
στην ουσία σειρές πολλαπλασιασµών µε το 2 γιατί δεν ήξεραν πώς να 
πολλαπλασιάζουν απευθείας δύο αριθµούς. 
 

Εάν θέλετε να κάνετε  τον πολλαπλασιασµό 11 Χ 23 µε τη µέθοδο των 
Αιγυπτίων θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: 
 
α) Φτιάξτε δύο στήλες. Γράψτε τον αριθµό 1 στην πρώτη στήλη. Γράψτε το 23, που 
είναι ο  δεύτερος παράγοντας , στη δεύτερη στήλη. 
 
β) Διπλασιάστε τους αριθµούς και στις δύο στήλες. Σταµατήστε να διπλασιάζετε όταν 
ο επόµενος αριθµός στην πρώτη στήλη είναι µεγαλύτερος από το 11, που είναι ο 
πρώτος παράγοντας. 
 

                                                
161 http://webinstituteforteachers.org/99/teams/egyptmath/mathproblems.htm 
162 Zaslavsky, C.: 1993, ‘Multicultural Mathematics: Interdisciplinary Cooperative -Learning 
Activities’, Portland, Maine: J. Weston Walch, activity 6, p. 14. 



γ) Σηµαδέψτε µε ένα √ τους αριθµούς στην αριστερή στήλη  των οποίων το άθροισµα      
είναι ίσον µε 11, δηλαδή τον πρώτο παράγοντα. Στη συνέχεια σηµαδέψτε µε ένα √ 
τους αντίστοιχους αριθµούς στη δεξιά στήλη. 
 
δ) Προσθέστε τους αριθµούς της δεξιάς στήλης που έχετε σηµαδέψει µε √.Το 
άθροισµα που θα βρείτε είναι το αποτέλεσµα της πράξης 11 Χ 23. 
 
 
 

√  1        ( 1 φορά το 23 )              23  √ 
√  2        ( 2 φορές το 23 )             46  √    

4        ( 4 φορές το 23 )             92 
√  8        ( 8 φορές το 23 )           184  √ 

 
                                         11       ( 11 φορές το 23 )          253 

 
 
 
 

          Άρα,     11 Χ 23  =  ( 1 Χ 23) + ( 2 Χ 23) + ( 8 Χ 23)  
                                      =  23  +  46  +  184 
                                      =  253  
 
 
 
 
1) Βρες τα παρακάτω γινόµενα µε τη βοήθεια της µεθόδου πολλαπλασιασµού των 
αρχαίων Αιγυπτίων. 

 
 

                   64 Χ 13                       128 Χ 12                     6 Χ 1300 
 

                         24 Χ 14                       15 Χ 118                     7 Χ 2002       
 
 
 
2) Ποια είναι η διαφορά της µεθόδου πολλαπλασιασµού που χρησιµοποιούσαν οι 
     Αιγύπτιοι µε τη µέθοδο πολλαπλασιασµού που ήδη γνωρίζετε; Ποια από τις δύο  
     είναι  λιγότερο  χρονοβόρα;  Ποιον  από  τους  δύο  τρόπους  πολλαπλασιασµού  
     προτιµάτε και γιατί; 
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



4.7. Τo  ινδικό µοντέλο πολλαπλασιασµού « per gelosia»: η µέθοδος του 
       διατετραγωνισµού, Ε΄ τάξη. 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας: 
 
§ Οι µαθητές να γνωρίσουν ότι οι Ινδοί µαθηµατικοί έκαναν τους 
πολλαπλασιασµούς τους από τον 6ο αιώνα και µετά µε µια µέθοδο που 
ονοµάζεται µέθοδος «του διατετραγωνισµού» ή « του  πίνακα». 

§ Οι µαθητές να µπορούν να εκτελούν πράξεις πολλαπλασιασµού  µε µεγάλους 
αριθµούς (διψήφιους, τριψήφιους και τετραψήφιους)* χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο του διατετραγωνισµού.  

§ Να επωφεληθούν από τη µέθοδο όσοι µαθητές δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν 
στις περίπλοκες διαδικασίες που απαιτεί ο συνηθισµένος αλγόριθµος 
πολλαπλασιασµού µεγάλων αριθµών (Η µέθοδος αυτή δεν απαιτεί τίποτα 
παραπάνω από γνώση των πινάκων πολλαπλασιασµού µέχρι το 9 και ικανότητα 
απλής πρόσθεσης. Επιπλέον, η δυσκολία «της µεταφοράς» και της αξίας θέσης 
αναβάλλονται µέχρι το τελευταίο στάδιο της µεθόδου)163. 

 
 
Δραστηριότητα:164 
 
1)   Πριν από πολλά χρόνια, οι Ινδοί µαθηµατικοί επινόησαν ένα δικό τους τρόπο για 
να κάνουν πολλαπλασιασµούς µε µεγάλους αριθµούς, επειδή δε γνώριζαν πώς να 
κάνουν πολλαπλασιασµούς απευθείας. Η µέθοδος που χρησιµοποιούσαν ονοµαζόταν 
«µέθοδος του διατετραγωνισµού» και έγινε γνωστή στους Ευρωπαίους διαµέσου των 
Αράβων. 
 
       Έστω ότι θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε το 2 374 επί το 847. Παρακάτω 
ακολουθεί η µέθοδος πολλαπλασιασµού των Ινδών µαθηµατικών: 
 
α)  Επειδή ο πρώτος παράγοντας, δηλαδή το 2 374 έχει 4 ψηφία και ο δεύτερος 
παράγοντας, δηλαδή το 847 έχει 3 ψηφία, φτιάχνουµε έναν ορθογώνιο πίνακα µε 4 
στήλες και 3 γραµµές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
163 Nelson, D., Joseph, G.G, Williams, J.: c1997, ‘Multicultural Mathematics: Teaching mathematics 
from a global perspective’, New York: Oxford University Press, p. 102. 
164 Ifrah, G. (χ. χ): ‘Histoire universelle des chiffres’ (Παγκόσµια Ιστορία των Αριθµών: η ιστορία µιας 
µεγάλης ανακάλυψης), (Δ. Φοινικοπούλου- Κ. Παπαγεωργίου Μ.τ.φ.), Αθήνα:  Σµυρνιωτάκης, σελ. 
263- 265. 



β)  Πάνω από τον πίνακα και από τα αριστερά προς τα δεξιά, γράφουµε τους 
αριθµούς   2, 3, 7, 4 του πρώτου παράγοντα. Αριστερά του πίνακα σηµειώνουµε τους 
αριθµούς 8, 4, 7 του δεύτερου παράγοντα, αλλά αυτή τη φορά ξεκινάµε από κάτω 
προς τα πάνω. 
 
 
                                         
                                        2             3              7               4 
                              
                             7 
                              
                             4 
  
 8 
 
 
 
γ)  Στη συνέχεια διαιρούµε κάθε τετραγωνάκι του πίνακα σε δύο µισά τετράγωνα, 
χαράζοντας τη διαγώνιο που ενώνει την επάνω αριστερά κορυφή του τετραγώνου µε 
την κάτω δεξιά κορυφή. 
 
                                              2             3            7              4 
 
                                   7 
 
                                   4 
 
                                   8 
 
 
 
 
δ)  Πολλαπλασιάζουµε κάθε ψηφίο του πρώτου παράγοντα µε τα ψηφία του δεύτερου 
παράγοντα. Για παράδειγµα: 2Χ7, 2Χ4, 2Χ8, 3Χ7, 3Χ4, 3Χ8 κ.ο.κ. Μετά γράφουµε 
το γινόµενο των δύο αριθµών στο τετραγωνάκι που του αντιστοιχεί. Τοποθετούµε τον 
αριθµό των δεκάδων του γινοµένου στην κάτω αριστερή γωνιά του τετραγώνου και 
τον αριθµό των µονάδων στην πάνω δεξιά γωνιά. Εάν µία από τις δύο τάξεις µονάδων 
δεν υπάρχει, τότε βάζουµε το µηδέν στην αντίστοιχη θέση. 
 
                                            
                                             2               3               7              4 
                                              
                                                    4                  1                  9                 8 
                                 7     1                2                 4                  2  
                                                 
                                                    8                  2                  8                 6 
                                 4     0                   1                  2                  1                  
           
                                 8                 6                  4                 6                  2 
                                        1                   2                  5                  3 
 



ε)  Στο εσωτερικό του πίνακα, προσθέτουµε τους αριθµούς κάθε διαγωνίου, 
αρχίζοντας από αυτήν που σχηµατίζεται από τον αριθµό 8, επάνω δεξιά στον πίνακα. 
Έπειτα συνεχίζουµε διαγώνιο- διαγώνιο από τα δεξιά προς τα αριστερά. 
Μεταφέρουµε τα κρατούµενα της µιας διαγωνίου στην επόµενη και σιγά- σιγά στο 
εξωτερικό του πίνακα σχηµατίζεται το γινόµενο 2 374 Χ 847. Τώρα µπορούµε να 
διαβάσουµε το αποτέλεσµα από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
 
                                              2               3               7              4 
                                              
                                                    4                  1                  9                 8 
                                 7     1                2                +4                 + 2                  8 
                                                 
                                                    8                  2               + 8              + 6 
                                 4     0                   1                  2                + 1                 = 
               7 
                                 8                 6                  4                 6                + 2 
                                        1                   2                  5                  3                  =     
                                                                                                               7 
 
                                               2                         0                1              0                    
        

 
2 374 Χ 847  = 2. 010 778 

 
 
 
2)  Βρέστε τα παρακάτω γινόµενα µε τη βοήθεια της µεθόδου του διατετραγωνισµού 
     των Ινδών µαθηµατικών. 
 

3 645 Χ 43                    834 Χ 246                  78 Χ 54                    985 Χ 2 
 
 
 
 
4.8. Τα  κινέζικα παζλ Τάγκραµ, Ε΄ τάξη. 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας:165 
 
       Οι µαθητές:  
§ Να γνωρίσουν κάποια ιστορικά στοιχεία αναφορικά µε την ιστορία και 
προέλευση των κινέζικων παζλ. 

§ Να αναπτύξουν ικανότητες ερµηνείας εικόνων και σχηµάτων. 
§ Να ενδυναµώσουν  ήδη γνωστές γεωµετρικές έννοιες όπως η οµοιότητα, η 
ισότητα και η συµµετρία. 

§ Να µπορούν να υπολογίζουν το εµβαδόν επιφάνειας πολυγώνων χωρίς να 
χρησιµοποιούν τους αλγόριθµους του εµβαδού. 

§ Να αναπτύξουν γεωµετρική διαίσθηση. 
                                                
165 Scavo, Tom.: «Areas of Tangram Pieces» (http://mathforum.org/trscavo/tagrams/area.html) 



Δραστηριότητα: 
 
 
1) Ιστορικά στοιχεία:166 

 
Το τάγκραµ είναι ένα αρχαίο κινέζικο  κινούµενο παζλ, το 

οποίο αποτελείται  από 7  κοµµάτια. Τα κοµµάτια  αυτά  δεν  είναι 
τίποτε άλλο παρά απλά γεωµετρικά σχήµατα. Συγκεκριµένα το 
τάγκραµ περιλαµβάνει ένα µικρό τετράγωνο, δύο µικρά και ίσα 
µεταξύ τους τρίγωνα, δύο µεγάλα ίσα τρίγωνα, ένα τρίγωνο 
µέτριου µεγέθους και ένα παραλληλόγραµµο. 

 
 Η ανακάλυψη και εφεύρεση των τάγκραµ δεν έχει καταγραφεί στην ιστορία. 
Ένα  Κινέζικο βιβλίο το οποίο χρονολογείται από το 1813 αναφέρει για τα κινέζικά 
τάγκραµ αλλά τα παζλ αυτά υπήρξαν πολύ παλαιότερα από το 1813. Ένας λόγος για 
τον οποίο δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία όσον αφορά τα παζλ  είναι ότι στην αρχαία 
Κίνα θεωρούνταν για πολλά χρόνια ένα απλό παιχνίδι για γυναίκες και παιδιά. Γι 
αυτό και κανένας δεν τα είχε θεωρήσει άξια «σοβαρής» µελέτης και δεν 
ενδιαφέρθηκε να γράψει γι αυτά. 

 
Τα τάγκραµ έγιναν αρκετά γνωστά και στην Ευρώπη και Αµερική κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα. Αυτό οφειλόταν στην ανάπτυξη του εµπορίου µε την Κίνα. 
Οι ναύτες µετέφεραν τα παζλ αυτά στην Ευρώπη και Αµερική διότι γι αυτούς 
αποτελούσαν πρωτόγνωρα διασκεδαστικά παιχνίδια. Μάλιστα, µερικά παζλ ήταν 
στολισµένα µε ελεφαντόδοντο, πολύτιµους λίθους και άλλα ακριβά υλικά. Κάποια 
άλλα φτιάχνονταν από απλό ξύλο και ήταν πολύ πιο φθηνά. 

 
Τα τάγκραµ εξακολουθούν να  διασκεδάζουν και να ψυχαγωγούν τον κόσµο 

και στις µέρες µας. Προσεγγίζουν συνήθως αυτούς που αγαπούν τα µαθηµατικά διότι 
δεν αποτελούν µόνο απλό παιχνίδι. Τα τάγκραµ έχουν µια δική τους ξεχωριστή 
µαθηµατική µαγεία η οποία βρίσκεται στο συνδυασµό των απλών γεωµετρικών 
σχηµάτων που τα αποτελούν. 

 
Οι κανόνες συναρµολόγησης των παζλ  είναι απλοί: Πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν και τα 7 κοµµάτια, να τοποθετηθούν σε επίπεδο, να αγγίζει το ένα 
µε το άλλο χωρίς να µένει κενός χώρος και κανένα κοµµάτι δεν πρέπει να προεξέχει.
  

 
 

Υλικά:167 
 

§ Ένα πακέτο από τάγκραµ ( 7 κοµµάτια) για κάθε µαθητή ( οι µαθητές µπορούν να 
φτιάξουν τα δικά τους τάγκραµ). 

§ Ένα σηµειωµατάριο για να καταγράφουν οι µαθητές τις παρατηρήσεις τους. 
§ Ένα µυτερό µολύβι για να εντοπίζουν τα γεωµετρικά σχήµατα. 

 
 

                                                
166 http://tangrams.ca/inner/tanhist. htm 
167 Scavo, Tom.: «Areas of Tangram Pieces» (http://mathforum.org/trscavo/tagrams/area.html 



2) Ασκήσεις προθέρµανσης:168 
 
Ο κάθε µαθητής εξερευνά µόνος του το πακέτο µε τα κοµµάτια του τάγκραµ. Ο 

δάσκαλος υποβάλλει την ερώτηση: «Τι περιλαµβάνει το πακέτο σας;». Το κάθε παιδί 
θα πρέπει να έχει µπροστά του επτά κοµµάτια του παζλ τα οποία είναι: 

 
§ Ένα µικρό τετράγωνο. 
§ Δύο µικρά ίσα τρίγωνα. 
§ Δύο µεγάλα ίσα τρίγωνα. 
§ Ένα τρίγωνο µεσαίου µεγέθους. 
§ Ένα παραλληλόγραµµο. 
 

Οι µαθητές επίσης ρωτώνται για το ποια  σχήµατα είναι ίσα µεταξύ τους και 
αν τα τρίγωνα είναι ορθογώνια. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν µοιρογνωµόνιο για τη 
µέτρηση των γωνιών. 

 
 
 
3) Κύρια δραστηριότητα:169 
  

Ο βασικός στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι 
µαθητές να υπολογίσουν το εµβαδόν της επιφάνειας κάθε 
κοµµατιού (γεωµετρικού σχήµατος) του παζλ, χωρίς να 
χρησιµοποιήσουν συνηθισµένους αλγόριθµους. 

 
 

 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 
 
 
1. Μεταφέρετε το µικρό τετράγωνο του τάγκραµ που βρίσκεται µπροστά σας στο 
σηµειωµατάριο σας. Ας υποθέσουµε ότι το τετράγωνο αυτό έχει εµβαδόν 
επιφάνειας 1 τ.εκ. Γράψτε 1 τ.εκ. δίπλα από το µικρό τετράγωνο. 
 

2. Φτιάξτε ένα τετράγωνο χρησιµοποιώντας τα δύο µικρά ίσα τρίγωνα που 
βρίσκονται στο πακέτο σας. Ποιο είναι το εµβαδόν του τετραγώνου αυτού; Πώς 
το γνωρίζετε; 
 

3. Μεταφέρετε ένα από τα µικρά ίσα τρίγωνα στο σηµειωµατάριο σας. Ποιο είναι το 
εµβαδόν του τριγώνου αυτού; Πώς το γνωρίζετε; Γράψτε το εµβαδόν δίπλα από 
το µικρό τρίγωνο. 
 

4. Μεταφέρετε το παραλληλόγραµµο στο σηµειωµατάριο σας. 
 

5. Φτιάξτε ένα παραλληλόγραµµο χρησιµοποιώντας τα δύο µικρά ίσα τρίγωνα. Ποιο 
είναι το εµβαδόν του παραλληλογράµµου αυτού; Πώς το γνωρίζετε; Γράψτε το 
εµβαδόν δίπλα από το παραλληλόγραµµο. 

 
                                                
168 Scavo, Tom.: «Areas of Tangram Pieces» (http://mathforum.org/trscavo/tagrams/area.html 
169 ΄Ο. π. 
 



6. Μεταφέρετε το τρίγωνο µεσαίου µεγέθους στο σηµειωµατάριο σας. 
 
7. Φτιάξτε ένα τρίγωνο χρησιµοποιώντας τα δύο µικρά ίσα τρίγωνα. Ποιο είναι το 
εµβαδόν του τριγώνου αυτού; Πώς το γνωρίζετε; Γράψτε  το εµβαδόν δίπλα από 
το τρίγωνο µεσαίου µεγέθους. 
 

8. Μεταφέρετε ένα από τα µεγάλα τρίγωνα στο σηµειωµατάριο σας. 
 

9. Φτιάξτε ένα τρίγωνο χρησιµοποιώντας το µικρό τετράγωνο, και τα δύο µικρά ίσα 
τρίγωνα. Ποιο είναι το εµβαδόν του τριγώνου αυτού; Πώς το γνωρίζετε; Γράψτε 
το εµβαδόν δίπλα από το µεγάλο τρίγωνο. 
 

10. Φτιάξτε ένα τετράγωνο χρησιµοποιώντας τα δύο µεγάλα ίσα τρίγωνα. Ποιο είναι 
το εµβαδόν του τετραγώνου αυτού; Πώς το γνωρίζετε; 

 
 
4)  Εργασία για το σπίτι: 
 
     Επαναλάβετε τα βήµατα 1 µέχρι 10, υποθέτοντας  ότι το µικρό τετράγωνο έχει 
     εµβαδόν επιφάνειας 2 τ.εκ. 
 
 
 
 
4.9. Εξάσκηση στα κλάσµατα µε ανάλυση των κλασµατικών αριθµών σε εναδικά  
       κλάσµατα, ΣΤ΄ τάξη. 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας: 
  
      Οι µαθητές: 
 
§ Να γνωρίσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι Αιγύπτιοι συµβόλιζαν τα κλάσµατα και 
ότι οι συµβολισµοί αυτοί βρέθηκαν πάνω σε πάπυρους. 

§ Να γνωρίσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι Αιγύπτιοι παρουσίαζαν κλάσµατα µε 
αριθµητή µεγαλύτερο από το ένα. 

§ Να εκφράζουν κλάσµατα ως άθροισµα εναδικών κλασµάτων. Με τον τρόπο αυτό 
εξασκούνται στο: 

       ▪  Να µπορούν να συγκρίνουν κλάσµατα* χωρίς να τα κάνουν οµώνυµα και 
          χωρίς να τα τοποθετούν σε αριθµογραµµή. 
       ▪  Να µπορούν να σκέφτονται πρακτικά ώστε να λύνουν απλά προβλήµατα της  
           µορφής « Έχω να µοιράσω 3 σακιά σιτάρι σε 4 άτοµα. Πόσο σιτάρι θα πάρει  
           το  κάθε άτοµο;». 
       ▪  Να µετατρέπουν οµώνυµα κλάσµατα σε ετερώνυµα*. 
       ▪  Να απλοποιούν κλάσµατα*. 
       ▪  Να κάνουν πράξεις µε κλάσµατα*. 
       ▪  Να διακρίνουν και να δηµιουργούν ισοδύναµα κλάσµατα*. 
 
 
 



Δραστηριότητα: 
 
 
1) Ιστορικά στοιχεία: 
 
Τα παλιά χρόνια στην αρχαία Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι συνήθιζαν να γράφουν πάνω 

σε ένα είδος χαρτιού που το έφτιαχναν από καλάµια πάπυρου. Τα καλάµια αυτά 
φύτρωναν κατά µήκος του Νείλου ποταµού. Οι Αιγύπτιοι έπαιρναν τα καλάµια 
πάπυρου και τα πίεζαν ώσπου να γίνουν φύλλα. Στη συνέχεια τα άφηναν να 
στεγνώσουν στον ήλιο και τα χρησιµοποιούσαν170. 

 
Οι παλαιότεροι πάπυροι που έχουν βρεθεί περιλαµβάνουν κυρίως µαθηµατικά 

προβλήµατα και µαθηµατικές πράξεις των αρχαίων Αιγυπτίων όπως για παράδειγµα 
προβλήµατα που αφορούσαν την πληρωµή µισθών στους εργάτες ή τον υπολογισµό 
της ποσότητας σιταριού που χρειαζόταν για να φτιαχτεί το ψωµί. Επίσης, χάρη στους 
αρχαίους πάπυρους που έχουν βρεθεί, είναι γνωστός σε µας σήµερα ο τρόπος µε τον 
οποίο οι Αιγύπτιοι συµβόλιζαν τα κλάσµατα171. 

 
Οι Αιγύπτιοι για να γράψουν κλάσµατα  χρησιµοποιούσαν το σύµβολο                    

σε συνδυασµό µε τα αριθµητικά τους σύµβολα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στους Αιγυπτίους άρεσε να χρησιµοποιούν µόνο τα κλάσµατα που είχαν 
αριθµητή το 1, όπως για παράδειγµα τα κλάσµατα 1/5, 1/7, 1/8, 1/12. Τα κλάσµατα 
αυτά ονοµάζονται εναδικά. Για να παρουσιάσουν κλάσµατα µε αριθµητή µεγαλύτερο 
από το 1, οι Αιγύπτιοι έκαναν συνδυασµό εναδικών κλασµάτων. Εξαίρεση του 
Αιγυπτιακού κανόνα ήταν τα κλάσµατα 2/3 και 3/4172. 
  
 
 
Παράδειγµα:  
 
α) Αντί να γράφουν 5/8 έγραφαν 1/2 + 1/8  διότι  1/2 + 1/8 = 4/8 + 1/8 = 5/8 
                                                         
 
 
β) Αντί να γράφουν 2/5 έγραφαν 1/3 + 1/15 διότι  1/3 + 1/15 = 5/15+ 1/15= 6/15= 2/5 
  
 
                                                
170 http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/fractions/egyptian.html  
171 Ό.π. 
172 Ό.π. 



2) Εργασίες:  
 
α)   Προσπαθήστε  να  παρουσιάσετε  τα  παρακάτω  κλάσµατα  χρησιµοποιώντας τον  
τρόπο  των  αρχαίων  Αιγυπτίων. Στη συνέχεια  κάντε  επαλήθευση βρίσκοντας το 
άθροισµα των εναδικών κλασµάτων που σκεφτήκατε. 
 

 
2/4 =                                 2/8 =                     3/8 = 

 
                              4/9 =                                 4/5 =                     5/6 =  
 
 
Λύση: 
 
2/4 =1/2 +1/2,  2/8 =1/8 + 1/8,  3/8 =2/8 + 1/8 =1/4 +1/8, 4/9 =3/9 +1/9 =1/3+1/9, 
4/5 =3/5 + 1/5 =1/2 + 1/10 + 1/5,    5/6 =3/6 + 2/6 = 1/2 + 1/3. 
 
 
 
β) Ένας γεωργός έχει 5 σακιά σιτάρι και θέλει να τα µοιράσει σε 8 εργάτες του που 
τον βοήθησαν πολύ όταν τους χρειάστηκε. Δεν ξέρει όµως πώς να τα µοιράσει έτσι 
ώστε όλοι να πάρουν ίση ποσότητα σιταριού. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα τρόπο να 
του υποδείξετε; Χρησιµοποιήστε τον τρόπο µε τον οποίο οι Αιγύπτιοι παρουσίαζαν 
τα κλάσµατα. 
 
Λύση: 
  
 5/8 = 1/2 + 1/8.  Άρα ο κάθε  εργάτης  θα  πάρει  από  µισό σακί  σιτάρι  και 1/8 του 
 σάκου. 
 
 
 
γ) Συγκρίνετε τα παρακάτω κλάσµατα αφού πρώτα αναλύσετε το καθένα σε 
άθροισµα εναδικών κλασµάτων. Ποιο είναι το µεγαλύτερο κλάσµα; 
 
 

3/4   και  3/5                              5/8  και  4/7 
      
 
Λύση: 
 
Τα  3/4 = 2/4 + 1/4 = 1/2 + 1/4. Τα 3/5 =1/2 + 1/10 . Αφού  1/4>1/10 τότε 3/4>3/5. 
Τα  5/8 = 4/8 + 1/8 = 1/2 + 1/8. Τα 4/7 = 8/14 = 7/14 + 1/14 = 1/2 + 1/14. Αφού  
1/8 >1/14 τότε 5/8 >4/7. 
 
 
 
 
 
 



4.10. Κτίζοντας µια πυραµίδα µε αναφορά στην µεγάλη πυραµίδα της Γκίζας 
         στην Αίγυπτο, ΣΤ΄ τάξη. 
 
 
Στόχοι δραστηριότητας: 

 
Οι µαθητές: 

§ Να γνωρίσουν κάποια ιστορικά στοιχεία που αφορούν τη µεγάλη πυραµίδα της 
Γκίζας στην Αίγυπτο. 

§ Να µάθουν να αναγνωρίζουν το σχήµα της πυραµίδας σε ένα σύνθετο 
περιβάλλον, να χαράζουν και να κατασκευάζουν το σχήµα µε τη βοήθεια 
οργάνων*. 

§ Να αναγνωρίσουν σχήµατα που είναι µέρη του σύνθετου σχήµατος της 
πυραµίδας*. 

§ Να χρησιµοποιήσουν τους τύπους που επιτρέπουν τον υπολογισµό των εµβαδών 
του τριγώνου και του τετραγώνου*. 

§ Να υπολογίσουν τα εµβαδά του τριγώνου και του τετραγώνου και να τα 
χρησιµοποιήσουν για να υπολογίσουν το εµβαδόν της παράπλευρης και ολικής 
επιφάνειας της πυραµίδας. 

§ Να εξασκηθούν σε απλές πράξεις µε δεκαδικούς*. 
§ Να υπολογίσουν τον όγκο της πυραµίδας κάνοντας απλή εφαρµογή των 
δεδοµένων που τους δίνονται στον αλγόριθµο: Όγκος Πυραµίδας= 1/3. εµβαδόν 
βάσης. ύψος. 

 
 
Οργάνωση τάξης: 
 
 Οι µαθητές προβλέπεται να χωριστούν σε τέσσερις οµάδες όπου στην κάθε 
οµάδα να υπάρχουν παιδιά µε διαφορετικές εθνικές καταβολές. Ο κάθε µαθητής θα 
κατασκευάσει ένα µοντέλο της µεγάλης πυραµίδας της Γκίζας ατοµικά. Οι µαθητές 
θα παροτρυνθούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης 
της δραστηριότητας. 
 
 
Υλικά: 173 
 
§ Φύλλα χαρτιού µεγέθους Α4 για κάθε µαθητή ( 21εκ. Χ 29εκ. περίπου) 
§ Τέσσερα ψαλίδια 
§ Τέσσερις χάρακες 
§ Τέσσερα κόκκινα στυλό 
§ Τέσσερα µπλε στυλό 
§ Κολλητική ταινία 
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Δραστηριότητα: 
 
1) Ιστορικά στοιχεία:174 
 
 Η µεγάλη πυραµίδα του Χέοπα είναι το παλαιότερο και το µόνο από τα επτά 
αρχαία θαύµατα του κόσµου που εξακολουθεί να διατηρείται. Βρίσκεται στην πόλη 
Γκίζα της Αιγύπτου. Το µνηµείο αυτό κτίστηκε από τον Αιγύπτιο Φαραώ  Κούφου 
της τέταρτης Δυναστείας γύρω στο έτος 2560 π.Χ µε σκοπό να εξυπηρετήσει ως 
τάφος όταν ο Φαραώ απόθνησκε. Η πυραµίδα πιστεύεται να κατασκευάστηκε µέσα 
σε περίοδο 20 χρόνων και περισσοτέρων.  Πρώτα κατασκευάστηκε η βάση και στη 
συνέχεια µεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν κοµµάτια πέτρας. Μια εξωτερική 
στρώση ( η οποία εξαφανίστηκε µε την πάροδο του χρόνου)  χρησιµοποιήθηκε για να 
λειάνει την επιφάνεια. Παρόλο που και σήµερα ακόµη δεν είναι γνωστό µε ποιο 
τρόπο τοποθετήθηκαν τα κοµµάτια πέτρας, µερικές θεωρίες έχουν προταθεί. Μια από 
τις θεωρίες υποστηρίζει ότι χρησιµοποιήθηκε µια σπειροειδής ή κατακόρυφη ράβδος 
η οποία ανυψώθηκε καθώς η κατασκευή της πυραµίδας προχωρούσε. Η ράβδος αυτή 
ήταν καλυµµένη µε νερό και λάσπη και διευκόλυνε την τοποθέτηση των κοµµατιών 
πέτρας που σπρώχνονταν στη θέση τους.  
  
 Όταν κτίστηκε, η µεγάλη πυραµίδα είχε ύψος 145.75 µ. Με την πάροδο των 
χρόνων έχασε 30 µ. από την κορυφή της. Αποτελείται ακριβώς από 2 εκατοµµύρια 
κοµµάτια πέτρας βάρους περισσοτέρων από δύο τόνους το καθένα. Έχει 
υποστηριχθεί ότι οι τρεις πυραµίδες που βρίσκονται στην Γκίζα έχουν αρκετά 
κοµµάτια πέτρας ώστε να κατασκευαστεί ένα τείχος ύψους 3 µ. και πάχους 0.3 µ. 
γύρω από τη Γαλλία! Επίσης, η επιφάνεια που καλύπτεται από τη µεγάλη πυραµίδα 
µπορεί να «φιλοξενήσει» το ναό του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώµη, τους 
καθεδρικούς ναούς της Φλωρεντίας και του Μιλάνου και τον καθεδρικό ναό του 
Αποστόλου Παύλου στο Λονδίνο, όλους µαζί σε συνδυασµό! 
 
 
 
2) Κύρια δραστηριότητα/ οδηγίες: 175 

1. Ακολουθώντας το διάγραµµα 1 διπλώστε τη µια γωνιά του φύλλου χαρτιού προς 
την αντίθετη πλευρά. Κόψτε µε το ψαλίδι το επιπλέον ορθογώνιο που αποµένει. 
Το αποτέλεσµα είναι να έχετε ένα τετράγωνο µε πλευρά 21 εκ.  
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2. Διπλώστε το χαρτί στη µέση και µέσα στη ξανά. Ξεδιπλώστε το χαρτί και 
σηµαδέψτε µε µολύβι  το µέσο σηµείο της κάθε πλευράς του τετραγώνου. 
Τραβήξτε τις γραµµές που ενώνουν τα αντίθετα µέσα σηµεία κάθε πλευράς.  

 

 10,5 εκ.  

                                             

      21 εκ.  

 

 

 

3. Μετρήστε 8,5 εκ. έξω από το κέντρο του τετραγώνου και σηµαδέψτε το σηµείο 
που φτάνουν σε κάθε µια από τις τέσσερις γραµµές. Τραβήξτε µια κόκκινη 
γραµµή που να ξεκινά από την κάθε γωνιά του τετραγώνου και να καταλήγει στο 
σηµείο που µόλις έχετε σηµαδέψει. Στη συνέχεια κόψτε το χαρτί που βρίσκεται 
έξω από τις κόκκινες γραµµές.  

 

 

 

                                                       8, 5 εκ. 

 

 

 

4. Τραβήξτε µπλε γραµµές όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  

 

 

 

 

 



5. Διπλώστε πάνω στις µπλε γραµµές και κολλήστε µε ταινία τις κορυφές.           

                                                  Κ                                                                                                           

        ύψος 

  

 

 

 

 

Ερωτήσεις: 
 
α) Από ποια σχήµατα αποτελείται το σύνθετο σχήµα της πυραµίδας που φτιάξατε; 

β) Ποια σχήµατα αποτελούν το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας της πυραµίδας   
και ποια το εµβαδόν βάσης; Μετρήστε και καταγράψτε τις διαστάσεις τους µε 
προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου. 

γ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν παράπλευρης επιφάνειας της πυραµίδας και το 
εµβαδόν βάσης της χρησιµοποιώντας τον τρόπο υπολογισµού του εµβαδού σχηµάτων 
που είναι ήδη γνωστά σε σας. Στη συνέχεια υπολογίστε το εµβαδόν της ολικής 
επιφάνειας της ( Εολικής =  Επαράπλευρης + Εβάσης ). 

δ) Ύψος  της πυραµίδας ονοµάζουµε την απόσταση από την κορυφή της πυραµίδας 
µέχρι το κέντρο βάσης της και  φαίνεται στο παραπάνω σχήµα µε κόκκινο χρώµα. 
Έστω ότι το ύψος είναι ίσο µε περίπου 9 εκ. Υπολογίστε τον όγκο της πυραµίδας 
χρησιµοποιώντας τον τύπο Όγκος πυραµίδας=  1/3.  Εβάσης. Ύψος.                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επίλογος 
  
 
 Οι φυλετικές διακρίσεις, ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και η κοινωνική 
ανισότητα αποτελούν αφενός χαρακτηριστικά στοιχεία της σηµερινής κοινωνίας και 
αφετέρου χαρακτηριστικά του σηµερινού εκπαιδευτικού συστήµατος ως µέρους της 
κοινωνίας αυτής. 
 
 Τα παραπάνω αρνητικά στοιχεία ανήκουν και στο σύνολο των προβληµάτων 
που προέκυψαν από τη µετακίνηση κοινωνικών οµάδων και τη συνάντηση 
διαφορετικών πολιτισµών λόγω της παγκοσµιοποίησης.  
 

Είναι γεγονός ότι τα προβλήµατα αυτά αναζητούν τη λύση τους  µέσα από τη 
σωστή εκπαίδευση των µαθητών όλων των βαθµίδων και κυρίως των µαθητών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα «Πολυπολιτισµικά Μαθηµατικά» µπορούν να 
αποτελέσουν λύση για αυτά τα προβλήµατα για το λόγο ότι τα µαθηµατικά 
αποτελούν φορέα κουλτούρας και πολιτισµού  κάθε  λαού. Το πολιτισµικό στοιχείο 
ενυπάρχει στα µαθηµατικά και αυτό είναι πέραν πάσης αµφιβολίας. Γι αυτό και  η 
διδασκαλία και µάθηση των µαθηµατικών µέσα από ένα διαπολιτισµικό µοντέλο 
διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας στηρίζεται κυρίως στην προβολή της 
κουλτούρας κάθε λαού µέσα από µαθηµατικές δραστηριότητες πολυπολιτισµικού 
περιεχοµένου.  

 
Τα «Πολυπολιτισµικά Μαθηµατικά» µπορούν να γίνουν  πραγµατικότητα και 

στην ελληνική εκπαίδευση. Πάνω απ’ όλα χρειάζεται θέληση, ευαισθητοποίηση, 
κατάλληλη µεθοδολογία και σωστός προγραµµατισµός από µέρους των 
εκπαιδευτικών  καθώς και   αναπροσαρµογή  των αναλυτικών προγραµµάτων 
σύµφωνα µε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, την πολιτισµική καταβολή και εθνική 
καταγωγή των µαθητών. Τα «Πολυπολιτισµικά Μαθηµατικά» µπορούν να φέρουν 
τους λαούς πιο κοντά συµβάλλοντας έτσι στην αρµονική συµβίωση των ανθρώπων 
όλου του κόσµου. 
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