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Περίληψη Εργασίας 

Η τρέχουσα διεθνής βιβλιογραφία αναδεικνύει τα τελευταία χρόνια την έμφαση 

στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μαθηματικών. Στην παρούσα 

εργασία, αφού προηγηθεί μία αναφορά στις προσπάθειες δύο φορέων που στοχεύουν 

στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μαθηματικών στο ελληνικό 

συγκείμενο, της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών 

(ΕΝΕΔΙΜ) και της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), επιχειρείται μέσα από 

τη βιβλιογραφία να αναδειχθεί η τάση προς τη δημιουργία κοινοτήτων συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και ευρημάτων που προκύπτουν γύρω από αυτές. 

Κατόπιν, αναφέρονται οι φάσεις εξέλιξης ενός εκπαιδευτικού των μαθηματικών σε 

εκπαιδευτή, οι γνώσεις που χρειάζεται να διαθέτει ως προς τη διδασκαλία των 

μαθηματικών, τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά και ο ρόλος του σε περιβάλλοντα 

συνεργατικής δράσης. Παράλληλα, παρουσιάζονται ευρήματα που συνδέουν τα  

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή με χαρακτηριστικά προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Ακολούθως, γίνεται μία αναφορά στα εργαλεία επαγγελματικής 

ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται κατά κόρον στη σύγχρονη βιβλιογραφία. 

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των 

μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο της 

επαγγελματικής γνώσης στα μαθηματικά (μαθηματικών και της παιδαγωγικής τους), 

καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής και το ρόλο του σε ζητήματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά σε συνεργατικά περιβάλλοντα δράσης. 

Προς την κατεύθυνση αυτή δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε 135 εκπαιδευτικούς 

από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους αναλύθηκαν με τη χρήση του 

SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα περισσότερα σημεία οι εκπαιδευτικοί, αν 

και ακολουθούν το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, διάκεινται θετικά με 

ελάχιστες διαφωνίες, ως προς τη χρήση από τους εκπαιδευτές εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται μέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα δράσης. Επιπλέον, θεωρούν 

ως σημαντικό ρόλο των τελευταίων την παροχή φροντίδας στους εκπαιδευτικούς 

τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, πέρα από το γνωστικό 

αντικείμενο. Αναδύθηκαν όμως και κάποιοι προβληματισμοί που χρειάζονται 

επιπλέον διερεύνηση σε επόμενες εργασίες. 

 

Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικοί μαθηματικών, εκπαιδευτές 

μαθηματικών, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιμορφώσεις, 
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συνεργασίες εκπαιδευτικών, επαγγελματικά χαρακτηριστικά, 

εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης. 
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Abstract 

The current international literature highlights the emphasis on the professional 

development of mathematics teachers. In the present work, following a reference to 

the efforts of two organizations aiming at the professional development of 

mathematics teachers in the Greek context, the Association of Greek Researchers in 

Mathematics (ENEDIM) and the Hellenic Mathematical Society (EME), an attempt is 

made to identify emerging trends towards the creation of collaborative communities 

among Greek mathematics teachers, as well as relative findings. Then, the phases of 

the evolution of a mathematics teacher to a teacher educator, the knowledge he/she 

needs to have in terms of teaching mathematics, his/her professional characteristics 

and his/her role in collaborative action environments are reported. At the same time, 

findings that link the characteristics of the teacher educator with characteristics of 

professional development programs are discussed. Thereafter, reference is made to 

the professional development tools which are widely cited in modern literature. 

The aim of the research is to study the perceptions of secondary school 

mathematics teachers’ conceptions on the content of professional knowledge in 

mathematics (mathematics and pedagogy), as well as on the tools used by the teacher 

educator and his/her role in issues of professional development in mathematics in 

collaborative action environments. 

To this direction a questionnaire was provided to 135 teachers from different parts 

of Greece. Their answers were analyzed using SPSS. The results showed that, on the 

whole, teachers, although following the traditional teaching model, are positive with 

few disagreements as to the use by teachers educators of tools used in collaborative 

action environments. In addition, they consider as an important part of the role of the 

latter to taking care of teachers both at the interpersonal as well as at the individual 

and beyond the cognitive level. However, some concerns also emerge that require 

further investigation. 

 

Keywords: professional development, mathematics teachers, mathematics teachers 

educators, secondary education, training, teachers partnerships, 

professional features, professional development tools. 

  



[8] 

 

© Κουκουλάκης Χαράλαμπος, 2018 

  



[9] 

 

Ευχαριστίες 

Η εργασία αυτή πήρε αρκετό χρόνο για να υλοποιηθεί. Ίσως και να μην είχε 

υλοποιηθεί ποτέ, αφού η ζωή μερικές φορές παίρνει διαφορετική ρότα από αυτήν που 

έχουμε στο μυαλό μας. Δύο σημαντικά γεγονότα στη ζωή μου συνέβησαν αυτό το 

διάστημα. Η παρέμβαση του κ. Σακονίδη, την κρίσιμη στιγμή ήταν αυτή που έδωσε 

σάρκα και οστά στο να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα. Τον ευχαριστώ πολύ, τόσο 

για τη συνεργασία που είχαμε την περίοδο των μαθημάτων, όσο και για τη μετέπειτα 

συνοδοιπορία μας πάνω στην παρούσα εργασία και την καίρια τοποθέτησή του που 

άλλαξε την εξέλιξη των πραγμάτων. Ευχαριστώ επίσης τα άλλα δύο μέλη της 

επιτροπής, την κ. Πόταρη και τον κ. Ζαχαριάδη που διάβασαν τη διπλωματική μου 

και την εμπλούτισαν με τις δικές τους προτάσεις. Ακόμα, ευχαριστώ τον κ. Λεμονίδη 

τόσο για τα σχόλια που μου έκανε, όσο και για την κατανόηση που έδειξε, από 

διοικητικής άποψης και δυνατότητα που μου έδωσε να ολοκληρώσω την εργασία 

μου. 

Επίσης, ευχαριστώ τους συναδέλφους και φίλους μου Πηλιανίδη Νίκο και 

Μπαλαπανίδου Ζαφείρα που με βοήθησαν κατά τη συλλογή των δεδομένων της 

έρευνας, αλλά και της στήριξης που μου πρόσφεραν σε στιγμές που 

δυσκολευόμουνα. 

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ όμως ανήκει στη γυναίκα μου για την υπομονή που 

έκανε όλο αυτό το διάστημα που εγώ ασχολιόμουν με το διάβασμα και το γράψιμο! 

Οι συνέπειες για τα παιδιά μου ήταν δυσάρεστες, εξαιτίας του λιγότερου χρόνου 

παρουσίας μου, γεγονός που έφερνε εντάσεις. Ελπίζω όμως ότι καθώς μεγαλώνουν 

θα μάθουν ότι αξίζει να επιλέγουν αυτό που αγαπούν, που τους εκφράζει, τους 

εκπροσωπεί και τους ολοκληρώνει! 

 

Την εργασία αυτή λοιπόν, την αφιερώνω, πρωτίστως 

στη Δάφνη μου! 

και στα παιδιά μας, 

Ελισάβετ, Δημήτρη, Πρόδρομο και Ζωή 

  



[10] 

 

Κατάλογος Γραφημάτων και Πινάκων 

Γραφήματα           Σελίδα 

1. Ερευνητικά πεδία στη Μαθηματική Εκπαίδευση ……………….38 

2. Μοντέλο 4 επιπέδων για τη Μαθηματική Εκπαίδευση …………41 

3. Πεδία Μαθηματικής Γνώσης για τη Διδασκαλία ……………….42 

4. Εργαλεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης ………………………….63 

5. Action Research Interacting Spiral …………………………..….74 

 

Πίνακες           Σελίδα 

Πίνακας 1: Δοκιμασία Fisher’s Exact Test ………………………… 88 

Πίνακας 2: Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης (1
ο
 μέρος) ………. 90 

Πίνακας 3: Πίνακας Περιστροφικής συνιστώσας (1
ο
 μέρος) ……… 91 

Πίνακας 4: Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης (2
ο
 μέρος) ………. 92 

Πίνακας 5: Πίνακας περιστροφικής συνιστώσας (2
ο
 μέρος) ……….. 92 

Πίνακας 6: Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης (3
ο
 μέρος) ………. 93 

Πίνακας 7: Πίνακας Περιστροφικής συνιστώσας (3
ο
 μέρος) ……… 94 

Πίνακας 8: Διόρθωση του Cronbach's Alpha για το πρώτο μέρος … 122 

Πίνακας 9: Διόρθωση του Cronbach's Alpha για το δεύτερο μέρος ..  122 

Πίνακας 10: Διόρθωση του Cronbach's Alpha για το τρίτο μέρος …. 122 

Πίνακας 11: Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) ανά ερώτηση … 123 

Πίνακας 12: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις απαντήσεων ανά 

ερώτηση ……………………………………………… 

 

124 

Πίνακας 13: Anti-image Matrice για το περιεχόμενο της 

επαγγελματικής γνώσης του δείγματος ……………… 

 

125 

Πίνακας 14α: Anti-image Matrice για τα εργαλεία (αρχικός 

πίνακας) ………………………………………………  

 

125 

Πίνακας 14β: Anti-image Matrice για τα εργαλεία (τελικός πίνακας, 

μετά τη διαγραφή μιας μεταβλητής) ………………… 

 

126 

Πίνακας 15: Anti-image Matrice για το ρόλο του εκπαιδευτή ……... 126 

  



[11] 

 

«Teacher education seeks to transform prospective 

and/or practicing teachers from neophyte possibly 

uncritical perspectives on teaching and learning to 

more knowledgeable, adaptable, analytic, 

insightful, observant, resourceful, reflective and 

confident professionals ready to address whatever 

challenges teaching mathematics presents» 

                                                     (Zazlavski, 2008) 

Εισαγωγή 

Κατά την 5
η
  Οκτωβρίου 2017 - Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών - ο Υπουργός 

Παιδείας έδωσε την πληροφορία ότι στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί το 

Εθνικό Σύστημα Επιμόρφωσης και οι νέες Δομές Εκπαιδευτικής Στήριξης. Υπάρχει 

κατά συνέπεια ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της πολιτείας για έναν κεντρικό 

σχεδιασμό επιμορφώσεων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη αναγκαιότητας ως 

προς τη στήριξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Αυτή η αφορμή 

σε συνδυασμό με το προσωπικό ενδιαφέρον του γράφοντα για την επαγγελματική 

ανάπτυξη τόσο του ιδίου προσωπικά, όσο και της επιθυμίας για ένα άνοιγμα και προς 

τους συναδέλφους, στάθηκαν οι απαρχές για τη συγγραφή της παρούσας 

διπλωματικής. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στο 1
ο
 Κεφάλαιο 

πραγματοποιείται μία επισκόπηση εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε συνέδρια της 

ΕΜΕ και της ΕΝΕΔΙΜ και αφορούν την εξέλιξη της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα των εκπαιδευτικών 

μαθηματικών. Στο 2
ο
 Κεφάλαιο, επιχειρείται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

πάνω στις συνεργασίες εκπαιδευτικών με εκπαιδευτές-ερευνητές των μαθηματικών, 

περιγράφονται οι φάσεις εξέλιξης ενός εκπαιδευτικού των μαθηματικών σε 

εκπαιδευτή, οι γνώσεις του εκπαιδευτή πάνω στη διδασκαλία των μαθηματικών, τα 

επαγγελματικά και προσωπικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή καθώς και η σύνδεση 

επαγγελματικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτή με χαρακτηριστικά 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. 
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Στο 3
ο
 κεφάλαιο, περιγράφονται τα εργαλεία επαγγελματικής μάθησης σε 

περιβάλλοντα συνεργατικής δράσης. Ακολούθως στο 4
ο 

κεφάλαιο, περιγράφεται η 

μεθοδολογία της έρευνας, ενώ στο 5
ο
 εκτίθενται τα αποτελέσματά της. 

Η έρευνα ολοκληρώνεται με το 6
ο
 κεφάλαιο, που περιέχει τα συμπεράσματα και 

τη συνακόλουθη σύνδεσή τους με τη βιβλιογραφία. Τέλος, στο παράρτημα 

παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες και στατιστικοί πίνακες που συμπληρώνουν την 

έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1
ο
: Ιστορική ανασκόπηση της επιμόρφωσης στην Ελλάδα 

Η Κοθάλη-Κολοκούρη (1990) αναφέρει ότι ιστορικά, η επιμόρφωση ξεκινάει από 

το Διδασκαλείο της Μέσης Εκπαίδευσης (ΔΜΕ) το 1941, με πολλές εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες και αυστηρές εξετάσεις, σκοπός του οποίου ήταν 

η δημιουργία ανώτατων στελεχών για την εκπαίδευση. Αργότερα, την περίοδο 1977-

1992 δημιουργούνται οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργούν Μέσης Εκπαίδευσης 

(ΣΕΛΜΕ). Το 1992 ξεκινάει η υποχρεωτική εισαγωγική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Η διαφορά τους 

από τις ΣΕΛΜΕ εδραζόταν στο ότι η επιμόρφωση δεν αποτελούσε πλέον δικαίωμα, 

αλλά υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που διορίζονταν σε 

δημόσια σχολεία (Βεργίδης, 2012). 

Παράλληλα με τις επιλογές της πολιτείας ως προς τις επιμορφώσεις, από το 1918 

ιδρύεται η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) έχοντας ως  σκοπό όπως 

αναφέρεται στο καταστατικό της «τη διάδοση των διαφόρων κλάδων και εφαρμογών 

της Μαθηματικής επιστήμης» καθώς και «την υποστήριξη και συμπαράσταση προς 

τους Έλληνες πτυχιούχους μαθηματικών». Αυτή η «υποστήριξη» υποδηλώνει τις 

προσπάθειες ενός μη πολιτειακού οργάνου που αποσκοπεί στη βοήθεια του έργου 

των μαθηματικών εκπαιδευτικών. Πολύ αργότερα, το 2005 συγκροτήθηκαν σε ένωση 

οι ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών με την επωνυμία Ένωση Ελλήνων 

Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ) με σκοπό τη συνεισφορά της 

στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στη 

Διδακτική των Μαθηματικών, στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (στο 

επίπεδο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των αναλυτικών προγραμμάτων κτλ.) 

και στην υποστήριξη των Ελλήνων ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών. 

Και οι δύο φορείς διοργάνωσαν 34 και 6 αντιστοίχως πανελλήνια συνέδρια με τη 

συμμετοχή ομιλητών και από το εξωτερικό. 

Από το 1983, χρονολογία του 1
ου

 συνεδρίου της ΕΜΕ, ξεκίνησε ο λόγος για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με σταθμούς το 6
ο
 συνέδριο του 1989 και το 27

ο
 

του 2010. Αντίθετα, η ΕΝΕΔΙΜ δεν αφιέρωσε κάποιο συνέδριο στην επαγγελματική 

μάθηση των εκπαιδευτικών. 

Κατά την ιδρυτική αρχή και εισαγωγή της ΕΝΕΔΙΜ το 2005, η Πόταρη έκανε 

λόγο για εστίαση της έρευνας σε θέματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, όπως οι 

πεποιθήσεις, η υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, η διερεύνηση της 

μαθηματικής γνώσης, η σύνδεση θεωρίας και πρακτικής και η συνεργασία 
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εκπαιδευτικών-ερευνητών με μακρόχρονο πειραματισμό μέσα στη σχολική τάξη. 

Στην ίδια εισαγωγή, ο Καλαβάσης αναφέρεται στη διαφορά της ΕΜΕ από την 

ΕΝΕΔΙΜ υποστηρίζοντας ότι η πρώτη εστιάζει περισσότερο στην επιμορφωτική 

κυρίως δράση της Διδακτικής των μαθηματικών και λιγότερο στην εισαγωγή 

καινοτόμων πρακτικών στη διδασκαλία και ότι το πλαίσιο της περιορίζεται από έναν 

συνδυασμό αντιφάσεων και συγχύσεων που υπάρχουν στα μαθηματικά τμήματα της 

χώρας και τη συντηρητική αντίδραση του καθεστώτος της φροντιστηριακής 

εκπαίδευσης και των εξουσιαστικών σχέσεων που πηγάζουν  από αυτά. Τόνισε όμως 

ότι οι επιδράσεις του χώρου της Διδακτικής είναι έμμεσες και συγκυριακές, 

προσελκύουν όμως το ενδιαφέρον από τον πολλαπλασιασμό των εκδόσεων, 

συνεδρίων και ημερίδων (Πόταρη, Κολέζα, Καλαβάσης, Χρίστου, 2005). 

Παράλληλα ο Φιλίππου, στο ίδιο συνέδριο (2005) θεωρεί ότι βασικές παράμετροι 

της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι: (α) η φύση της γνώσης του εκπαιδευτικού 

και της διαχείρισης και κεφαλαιοποίησής της, (β) το νόημα που αποδίδουν οι 

εκπαιδευτικοί στην παιδαγωγική πράξη, (γ) οι συνέπειες που έχουν οι προσδοκίες 

των πολιτικών και διοικητικών από τους εκπαιδευτικούς και (δ) η σημασία των 

βασικών πτυχών του συναισθηματικού τομέα. 

Ως προς το πρώτο, η φύση της γνώσης είναι πλαισιωμένη (situated) και επικρατεί 

η άποψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ενδείκνυται 

να γίνεται στο πλαίσιο του σχολείου. Ακόμα, ο δάσκαλός των μαθηματικών έχει τη 

γνώση ότι είναι (ή θα έπρεπε να ήταν) διευκολυντής, οδηγός, ακροατής και 

συνεργάτης του μαθητή, παρά αυθεντία, αξιολογητής και πηγή νομιμοποίησης. Δεν 

έχει ρόλο μεταφορέα γνώσεων αλλά καταλύτη, στην προσπάθεια του για ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον, ο τρόπος  διαχείρισης της μαθηματικής γνώσης 

είναι δείκτης για το κατά πόσο η γνώση αυτή θα έχει αποτέλεσμα στους μαθητές ή 

θα αποτελέσει μια αδρανή γνώση για αυτούς. 

Ως προς τα δύο επόμενα, ο εκπαιδευτικός πολλές φορές βρίσκεται σε σύγκρουση 

ανάμεσα στις προσδοκίες που επιβάλλουν σε αυτόν οι πολιτικές επιλογές και σε αυτό 

που ο ίδιος θεωρεί ως «καλή διδασκαλία». Η συγκρουσιακή αυτή κατάσταση 

δημιουργεί πεποιθήσεις, στάσεις και συγκινήσεις που επηρεάζουν το νόημα που 

αποδίδει στην παιδαγωγική πράξη. Ως καλή διδασκαλία θεωρείται εκείνη που 

δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, ώστε οι μαθητές καταφέρνουν να αποκτήσουν την 

ικανότητα ενεργούς εμπλοκής σε μια νοητική δραστηριότητα η οποία οδηγεί στη 
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γνώση, τόσο ως εργαλείου (για την παραγωγή νέας γνώσης), όσο και ως 

αντικειμένου. 

Τέλος, ως προς το τέταρτο, οι συγκινησιακές καταστάσεις από πλευράς των 

συμμετεχόντων στη διδακτική πράξη και οι επιλογές των δράσεων αποτελούν δύο 

συστατικά άρρηκτα συνδεδεμένα. Οι επιλογές του ανθρώπου επηρεάζονται από το 

ευρύτερο σύστημα αξιών που υιοθετεί και είναι λιγότερο ή περισσότερο 

συναισθηματικά φορτισμένες.   

Παρακάτω παραθέτουμε δεδομένα που συνδέονται με την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως παρουσιάστηκαν μέσα από τα συνέδρια της 

ΕΜΕ και της ΕΝΕΔΙΜ. 

 

1.1 Σκοποί των επιμορφώσεων 

Ο Τριανταφύλλου (1983) αναφέρει ως έναν από τους σκοπούς της επιμόρφωσης 

ότι αυτή αποβλέπει στην πραγματοποίηση του «ιδανικού δασκάλου» που συντελεί 

στη «δημιουργία, στο πλάσιμο του αυριανού πολίτη, που θα ‘χει ως ιδανικά του τη 

δημιουργική σκέψη, την ελευθερία, την ειρήνη, την πρόοδο» (σ. 352). 

Η Τζεκάκη (1989) σημειώνει ότι οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικού θα όφειλαν 

να έχουν τρεις στόχους: το βάθεμα των μαθηματικών γνώσεων καθαρά ως  γνωστικό 

αντικείμενο, την παροχή ειδικών γνώσεων που δεν έχουν αποκτηθεί στη βασική 

εκπαίδευση (παιδαγωγικές, ψυχολογικές κ.α.) και την ενημέρωση τους για τα 

τελευταία αποτελέσματα της διδακτικής των μαθηματικών. 

Ειδικότερα, η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι οι επιμορφώσεις οφείλουν να 

προσανατολίζονται σε τρία στοιχεία: 

1) στο περιεχόμενο που επιδιώκουν να μεταφέρουν στους εκπαιδευτικούς από 

ανώτερη, διδακτική και παιδαγωγική σκοπιά. Με τον όρο ανώτερη νοείται όχι 

μόνο η παρουσίαση των εννοιών, αλλά η ιστορική εξέλιξή τους και η 

διδακτική μεταφορά τους μέσα στην τάξη. Ο όρος διδακτική αναφέρεται στη 

μελέτη των γνωστικών,  επιστημολογικών, πολιτισμικών, κοινωνικών 

προϋποθέσεων που εισάγουν μία έννοια και τη θεμελιώνουν. Τέλος, με τον 

όρο παιδαγωγική νοείται η προσέγγιση επίδρασης στην προσωπικότητα των 

μαθητών και η οποία καθορίζει το αν και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσουν 

οι μαθητές του αύριο, την γνώση που απέκτησαν μέχρι σήμερα. 

2) στο μαθητή στον οποίο απευθύνονται. Δηλ. πώς ο εκπαιδευτικός θα 

δημιουργήσει μια επιστημονική μικροκοινωνία, δίνοντας σημασία στη γνώση 
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ως αποτέλεσμα της δράσης του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, στην 

αποδεικτική διαδικασία για να πείσει τους άλλους και στη γλώσσα ως μέσο 

επικοινωνίας και σχηματισμού απόψεων. 

3) στο καθηγητή που πραγματοποιεί τη διδασκαλία. Δηλ. πώς να πλουτίζει και 

να βαθαίνει τις γνώσεις του, να τον ενημερώνει για τις εξελίξεις της 

επιστήμης του, να τον φέρει σε θέση να καταλαβαίνει και να κρίνει θετικά και 

εποικοδομητικά τις οποιεσδήποτε αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Κεντρικός κρίκος της επιμόρφωσης είναι η έρευνα που βρίσκεται στην 

καρδιά του επιστημονικού έργου. Μέσα από τις επιμορφώσεις μπορεί να 

προκύψει η αξιοποίηση του σημαντικότερου στοιχείου που είναι η εμπειρία 

των εκπαιδευτικών η οποία όμως όταν είναι ανοργάνωτη και αυθόρμητη 

πολλές φορές επιβαρύνει τη διδασκαλία και δεν οδηγεί σε αντικειμενικό 

επιστημονικό έργο. 

Η Αλεξάνδρου (1987) υποστηρίζει ότι ένας από τους στόχους των επιμορφώσεων 

είναι να γεφυρώσουν, όσο γίνεται, το κενό ανάμεσα στο «στατικό ιδανικό μοντέλο» 

εκπαιδευτικών με τη ρευστότητα του επαγγελματικού ρόλου που υπάρχει στην 

καθημερινή πραγματικότητα.  

Η Καλδρυμίδου κ.α. (1989) ισχυρίζονται ότι η επιμόρφωση πρέπει να στοχεύει σε 

έναν εκπαιδευτικό ο οποίος δεν θα είναι αναμεταδότης του περιεχομένου των 

σχολικών βιβλίων, αλλά ερμηνευτής της μαθηματικής γνώσης και των διδακτικών 

καταστάσεων και καθοδηγητής της διδακτικής ανάπτυξης των μαθηματικών 

δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη, κάτι που κατά κανόνα είναι ξένο από τα 

προγράμματα σπουδών των μαθηματικών τμημάτων. 

 

1.2 Περιεχόμενο των επιμορφώσεων 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών απευθύνεται σε δύο οντότητες «δάσκαλος» και 

«μαθηματικός» (Τριανταφύλλου, 1983). Αλλά, δεν υφίσταται το δόγμα ότι ο καλός 

δάσκαλος μπορεί να διδάξει οτιδήποτε, ούτε και ότι ο καλός μαθηματικός μπορεί να 

διδάξει μαθηματικά (Νεγραπόντης & Καλαβάσης 1983). 

Περιεχόμενο των επιμορφώσεων μπορεί να αποτελέσει η γνωριμία με τις εξελίξεις 

στον τομέα των υπολογιστών που μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη μάθηση των 

μαθητών  (Μαυρίδου, 1989), η ενημέρωση για νέες διδακτικές μεθόδους και η 

κατανόηση ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι αφεντικό, αλλά συνεργάτης και 

συμπαραστάτης του μαθητή (Καραγεώργος, 1983). 
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Πιο αναλυτικά, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται συνεχή και πολύπλευρη επιμόρφωση 

πάνω στα μαθηματικά (ύλη, τεχνικές, ιδέες, την ιστορική εξέλιξή τους, τη 

φιλοσοφική διάσταση τους, των εφαρμογών τους), καθώς και σε ψυχολογική και 

παιδαγωγική διάσταση (ψυχολογία του εφήβου, της μάθησης και της 

διαφορετικότητας των προσωπικοτήτων), που να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένη με 

την πρακτική της διδασκαλίας (την προσπάθεια κατανόησης των δυσκολιών που 

συναντά ο μαθητής) και την έρευνα (Νεγραπόντης & Καλαβάσης 1983; Πάσχος & 

Βλάχος, 2010). 

Προς την κατεύθυνση των  δύο τελευταίων διαστάσεων συνηγορεί, δεκαοχτώ 

χρόνια αργότερα, η έρευνα του Δόρτσιου (2008), όπως την αναφέρει η Αντωνιάδου 

(2008), κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό πάνω από 60% αναφέρουν ότι 

επιθυμούν επιμόρφωση σε θέματα ψυχολογίας εφήβου, διαχείριση προβλημάτων της 

σχολικής τάξης και σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προτάσεις που να 

απευθύνονται στην  πράξη και να έχουν λιγότερη θεωρία. Αντίθετα, ο Μαυρογιάννης 

(2010) υποστηρίζει ότι στην ετοιμασία των εκπαιδευτικών στη κοινωνιολογία, 

ψυχολογία, παιδαγωγικά και διδακτική χρειάζεται να αποδίδουμε «ένα μικρό 

εγκυκλοπαιδικά ενημερωτικό και απολύτως δευτερεύοντα ρόλο» (σ. 133), 

συμπληρώνοντας ακόμα ότι για την επιμόρφωση τους «η εμπλοκή των 

Πανεπιστημίων μέσω των διδασκόντων τους είναι χρήσιμος αλλά δυνητικός» (σ. 

133). 

Ο Χασιώτης (1983) υποστηρίζει τη χρησιμότητα της έννοιας της μεταγνώσης ως 

βασικό στοιχείο της επιμόρφωσης, τη σκέψη δηλ. για το μάθημα και τις λογικές 

ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε κατά τους χειρισμούς της διδασκαλίας. «Οι 

δάσκαλοι που δεν κατέχουν αυτή την γνώση, παρουσιάζουν την ύλη του μαθήματός 

τους πολύ επιφανειακά» (σ. 361). 

Οι Χαβιάρης & Σταθοπούλου (2011), παρουσιάζουν ως πιθανό περιεχόμενο των 

επιμορφώσεων μια πρόταση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

διαχείρισης των σχέσεων εξουσίας που προσδιορίζουν τη μαθηματική 

δραστηριότητα των μελών της σχολικής τάξης, μέσα από την ανάλυση μιας 

διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις επισημάνσεις της κοινωνιο-πολιτικής προσέγγισης. Η 

επιμόρφωση αυτή αφορά στο ότι η διδασκαλία των Μαθηματικών αποσκοπεί στην 

όσο πιο αποτελεσματική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών μιας σχολικής 

τάξης σε μαθηματικές δραστηριότητες. 
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Η προσπάθεια αναμόρφωσης της μαθηματικής εκπαίδευσης και περαιτέρω 

αύξησης της μάθησης των εκπαιδευτικών, χρειάζεται να ενσωματώσει τα εξής 

στοιχεία: 

• την αναγνώριση και την περιγραφή των σχέσεων εξουσίας που τη διέπουν, 

• τον αναστοχασμό πάνω στις πρακτικές διαλόγου που διαμορφώνουν σχέσεις 

εξουσίας και 

• την ανάπτυξη κριτικής σ’ αυτές η οποία θα οδηγήσει σε λήψη αποφάσεων. 

Σε μια πιο συνεκτική τοποθέτηση πάνω στο περιεχόμενο των επιμορφώσεων ο 

Θωμαΐδης (2010), θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί εκτός από την άριστη γνώση της 

μαθηματικής ύλης και την προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις, που 

αμφότερες παρέχονται αφειδώς, υπάρχουν 6 ζητούμενα που θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στα πλαίσια της επιμόρφωσης, χωρίς αυτά να αποτελούν ολοκληρωμένη 

πρόταση: 

α) επίγνωση της μεγάλης δυσκολίας του εγχειρήματος που ονομάζεται 

«Διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών», όπως τεκμηριώνεται μέσα από 

εξέχοντες μαθηματικούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 

β) γνώση των βασικών παραμέτρων που προσδιορίζουν ένα πρόβλημα της 

διδασκαλίας και των προϋποθέσεων για την αντιμετώπισή του (προβλήματα 

κατανόησης βασικών μαθηματικών εννοιών που δεν συνδέονται με το 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών, αλλά τον τρόπο διδασκαλίας), 

γ) ικανότητα ένταξης επιμέρους προβλημάτων της διδασκαλίας σ’ ένα ευρύτερο 

εννοιολογικό πλαίσιο, 

δ) ικανότητα ανάληψης διδακτικών πρωτοβουλιών, 

ε) ικανότητα διάγνωσης μαθησιακών δυνατοτήτων και αδυναμιών και 

στ) ικανότητα σύνδεσης της διδασκαλίας των μαθηματικών με άλλα γνωστικά 

αντικείμενα. 

Τέλος, η Αλεξάνδρου (1989) κάνει πρώτη φορά λόγο για να καθοριστούν ποια 

προσόντα θα έχουν οι επιμορφωτές και ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής, χωρίς 

όμως περαιτέρω διευκρινίσεις. Συμπληρωματικά σε αυτό, οι Χασιώτης, Πατρώνης & 

Χατζηκυριάκου (2011) αναφέρουν ότι η αναστοχαστική διαδικασία σχεδιασμού, 

ανάλυσης, εφαρμογής, αξιολόγησης και τροποποίησης μιας μαθηματικής 

δραστηριότητας στα πλαίσια ενός προγράμματος επιμόρφωσης μαθηματικών, 

αποτελεί μέσο, όχι μόνο διδασκαλίας και έρευνας, αλλά και μάθησης για τον ίδιο τον 
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εκπαιδευτή των εκπαιδευτικών, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση, είναι ή γίνεται 

και ο ίδιος ερευνητής της Διδακτικής των Μαθηματικών. 

 

1.3 Εξέλιξη προτάσεων για τις επιμορφωτικές δομές 

Ήδη από το 1983, οι Νεγραπόντης & Καλαβάσης προτείνουν την ίδρυση των 

Κέντρων Επιμόρφωσης και Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (ΚΕΕΔΜ) 

στα πρότυπα της γαλλικής εμπειρίας των IREM. 

Στο πέρασμα 34 ετών από τις συζητήσεις στα συνέδρια, υπήρχαν πολλές  

προτάσεις για τη δομή των επιμορφώσεων, οι οποίες με ελάχιστες εξαιρέσεις, είχαν 

χαρακτήρα διάλεξης και σεμιναρίων, μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας. 

Ολιγοήμερη σεμιναριακή επιμόρφωση κατά περιφέρειες, ή ομάδες σχολείων ή κατά 

σχολείο (Καραγεώργος, 1983), τα σεμινάρια να είναι και υποχρεωτικά και 

προαιρετικά, δίνοντας διάφορα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς (Μαυρίδου, 1989). 

Ως προς τη χρονική διάρκεια, προτάθηκε η επιμόρφωση ενός διμήνου ή τριμήνου 

για μία ή δύο μέρες την εβδομάδα (Καραγεώργος, 1983), να επαναλαμβάνεται κάθε 6 

το πολύ χρόνια και να διαρκεί μισή σχολική χρονιά (Τριανταφύλλου, 1983). 

Εκτός από την επιμόρφωση από τρίτους, έγινε λόγος για αυτοεπιμόρφωση με την 

αποστολή επιμορφωτικού υλικού από την ΕΜΕ και το Υπουργείο στους 

εκπαιδευτικούς (Τριανταφύλλου, 1983) και ακόμα η μετεκπαίδευση για κάποιον 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο (Καραγεώργος, 1983). 

Στις επόμενες δύο υποενότητες παρουσιάζονται, α) η εξέλιξη του περιβάλλοντος 

των επιμορφωτικών δομών (ξεκινώντας από αυτό του σεμιναριακού τύπου μέχρι τις 

κοινότητες εκπαιδευτικών) και β) τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (από τις 

δειγματικές διδασκαλίες, την ανάλυση διδακτικών φαινομένων, μέχρι τη Μελέτη 

Μαθήματος). 

 

1.3.1 Περιβάλλον των επιμορφωτικών δομών 

Το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ένας έμπειρος ομιλητής μιλούσε και οι 

άλλοι άκουγαν. Σταδιακά και με αργούς ρυθμούς αυτό άρχισε να μετατοπίζεται. 

Η Αλεξάνδρου (1989), πρότεινε ως προς το περιβάλλον των επιμορφωτικών 

δομών να έχει αφενός υφή διαλογική και όχι μετωπική και «από καθέδρας 

διδασκαλία» σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς και αφετέρου συμμετοχική, με την 

ενεργή συμμετοχή των επιμορφούμενων στον προγραμματισμό και την εφαρμογή 

τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. 
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Το ίδιο έτος η Μπούφη υποστηρίζει ότι η αντίληψη της επιμόρφωσης ως παροχή 

συνταγών έχει περάσει. Τη θέση της παίρνει μια καινούργια αντίληψη η οποία 

απορρέει από την κατασκευαστική θεωρία της μάθησης. Στα πλαίσια της 

επιμόρφωσης, αυτή πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή νέων ιδεών για τα μαθηματικά, την εκμάθησή 

τους και τη διδασκαλία τους. Η τάση των εκπαιδευτικών να υπερβαίνουν διλήμματα 

που συχνά αντιμετωπίζουν επιλέγοντας κατά κανόνα τον έναν από τους δύο πόλους 

πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές ανησυχίες του επιμορφωτή. Η επιτυχία του 

προγράμματος έγκειται στο να προετοιμάζει τον εκπαιδευτικό να δέχεται και να 

συνδιαλέγεται με την αβεβαιότητα που προκύπτει από την πάλη να σταθμίσει τις 

αντίθετες λύσεις που περιλαμβάνονται στα διλλήματα του. Αντίθετα, η επιμόρφωση 

που έχει προκαθορισμένο χαρακτήρα, συντελεί στην αναπαραγωγή των ιδίων 

διλλημάτων και άρα δεν μπορεί να εξελίξει τον εκπαιδευτικό. 

Περίπου 20 χρόνια περίπου αργότερα, ο Μαυρογιάννης (2010) εξακολουθεί να 

υποστηρίζει ότι η ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση χρειάζεται κάτι παραπάνω από τον 

κλασικό συνδυασμό εγκυκλίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, περιοδικής επιμόρφωσης. 

Και πιο συγκεκριμένα τη μεταφορά μέσα στο σχολείο. Κατά την άποψή του 

χρειάζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο από έμπειρους, εγγράμματους, ικανούς και εν-

ενεργεία εκπαιδευτικούς που θα φροντίζουν για την εν γένει υποστήριξη των 

υπόλοιπων εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Χρειάζεται η ανάδειξη 

μαστόρων-δάσκαλων οι οποίοι «θα μετατρέπουν τη διδασκαλία από ιδιωτικό σε 

δημόσιο λόγο (που επομένως επιδέχεται κριτική), θα εξασφαλίζουν μία minimum 

ασφάλεια σε όσους δάσκαλους νιώθουν αδύναμοι, θα συντονίζουν τη δουλειά στο 

σχολείο θα εγκαθιστούν δεσμούς αλληλεγγύης» (σ. 130). 

Μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο επαγγελματικής μάθησης είναι η δημιουργία 

κοινοτήτων μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών, συνδέοντας δύο σχεδόν 

αποκομμένες οντότητες, την πανεπιστημιακή κοινότητα με τους εκπαιδευτικούς της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Πόταρη, Σακονίδης, Μαναρίδης (2005) 

περιγράφουν την προοδευτική συγκρότηση μιας κοινότητας διερεύνησης, η οποία 

εξελίσσεται δυναμικά, μέσα από μία διαλεκτική σχέση μεταξύ θεωρίας και 

πρακτικής. Η ενεργοποίηση της κοινότητας βασίστηκε στην πραγματοποίηση 

σχετικής έρευνας δράσης από έναν εκπαιδευτικό, ενώ βασικά χαρακτηριστικά της 

λειτουργίας της ήταν η αναζήτηση της γνώσης, μέσα από τη διατύπωση ερωτημάτων 

γύρω από τη διδακτική πρακτική, τη συστηματική διερεύνησή τους και τον κριτικό 
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αναστοχασμό. Η κοινότητα παρείχε στον εκπαιδευτικό την αναγκαία υποστήριξη για 

τη διερεύνηση της διδακτικής του πρακτικής, ενώ παράλληλα διαμεσολαβούσε για 

τη συγκρότηση ατομικής και συλλογικής γνώσης για αυτήν την πρακτική, μέσα από 

την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού (συνήθως 

εμπειρικού χαρακτήρα) και των ερευνητών (ακαδημαϊκού χαρακτήρα) και την 

ανάπτυξη κοινών πρακτικών. 

Η συνεργασία εξελίχθηκε σε κοινότητα πρακτικής, με χαρακτηριστικά την 

αποδοχή των διαφορετικών οπτικών και την από κοινού αναζήτηση τρόπων 

βελτίωσης της διδασκαλίας. Η ακατέργαστη και αυθόρμητη εμπειρία του 

εκπαιδευτικού αναμιγνύεται με την πιο κατεργασμένη ακαδημαϊκή γνώση.  

Ακολούθως, η κοινότητα αυτή εξελίχθηκε. Οι Μαναρίδης, Χατζηγούλα, Σιώπη, 

Πόταρη, Σακονίδης (2009) περιγράφουν το διδακτικό φαινόμενο του λάθους και της 

διαχείρισης του που αντιμετωπίζεται από διαφορετικές οπτικές μέσα στη κοινότητα. 

Οι δύο εκπαιδευτικοί συνδέουν τους τρόπους ανάλυσης με τις διδακτικές τους 

ενέργειες ώστε να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους. Η τρίτη εκπαιδευτικός που είναι 

παρατηρήτρια, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν 

τις ενέργειές τους και αφετέρου να αναπτύξει περαιτέρω τη γνώση της κοινότητας. 

Οι ερευνητές στοχεύουν στο να μελετήσουν το φαινόμενο πέρα από τη συγκεκριμένη 

κοινότητα, ώστε να παράγουν σχετική ακαδημαϊκή γνώση και ταυτόχρονα να 

γνωρίσουν τις πρακτικές του εκπαιδευτικού ώστε να τον εξελίξουν επαγγελματικά. 

Μετά από τέσσερα έτη συνεργασίας, οι  Potari, Sakonidis, Chatzigoula & 

Manaridis (2010) περιγράφουν τις αλλαγές στο επίπεδο συμμετοχής των 

συμμετεχόντων μέσα στην κοινότητα και άρα τη μάθηση που επήλθε, καθώς και τις 

εντάσεις και τις συγκρούσεις που αναπτύχθηκαν στην προσπάθεια σχηματισμού μιας 

ταυτότητας διερεύνησης. Στη συνεργασία αυτή οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να 

μετακινούνται από τις διδακτικές τους επιλογές στη θέαση των οπτικών των 

συναδέλφων τους και να αποκτάνε μια πιο διερευνητική στάση, ενώ οι ερευνητές 

από την άλλη πλευρά άρχισαν να μετατοπίζονται από μία στάση κριτική σε αυτήν 

του ισότιμου συνεργάτη και άρχισαν  να αντιλαμβάνονται το δικό τους ρόλο στην 

πορεία εξέλιξης των εκπαιδευτικών. 

Την ίδια χρονιά η Πόταρη (2010), για πρώτη ίσως φορά σε συνέδριο της ΕΜΕ 

κάνει λόγο για αυτήν τη δημιουργία του δικτύου εκπαιδευτικών και ερευνητών ως 

ένα περιβάλλον που μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Η ερευνήτρια αναφέρεται σε δύο παραδείγματα, το προηγούμενο  με 
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τους εν-ενεργεία εκπαιδευτικούς, αλλά και σε ένα δεύτερο με μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς μαθηματικών, όπου εμφανίζεται η σύνδεση μεταξύ θεωρίας και 

πρακτικής.  

Την επόμενη χρονιά η έρευνα συνεχίζεται και οι Σιώπη, Χατζηγούλα, Μαναρίδης, 

Σακονίδης, Πόταρη (2011) υποστηρίζουν ότι, αφενός η αλληλεπίδραση έρευνας και 

πειραματισμού στην τάξη και αφετέρου η προσπάθεια συγκερασμού των 

διαφορετικών τρόπων εμπλοκής των μελών της κοινότητας στη διδακτική πρακτική 

αλλά και στη διερεύνηση της, οδήγησαν στην προοδευτική μετακίνηση των 

συμμετεχόντων από την εξέταση των στόχων της διερευνητικής πρακτικής στην 

κριτική θεώρηση της δικής τους διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί άρχισαν 

να συνειδητοποιούν ότι η μάθηση αποτελεί φυσικό συστατικό της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας (καθιστώντας, έτσι, τη διερεύνηση νόρμα της κοινότητας πρακτικής), να 

αναθεωρούν τη βάση γνώσεων που είχαν συγκροτήσει σχετικά με το τι είναι 

σημαντικό και τι όχι σε μια διδασκαλία και να αναστοχάζονται με κριτικό τρόπο για 

τις πεποιθήσεις, τις δεσμεύσεις και τις προθέσεις τους που συνδέονται με την 

εκπαιδευτική τους ταυτότητα. Από την άλλη οι ερευνητές, κατανοώντας όλο και 

περισσότερο ότι η μάθηση αφορά πάνω απ’ όλα στην ικανότητα διαπραγμάτευσης 

νέων νοημάτων, έθεσαν σταδιακά τη γνώση περί διδασκαλίας σε ανοιχτή 

διαπραγμάτευση στην κοινότητα. 

Τέλος, οι Χατζηγούλα, Σιώπη, Μαναρίδης, Σακονίδης, Πόταρη (2014) 

διερεύνησαν μέσα από τη κοινότητά τους, τη διδακτική αξιοποίηση  των ερωτήσεων 

στην τάξη των μαθηματικών, μέσα από την οπτική της επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών. Τα μαθησιακά οφέλη που προέκυψαν για τα μέλη της κοινότητας 

διερεύνησης, θα μπορούσαν να αναζητηθούν στις ευκαιρίες που αυτή προσέφερε στη 

συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητας της διδακτικής διαχείρισης στην τάξη και στη 

συλλογική διαδικασία αναστοχασμού της διδακτικής πράξης που οδηγεί σε γνώση 

των εκπαιδευτικών. 

Παράλληλα, οι Κολέζα & Νίκα (2011) εστίασαν στον τρόπο που μια κοινότητα 

πρακτικής βοήθησε τους δασκάλους που συμμετέχουν σε αυτή, να 

ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της ερμηνείας των μαθηματικών ιδεών των μαθητών 

τους και να τροποποιήσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν, όταν ερμηνεύουν τις 

αλληλεπιδράσεις της τάξης. Μετακινούμενοι οι συμμετέχοντες από τον ρόλο του 

δασκάλου μέσα σε ένα μάθημα μαθηματικών, που τις περισσότερες φορές, 

περιορίζεται μόνο στο να μιλάει και να εξηγεί και να αφιερώνει λίγο χρόνο στο να 
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ακούει προσεχτικά και να ερμηνεύει λειτουργικά το λόγο των μαθητών του, στην 

προσεχτική ακρόαση και κατανόηση του μαθηματικού λόγου των μαθητών 

εκτίμησαν πόσο εξαιρετικά σημαντική διαδικασία είναι η τελευταία, δεδομένου ότι 

οι ερμηνείες που δίνουν οι δάσκαλοι στο “λόγο” των μαθητών τους καθορίζουν τις 

διδακτικές τους αποφάσεις και επηρεάζουν τις ευκαιρίες των μαθητών να μάθουν 

μαθηματικά. Στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων στην τάξη, ο δάσκαλος ενεργεί 

συνήθως αυθόρμητα, υιοθετώντας οικεία μοτίβα συμπεριφοράς, αγνοώντας τις 

ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες της τάξης. Αυτά τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη 

σχεδιασμού μαθησιακών εμπειριών για τους δασκάλους που θα τους προκαλούν να 

αναθεωρήσουν τους ερμηνευτικούς τους “φακούς” για να κάνουν τις σωστές 

διδακτικές επιλογές, για να προκαλούν και επεκτείνουν τη μαθηματική σκέψη των 

μαθητών τους με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας τους. 

Σε συνέχεια της έρευνάς τους οι Νίκα, Κολέζα, (2014) υιοθετώντας την οπτική 

της Θεωρίας Δραστηριότητας, ιχνηλάτησαν την εξέλιξη μιας δευτερογενούς 

αντίφασης στο Σύστημα Δραστηριότητας της κοινότητας, που προώθησε τις 

διαδικασίες της επεκτατικής μάθησης των μελών της. Οι κύριοι κανόνες, που ήρθαν 

σε αντιπαράθεση με το εργαλείο της διερεύνησης και προκάλεσαν την αντίφαση, 

ήταν η τήρηση του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών, η διατήρηση 

θετικών σχέσεων με τους γονείς των μαθητών και η διαμόρφωση του ‘λόγου’ της 

κοινότητας, δηλαδή, μιας συλλογικής γλώσσας επικοινωνίας των υποκειμένων. Οι 

εκπαιδευτικοί κατανόησαν την αξία του εργαλείου της διερεύνησης, καθώς 

συνειδητοποίησαν ότι οι απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να 

εκπληρωθούν με αποτελεσματικό τρόπο μέσα από τη διερευνητική προσέγγιση της 

μαθηματικής δραστηριότητας. Η διαφορετική κατανόηση του εργαλείου της 

διερεύνησης οδήγησε στην αναδιαμόρφωση των κανόνων του Συστήματος 

Δραστηριότητας και την οριστική επίλυση της αντίφασης, μέσα από τη 

μετασχηματιστική διαδικασία που περιγράφηκε. 

Ένα ακόμα παράδειγμα που υπογραμμίζει το χαρακτήρα των επιμορφώσεων ως 

ένα περιβάλλον συνεργασίας εκπαιδευτικών μέσα και έξω από τις αίθουσες, αποτελεί 

η δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής 26 εκπαιδευτικών (Σιώπη & Χασάπης, 

2013) σε ένα εργαστήριο με επικέντρωση στην Άλγεβρας Α΄ Λυκείου, στο Λύκειο 

Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Αποτέλεσε μια προσπάθεια δημιουργίας κοινότητας 

όπου τα μέλη εμπλέκονται ενεργά, έχοντας υιοθετήσει ένα, από κοινού 

διαμορφωμένο, ρεπερτόριο. Οι συμμετέχοντες αξιολογούσαν τις διδακτικές τους 
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πρακτικές, τις αναστοχάζονταν και μοιράζονταν ιδέες για εναλλακτικούς τρόπους 

υποστήριξης της μάθησης. Πρόκειται λοιπόν για επιμόρφωση μέσα στο χώρο της 

πρακτικής. Η ανταλλαγή απόψεων, μεθόδων, καθώς και οι  αλληλοπαρατηρήσεις 

διδασκαλιών συνετέλεσαν αρκετά στην εξέλιξη των συμμετεχόντων. 

Οι Πετεινάρα & Σιώπη (2014) επικεντρώθηκαν στην καινοτομία της δράσης του 

αναστοχασμού και της αξιολόγησης διδακτικών πρακτικών των μελών μιας ομάδας 

εκπαιδευτικών των μαθηματικών από τους ίδιους μέσω παρατήρησης ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της διδασκαλίας τους. Επιχειρείται η εστίαση στη μάθηση που 

αναπτύχθηκε εντός της κοινότητας μέσω του αναστοχασμού που τροφοδότησε το 

εγχείρημα της χρήσης και αξιοποίησης παραδειγμάτων στην περίπτωση δυο 

διδακτικών παρεμβάσεων αντίστοιχων μελών της ομάδας στο πλαίσιο της άλγεβρας 

της πρώτης τάξης του λυκείου. 

Οι αναγνώσεις των διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν αναδεικνύουν τα 

διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης του διδακτικού φαινομένου στο πλαίσιο της 

ομάδας. Η ενεργοποίηση των διαφορετικών οπτικών στην ανάγνωση των δρώμενων 

στην τάξη σχετικά με την πρακτική της χρήσης και αξιοποίησης των παραδειγμάτων 

διαμόρφωσε ένα γόνιμο πλαίσιο αναστοχασμού και ανάλυσης των διδακτικών 

ενεργειών μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι συμμετέχοντες εμφανίζεται να 

αναλύουν το διδακτικό φαινόμενο με βάση τις εμπειρίες τους, τις προσδοκίες τους 

και τη διαχείριση της διδακτικής κατάστασης. 

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή τους σε διαδικασίες 

σχετικές με την ακολουθούμενη από τους ιδίους διδακτική πρακτική κατά τη 

διδασκαλία των Μαθηματικών σε πραγματική σχολική τάξη εμφανίζεται να 

συμβάλει στην κατανόηση φαινομένων της διδασκαλίας, και κατ’ επέκταση στην 

προσωπική μάθηση αναφορικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Τέλος, ο Κόσυβας (2014) περιγράφει μια μικρό-κοινότητα διερεύνησης 11 

εκπαιδευτικών που μετείχε σε ένα ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης στο 

οποίο αξιοποιήθηκαν επίμαχες διδακτικές περιπτώσεις. Η διεργασία του 

αναστοχαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, με θέμα τη σύγκριση 

σχεδιασμού και διεξαγωγής της διδασκαλίας (ως προς τους στόχους μάθησης, τη 

διαχείριση του χρόνου τη στρατηγική διδασκαλίας και τα Φύλλα Εργασίας των 

μαθητών) παρακίνησε τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη διδασκαλία τους ως 

συλλογική υπόθεση, να αρχίσουν να επανεξετάζουν κρίσιμες περιοχές των 

διδακτικών ενεργειών τους και να σκέπτονται να επιφέρουν αλλαγές στη διδασκαλία 
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τους. Παρά τη σύντομη διάρκειά του, το πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης 

υλοποιήθηκε μέσα στο σχολείο, συνδέθηκε με το σχολικό πλαίσιο και στήριξε τον 

διαμορφωτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης. Συμπέρασμα της προσπάθειας ήταν ότι 

οι αναστοχαστικές πρακτικές αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη διαρκή 

βελτίωση των ίδιων των εκπαιδευτικών και του διδακτικού τους έργου. 

 

1.3.2 Εργαλεία επιμορφώσεων 

Το κύριο εργαλείο από την αρχή, αλλά μέχρι και σήμερα, είναι τα σεμινάρια. 

Σταδιακά όμως χωρίς να πάψει η χρησιμοποίησή τους, κάνουν την εμφάνιση τους 

και άλλα εργαλεία. 

Το 1983 προτείνεται ότι η επιμόρφωση, η οποία οφείλει να συνδέεται με την 

πρακτική και την έρευνα, μπορεί να έχει τρεις μορφές: γραπτή (συγγραφή 

ντοκουμέντων και αποτελεσμάτων ερευνητικής δουλειάς), προφορική (σεμινάρια, 

συζήτηση) και τηλεοπτική (η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για 

«μαζικότερη επιμόρφωση» είτε για ερευνητική δουλειά βίντεο, σκοπώντας σχολικές 

καταστάσεις πειραματικής ή κανονικής διδασκαλίας. (Νεγραπόντης & Καλαβάσης) 

Οι Πάσχος & Βλάχος (2010) θεωρούν ότι η πρακτική άσκηση, οι δειγματικές 

διδασκαλίες και η ανταλλαγή της εμπειρίας είναι συστατικά στοιχεία των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων.  

Οι Χασιώτης, Πατρώνης & Χατζηκυριάκου (2011) προτείνουν ως άλλο εργαλείο 

τη χρησιμοποίηση και την αξιολόγηση μαθηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, ενεργοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις και 

ικανότητές τους, και οδηγούν στην κατασκευή νέων γνώσεων και την καλλιέργεια 

γνωστικών ικανοτήτων. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας, ζητείται, συνήθως, 

από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, η διατύπωση και λύση προβλημάτων με 

περισσότερους από ένα τρόπους, η διατύπωση και ο έλεγχος μαθηματικών 

υποθέσεων, η επινόηση και αξιολόγηση μαθηματικών αποδείξεων, ο ορισμός και η 

ανάλυση του βάθους και του πλάτους μαθηματικών εννοιών, η επινόηση, ανάλυση 

και δικαιολόγηση μαθηματικών αλγορίθμων, η πρόβλεψη, η επισήμανση και 

αντιμετώπιση μαθηματικών λαθών, καθώς και η παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων 

διδακτικής χρήσης των παραπάνω στοιχείων της μαθηματικής γνώσης, με 

ταυτόχρονο προσδιορισμό, τόσο των προϋποθέσεων, όσο και του επιδιωκόμενου, σε 

κάθε περίπτωση, σκοπού.  
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Η Πόταρη (2010), θεωρεί ότι η παρουσίαση ευρημάτων από το χώρο της 

Διδακτικής των Μαθηματικών στους εκπαιδευτικούς δεν φαίνεται να τελεσφορεί. 

Αντίθετα, προτείνει τη χρησιμοποίηση άλλων εργαλείων όπως (α) η ανάλυση 

διδακτικών φαινομένων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, (β) η ερμηνεία 

απαντήσεων και λύσεων που δίνουν οι μαθητές σε ένα ερώτημα ή πρόβλημα, (γ) ο 

σχεδιασμός και η τροποποίηση διδακτικών παραδειγμάτων και προβλημάτων, και (δ) 

η πραγματοποίηση έρευνας που κάνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός στην τάξη του (έρευνα 

δράσης) ώστε να διερευνήσει ζητήματα που τον απασχολούν σχετικά με τη 

διδασκαλία του. Τα παραπάνω γίνονται με την αλληλεπίδραση της ακαδημαϊκής 

γνώσης και της γνώσης που προέρχεται από τη διδασκαλία. 

Ένα άλλο εργαλείο που κάνει την εμφάνισή του στα συνέδρια της ΕΜΕ είναι η 

Μελέτη Μαθήματος (Lesson Study). Ο Βερύκιος (2010) κάνει για πρώτη φορά 

αναφορά σε ένα διαφορετικό είδος μαθήματος, τη Μελέτη Μαθήματος με 

βιβλιογραφική προσέγγιση και από την πλευρά της διδασκαλίας. Αργότερα οι 

Κουκουλάκης κ.α. (2017) εφάρμοσαν στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

το παραπάνω μοντέλο, περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες και 

βλέποντας το από την πλευρά της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών. 

 

1.4 Εισαγωγική επιμόρφωση 

Ένα από τους θεσμούς που άντεξε στο χρόνο ήταν ο Θεσμός της Εισαγωγικής 

Επιμόρφωσης. Πολύ πριν την εμφάνιση των ΠΕΚ, ο Καραγεώργος (1983) γράφει ότι 

σκοπός της εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι: α) η ενημέρωση των 

νεοπροσληφθέντων εκπαιδευτικών για το αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά βιβλία 

και την εκπαιδευτική πολιτική, β) η γνωριμία με την τάξη και τις διδακτικές 

μεθόδους που ακολουθούν οι εν ενεργεία συνάδελφοι και γ) η ομαλή ένταξη στο 

χώρο που καλούνται να υπηρετήσουν. Επιπλέον, προτείνει την παρακολούθηση 

μαθημάτων παιδαγωγικών, διδακτικής και ψυχολογίας. 

Σε έρευνα των Καλδριμίδου, Οικονόμου κ.α. (1994), ενώ τα ΠΕΚ ήταν στην αρχή 

της λειτουργίας τους προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Ο θεσμός κρίθηκε  επιτυχής, 

αλλά χρήζει βελτίωσης και όχι ανατροπής. Ο τρόπος οργάνωσης της εισαγωγικής 

επιμόρφωσης (ΠΕΚ) και οι συνθήκες (χρόνος, αποστάσεις, αμοιβές, επαγγελματική 

αβεβαιότητα) αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την επιμόρφωση με 

αποτέλεσμα να δημιουργούν προκαταλήψεις ως προς το περιεχόμενο των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η πλειοψηφία των επιμορφούμενων αποδέχεται τη 
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χρησιμότητα της επιμόρφωσης και ωφελήθηκε από αυτήν, αλλά σημείωσαν ότι δεν 

είχαν ιδιαίτερα κέρδη και αμφισβήτησαν τη χρησιμότητά του. Η αντίσταση 

σημαντικού αριθμού των επιμορφούμενων στην υιοθέτηση σύγχρονων 

επιστημονικών αντιλήψεων ερμηνεύεται από τον περιορισμό του προγράμματος 

μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο και καθόλου πρακτική. Οι περισσότεροι σπουδαστές 

είχαν διδακτικές αντιλήψεις που σχετίζονταν με το παραδοσιακό ή το 

φροντιστηριακό μάθημα. Διαπιστώθηκε μία σύγχυση ότι επαρκής διδασκαλία είναι η 

φροντιστηριακού τύπου διδασκαλία ή η επάρκεια σε μαθηματικές γνώσεις. Οι 

αντιλήψεις των σπουδαστών μετά το τέλος του προγράμματος παρουσίασαν μικρές 

μετατοπίσεις προς τη θετική κατεύθυνση, όχι όμως θεμελιώδεις αλλαγές. 

Σχεδόν 14 χρόνια αργότερα η Αντωνιάδου (2008) σημειώνει ότι ο θεσμός της 

Εισαγωγικής Επιμόρφωσης επικρίθηκε ιδιαίτερα από την εκπαιδευτική κοινότητα 

διότι θεωρήθηκε ότι μέσω αυτής επιδιώκεται όχι η συμπλήρωση της θεωρητικής 

κατάρτισης, αλλά η συναίνεσή τους στην κυρίαρχη κοινωνική λειτουργία του 

σχολείου. Μεγαλύτερο όμως πρόβλημα ήταν ότι μεγάλο μέρος αυτών που είχαν την 

εισαγωγική επιμόρφωση ήταν πρώην αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι που είχαν ήδη 

διδάξει πριν την εισαγωγική επιμόρφωση κάτι που σημειώνει η συγγραφέας 

αναφερόμενη σε στοιχεία που προέρχονται από τους Καψάλη & Ραμπίδη (2005). 

Ένα χρόνο αργότερα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι., 2009) σε μία πρόταση για 

την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, επισημαίνει ότι την εν λόγω περίοδο 

υλοποιείται μόνο η υποχρεωτική Εισαγωγική Επιμόρφωση (για ορισμένους κλάδους 

της Δευτεροβάθμιας). Ασκώντας κριτική στα πάσης φύσεως επιμορφωτικά 

προγράμματα του Υπουργείου, σημειώνει ως προβλήματα (α) την έλλειψη συνέχειας 

και συνέπειας μεταξύ των διαφόρων επιμορφωτικών δράσεων, (β) την έλλειψη 

συγκροτημένου σχεδίου επιμόρφωσης, (γ) επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο 

Π.Ι. και στον Ο.ΕΠ.ΕΚ., (δ) προβλήματα οργάνωσης, (ε) θεωρητικές και 

επιφανειακές προσεγγίσεις πολλών αντικείμενων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

αρχές της εκπαίδευσης ενήλικων και οι πραγματικές ανάγκες των επιμορφούμενων, 

(στ) πραγματοποίηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του 

ωρολογίου προγράμματος των εκπαιδευτικών, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα, 

(ζ) έλλειψη θεσμικού πλείστου για την έγκαιρη πραγματοποίηση των αποσπάσεων 

των  εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να προβάλλονται εμπόδια στη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα, (η) συγκεντρωτική λειτουργά σε ό,τι 

αφορά τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων, (θ) έλλειψη επάρκειας και 
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αξιοπιστίας του επιμορφωτικού υλικού σε ορισμένους τομείς, (ι) έλλειψη 

πληροφόρησης και κινήτρων που οδηγούν πολλούς εκπαιδευτικούς στην αδιαφορία 

και την αδράνεια, (ια) δυσκολίες στην υλοποίηση αποκεντρωμένων επιμορφωτικών 

δράσεων, (ιβ) έλλειψη συνέχειας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για μεγάλο 

χρονικό διάστημα μετά την εισαγωγική τους επιμόρφωση, (ιγ) έλλειψη ειδικών 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για επιμέρους ομάδες (π.χ. για επαγγελματική 

εκπαίδευση και τα στελέχη της εκπαίδευσης). 

 

1.5 Ελλείμματα στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

Ήδη από το 1983, η ελλιπής βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τίθεται στο 

προσκήνιο (Καραγεώργος) σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

επιμόρφωση στους εν-ενεργεία εκπαιδευτικούς πρέπει να λειτουργήσει ως μια μορφή 

συμπληρωματικής εκπαίδευσης, πέρα από οποιαδήποτε βελτίωση και διεύρυνση των 

ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων. 

Οι ελλείψεις αυτές αναφέρονται σε δυο χαρακτηριστικά που απουσιάζουν στις 

εγκύκλιες σπουδές, της δημιουργίας του «δασκάλου των μαθηματικών» και, 

παραδόξως, του «μαθηματικού» (Τριανταφύλλου, 1983). 

Ως προς το πρώτο, από το 1983 ο Τριανταφύλλου ισχυρίζεται ότι αφού το 

μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων των μαθηματικών σχολών επιλέγουν να 

δουλέψουν ως εκπαιδευτικοί και όχι ως επιστήμονες μαθηματικοί, «δυστυχώς η 

πλειοψηφία των πτυχιούχων κατευθύνεται στη Μ.Ε. [Μέση εκπαίδευση] ανέτοιμη να 

προσφέρει τη δουλειά για την οποία προορίζεται!» (σ. 340). Δεν υπάρχει φροντίδα 

για παιδαγωγικά, ψυχολογικά μαθήματα στα τμήματα μαθηματικών, παρά μόνο 

υψηλό επίπεδο μαθηματικής γνώσης και επιμονή στο περιεχόμενο, αναφέρουν ακόμα 

μετά από 16 χρόνια οι Κυριαζής & Πέτρου (1999). Ενδιάμεσα, η Αλεξάνδρου (1987) 

υποστηρίζει ότι δεχτήκαμε υποβαθμισμένη εκπαίδευση σε επιστημονικά και 

παιδαγωγικά θέματα, συνεχίζοντας τη σκέψη ότι δεν επαρκούν τα ανώτερα 

μαθηματικά για τη διδασκαλία, γεγονός που δεν χρειάζεται να ωθεί τους καθηγητές 

πανεπιστήμιου να φοβούνται ότι «τα μαθηματικά θα χάσουν το κύρος τους, αν 

συνδυαστούν με τη διδακτική τους» (σ. 80). 

Ως προς το δεύτερο, ο Τριανταφύλλου υποστηρίζει ότι, ο εκπαιδευτικός ο οποίος 

έχει μεγαλώσει «με ένα δάσος συμβολισμών» στο Πανεπιστήμιο και από μία σειρά 

ανούσιων και αποσπασματικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο, δεν έχει να 

δώσει και πολλά πράγματα στους μαθητές. Ενώ οι Αναστασίου κ.α. (1989), θέτουν 
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ως προβληματισμό ότι οι γνώσεις του Πανεπιστημίου δεν είναι κατάλληλες για 

διδασκαλία, αφού δεν λένε στον εκπαιδευτικό το πώς να διδάξει ένα ορισμένο 

κεφάλαιο σε μία ορισμένη τάξη και επιπλέον είναι ανεπαρκείς για να του δείξουν πώς 

να διδάξει με τρόπο διαφορετικό από τον παραδοσιακό τρόπο του ορισμού-

αξιώματος-θεωρήματος -πορίσματος. Σε πιο επιστημονική βάση, αλλά στο ίδιο 

μήκος κύματος, η Καλδριμίδου (1989) υποστηρίζει ότι «οι πτυχιούχοι μαθηματικοί 

της χώρας μας που επιλέγουν το επάγγελμα του δασκάλου των μαθηματικών δεν 

κατέχουν την εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση που χαρακτηρίζει τα μέλη μιας 

επαγγελματικής ομάδας» (σ. 102). 

Σε συμφωνία βρίσκεται και ο Αδαμόπουλος (1989) που διατείνεται ότι με τέτοια 

προγράμματα σπουδών οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν είναι προετοιμασμένοι για 

την εκπαίδευση. Και πολύ αργότερα, το 2008, η Αντωνιάδου επικαλείται τον 

Καστάνη στο ότι η παιδαγωγική και διδακτική μόρφωση που παρέχεται στα τμήματα 

μαθηματικών είναι περιθωριοποιημένη έως ανύπαρκτη, αφού δεν είναι υποχρεωτική 

η παρακολούθηση των αντίστοιχων μαθημάτων, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Στο 

μαθηματικό της Αθήνας προσφέρεται η ειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών, 

ενώ στην Κρήτη το πτυχίο συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας (εφόσον ο φοιτητής επιλέξει την αντίστοιχη κατεύθυνση).  

Παράλληλα, ο Κισκύρας (1989) υποστηρίζει ότι η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών θα όφειλε, ανάμεσα στα άλλα, να στοχεύει στο να ωθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να μελετούν τρόπους για «να επιβάλουν με τη λαϊκή συμπαράσταση 

την προβολή του έργου των και του όλου προβλήματος της παιδείας από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα από τη τηλεόραση» (σ. 42). Ενώ ο Χριστόπουλος 

(1989) αναφέρει ότι ήδη από το 1979, υπήρχαν σοβαρές αντιρρήσεις από το 

Υπουργείο για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν είτε ως 

επιμορφωτές είτε ως επιμορφούμενοι, πέρα από αυτές που διοργάνωνε το Υπουργείο. 

Τα παραπάνω υποδηλώνουν και μία πολιτική διάσταση που υπεισέρχεται στον τομέα 

της επιμόρφωσης και είναι ορατή στα συνέδρια της ΕΜΕ. 

 

1.6 Συμπεράσματα 

Από την προηγούμενη ιστορική ανασκόπηση, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα. Στα συνέδρια της ΕΜΕ, εκτός από τρεις χρονιές ορόσημο για την 

ενασχόληση με θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τα υπόλοιπα χρόνια υπήρχαν 

λίγες εργασίες της ίδιας θεματικής. Αντίστοιχα, στα 6 μόνο συνέδρια της ΕΝΕΔΙΜ, 
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λίγες εργασίες αφορούσαν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι 

οποίες όμως σχετίζονταν με ερευνητική δουλειά. Αντίθετα, η παρουσία ερευνητικών 

εργασιών στα συνέδρια της ΕΜΕ ήταν αμελητέα. 

Γενικά, οι εργασίες πάνω στην επιμόρφωση, όπως παρουσιάζονται στα συνέδρια 

της ΕΜΕ, χαρακτηρίζονται από πολλές και γενικά διατυπωμένες προτάσεις, πολλούς 

προβληματισμούς και διαπιστώσεις, ενίοτε αρνητικά χρωματισμένοι χαρακτηρισμοί 

για τις υπάρχουσες δομές επιμόρφωσης, κυβερνητικές αντί για κρατικές επιλογές στα 

θέματα αυτά, και πολύ λίγη ερευνητική εργασία, τόσο στην αποτύπωση της 

κατάστασης, όσο και στην εξεύρεση κατάλληλων εργαλείων για την επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών. «Η επιμόρφωση είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη και σε μερικές 

περιπτώσεις υπάρχει για να λέμε ότι υπάρχει, για απλή εκτόνωση, ή για να 

συγκαλύπτεται η ανάγκη για ουσιαστική επιμόρφωση», αναφέρει η Αλεξάνδρου 

(1987, σ. 81). Σχεδόν 23 χρόνια αργότερα ο Θωμαΐδης (2010) αφού και αυτός 

αναφέρεται στην «ανύπαρκτη προς το παρόν» (σ. 113) επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, αναρωτιέται αν αυτή τελικά αφήνεται στο «μοναχικό και 

ανεξέλεγκτο δρόμο της αυτομόρφωσης» (σ.113). 

Ως προς την ΕΝΕΔΙΜ, στα λίγα αυτά χρόνια έγινε δουλειά ως προς την 

επαγγελματική μάθηση, αλλά δεν έχει προκύψει προς το παρόν μία ολοκληρωμένη 

πρόταση που θα μπορούσε να κατατεθεί για περαιτέρω επεξεργασία. 

Σε μια ομάδα ανταλλαγών οι Καλδρυμίδου, Πόταρη, Σακονίδης, Τζεκάκη, 

Ζαχαριάδης, Κυνηγός (2014) τοποθετήθηκαν απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση 

της επαγγελματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών στις μέρες μας έχει πλέον απομακρυνθεί από την αντίληψη της 

επιμόρφωσης ή της κατάρτισης. Μπορεί οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν κάποιο 

σεμινάριο, αλλά αυξάνονται οι ευκαιρίες για να συναντιούνται με συναδέλφους τους, 

να εργάζονται με κάποιον πιο έμπειρο εκπαιδευτικό, να παρακολουθούν το μάθημα 

κάποιου συναδέλφου. Υπάρχει μία στροφή στη σύνδεση των προγραμμάτων με τη 

διδακτική πρακτική. Ό λόγος που αναπτύσσεται σε αυτά εστιάζει στη μάθηση και τη 

γνώση για τη διδασκαλία των μαθηματικών, τόσο σε σχέση με αυτήν όσο και κατά 

την άσκησή της. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ευκαιρίες αναστοχασμού, κάνουν αφηγήσεις 

για τη διδασκαλία τους. Πολλές προσεγγίσεις ακολουθούν το μοντέλο της 

κοινότητας πρακτικής και περιλαμβάνουν τη Μελέτη Μαθήματος, την ανάπτυξη 

εργαλείων διδασκαλίας, τον αναστοχασμό πάνω στην επικοινωνία και το λόγο στην 
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τάξη, τον αναστοχασμό ή/και το μετασχηματισμό συγκεκριμένων διδακτικών 

πρακτικών κ.α. 

Εν τέλει, η ελληνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από έλλειψη σε 

ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Μέχρι πρόσφατα είχαν  

κατά κανόνα βραχύχρονη διάρκεια, παρείχαν γενικές παιδαγωγικές γνώσεις, με 

μικρή ή καμία υποστήριξη εφαρμογής τους στην πραγματικότητα της τάξης και 

προσφερόταν πρωτίστως από την Πολιτεία και λιγότερο από άλλους φορείς. 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αλλαγές, τουλάχιστον από την 

Πανεπιστημιακή πλευρά, αλλά και με τη μορφή «βιωματικών» σεμιναρίων από το 

Υπουργείο προς τους εν-ενεργεία εκπαιδευτικούς. 

Σε ελληνικό επίπεδο επομένως, πραγματικά το κυρίαρχο μοτίβο επιμορφώσεων σε 

βάθος 34 ετών, ήταν τα σεμινάρια. Αυτό συμφωνεί με την Villegas-Reimers (2003) η 

οποία σε μία έκδοση της Unesco για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, αναφέρει ότι παγκοσμίως για αρκετά χρόνια η μοναδική μορφή 

επαγγελματικής ανάπτυξης που υπήρχε για τους εκπαιδευτικούς ήταν η «ανάπτυξη 

προσωπικού» ή training των εν-ενεργεία εκπαιδευτικών, έξω από το χώρο των 

σχολείων, που πρόσφεραν στους εκπαιδευτικούς καινούργιες πληροφορίες για 

συγκεκριμένα ζητήματα της εργασίας τους, αρκετές φορές όμως ήταν ασύνδετη με 

τις πραγματικές ανάγκες της διδασκαλίας. Οι Matos et al. (2009) περιγράφουν την 

παραπάνω μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης ως έναν ενθουσιασμό που αρχικά 

μεταφερόταν στις αίθουσες από τους εκπαιδευτικούς, αλλά αποδυναμωνόταν στη 

συνέχεια, αφού δε συνδεόταν με την πράξη και δεν είχε βιωματικά χαρακτηριστικά, 

αλλά μόνο απόκτηση γνώσεων. 

Το ελλαδικό μοντέλο ακολούθησε με αργούς ρυθμούς τις αλλαγές στο παγκόσμιο 

επίπεδο. Αν και η προηγούμενη μορφή εκπαίδευσης είναι απαραίτητη, δεν είναι όμως 

επαρκής. Μετά περίπου το 1990 που δημιουργήθηκε μια στροφή στην επαγγελματική 

ανάπτυξη από το teacher training στο teacher education and professional 

development, αφού αυτή άρχισε να θεωρείται ως μακροχρόνια, συστηματική και 

τακτική διαδικασία, έγινε το πέρασμα από το μοντέλο «μετάδοσης γνώσης από τους 

έμπειρους στους άπειρους εκπαιδευτικούς» σε ένα πιο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο, 

όπου οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ενεργοί εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες σε κοινοτικό πλαίσιο και μαθαίνουν μέσα από αυτές για την 

πρακτική τους. Μάλιστα η εκπαίδευση αυτή αρχίζει να θεωρείται συνδεδεμένη με το 

χώρο της πρακτικής. Οι προσπάθειες και στον ελληνικό χώρο για επαγγελματική 
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ανάπτυξη των μαθηματικών άρχισαν να στρέφονται από αυτές που έχουν ως στόχο 

την εκμάθηση συγκεκριμένων διαδικασιών σε αυτές που έχουν ως στόχο και τις 

διαδικασίες αλλά και το περιεχόμενο (Simon, 2008). 

Συνάγεται λοιπόν από τα παραπάνω ότι υπάρχει έλλειμμα στον τομέα της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον Ελλαδικό χώρο που ξεκινάει από τον τρόπο 

με τον οποίο εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι μαθηματικοί στα Πανεπιστήμια, 

συνεχίζεται με την εισαγωγική επιμόρφωση στο χώρο της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και εξακολουθεί να υφίσταται και αργότερα. Οι ρίζες αυτού του 

ελλείμματος φαίνεται ότι έχουν ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο όπως προκύπτει από 

την προηγούμενη ανασκόπηση.  
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Κεφάλαιο 2
ο
: Συνεργασίες εκπαιδευτικών με εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 

«Επαγγελματική κατάρτιση», «επαγγελματική ανάπτυξη» ή «επαγγελματική 

μάθηση εκπαιδευτικών»; Ο Easton (2008) περιγράφει το πέρασμα ανάμεσα στις τρεις 

ορολογίες. Ο όρος «κατάρτιση» (training) συνδέεται με κάτι που μαθαίνει ο 

εκπαιδευτικός και συνηθίζει επαναλαμβανόμενα να εκτελεί χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Ο 

όρος «ανάπτυξη» είναι προτιμότερος εννοιολογικά από τον προηγούμενο, αλλά 

φέρνει την εικόνα «μιας διανομής γνώσεων από τον υπεύθυνο στον εκπαιδευτικό»: ο 

επιμορφωτής έρχεται να επιμορφώσει τους επιμορφούμενους. Η οπτική αυτή δεν 

είναι απαραίτητα λανθασμένη, έχει τη δική της αξία, αλλά δεν είναι επαρκής. Αν 

μάθηση σημαίνει αλλαγή, τότε ο όρος «επαγγελματική μάθηση» μπορεί να εκφράσει 

καλύτερα την προσπάθεια ενός εκπαιδευτικού για αλλαγή, γιατί συνδέεται με μια 

εσωτερική διαδικασία, προσωπικά επιλεγμένη, για ενεργό εμπλοκή στη διαδικασία 

της αλλαγής και όχι απλή συμμετοχή, εμπεριέχει αλληλεπίδραση με άλλους και 

ενεργητικό τρόπο δημιουργίας καινούργιων νοημάτων (Timperley, 2011). 

Για να προκύψει η επαγγελματική μάθηση, απαιτείται η ύπαρξη κάποιων δομών 

παρέμβασης, που θα υποστηρίξουν τη μάθηση μέσα στην πρακτική και από την 

πρακτική της διδασκαλίας. Αυτές που θεωρούνται ως πιο σημαντικές, προκρίνουν 

έναν τρόπο κοινής δράσης των εκπαιδευτικών στον οποίο οι ατομικές ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζονται με τρόπους που υποστήριζαν 

περισσότερο συλλογικούς στόχους (Davis, Brown et al, 2009). Αυτή η κοινή δράση 

εκδηλώνεται μέσω συνεργασιών των εκπαιδευτικών μαθηματικών. Στην επόμενη 

ενότητα αναφέρονται δεδομένα των ερευνών γύρω από αυτές τις συνεργασίες. 

 

2.1 Μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω συνεργασιών: ερευνητικά δεδομένα 

Οι Robutti et al (2016) σε μια παγκόσμια επισκόπηση ερευνών από 316 πηγές 

μεταξύ 2005-2015 που τους ανατέθηκε για το ICME 13 (Hamburg, 2016), εστίασαν 

στο αντικείμενο της «Εργασίας και Μάθησης των εκπαιδευτικών μέσω 

Συνεργασιών», αποτυπώνοντας το σύγχρονο τοπίο στη θεματική αυτή περιοχή. Η 

επισκόπηση ασχολήθηκε με τα εξής θέματα: i) την έναρξη, τα σημεία εστίασης  και 

τους στόχους των συνεργασιών, ii) τις μορφές των συνεργατικών τρόπων εργασίας, 

iii) την κλίμακα των συνεργασιών, iv) τη σύνθεση των ομάδων συνεργασίας και τους 

ρόλους των συμμετεχόντων, v) τη θεωρητική θεμελίωση των ερευνών, vi) τις 

μεθοδολογίες εργασίας με τους εκπαιδευτικούς, vii) τα ευρήματα και την 
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παραγόμενη γνώση πάνω στις συνεργασίες. Όλα τα παραπάνω επτά θέματα 

παρουσιάζονται στις επόμενες δύο ενότητες. 

 

2.1.1 Χαρακτηριστικά των ερευνών πάνω στις Συνεργασίες εκπαιδευτικών 

Ως προς το πρώτο θέμα, η έναρξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς μπορεί να 

λάβει χώρα κατ’ εντολή ή υποστήριξη της Διοίκησης, δηλαδή των υπουργείων ή 

εθνικών και τοπικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν όμως και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς 

που δημιουργούνται από ερευνητές στα πλαίσια της έρευνας τους ή προγράμματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης/μάθησης εκπαιδευτικών που ξεκινούν ερευνητές ή 

didacticians. Τέλος, υφίστανται και ενδοσχολικές συνεργασίες εκπαιδευτικών χωρίς 

τη συμμετοχή τρίτων. 

 Οι συνεργασίες εστιάζουν είτε στην εισαγωγή καινοτομιών στο χώρο της  

εκπαίδευσης (που μπορεί να αφορούν το μαθηματικό περιεχόμενο, διαφορετικές 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, την ενσωμάτωση νέων εργαλείων ή πηγών, ψηφιακών ή 

μη, στη διδασκαλία) είτε στο σχεδιασμό διαφόρων πρακτικών που στοχεύουν στη 

προώθηση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών. 

Οι στόχοι των συνεργασιών είναι να προάγουν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: 

(α) στην ευαισθητοποίηση για τις μαθησιακές τροχιές των μαθητών τους, (β) στις 

απαραίτητες ικανότητες που χρειάζονται για την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών 

(στις φάσεις του σχεδιασμού μαθημάτων, την εφαρμογή τους στην τάξη, την 

ανάλυση της πρακτικής τους, τον αναστοχασμό και τον επανασχεδιασμό του 

μαθήματος), γ) στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι διάφορες διδακτικές 

και μαθησιακές πηγές υποστηρίζουν ή αναστέλλουν τη μάθηση. 

Ως προς το δεύτερο θέμα, οι συνεργατικές προσεγγίσεις μέσα στις κοινότητες 

διέφεραν μεταξύ τους. Σε κάποιες έρευνες η ανάπτυξη ομάδων συνεργασίας ήταν  

ένας δηλωμένος στόχος, ενώ σε άλλες οι ομάδες συνεργασίας ήταν το μέσο για να 

επιτευχθούν άλλοι στόχοι (π.χ. η καλλιέργεια του αναστοχασμού). Ως προς την 

υλοποίηση του τρόπου εργασίας, σχεδόν σε όλες τις κοινότητες οι μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις περιείχαν κύκλους δραστηριοτήτων (σχεδιασμό- εφαρμογή- ανάλυση- 

επανασχεδιασμό και ξανά εφαρμογή) και ενεργοποίηση του αναστοχασμού. Ακόμα, 

το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών ακολουθούσε το ποιοτικό παράδειγμα, με 

ανάλυση συνεντεύξεων και αναστοχαστικών συνομιλιών, την τήρηση προσωπικού 

ημερολογίου, καθώς και απομαγνητοφωνήσεις συναντήσεων και αφηγήσεων από 

εκπαιδευτικούς. 
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Ως προς το τρίτο θέμα ο χρόνος συνεργασίας και ο αριθμός των συμμετεχόντων 

στις έρευνες εμφανίζει ποικιλία με το μεγαλύτερο ποσοστό (38%) να αφορά 

συνεργασίες με λιγότερους από 100 συμμετέχοντες για λιγότερο από ένα έτος ενώ το 

31% για περισσότερο από ένα έτος. Μόλις το 2% των ερευνών αφορά συνεργασίες 

με περισσότερους από 100 εκπαιδευτικούς και λιγότερο από ένα έτος, ενώ το 4% 

αφορά συνεργασίες για περισσότερο από ένα έτος. 

Ως προς το τέταρτο θέμα οι συνεργατικές ομάδες, κυρίως αποτελούνται από 

εκπαιδευτές εκπαιδευτικών-ερευνητές και εν-ενεργεία ή pre-service εκπαιδευτικούς. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός είναι ταυτόχρονα και ερευνητής και ο 

διπλός αυτός ρόλος αυτός συνδέεται με βαθύτερο επίπεδο εμπλοκής στην κοινότητα, 

ενώ σε άλλες, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μπορεί να είναι μέντορες άλλων 

συναδέλφων τους. 

Οι ρόλοι των συμμετεχόντων διαφέρουν στις έρευνες. Μπορεί να έχουν είτε 

στατικό χαρακτήρα, είτε μια δυναμική εξέλιξη κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί από 

συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο και γίνονται επιμορφωτές των 

συναδέλφων τους ή εκπαιδευτικοί-ερευνητές. 

Τέλος, οι κοινότητες μπορεί να είναι είτε συμβατικού είδους, με τη φυσική 

παρουσία των συμμετεχόντων, είτε online virtual communities. Κοινό όμως 

χαρακτηριστικό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις προκρίνεται η ιδέα της 

«ισότητας όλων των μελών» ή «co-learners in partnership with didacticians».  

Ως προς το πέμπτο θέμα, πολλές από τις θεωρίες που χρησιμοποιούνται για τη 

μάθηση των ενηλίκων μέσα σε κοινότητες, είναι αρκετά ευρύτερες στο πεδίο 

εφαρμογής τους και δεν αφορούν μόνο το χώρο της εκπαίδευσης. Στις έρευνες, 

υπάρχει άλλοτε μια κρυμμένη και άλλοτε μία φανερή κοινωνική θεωρία, η οποία 

παίρνει τη μορφή του  κονστρουκτιβισμού ή κάποια μορφή κοινωνικοπολιτιστικής 

θεωρίας. Στη δεύτερη περίπτωση, συνήθως στηρίζονται αναλυτικά στο Vygotsky. Σε 

αυτήν την κατηγορία εντάσσονται η Θεωρία Κοινωνικής Πρακτικής, οι Κοινότητες 

Μάθησης, οι Κοινότητες Διερεύνησης, η Θεωρία Δραστηριότητας, η Θεωρία Ζωνών 

του Valsiner και η θεωρία των Μετα-διδακτικών μετατοπίσεων. Τέλος, η 

πλειονότητα των ερευνών στηρίζεται στην έννοια της κοινότητας πρακτικής 

(Wenger, 1998).  

Ως προς το έκτο θέμα, οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις με όρους «μάθησης 

εκπαιδευτικών διαμέσου συνεργασίας» είναι τριών ειδών: ερευνητική μεθοδολογία 

(research methodology), όπου η έρευνα κατασκευάζεται  από τους ίδιους τους 
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ερευνητές, αναπτυξιακή μεθοδολογία (developmental methodology), η οποία 

θεμελιώνει τις δραστηριότητες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος 

προκειμένου να αναπτύξουν την πρακτική τους και μια υβριδική μορφή έρευνας ο 

ερευνητικός σχεδιασμός (Design Research) που είναι μια research methodology που 

προσδιορίζει τους σκοπούς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και ταυτόχρονα 

μία αναπτυξιακή μεθοδολογία με στόχο την ανάπτυξη της μάθησης των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσα από κύκλους σχεδιαστικών δραστηριοτήτων. 

Ως προς το δεύτερο και τρίτο είδος στα οποία εστιάζει η επισκόπηση, υπάρχουν λίγες 

έρευνες που αναφέρονται αόριστα σε συνεργασίες, το 50% αναφέρεται ρητά σε 

επαγγελματική ανάπτυξη που προφανώς αφορά τους εκπαιδευτικούς, αλλά 

καθοδηγούνται από «άλλους», το 20% σε έρευνες που στόχευαν στην αλλαγή των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά, διδακτικά και άλλα ζητήματα και το 

10% αναφερόταν σε κοινότητες διερεύνησης μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητών, 

μεντόρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. 

Πιο συγκεκριμένες μεθοδολογίες σχετικές με την ανάπτυξη και την έρευνα ήταν: 

Έρευνα Δράσης, Έρευνα Σχεδιασμού (Design Research), Αναπτυξιακή Έρευνα 

(Developmental Research), Learning Study και Αφηγηματική Ανάλυση (Narrative 

Analysis) των μαθηματικών τάξεων. Λιγότερο εφαρμοστέες ήταν οι Professional 

Learning Communities, Video Clubs και On-Line Communities. 

 

2.1.2 Ευρήματα πάνω στις Συνεργασίες εκπαιδευτικών 

Τα ευρήματα της εκτεταμένης επισκόπησης αναφέρονται σε τρεις κατηγορίες: 

i) Παράγοντες που υποστηρίζουν θετικά τους συνεργατικούς τρόπους εργασίας. Οι 

παράγοντες αυτοί αφορούν αρχικά αυτήν καθεαυτή την κοινότητα, όταν το 

περιβάλλον που δημιουργείται είναι υποστηρικτικό στο να νοιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί ασφάλεια να μιλήσουν και να εκτιμηθούν από τους άλλους. Έπειτα, 

σχετίζονται με τις ποιότητες των συμμετεχόντων, όπου η ύπαρξη κοινών στόχων 

και ενδιαφερόντων είναι πολύτιμη για τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων, καθώς και 

η ποικιλία των ρόλων ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Τέλος, η παροχή ποικίλων 

ευκαιριών αλληλεπίδρασης με άλλους εκπαιδευτικούς (ή εναλλακτικά μέσω 

παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων επεισοδίων από διδασκαλίες συναδέλφων), 

ενισχύει την ενότητα και τη δημιουργικότητα ανάμεσα στα μέλη. 

ii)  Παράγοντες που δυσκολεύουν τους συνεργατικούς τρόπους εργασίας. Υπάρχουν 

τρεις παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν τη συνεργασία και αυτοί είναι η έλλειψη 
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δέσμευσης από τους εκπαιδευτικούς (εξαιτίας του ότι οι ιθύνοντες δεν έλαβαν 

υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων ή αυτοί δεν 

αισθάνονταν άνετα στο να εκφράσουν τις απόψεις τους ή λόγω των εντάσεων που 

προέκυπτε στους εκπαιδευτικούς από την αλλαγή της πρότερης «μοναχικής» και 

καθόλα γνωστής πορείας τους στη διδασκαλία σε ένα περιβάλλον με άγνωστους 

και ασυνήθιστους τρόπους συνεργασίας), ο χρόνος (τόσο εξαιτίας των πολλών και 

καθημερινών δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων, όσο και του εκτεταμένου 

συνολικού χρόνου των παρεμβάσεων) και θεσμικοί παράγοντες εκτός του χρόνου 

(το σχολικό και εκπαιδευτικό σύστημα). 

iii) Επιπτώσεις στη γνώση, σκέψη και πρακτική των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί 

ισχυρίζονται ότι μέσα από τις ομάδες συνεργασίας, έμαθαν τόσο σε επίπεδο 

ομάδας όσο και ατομικά: 

Σε επίπεδο ομάδας, θεωρούν ότι βγήκαν ωφελημένοι από τη συμμετοχή τους 

σε συνεργασίες, έμαθαν να ακούν και να εκτιμούν τις απόψεις των άλλων και να 

συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Σε ατομικό επίπεδο, έμαθαν να αναστοχάζονται, απέκτησαν αυτοπεποίθηση στο 

να δοκιμάζουν νέες πρακτικές μέσα στην τάξη, να χτίζουν δραστηριότητες που να 

έχουν μια αλληλουχία και να παρακολουθούν τη σκέψη και το βαθμό κατανόησης 

των μαθητών στα μαθηματικά. Κάποιοι ξεκαθάρισαν όψεις του γνωστικού 

αντικειμένου των μαθηματικών και άλλοι βελτίωσαν την ικανότητά τους στη 

μαθηματική επιχειρηματολογία. 

Σε επίπεδο πρακτικής διδασκαλίας, παρατηρήθηκαν αλλαγές στον τρόπο  

σχεδιασμού των μαθημάτων, στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές (π.χ. μικρότερη 

ροπή στο να κάνουν οι εκπαιδευτικοί όλη τη σκέψη αντί για τους μαθητές) και σε 

πρακτικές διδασκαλίας (π.χ. στο να εξασκούνται να σκέφτονται ερωτήσεις 

«εννοιολογικής» και όχι «εργαλειακής» υφής και να τις ενσωματώνουν μέσα στην 

τάξη, Skemp, 1976). 

Τέλος, ως προς τον τρόπο μάθησης των εκπαιδευτικών, αναφέρεται ότι η 

μάθηση επέρχεται μέσω της καλλιέργειας του αναστοχασμού σε ομαδικό και 

ατομικό επίπεδο, μέσω της αναπτυσσόμενης  ευαισθητοποίησης, μέσω της 

συζήτησης και της συνομιλίας με τους συναδέλφους, μέσω της «live» 

παρακολούθησης του μαθήματος συναδέλφων τους, είτε με φυσική παρουσία είτε 

μέσω της χρήσης video. 
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Παρ’ όλα τα θετικά στοιχεία που αναφάνηκαν από την επισκόπηση, ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα της ήταν η δυσκολία της συσχέτισης της μάθησης των 

εκπαιδευτικών με τη συνεργασία. Παρόλο που πολλές έρευνες αναφέρουν ανάπτυξη 

ή αλλαγή πρακτικών στη μάθηση των εκπαιδευτικών, οι εννιά συγγραφείς 

ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε εύκολα να υποστηρίξουμε ότι η μάθηση που 

αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς οφείλεται στη συνεργασία. 

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στις συνεργασίες των εκπαιδευτικών υπάρχει και 

ένας (ή περισσότεροι) εκπαιδευτές των μαθηματικών. Ποιες φάσεις διέρχεται ένας 

εκπαιδευτικός ώστε να εξελιχθεί σε εκπαιδευτή; Ποιες γνώσεις οφείλει να έχει ώστε 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπολοίπων εκπαιδευτικών; Στην επόμενη 

ενότητα παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία. 

 

2.2 Φάσεις εξέλιξης ενός εκπαιδευτικού μαθ/κών σε εκπαιδευτή εκπαιδευτικών 

Ο Krainer (2008) γράφοντας μέσα από την προσωπική του εμπειρία δημιούργησε 

το επόμενο μοντέλο, που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το 

ενδιαφέρον για την προσωπική ανάπτυξη της μαθηματικής εκπαίδευσης ενός 

εκπαιδευτικού. Σημειώνει 7 ερευνητικά πεδία τα οποία αλληλοσυνδέονται μεταξύ 

τους και δημιουργούν ένα πλαίσιο για την κατανόηση όλου του χώρου στη 

μαθηματική εκπαίδευση, ώστε ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών πάνω στα 

μαθηματικά (MTE: Mathematics Teacher Educator) να μπορεί να τοποθετείται 

ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο των εκπαιδευτικών που έχει απέναντί του. 

 

Ερευνητικά πεδία στη Μαθηματική Εκπαίδευση (ΜΕ) (Krainer, 2008) 

Ο Krainer ξεκινάει από τον πυρήνα που είναι το γνωστικό αντικείμενο των 

μαθηματικών, έτσι όπως νοείται από τους μαθηματικούς που ερευνούν αυτόν καθ’ 

εαυτόν τον χώρο, χωρίς δεύτερες εκπαιδευτικές σκέψεις (Μ). Ακολούθως: 
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(ΜΕ1) Εστίαση στο μαθηματικό περιεχόμενο, αλλά από εκπαιδευτική σκοπιά: Η 

εξέλιξη της γνώσης του MTE περνάει από το διδακτικό μετασχηματισμό που 

υφίστανται τα μαθηματικά προκειμένου να μπουν στο σχολικό περιβάλλον. Ο MTE 

οφείλει να γνωρίζει ποια μαθηματικά μπαίνουν στο σχολείο, ποιες βασικές και 

θεμελιώδεις ιδέες (big ideas) χρειάζεται να διδαχθούν, ποιες είναι οι εναλλακτικές 

προσεγγίσεις του αναλυτικού προγράμματος που έχουν γραφτεί από ερευνητές της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, ποιες σημαντικές δραστηριότητες μπορούν να 

κατασκευαστούν καθώς και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορα εργαλεία 

(διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες κτλ). 

(ΜΕ2) Εστίαση στις εφαρμογές και στην ιστορία των μαθηματικών: Να προσεγγίζει 

τους τρόπους με τους οποίους προέκυψαν και εξελίχθηκαν διαχρονικά οι έννοιες των 

μαθηματικών, καθώς και ποιοι είναι οι άνθρωποι που δημιούργησαν τις μαθηματικές 

ιδέες. Παράλληλα, να εστιάζει στους λόγους για τους οποίους μαθαίνουμε 

μαθηματικά και πώς μπορεί να κάνει τα μαθηματικά να αποκτήσουν νόημα για τους 

μαθητές με πιο ελκυστικό τρόπο.  

(ΜΕ3) Εστίαση στη μάθηση των μαθηματικών από την πλευρά των μαθητών: Εδώ 

η εστίαση επικεντρώνεται στους μαθητές. Πώς μαθαίνουν οι μαθητές μαθηματικά; 

Ποια είναι τα κοινά λάθη και οι παρανοήσεις τους και πώς μπορεί να τα 

αντιμετωπίσει; Πώς μπορεί να θέτει προβλήματα (posing) και να επιλύει προβλήματα 

(solving); Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια έρχονται οι παιδαγωγικές και 

ψυχολογικές θεωρήσεις (Davis, Brown et al, 2009): η μάθηση ως αποτέλεσμα 

ερεθίσματος - απόκρισης (συμπεριφοριστική θεώρηση), ως δημιουργία κατάλληλων 

αναπαραστάσεων μέσα στο νου για την προσέγγιση της πραγματικότητας (γνωστική 

θεώρηση), ως ατομική διαδικασία όπου για την κατάκτηση μιας σύνθετης 

πληροφορίας πρέπει να την ανακαλύψουν και να την μετασχηματίσουν οι ίδιοι οι 

μαθητές και μετά απευθύνεται προς την κοινωνία (Πιαζετιανή θεώρηση) ή η γνώση 

μαθαίνεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια και μετά ατομικοποιείται 

(Βιγκοτσιανή θεώρηση, όπως αναφέρεται στην κοινωνική στροφή του Lerman, 

2000), ή αργότερα ως σχετιζόμενη με ζητήματα εξουσίας και ταυτότητας 

(κοινωνικοπολιτική στροφή, Gutierrez, 2013). Οι παραπάνω θεωρήσεις συντελούν 

στη δημιουργία ανάλογων παρεμβάσεων και διδακτικού υλικού μέσα  στις τάξεις. 

(ΜΕ4) Εστίαση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

και στην επιστημολογική όψη των εννοιών μέσα στις αίθουσες: Να κατανοεί τα 

διδακτικά συμβόλαια, τις νόρμες της τάξης, τις αλληλεπιδράσεις και τα μοτίβα που 
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συμβαίνουν μέσα σε αυτές. Πώς οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν τη δουλειά των μαθητών 

σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο; Πώς ενισχύουν τον αναστοχασμό, τη μαθηματική 

αιτιολόγηση και τη μεταγνώση των μαθητών; Να αποκτάει γνώση τόσο στο ατομικό 

επίπεδο των μαθητών, όσο και σε κοινωνικό-πολιτιστικά πλαίσια. Να μπορεί να 

περνάει από το γνωστικό επίπεδο στο μεταγνωστικό, το κοινωνικό και το 

συναισθηματικό. 

(ΜΕ5) Εστίαση στη μάθηση των εκπαιδευτικών, στην επίδραση της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών και της ανάπτυξης του σχολείου: Να κατανοεί τις πεποιθήσεις και 

τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, καθώς και τον τρόπο που αυτές ενδέχεται να 

μεταβληθούν μέσα από παρεμβάσεις και να μπορεί να αξιολογεί πόσο επιτυχημένες 

είναι αυτές. Χρειάζεται να τον απασχολούν ερωτήματα όπως, πώς μπορεί να 

προαχθεί η διδασκαλία των εκπαιδευτικών; Τι είδους προγράμματα, υλικά και 

εργαλεία χρειάζεται να αναπτυχθούν και να αξιολογηθούν; Εδώ πολύ συχνά 

εμφανίζεται το φαινόμενο ο ερευνητής να είναι και εκπαιδευτής εκπαιδευτικών και 

αυτή η κοντινότητα είναι ακόμα ένα θέμα στην ερευνητική κοινότητα 

(ΜΕ6) Εστίαση στη μάθηση των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών (MTE): Εδώ οι 

γνώσεις είναι ίδιες όπως και στο (ΜΕ5). Σκοπός της έρευνας στη μαθηματική 

εκπαίδευση είναι η κατανόηση και η βελτίωση της πρακτικής των εκπαιδευτών των 

εκπαιδευτικών, που επιτυγχάνεται ως επακόλουθο και επέκταση του αναστοχασμού 

αντίστοιχων πρακτικών από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

 (ME7) Εστίαση στις μαθηματικές ικανότητες και τις δυνατότητες των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της: Ποιες 

μαθηματικές ικανότητες θεωρούνται σχετικές για την κοινωνία μας; Πώς μπορούν οι 

χώρες να βελτιώσουν την κατάστασή τους όσον αφορά τις μαθηματικές ικανότητες 

των μαθητών και των πολιτών τους; Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών; Πώς μπορούν οι έρευνες να δώσουν στηρίγματα για 

την εκπαιδευτική πολιτική; Η σημαντική στροφή αυτού του πεδίου έρευνας είναι ότι 

το ερευνητικό ενδιαφέρον προέρχεται επίσης και από εξωτερικούς παράγοντες 

(οικονομία, πολιτική, κοινωνία) και ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην επίδραση 

της εκπαίδευσης. Αυτό που μετράει ως σημαντική μαθηματική ικανότητα δεν είναι 

απλώς θέμα των μαθηματικών και των μαθηματικών εκπαιδευτών. Είναι επίσης θέμα 

διαπραγμάτευσης με την  κοινωνία και την πολιτική. 

Σε μια πιο «απλή» εκδοχή ο Tzur (2001) χρησιμοποιεί ένα μοντέλο τεσσάρων 

επιπέδων στο οποίο απεικονίζεται η εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού σε εκπαιδευτή των 
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εκπαιδευτικών. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός ασχολείται με τα μαθηματικά ως γνωστικό 

αντικείμενο (Επίπεδο 1), προβαίνει στους απαιτούμενους υπολογισμούς, ψάχνει για 

τη σύνδεση διαφόρων ιδεών μεταξύ τους και αναζητάει αιτιολογήσεις και αποδείξεις 

για τους διάφορους ισχυρισμούς. Ως απόρροια του τι χρειάζεται για την απόκτηση 

της γνώσης του μαθηματικού αντικειμένου, έχει τη δυνατότητα μέσω αναστοχασμού 

να οδηγηθεί στην προσωπική ανάπτυξη τρόπων διδασκαλίας μαθηματικών (Επίπεδο 

2). Παρατηρώντας άλλους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς αυτοί αναπτύσσουν τη 

μαθηματική γνώση και πώς αυτός μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της 

διδασκαλίας των άλλων, οδηγείται μέσω αναστοχασμού στην εύρεση τρόπων για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Επίπεδο 3), αυξάνοντας την ευαισθησία του σχετικά 

με το πώς μπορεί να βοηθήσει άλλους. Τέλος, αναστοχαζόμενος τις προσπάθειες του 

να αναπτύξει άλλους εκπαιδευτικούς, οδηγείται στην εύρεση τρόπων καθοδήγησης 

των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών (Επίπεδο 4). 

 

Μοντέλο 4 επιπέδων για τη Μαθηματική εκπαίδευση (Tzur, 2001) 

2.3 Γνώσεις του εκπαιδευτή εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών 

Σύμφωνα με τη Zazlavski (2008), αν και οι γνώσεις που απαιτούνται από τους 

εκπαιδευτές των μαθηματικών είναι ένα θέμα που λίγο έχει εξεταστεί από την  

ερευνητική κοινότητα, εντούτοις προτείνει ότι οι γνώσεις που οφείλει να έχει (ή θα 

έπρεπε να είχε) συνίστανται στο να διδάσκει με όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο 

τρόπο τα μαθηματικά και στο να μπορεί να βελτιώνει τη μάθηση των εκπαιδευτικών. 

Όσον αφορά λοιπόν τη διδασκαλία των μαθηματικών (2
ο
  επίπεδο κατά τον Tzur, 

2001), ο εκπαιδευτής οφείλει να έχει υπόψη του τα δύο κυρίαρχα μοντέλα των Ball, 

Thames & Phelps (2008) και το κουαρτέτο της γνώσης (Knowledge Quartet) του 

Rowland (2013), καθώς και να γνωρίζει ποιες Ιδέες των μαθηματικών θεωρούνται 
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Μεγάλες ή Κεντρικές κατά τη διδασκαλία τους. Αυτά τα θέματα αναπτύσσονται στις 

επόμενες τρεις ενότητες. 

 

2.3.1 Η Μαθηματική Γνώση για τη διδασκαλία (Ball et al, 2008) 

Οι Ball et al (2008) προσπάθησαν να προσδιορίσουν τη μαθηματική γνώση που 

είναι απαραίτητη για τη διδασκαλία (Mathematical Knowledge for Teaching, ΜΚΤ) 

τόσο για τους εκπαιδευτές, όσο και τους εκπαιδευόμενους, δηλαδή τη μαθηματική 

γνώση που απαιτείται για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθηματικών, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Εικόνα 1: Πεδία Μαθηματικής Γνώσης για τη Διδασκαλία: Ball et al (2008) 

Η ΜΚΤ διαιρείται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τη γνώση του μαθηματικού 

αντικειμένου (Subject Matter Knowledge, SMK) και τη παιδαγωγική γνώση του 

μαθηματικού αντικειμένου (Pedagogical Content Knowledge, PCK). Καθεμιά από τις 

παραπάνω δύο κατηγορίες υποδιαιρείται σε τρεις υποκατηγορίες. 

Η γνώση του μαθηματικού αντικειμένου υποδιαιρείται, (α) στην κοινή γνώση των 

μαθηματικών (Common Content Knowledge, CCK), που μπορεί να κατέχει κάποιος 

ακόμα και αν δεν είναι εκπαιδευτικός (β) την εξειδικευμένη γνώση των μαθηματικών 

(Specialized Content Knowledge, SCK) που κατέχει μόνο ο εκπαιδευτικός των 

μαθηματικών και συνίσταται στη γνώση εκείνων των κομματιών των μαθηματικών 

και στο βαθμό που περιγράφονται σε σχολικά πλαίσια, να αναγνωρίζουν τα λάθη που 

μπορεί να συμβούν και τα δυσκολονόητα κομμάτια ή τα λάθη στα βιβλία, να 

χρησιμοποιούν σωστά τη μαθηματική ορολογία και συμβολισμό, η ανταπόκριση στις 

ερωτήσεις των μαθητών, η επιλογή κατάλληλων παραδειγμάτων, κ.α. και (γ) τη 

γνώση του μαθηματικού ορίζοντα (Horizon Content Knowledge, HCK), που είναι η 
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ένταξη μιας συγκεκριμένης ιδέας στον ευρύτερο χώρο των μαθηματικών με τα οποία 

συνδέεται. Αποτελεί ένα είδος κατανόησης που παρέχει στον εκπαιδευτικό την 

αίσθηση για το πού βρίσκεται τώρα σε μαθηματικό επίπεδο η γνώση που διδάσκει 

και προς ποιο σημείο μπορεί να κατευθυνθεί αυτή η γνώση ευρύτερα.  

Η παιδαγωγική γνώση του μαθηματικού αντικειμένου υποδιαιρείται (α) στη 

γνώση του γνωστικού αντικειμένου και των μαθητών (Knowledge of Content and 

Students, KCS),  ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος με τη σκέψη των 

μαθητών, τις αναμενόμενες δυσκολίες τους, τις ιδέες και τις παρανοήσεις τους σε 

συγκεκριμένα μαθηματικά θέματα (β) τη γνώση του γνωστικού αντικειμένου και της 

διδασκαλίας (Knowledge of Content and Teaching, KCT),  δηλ. οι επιλογές και η 

ακολουθία των θεμάτων διδασκαλίας, η επιλογή και η ακολουθία των 

παραδειγμάτων κατά τη διδασκαλία, η εξοικείωση με παιδαγωγικές αρχές για τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων θεμάτων και (γ) τη γνώση των μαθηματικών μέσα από το 

πρόγραμμα σπουδών (Knowledge of Content and Curriculum). 

 

2.3.2 Το Κουαρτέτο της γνώσης (Rowland, 2013) 

Συνήθως η σχέση των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους στηρίζεται σε 

κανονιστικά θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών και λιγότερο ουσιαστικά στο 

μαθηματικό αντικείμενο. Ο Rowland (2013) περιέγραψε το κουαρτέτο της γνώσης 

(Knowledge Quartet) με το οποίο επιχειρείται να ταξινομηθούν και να παρατηρηθούν 

εκείνα τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας που είναι εστιασμένα στο μαθηματικό 

περιεχόμενο και μόνο. Κάθε κατηγορία αποτελείται από μικρό πλήθος 

υποκατηγοριών (συνολικά 21), οι οποίες αναφέρονται επιγραμματικά, ώστε η 

εστίαση να βρίσκεται στις τέσσερις σημαντικές κατηγορίες και με αυτόν τον τρόπο 

να καθίσταται το θεωρητικό πλαίσιο εύχρηστο και κατάλληλο για συζήτηση πάνω 

στη γνώση των εκπαιδευτικών. Το κουαρτέτο της γνώσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως ένας αναστοχασμός πάνω στη διδασκαλία (Turner, 2012) και αποτελείται από 

τέσσερις κατηγορίες: 

(α) Τη θεμελιακή γνώση (foundation). Αυτή αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο 

γνώσεων (καθαρά μαθηματικό περιεχόμενο, αλλά και παιδαγωγικό) και στις 

πεποιθήσεις που διαθέτουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται στη 

διδακτική  πράξη ή όχι. Αυτό το χαρακτηριστικό, διαφοροποιεί αυτήν την κατηγορία 

από τις υπόλοιπες τρεις, αφού περιλαμβάνουν τη  γνώση που χρησιμοποιείται στην 
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πράξη για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας Οι πεποιθήσεις αφορούν 

τη φύση των μαθηματικών (Davis, Hersh, & Marchisotto, 2012), τους σκοπούς της 

μαθηματικής εκπαίδευσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι μαθητές μπορούν 

να μάθουν καλύτερα μαθηματικά. Ειδικότερα, επτά υποκατηγορίες συναποτελούν τη 

θεμελιακή γνώση: 

1) Επίγνωση του σκοπού 

2) Τήρηση του σχολικού εγχειριδίου 

3) Εστίαση στις διαδικασίες 

4) Εντοπισμός σφαλμάτων 

5) Εμφανής έκθεση της γνώσης των μαθηματικών 

6) Θεωρητική υποστήριξη της παιδαγωγικής 

7) Χρήση μαθηματικής ορολογίας 

Αυτές οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις προέρχονται τόσο από την προσωπική τους 

εκπαίδευση και εμπειρία, όσο και από τις γνώσεις που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο 

και κατά την προετοιμασία τους για τον ρόλο τους μέσα στην τάξη. 

β) Το μετασχηματισμό (transformation). Σε αυτήν την κατηγορία η εστίαση 

βρίσκεται στη γνώση κατά την πρακτική, όπως εκδηλώνεται κατά την προετοιμασία 

της διδασκαλίας και κατά τη διάρκεια αυτής καθ’ εαυτής. Το κρίσιμο σημείο είναι η 

μετατροπή της πανεπιστημιακής γνώσης σε μορφή που είναι κατάλληλη για 

διδασκαλία (διδακτικός μετασχηματισμός, Chevallard & Bosch, 2014). Περιγράφει 

τις διδακτικές επιλογές και ενέργειες του εκπαιδευτικού, οι οποίες έχουν στόχο να 

μετασχηματίσουν την προσωπική του γνώση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο, ώστε 

να διευκολύνει τη μάθηση των μαθητών. Ειδικότερα, τέσσερεις υποκατηγορίες 

συναποτελούν τη γνώση μετασχηματισμού: 

1) Επιλογή παραδειγμάτων 

2) Επιλογή τρόπου αναπαράστασης 

3) Χρήση εκπαιδευτικού υλικού 

4) Παρουσίαση καθηγητή (για να εξηγήσει μια διαδικασία) 

γ) Τη σύνδεση (connection). Πρόκειται για τη συνοχή του σχεδιασμού ή αυτής 

καθ’ εαυτής της διδασκαλίας που εμφανίζεται σε ένα επεισόδιο, μάθημα ή σειρά 

μαθημάτων. Τα μαθηματικά είναι αξιοσημείωτα για τη συνοχή τους ως σώμα γνώσης 

και ως πεδίο έρευνας. Ειδικότερα, πέντε υποκατηγορίες συναποτελούν τη γνώση της 

σύνδεσης: 

1) Πρόβλεψη της πολυπλοκότητας και συνθετότητας 
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2) Αποφάσεις σχετικά με την αλληλουχία 

3) Αναγνώριση της εννοιολογικής καταλληλότητας 

4) Δημιουργία συνδέσεων μεταξύ διαδικασιών 

5) Δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των εννοιών 

Τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν προσεκτική σκέψη και επιλογές που απορρέουν 

από τη γνώση δομικών συνδέσεων μέσα στα ίδια τα μαθηματικά, και από τη 

συνειδητοποίηση των σχετικών γνωστικών απαιτήσεων που έχουν διαφορετικά 

αντικείμενα διδασκαλίας και δραστηριότητες. 

δ) Την απρόοπτη εξέλιξη (contingency). Η γνώση αυτή συνδέεται με την 

ανταπόκριση του εκπαιδευτικού σε εκδηλώσεις μέσα στην τάξη που δεν είχαν 

προβλεφθεί στο σχεδιασμό ή εμφανίζονται απρόοπτα με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός 

να πρέπει να αποφασίσει πώς θα τις χειριστεί, παρεκκλίνοντας από αυτά που είχε 

κατά νου. Αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο η ικανότητα του να ανταποκρίνεται 

άμεσα και με τον κατάλληλο τρόπο στις παρεμβάσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας. Ειδικότερα, πέντε υποκατηγορίες συναποτελούν τη γνώση της 

απρόοπτης εξέλιξης: 

1) Απόκλιση από αυτό που έχει σχεδιαστεί 

2) Ανταπόκριση στις ιδέες των μαθητών 

3) χρήση μαθησιακών ευκαιριών 

4) Ενόραση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

5) Ανταπόκριση στη (μη) διαθεσιμότητα εργαλείων και των πόρων 

Αν και το κίνητρο - οι επιδιωκόμενες ενέργειες του εκπαιδευτικού – μπορούν να 

προγραμματιστούν, οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

 

2.3.3 Οι Μεγάλες Ιδέες στα μαθηματικά 

Οι Μεγάλες ή Βασικές Ιδέες αποτελούν τη βάση για την πιο ολοκληρωμένη 

γνώση του μαθηματικού αντικειμένου και της παιδαγωγικής του από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών, ενισχύοντας τις ικανότητες μετατροπής της (μέσω της διδασκαλίας)  

σε γνώση για τους μαθητές (Charles & Carmel, 2005). Επιπλέον, μπορούν να 

επιφέρουν μία ενδιαφέρουσα στροφή στην εμπλοκή των μαθητών με τα μαθηματικά, 

οι οποίοι να απομακρυνθούν από το διαδικαστικό τρόπο μάθησης, που είναι 

επικεντρωμένος “στο αποτέλεσμα”, τις διαδικασίες, τους αλγορίθμους και όχι στην 

ουσία (Lerman, Murphy & Winbourne, 2012). 



[46] 

 

Σε πιο επιστημονικό επίπεδο, ο Schweiger (2006) σημειώνει ότι οι Βασικές Ιδέες 

βοηθούν στη δημιουργία σημασιολογικών δικτύων μεταξύ διαφορετικών περιοχών 

των μαθηματικών, ενώ σε επίπεδο εκπαιδευόμενων, αποτελώντας κάποιους βασικούς 

άξονες, συντελούν στην ενίσχυση της μνήμης πάνω σε θέματα μαθηματικών. 

Τέλος, οι Μεγάλες Ιδέες βοηθούν, σε θεσμικό επίπεδο,  στο σχεδιασμό των 

σχολικών προγραμμάτων σπουδών, αλλά και ως υλικό για μαθήματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών καθότι εμπλέκουν τους τελευταίους τόσο σε επίπεδο 

αναστοχαστικό, όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων (Charles 

& Carmel, 2005). 

Οι απαρχές της εμφάνισης των Μεγάλων Ιδεών (Big ή Fundamental ή Core ή 

Basic Ideas) σύμφωνα με τον Schweiger (2006), εντοπίζονται στις εργασίες των 

Bruner (1960) και ακόμα νωρίτερα, του Whitehead (1911). Αποτελούν ένα 

τεχνούργημα που διαμεσολαβεί ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ερευνητές από τη 

μία και τη μαθηματική γνώση από την άλλη. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Μεγάλες Ιδέες είναι προτάσεις ιδεών που είναι κεντρικές 

στη μάθηση των μαθηματικών, συνδέουν πολλές και διαφορετικές κατανοήσεις των 

μαθηματικών σε ένα “συνεχές όλο” (Charles & Carmel, 2005), συντελούν στη 

δημιουργία πλουσίων εννοιολογικά, μαθησιακών ευκαιριών (Lerman, Murphy & 

Winbourne, 2012) και επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν και να επικοινωνήσουν 

αυτήν τη γνώση με έναν πιο γενικό τρόπο (Kuntze, Lerman, Murphy, Kurz-Milcke, 

Siller, Winbourne, 2011). 

Ως προς τα κριτήρια με τη βοήθεια των οποίων κάποιες ιδέες επιλέγονται να 

χαρακτηριστούν ως «μεγάλες», ο Schweiger (2006) θεωρεί ότι μεγάλες είναι οι ιδέες 

οι οποίες, α) επαναλαμβάνονται στην ιστορική ανάπτυξη των  μαθηματικών (χρονική 

διάσταση), β) επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές περιοχές του γνωστικού 

αντικειμένου των μαθηματικών (οριζόντια διάσταση), γ) επαναλαμβάνονται σε 

διαφορετικά επίπεδα (κατακόρυφη διάσταση) και δ) είναι αγκυροβολημένες σε 

καθημερινές δραστηριότητες (ανθρώπινη διάσταση). 

Παράλληλα οι Kuntze, Lerman et al (2011) θεωρούν άλλα 4 κριτήρια με τα οποία 

επιλέγουν τις κεντρικές ιδέες ως αυτές: α) που έχουν υψηλό μαθηματικό δυναμικό 

που ενισχύει τη μάθηση που συνοδεύεται από εννοιολογική κατανόηση, β) που 

θεωρούνται βασικές κατά τη θεώρηση της μαθηματικής επιστήμης σε μεταγνωστικό 

επίπεδο καθώς και για διεπιστημονικές συγκρίσεις, γ) που υποστηρίζουν ικανότητες 

για μία με νόημα επικοινωνία στα μαθηματικά παρέχοντας και δ) που ενισχύουν τη 
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διαδικασία του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών που συνδέονται με το σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών. 

Ως προς το περιεχόμενο των Μεγάλων Ιδεών, υπάρχουν πολλά συστήματα 

ανάλογα με την οπτική των συγγραφέων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με 

τα συστήματα Ιδεών που παρουσιάζουν οι Charles & Carmel (2005), οι Lerman, 

Murphy, Winbourne (2012) μέσω του ερευνητικού προγράμματος ABCmaths 

(“Awareness of Big Ideas in maths Classrooms”, 2010) και Schweiger (2006). 

Αρχικά, οι Charles & Carmel (2005) θεωρούν ότι υπάρχουν 21 Μεγάλες Ιδέες για 

τη Δημοτική και Μέση εκπαίδευση, οι οποίες παρατίθενται στον επόμενο πίνακα: 

Μεγάλη Ιδέα Περιεχόμενο 

Αριθμοί 

Το σύνολο των πραγματικών αριθμών είναι άπειρο 

και κάθε πραγματικός αριθμός μπορεί να 

αντιστοιχηθεί σε ένα μοναδικό σημείο στην 

αριθμογραμμή. 

Το δεκαδικό σύστημα 

αρίθμησης 

Το σύστημα αρίθμησης με βάση το  δέκα είναι ένα 

σχέδιο για την καταγραφή αριθμών με ψηφία 0-9, 

ομάδες των δέκα και θεσιακή αξία. 

Ισοδυναμία 

Οποιοσδήποτε αριθμός, μέτρο, αριθμητική 

έκφραση, αλγεβρική έκφραση ή εξίσωση μπορεί να 

αναπαρασταθεί με έναν άπειρο αριθμό τρόπων που 

έχουν την ίδια αξία. 

Σύγκριση 
Οι αριθμοί, οι εκφράσεις και τα μέτρα μπορούν να 

συγκριθούν με τις σχετικές τιμές τους. 

Νοήματα λειτουργιών και 

σχέσεις 

 

Η ίδια φράση αριθμών (π.χ. 12-4 = 8) μπορεί να 

συσχετιστεί με διαφορετικές περιπτώσεις 

αφηρημένου (concrete) ή πραγματικού κόσμου, 

ΚΑΙ διαφορετικές φράσεις αριθμών μπορούν να 

συσχετιστούν με την ίδια συγκεκριμένη ή 

πραγματική κατάσταση. 

Ιδιότητες 

Για ένα δεδομένο σύνολο αριθμών υπάρχουν 

σχέσεις που είναι πάντα αληθείς και αυτές είναι οι 

κανόνες που διέπουν την αριθμητική και την 

άλγεβρα. 

Βασικά δεδομένα και 

αλγόριθμοι 

Τα βασικά δεδομένα και οι αλγόριθμοι για πράξεις 

με ρητούς αριθμούς χρησιμοποιούν τις έννοιες της 

ισοδυναμίας για να μετατρέψουν τους 

υπολογισμούς σε απλούστερους. 

Εκτίμηση 

Οι αριθμητικοί υπολογισμοί μπορούν να 

προσεγγιστούν αντικαθιστώντας αριθμούς με 

άλλους αριθμούς που είναι στενά συνδεδεμένοι με 

αυτούς και εύκολα μπορούν να υπολογιστούν με 

διανοητικό τρόπο. Οι μετρήσεις μπορούν να 

προσεγγιστούν χρησιμοποιώντας γνωστές αναφορές 

ως μονάδες στη διαδικασία μέτρησης. 

Μοτίβα Οι σχέσεις μπορούν να περιγραφούν και οι 
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γενικεύσεις γίνονται για μαθηματικές καταστάσεις 

που έχουν αριθμούς ή αντικείμενα που 

επαναλαμβάνονται με προβλέψιμους τρόπους. 

Μεταβλητές 

Οι μαθηματικές καταστάσεις και δομές μπορούν να 

μεταφραστούν και να αναπαρασταθούν αφηρημένα 

χρησιμοποιώντας μεταβλητές, εκφράσεις και 

εξισώσεις. 

Αναλογίες 

Εάν δύο ποσότητες είναι ανάλογες, αυτή η σχέση 

μπορεί να αναπαρασταθεί ως μία γραμμική 

συνάρτηση. 

Σχέσεις και συναρτήσεις 

Οι μαθηματικοί κανόνες (σχέσεις) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση μελών ενός 

συνόλου με μέλη ενός άλλου συνόλου. Ένας 

ειδικός κανόνας (συνάρτηση) συνδέει κάθε μέλος 

ενός συνόλου με ένα μοναδικό μέλος του άλλου 

συνόλου. 

Εξισώσεις & ανισότητες 

Οι κανόνες της αριθμητικής και της άλγεβρας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις έννοιες 

της ισοδυναμίας για να μετασχηματίσουν εξισώσεις 

και ανισότητες, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις. 

Επιφάνειες και στερεά 

Δις- και τρις- διάστατα αντικείμενα με ή χωρίς 

καμπύλες επιφάνειες μπορούν να περιγραφούν, να 

ταξινομηθούν και να αναλυθούν με βάση τα 

χαρακτηριστικά τους. 

Προσανατολισμός & θέση 

Τα αντικείμενα στο χώρο μπορούν να 

προσανατολιστούν με έναν άπειρο αριθμό τρόπων 

και η θέση ενός αντικειμένου στο χώρο μπορεί να 

περιγραφεί ποσοτικά. 

Μετασχηματισμοί 

Τα αντικείμενα στο χώρο μπορούν να 

μετασχηματιστούν με έναν άπειρο αριθμό τρόπων 

και αυτοί οι μετασχηματισμοί μπορούν να 

περιγραφούν και να αναλυθούν μαθηματικά. 

Μέτρηση 

Ορισμένα χαρακτηριστικά των αντικειμένων είναι 

μετρήσιμα και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν 

χρησιμοποιώντας μονάδες ποσοτήτων. 

Συλλογή δεδομένων 

Ορισμένες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν με 

τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και η ερώτηση 

που πρέπει να απαντηθεί, καθορίζει τα δεδομένα 

που πρέπει να συλλεχθούν και τον καλύτερο τρόπο 

συλλογής τους. 

Αναπαράσταση δεδομένων 

Τα δεδομένα μπορούν να αναπαρασταθούν οπτικά 

χρησιμοποιώντας πίνακες, διαγράμματα και 

γραφήματα. Ο τύπος δεδομένων καθορίζει την 

καλύτερη επιλογή οπτικής αναπαράστασης. 

Κατανομή δεδομένων 

Υπάρχουν ειδικά αριθμητικά μέτρα που 

περιγράφουν το κέντρο και τη διασπορά 

αριθμητικών συνόλων δεδομένων. 

Πιθανότητα 

Η πιθανότητα εμφάνισης ενός συμβάντος μπορεί να 

περιγραφεί αριθμητικά με έναν αριθμό μεταξύ 0 και 

1 συμπεριλαμβανομένων και χρησιμοποιείται για 
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να κάνει προβλέψεις για άλλα γεγονότα. 

 

Οι παραπάνω Βασικές Ιδέες έχουν περισσότερη εφαρμογή στην κατασκευή ενός 

προγράμματος σπουδών. Αντίθετα, οι Lerman, Murphy & Winbourne (2012) σε μια 

πιο επιστημονική θεώρηση αναφέρουν ένα σύνολο μεγάλων ιδεών στηριζόμενο 

περισσότερο σε πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μαθηματικών. Τις διαχωρίζουν 

με κριτήριο την παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου (PCK) και τη γνώση του 

μαθηματικού αντικειμένου (SMK) (Ball et al, 2008). Θεωρώντας οι συγγραφείς ότι 

δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μοναδικών μεγάλων ιδεών και υπάρχει 

οπωσδήποτε ο κίνδυνος να θεωρηθούν αυτές ως οι μοναδικές, παραθέτουν τις 

μεγάλες ιδέες πάνω στις οποίες δούλεψαν μαζί με εκπαιδευτικούς. Αυτές ήταν οι 

ακόλουθες: 

Γνώση Μαθηματικού Αντικειμένου 

(SMK) 

Παιδαγωγική Γνώση Μαθηματικών 

(PCK) 

Φτιάχνοντας/αποδομώντας 

(doing/undoing) 

Φτιάχνοντας/αποδομώντας 

(doing/undoing) 

Αιτιολόγηση/βρίσκοντας 

επιχειρήματα/αποδεικνύοντας 

Επιχειρηματολογία 

Χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων Πολλαπλές αναπαραστάσεις/αλλαγή 

οπτικής 

Μοντελοποίηση (προσέγγιση, 

ευθειοποίηση, structuring) 

Πηγαίνοντας παραπέρα/Επεκτείνοντας το 

πεδίο/«τι εάν;» 

ειδικεύοντας/γενικεύοντας Χρήση παρανοήσεων και λαθών για τη 

μάθηση 

Αναλύοντας συναρτησιακές εξαρτήσεις Φτιάχνοντας συνδέσεις μέσα στα 

μαθηματικά 

Ασχολούμενοι με τη διασπορά, την 

αβεβαιότητα και inference 

Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών για την 

ύπαρξη πολλαπλών στρατηγικών 

Ασχολούμενοι με το άπειρο (όρια, 

συνέχεια) 

Ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας την 

κατανόηση των μαθητών μέσω 

ερωτήσεων 

Recursion (αναδρομικότητα) Ψάχνοντας και βρίσκοντας αναλογίες 

 Επεκτείνοντας τις Μεγάλες Ιδέες…. 

 

Τέλος, ο Schweiger (2006) πάλι σε πιο επιστημονικό επίπεδο προτείνει ως 

υποψήφιες, αλλά όχι ως μοναδικές, Μεγάλες Ιδέες, τις εξής  προτάσεις: 

α) Η Γλώσσα και τα μοτίβα: Τα γραπτά σύμβολα δεν σημαίνουν μόνο μαθηματικές 

ιδέες. Είναι μοτίβα που μπορούν να βοηθήσουν στη δόμηση των μαθηματικών. Για 

παράδειγμα, η ιδιότητα της ύψωσης αριθμού σε εκθέτη στους πραγματικούς 

αριθμούς, ισχύει κατάλληλα στα σύνολα και στους γραμμικούς χώρους. 
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β) Δοκιμές και επαλήθευση: Η βασική ιδέα είναι ότι υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες οι 

οποίες αποτελούν προϋποθέσεις για κάποιες καταστάσεις. Για παράδειγμα, μία 

απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο αριθμός p τοπικό ακρότατο μιας 

παραγωγίσιμης συνάρτησης συνάρτησης f, είναι να ικανοποιείται η συνθήκη f '(p) = 

0 (θεώρημα Fermat). 

γ) Συναρτήσεις, απεικονίσεις, τελεστές: Εφόσον η δημιουργία χαρτών, μοντέλων και 

εικόνων αποτελεί κοινή δραστηριότητα, η εισαγωγή αυτών των αντικειμένων 

αλλάζει τη μορφή τους. Ένα παράδειγμα φαίνεται να είναι η θεωρία των συνόλων. Η 

διαφορά μεταξύ πεπερασμένων ή απείρων συνόλων είναι γνωστή από την 

αρχαιότητα, η εισαγωγή όμως της έννοιας της ισοδυναμίας ήταν μια σημαντική 

αλλαγή (δύο σύνολα Α και Β ονομάζονται ισοδύναμα αν υπάρχει 1-1 και επί 

συνάρτηση του Α μέσα στο Β). Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν η εισαγωγή του 

δυικού χώρου όλων των γραμμικών μετασχηματισμών. 

δ) Αλλαγή της άποψης (οπτικής): Πολλή πρόοδος στα μαθηματικά οφείλεται στην 

αλλαγή της άποψης, πιο συγκεκριμένα από τη μετατροπή μιας ιδιότητας σε ένα νέο 

ορισμό. Για παράδειγμα, ένας φυσικός αριθμός p ≥ 2 ονομάζεται πρώτος αριθμός εάν 

το p δεν έχει άλλους διαιρέτες εκτός από το 1 και το p. Από το λήμμα του Ευκλείδη 

όμως, μπορούμε να πούμε ότι ο p είναι πρώτος εάν και μόνο αν το p / ab υποδηλώνει  

ότι p / a ή p / b. 

ε) Πρωτότυπα και κανονικές μορφές (Prototypes and canonical forms): Ένα 

παράδειγμα για την αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτοτύπων και κανονικών μορφών 

είναι οι κωνικές τομές. Οι τρεις τύποι της έλλειψης, υπερβολής και παραβολής 

αποτελούν πρωτότυπα και παρέχουν μια σχεδόν πλήρη ταξινόμηση. 

στ) Επανάληψη και Αναδρομικότητα (Iteration and recursion): Η χρήση της 

επανάληψης για την προετοιμασία εργαλείων, κεραμικής, κ.α. είναι μια πρώιμα 

εμφανιζόμενη δραστηριότητα. Η επανάληψη είναι σημαντικό στοιχείο στην 

καλλιτεχνική παραγωγή. Αντίστοιχο παράδειγμα στα μαθηματικά είναι η δημιουργία 

ενός φράκταλ. 

ζ) Επισκευάζοντας και βελτιώνοντας: Πολλές μαθηματικές έννοιες έχουν εισαχθεί με 

σκοπό να σώσουν μια κατάσταση ή να γεμίσουν ένα κενό σε μια απόδειξη κ.ο.κ. Ένα 

παράδειγμα είναι η ομοιόμορφη σύγκλιση. Η ακολουθία των συνεχών συναρτήσεων 

fν(x) = x
ν
 συγκλίνει σε κάθε σημείο του διαστήματος [0,1]. Ωστόσο, η οριακή 

συνάρτηση δεν είναι συνεχής. Η έννοια της ομοιόμορφης σύγκλισης εισάγεται 
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επομένως για να διασφαλιστεί ότι το όριο μιας ακολουθίας συνεχών συναρτήσεων 

είναι συνεχής συνάρτηση. 

 

2.3.4 Προσανατολισμός εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία 

Ο εκπαιδευτής οφείλει να έχει υπόψη του ότι υπάρχουν τριών ειδών εκπαιδευτικοί 

ως προς τις πεποιθήσεις και τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής πρακτικής (Askew, Rhodes, Brown, Wiliam & Johnson, 1997). Αυτός 

που έχει: 

(α) μεταδοτικό προσανατολισμό (transmissionist). Δίνει σημασία στις 

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες οι οποίες μπορούν να αποτυπωθούν στο μυαλό του 

μαθητή ώστε να μπορεί να τις ξαναχρησιμοποιήσει με επιτυχία. Επικροτεί κυρίως τη 

χρήση χαρτιού και μολυβιού, ανεξάρτητα από το αν μία διαφορετική μέθοδος είναι 

περισσότερο αποτελεσματική και ωραία σε μία συγκεκριμένη περίπτωση. Δίνει 

σημασία στην αποκωδικοποίηση της άσκησης, ώστε να εξευρεθεί μία τεχνική, η 

οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού. Επειδή δίνει έμφαση στην 

αναπαραγωγή μεθόδων και διαδικασιών, δεν έχει πολλή σημασία τι ήδη γνωρίζει 

μέχρι τότε ο μαθητής, εκτός αν αυτό είναι μέρος μιας καινούργιας διαδικασίας. Νέοι 

τρόποι που προτείνονται από τους μαθητές δεν αποτελούν τη βάση για τον 

εκπαιδευτικό να χτίσει πάνω σε αυτές ώστε να προκύψουν αποτελεσματικότερες 

μέθοδοι. Ως προς τις παρανοήσεις των μαθητών, θεωρούν ότι οποιαδήποτε αποτυχία 

βαρύνει τους μαθητές και όχι τον τρόπο διδασκαλίας. Κατά τον μεταδοτικό 

προσανατολισμό, η διδασκαλία είναι ξεχωριστή από τη μάθηση και έχει 

προτεραιότητα σε σχέση με αυτήν και ενισχύεται όταν αποτελείται από σαφείς 

λεκτικές επεξηγήσεις για τις διαδικασίες. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δασκάλων και 

μαθητών τείνουν να είναι ανταλλαγές ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου να 

εξακριβωθεί αν οι μαθητές μπορούν να αναπαράγουν τη ρουτίνα ή τη μέθοδο που 

τους εισάγεται και όχι αν την έχουν κατανοήσει. 

(β) ανακαλυπτικό προσανατολισμό (discovery). Ο εκπαιδευτικός ενισχύει τους 

μαθητές να βρουν απαντήσεις με οποιαδήποτε μέθοδο. Εμπιστεύεται και εξαρτιέται 

πολύ από πρακτικούς τρόπους λύσεων. Θεωρεί ότι οι στρατηγικές των μαθητών είναι 

το πιο σημαντικό στοιχείο τους, ενώ οι παρανοήσεις τους οφείλονται στο ότι δεν 

είναι έτοιμοι να μάθουν τις νέες ιδέες. Κατά τον ανακαλυπτικό προσανατολισμό, η 

μάθηση είναι ξεχωριστή από τη διδασκαλία και έχει προτεραιότητα σε σχέση με 
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αυτήν. Η μάθηση νέων μαθηματικών εννοιών προηγείται της ικανότητας για 

εφαρμογή τους από τους μαθητές. 

(γ) συνδετικό προσανατολισμό (connectionist). Ενισχύει τους μαθητές να ψάχνουν 

για ικανές και αποδοτικές μεθόδους. Επιζητεί από τους μαθητές την αιτιολόγηση και 

την απόδειξη. Ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Πιστεύει ότι οι μαθητές 

μαθαίνουν μέσα από προκλήσεις και παλεύοντας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. Θεωρεί ότι οι παρανοήσεις των μαθητών πρέπει να αναγνωρίζονται, 

να έρχονται στην επιφάνεια και να επεξεργάζονται. Κατά τον συνδετικό 

προσανατολισμό, η διδασκαλία και η μάθηση είναι συμπληρωματικές. Η μάθηση 

ενισχύεται με την καταλληλότητα της διδασκαλίας η οποία ρητά εκφράζει τους 

συνδετικούς κρίκους ανάμεσα σε διάφορους τομείς των μαθηματικών. Στηρίζεται 

στο διάλογο με τους μαθητές για να εξερευνήσει τον τρόπο σκέψης των τελευταίων 

μέσω μιας εστιασμένης συζήτησης μαζί τους και ταυτόχρονα οι δεύτεροι να 

κερδίσουν από τη μαθηματική γνώση των πρώτων. Οι συνδέσεις μεταξύ των 

μαθηματικών εννοιών πρέπει να αναγνωρίζονται, να ενισχύονται και να 

κατανοούνται. 

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών οφείλει να γνωρίζει όλες τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με τη διδασκαλία των μαθηματικών οι οποίες 

αφορούν: το γνωστικό αντικείμενο, το μετασχηματισμό του, τον τρόπο ανάπτυξης 

της μαθηματικής γνώσης, τις κεντρικές-βασικές ιδέες των μαθηματικών, το 

αναλυτικό πρόγραμμα, το ευρύτερο τοπίο των μαθηματικών, το μαθηματικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού, το σκοπό της διδασκαλίας των μαθηματικών, τα 

δυναμικά που φέρνουν οι μαθητές και τέλος παιδαγωγικές αρχές. 

Έχοντας αυτά στο νου του θα μπορεί να προτείνει στους εκπαιδευτικούς 

διδακτικές πρακτικές οι οποίες σύμφωνα με τη Jaworski (2002), περικλείουν τρία 

χαρακτηριστικά αλληλοσυνδεδεμένα μεταξύ τους, α) τη διαχείριση της μάθησης 

όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να δώσει στους μαθητές καλά συγκροτημένες, 

γεμάτες σημασία και εν δυνάμει παραγωγικές εργασίες θέτοντας ένα κοινωνικό 

πλαίσιο που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των μαθητών, β) τη 

μαθηματική πρόκληση η οποία προάγει τη μαθηματική δραστηριότητα, η οποία 

προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο προσφέρει τα μαθηματικά ο εκπαιδευτικός 

και γ) την ευαισθησία προς τους μαθητές που αφορά τα συναισθήματα και τις 

αντιλήψεις τους τόσο μαθηματικής, όσο και κοινωνικής υφής. 
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2.4 Επαγγελματικά και προσωπικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών επιδιώκει να μετασχηματίσει τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς που πιθανόν να διακρίνονται από μία μη κριτική προοπτική στη 

διδασκαλία σε περισσότερο ενημερωμένους, προσαρμόσιμους, αναλυτικούς, 

διορατικούς, παρατηρητικούς, επινοητικούς, αναστοχαστικούς και με αυτοπεποίθηση 

επαγγελματίες έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζει η 

διδασκαλία των μαθηματικών (Zazlavski, 2008). 

Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών συγκεντρώνει διάφορους ρόλους 

στο έργο του οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: είναι εκπαιδευτικός, 

διευκολυντής (facilitator) της μάθησης των εκπαιδευτικών, σχεδιαστής 

δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ερευνητής (Zazlavski, 

2008). Οφείλει λοιπόν, αφενός να επιδιώκει την απόκτηση επαγγελματικών 

χαρακτηριστικών και αφετέρου να διοχετεύει αναστοχαστικά αυτές τις εμπειρίες του 

σε τρόπους ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Πιο συγκεκριμένα, η Zaslavsky (2008), θεωρεί ότι ο εκπαιδευτής χρειάζεται να 

αναπτύσσεται σε προσωπικό επίπεδο σε 7 επαγγελματικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

μέσω κατάλληλων τρόπων να προσπαθεί κατόπιν να αναπτύσσει στα προγράμματα 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν ικανότητες και 

γνώσεις που οφείλει να ψάχνει συνεχώς ο εκπαιδευτής και είναι τα ακόλουθα: 

i) Ανάπτυξη προσαρμοστικότητας, δηλ. της ικανότητας να διαφοροποιεί και να 

εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Η προσαρμοστικότητα αναφέρεται με διπλή έννοια, 

τόσο ως προσωπικό χαρακτηριστικό, όσο και ως επιθυμητός στόχος σε διάφορες 

καταστάσεις, όπως για παράδειγμα, επειδή αρκετά σημεία της διδασκαλίας μέσα 

σε μία τάξη δεν είναι προβλέψιμα, απαιτείται να μπορείς «πράττεις στη στιγμή» 

και να είσαι ευέλικτος. 

ii) Προώθηση της συναίσθησης ομοιοτήτων και διαφορών ως συνηθισμένης 

κατάστασης του νου, ιδιαίτερα σε γεγονότα μέσα στην τάξη όχι μόνο στη φάση 

της προετοιμασίας του μαθήματος, αλλά και σε αποφάσεις της στιγμής και σε 

αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών. 

iii) Αντιμετώπιση συγκρούσεων, διλημμάτων και προβληματικών καταστάσεων. 

Αντιμετώπιση της  αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας, καθώς και λήψη 

αποφάσεων μέσα από συγκρούσεις. 
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iv) Εκμάθηση μέσα από τη μελέτη διδασκαλιών και πρακτικών άλλων εκπαιδευτικών. 

Οι εκπαιδευτές έχουν την πρόκληση να συλλαμβάνουν προβληματικές ή 

ενορατικές καταστάσεις μέσα σε τάξεις και να τις μεταφράζουν σε μελέτες 

περιπτώσεων προς τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τον προβληματισμό των 

τελευταίων. Η προώθηση τέτοιων κρίσιμων συζητήσεων απαιτεί υψηλό επίπεδο 

μεταγνωστικής ικανότητας και καθοδηγητικές δεξιότητες (mentoring). 

v) Επιλογή και χρήση κατάλληλων εργαλείων και πόρων για τη διδασκαλία. Από την 

οπτική των εκπαιδευτών, η ενίσχυση της επάρκειας των εκπαιδευτικών στην 

επιλογή και αποτελεσματική χρήση εργαλείων για διδασκαλία απαιτεί προσωπική 

εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων εργαλείων, καθώς και γνώση των 

δυνατοτήτων τους. Απαιτεί επίσης μεγάλη ευαισθησία στην απροθυμία των 

εκπαιδευτικών να ενσωματώσουν άγνωστα, αλλά καινοτόμα, εργαλεία στη 

διδασκαλία τους. 

vi) Προσδιορισμός και υπέρβαση των εμποδίων στην μάθηση των μαθητών. Τα 

εμπόδια αυτά μπορεί να σχετίζονται με επιστημολογικές πτυχές των μαθηματικών 

(π.χ. τρόποι αναπαράστασης, κενά προηγουμένων μαθησιακών ευκαιριών, στυλ 

μάθησης κ.α.), πολιτιστικούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων των 

προσδοκιών της κοινότητας), το φύλο, σχολικές και οικιακές αναντιστοιχίες, 

γλωσσικά εμπόδια, σωματικές και άλλες αναπηρίες, κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντες κ.α. 

vii) Αποκάλυψη και μοίρασμα των προδιαθέσεων (dispositions) του εαυτού, των 

συναδέλφων και των μαθητών. Ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς, μια βασική 

διάσταση είναι η προδιάθεση του εκπαιδευτικού ως εκπαιδευόμενου και του 

εκπαιδευτικού ως εκπαιδευτικό. Η προδιάθεση μπορεί να περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες αλληλεπικαλυπτόμενες κατηγορίες: τις πεποιθήσεις (σχετικά με τη 

φύση των μαθηματικών, τη χρησιμότητα τους, τον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνονται, την ικανότητα κάποιου να τα μάθει), αυτορρυθμιζόμενες 

συμπεριφορές (επιμονή, αυτεπάρκεια, κίνητρο, ελαστικότητα), στάσεις (τα 

μαθηματικά αρέσουν, σε κάνουν να χαίρεσαι, έχεις άγχος από αυτά κ.α.). 

Τέλος, σε μια πιο σύντομη εκδοχή, η Razia (2008) ισχυρίζεται ότι ο εκπαιδευτής 

οφείλει, ή θα έπρεπε, να διακρίνεται από πέντε γενικά επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά προκειμένου να γίνει εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών: 

(α) μια ισχυρή ηθική στάση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση και 

διεύρυνση του επαγγελματικού δυναμικού. 
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(β) πολλές ευκαιρίες συμμετοχής σε διαδικασίες προσωπικής μάθησης. 

(γ) αναστοχαστικές εμπειρίες «πραγματικής» εργασίας με εκπαιδευτικούς μέσα  στις 

τάξεις τους, γεγονός που οδηγεί όχι μόνο στην κατανόηση των προσωπικών 

ενεργειών κατά τη διδασκαλία, αλλά στην κατάλληλη προσέγγιση τροποποίησης 

και  ενδεχομένως αλλαγής τους, σε περισσότερο λειτουργικές μορφές. 

(δ) έναν προσωπικό και διερευνητικό τρόπο προσέγγισης των καταστάσεων και 

(ε) μία κριτική προοπτική, η οποία ανοίγει νέους δρόμους μάθησης για τον 

εκπαιδευτή. 

Ως προς τα προσωπικά χαρακτηριστικά, η Zazlavski (2008) θεωρώντας από την 

αρχή ότι κατά κανόνα οι εκπαιδευτές των μαθηματικών είναι «αυτοδημιούργητοι» 

(σ. 94), αναφέρει ότι ένας εκπαιδευτής θα όφειλε να είναι «αναστοχαστικός, 

προσαρμόσιμος, ευέλικτος, ανοιχτόμυαλος, να αναλαμβάνει ρίσκα, ευαίσθητος, με 

αυτοπεποίθηση και ενθουσιώδης στη δουλειά του με τους εκπαιδευτικούς» (σ. 111). 

Κάποια από αυτά τα γνωρίσματα μπορεί να είναι επακόλουθο πολυετούς 

εμπειρίας. Ωστόσο, συμμετοχή σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εφαλτήρια για την ενίσχυση 

τέτοιων προσωπικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, η ερευνήτρια αναφέρει ότι 

εάν ένας εκπαιδευτής παρουσιάζει ευελιξία και είναι ανοιχτός σε απροσδόκητες 

ιδέες, είναι σημαντικό να επανέλθει σε αυτό σε ένα μεταγενέστερο χρόνο και να 

αναλογιστεί το είδος της ευελιξίας που διαθέτει. Κατόπιν, να προσπαθήσει να χτίσει 

παραγωγικές για τους εκπαιδευτικούς δραστηριότητες όπου αυτή η άνεση χειρισμού 

των απροσδόκητων ιδεών να είναι το ζητούμενο και κατόπιν να αναστοχαστεί πάνω 

σε αυτές (αναλογιζόμενος τι αποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί ως μαθητευόμενοι του 

εκπαιδευτή, καθώς και τι μπορούν να κερδίσουν από αυτό ως εκπαιδευτικοί των 

μαθητών τους) και να μετατρέψει την εμπειρία του σε σαφές και εστιασμένο θέμα 

συζήτησης με τους εκπαιδευτικούς. 

 

2.5 Σύνδεση χαρακτηριστικών του εκπαιδευτή με χαρακτηριστικά 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

Χρειάζεται να υπάρχει μία συνοχή ανάμεσα στη συμπεριφορά του εκπαιδευτή και 

των θεωριών, στρατηγικών και τακτικών που αυτός αναπτύσσει. Στις επόμενες τρεις 

ενότητες συζητιούνται θέματα τα οποία αποτελούν επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

ενός εκπαιδευτή, ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να αποτελούν και χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Το πρώτο θέμα αφορά 
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τον τρόπο ακρόασης ο οποίος μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο λειτουργικός. 

Το δεύτερο σχετίζεται με την προσοχή, τη συναίσθηση και τη στάση που αποτελούν 

δείκτες της θέλησης τόσο των εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευόμενων. Τέλος το 

τρίτο αφορά την έμπρακτη υποστήριξη των σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτές και 

τους εκπαιδευόμενους. 

 

2.5.1 Υποστηρικτική ακρόαση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων 

Για πολλούς εκπαιδευτικούς η διδασκαλία είναι κυρίως «το να μιλάς». Η ακρόαση 

όμως του τρόπου σκέψης των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας έχει πολλά 

πλεονεκτήματα τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ανάμεσα 

στα άλλα, ως προς τους πρώτους, βελτιώνει την κατανόηση τους στα μαθηματικά, 

ιδιαίτερα σε επίπεδο εννοιολογικό. Ως προς τους δεύτερους, παρέχει ένα μέσο 

επίσημης αξιολόγησης των μαθητών, αυξάνει τη μαθηματική γνώση τους, καθώς 

αυτοί επεξεργάζονται τη σκέψη των μαθητών τους, υποστηρίζει την εμπλοκή τους σε 

ένα επίπεδο, κατά το οποίο παράγεται νέα γνώση από τους εκπαιδευτικούς πάνω 

στον τρόπο κατανόησης των μαθηματικών από τους μαθητές, η οποία δεν εξαρτάται 

από προσχηματισμένες γνώσεις που έχουν στο μυαλό τους, αλλά εξελίσσεται 

διαρκώς μέσα από το συγκεκριμένο συγκείμενο των μαθητών με τους οποίους αυτοί 

έρχονται σε επαφή. Αυτό συντελεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματική μάθηση των 

εκπαιδευτικών. 

Οι Empson & Jacobs (2008) περιγράφουν τρεις τρόπους ακρόασης των 

εκπαιδευτικών: κατευθυντική (directive listening), παρατηρητική (observational 

listening) και αποκριτική ακρόαση (responsive listening). Καθώς προχωρούν από τη 

πρώτη προς την τελευταία μορφή ακρόασης, τα μαθηματικά των μαθητών γίνονται 

το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται ο τρόπος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. 

Η κατευθυντική ακρόαση αναφέρεται στην ακρόαση της σκέψης ενός μαθητή με 

έναν τρόπο που επιδιώκει να προσδιορίσει αν αυτός ανταποκρίνεται ή όχι σε μια 

προκαθορισμένη ερώτηση και προσπαθεί να προκαλέσει την αναμενόμενη από τον 

εκπαιδευτικό απάντηση, ακόμη και όταν είναι ασυμβίβαστη με τις αντιλήψεις του 

μαθητή. 

Κατά την παρατηρητική ακρόαση, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να ακροαστεί τη 

σκέψη του μαθητή, πέρα από το να ζητάει αναμενόμενες απαντήσεις, αλλά βρίσκεται 

σε αρκετά πρωταρχικό στάδιο και ελάχιστες ενεργές προσπάθειες κάνει για να 

υποστηρίξει ή ακόμα και για να επεκτείνει αυτήν τη σκέψη. 
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Κατά την αποκριτική ακρόαση, ένα τρίτο και πιο βαθύ επίπεδο ακρόασης, ο 

εκπαιδευτικός όχι μόνο σκοπεύει να ακούσει το σκεπτικό του παιδιού αλλά και 

εργάζεται ενεργά, με συνεχείς ερωταπαντήσεις που ακολουθούν και δεν παραβιάζουν 

τον τρόπο σκέψης του μαθητή, ώστε να αποκαλύψει αυτήν τη σκέψη, να τη κάνει 

σαφή και καθαρά διατυπωμένη και συγχρόνως να ανταποκριθεί κατάλληλα σε αυτήν, 

ώστε να την βαθαίνει και να την επεκτείνει. 

Κατά τους προηγούμενους συγγραφείς, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους οι 

εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών των μαθηματικών οργανώνουν εμπειρίες μάθησης 

για τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτύξουν επαρκώς την ακρόαση: 

(α) συζητήσεις πάνω στις γραπτές εργασίες των μαθητών, ψάχνοντας 

λεπτομέρειες για τη δουλειά που έχουν κάνει και προσέχοντας τον τρόπο με τον 

οποίο αιτιολογούν τις απαντήσεις τους. Αν και οι γραπτές εργασίες είναι ιδανικές για 

την προβολή των στρατηγικών και των αναπαραστάσεων των μαθητών στα 

μαθηματικά, ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν ούτε 

να ρωτήσουν το μαθητή για τη συλλογιστική του, ούτε να δοκιμάσουν τις ιδέες τους 

για υποστήριξη ή επέκταση της σκέψης του, κάτι που μπορεί να συμβεί κατά την 

αποκριτική ακρόαση. 

(β) συζητήσεις πάνω σε βιντεοσκοπημένες αλληλεπιδράσεις με μαθητές. Αυτός ο 

τρόπος έχει τα οφέλη του προηγουμένου. Επιπλέον όμως, επειδή περιέχει ζωντανές 

αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών με μαθητές, παρέχει την ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς που τα παρακολουθούν να συζητήσουν πάνω στους τρόπους 

ακρόασης του εκπαιδευτικού του βίντεο. 

(γ) ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδράσουν με μαθητές και στη 

συνέχεια να προβληματιστούν πάνω σε αυτές τις εμπειρίες μαζί με άλλους 

εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών μπορούν να 

ζητήσουν από αυτούς, να εργαστούν σε ζευγάρια με ένα μαθητή. Αυτός ο τρόπος 

επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να βοηθούν ο ένας τον άλλον, σε σχέση με τον τρόπο 

ακρόασης τους. Επιπλέον, όταν αυτή η επικοινωνία μεταξύ των ζευγαριών των 

εκπαιδευτικών που ακροώνται τους μαθητές τους λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινό 

χώρο, ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών που κυκλοφορεί μεταξύ των ζευγαριών, έχει 

ευκαιρίες να γεφυρώσει τις αλληλεπιδράσεις των τελευταίων με τους μαθητές. 

Καθώς οι εκπαιδευτικοί προχωρούν προς την αποκριτικού τύπου ακρόαση, 

απομακρύνονται από το να αναζητούν «συνταγοποιημένη» επαγγελματική ανάπτυξη 

και πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο να σκέπτονται το ρόλο τους ως 
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εκπαιδευτικοί και να προσεγγίζουν τη διδασκαλία με τρόπο κατάλληλο για τους 

συγκεκριμένους μαθητές που έχουν απέναντί τους. Αυτού του τύπου η ακρόαση 

μπορεί να παίρνει αρκετό καιρό για να υλοποιηθεί, αλλά εφόσον αυτό συμβεί, θα 

έχει διάρκεια. 

 

2.5.2 Προσοχή, Συναίσθηση, στάση: δείκτες θέλησης 

Οι εκπαιδευτές δεν μπορούν να κάνουν τους εκπαιδευόμενους να μάθουν, ούτε 

και η μάθηση είναι έργο των εκπαιδευτών. Μπορούν μόνο να κεντρίσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητευόμενων. Ως εκδηλώσεις της θέλησης των εκπαιδευτών, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρονται από τον Mason (2008) τρία χαρακτηριστικά 

που οφείλουν να καλλιεργούν ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα για μάθηση στους 

εκπαιδευόμενους: την κατεύθυνση της προσοχής (attention) των εκπαιδευόμενων, 

μέσω δραστηριοτήτων και αλληλεπίδρασης, στην προώθηση των επιθυμητών 

γνώσεων, την ανάπτυξη της συναίσθησης (awareness) λεπτομερειών που περνούν 

απαρατήρητες στους αρχάριους και μια θετική στάση (attitude) απέναντι στους 

εκπαιδευόμενους.  

Πιο αναλυτικά, (α) η προσοχή περιέχει την έννοια της πρόθεσης. Οι 

εκπαιδευόμενοι μπορεί να προσέχουν τον εκπαιδευτή  σε αυτό που μιλάει, αλλά 

μπορεί να μην τον προσέχουν με τον ίδιο τρόπο. Για αυτό ο εκπαιδευτής οφείλει να 

δημιουργήσει συνθήκες κατάλληλες, ώστε και ο ίδιος να επικεντρώσει την προσοχή 

του εκεί που χρειάζεται, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι εκεί που αυτοί χρειάζονται. 

Σε μακρο-επίπεδο, η προσοχή ενός ανθρώπου ποικίλλει σε ποσότητα (πόσα 

πράγματα προσέχω σε μια στιγμή), στο σημείο παρατήρησης (από πού προσέχω: 

λίγο έξω από τον εαυτό μου; από πλάγια; από πίσω;), σε εστίαση (βλέπω το γενικό 

τοπίο ή εστιάζω σε λεπτομέρειες;), σε ευκρίνεια (προσέχω καθαρά ή θολά;). Για 

παράδειγμα, η άμεση ενέργεια από τον εκπαιδευτή καθώς δρα, μπορεί να 

απορροφήσει τέτοιο ποσό προσοχής ώστε να μην υπάρχει άλλη για να παρακολουθεί 

το τι συμβαίνει στους εκπαιδευόμενους. Έτσι οι στιγμές ξεχνιούνται και η εμπειρία 

που αποκομίζει παραμένει θαμπή. 

Σε μίκρο-επίπεδο, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στο πώς προσέχεις παρά τι 

προσέχεις (παρατηρείς ολότητες, λεπτομέρειες, σχέσεις των διαφόρων μερών, 

ιδιότητες, αιτιολογήσεις στη βάση συμφωνημένων ιδιοτήτων). Οι συνδέσεις που 

έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό του ανθρώπου καθώς προσέχει, μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα δύο, όχι απαραίτητα διακριτών, χαρακτηριστικών: συσχετίσεις στο 
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επίπεδο του λόγου, όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι μετωνυμίες (metonymic 

triggering:  μια λέξη/φράση που χρησιμοποιείται αντί αυτής που λογικά θα έπρεπε να 

επιλεγεί, επειδή έχει στενή εννοιολογική συγγένεια μαζί της) που ακουμπούν στο 

συναισθηματικό τομέα και μεταφορές (metaphoric resonance), οι οποίες στοχεύουν 

στην περιγραφή ενός πράγματος με τη βοήθεια κάποιου άλλου, που έχει ίδια δομή 

και νόημα, αλλά εξωτερικά διαφορετική μορφή με αυτό που ακούστηκε. 

Τα παραπάνω βοηθούν στην κατανόηση ότι ακόμη και αν οι εκπαιδευτικοί 

παρακολουθούν το ίδιο πράγμα που λέει ο εκπαιδευτής, μπορεί να μην 

παρακολουθούν με τον ίδιο τρόπο και άρα οι κατανοήσεις τους να διαφέρουν, όχι 

γιατί δεν κατανοούν, αλλά γιατί οι λέξεις αλλοιώνονται μέσα από τις προηγούμενες 

δύο διαδικασίες. 

Ο Mason (2008) επικαλείται το Vygotsky ο οποίος υποστηρίζει ότι στόχος του 

ήταν να κατευθύνει την προσοχή από αυτό που ο εκπαιδευόμενος ήδη μπορεί να 

κάνει, σε αυτό που σύντομα μπορεί να επιλέξει να κάνει χωρίς τη βοήθεια κανενός 

αλλά μόνο με τις οδηγίες ενός άλλου εμπειρότερου προσώπου. 

Η προσοχή του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού συνδέεται με την τοπική εστίασή 

της στις μαθηματικές δραστηριότητες που του προτείνονται, μέχρι να φτάσει στην 

επίγνωση των μαθηματικών. Η προσοχή του εκπαιδευτικού συνδέεται με το να 

κατευθύνει την προσοχή των μαθητών, να δημιουργεί σκαλωσιές για τους μαθητές 

και να εξασθενίζει τη στήριξη του, έτσι ώστε τελικά αυτοί να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες από μόνοι τους για τον εαυτό τους. Η προσοχή όμως του εκπαιδευτή 

των εκπαιδευτικών είναι να κατευθύνει την προσοχή των εκπαιδευτικών σε 

πρακτικές, επιλογές και θεωρίες, που μπορούν να βοηθήσουν σε προσφορότερες 

επιλογές κατά τη διδασκαλία των τελευταίων. Και πάλι, στόχος των εκπαιδευτών 

είναι να γνωρίζουν τι οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν ακόμη ρητά και να ενισχύουν 

σχετικές αλλαγές ώστε να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. 

Έπειτα (β), η συναίσθηση (ρητά ή σιωπηρά εκπεφρασμένη) αφορά συνειδητές 

ρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στο άτομο και άρα προϋποθέτει τη συμμετοχή 

του (κοινωνική διαδικασία) και δεν αναφέρεται απλά στην ευκολία ενασχόλησης με 

μία συγκεκριμένη διαδικασία ή τεχνική. Στο σημείο αυτό, υπεισέρχεται η 

συναίσθηση του πυρήνα και της ουσίας των μαθηματικών. Δηλαδή αυτό που 

βρίσκεται στο βάθος του υπό εξέταση μαθηματικού θέματος και όχι στην επιφάνεια. 

Η σημασία των συναισθήσεων είναι στο γεγονός ότι η ανάπτυξη (π.χ. ενός 

εκπαιδευτικού) έγκειται στον μετασχηματισμό της ικανότητά του να ενεργεί με 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BE%CE%B7
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κάποιον τρόπο «στον εαυτό του», στην ικανότητα να ενεργεί «για τον εαυτό του», 

αναφέρει ο Mason (2008). 

Ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών έχει ως στόχο οι εκπαιδευτικοί να έχουν 

συναίσθηση των τρόπων με τους οποίους η προσοχή των μαθητών μπορεί να στραφεί 

κατάλληλα στις επιθυμητές μαθηματικές δραστηριότητες. Για να είναι 

αποτελεσματικός ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών οφείλει να αναπτύξει μια 

συναίσθηση πάνω στη συμβουλευτική των εκπαιδευτικών, σε αντίθεση με τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι οφείλουν να αναπτύξουν μια συναίσθηση πάνω στη 

διδασκαλία των μαθηματικών. 

Τέλος (γ), η στάση του εκπαιδευτή που σχετίζεται με τη συναισθηματική πλευρά 

(ευθυγραμμίσεις, παραδοχές, πεποιθήσεις, επιθυμίες, διαθέσεις, συμπάθειες και 

αντιπάθειες, προσανατολισμός, προοπτικές). Για να έχουν αποτέλεσμα οι 

προσπάθειες του εκπαιδευτή πάνω στους εκπαιδευόμενους, οφείλει πριν από 

οτιδήποτε άλλο να μπορεί να συνδεθεί με τον εκπαιδευόμενο, ώστε να έχουν κάποιο 

αποτέλεσμα οι προσπάθειές του. Αυτό απαιτεί από την πλευρά του πρώτου να έχει 

μία ευαισθησία απέναντι στον κόσμο των εκπαιδευόμενων. Επειδή ο καθένας βγάζει 

διάφορους εαυτούς την κάθε φορά, οι εκπαιδευτές οφείλουν (ή θα έπρεπε) να το 

γνωρίζουν αυτό. Για παράδειγμα, κάποιες φορές που ο εκπαιδευτής έχει συνδεθεί με 

τους εκπαιδευόμενους, μπορεί να παρατηρήσει ότι υπάρχει προθυμία και ανάληψη 

των προτάσεων εκ μέρους των τελευταίων, διότι νοιώθουν ότι μπορούν να 

εφαρμόσουν κάτι και άλλες φορές, όταν δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση, εμφανίζεται 

κλίμα εχθρότητας, αδιαφορίας ή και απόρριψης, όταν οι τελευταίοι νοιώθουν ότι δεν 

μπορούν να τις πραγματοποιήσουν. 

Οι εκπαιδευτής, κάθε στιγμή κάνει επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν: εάν πρέπει 

να ξεκινήσει μία δράση (να πει, να κάνει κάτι), εάν, πότε και πώς πρέπει να 

απαντήσει (να περιμένει προσεκτικά, να ακούει προσεκτικά και να προσπαθεί να 

εισέλθει στον κόσμο των ομιλητών) και εάν πρέπει να εισάγει μία πλούσια 

μαθηματική δραστηριότητα και πώς θα το κάνει αυτό. 

Συμπερασματικά, το είδος και η δομή της προσοχής του εκπαιδευτή καθορίζει 

επακριβώς το τι μπορεί να κάνει. Η ρητά εκπεφρασμένη και ασύνειδη συναίσθησή 

του, προσδιορίζει τις λεπτές αποχρώσεις των λεπτομερειών του κόσμου της 

εμπειρίας του που προσπαθεί να επικοινωνήσει στους εκπαιδευόμενους. Τέλος, η 

στάση προσδιορίζει το είδος του λόγου που θα εκφέρει στους εκπαιδευόμενους μέσω 
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ενός συνδυασμού μετωνυμιών και μεταφορών, είτε αυτόματα και αυθόρμητα είτε ως 

συνειδητές επιλογές. 

 

2.5.3 Ο εκπαιδευτής ως φροντιστής των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς 

Η Sztajn (2008), λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία φροντίδας του Noddings (1992), 

αναφέρεται σε μία διαφορετική πλευρά γνώσης του εκπαιδευτή των εκπαιδευτικών. 

Πέρα από την προσοχή στο περιεχόμενο και τη μορφή των επαγγελματικών 

ευκαιριών μάθησης των εκπαιδευτικών, αναλύει το σημαντικό ρόλο των σχέσεων 

ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους δουλεύει, 

οφείλοντας να φροντίζει και να δείχνει ενδιαφέρον για τους τελευταίους. Για την 

επιτυχία αυτής της σχέσης θέτει ως προϋπόθεση την αμοιβαιότητα στην ανθρώπινη 

σχέση ανάμεσα στον φροντιστή και στους φροντιζόμενους. Η φύση και το 

περιεχόμενο αυτής της φροντίδας επηρεάζει τη διαδικασία συνάντησης των δύο 

μερών. Σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο συζήτησης, η συνάντηση των δύο μερών 

γίνεται με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας στα μαθηματικά. Και επιτυχημένη 

μπορεί να χαρακτηριστεί εκείνη η συνάντηση κατά την οποία οι φροντιστές 

καταφέρνουν, δίνοντας προσοχή στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τις 

πρωτοβουλίες επαγγελματικής ανάπτυξης, να εμπλέξουν τους φροντιζόμενους με 

τρόπους που ενισχύουν την ποιότητα διδασκαλίας. Μάλιστα, η ερευνήτρια 

υποστηρίζει ότι καθώς ο φροντιστής-εκπαιδευτής προσπαθεί να κατανοήσει τις 

οπτικές και αντιλήψεις του φροντιζόμενου-εκπαιδευτικού, ο τελευταίος έχει τη 

δυνατότητα να κατανοήσει με αμοιβαίο τρόπο τα κίνητρα του φροντιστή στο να 

προάγει την επιθυμητή μάθηση και να συντονιστεί μαζί του. 

Η Sztajn, μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες της, θεωρεί ότι για να θεμελιωθούν 

σχέσεις μαθηματικής φροντίδας, ο εκπαιδευτής οφείλει να μάθει πρώτα να ακούει 

τους εκπαιδευτικούς,  να συζητά τις δυσκολίες και τις αμφιβολίες τους, αντί εντέχνως 

να τις κρύβει και να κρατάει μέσα του αυτά που νομίζει ότι ξέρει για αυτούς, τα 

μαθηματικά και οποιαδήποτε άλλα μοντέλα χρησιμοποιεί, τα οποία εν δυνάμει 

υπόκεινται σε διαδικασίες αλλαγής. Αν δεν συμβεί αυτό, ο εκπαιδευτής παραμένει 

περιχαρακωμένος στον εαυτό του, οπότε η γνώση που μοιράζεται παραμένει αδρανής 

και χωρίς ζωντάνια. Έπειτα, να ψάχνει τις προσωπικές ποιότητες του κάθε 

εκπαιδευτικού (ικανότητες, εξυπνάδα, ιδιοσυγκρασία) και να αξιολογεί τη 

συμμετοχή που ο καθένας από αυτούς μπορεί να έχει. 
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Επιπλέον, ειδικό ενδιαφέρον είναι απαραίτητο να δείξει για αυτούς που δεν 

επιθυμούν να μπλεχτούν στη διαδικασία επαγγελματικής μάθησης. Ερχόμενος σε 

επαφή μαζί τους μπορεί να κατανοήσει τι συμβαίνει και να τους φροντίσει, 

αναδεικνύοντας τα θετικά χαρακτηριστικά τους. 

Ως τέταρτο χαρακτηριστικό, αναφέρει ότι ο εκπαιδευτής μπορεί να μάθει 

αφήνοντας τους εκπαιδευτικούς να μάθουν για τη δουλειά του, τα ενδιαφέροντα, τα 

ταλέντα του, τις δυσκολίες και τις ανάγκες του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

φτάσει σε ένα επίπεδο όπου οι ρόλοι του φροντιστή και του φροντισμένου να 

εναλλάσσονται μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευτικών. 

Πέμπτον, ο εκπαιδευτής μαθαίνει να παρακολουθεί τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών και καθώς αυτό συμβαίνει μαθαίνει να υποστηρίζει μαθησιακές 

ευκαιρίες που έχουν νόημα για τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται με αυτά που 

κάνουν μέσα στις σχολικές αίθουσες. Μαθαίνει λοιπόν να προσαρμόζει τους στόχους 

και τις απαντήσεις στις διαρκώς μεταβαλλόμενες επαγγελματικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

Τέλος, η επαγγελματική εξέλιξη φροντίδας περιλαμβάνει επίσης και ένα έκτο 

χαρακτηριστικό, την ανάπτυξη σχέσεων φροντίδας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτές εκπαιδευτικών που συνεργάζονται με ομάδες εκπαιδευτικών σε 

περιβάλλον επαγγελματικής ανάπτυξης οφείλουν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς 

να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να εκτιμήσουν τις διαφορές τους και να μάθουν από 

αυτήν την ποικιλομορφία. Η δημιουργία και ο σχεδιασμός κοινών εμπειριών είναι 

μια σημαντική πτυχή του έργου της ομάδας, ώστε να μεταβληθεί σε ένα περιβάλλον 

διαρκώς εξελισσόμενης επαγγελματικής φροντίδας μεταξύ όλων των 

συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από το ρόλο του καθενός. 
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Κεφάλαιο 3
ο
: Εργαλεία επαγγελματικής μάθησης 

Οι Tirosh & Wood (2008) αναφερόμενοι στις επιλογές των κατάλληλων 

εργαλείων εκ μέρους των εκπαιδευτών, ισχυρίζονται ότι αυτό έγκειται στην απόφαση 

των τελευταίων. Συμπληρώνουν όμως ότι είναι εξίσου σημαντικό και ο τρόπος με 

τον οποίο θα υλοποιηθεί το εργαλείο. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να γνωρίζουν το 

σκοπό και τους περιορισμούς του κάθε εργαλείου προκειμένου να το χρησιμοποιούν 

με το βέλτιστο τρόπο. Οι συγγραφείς σημειώνουν πέντε είδη εργαλείων που 

απαντώνται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά και θα συζητηθούν 

αναλυτικά παρακάτω. Αυτά είναι οι αφηγήσεις (narratives), οι περιπτώσεις (cases) 

και τα παραδείγματα (examples) για συζήτηση στα μαθηματικά, η ανάλυση 

βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, η Μελέτη Μαθήματος (Lesson Study) και η χρήση 

διαφόρων θεωριών. 

Περίπου δύο χρόνια αργότερα οι Loucks-Horsley, Stiles, Mundry, Love & 

Hewson (2010) έπειτα από μια πενταετή επιχορήγηση από το Εθνικό Ίδρυμα 

Επιστημών (NSF) των ΗΠΑ για τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση του Εθνικού 

Ινστιτούτου Παιδείας των Επιστημών (NISE) και με τη συνεργασία δύο φορέων, του 

Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας του Πανεπιστήμιου του Wisconsin-Madison και 

του Εθνικού Κέντρου για τη Βελτίωση της Παιδείας των Επιστημών, συνέγραψαν 

ένα βιβλίο, σκοπός του οποίου ήταν να προσφέρει μερικά διακεκριμένα και εύρωστα 

εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις σε 

παραδοσιακές μορφές ανάπτυξης εκπαιδευτικών όπως εργαστήρια και διαλέξεις για 

τους εν-ενεργεία εκπαιδευτικούς. Σε επίπεδο λοιπόν πιο θεσμικό και γενικευμένο, οι 

Loucks-Horsley et al. (2010) προτείνουν 16 εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης, 

όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Εμβάθυνση στο Περιεχόμενο, τα 

Πρότυπα (Standards) και την Έρευνα 

Ευθυγραμμίζοντας με και 

Υλοποιώντας το Πρόγραμμα Σπουδών 

 Μελέτη Προγράμματος Σπουδών  Επιλογή Υλικού για τη Διδασκαλία 

 Εμβάθυνση στην Έρευνα των 

Επιστημών και την Επίλυση 

Προβλήματος στα Μαθηματικά 

 Υλοποίηση του Προγράμματος 

Σπουδών 

 Μαθήματα πάνω στο Περιεχόμενο Δομές Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

Εξετάζοντας τη Διδασκαλία και τη 

Μάθηση 
 Study Groups 

 Εξέταση των εργασιών και της 

σκέψης των μαθητών 

 Εργαστήρια, Ινστιτούτα, Σεμινάρια 
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 Δειγματικά Μαθήματα 

(Demonstration Lessons) 

 Επαγγελματικά Δίκτυα 

 Μελέτη Μαθήματος  Online Επαγγελματική Ανάπτυξη 

 Έρευνα Δράσης  

 Μελέτη Περιπτώσεων 

 Coaching 

 Mentoring 

Εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης (Loucks-Horsley et al, 2010) 

Τα εργαλεία χωρίζονται σε 4 ομάδες: 

1
η
 ομάδα: Εμβάθυνση στο περιεχόμενο, τα πρότυπα των μαθηματικών 

(πρόγραμμα σπουδών) και την έρευνα. Τα τρία πρώτα εργαλεία αναφέρονται στη 

μάθηση των εκπαιδευτικών. Εστιάζονται στην ενίσχυση της εις βάθος κατανόησης 

και εμπλοκής των εκπαιδευτικών με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες των 

Επιστημών και των μαθηματικών, το αναλυτικό πρόγραμμα και την έρευνα πάνω σε 

αυτά που καθοδηγεί και πληροφορεί για το περιεχόμενο που είναι να διδαχθεί και 

την επιστημονική και την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου που χρειάζεται για τη 

διδασκαλία αυτών των κλάδων. 

2
η
 ομάδα: Εξέταση της διδασκαλίας και της μάθησης. Τα επόμενα επτά εργαλεία 

συνδέονται με την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε συνεργατικής μορφής διαδικασίες 

που οδηγούν στον αναστοχασμό των πρακτικών διδασκαλίας και των τρόπων 

μάθησης των μαθητών τους και λαμβάνουν χώρα στο χώρο της πρακτικής, δηλ στις 

αίθουσες. 

3
η
 ομάδα: Ευθυγράμμιση με το Πρόγραμμα Σπουδών και την εφαρμογή του. Τα 

δύο εργαλεία αυτής της ομάδας εστιάζονται στην εφαρμογή του προγράμματος 

σπουδών ως καταλύτη για τη μάθηση των εκπαιδευτικών. Σε αμφότερα, η μάθηση 

των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται στην εκμάθηση, την προσπάθεια, τον 

αναστοχασμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και υλικών σχετικά με τη διδασκαλία 

και τη μάθηση στο πλαίσιο της επιλογής ή της εφαρμογής νέου προγράμματος 

σπουδών. 

Ας σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου συμβαδίζει χρονικά με το 

γεγονός ότι για πρώτη φορά στις ΗΠΑ η συντριπτική πλειοψηφία των Πολιτειών 

αποδέχεται το Common Core State Standards Initiative (CCSSI, 2010) στα 
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μαθηματικά, οπότε η ευθυγράμμιση με αυτά τα πρότυπα είναι ένα σημαντικό 

γεγονός. Αυτό αιτιολογεί τη βαρύτητα που δίνεται στα Πρότυπα (Standards). 

4
η
 ομάδα: Δομές Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τέσσερις τρόπους που χρησιμοποιούνται ως δομές 

στις οποίες ενσωματώνονται συχνά άλλα εργαλεία. 

Από τα προηγούμενα 16 εργαλεία, αν εξαιρέσουμε αυτά που συνδέονται με το 

πρόγραμμα σπουδών και τις σεμιναριακού τύπου επιμορφώσεις ή αυτά που ήδη 

συζητήθηκαν από τους Tirosh & Wood (2008), θα συζητηθούν παρακάτω η έρευνα 

δράσης και η εξέταση των εργασιών των μαθητών και της σκέψης τους. Η επιλογή 

αυτή οφείλεται στο συμμετοχικό χαρακτήρα που μπορούν να πάρουν κατά τη 

σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. 

 

3.1 Χρήση Θεωριών 

Η Tsamir (2008), υποστηρίζει ότι υπάρχει γενική ομοφωνία στο ότι οι Θεωρίες 

θεωρούνται ως ένα σημαντικό στοιχείο σε όλα τα προγράμματα της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στα μαθηματικά (συμπεριφορισμός, εποικοδομισμός, ριζοσπαστικός 

εποικοδομισμός, κοινωνικό-πολιτιστικά μοντέλα, κοινωνικοπολιτικά μοντέλα, κτλ). 

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στην επιλογή της κατάλληλης θεωρίας, ανάλογα με 

τους επιδιωκόμενους στόχους στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σε 

αυτό το σημείο ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν συστηματικά κριτήρια. Προτείνει 

λοιπόν ότι είναι ευθύνη της μαθηματικής εκπαίδευσης να αποφασίσει πόσες και ποιες 

θεωρίες θα προταθούν, καθώς και πώς να αξιολογήσει την επίδραση της εξοικείωσης 

των εκπαιδευτικών με τις θεωρίες, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 

3.2 Αφηγήσεις  

Σύμφωνα με την Chapman (2008) η γνώση των εκπαιδευτικών είναι 

συγκεντρωμένη γύρω από γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στις αίθουσες και 

πέφτουν στην αντίληψη τους και αφορούν μαθητές, τους εαυτούς τους, τα 

μαθηματικά κτλ. Οι αφηγήσεις, μέσω των οποίων τα διηγούνται, παρέχουν ειδική 

πρόσβαση σ’ αυτήν τη γνώση. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αφηγήσεις είναι εμπρόθετες, αναστοχαστικές πράξεις κατά 

τις οποίες οι εκπαιδευτικοί γράφουν ή λένε ιστορίες και συνεργάζονται με άλλους 

(συναδέλφους, εκπαιδευτές και ερευνητές) με στόχο να διερωτηθούν για τις 

παρελθοντικές, επί του παρόντος και τις μελλοντικές εμπειρίες τους γύρω από τη 
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διδασκαλία. Ταυτόχρονα, αποτελούν έναν τρόπο μέσα από τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί μαθαίνουν. Μέσω αυτών, τα άτομα αντικατοπτρίζονται και μπορούν 

να γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις εμπειρίες τους, τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία και τη σχέση με τους μαθητές τους. 

Οι αφηγήσεις προσφέρουν έναν τρόπο ώστε να ασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί με 

τις ασάφειες και τα διλήμματα που προκύπτουν μέσα από τη δράση τους στις 

αίθουσες. Συγχρόνως όμως, μπορούν να συλλάβουν τις οπτικές των εκπαιδευτικών 

και τις δυσκολίες που ενυπάρχουν στην καθημερινότητα των τάξεων, η οποία συχνά 

χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και μη προβλεψιμότητα. Παράλληλα, οι ερευνητές 

ωφελούνται από την ανάλυση αυτών των αφηγήσεων. Παρέχουν τη βάση για την 

έρευνα της γνώσης και της συνεπακόλουθης μορφής διδασκαλίας που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί και αποτελούν τη βάση για την επαγγελματική ανάπτυξη και μόρφωση 

των εκπαιδευτικών. 

Λόγω του προσωπικού χαρακτήρα τους, οι αφηγήσεις αντικατοπτρίζουν το «ποιοι 

είμαστε» και «τι μπορούμε να γίνουμε στο μέλλον», οπότε παρέχουν τη βάση για την 

εκ νέου ανακάλυψη νοήματος από την πλευρά των εκπαιδευτικών ή την επανάκαμψη 

τους από προηγούμενες λανθασμένες ενέργειες. Επιπλέον, προσφέρουν μία 

ανθρώπινη βάση ώστε να κατανοηθεί η διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός και η μάθηση 

των εκπαιδευτικών. 

Η Chapman (2008), ως εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών, αναφέρει παραδείγματα 

αφηγήσεων κατά τα οποία κάθε συμμετέχων αναφέρθηκε στη μαθηματική 

αυτοβιογραφία του: κλήθηκε να περιγράψει προηγούμενες εμπειρίες μάθησής του 

πάνω στη διδασκαλία, αρχικά εμπειρίες από διδασκαλίες των δικών του 

εκπαιδευτικών καθώς και από προηγούμενες δικές του διδασκαλίες ως μία ιστορία 

και να εντοπίσει διάφορα βασικά γεγονότα εντός αυτής της ιστορίας. Πιο 

συγκεκριμένα, γράψτε «τον τρόπο διδασκαλίας των δικών σας εκπαιδευτικών ως 

μαθητές», «περιγράψτε μια δική σας διδασκαλία», «γράψτε για μια διδασκαλία των 

άλλων που παρατηρήσατε (π.χ. ενός συναδέλφου σας)», «γράψτε πώς περιμένατε να 

διδάξετε ένα μάθημα και πώς τελικά το διδάξατε». 

Μία άλλη αφήγηση που ζήτησε η Chapman από τους εκπαιδευτικούς ήταν να 

γράψουν μια ιστορία για ένα μάθημα μαθηματικών στο Λύκειο που βρισκόσασταν 

(ως μαθητής) ή ως παρατηρητής (στην αίθουσα ενός συναδέλφου) και που 

θεωρήσατε ότι ήταν μία "καλή διδασκαλία", η οποία θα αφορούσε το πώς ο 

εκπαιδευτικός παρουσίασε ένα καινούργιο (όχι επαναληπτικό) μάθημα. Τους ζήτησε 
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να περιγράψουν: Τι έκανε και είπε ο εκπαιδευτικός; Τι έκαναν και είπαν οι μαθητές; 

Πώς παρουσιάστηκε το μαθηματικό περιεχόμενο; Ή πώς θα σας άρεζε εσάς να το 

διδάξετε; 

Ως προς την αξιοποίηση των αφηγήσεων, η Chapman θεωρεί ότι 

χρησιμοποιούνται ως: 

(α) ένας αρχικός, προσωπικός αναστοχασμός σε μία εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

και συμπληρωματικά ένας τελικός αναστοχασμός με αναδιήγηση (restoring) 

αυτών που είχαν αφηγηθεί στην αρχή μέσα από το πρίσμα των καινούργιων 

θεωριών στις οποίες εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (σύγκριση 

προσωπικών και θεωρητικών γνώσεων). 

(β) ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων, σχετικά με τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις, τις 

στάσεις, την ιστορία ζωής και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών ως προς τη 

διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών. 

(γ) ένα αντικείμενο για ανάλυση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών (αξιόλογες 

μαθηματικές δραστηριότητες, τρόπος εμπλοκής των μαθητών στο 

μαθηματικό περιεχόμενο, αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού κ.α.). 

 (δ) μία μέθοδο έρευνας, κατά την οποία η διαδικασία και το αποτέλεσμά της  

περιλαμβάνει ιστορίες εκπαιδευτικών και εμπειρίες των ερευνητών. 

(ε) ένα εργαλείο επαγγελματική ανάπτυξης εκπαιδευτικών (για παράδειγμα, ένα 

τμήμα μιας αφήγησης ενός εκπαιδευτικού, χρησιμοποιήθηκε ως ερέθισμα για 

να το μοιραστεί με συναδέλφους και να διερευνηθούν κοινά και διαφορετικά 

σημεία μέσα από τις εμπειρίες των υπολοίπων). 

στ) ένας τρόπος ανάδυσης γενικών θεμάτων. Για παράδειγμα, διαβάζοντας 

τουλάχιστον τρεις αφηγήσεις εκπαιδευτικών για διαφορετικές καταστάσεις 

διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες προσπαθούν να βρουν ένα κοινό θέμα και να 

δουν τις αντιθέσεις που εμφανίζονται στο να ορίσουν το κοινό θέμα με όρους 

αντιφάσεων. 

 

3.3 Περιπτώσεις και παραδείγματα 

Οι περιπτώσεις (cases) μπορεί να αποτελέσουν μία κρίσιμη συνιστώσα των 

προγραμμάτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών παρέχοντας εστίαση για μια 

παρατεταμένη εκπαίδευση που να στηρίζεται στη διερεύνηση και την έρευνα. Δεν 

αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση ως καλές διδασκαλικές πρακτικές, αλλά 
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παραδείγματα μέσα από την ανάλυση των οποίων να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση 

μεταξύ της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Ως εκ τούτου, οι περιπτώσεις είναι ένας τρόπος παροχής στους υποψήφιους και 

στους εν-ενεργεία εκπαιδευτικούς των μαθηματικών την ευκαιρία να αναπτύξουν τις 

γνώσεις που απαιτούνται για τη διδασκαλία (π.χ. γνώση του περιεχομένου, της 

παιδαγωγικής και των μαθητών ως μαθητευόμενων, learners) καθώς και την 

ικανότητα να γνωρίζουν πότε και πώς να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις, ικανότητα 

που εξαρτάται από τη δυνατότητα σύνδεσης μιας συγκεκριμένης στιγμής 

διδασκαλίας σε μία συγκεκριμένη τάξη με συγκεκριμένους μαθητές και γεγονότα με 

ένα ευρύτερο σύνολο ιδεών για τα μαθηματικά, τη διδασκαλία και τη μάθηση. Για να 

αναπτύξουν αυτή την ικανότητα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν να 

αναγνωρίζουν τα γεγονότα στις δικές τους αίθουσες διδασκαλίας ως μερικά 

παραδείγματα γενικότερων προτύπων και αρχών. Τότε μπορούν να διατυπώσουν 

τρόπους δράσης και αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη που να έχουν βάθος και ουσία, 

να ασχοληθούν με τις αβεβαιότητες που συναντούν κατά τη διδασκαλία και να είναι 

αποτελεσματικοί ως προς τη μάθηση του περιεχομένου, αλλά και της προσέγγισης 

των μαθητών. 

Οι περιπτώσεις σύμφωνα με τους Markovits & Smith (2008) χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, «πρότυπες περιπτώσεις» (exemplars) και «προβληματικές καταστάσεις» 

(problem situations).  

Από τη μία πλευρά, οι πρότυπες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

κατανοηθεί στην πράξη μια θεωρία ή σύνθετες πρακτικές διδασκαλίες. Αφορούν 

πραγματικά περιστατικά με εκπαιδευτικούς σε πραγματικές αίθουσες διδασκαλίας. 

Οι καταστάσεις προβλημάτων, από την άλλη πλευρά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να εξεταστούν οι προβληματικές πτυχές κατά τη διδασκαλία. Συχνά παρέχουν 

διλήμματα (είτε μαθηματικά είτε παιδαγωγικά) που πρέπει να αναλυθούν και να 

επιλυθούν. 

Η διαφορά των δύο κατηγοριών έγκειται στο μέγεθός τους και στη συνθετότητα. 

Κάθε πρότυπο παράδειγμα ξεκινάει με μια περιγραφή του εκπαιδευτικού, των 

μαθητών και των συγκεκριμένων συνθηκών διδασκαλίας. Αφορά συγκεκριμένη 

τάξη, με συγκεκριμένη κουλτούρα διδασκαλίας και νόρμες που έχουν εγκαθιδρυθεί 

σε βάθος χρόνου, από τις επιλογές του εκπαιδευτικού που άλλοτε είναι φανερές και 

άλλοτε υπονοούμενες. Οπότε το περιστατικό που περιγράφεται εντάσσεται σε ένα 
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ευρύτερο πλαίσιο, γεγονός που προσδίδει στο υπό εξέταση περιστατικό μία 

συνθετότητα. 

Αντίθετα, οι προβληματικές καταστάσεις αφορούν περιπτώσεις που εστιάζουν σε 

συγκεκριμένα θέματα μέσα στην τάξη. Σε αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται 

διλημματικές καταστάσεις ή συζητήσεις που έχουν έντονες διαφωνίες και αφορούν 

προβληματικές όψεις της καθημερινότητας στη διδασκαλία. Είναι μικρές σε μήκος, 

δεν περιέχουν  λεπτομερές υπόβαθρο, ούτε καθιστούν γνωστό από ποια τάξη 

προέρχονται. Αυτό είναι πλεονέκτημα διότι ο συμμετέχοντας είναι ελεύθερος πέρα 

από δεσμεύσεις της κατάστασης να σκεφτεί, γεγονός που θα εγείρει διενέξεις 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Σε κάθε τέτοια κατάσταση ο εκπαιδευτικός 

προσκαλείται να απαντήσει σε μία υπόθεση ή ερώτηση ή ιδέα ενός μαθητή. Το 

ζητούμενο είναι η εύρεση τρόπων απάντησης στο μαθητή με βάση τον τρόπο σκέψης 

του. Σε κάθε κατάσταση εγείρονται ζητήματα κατανόησης παιδαγωγικού 

περιεχομένου, όπως: τι καταλαβαίνει και τι δεν καταλαβαίνει ο μαθητής, πώς θα 

μπορούσε να απαντήσει ο εκπαιδευτικός και ποια απάντηση θα ήταν προτιμότερη και 

γιατί. 

Η ενασχόληση με τις περιπτώσεις κατά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

εμπερικλείει δύο στάδια: ανάλυση και γενίκευση. Κατά το πρώτο, ο συμμετέχοντας 

εκπαιδευτικός προχωρεί σε προσεχτική εξέταση εστιάζοντας στις αποφάσεις του 

εκπαιδευτικού του υπό ανάλυση περιστατικού που συμμετέχει και τις 

αλληλεπιδράσεις του με τους μαθητές. Κατά το στάδιο της γενίκευσης, ο 

εκπαιδευτικός βλέπει το συγκεκριμένο μαθηματικό περιεχόμενο που εμφανίζεται 

στην περίπτωση ως μία μερικότητα από κάποιες γενικότερες ιδέες στα μαθηματικά 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Οι εκπαιδευτικοί επομένως αναμένονται να εμπλακούν στις εξής διαδικασίες: 

1) να λύσουν τη μαθηματική δραστηριότητα με διάφορους τρόπους και να 

ασχοληθούν με τις παρερμηνείες που αναφύονται. 

2)  να διαβάσουν την περίπτωση, έχοντας στο μυαλό τους μία συγκεκριμένη 

ερώτηση η οποία έχει πρόθεση να φωτίσει σε τι μπορεί να συνεισφέρει καλύτερα 

η περίπτωση στην έρευνα των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Πιο συγκεκριμένα το κλειδί είναι να μην εστιάσει ο συμμετέχοντας στο τι κάνει ο 

εκπαιδευτικός της περίπτωσης, αλλά ποιες επιπτώσεις έχουν οι συγκεκριμένοι 

τρόποι που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός της περίπτωσης στο να δίνει ευκαιρίες 

στη μάθηση των μαθητών. 
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3) Να συζητήσουν την περίπτωση μέσα στην ομάδα, με τον διευκολυντή (facilitator) 

να ακούει και συνεισφέρει στη συζήτηση (π.χ. υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη 

μαθηματική γνώση που διαμείβεται μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών; 

επικεντρώνει ο εκπαιδευτικός τη συζήτηση στις παρανοήσεις των μαθητών; η 

απάντηση του εκπαιδευτικού έχει ως σημείο αναφοράς τον εαυτό του ή το 

μαθητή;). 

4) Γενικεύοντας, πέρα από την περίπτωση, τόσο σε μαθηματικό επίπεδο, όσο και 

στην πρακτική του κάθε συμμετέχοντα σε επίπεδο διδασκαλίας και μάθησης. 

5) Το αποτέλεσμα: τι έμαθαν οι εκπαιδευτικοί: ο υπεύθυνος μπορεί να ρωτήσει τι 

έμαθε ο κάθε συμμετέχοντας. 

Συναφές εργαλείο με την ανάλυση περιπτώσεων είναι και τα παραδείγματα 

(examples), για τα οποία κάνει λόγο η Zazkis (2008), με τα οποία προσπαθεί να 

ξεχωρίσει τρεις οντότητες: τις μαθηματικές συμβάσεις, τους κοινούς τρόπους 

κατανόησης (shared understanding) και τις υποθέσεις οι οποίες προκαλούν εμπόδια 

κατά την επίλυση προβλημάτων. Για παράδειγμα, η πρόταση «το άθροισμα των 

γωνιών του τριγώνου είναι 180
ο
» είναι αληθινή γιατί κάνουμε τη μαθηματική 

σύμβαση ότι αναφερόμαστε στο ευκλείδειο επίπεδο. Το ερώτημα «280 μαθητές ενός 

δημοτικού σχολείου θα πάνε σε ένα ταξίδι με λεωφορεία. Υπάρχουν 40 θέσεις σε 

κάθε λεωφορείο, πόσα λεωφορεία χρειάζονται;». Εδώ εμπεριέχεται η κοινή 

κατανόηση ότι από τις θέσεις του λεωφορείου πρέπει να αφαιρεθεί η θέση του 

οδηγού ή και του συνοδηγού ενδεχομένως. «Μπορείτε να φυτέψετε 4 δέντρα έτσι 

ώστε να υπάρχει η ίδια απόσταση μεταξύ των δύο αυτών?» εμπερικλείει το εμπόδιο 

ότι σώνει και καλά τα δέντρα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο. Με το εργαλείο αυτό 

και τις προκλήσεις που εμπεριέχει, επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας γνωστικής 

σύγκρουσης στους εκπαιδευτικούς γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία πιο πλούσιων 

γνωστικών σχημάτων σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Ακολούθως, η  Zazkis υποστηρίζει ότι συντελούν στην αύξηση της κατανόησης εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών, αφενός του μαθηματικού περιεχομένου και αφετέρου της 

παιδαγωγικής ευαισθησίας ως προς το χώρο των μαθηματικών εννοιών. 

Θεωρώντας τα παραδείγματα ως συγκεκριμένες πλαισιωμένες καταστάσεις που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τρόποι κινητοποίησης στα μαθηματικά, τα 

χρησιμοποιεί ως εργαλεία ώστε να υπάρξει κέρδος για την επαγγελματική μάθηση 

των εκπαιδευτικών πάνω σε βασικές παραδοχές που καθοδηγούν τη μαθηματική 

δραστηριότητα. 
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Παραδείγματα σχετικά με το πρώτο είδος, όταν χρησιμοποιούνται με μαθητές στο 

σχολείο, αποτελούν παραδείγματα προκλητικών επεκτάσεων της διδακτέας ύλης ή 

κάτι το διαφορετικό για την χαλάρωση του κλίματος στην τάξη. Ωστόσο, όταν 

χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Παρέχουν πρόσβαση σε μια πλούσια ποικιλία 

δυνατοτήτων επεκτείνοντας τα όρια του χώρου παραδειγμάτων (example spaces, 

Watson & Mason, 2005) για τους εκπαιδευτικούς. Τα παραδείγματα δευτέρου είδους, 

όταν χρησιμοποιούνται στο σχολείο, αντιπροσωπεύουν τυπικές ασκήσεις για 

εξάσκησης των μαθητών. Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όμως, γίνονται 

εργαλεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με δεδομένα που είναι σιωπηρά ή/και 

προβληματικά για τους εκπαιδευόμενους. Τα παραδείγματα της τρίτης κατηγορίας, 

στο σχολείο μοιάζουν με αινίγματα ή απευθύνονται στην καλλιέργεια του μυαλού 

και  μπορεί να έχουν διάφορο βαθμό δυσκολίας. Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

σκοπό έχουν να δώσουν παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη 

σκέψη καθοδηγείται από περιορισμούς και σημαντικό μέρος της επίλυσης του 

προβλήματος είναι να αναγνωρίσει κανείς αυτούς τους περιορισμούς στον εαυτό του 

να συνειδητοποιήσει την ύπαρξή τους και εγκαταλείποντας τους να φθάσει στη λύση. 

Αυτή η αυτογνωσία του εκπαιδευτικού σε δεύτερη φάση θα είναι επωφελής για τους 

μαθητές. 

 

3.4 Χρήση Βίντεο 

Η Maher (2008) υποστηρίζει ως εναλλακτικό εργαλείο  για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών τη χρήση βίντεο για την ενίσχυση της μάθησης των εκπαιδευτικών. 

Υποστηρίζει ότι η παρακολούθηση της διδασκαλίας του εαυτού του ή συναδέλφων 

του, μπορεί να προκαλέσει αξιόλογες συζητήσεις για τη μάθηση των μαθητών και 

τους τρόπους που μεταχειρίζεται ο εκπαιδευτικός για να διδάξει του μαθητές. 

Αναφέρει ως παράδειγμα τα video clubs όπως δημιουργήθηκαν από τη Sherin 

(2007). 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης βίντεο ως τρόπο επαγγελματικής μάθησης είναι, 1) 

μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές 

στρατηγικές, 2) να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές χτίζουν καινούργιες 

γνώσεις, ατομικά ή ομαδικά και πώς αυτή η γνώση διαμοιράζεται μέσα στην τάξη. 

Αυτή η γνώση δεν θα μπορούσε να γίνει γνωστή με άλλον τρόπο, εκτός από την ροή 

της εικόνας που προσφέρει το βίντεο, 3) η μη αναγνώριση εκ μέρους του 
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εκπαιδευτικού απαντήσεων μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό ή γλωσσικό 

υπόβαθρο σε σχέση με αυτόν, μπορεί να ανιχνευθεί μέσω του βίντεο, 4) πώς 

διάφορες ενέργειες, κινήσεις, πρακτικές, των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τη μάθηση 

των μαθητών. Για παράδειγμα, μελετώντας βίντεο όπου ο εκπαιδευτικός 

μεταχειρίζεται πετυχημένες ερωτήσεις ή ερωτήσεις που δεν συντελούν στη μάθηση 

των μαθητών, μπορεί να είναι χρήσιμο για το ποιες ερωτήσεις να κάνει ή να 

αποφεύγει ο εκπαιδευτικός, 5) ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντικρύσει τη συνθετότητα 

και πολυπλοκότητα της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου και να χρησιμοποιήσει 

αυτήν την γνώση στη δική του πρακτική 6) εμπόδια ή δημιουργικές ενέργειες που 

ενισχύουν τη μάθηση μπορούν να ανιχνευθούν για μετέπειτα εξέταση. 

 

3.5 Μελέτη Μαθήματος 

Σύμφωνα με τη Murata (2010), η Μελέτη Μαθήματος είναι μια ζωντανή 

προσέγγιση επαγγελματικής μάθησης, που τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στο κέντρο 

της επαγγελματικής δραστηριότητας, εδράζεται στη μεταξύ τους συνεργασία, έχει 

ενδοσχολικό και ερευνητικό προσανατολισμό, εστιάζει στη μάθηση συγκεκριμένων 

μαθητών μέσω των πρακτικών των εκπαιδευτικών, έχει αναστοχαστικό χαρακτήρα 

και τέλος μπορεί να μην είναι αποσπασματική, αλλά συνεχιζόμενη. 

Η Μελέτη Μαθήματος μπορεί να περιγραφεί ως μία πορεία από το σχεδιασμό 

στην παρατήρηση ενός μαθήματος και κατόπιν στη συζήτηση πάνω στο μάθημα  

(Fernandez & Yoshida, 2004). 

Ειδικότερα, η διαδικασία διεξάγεται σε έξι βήματα (Fernandez & Yoshida, 2004):  

1. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για τον ενδελεχή σχεδιασμό της Μελέτης 

Μαθήματος.  

2. Κατόπιν  ένας εκπαιδευτικός παρουσιάζει το ερευνητικό μάθημα, ενώ οι 

υπόλοιποι παρατηρούν εν δράσει τη πορεία των μαθητών. 

3. Μετά το πέρας του μαθήματος, συζητούν πάνω στη Μελέτη Μαθήματος  

4. Και είτε σταματούν τη διαδικασία, είτε δημιουργούν μαζί ένα αναθεωρημένο 

σχέδιο μαθήματος.  

5. Στη συνέχεια διδάσκουν τη νέα έκδοση Μελέτης Μαθήματος (προαιρετικό)  

6. Τέλος μοιράζονται τις σκέψεις τους πάνω σε αυτή. 

Οι Lewis, Perry Hurd (2004) αναφέρουν ότι εκπαιδευτικοί από την Ιαπωνία, 

ύστερα από συνεντεύξεις,  θεωρούν επτά στοιχεία - κλειδιά ως αποτέλεσμα μιας 

επιτυχούς σειράς μαθημάτων LS:  
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i) αυξημένη γνώση του γνωστικού αντικειμένου, 

ii) αυξημένη γνώση του τρόπου διδασκαλίας, 

iii) αυξημένη ικανότητα στην παρατήρηση των μαθητών, 

iv) δημιουργία δυναμικών δικτύων εκπαιδευτικών, 

v) πιο δυναμική σύνδεση της καθημερινής πρακτικής στην τάξη με 

μακροπρόθεσμους στόχους, 

vi) πιο αποδοτικά κίνητρα και 

vii) μία αίσθηση αποτελεσματικότητας για τους εκπαιδευτικούς και μια βελτιωμένη 

ποιότητα των διαθέσιμων σχεδίων μαθήματος. 

Η Μελέτη Μαθήματος προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο, μέσω, 

(α) του συνεργατικού, λεπτομερειακού και με ευρύτερη οπτική, σχεδιασμού του 

μαθήματος με ανοικτού τύπου ερωτήσεις, προσαρμοσμένου σε συγκεκριμένους 

μαθητές με συγκεκριμένο υπόβαθρο, 

(β) της παρατήρησης της μάθησης των μαθητών (μελέτη των απαντήσεών τους) που 

συνοδεύεται με τη βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας και 

(γ) της επακόλουθης αναστοχαστικής πορείας και συζήτησης των συμμετεχόντων, 

που υποβοηθείται από την προβολή του βίντεο, και οδηγεί στον ανασχεδιασμό 

της διδασκαλίας, στοχεύει στη βελτίωση της μάθησης των μαθητών. 

Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, συντελεί στην άτυπη, 

ενδοσχολική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Η ανάπτυξη αυτή των συμμετεχόντων, επιτυγχάνεται μέσα από (α) το ψάξιμο 

κατάλληλων δραστηριοτήτων με γνώμονα τους συγκεκριμένους μαθητές, (β) την 

παρατήρηση του τρόπου μάθησης και τη μελέτη των απαντήσεών τους, (γ) τη 

συζήτηση πάνω στον τρόπο μάθησης τους (και όχι της επίδοσής τους), (δ) τον 

αναστοχασμό που οδηγεί στον ανασχεδιασμό της διδασκαλίας με γνώμονα τον τρόπο 

μάθησης τους, (ε) το μοίρασμα απόψεων και την ουσιώδη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών, πριν, κατά και μετά το μάθημα, πάνω στον τρόπο μάθησης και (στ) 

το άνοιγμα της τάξης σε καλοπροαίρετους και χωρίς διάθεση αρνητικής κριτικής, 

συναδέλφους. 

Η Μελέτη Μαθήματος αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση επαγγελματικής 

μάθησης των εκπαιδευτικών, μέσα στο χώρο πρακτικής με τη συμμετοχή 

knowledgeable others που μπορεί να είναι οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. 
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3.6 Έρευνα Δράσης 

Η έρευνα δράσης έχει τις ρίζες της αρχικά στην εργασία «How we think», του 

Dewey το 1933 (Tomal, 2003). O όρος «Έρευνα Δράσης» όμως οφείλεται στον Kurt 

Lewin (1947). Οι ερευνητές που εφαρμόζουν την έρευνα δράσης στο χώρο της 

Εκπαίδευσης, έχουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις απέναντι σε θέματα οντολογικά, 

επιστημολογικά και μεθοδολογικά (McNiff & Whitehead, 2002). 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς το πρώτο θέμα, αρχή τους είναι ότι πρώτα πρέπει να 

βάλουν σε τάξη τον εαυτό τους και τη ζωή τους και μετά να κρίνουν τους άλλους. 

Έπειτα, δίνουν έμφαση στην προσωπική συμμετοχή στην κοινωνία και τους 

απασχολεί πώς θα αναλάβουν δράση για να τη βελτιώσουν. Ως προς το δεύτερο, δεν 

βλέπουν τη γνώση ως κάτι που υπάρχει «πέρα μακριά» και πρέπει να το φτάσουν, 

αλλά ως κάτι «που δημιουργούν», μία ζωντανή διαδικασία παραγωγής γνώσης. Ως 

προς το τρίτο, επιδιώκουν τον προσωπικό αναστοχασμό ως βασική μέθοδο. Η 

ερώτηση «πώς μπορώ να κάνω κάτι καλύτερα;», απασχολεί αυτό το είδος των 

ερευνητών. 

 Χρήσιμη στο σημείο αυτό είναι η «αλληλεπιδραστική σπείρα Έρευνας Δράσης» 

του Stringer (2007), που εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έρευνα 

δράσης. Σύμφωνα με αυτήν, η έρευνα δράσης αποτελείται από τρεις φάσεις που δεν 

έχουν γραμμικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν μία διαδικασία επανάληψης: «εξετάζω, 

σκέπτομαι, δρω». Πιο αναλυτικά, η παραπάνω σπείρα έχει το νόημα ότι οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συλλέγουν στοιχεία και προσπαθούν να ορίσουν και να 

περιγράψουν ένα πρόβλημα που εμφανίζεται στην καθημερινότητά τους 

(«εξετάζω»), να το ερευνήσουν, αναλύσουν, ερμηνεύσουν, εξηγήσουν 

Γράφημα 1: Action Research Interacting Spiral. (Δάνειο από Stringer, 2007, σ. 9) 
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(«σκέπτομαι»), να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν μία δράση και να την αξιολογήσουν 

(«δρω»).  

 

3.7 Εξέταση των εργασιών και της σκέψης των μαθητών 

Ένα ακόμα εργαλείο επαγγελματικής μάθησης είναι η εξέταση των εργασιών 

(student work) και της σκέψης των μαθητών (Silver & Suh, 2014). Αυτό σημαίνει ότι 

εξετάζουν τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, 

τις αιτιολογήσεις και τις επεξηγήσεις που δίνουν για τις διαδικασίες που εφάρμοσαν 

και τα αποτελέσματά τους. Επιπλέον, όταν τσεκάρουν τους μαθητές ή εξετάζουν τη 

κατανόησή τους για ένα θέμα που μόλις παρουσιάστηκε. Η εργασία αυτή μπορεί να 

είναι είτε γραπτή είτε προφορική. Ως προς τη χρησιμότητα της, είναι συνήθης 

ενέργεια αξιολόγησης των μαθητών, μπορεί όμως σε πιο εκλεπτυσμένη μορφή να 

εμφανιστεί μέσα στη Μελέτη Μαθήματος, ή ως μέσο για την επαγγελματική μάθηση 

των εκπαιδευτικών. 

Οι Little, Gearhart, Curry & Kafka (2003) ισχυρίζονται ότι η εξέταση των 

εργασιών των μαθητών στην ουσιαστική της μορφή «έχει πολύ λίγο βαθιές ρίζες ή 

βαθιά παράδοση στα σχολεία» (σ. 192) και εξαντλείται σε μία επιφανειακή και μόνο 

θεώρηση αξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους συγγραφείς, με το εργαλείο 

αυτό μπορεί να μεταφερθεί το επίκεντρο της συζήτησης των εκπαιδευτικών στους 

μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν μία εκπαιδευτική κοινότητα που 

να θέλει και να είναι ικανή να διερευνήσει την πρακτική της και να εστιάσει σε 

συζητήσεις μέσα στο χώρο του σχολείου για τους μαθητές, που να εστιάζουν στη 

βελτίωση της μάθησης των τελευταίων. 

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί (Kazemi & Franke, 2004) ότι φέρνοντας τους 

εκπαιδευτικούς κοντά για να "δούνε τη δουλειά των μαθητών" δεν ανοίγονται 

αυτόματα ευκαιρίες για επαγγελματική μάθηση. Οι τρόποι με τους οποίους 

χρησιμοποιούνται οι εργασίες των μαθητών, οι τρόποι συμμετοχής της τάξης στη 

διδασκαλία του μαθήματος, οι κανόνες και οι νόρμες που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί, επηρεάζουν εν δυνάμει τη μάθηση και τη γνώση των εκπαιδευτικών. 

Μέσω της έρευνάς τους οι συγγραφείς έφεραν στην επιφάνεια δύο σημαντικά 

ευρήματα για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν συλλογικά πάνω σε εργασίες 

μαθητών και έμαθαν να δίνουν σημασία στις λεπτομέρειες του τρόπου σκέψης των 

μαθητών, καθώς και να προσπαθούν να δημιουργήσουν μονοπάτια σκέψης στους 

αυτούς. 
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Ως προς τις ωφέλειες της χρήσης αυτού του εργαλείου οι Loucks-Horsley, Stiles 

et al. (2010) αναφέρουν ότι μέσω της ανάλυσης των εργασιών βελτιώνεται η 

διδακτική πρακτική τους και η ποιότητα των μαθημάτων. Σε μια πιο ενδελεχή μελέτη 

οι Langer, Colton & Goff (2003) ισχυρίζονται ότι οι θετικές ωφέλειες για τους 

εκπαιδευτικούς είναι: 

α) η δέσμευση και εμπιστοσύνη στην ικανότητα τους για προώθηση της μάθησης των 

μαθητών. 

β) η ανάπτυξη αναλυτικής και διερευνητικής ικανότητας καθώς και η εμβάθυνση στο 

να ανακαλύπτουν, να ορίζουν και να αναλύουν προβληματικές καταστάσεις των 

μαθητών στα μαθηματικά, όπως για παράδειγμα η εξέταση πολλαπλών 

παραγόντων και οπτικών κατά την ανάλυση διδακτικών καταστάσεων. 

γ) η επαγγελματική γνώση που συνίσταται στην κατανόηση του μαθηματικού 

περιεχομένου, στην υποστήριξη, ανάπτυξη και μάθηση των μαθητών, σε 

καινούργια γνώση μεθόδων και στρατηγικών, στην κατασκευή αξιολογικών 

κριτηρίων για τους μαθητές και στην ερμηνεία των γραφομένων τους. 

δ) η ευθυγράμμιση ανάμεσα στο πρόγραμμα σπουδών, τη διδασκαλία και την 

αξιολόγηση των μαθητών. 

ε) το συνεργατικό μοίρασμα  της εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών και άρα τη 

λιγότερη απομόνωση τους μέσα στις τάξεις. 

στ) η ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση: η εύρεση δυνατών και αδύναμων ή μη 

καλλιεργήσιμων στοιχείων κατά τη διδακτική πρακτική, η κατανόηση της 

επίδρασης των πεποιθήσεων και των συναισθημάτων κατά την αξιολόγηση της 

εργασίας των μαθητών και η εύρεση στοιχείων που χρήζουν επαγγελματικής 

ανάπτυξης (π.χ. πάνω στο γνωστικό αντικείμενο). 
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Κεφάλαιο 4
ο
: Μεθοδολογία 

4.1 Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των 

μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στη διδασκαλία και μάθηση 

των μαθηματικών, των εργαλείων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές 

τους κατά τις διάφορες δράσεις και των επιθυμητών ρόλων των τελευταίων. 

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα ακόλουθα: 

α) Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για το περιεχόμενο της επαγγελματικής γνώσης στα μαθηματικά (μαθηματικών και 

της παιδαγωγικής τους); 

β) Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για τα εργαλεία και το ρόλο του εκπαιδευτή σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης 

στα μαθηματικά σε συνεργατικά περιβάλλοντα; 

 

4.2 Αναγκαιότητα, σημαντικότητα και οριοθέτηση της έρευνας 

Είναι αναγκαίο να καταγραφούν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, να 

μελετηθούν και να ερευνηθούν σε βάθος, ώστε η επαγγελματική μάθηση των 

τελευταίων να πατάει πάνω σε πραγματικό και όχι φαντασιακό υπόβαθρο. 

Παράλληλα είναι σημαντική η παρούσα έρευνα διότι εντάσσεται στη σύγχρονη 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μέσα στο 2017 να δημιουργηθεί ένα Εθνικό 

Σύστημα Επιμόρφωσης και νέες Δομές Εκπαιδευτικής Στήριξης για τους 

εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, ως προς την οριοθέτηση, η έρευνα αυτή εστιάζει στον εκπαιδευτή των 

εκπαιδευτικών που αναπτύσσεται μέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα δράσης. 

 

4.3 Διεξαγωγή της Έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη από τα μέσα Απριλίου έως και τέλη Μαΐου του 2018. Με την 

έναρξη της έρευνας έγινε μια πιλοτική εφαρμογή σε δυο εκπαιδευτικούς για να 

εξασφαλιστεί ότι τα ερωτήματα ήταν σαφή και κατάλληλα. Δόθηκαν 

ερωτηματολόγια τόσο χέρι με χέρι, όσο και με ηλεκτρονική μορφή σε μαθηματικά 

forum και σε φοιτητές ή απόφοιτους του μεταπτυχιακού της Διδακτικής των 

μαθηματικών στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη. Όπου χρειάστηκε, ο ερευνητής 

μοίρασε προσωπικά τα ερωτηματολόγια μαζί με μία Συνοδευτική Επιστολή που 
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βρίσκεται στο Παράρτημα Β, όπου επεξηγούσε το σκοπό της έρευνας, δίνοντας 

ταυτόχρονα οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

4.4 Κανόνες ηθικής και δεοντολογίας 

Όπως αναφέρει ο Creswell (2011), «η ηθική πρέπει να αποτελεί ένα βασικό 

στοιχείο προβληματισμό, αντί για εκ των υστέρων σκέψεις. Οι ερευνητές πρέπει να 

αναλογίζονται τα ηθικά ζητήματα σε όλη τη διάρκεια της έρευνας» (σ. 33). Στην 

έρευνά μου έλαβα υπόψη τον «Κώδικα Δεοντολογίας στην Έρευνα» του ΑΠΘ (2
η
 

έκδοση, 2010). 

Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω κώδικα, μερίμνησα ώστε οι εκπαιδευτικοί 

να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση. Αρχικά, έχοντας στο νου μου τον Creswell 

(2011), τους ενημέρωσα για το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, τη διάρκεια της 

διαδικασίας και τις αναμενόμενες ωφέλειές της. Ακολούθως, τους ενημέρωσα ότι θα 

τηρηθεί η ανωνυμία και οι απαντήσεις τους δε θα δημοσιοποιηθούν. Ακόμα, ότι 

οποιεσδήποτε πληροφορίες θα μου δώσουν θα είναι εμπιστευτικές και πώς από τα 

γραφόμενά μου δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση τους με τις απαντήσεις τους. 

Τέλος, ότι σε καμία περίπτωση το υλικό δε θα διατεθεί για άλλους σκοπούς, πλην 

αυτών της συγκεκριμένης έρευνας.  

 

4.5 Μέσο συλλογής δεδομένων 

Το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν ένα ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Α) το οποίο 

δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή. Οι ερωτήσεις πάρθηκαν μέσα από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Στόχος 

ήταν να μελετηθεί αν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών συμφωνούν με την τρέχουσα 

βιβλιογραφία. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος (ερωτήσεις 1-11) 

εξετάζονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της επαγγελματικής 

γνώσης στα μαθηματικά (μαθηματικών και της παιδαγωγικής τους). Στο δεύτερο 

μέρος (ερωτήσεις 12-18) εξετάζονται οι αντιλήψεις τους γύρω από τα εργαλεία 

επαγγελματικής ανάπτυξης που χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτής. Τέλος, στο τρίτο 

μέρος (ερώτηση 19, που αποτελείται από εννιά υποερωτήματα) εξετάζονται οι 

αντιλήψεις τους για το ρόλο του εκπαιδευτή σε συνεργατικά περιβάλλοντα. 
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4.6 Πληθυσμός και Δείγμα της Έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 135 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, του δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου, φροντιστηρίων και παράδοσης 

ιδιαιτέρων μαθημάτων κυρίως από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, Αθηνών, 

Λαρίσης, Σάμου, Αλεξανδρούπολης κ.α. To 50,4% ήταν άνδρες και το 49,6% 

γυναίκες. Κατά τη σημερινή τους απασχόληση, το 67,4% εργάζεται στη δημόσια 

εκπαίδευση, το 21,5% στα φροντιστήρια, το 1,5% στην ιδιωτική εκπαίδευση και το 

9,6% ασχολείται με την παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων. 

Ως προς τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται στον επόμενο 

πίνακα, οι περισσότεροι του Δημοσίου (48,3%) είχαν μια μέση εμπειρία από 10-20 

έτη, ενώ η εμπειρία αυτών από ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και ιδιαίτερα 

μαθήματα ήταν από 1-10 έτη, δηλ. νεώτεροι εκπαιδευτικοί. 

 1-10 έτη 10-20 έτη >20 έτη 

Δημόσιο 

σχολείο 
25,3% 48,3% 26,4% 

Ιδιωτικό 

σχολείο 
92,9% 7,1% 0,0% 

Φροντιστήριο 74,2% 21,3% 4,5% 

Ιδιαίτερα 

μαθήματα 
56,0% 30,8% 13,2% 

 

4.7 Ανάλυση δεδομένων – Στατιστικές τεχνικές 

Αφού μαζεύτηκαν τα ερωτηματολόγια o ερευνητής προχώρησε στην οργάνωση 

και καταγραφή των δεδομένων. Αρίθμησε τα ερωτηματολόγια, έδωσε ονόματα στις 

μεταβλητές που δημιουργήθηκαν από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και 

κωδικοποίησε τις απαντήσεις των ερωτήσεων-μεταβλητών, δημιουργώντας το 

Έντυπο Κωδικοποίησης Ερωτηματολογίου (Παράρτημα Γ). Αμέσως μετά 

καταχώρισε τις απαντήσεις στο SPSS. Για την ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκαν τρία στάδια: καταγράφηκαν τα δεδομένα σε ένα αρχείο 

δεδομένων, δόθηκαν οι εντολές για να γίνουν οι απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις 

και στη συνέχεια τα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε ένα τρίτο αρχείο (output). 



[80] 

 

Ο έλεγχος των δεδομένων έγινε με το μάτι από την εκτυπωμένη μορφή των 

δεδομένων, όπως καταχωρίστηκαν στον υπολογιστή, με τις απαντήσεις που 

βρίσκονταν στα ίδια τα ερωτηματολόγια. 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS. Η περιγραφή του δείγματος έγινε μέσω της Περιγραφικής 

Στατιστικής. Χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες, μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και 

ποσοστά. Επιπλέον ως προς την επαγωγική στατιστική, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 

διασποράς για να ελεγχθούν μέσοι όροι πληθυσμών, έλεγχοι Χι-τετράγωνο για να 

μελετηθούν οι πιθανές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις και ανάλυση παραγόντων 

(Factor Analysis). 
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Κεφάλαιο 5
ο
: Αποτελέσματα 

Αρχικά, ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής Cronnbach’s Alpha. Ο αριθμός αυτός υπολογίζει την εσωτερική 

συνέπεια των αποτελεσμάτων. Ο βαθμός εσωτερικής συνέπειας εκφράζει το βαθμό 

στον οποίο οι ερωτήσεις του οργάνου μέτρησης μετρούν την ίδια έννοια. 

Για το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, ο συντελεστής είχε τιμή a=0,569 που 

θεωρείται χαμηλή και δεν αλλάζει σημαντικά με τη διαγραφή κάποιας ερώτησης 

(Παράρτημα Δ, Πίνακας 8). Για το δεύτερο μέρος, η τιμή του ήταν a=0,691 που 

χαρακτηρίζεται ως μέτρια. Η τιμή αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί αν διαγραφόταν η 

ερώτηση 14 για τα «πρότυπα παραδείγματα» και να γίνει a=0,742 (Παράρτημα Δ, 

Πίνακας 9). Για το τρίτο μέρος, βρέθηκε η τιμή a=0,78 που θεωρείται ικανοποιητική 

και δεν αλλάζει σημαντικά με τη διαγραφή κάποιας ερώτησης (Παράρτημα Δ, 

Πίνακας 10). 

 

5.1 Περιγραφή του δείγματος για το περιεχόμενο της επαγγελματικής γνώσης 

στα μαθηματικά (1
ο
 ερευνητικό ερώτημα) 

Η περιγραφική στατιστική του δείγματος εκτίθεται αναλυτικά στους Πίνακες 11 

και 12 (παράρτημα Δ) και περιέχει τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις σε κάθε ερώτηση-μεταβλητή. 

Ως προς το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου που αναφερόταν στις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στα μαθηματικά και την 

παιδαγωγικής τους εμφανίστηκαν τα εξής: 

Στην 1
η
 ερώτηση το 65,2% δεν αντιλαμβάνεται τα μαθηματικά ως ένα στατικό 

σώμα γνώσης αντικειμενικών αληθειών, σε αντίθεση με το 22,9% που το πιστεύει. 

Με μ.ο. 2,36 και μεγάλη τ.α. 1,273 το δείγμα δείχνει να εμφανίζει σχετικά μεγάλη 

διασπορά στην αντίληψή του, συμφωνώντας με ασθενή τρόπο ότι τα μαθηματικά δεν 

αποτελούν στατικό σώμα γνώσης. 

Στη 2
η
 ερώτηση το 60% συμφωνεί ότι κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι 

σημαντική η εξοικείωση με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες γιατί έτσι 

αποτυπώνονται στο μυαλό του μαθητή και μπορεί να τις ξαναχρησιμοποιήσει με 

επιτυχία. Αντίθετα, το 20,7% διαφωνεί, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 

19,3% που δεν είναι βέβαιο. Ο μ.ο. είναι 3,58 και η τ.α 1,082 που σημαίνει ότι η 

παραπάνω συμφωνία είναι οριακή. 
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Στην 3
η
 ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών 

η μάθηση νέων εννοιών είναι σημαντικότερη από την ικανότητα εφαρμογής τους από 

τους μαθητές, υπάρχει μία διχογνωμία. Το 56,3% διαφωνεί με την προηγούμενη 

πρόταση, αλλά το 22,9% συμφωνεί και υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό 20,7% που 

ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί. Με μ.ο. 2,61και τ.α. 1,079, φαίνεται ότι η διαφωνία 

είναι οριακή. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 2 και 3 παρατηρείται ότι το 60% 

συμφωνεί στην ερ. 2 και το 56% περίπου διαφωνεί στην ερ. 3. Αυτό σημαίνει ότι το 

δείγμα χαρακτηρίζεται από μία διχογνωμία ως προς τις επαναλαμβανόμενες 

διαδικασίες και την ικανότητα εφαρμογής από τους μαθητές κατά τη διδασκαλία. 

Ένα μέρος θεωρεί τη διδασκαλία ως επίμονη εκμάθηση κανόνων ώστε οι μαθητές να 

την αναπαράγουν πετυχημένα, αλλά υφίσταται και μία σθεναρή αντίδραση σε αυτό. 

Στην 4
η
 ερώτηση οι καθηγητές του δείγματος κατά 98,6% αντιλαμβάνονται ότι 

κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι σημαντικός ο διάλογος με τους μαθητές 

που εξερευνά τον τρόπο σκέψης τους, επιζητώντας την αιτιολόγησή τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν βρέθηκε που να διαφωνεί. Με μ.ο. 

4,67 και τη μικρότερη τ.α. 0,502 καθίσταται σαφές ότι το δείγμα παρουσιάζει 

ομοφωνία και συμφωνεί σχεδόν πλήρως. 

Στην 5
η
 ερώτηση το 73,1% θεωρεί ότι η γνώση του μαθηματικού αντικειμένου 

εγγυάται την καλύτερη διδασκαλία του, ενώ το 11,5% διαφωνεί. Με μ.ο. 4,07 και 

τ.α. 1,167 το δείγμα εμφανίζει σημαντική τάση συμφωνίας με την προηγούμενη 

πρόταση και φαίνεται να επιβεβαιώνει την κρατούσα αλλά λανθασμένη άποψη ότι η 

γνώση του αντικειμένου εγγυάται την καλύτερη διδασκαλία. 

Στην 6
η
 ερώτηση το 79,2% του δείγματος αντιλαμβάνεται ότι κατά τη διδασκαλία 

των μαθηματικών επιδιώκει να εντάσσει την καινούργια γνώση στη γενικότερη θέση 

που κατέχει μέσα στο μαθηματικό στερέωμα και  να αναφέρει προς ποιο σημείο 

μπορεί να κατευθυνθεί αυτή η γνώση ευρύτερα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα 

σημαντικό ποσοστό 17,8% που δεν είναι βέβαιο και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν 

υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός που να διαφωνεί πλήρως με την προηγούμενη 

πρόταση. Με μ.ο. 4,01 και τ.α. 0,738 είναι ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν 

ομοφωνία σχετικά με αυτήν την ερώτηση. 

Στην 7
η
 ερώτηση το δείγμα εμφανίζεται διχασμένο. Το 57,8% συμφωνεί ότι το να 

παραβλέπεις τις μαθηματικές ιδέες, περισσότερο ή λιγότερο λανθασμένες, που 

φέρνουν στη διδασκαλία οι μαθητές, μπορεί να περιορίσει σοβαρά τη μάθησή τους. 
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Όμως το 21,5% διαφωνεί με την παραπάνω άποψη, ενώ το 20,7% δεν είναι βέβαιο. 

Με μ.ο. 3,46 και τ.α. 1,189 που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο δείγμα, φαίνεται ότι 

υπάρχει μια αρκετά οριακή συμφωνία, με την αβεβαιότητα να φαίνεται ότι αποτελεί 

την κυρίαρχη τάση. Το δείγμα σε οριακό επίπεδο δεν παραβλέπει τις λανθασμένες 

ιδέες των μαθητών, γεγονός που ίσως να υπονοεί ότι προχωράει τη διδασκαλία 

πιθανόν για να καλύψει την αντίστοιχη ύλη. 

Η 8
η
 ερώτηση είχε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος που αναφερόταν στο ρόλο του 

εκπαιδευτικού των μαθηματικών στο ότι είναι κυρίως να μεταδώσει τις μαθηματικές 

γνώσεις με αναλυτικό τρόπο, το 79,8% ισχυρίζεται ότι συμφωνεί. Με μ.ο. 3,95 και 

σχετικά μικρή τ.α. 0,991 το δείγμα παρουσιάζει σημαντική ομοφωνία. Ως προς το 

δεύτερο σκέλος, ένα μεγάλο ποσοστό 81,1% συμφωνεί ότι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι να ελέγχει ότι οι μαθητές έχουν προσλάβει τις μαθηματικές 

γνώσεις. Με μ.ο. 4,02 και τ.α. 0,945 είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει συμφωνία. 

Στην 9
η
 ερώτηση το 96,3% των εκπαιδευτικών ισχυρίζεται ότι ακούει τις 

μαθηματικές επεξηγήσεις των μαθητών προτού διορθώσει τα λάθη τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι κανένας εκπαιδευτικός δε διαφωνεί με αυτήν την πρόταση. Με 

μ.ο. 4,57 και τ.α. 0,567, τη δεύτερη ελάχιστη από αυτές που εμφανίστηκαν στο 

δείγμα, υπάρχει μία ξεκάθαρη ομοφωνία. 

Η 10
η
 ερώτηση είχε τρία σκέλη: αν τα μαθηματικά αποτελούν μια δυναμική 

αναζήτηση, με αποτελέσματα ανοικτά προς αναθεώρηση (α) για μοντέλα, (β) για 

προβλήματα/ερωτήματα και (γ) για δομές. Ως προς το (α), το 75,4% συμφωνεί. 

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό ποσοστό 21,6% που ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, 

ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν διαφώνησε πλήρως. Με μ.ο. 3,96 και τ.α. 0,760 το 

δείγμα εμφανίζει την τάση να ασπάζεται ότι τα μαθηματικά αποτελούν δυναμική 

αναζήτηση για μοντέλα. Ως προς το (β) το 84,5% συμφωνεί και κανένας 

εκπαιδευτικός δε διαφώνησε πλήρως. Με μ.ο. 4,12 και τ.α. 0,692 υπάρχει ομοφωνία 

στους εκπαιδευτικούς. Ως προς το (γ), το 63,5% συμφωνεί και μόνο το 7,4% 

διαφωνεί. Το σημαντικό σε αυτήν την ερώτηση είναι ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 

29,1% δεν είναι βέβαιο ως προς την απάντηση. Με μ.ο. 3,69 και τ.α. 0,825 η 

συμφωνία είναι σχετικά οριακή. 

Στην 11
η
 ερώτηση το 65,2% αντιλαμβάνεται ότι η δημιουργία περιόδων 

αβεβαιότητας, αντιθέσεων, συγχύσεων και έκπληξης αποτελούν σημαντικό μέρος 

του τρόπου διδασκαλίας των μαθηματικών. Όμως ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης 

του 23,7%, που αποτελεί έκπληξη, δεν είναι βέβαιο για την παραπάνω πρόταση, ενώ 
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μόνο το 11,1% διαφωνεί. Με μ.ο. 3,72 και τ.α. 0,959 η συμφωνία είναι μάλλον 

οριακή. 

 

5.2 Περιγραφή του δείγματος για τα εργαλεία της επαγγελματικής ανάπτυξης (2
ο
 

ερευνητικό ερώτημα) 

Ως προς το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που αναφερόταν στις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τα εργαλεία που θα ήθελαν να χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής,  

το δείγμα παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα: 

Στη 12
η
 ερώτηση το 73,1% συμφωνεί ότι το εργαλείο των αφηγήσεων είναι μία 

προσέγγιση που βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, σε 

αντίθεση με το 8,9% που διαφωνεί. Υπάρχει όμως και ένα 17,9% που δεν είναι 

βέβαιο. Με μ.ο. 3,88 και τ.α. 0,950 η τάση κατευθύνεται προς τη συμφωνία. 

Στη 13
η
 ερώτηση το 79,1% αντιλαμβάνεται ότι το εργαλείο των προβληματικών 

καταστάσεων είναι μια προσέγγιση που βοηθάει, ενώ μόλις το 5,2% διαφωνεί και το 

15,7% δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,96 και τ.α. 0,879 η τάση είναι προς τη συμφωνία. 

Στη 14
η
 ερώτηση υπάρχει μία διχογνωμία ως προς το εργαλείο των πρότυπων 

παραδειγμάτων. Το 38,9% συμφωνεί, ενώ το 20,9% διαφωνεί και το 40,3% ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Με μ.ο. 3,25 και τ.α. 0,923 το δείγμα παρουσιάζει ασαφή 

τάση. 

Στη 15
η
 ερώτηση η χρήση του βίντεο προκρίνεται από το 74,7%, ενώ το 10,5% 

διαφωνεί και το 14,9% δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,88 και τ.α.0,942 η τάση είναι προς 

τη συμφωνία. 

Στη 16
η
 ερώτηση το 76,9% συμφωνεί με τη Μελέτη Μαθήματος, το 10,5% 

διαφωνεί, ενώ το 12,7% δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,96 και τ.α. 1,010 η τάση είναι 

προς τη συμφωνία. 

Στη 17
η
 ερώτηση το 79,8% συμφωνεί με την προσέγγιση της έρευνας δράσης, το 

5,2% διαφωνεί, ενώ το 14,9% δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,94 και τ.α. 0,83 η τάση 

είναι προς τη συμφωνία. 

Στη 18
η
 ερώτηση το 87,4% συμφωνεί με το εργαλείο της διερεύνησης και 

ανάλυσης σκέψης των μαθητών, το 3,7% διαφωνεί, ενώ το 8,9% δεν είναι βέβαιο. 

Με μ.ο. 4,16 και τ.α. 0,762 η τάση είναι σαφής προς τη συμφωνία. 
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5.3 Περιγραφή του δείγματος για το ρόλο του εκπαιδευτή σε συνεργατικά 

περιβάλλοντα (2
ο
 ερευνητικό ερώτημα) 

Ως προς το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου που αναφερόταν στις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για το ρόλο του εκπαιδευτή σε συνεργατικά περιβάλλοντα 

δράσης,  εμφανίστηκαν τα εξής αποτελέσματα στο δείγμα: 

Η ερώτηση 19 είχε εννέα υποερωτήματα. Στο πρώτο, το 51,9%  αντιλαμβάνεται 

ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή σε ένα συνεργατικό περιβάλλον εκπαιδευτικών είναι να 

ψάχνει και να αναδεικνύει τις προσωπικές ποιότητες του κάθε εκπαιδευτικού 

(ικανότητες, εξυπνάδα, ιδιοσυγκρασία), το 21,5% διαφωνεί, αλλά υπάρχει και ένα 

μεγάλο ποσοστό 26,7% που δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,30 και τ.α. 1,024, υπάρχει 

μια αβεβαιότητα κατά πόσο το δείγμα θεωρεί σημαντικό έναν τέτοιο ρόλο στον 

εκπαιδευτή. 

Στο δεύτερο, το 80,7% συμφωνεί ότι το να παρουσιάζει μελέτες περιπτώσεων 

στους εκπαιδευτικούς με σκοπό τον προβληματισμό τους είναι σημαντικό, με το 

5,2% να διαφωνεί και το 14,1% να μην είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,95 και τ.α. 0,795 η 

τάση είναι σαφής ότι το δείγμα συμφωνεί ως προς την πρόταση αυτή. 

Στο τρίτο, το 89,6% συμφωνεί ότι το να εστιάζει ο εκπαιδευτής σε τρόπους 

καλλιέργειας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών είναι 

σημαντικό, με μόλις το 2,2% να διαφωνεί και το 8,2% να μην είναι βέβαιο. Με μ.ο. 

4,16 και τ.α. 0,727 το δείγμα παρουσιάζει σχεδόν ομόφωνη τάση προς τη συμφωνία. 

Στο τέταρτο, το 77,8% αντιλαμβάνεται ότι το να κατευθύνει ο εκπαιδευτής την 

προσοχή των εκπαιδευτικών σε πρακτικές, που μπορούν να βοηθήσουν τους 

τελευταίους σε προσφορότερες επιλογές για τη διδασκαλία είναι σημαντικό, το 8,1% 

διαφωνεί, ενώ το 14,1% δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,96 και τ.α. 0,934 η τάση είναι 

προς τη συμφωνία. 

Στο πέμπτο, το 62,2% συμφωνεί ότι το να ανακαλύπτει ο εκπαιδευτής τι δεν 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ακόμη ρητά και να ενισχύει σχετικές αλλαγές, ώστε να 

στρέψουν την προσοχή τους εκεί είναι σημαντικό, ενώ το 15,6% διαφωνεί. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 22,2% δεν είναι 

βέβαιο με την παραπάνω πρόταση, γεγονός που αποτελεί έκπληξη. Με μ.ο. 3,57 και 

τ.α. 0,997 η συμφωνία είναι μάλλον οριακή. 

Στο έκτο, το 90,2% αντιλαμβάνεται ως σημαντικό το ρόλο του εκπαιδευτή στο να 

μάθει να ακούει τους εκπαιδευτικούς και να συζητά μαζί τους τις δυσκολίες και τις 
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αμφιβολίες τους. Μόλις το 3,8% διαφωνεί, ενώ το 6% δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 4,34 

και τ.α. 0,787 η τάση είναι σαφής προς τη συμφωνία. 

Στο έβδομο, το 77,8% συμφωνεί ότι το να «ανοίγεται» ο εκπαιδευτής στους 

εκπαιδευτικούς, επιτρέποντας τους να μάθουν για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα με αυτά των εκπαιδευτικών προκρίνεται ως 

σημαντικός, σε αντίθεση με το 9,6% που διαφωνεί και το 12,6% που δεν είναι 

βέβαιο. Με μ.ο. 4,01 και τ.α. 0,966 η τάση του δείγματος είναι προς τη συμφωνία. 

Στο όγδοο, το 77% συμφωνεί ότι το να βοηθάει ο εκπαιδευτής τους 

εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να εκτιμήσουν τις διαφορές τους και 

να μάθουν από αυτήν την ποικιλομορφία είναι σημαντικό, το 9,6% διαφωνεί, ενώ το 

13,3% δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,86 και τ.α. 0,907 το δείγμα συμφωνεί με αυτήν την 

πρόταση. 

Τέλος στο ένατο, το 42,1% συμφωνεί με το να κατευθύνει ο εκπαιδευτής την 

προσοχή από αυτό που οι εκπαιδευόμενοι ήδη μπορεί να κάνουν σε αυτό που 

σύντομα μπορεί να επιλέξουν να κάνουν χωρίς τη βοήθεια κανενός, αλλά μόνο με τις 

οδηγίες ενός άλλου εμπειρότερου συναδέλφου. το 24,8% διαφωνεί, ενώ ένα μεγάλο 

ποσοστό της τάξης του 33,1% δεν είναι βέβαιο. Με μ.ο. 3,20 και τ.α. 1,043 η τάση 

του δείγματος σε αυτήν την ερώτηση είναι ασαφής. Η ασάφεια αυτή, σε συνδυασμό 

με την αβεβαιότητα του δείγματος στο πρώτο υποερώτημα σχετικά με την ανάδειξη 

των προσωπικών ποιοτήτων του κάθε εκπαιδευτικού, ίσως εξηγείται από το γεγονός 

ότι αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτή αφήνει περιθώρια για τη δημιουργία ενός 

μεντορισμού που δε γίνεται εύκολα αποδεκτός από μία μερίδα εκπαιδευτικών, αφού 

υποκρύπτει μια πιθανή αξιολόγηση των τελευταίων, ένα θέμα που εγείρει ενστάσεις 

και έντονες διαφωνίες και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, ιδιαίτερα στο χώρο της 

δημόσιας εκπαίδευσης, αφού στην ιδιωτική ούτως ή άλλως υφίσταται μία άτυπη 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από την εργοδοσία και τους γονείς. 

5.4 Επαγωγική στατιστική 

Μετά την περιγραφική στατιστική του δείγματος ο ερευνητής προχώρησε στην 

επαγωγική στατιστική. 

 

5.4.1 Ανάλυση Διασποράς 

Διεξήγαγε Ανάλυση Διασποράς για να διαπιστώσει κατά πόσο οι αλλαγές στον 

παράγοντα του φύλου και των ετών υπηρεσίας (σε Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία, 

φροντιστήρια και ιδιαίτερα) αντανακλώνται στις υπό εξέταση μεταβλητές, αφού 
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πρώτα εξασφάλισε με το συντελεστή Levene (test of homogeneity of variances) ότι 

οι πληθυσμοί έχουν την ίδια διασπορά, απαραίτητη προϋπόθεση για τη δοκιμασία της 

ANOVA. 

Ως προς τον παράγοντα του φύλου, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μόνο στην επίδρασή του σε δύο προτάσεις-μεταβλητές, την 5
η
  και την 19

η
 

(υποερώτημα vii). Στις υπόλοιπες μεταβλητές δεν παρατηρήθηκε κάτι στατιστικά 

σημαντικό. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά η περιγραφή του δείγματος έδειξε ότι ο μ.ο. των 

ανδρών συμφωνεί λιγότερο από το μ.ο. των γυναικών ότι η γνώση του μαθηματικού 

αντικειμένου εγγυάται την καλύτερη διδασκαλία του (     ώ              ώ  

     . Το ANOVA τεστ έδειξε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους σε στάθμη α=0,05 (προϋποθέσεις: 

Levene Statistic=8,877 , Sig.=0,003 και μετά F=4,453 , Sig=0,037). 

Επιπλέον, ως προς τον παράγοντα του φύλου, αρχικά η περιγραφή του δείγματος 

έδειξε ότι ο μ.ο. των ανδρών συμφωνεί λιγότερο από το μ.ο. των γυναικών στην 

πρόταση ότι ο εκπαιδευτής «ανοίγεται» στους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντας τους να 

μάθουν για τον τρόπο με τον οποίο αυτός αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα με 

αυτά των εκπαιδευτικών (     ώ              ώ       . Το ANOVA τεστ 

έδειξε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ τους σε στάθμη α=0,1 (προϋποθέσεις: Levene Statistic=2,980 , 

Sig.=0,087 και μετά F=4,308 , Sig=0,040). 

Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους στο να θεωρούν τη γνώση του 

αντικειμένου των μαθηματικών ως εγγύηση για μια καλή διδασκαλία, καθώς και στο 

άνοιγμα του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευτικούς επιτρέποντας τους να μάθουν για τον 

τρόπο με τον οποίο αυτός αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα με αυτά των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, κατά τις δοκιμασίες ANOVA με παράγοντα τα έτη υπηρεσίας (σε 

οποιονδήποτε τομέα), δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε πρόταση-μεταβλητή του ερωτηματολογίου. 

 

5.4.2 Έλεγχοι Χι-τετράγωνο 

Στη συνέχεια ο ερευνητής πραγματοποίησε δοκιμασίες Pearson Chi-Square, ώστε 

να ελέγξει την ανεξαρτησία των μεταβλητών. Πραγματοποίησε 210 έλεγχους, από 
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τους οποίους διέκρινε 13 ζεύγη μεταβλητών για τα οποία απορριπτόταν η 

ανεξαρτησία τους. 

Κοινό στοιχείο σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ήταν ότι περισσότερο από το 

20% των κελιών στους αντίστοιχους πίνακες συνάφειας, είχαν αναμενόμενες τιμές 

μικρότερες του 5, γεγονός που καταστρατηγεί τις προϋποθέσεις της δοκιμασίας. Για 

το λόγο αυτό ο ερευνητής πραγματοποίησε τον έλεγχο Fisher’s Exact Test στις 12 

περιπτώσεις, εκτός από τη μία (έτη στο Δημόσιο * παραβλέποντας λανθασμένες 

μαθηματικές ιδέες των μαθητών) στην οποία υπήρχε πρόβλημα ανεπαρκούς μνήμης 

του υπολογιστή, κατά το SPSS, οπότε πραγματοποίησε τον έλεγχο Monte Carlo. 

Τελικά από τις 13 περιπτώσεις, απορρίφθηκε η ανεξαρτησία στις πρώτες 9 σε 

στάθμη σημαντικότητας α=0,05, ενώ στις επόμενες τέσσερεις που είχαν Sig>0,05 

όπως φαίνεται στον επόμενο Πίνακα, η υπόθεση της ανεξαρτησίας έγινε αποδεκτή. 

Ζεύγη Μεταβλητών 
Τιμή 

Fisher 
Sig. 

1) έτη στο Ιδιωτικό * έλεγχος γνώσεων των μαθητών 16,661 0,025 

2) έτη στο Φροντιστήριο * δημιουργία περιόδων αβεβαιότητας 19,434 0,038 

3) φύλο * Έρευνα Δράσης 12,184 0,008 

4) έτη στο Δημόσιο * Μελέτη Μαθήματος 23,175 0,010 

5) έτη στο Δημόσιο * Έρευνα Δράσης 18,013 0,049 

6) έτη στο Ιδιωτικό * Έρευνα Δράσης 14,175 0,089 

7) έτη στο Ιδιωτικό * Αφήγηση 15,535 0,032 

8) έτη στο Δημόσιο * ο εκπαιδευτής ακούει, συζητά με τους 

εκπαιδευτικούς τις δυσκολίες τους 
23,525 0,004 

9) έτη στο Ιδιωτικό * ο εκπαιδευτής ακούει, συζητά με τους 

εκπαιδευτικούς τις δυσκολίες τους 
20,402 0,011 

10) έτη στο Ιδιωτικό * Μελέτη Μαθήματος 11,451 0,166 

11) έτη στο Δημόσιο * παραβλέποντας λανθασμένες 

μαθηματικές ιδέες των μαθητών 
21,315 0,360 

12) έτη στο Ιδιωτικό * Προβληματική Κατάσταση 13,142 0,127 

13) έτη στα Ιδιαίτερα * Προβληματική Κατάσταση 15,432 0,129 

Πίνακας 1: Δοκιμασία Fisher’s Exact Test 

Από τον Πίνακα προκύπτει η απόρριψη της ανεξαρτησίας στις εξής περιπτώσεις: 

Ως προς το πρώτο μέρος, ο χρόνος προϋπηρεσίας στο ιδιωτικό σχολείο φαίνεται να 

συσχετίζεται με το ρόλο του εκπαιδευτικού ως προς το να ελέγχει αν οι μαθητές 

έχουν προσλάβει τις γνώσεις των μαθηματικών, ενώ η φροντιστηριακή προϋπηρεσία 

συσχετίζεται με τη σημαντικότητα κατά τη διδασκαλία της δημιουργίας περιόδων 

αβεβαιότητας, συγχύσεων και έκπληξης. 

Ως προς το δεύτερο μέρος, το φύλο φαίνεται να συσχετίζεται με τη χρήση της 

έρευνας δράσης. Επιπλέον, η δημόσια προϋπηρεσία συσχετίζεται με τη χρήση της 
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Μελέτης Μαθήματος και της έρευνας δράσης, ενώ η προϋπηρεσία σε ιδιωτικά 

σχολεία συσχετίζεται με τη χρήση της έρευνας δράσης και της αφήγησης. 

Ως προς το τρίτο μέρος, η προϋπηρεσία στο δημόσιο, αλλά και στο ιδιωτικό 

συσχετίζεται με το ρόλο του εκπαιδευτή στο να ακούει και να συζητά με τους 

εκπαιδευτικούς τις δυσκολίες και τις αμφιβολίες τους. 

 

5.4.3 Παραγοντική Ανάλυση 

Η παραγοντική ανάλυση έχει σκοπό να βρει την ύπαρξη κάποιων κοινών 

παραγόντων ανάμεσα σε μία ομάδα μεταβλητών. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν 

καινούργιες μη μετρήσιμες μεταβλητές που δεν αποτελούν υπαρκτές οντότητες, αλλά 

κατασκευές υποκειμενικού χαρακτήρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες μας (Αγγελίδης, 

2018). Η παραγοντική ανάλυση περισσότερο προσπαθεί να εξηγήσει τη δομή των 

δεδομένων και λιγότερο την μεταβλητότητα. 

Προϋποθέσεις της εφαρμογής αυτής της ανάλυσης είναι οι εξής: 1) μια υψηλή 

τιμή του μέτρου Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), που δείχνει κατά πόσο το σύνολο των 

δεδομένων είναι κατάλληλο για παραγοντική ανάλυση. Τιμές κάτω του 0,5 

θεωρούνται κακές, ενώ τιμές γύρω στο 0,8 αρκετά καλές. 2) Το μέτρο της 

δειγματικής καταλληλότητας κάθε μεταβλητής (Measure of Sample Adequacy, 

MSA) να είναι κοντά στο 1, που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι πολύ 

καλή για να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση, διαφορετικά αν είναι λιγότερο από 0,5 

διώχνουμε τη μεταβλητή, διότι είναι πιθανό να αποτελέσει έναν παράγοντα από μόνη 

της. Τα MSA αποτυπώνονται στα διαγώνια στοιχεία του πίνακα anti-image που 

προκύπτει από το SPSS. 3) Το δείγμα να έχει περισσότερα από 100 άτομα, το οποίο 

ικανοποιείται στη συγκεκριμένη έρευνα. 4) Η ύπαρξη μεγάλων συσχετίσεων (ούτε 

ασθενών, ούτε πολύ ισχυρών) σε μεγάλο ποσοστό του πίνακα συσχετίσεων των 

μεταβλητών. Αυτό διαπιστώνεται με τον έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett, μία 

στατιστική συνάρτηση που απορρίπτει (ή δεν απορρίπτει) τη μηδενική υπόθεση πως 

ο πίνακας συσχέτισης είναι ο μοναδιαίος. 

Ως προς την αναγνώριση των παραγόντων, χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι 

περιστροφής των δεδομένων ώστε να επιτευχθεί απλή δομή στον πίνακα των 

παραγόντων και να απλοποιηθεί η ερμηνεία τους. Επειδή οι μεταβλητές στη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι λίγες, επιλέχθηκε η μέθοδος Varimax που ελαχιστοποιεί 

τον αριθμό των μεταβλητών που έχουν μεγάλες επιβαρύνσεις για τον κάθε 

παράγοντα. 
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Ο ερευνητής πραγματοποίησε παραγοντική ανάλυση σε κάθε ένα από τα τρία 

μέρη των μεταβλητών του ερωτηματολογίου. 

Ως προς τις αντιλήψεις για το περιεχόμενο της επαγγελματικής γνώσης στα 

μαθηματικά, ο συντελεστής KMO είχε τιμή 0,641 που θεωρείται μέτρια προς καλή 

για την καταλληλότητα των δεδομένων και το στατιστικό του Bartlett (Chi-

Square=396,510 , df=91, sig.=0,000) δείχνει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των 

μεταβλητών. Στον Πίνακα 13 του Anti-image Matrice (Παράρτημα Δ) οι τιμές των 

διαγωνίων στοιχείων (MSA) είναι μεγαλύτερες του 0,5 με χαμηλότερη τιμή 0,521, 

που δείχνει ότι η μεταβλητή για την αντίληψη των μαθηματικών ως ένα στατικό 

σώμα γνώσης πιθανόν θα μπορούσε να διαγραφεί. Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο 

ερευνητής πρέπει να είναι προσεχτικός στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η 

παραγοντική ανάλυση φαίνεται να διακρίνει την ύπαρξη 4 παραγόντων που εξηγούν 

περίπου το 54% της διασποράς, σύμφωνα με τον επόμενο Πίνακα 2. 

Συνιστ

ώσες 

Αρχικές ιδιοτιμές 
Αθροίσματα εξαγωγής 

τετραγωνικών φορτίσεων 

Αθροίσματα περιστροφής 

τετραγωνικών φορτίσεων 

Σύνολ

ο 

% της 

διασποράς 

Αθροιστικά 

% 

Σύνολ

ο 

% της 

διασποράς 

Αθροιστικ

ά % 

Σύνολ

ο 

% της 

διασπορά

ς 

Αθροι

στικά 

% 

1 2,726 19,475 19,475 2,726 19,475 19,475 2,533 18,093 18,093 

2 2,341 16,723 36,198 2,341 16,723 36,198 2,064 14,742 32,835 

3 1,452 10,372 46,570 1,452 10,372 46,570 1,823 13,022 45,858 

4 1,105 7,890 54,460 1,105 7,890 54,460 1,204 8,603 54,460 

5 ,973 6,948 61,408       

6 ,935 6,675 68,083       

7 ,877 6,261 74,345       

8 ,742 5,298 79,643       

9 ,728 5,200 84,843       

10 ,613 4,379 89,222       

11 ,580 4,142 93,364       

12 ,402 2,873 96,237       

13 ,337 2,404 98,641       

14 ,190 1,359 100,000       

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. 

Πίνακας 2: Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης (1
ο
 μέρος) 

Έπειτα από την περιστροφή των δεδομένων (Πίνακας 3) οι τέσσερεις παράγοντες 

και τα ονόματα που τους δόθηκαν είναι οι εξής: 1
ος

) Παραδοσιακό μοντέλο  

διδασκαλίας: αναλυτική μετάδοση γνώσεων, έλεγχος πρόσληψης των γνώσεων από 
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τους μαθητές, εξοικείωση των μαθητών με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, η γνώση 

του αντικειμένου εγγυάται την καλύτερη διδασκαλία, 2
ος

)  Φύση των μαθηματικών: 

δυναμική αναζήτηση για προβλήματα, για δομές, για μοντέλα, 3
ος

) Παιδαγωγική 

των μαθηματικών: διάλογος με τους μαθητές - εξερεύνηση του τρόπου σκέψης τους 

- αιτιολόγηση των απαντήσεών τους, δημιουργία περιόδων αβεβαιότητας – 

συγχύσεων και έκπληξης, η μάθηση νέων εννοιών είναι σημαντικότερη από την 

ικανότητα εφαρμογής τους, ο εκπαιδευτικός ακούει προτού διορθώσει τα λάθη των 

μαθητών, 4
ος

) Μάθηση και μαθηματικός ορίζοντας: παραβλέποντας λανθασμένες 

μαθηματικές ιδέες των μαθητών μπορεί να περιορίσει σοβαρά τη μάθησή τους, τα 

μαθηματικά είναι στατικό σώμα γνώσης, ένταξη της μαθηματικής γνώσης γενικότερα 

στο μαθηματικό στερέωμα στο οποίο ανήκει. 

 

Παράγοντας 

1 2 3 4 

Αναλυτική μετάδοση γνώσεων ,862 ,118  ,129 

Έλεγχος γνώσεων ,790 ,129   

Εξοικείωση επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ,681 -,141 -,145 ,212 

Γνώση εγγυάται διδασκαλία ,571   -,188 

Δυναμική αναζήτηση για προβλήματα ,125 ,814 ,152 ,239 

Δυναμική αναζήτηση για δομές ,103 ,775 ,151  

Δυναμική αναζήτηση για μοντέλα  ,752  -,179 

Διάλογος σκέψη αιτιολόγηση ,176  ,754  

Δημιουργία περιόδων αβεβαιότητας -,363 ,115 ,626  

Μάθηση νέων εννοιών σημαντικότερη από 

ικανότητα εφαρμογής 
 -,160 ,588 ,190 

Ακούω προτού διορθώσω λάθη  ,216 ,543  

Παραβλέποντας μαθηματικές ιδέες λανθασμένες  ,134  ,675 

Μαθηματικά στατικό σώμα ,318 -,145  ,602 

Ένταξη γνώσης στο μαθηματικό στερέωμα ,264 ,234 ,368 -,390 

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών.  

 Μέθοδος Περιστροφής: Varimax με κανονικοποίησηa Kaiser  

a. Σύγκλιση περιστροφής σε 5 επαναλήψεις. 

Πίνακας 3: Πίνακας Περιστροφικής συνιστώσας (1
ο
 μέρος) 

Ω προς το δεύτερο μέρος για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πάνω στα 

εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής, ο συντελεστής 

KMO είχε τιμή 0,698 που θεωρείται καλή για την καταλληλότητα των δεδομένων και 

το στατιστικό του Bartlett (Chi-Square=196,875 , df=21, sig.=0,000) δείχνει την 

ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Στον πίνακα Anti-image Matrices 
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(Παράρτημα, Πίνακας 14α) οι τιμές των διαγωνίων στοιχείων (MSA) είναι 

μεγαλύτερες του 0,5 εκτός της τιμής για τα πρότυπα παραδείγματα που είναι 0,453. 

Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μεταβλητή διαγράφηκε. Στη νέα παραγοντική 

ανάλυση ο συντελεστής KMO είχε τιμή 0,713 που θεωρείται αρκετά καλή για την 

καταλληλότητα των δεδομένων και το στατιστικό του Bartlett (Chi-Square=183,350 , 

df=15, sig.=0,000) δείχνει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Στον 

πίνακα Anti-image Matrice (Παράρτημα, Πίνακας 14β) οι τιμές των διαγωνίων 

στοιχείων (MSA) είναι μεγαλύτερες του 0,5 με μικρότερη τιμή 0,634. Οι 

προϋποθέσεις λοιπόν είναι αρκετά ικανοποιητικές. Η παραγοντική ανάλυση φαίνεται 

να διακρίνει την ύπαρξη 2 παραγόντων που εξηγούν περίπου το 63% της διασποράς 

(Πίνακας 4). 

Συνιστ

ώσες 

Αρχικές ιδιοτιμές 

Αθροίσματα εξαγωγής 

τετραγωνικών φορτίσεων 

Αθροίσματα περιστροφής 

τετραγωνικών φορτίσεων 

Σύνολο 

% της 

διασπορά

ς 

Αθροισ

τικά % Σύνολο 

% της 

διασπορ

άς 

Αθροιστι

κά % Σύνολο 

% της 

διασπορά

ς 

Αθρο

ιστικ

ά % 

1 
2,646 44,098 44,098 2,646 44,098 44,098 2,149 35,816 

35,81

6 

2 
1,122 18,700 62,798 1,122 18,700 62,798 1,619 26,982 

62,79

8 

3 ,805 13,415 76,213 
      

4 ,569 9,484 85,696 
      

5 ,495 8,246 93,943 
      

6 ,363 6,057 100,000 
      

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. 

Πίνακας 4: Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης (2
ο
 μέρος) 

Έπειτα από την περιστροφή των δεδομένων (Πίνακας 5) οι παράγοντες και τα 

ονόματα που τους δόθηκαν είναι οι εξής δύο: 1) Περισσότερο διαδεδομένα 

μοντέλα: έρευνα δράσης, Μελέτη Μαθήματος, διερεύνηση – ανάλυση της σκέψης 

των μαθητών, χρήση βίντεο και 2
ος

) Λιγότερο διαδεδομένα μοντέλα: αφήγηση, 

προβληματική κατάσταση. 

 
Παράγοντας 

1 2 

έρευνα δράσης ,773 ,134 

Μελέτη Μαθήματος ,770 ,252 

διερεύνηση ανάλυση σκέψης μαθητών ,769  
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χρήση βίντεο ,557 ,231 

αφήγηση ,125 ,878 

προβληματική κατάσταση ,204 ,844 

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών.  

 Μέθοδος Περιστροφής: Varimax με κανονικοποίησηa Kaiser 

a. Σύγκλιση περιστροφής σε 3 επαναλήψεις. 

Πίνακας 5: Πίνακας περιστροφικής συνιστώσας (2
ο
 μέρος) 

Ως προς το τρίτο μέρος πάνω στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο του 

εκπαιδευτή: ο συντελεστής KMO είχε τιμή 0,771 που θεωρείται καλή για την 

καταλληλότητα των δεδομένων και το στατιστικό του Bartlett (Chi-Square=305,645 , 

df=36, sig.=0,000) δείχνει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Στον 

πίνακα Anti-image Matrice (Παράρτημα, Πίνακας 15) οι τιμές των διαγωνίων 

στοιχείων (MSA) είναι μεγαλύτερες του 0,5 με ελάχιστη τιμή 0,663. Οι 

προϋποθέσεις λοιπόν είναι αρκετά ικανοποιητικές. Η παραγοντική ανάλυση φαίνεται 

να διακρίνει την ύπαρξη 2 παραγόντων που εξηγούν περίπου το 53% της διασποράς 

(Πίνακας 6). 

Συνιστ

ώσα 

Αρχικές ιδιοτιμές 

Αθροίσματα εξαγωγής 

τετραγωνικών φορτίσεων 

Αθροίσματα περιστροφής 

τετραγωνικών φορτίσεων 

Σύνολο 

% της 

Διασπορ

άς 

Αθροιστι

κά % Σύνολο 

% της 

Διασπορ

άς 

Αθροιστ

ικά % Σύνολο 

% της 

Διασπορ

άς 

Αθροι

στικά 

% 

1 3,385 37,610 37,610 3,385 37,610 37,610 2,606 28,961 28,961 

2 1,399 15,544 53,154 1,399 15,544 53,154 2,177 24,192 53,154 

3 ,892 9,916 63,070       

4 ,878 9,754 72,824       

5 ,700 7,773 80,597       

6 ,591 6,567 87,164       

7 ,422 4,688 91,853       

8 ,370 4,116 95,968       

9 ,363 4,032 100,000       

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. 

Πίνακας 6: Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης (3
ο
 μέρος) 

Έπειτα από την περιστροφή των δεδομένων (Πίνακας 7) οι παράγοντες και τα 

ονόματα που τους δόθηκαν είναι οι εξής δύο: 1
ος

) Διαπροσωπικό επίπεδο: ακούει-

συζητά με τους εκπαιδευτικούς τις δυσκολίες και αμφιβολίες τους, «ανοίγεται» στους 

εκπαιδευτικούς περιγράφοντας τους δικά του παρόμοια προβλήματα, τους 



[94] 

 

παρουσιάζει μελέτες περιπτώσεων, εστιάζει στην καλλιέργεια των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν τις 

διαφορές τους και 2
ος

) Ατομικό επίπεδο: ανακαλύπτει τι δεν γνωρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί ακόμα ρητά και ενισχύει σχετικές αλλαγές, κατευθύνει την προσοχή από 

αυτό που οι εκπαιδευόμενοι ήδη μπορεί να κάνουν σε αυτό που σύντομα μπορεί να 

επιλέξουν να κάνουν, αναδεικνύει τις προσωπικές ποιότητες του κάθε εκπαιδευτικού, 

κατευθύνει την προσοχή των εκπαιδευτικών σε προσφορότερες επιλογές κατά τη 

διδασκαλία. 

 

Παράγοντας 

1 2 

vi) ακούει συζητά με τους εκπαιδευτικούς δυσκολίες ,789  

vii) ανοίγεται στους εκπαιδευτικούς ,758 ,136 

ii) παρουσίαση από μελέτες περιπτώσεων ,671 ,390 

iii) καλλιέργεια αλληλεπιδράσεων μαθητών εκπαιδευτικών ,623 ,246 

viii) βοηθάει εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν τις διαφορές ,616  

v) να ανακαλύπτει τι δεν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ,217 ,782 

ix) από αυτό που ήδη κάνουν σε αυτό που μπορούν  ,763 

i) αναδεικνύει προσωπικές ποιότητες  ,678 

iv) κατεύθυνση προσοχής εκπαιδευτικών σε πρακτικές ,375 ,537 

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. 

 Μέθοδος Περιστροφής: Varimax με κανονικοποίησηa Kaiser 

a. Σύγκλιση περιστροφής σε 3 επαναλήψεις. 

Πίνακας 7: Πίνακας περιστροφικής συνιστώσας (3
ο
 μέρος) 

 

5.5 Συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε ερευνητικό ερώτημα 

5.5.1 Αποτελέσματα 1
ου

 ερευνητικού ερωτήματος 

Ως προς τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της επαγγελματικής 

γνώσης στα μαθηματικά, τόσο των μαθηματικών όσο και της παιδαγωγικής τους (1
ο
 

ερευνητικό ερώτημα), έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

Ως προς τα μαθηματικά, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται ότι 

εξελίσσονται διαρκώς (65%) και αποτελούν δυναμική αναζήτηση κυρίως για 

προβλήματα/ερωτήματα (85%) και λιγότερο για μοντέλα (75%) και δομές (64%). 

Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μία αντίφαση, καθώς από τη μία η θεωρητική άποψη 

των εκπαιδευτικών φαίνεται να ασπάζεται τον εξελικτικό χαρακτήρα των 

μαθηματικών ως αντικείμενο γνώσης, αλλά από την άλλη τα προβλήματα/ 

ερωτήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχουν περισσότερο στατικό 
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χαρακτήρα κυριαρχούν σε βάρος των μοντέλων τα οποία πράγματι μπορούν να έχουν 

εξελικτικό χαρακτήρα και διαρκώς να επιδέχονται βελτίωσης. 

Ως προς τη διδασκαλία, το 73% του δείγματος πιστεύει ότι η γνώση του 

μαθηματικού αντικειμένου εγγυάται την καλύτερη διδασκαλία. Μάλιστα, οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν στατιστικά περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους 

τους στην παραπάνω πρόταση. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η εμπειρία είναι το 

κυρίαρχο στοιχείο που χαρακτηρίζει μια επιτυχημένη διδασκαλία. 

 Η μετάδοση γνώσεων με αναλυτικό τρόπο (80%) και ο έλεγχος αν οι μαθητές 

έχουν προσλάβει αυτές τις γνώσεις (81%) κυριαρχούν, υποστηρίζοντας το 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας της παράδοσης και εξέτασης του μαθήματος. 

Μάλιστα, ο χρόνος προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία φαίνεται να συσχετίζεται με 

το ρόλο του εκπαιδευτικού ως προς το να ελέγχει αν οι μαθητές έχουν προσλάβει 

αυτές τις γνώσεις των μαθηματικών. 

Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί αποζητούν το διάλογο, την εξερεύνηση 

του τρόπου σκέψης και την αιτιολόγηση από τους μαθητές τους (99%), εντάσσοντας 

τη γνώση που διδάσκουν στη γενικότερη θέση που κατέχει στο μαθηματικό 

στερέωμα (79%). Σχεδόν όλοι ακούν τις επεξηγήσεις των μαθητών πριν διορθώσουν 

τα λάθη τους (96%). Παράλληλα, εμφανίζουν μια μη αναμενόμενη διχογνωμία, 

σχετικά με το αν στη διδασκαλία οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες (60%) ή η 

μάθηση νέων εννοιών (44%) είναι σημαντικές. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό (24%) 

δεν είναι βέβαιο αν η δημιουργία περιόδων αβεβαιότητας, συγχύσεων και έκπληξης 

κατά τη διδασκαλία είναι σημαντικό κομμάτι της. Μάλιστα, η φροντιστηριακή 

προϋπηρεσία φαίνεται να συσχετίζεται με τη σημαντικότητα κατά τη διδασκαλία, της 

δημιουργίας περιόδων αβεβαιότητας, συγχύσεων και έκπληξης. 

Ως προς τη μάθηση των μαθητών, υφίσταται μία διχογνωμία στο αν η μάθηση 

τους εξαρτάται ή όχι από την παράβλεψη των λανθασμένων ιδεών τους που φέρνουν 

μέσα στην τάξη (58% συμφωνούν - 42% διαφωνούν). 

Ως προς τη δομή των απαντήσεων στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου 

φαίνεται ότι οι απόψεις των ερωτώμενων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 4 άξονες: 

(α) πάνω στο «παραδοσιακό μοντέλο  διδασκαλίας» (δηλ. την αναλυτική παράδοση 

του μαθήματος που συνοδεύεται από την καθιερωμένη εξέταση των μαθητών, την 

εξοικείωση των τελευταίων με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και στο ότι η γνώση 

του αντικειμένου εγγυάται την καλύτερη διδασκαλία), (β) πάνω στη «φύση των 

μαθηματικών» (στο αν αποτελούν δυναμική αναζήτηση για προβλήματα, δομές ή 
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μοντέλα), (γ) πάνω στην «παιδαγωγική των μαθηματικών» (ο διάλογος με τους 

μαθητές που εξερεύνα τον τρόπο σκέψης τους επιζητώντας αιτιολογήσεις των 

απαντήσεών τους, τη δημιουργία περιόδων αβεβαιότητας, συγχύσεων και έκπληξης 

ως σημαντικό μέρος της διδασκαλίας, ότι η μάθηση νέων εννοιών είναι 

σημαντικότερη από την ικανότητα εφαρμογής τους και ότι ο εκπαιδευτικός ακούει 

τους μαθητές προτού διορθώσει τα λάθη τους) και (δ) πάνω στη «μάθηση και το 

μαθηματικό ορίζοντα» (παραβλέποντας λανθασμένες μαθηματικές ιδέες των 

μαθητών μπορεί να περιορίσει σοβαρά τη μάθησή τους, τα μαθηματικά είναι στατικό 

σώμα γνώσης, ένταξη της μαθηματικής γνώσης γενικότερα στο μαθηματικό 

στερέωμα στο οποίο ανήκει). 

 

5.5.2 Αποτελέσματα 2
ου

 ερευνητικού ερωτήματος 

Ως προς τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα εργαλεία και το ρόλο του 

εκπαιδευτή σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά σε συνεργατικά 

περιβάλλοντα δράσης, έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

Ως προς τα εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης, φαίνεται να υπάρχει σαφής 

ομοφωνία με τη βιβλιογραφία σε όλα (η συμφωνία κυμαίνεται μεταξύ 73% και 87%), 

εκτός της περίπτωσης των πρότυπων παραδειγμάτων (39%). Κατά την αντίληψη των  

εκπαιδευτικών και σε φθίνουσα σειρά επιλογής επιλέχτηκαν, το εργαλείο 

διερεύνησης της σκέψης των μαθητών (87%), η έρευνα δράσης (80%), οι 

προβληματικές καταστάσεις (79%), η Μελέτη Μαθήματος (77%), η χρήση βίντεο 

(75%), οι αφηγήσεις (73%) και τα πρότυπα παραδείγματα (μόνο 39%). Αποτελεί 

έκπληξη το μεγάλο ποσοστό συμφωνίας για τη χρήση του βίντεο, η οποία δεν είναι 

τόσο διαδεδομένη στο ελληνικό συγκείμενο, απαιτούνται πολλές άδειες για τη χρήση 

του μέσα σε τάξεις, εγείρει σοβαρές ενστάσεις στο χώρο των εκπαιδευτικών, αφού 

συνδέεται με προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών-μαθητών και δεν υπάρχουν 

έρευνες, εξ όσων γνωρίζω, πάνω σε αυτήν. 

Επιπλέον, το φύλο φαίνεται να συσχετίζεται με τη χρήση της έρευνας δράσης. 

Επίσης, η προϋπηρεσία στα δημόσια σχολεία συσχετίζεται με τη χρήση της Μελέτης 

Μαθήματος και της έρευνας δράσης, ενώ η προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία 

συσχετίζεται με τη χρήση της έρευνας δράσης και της αφήγησης. Φαίνεται λοιπόν ότι 

η έρευνα δράσης είναι αρκετά γνωστή στο δείγμα, με δεδομένο μάλιστα ότι το 69% 

του δείγματος εργάζεται είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτικά σχολεία. 
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Ως προς τη δομή των απαντήσεων στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, 

φαίνεται ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 2 άξονες: 

«περισσότερο διαδεδομένα μοντέλα στη βιβλιογραφία» (έρευνα δράσης, Μελέτη 

Μαθήματος, διερεύνηση – ανάλυση της σκέψης των μαθητών, χρήση βίντεο) και 

«λιγότερο διαδεδομένα μοντέλα» (αφήγηση, προβληματική κατάσταση). 

Ως προς το ρόλο του εκπαιδευτή σε συνεργατικά περιβάλλοντα δράσης, το δείγμα 

εμφάνισε τα εξής αποτελέσματα, από τα περισσότερο στα λιγότερο σημαντικά: 

Η μεγάλη πλειονότητα (90%) υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτής οφείλει να εστιάζει 

σε τρόπους καλλιέργειας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, 

καθώς και να μάθει να ακούει και να συζητά τις αμφιβολίες των τελευταίων (90%). 

Ως προς το τελευταίο, η προϋπηρεσία στο δημόσιο, αλλά και στο ιδιωτικό σχολείο 

φαίνεται να συσχετίζεται στατιστικά με το ρόλο του εκπαιδευτή στο να ακούει και να 

συζητά με τους εκπαιδευτικούς τις δυσκολίες και τις αμφιβολίες τους. 

Πολύ σημαντικός ρόλος του, θεωρείται ότι είναι το να παρουσιάζει μελέτες 

περίπτωσης στους εκπαιδευτικούς με σκοπό τον προβληματισμό των τελευταίων 

(80,7%). Ακολούθως, το να κατευθύνει την προσοχή τους σε προσφορότερες 

πρακτικές για τη διδασκαλία (78%) και να «ανοίγεται» σε προσωπικό επίπεδο, 

επιτρέποντας τους να μάθουν για τον τρόπο με τον οποίο αυτός αντιμετωπίζει 

ανάλογα προβλήματα (78%). Μάλιστα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

στατιστικά περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους στο «άνοιγμα» του 

εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευτικούς. 

Εξίσου σημαντικό, θεωρείται να βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν ο 

ένας τον άλλον, να εκτιμήσουν τις διαφορές τους και να μάθουν από αυτήν την 

ποικιλομορφία (77%). Λιγότερο αλλά σημαντικός, θεωρείται ο ρόλος του να 

ανακαλύπτει τι δεν γνωρίζουν ακόμα οι εκπαιδευτικοί ρητά και να ενισχύει σχετικές 

αλλαγές (62%). Μεγαλύτερη αβεβαιότητα προκαλεί ο ρόλος του να αναδεικνύει τις 

προσωπικές ποιότητες του κάθε εκπαιδευτικού (52%), ενώ φαίνεται να μην αποτελεί 

ρόλο του, το να κατευθύνει την προσοχή από αυτό που οι εκπαιδευόμενοι ήδη μπορεί 

να κάνουν σε αυτό που σύντομα μπορεί να επιλέξουν να κάνουν με τις οδηγίες ενός 

άλλου εμπειρότερου συναδέλφου (42%). 

Ως προς τη δομή των απαντήσεων στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, 

φαίνεται ότι οι απόψεις για το ρόλο του εκπαιδευτή μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 2 

άξονες: αυτές που αφορούν το ρόλο του σε «διαπροσωπικό επίπεδο» (ακούει- συζητά 

με τους εκπαιδευτικούς τις δυσκολίες και αμφιβολίες τους, «ανοίγεται» στους 
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εκπαιδευτικούς περιγράφοντας τους δικά του παρόμοια προβλήματα, τους 

παρουσιάζει μελέτες περιπτώσεων, εστιάζει στην καλλιέργεια των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν τις 

διαφορές τους) και σε «ατομικό επίπεδο» (ανακαλύπτει τι δεν γνωρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί ακόμα ρητά και ενισχύει σχετικές αλλαγές, κατευθύνει την προσοχή 

από αυτό που οι εκπαιδευόμενοι ήδη μπορεί να κάνουν σε αυτό που σύντομα μπορεί 

να επιλέξουν να κάνουν, αναδεικνύει τις προσωπικές ποιότητες του καθενός, 

κατευθύνει την προσοχή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σε προσφορότερες 

επιλογές κατά τη διδασκαλία). 

Τέλος, ως προς τη σημερινή απασχόλησή τους, παρατηρήθηκε ότι σε τρεις από 

τους εκπαιδευτικούς του δείγματος, σήμερα ο ένας εργάζεται σε κοινωνικό 

φροντιστήριο, ένας δεύτερος σε ΤΕΙ και ένας τρίτος δεν εργάζεται καθόλου. 
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Κεφάλαιο 6
ο
: Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

6.1 Συμπεράσματα 

Εξετάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

(i) Oι εκπαιδευτικοί του δείγματος ακολουθούν το παραδοσιακό μοντέλο 

διδασκαλίας και ως εκ τούτου αντιλαμβάνονται ότι περιεχόμενο της επαγγελματικής 

γνώσης αποτελούν κατά κύριο λόγο η γνώση του γνωστικού αντικειμένου, η 

προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, η 

καλύτερη αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος και η επίλυση προβλημάτων.  

(ii) Παρόλα αυτά, αξιολογούν πολύ θετικά τη χρήση εργαλείων επαγγελματικής 

ανάπτυξης εκ μέρους του εκπαιδευτή των μαθηματικών, που αναπτύσσονται κατά 

κόρον σε περιβάλλοντα συνεργατικής δράσης, παρόλο ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 

δεν έχουν αντίστοιχες εμπειρίες αφού τα εργαλεία αυτά δεν είναι συνηθισμένα στο 

ελληνικό συγκείμενο.  

(iii) Τέλος, επιζητούν μια φροντίδα από τους εκπαιδευτές, πέρα από το γνωστικό 

αντικείμενο, θεωρώντας ως ρόλο τους το να ασχολούνται μαζί τους και σε 

διαπροσωπικό και σε ατομικό επίπεδο. 

 

6.2 Συζήτηση με τη βιβλιογραφία 

Η παγκόσμια έρευνα πάνω στους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά 

και πιο συγκεκριμένα πάνω στις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές και 

στους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξής τους είναι περιορισμένη και σχετικά 

πρόσφατη με εξαίρεση το δεκαετές πρόγραμμα MANOR στο Ισραήλ (Even, 2008). 

Οι Even & Krainer (2014) αναφέρουν ότι συνήθως οι εκπαιδευτές έχουν ελάχιστη 

τυπική προετοιμασία για το έργο τους. Κυρίως εξελίσσονται μέσω της προσωπικής 

εμπειρίας, διαθέτοντας ελάχιστη θεσμική υποστήριξη. Συνεπώς, δεν υπάρχουν πολλά 

που να είναι γνωστά για την ανάπτυξή τους, καθώς και για αποτελεσματικούς 

τρόπους εκπαίδευσής τους ώστε να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τη μάθηση των 

εκπαιδευτικών. Θεωρούν όμως βέβαιο ότι ο αναστοχαστικός και διερευνητικός 

προσανατολισμός των εκπαιδευτών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μάθηση, 

εκπαίδευση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, σημειώνουν, οι έρευνες αυτές 

παρέχουν πληροφορίες κυρίως για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών 

που προέρχονται από τα πανεπιστήμια και έχουν ερευνητικά ενδιαφέροντα για την 
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εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και όχι τόσο για τους υπόλοιπους εκπαιδευτές που 

υπάρχουν σε σχολεία, αλλά δεν συνδέονται με τα Πανεπιστήμια. 

Παράλληλα, η Jaworski (2008α) επικαλείται την Chapman η οποία αναφέρει ότι 

οι εκπαιδευτές σπάνια μιλούν για το τι οι ίδιοι μαθαίνουν και εστιάζουν περισσότερο 

στο τι έχουν μάθει οι εκπαιδευτικοί, γεγονός που επιτείνει την έλλειψη πληροφοριών 

για τους εκπαιδευτές. Όμως, όπως σημειώνει η ερευνήτρια, ακόμα και οι εκπαιδευτές 

των εκπαιδευτικών χρειάζονται καθοδήγηση και μάλιστα να κατανοήσουν ότι οι ίδιοι 

είναι συνεργάτες των εκπαιδευτικών, μοιραζόμενοι μαζί τους με αμοιβαίο τρόπο τις 

ανάγκες και τις διαφορετικά κατανεμημένες μορφές γνώσης τους. 

Κατ’ επέκταση, σχεδόν μηδαμινή είναι η έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα, όπως 

φάνηκε και στο 1
ο
 κεφάλαιο. Συνήθως οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών, στον 

ελληνικό χώρο, είναι Σχολικοί Σύμβουλοι (ή Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, 

όπως εξελίχθηκαν πλέον πρόσφατα με το νόμο 4547/2018), ή εκπαιδευτικοί με 

αυξημένα προσόντα ή πανεπιστημιακοί καθηγητές. Όπως φάνηκε από την 

επισκόπηση των ερευνών στα πλαίσια της ΕΝΕΔΙΜ και της ΕΜΕ οι έρευνες δεν 

αναφέρονται απευθείας στο πρόσωπο του εκπαιδευτή-επιμορφωτή. Επιπλέον, λίγες 

είναι οι έρευνες που μελετούν την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών σε 

συνεργατικά περιβάλλοντα δράσης (Νίκα & Κολέζα, 2014.; Σιώπη, Χατζηγούλα, 

Μαναρίδης, Σακονίδης, Πόταρη,  2011). Επομένως η βιβλιογραφία είναι σχεδόν 

μόνο αγγλική, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία στα ελληνικά 

πλαίσια ως προς τις συνεργασίες εκπαιδευτικών μαθηματικών. 

Στην παρούσα έρευνα, ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτικών μελετήθηκε μέσα από 

την οπτική και τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Κατεβλήθη μια προσπάθεια να 

εξεταστούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα εργαλεία και το ρόλο του 

εκπαιδευτή σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε συνεργατικά περιβάλλοντα 

δράσης. Παράλληλα όμως, εξετάστηκαν οι αντιλήψεις τους για το περιεχόμενο της 

επαγγελματικής γνώσης στα μαθηματικά. Δηλαδή, η προσπάθεια εστιάστηκε στο να 

μελετηθεί αν οι εκπαιδευτικοί του ελληνικού συγκείμενου ασπάζονται τα δεδομένα 

της σύγχρονης βιβλιογραφίας για τους εκπαιδευτές σε συνεργατικές μορφές δράσης. 

Ως προς το πρώτο υποερώτημα της διερεύνησης των απόψεων για την 

επαγγελματική γνώση των εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι ο εμπειρισμός, η εξάσκηση 

στα μαθηματικά, ο έλεγχος γνώσεων των μαθητών και η ικανότητα εφαρμογής των 

εννοιών από αυτούς, κυριαρχούν στη διδασκαλία. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με 

τον Θωμαΐδη (2010), ο οποίος υποστηρίζει ότι οι αντιλήψεις των διδασκόντων για τη 
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διδασκαλία και τα μαθηματικά χαρακτηρίζονται από διάφορους συγγραφείς «με 

σύνθετους όρους όπως “δασκαλοκεντρισμός”, “ασκησιολογία”, “εξετασιομανία” και 

άλλα παρόμοια”» (σ. 109). 

Επιπλέον, η διχογνωμία του δείγματος σχετικά με το αν η δημιουργία περιόδων 

σύγχυσης και έκπληξης στα μαθηματικά είναι σημαντικό μέρος της διδασκαλίας 

(διαφωνούν: 11%, δεν είναι βέβαιοι: 24%, συμφωνούν: 65%) εμφανίζεται και στην 

έρευνα των Κασιμάτη & Γιαλαμά (1998) (διαφωνούν: 23%, δεν είναι βέβαιοι: 21%, 

συμφωνούν: 56%), με τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που δεν είναι βέβαιοι να είναι 

πολύ κοντά, γεγονός που δείχνει μια διαχρονικότητα στις απαντήσεις της 

συγκεκριμένης πρότασης. Παρ’ όλα αυτά, η βιβλιογραφία (Zaslavsky, 2005) 

υποστηρίζει ότι οι καταστάσεις αβεβαιότητας μέσα στη διδασκαλία αναπτύσσουν 

αμφιβολίες στους μαθητές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια γνήσια και 

ρεαλιστική ανάγκη τόσο για μαθηματικές αποδείξεις, όσο και για αναζητήσεις πάνω 

σε  πολλαπλές πηγές επεξηγήσεων. Μία τέτοια προσέγγιση προχωράει πολύ πιο πέρα 

από την εκζήτηση της «μιας και σωστής απάντησης», αφού είναι χαρακτηριστικό 

ενός συνδετικού τρόπου διδασκαλίας (Askew et al., 1997) που επιφέρει βαθιά 

κατανόηση των μαθηματικών. 

Οι Καλδρυμίδου, Οικονόμου, Οικονόμου & Τζεκάκη (1994) κάνουν αναφορά σε  

δύο μοντέλα διδασκαλίας που φαίνεται να επικρατούν στους εκπαιδευτικούς, το 

«παραδοσιακό», όπου ο καθηγητής παρουσιάζει και εξηγεί αναλυτικά την ύλη, ενώ 

οι μαθητές κατανοούν και εμπεδώνουν με βάση τις επεξηγήσεις του και το 

«φροντιστηριακό», όπου η λύση ασκήσεων αποτελεί τον πυρήνα οργάνωσης του 

μαθήματος που αποσκοπεί στο να κάνει τους μαθητές όσο το δυνατόν καλύτερους 

λύτες και κατά συνέπεια, η γνώση που αποκτιέται από το μαθητή είναι έμμεσο 

αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας και όχι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα 

στην τάξη. Με δεδομένο ότι η πλειονότητα του δείγματος προέρχεται από δημόσια 

σχολεία και φροντιστήρια (89%), τα παραπάνω δύο μοντέλα διδασκαλίας φαίνεται 

να αντανακλώνται στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος. Στόχος λοιπόν 

παραμένει να εξελιχθεί ο εκπαιδευτικός από αναμεταδότης του περιεχομένου του 

σχολικού βιβλίου σε ερμηνευτής της μαθηματικής γνώσης και των διδακτικών 

καταστάσεων και καθοδηγητής της διδακτικής ανάπτυξης των μαθηματικών 

δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη (Καλδρυμίδου, Καστάνης & Οικονόμου, 1989). 

 Επίσης, η περιορισμένη αξιοποίηση των λανθασμένων ιδεών των μαθητών για τη 

μάθησή τους που εμφανίστηκε σε σημαντική μερίδα του δείγματος και σχετίζεται 
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στατιστικά με την προϋπηρεσία στα δημόσια σχολεία, αποτελεί ένα κοινό θέμα με το 

οποίο ασχολήθηκαν και οι Κολέζα & Νίκα (2011), οι οποίες μάλιστα το συνδέουν με 

τα συνεργατικά περιβάλλοντα δράσης. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί συνήθως μιλούν-εξηγούν και λιγότερο ακούν- 

ερμηνεύουν λειτουργικά το λόγο των μαθητών και διαπραγματεύονται το νόημα των 

όσων ακούν, πρακτικές εξαιρετικά σημαντικές, αφού επηρεάζουν τις ευκαιρίες 

μάθησης των μαθητών. Πολύ συχνά, ακούν τις ιδέες των μαθητών τους με στόχο να 

διορθώσουν τα λάθη τους, άμεσα και καθοδηγητικά. Όμως οι ερευνήτριες 

υποστηρίζουν ότι, η υιοθέτηση μιας τέτοιας στάσης είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε 

ατομικό επίπεδο. Αποτελεί περισσότερο συλλογικό στόχο που χαρακτηρίζει 

συνεργατικά περιβάλλοντα δράσης, στα πλαίσια των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί 

ένας κριτικός αναστοχασμός που να ρίχνει φως στις αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στη 

μάθηση και τις διδακτικές επιλογές, προσφέροντας ευκαιρίες στα μέλη να έλθουν σε 

επαφή με εναλλακτικές ερμηνείες. Μάλιστα, τονίζουν την ανάγκη σχεδιασμού 

αντίστοιχων μαθησιακών ευκαιριών για τους εκπαιδευτικούς που θα τους προκαλούν 

στο να μάθουν να επεκτείνουν τη μαθηματική σκέψη των μαθητών, αντί να την 

περιορίζουν ή να την απορρίπτουν, με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας (Κολέζα 

& Νίκα, 2011). 

Ως προς τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα εργαλεία που επιθυμούν να 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές, υπάρχει συμφωνία με τη βιβλιογραφία, με εξαίρεση 

τη χρήση των πρότυπων παραδειγμάτων. Η συμφωνία αυτή όμως είναι περισσότερο 

θεωρητική και λιγότερο ουσιαστική και βιωματική. Ο λόγος είναι ότι, με εξαίρεση 

ίσως την έρευνα δράσης, τα υπόλοιπα εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα στον 

ελληνικό χώρο. 

Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένο ότι δε μαθαίνει ένας εκπαιδευτικός για την εργασία 

μέσα σε ομάδες μόνο θεωρητικά, αλλά συμμετέχοντας αυτός ο ίδιος σε ομάδες 

(Κολέζα, 2010), με τα παραπάνω εργαλεία μπορεί να ενισχυθεί μια συνεργασία που 

σέβεται την αυτονομία, μια αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών που 

χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα, καθώς και μια καλλιέργεια της διερεύνησης που 

ενθαρρύνει τη διαπραγμάτευση των νοημάτων ως τρόπο σκέψης (Sakonidis & Potari, 

2014). Τα παραπάνω,  μαζί με τον αναστοχαστικό χαρακτήρα που βρίσκεται στο 

κέντρο των προηγουμένων εργαλείων, είναι κρίσιμα χαρακτηριστικά της 

επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των εκπαιδευτών 

(Chauvot, 2008), τα οποία επιτείνονται και καρποφορούν περισσότερο όταν η 



[103] 

 

συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς λαμβάνει χώρα μέσα σε 

προγράμματα που έχουν ερευνητικό προσανατολισμό (Jaworski, 2008α). 

Δημιουργώντας ένα τέτοιο περιβάλλον συνεργατικής δράσης και με τη βοήθεια 

των παραπάνω εργαλείων, οι εκπαιδευτές αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση της φύσης 

της δικής τους συμμετοχής μέσα στην κοινότητα, καθώς και των αποτελεσμάτων που 

αυτή έχει πάνω στην εμπλοκή των εκπαιδευτικών που αναστοχάζονται τη δική τους 

διδακτική πρακτική (Potari, Sakonidis, Chatzigoula & Manaridis, 2010). Παράλληλα, 

οι εκπαιδευτές αποφεύγοντας το σκόπελο της αξιολόγησης της κοινότητας και των 

εκπαιδευτικών και γινόμενοι συνδιερευνητές των τελευταίων, τους δίνουν χώρο να 

σκεφτούν κριτικά για τις δικές τους διδακτικές επιλογές και τους βοηθούν 

ταυτόχρονα να αναλάβουν το ρόλο της διερεύνησης στις δικές τους τάξεις (Potari, et 

al., 2010). 

Επιπλέον, το γεγονός ότι η έρευνα δράσης φαίνεται να είναι αρκετά γνωστή στο 

δείγμα, ίσως να οφείλεται στο ότι είναι το πιο γνωστό εργαλείο στην ελληνική 

βιβλιογραφία, όχι απαραίτητα στο χώρο των μαθηματικών. Σε αυτό συντείνει η 

συντήρηση ελληνικής ιστοσελίδας αφιερωμένης σε αυτήν (www.actionresearch.gr), 

όσο και η έκδοση ενός  έγκριτου ηλεκτρονικού περιοδικού με διεθνείς συμμετοχές 

«Action  Researcher in Education» που δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την 

εκπαιδευτική έρευνα δράσης και όλες τις πτυχές της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών. Η όλη αυτή προσπάθεια αποσκοπεί στην εξέλιξη ενός κινήματος που 

εστιάζει στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού «ως ερευνητή και στοχαζόμενου 

επαγγελματία» (Αυγητίδου, 2014), γεγονός που σχετίζεται άμεσα και με την 

παρούσα εργασία. 

 Ως προς τη διερεύνηση της σκέψης των μαθητών, που προκρίθηκε ως το πιο 

σημαντικό εργαλείο από τους εκπαιδευτικούς, έχει μία διαισθητικά προφανή 

επίδραση στη διδασκαλία των μαθηματικών, παρά το γεγονός ότι δεν 

χρησιμοποιείται επίσημα, εξ όσων γνωρίζω, σε επιμορφώσεις, άτυπα όμως 

χρησιμοποιείται. Η αξία του πάντως στη βιβλιογραφία είναι σημαντική. Η Krebs 

(2005) ισχυρίζεται ότι εφόσον χρησιμοποιούνται κατάλληλες και μεστές από 

μαθηματικά δραστηριότητες, τότε η ανάλυση της δουλειάς, της σκέψης και του 

λόγου των μαθητών μπορεί να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Μάλιστα η συγγραφέας τονίζει ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα 

όταν λαμβάνει χώρα μέσα σε μια ομάδα εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας το 
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συνεργατικό χαρακτήρα του εργαλείου και συμφωνώντας με την αντίστοιχη άποψη 

των Κολέζα & Νίκα (2011). 

Τέλος, ως προς το ρόλο που αποδίδεται στον εκπαιδευτή, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με τη βιβλιογραφία (Mason, 2008; 

Zaslavsky, 2008; Sztajn, 2008), αφού τα ποσοστά είναι ιδιαιτέρως μεγάλα. Θεωρούν 

σημαντική τη συμμετοχή του τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο, όσο και σε ατομικό. 

Πιο συγκεκριμένα, το να εστιάζει σε τρόπους καλλιέργειας των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και να μάθει να ακούει και να συζητά τις 

αμφιβολίες και δυσκολίες των τελευταίων προκρίθηκαν ως οι πιο σημαντικοί ρόλοι 

του. 

Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί περιμένουν από τον εκπαιδευτή 

να αναλάβει ένα ρόλο φροντίδας απέναντί τους, πέρα από τη γνώση των 

μαθηματικών. Επεκτείνοντας τη θεωρία φροντίδας της Noddings (2012), είναι 

σημαντική στην αρχή η δημιουργία ενός κλίματος φροντίδας και εμπιστοσύνης από 

τον εκπαιδευτή, το οποίο εγγυάται πως οτιδήποτε ειπωθεί εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών, θα τύχει του δέοντος σεβασμού και όχι αρνητικής αξιολόγησης. 

Εφόσον ο φροντιστής - εκπαιδευτής ακούει προσεχτικά τους εκπαιδευόμενους, 

σκέφτεται πώς θα ανταποκριθεί στις ανάγκες τους τόσο σε γνωστικό όσο και σε 

συναισθηματικό επίπεδο και η προσέγγιση αυτή έχει συνέχεια μέσα στον χρόνο ώστε 

να εμπεδωθεί από τους εκπαιδευόμενους, προσφέρει τη δυνατότητα σε αυτούς να 

γίνουν πιο δεκτικοί στο περιεχόμενο των επαγγελματικών ευκαιριών μάθησης 

(McCloskey, 2012). Προϋπόθεση όμως για αυτό είναι, σύμφωνα με το συγγραφέα, οι 

εκπαιδευτές οι ίδιοι να τύχουν κατάλληλων ευκαιριών και υποστήριξης, ερχόμενοι  

σε επαφή με την έρευνα γύρω από τη θεωρία φροντίδας ώστε να μπορούν να 

φροντίσουν σε επαγγελματικό επίπεδο τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους 

συνεργάζονται, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο περιεχόμενο και τη μορφή των 

επαγγελματικών ευκαιριών μάθησης που τους προσφέρουν, αλλά και στη δημιουργία 

υποστηρικτικών σχέσεων με αυτούς, ενεργοποιώντας τους ώστε να θελήσουν να 

μεταφέρουν αυτήν την φροντίδα στους μαθητές τους. 

Με δεδομένο ότι η Sztajn (2008) υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλοί «αφρόντιστοι» 

εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές μπορούν να προβούν, πιο συγκεκριμένα στις εξής 

ενέργειες: Αρχικά, να επενδύσουν στη σύνδεση μαζί τους κατανοώντας ότι η σύνδεση 

αυτή είναι απαραίτητη και προηγείται του μαθηματικού περιεχομένου που χρειάζεται 

να επικοινωνήσει ο εκπαιδευτής με τους εκπαιδευτικούς (Sztajn, 2008). Ακολούθως, 



[105] 

 

να δείξουν στους εκπαιδευτικούς αυτήν την φροντίδα με τη συμπεριφορά τους και 

όχι με κείμενα που μιλούν για αυτήν, επενδύοντας στο διάλογο που είναι το βασικό 

μέσο έκφρασης της φροντίδας (Smith, 2004). Επιπλέον, με το να δίνουν συνειδητές 

ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν μαζί τους το «αν» και «πώς» 

αντιλαμβάνονται τις προσπάθειες των εκπαιδευτών ως φροντίδα και αυτοί στη 

συνέχεια οφείλουν να έχουν την ετοιμότητα και επαγγελματική ωριμότητα να 

απαντήσουν κατάλληλα σε ότι ειπωθεί από τους εκπαιδευτικούς. Με αυτόν τον 

τρόπο η φροντίδα εξελίσσεται από απλό φυσικό ένστικτο σε επαγγελματικό 

χαρακτηριστικό που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου (McCloskey, 2012). 

Μάλιστα σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τον 

εκπαιδευτή, αυτός είναι ένας τρόπος να ενισχυθεί η αμοιβαιότητα στη θέση 

φροντίδας (εναλλάσσοντας τη θέση του φροντιστή και του φροντιζόμενου) και 

συνακόλουθα η βαθύτερη συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στον 

εκπαιδευτικό κατά την αλληλεπίδρασή τους (Jaworski, 2008β; McCloskey, 2012). 

Τέλος, παρόλο ότι η σημαντική ανταμοιβή σε αυτό το κλίμα φροντίδας μπορεί να 

είναι η εμπιστοσύνη που θα κερδίσει ο εκπαιδευτής από τον εκπαιδευόμενο, η  Suazo 

Flores (2016) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτές είναι πιθανό να μην θέλουν να 

επενδύσουν χρόνο και ενέργεια στο να κάνουν προσπάθεια να ακούν και να 

ασχολούνται με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτές 

οι σχέσεις θα δώσουν ανάλογους καρπούς. 

 

6.3 Περιορισμοί της έρευνας – Μελλοντικές κατευθύνσεις 

Η έρευνα αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και όχι την πραγματικότητα 

που εφαρμόζουν στην τάξη τους, ούτε την πραγματικότητα που βιώνουν στις 

ευκαιρίες επαγγελματικής τους ανάπτυξης, οι οποίες δεν είναι γνωστές. Επιπλέον, η 

έρευνα είναι ποσοτική γεγονός που αφενός είναι σημαντικό, γιατί αφορά μεγάλο 

πλήθος συμμετεχόντων, αφετέρου όμως το αντικείμενο είναι τέτοιο που ταίριαζε 

καλύτερα σε ποιοτικό σχεδιασμό, με αισθητά λιγότερους συμμετέχοντες αλλά 

περισσότερο βάθος. 

Παράλληλα, η βιβλιογραφία είναι κυρίως ξένη και ίσως δεν ταιριάζει στα 

ελληνικά δεδομένα όπου δεν υπάρχουν πολλές αντίστοιχες έρευνες. Ειδικά για τα 

εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να γνώριζαν 

θεωρητικά για κάποια από αυτά μόνο μέσω της μικρής εισαγωγής που έκανα στο 



[106] 

 

ερωτηματολόγιο, μη έχοντας όμως καθόλου βιωματικά συμμετάσχει σε αυτά αφού τα 

περισσότερα δεν εφαρμόζονται καθόλου στο ελληνικό συγκείμενο. 

Κρίνοντας εκ των υστέρων, θα βοηθούσε αν στο ερωτηματολόγιο είχα προσθέσει 

κάποια επιπλέον στοιχεία για τους συμμετέχοντες: τις μεταπτυχιακές σπουδές τους 

και τις εμπειρίες τους από προηγούμενες επιμορφώσεις ή επαγγελματικές ευκαιρίες 

μάθησης, ώστε να κατανοήσω βαθύτερα τις αντιλήψεις τους για τις επιπτώσεις της 

επιπλέον εμπειρίας τους. 

Επίσης, το μέρος του ερωτηματολογίου πάνω στις γνώσεις για τη διδασκαλία 

ήταν μικρό. Έχω όμως την αίσθηση ότι αν έβαζα περισσότερες ερωτήσεις θα ήταν 

πιο ολοκληρωμένο, με το αντίστοιχο τίμημα όμως ότι θα ήταν πιο κουραστική για 

τους ερωτώμενους η συμπλήρωσή του. 

Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να επεκταθεί η παρούσα έρευνα στη διερεύνηση των 

αντιλήψεων στα παραπάνω θέματα και από την πλευρά των επιμορφωτών-

εκπαιδευτών στο ελληνικό συγκείμενο. Επίσης, στο  να εξεταστεί ο ρόλος που 

διαδραματίζουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτών για την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, πάνω στη διδακτική τους πρακτική. Τέλος, η μελέτη στην πράξη μια 

συνεργασίας μεταξύ  εκπαιδευτικών και ερευνητών θα ήταν πιο καρποφόρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α: Ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς 

Φύλο:  □  Γυναίκα   □  Άνδρας 

  Καθόλου 1-10 

έτη 

10-20 

έτη 

>20 

έτη 

Χρόνια 

εμπειρίας: 

Δημόσιο Σχολείο     

 Ιδιωτικό Σχολείο     

 Φροντιστήριο     

 Ιδιαίτερα μαθήματα       

 Άλλο……………………     

 

Που εργάζεστε σήμερα; ………………………………………………………… 

 

Παρακαλούμε να διατυπώσετε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις προτάσεις που 

ακολουθούν, κυκλώνοντας τον αριθμό που σας εκφράζει, ως εξής: 

1 =  Διαφωνώ πλήρως,   

2  =  Διαφωνώ,  

3  =  Δεν είμαι βέβαιος/η,  

4  =  Συμφωνώ,  

5  =  Συμφωνώ πλήρως 

 

 Απάντηση 

  

1) Τα μαθηματικά αποτελούν ένα στατικό σώμα γνώσης αντικειμενικών αληθειών 1 2 3 4 5 

2) Κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι σημαντική η εξοικείωση με 

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες γιατί έτσι αποτυπώνονται στο μυαλό του μαθητή και 

μπορεί να τις ξαναχρησιμοποιήσει με επιτυχία 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

3) Κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών η μάθηση νέων εννοιών είναι σημαντικότερη από 

την ικανότητα εφαρμογής τους από τους μαθητές 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4) Κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι σημαντικός ο διάλογος με τους μαθητές που 

εξερευνά τον τρόπο σκέψης τους, επιζητώντας την αιτιολόγησή τους 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5) Κατά την άποψή μου, η γνώση του μαθηματικού αντικειμένου εγγυάται την καλύτερη 

διδασκαλία του 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6) Κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών επιδιώκω να εντάξω την καινούργια γνώση στη 

γενικότερη θέση που κατέχει μέσα στο μαθηματικό στερέωμα και  να αναφέρω προς ποιο 

σημείο μπορεί να κατευθυνθεί αυτή η γνώση ευρύτερα 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

7) «Παραβλέποντας τις μαθηματικές ιδέες, περισσότερο ή λιγότερο λανθασμένες, που 

φέρνουν στη διδασκαλία οι μαθητές μπορεί να περιορίσει σοβαρά τη μάθησή τους». 

Κατά πόσο συμφωνείτε; 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

8) Ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικού των μαθηματικών είναι κυρίως να: 

(α) μεταδώσω τις μαθηματικές γνώσεις με αναλυτικό τρόπο 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

(β) ελέγξω ότι οι μαθητές έχουν προσλάβει αυτές τις γνώσεις 1 2 3 4 5 

9) Ως εκπαιδευτικός ακούω τις μαθηματικές επεξηγήσεις των μαθητών προτού διορθώσω τα 

λάθη τους 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10) Τα μαθηματικά αποτελούν μια δυναμική αναζήτηση με αποτελέσματα ανοικτά προς      
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αναθεώρηση: 

(α) για μοντέλα 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

(β) για προβλήματα/ ερωτήματα 1 2 3 4 5 

(γ) για δομές 1 2 3 4 5 

11) Η δημιουργία περιόδων αβεβαιότητας, αντιθέσεων, συγχύσεων και έκπληξης αποτελούν 

σημαντικό μέρος του τρόπου διδασκαλίας των μαθηματικών. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12) Σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να 

γράψουν μία «αφήγηση» (ένα κείμενο που έχει ως αντικείμενο γεγονότα που συμβαίνουν 

μέσα στην τάξη και αφορούν τους μαθητές, τους εαυτούς τους, τα μαθηματικά κτλ), 

με στόχο να διερωτηθούν για τις εμπειρίες τους γύρω από τη διδασκαλία των 

μαθηματικών και κατόπιν να αναστοχαστούν όλοι μαζί πάνω σε αυτό.  

Θεωρείτε ότι μια τέτοια προσέγγιση βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών; 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

13) Σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών παρουσιάζεται στους εκπαιδευτικούς  μια 

«προβληματική κατάσταση» μεταξύ ενός εκπαιδευτικού και μαθητών που περιλαμβάνει 

έντονες διαφωνίες και αφορά προβληματικές όψεις στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να απαντήσουν σε μία υπόθεση ή 

ερώτηση ή ιδέα ενός μαθητή, όπου εγείρονται ζητήματα κατανόησης παιδαγωγικού 

περιεχομένου, όπως, τι καταλαβαίνει και τι όχι, πώς θα μπορούσε να απαντήσει ο 

εκπαιδευτικός και ποια απάντηση θα ήταν προτιμότερη και γιατί.  

Θεωρείτε ότι μια τέτοια προσέγγιση βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

14) Σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών παρουσιάζεται στους εκπαιδευτικούς  ένα 

«πρότυπο» παράδειγμα που ξεκινάει με μια περιγραφή του εκπαιδευτικού, των μαθητών 

και των συγκεκριμένων συνθηκών διδασκαλίας μέσα σε μια τάξη, η οποία έχει 

συγκεκριμένη κουλτούρα διδασκαλίας και κανόνες που έχουν εγκαθιδρυθεί σε βάθος 

χρόνου από τις επιλογές του εκπαιδευτικού που είναι άλλοτε φανερές και άλλοτε 

υπονοούμενες.  

Θεωρείτε ότι μια τέτοια προσέγγιση βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών; 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

15) Υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία ότι η παρακολούθηση της διδασκαλίας του εαυτού ή 

συναδέλφων με τη χρήση βίντεο μπορεί να προκαλέσει αξιόλογες συζητήσεις μέσα σε μία 

ομάδα εκπαιδευτικών για τη μάθηση των μαθητών και τους τρόπους που μεταχειρίζεται ο 

εκπαιδευτικός για να  για να διδάξει τους μαθητές.  

Ανεξάρτητα από το κατά πόσο εφικτό είναι αυτό, θεωρείτε ότι μία τέτοια εμπειρία 

βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

16) Η βιβλιογραφία προτείνει ως τρόπο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών τη συνεργασία μεταξύ 

τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός μαθήματος στην πράξη. Το μάθημα γίνεται 

από έναν εκπαιδευτικό και το παρακολουθούν ταυτόχρονα οι υπόλοιποι της ομάδας. Στη 

συνέχεια ακολουθεί κριτική συζήτηση πάνω σε αυτό.  

Θεωρείτε ότι αυτή η μέθοδος  που λαμβάνει χώρα μέσα στην ίδια την τάξη βοηθάει στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

17) Τα τελευταία χρόνια η έρευνα δράσης αξιοποιείται ως τρόπος εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν 

συστηματικά στοιχεία για να περιγράψουν ένα πρόβλημα που εμφανίζεται στην τάξη των 

μαθηματικών, να το αναλύσουν, ερμηνεύσουν και εξηγήσουν, στη συνέχεια σχεδιάζουν 

και υλοποιούν μία δράση για να το αντιμετωπίσουν και τέλος αξιολογούν την προσπάθειά 
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τους.  

Νομίζετε ότι η μέθοδος της έρευνας δράσης βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών; 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

18) Η βιβλιογραφία προτείνει ως τρόπο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών τη διερεύνηση και 

ανάλυση της σκέψης των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν 

συνεργατικά και σε βάθος τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές, τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν, τις αιτιολογήσεις και τις επεξηγήσεις τους για τις διαδικασίες που 

εφάρμοσαν πάνω στην επίλυση ενός προβλήματος.  

Θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη πρακτική βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών; 
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19) Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε ένα συνεργατικό περιβάλλον εκπαιδευτικών είναι: 

 

i) να ψάχνει και να αναδεικνύει τις προσωπικές ποιότητες του κάθε εκπαιδευτικού 

(ικανότητες, εξυπνάδα, ιδιοσυγκρασία) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

ii) να παρουσιάζει μελέτες περιπτώσεων στους εκπαιδευτικούς με σκοπό τον 

προβληματισμό τους 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

iii)  να εστιάζει σε τρόπους καλλιέργειας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

iv)  να κατευθύνει την προσοχή των εκπαιδευτικών σε πρακτικές, που μπορούν να 

βοηθήσουν τους τελευταίους σε προσφορότερες επιλογές για τη διδασκαλία 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

v) να ανακαλύπτει τι δεν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ακόμη ρητά και να ενισχύει 

σχετικές αλλαγές, ώστε να στρέψουν την προσοχή τους εκεί 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

vi)  να μάθει να ακούει τους εκπαιδευτικούς και να συζητά μαζί τους τις δυσκολίες και τις 

αμφιβολίες τους 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

vii) να «ανοίγεται» στους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντας τους να μάθουν για τον τρόπο με 

τον οποίο αυτός αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα με αυτά των εκπαιδευτικών 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

viii) να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να εκτιμήσουν τις 

διαφορές τους και να μάθουν από αυτήν την ποικιλομορφία. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ix)  να κατευθύνει την προσοχή από αυτό που οι εκπαιδευόμενοι ήδη μπορεί να κάνουν σε 

αυτό που σύντομα μπορεί να επιλέξουν να κάνουν χωρίς τη βοήθεια κανενός, αλλά 

μόνο με τις οδηγίες ενός άλλου εμπειρότερου συναδέλφου. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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Β: Συνοδευτική επιστολή του ερωτηματολογίου 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Είμαι εκπαιδευτικός μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα φοιτητής του μεταπτυχιακού της Διδακτικής των 

Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας ανέλαβα τη διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των 

μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στη διδασκαλία και μάθηση 

των μαθηματικών καθώς και στα εργαλεία και το ρόλο του εκπαιδευτή σε ζητήματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά σε συνεργατικά περιβάλλοντα. 

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου θα με βοηθήσει να φέρω εις 

πέρας την έρευνα. Όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα είναι ανώνυμα. 

Για οποιεσδήποτε απορίες έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 

τηλ. ……... 

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας! 

Κουκουλάκης Χαράλαμπος 

Εκπαιδευτικός Μαθηματικών – Μεταπτυχιακός φοιτητής 
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Γ: Έντυπο Κωδικοποίησης Ερωτηματολογίου 

Ερώτηση Μεταβλητές Κώδικες 

Α) Φύλο 
1 =  άνδρας 

2 = γυναίκα 

Β) Είδος σημερινής απασχόλησης 

1 = δημόσιο 

2 = ιδιωτικό 

3 = φροντιστήριο 

4 = ιδιαίτερα 

Γ) Έτη εμπειρίας σε κάθε είδος σχολείου 

1 = καθόλου 

2 = [1-10 έτη] 

3 = [10-20 έτη] 

4 = [>20 έτη] 

1-19 

μαθηματικά_στατικό_σώμα 

εξοικείωση_επαναλαμβανόμενες_διαδικασίες 

μάθηση_νέων_εννοιών_σημαντικότερη_από_ικανότητα_εφαρμο

γής 

διάλογος_σκέψη_αιτιολόγηση 

γνώση_εγγυάται_διδασκαλία 

εντάξη_γνώσης_στο_μαθηματικό_στερέωμα 

Παραβλέποντας_μαθηματικές_ιδέες_λανθασμένες 

α_αναλυτική_μετάδοση_γνώσεων 

β_έλεγχος_γνώσεων 

ακούω_προτού_διορθώσω_λάθη 

α_δυναμική_αναζήτηση_για_μοντέλα 

β_δυναμική_αναζήτηση_για_προβλήματα 

γ_δυναμική_αναζήτηση_για_δομές 

δημιουργία_περιόδων_αβεβαιότητας 

αφήγηση 

προβληματική_κατάσταση 

πρότυπο_παράδειγμα 

χρήση_βίντεο 

Μελέτη_Μαθήματος 

έρευνα_δράσης 

διερεύνηση_ανάλυση_σκέψης_μαθητών 

i_αναδεικνύει_προσωπικές_ποιότητες 

ii_παρουσίαση_από_μελέτες_περιπτώσεων 

iii_καλλιέργεια_αλληλεπιδράσεων_μαθητών_εκπαιδευτικών 

iv_κατεύθυνση_προσοχής_εκπαιδευτικών_σε_πρακτικές 

v_να_ανακαλύπτει_τι_δεν_γνωρίζουν_οι_εκπαιδευτικοί 

vi_ακούει_συζητά_με_τους_εκπαιδευτικούς_δυσκολίες 

vii_ανοίγεται_στους_εκπαιδευτικούς 

viii_βοηθάει_εκπαιδευτικούς_να_εκτιμήσουν_τις_διαφορές 

ix_από_αυτό_που_ήδη_κάνουν_σε_αυτό_που_μπορούν 

1 = Διαφωνώ πλήρως 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν είμαι βέβαιος/η 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ πλήρως 
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Δ: Στατιστικοί πίνακες 

Πίνακας 8: Διόρθωση του Cronbach's Alpha για το πρώτο μέρος 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Ερώτηση 1
η
 50,51 22,779 ,154 ,571 

Ερώτηση 2
η
 49,36 22,744 ,229 ,549 

Ερώτηση 3
η
 50,27 24,260 ,079 ,583 

Ερώτηση 4
η
 48,24 24,447 ,321 ,545 

Ερώτηση 5
η
 48,85 21,847 ,279 ,537 

Ερώτηση 6
η
 48,90 23,843 ,263 ,545 

Ερώτηση 7
η
 49,42 23,935 ,087 ,584 

Ερώτηση 8
η 

(α) 48,97 20,728 ,501 ,487 

Ερώτηση 8
η 

(β) 48,88 21,783 ,420 ,510 

Ερώτηση 9
η
 48,33 24,719 ,223 ,554 

Ερώτηση 10
η 

(α) 48,92 25,017 ,094 ,571 

Ερώτηση 10
η 

(β) 48,79 23,019 ,425 ,522 

Ερώτηση 10
η 

(γ) 49,19 23,273 ,299 ,537 

Ερώτηση 11
η
 49,17 25,630 -,026 ,598 

Πίνακας 9: Διόρθωση του Cronbach's Alpha για το δεύτερο μέρος 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
 

Ερώτηση 12
η
 23,15 10,459 ,432 ,649 

Ερώτηση 13
η
 23,07 10,304 ,520 ,625 

Ερώτηση 14
η
 23,78 12,731 ,065 ,742 

Ερώτηση 15
η
 23,15 10,474 ,435 ,648 

Ερώτηση 16
η
 23,07 9,649 ,533 ,617 

Ερώτηση 17
η
 23,09 10,729 ,478 ,638 

Ερώτηση 18
η
 22,87 11,435 ,386 ,662 

Πίνακας 10: Διόρθωση του Cronbach's Alpha για το τρίτο μέρος 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Ερώτηση 19
η 

(i) 30,97 20,402 ,368 ,775 

Ερώτηση 19
η 

(ii) 30,32 19,755 ,617 ,741 

Ερώτηση 19
η 

(iii) 30,12 21,117 ,472 ,760 

Ερώτηση 19
η 

(iv) 30,31 19,734 ,498 ,755 

Ερώτηση 19
η 

(v) 30,73 19,066 ,547 ,747 

Ερώτηση 19
η 

(vi) 29,95 20,920 ,453 ,762 

Ερώτηση 19
η 

(vii) 30,28 19,414 ,518 ,751 

Ερώτηση 19
η 

(viii) 30,42 20,820 ,373 ,772 

Ερώτηση 19
η 

(ix) 31,11 20,128 ,394 ,771 
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Πίνακας 11: Σχετικές συχνότητες απαντήσεων (%) ανά ερώτηση 

 

Διαφωνώ 

πλήρως 
Διαφωνώ 

Δεν είμαι 

βέβαιος/η 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

πλήρως 

1) Μαθηματικά ως στατικό σώμα 

γνώσης 
29,6 35,6 11,9 14,8 8,1 

2) Εξοικείωση με επαναλαμβανόμενες 

διαδικασίες 
2,2 18,5 19,3 39,3 20,7 

3) Μάθηση νέων εννοιών 

σημαντικότερη από ικανότητα 

εφαρμογής 

11,1 45,2 20,7 17 5.9 

4) Διάλογος σκέψη αιτιολόγηση 0,0 0,0 1,5 29,9 68,7 

5) Η γνώση εγγυάται τη καλύτερη 

διδασκαλία 
3,0 11,2 12,7 21,6 51,5 

6) Ένταξη γνώσης στο μαθηματικό 

στερέωμα 
0,0 3,0 17,8 54,8 24,4 

7) Παραβλέποντας λανθασμένες ιδέες 

περιορίζεται η μάθηση  
8,9 12,6 20,7 39,3 18,5 

8) α) Μετάδοση γνώσεων με  

αναλυτικό τρόπο 
3,0 8,2 9,0 50,7 29,1 

      β) Έλεγχος γνώσεων 1,5 8,3 9,1 48,5 32,6 

9) Ακούω εξηγήσεις προτού διορθώσω 

λάθη 
0,0 0,0 3,7 35,6 60,7 

10) α) δυναμική αναζήτηση για 

μοντέλα 
0,0 3,0 21,6 51,5 23,9 

       β) δυναμική αναζήτηση  για 

προβλήματα 
0,0 1,5 14,1 55,6 28,9 

γ) δυναμική αναζήτηση για δομές 0,7 6,7 29,1 49,3 14,2 

11) Δημιουργία περιόδων 

αβεβαιότητας 
2,2 8,9 23,7 45,2 20 

12) Αφήγηση 2,2 6,7 17,9 47 26,1 

13) Προβληματική κατάσταση 3,0 2,2 15,7 53,7 25,4 

14) Πρότυπο παράδειγμα 1,5 19,4 40,3 29,9 9,0 

15) Χρήση βίντεο 1,5 9,0 14,9 49,3 25,4 

16) Μελέτη Μαθήματος 3,0 7,5 12,7 44,8 32,1 

17) Έρευνα δράσης 2,2 3,0 14,9 58,2 21,6 

18) Διερεύνηση και ανάλυση σκέψης 

των μαθητών 
0,7 3,0 8,9 54,8 32,6 

19) i) αναδεικνύει προσωπικές 

ποιότητες 
6,7 14,8 26,7 45,2 6,7 

ii) παρουσίαση μελετών 

περιπτώσεων 
1,5 3,7 14,1 60 20,7 

iii) καλλιέργεια αλληλεπιδράσεων 

μαθητών και εκπαιδευτικών 
1,5 0,7 8,2 59 30,6 

iv) κατεύθυνση προσοχής 

εκπαιδευτικών σε πρακτικές 
2,2 5,9 14,1 48,9 28,9 

v) να ανακαλύπτει τι δεν 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί 
3,7 11,9 22,2 48,1 14,1 

vi) ακούει συζητά με τους 

εκπαιδευτικούς δυσκολίες 
0,8 3,0 6,0 42,1 48,1 

vii) ανοίγεται στους 

εκπαιδευτικούς 
1,5 8,1 12,6 43,7 34,1 

viii) βοηθάει τους εκπαιδευτικούς 

να εκτιμήσουν τις διαφορές τους 
2,2 7,4 13,3 56,3 20,7 

ix) από αυτό που ήδη κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί σε αυτό που 

μπορούν 

6,0 18,8 33,1 33,1 9,0 
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Πίνακας 12: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις απαντήσεων ανά ερώτηση 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 

1) Μαθηματικά ως στατικό σώμα 

γνώσης 
1 5 2,36 1,273 

2) Εξοικείωση με 

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες 
1 5 3,58 1,082 

3) Μάθηση νέων εννοιών 

σημαντικότερη από ικανότητα 

εφαρμογής 

1 5 2,61 1,079 

4) Διάλογος σκέψη αιτιολόγηση 3 5 4,67 ,502 

5) Η γνώση εγγυάται τη καλύτερη 

διδασκαλία 
1 5 4,07 1,167 

6) Ένταξη γνώσης στο μαθηματικό 

στερέωμα 
2 5 4,01 ,738 

7) Παραβλέποντας λανθασμένες 

ιδέες περιορίζεται η μάθηση  
1 5 3,46 1,189 

8) α) Μετάδοση γνώσεων με  

αναλυτικό τρόπο 
1 5 3,95 ,991 

      β) Έλεγχος γνώσεων 1 5 4,02 ,945 

9) Ακούω εξηγήσεις προτού 

διορθώσω λάθη 
3 5 4,57 ,567 

10) α) δυναμική αναζήτηση για 

μοντέλα 
2 5 3,96 ,760 

       β) δυναμική αναζήτηση  για 

προβλήματα 
2 5 4,12 ,692 

γ) δυναμική αναζήτηση για 

δομές 
1 5 3,69 ,825 

11) Δημιουργία περιόδων 

αβεβαιότητας 
1 5 3,72 ,959 

12) Αφήγηση 1 5 3,88 ,950 

13) Προβληματική κατάσταση 1 5 3,96 ,879 

14) Πρότυπο παράδειγμα 1 5 3,25 ,923 

15) Χρήση βίντεο 1 5 3,88 ,942 

16) Μελέτη Μαθήματος 1 5 3,96 1,010 

17) Έρευνα δράσης 1 5 3,94 ,830 

18) Διερεύνηση και ανάλυση 

σκέψης των μαθητών 
1 5 4,16 ,762 

19) i) αναδεικνύει προσωπικές 

ποιότητες 
1 5 3,30 1,024 

ii) παρουσίαση μελετών 

περιπτώσεων 
1 5 3,95 ,795 

iii) καλλιέργεια 

αλληλεπιδράσεων μαθητών και 

εκπαιδευτικών 

1 5 4,16 ,727 

iv) κατεύθυνση προσοχής 

εκπαιδευτικών σε πρακτικές 
1 5 3,96 ,934 

v) να ανακαλύπτει τι δεν 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί 
1 5 3,57 ,997 

vi) ακούει συζητά με τους 

εκπαιδευτικούς δυσκολίες 
1 5 4,34 ,787 

vii) ανοίγεται στους 

εκπαιδευτικούς 
1 5 4,01 ,966 

viii) βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν 

τις διαφορές τους 

1 5 3,86 ,907 

ix) από αυτό που ήδη κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί σε αυτό που 

μπορούν 

1 5 3,20 1,043 
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Πίνακας 13: Anti-image Matrice για το περιεχόμενο της επαγγελματικής γνώσης 

του δείγματος 

 

Ερ. 

1 

Ερ. 

2 

Ερ. 

3 

Ερ. 

4 

Ερ. 

5 

Ερ. 

6 

Ερ. 

7 

Ερ. 

8α 

Ερ. 

8β 

Ερ. 

9 

Ερ. 

10α 

Ερ. 

10β 

Ερ. 

10γ 

Ερ. 

11 

Anti-

image 

Συσχέτι

ση 

Ερ. 1 ,521
a
 -,303 -,078 ,215 ,009 ,057 -,054 -,158 ,081 -,015 ,212 -,123 ,012 -,160 

Ερ. 2 -,303 ,733
a
 ,120 -,079 -,080 -,135 -,008 -,150 -,071 ,014 ,023 -,023 ,142 ,230 

Ερ. 3 -,078 ,120 ,523
a
 -,193 -,042 -,059 -,020 -,048 ,053 ,002 ,018 -,097 ,177 -,092 

Ερ. 4 ,215 -,079 -,193 ,606
a
 ,006 -,133 -,076 -,141 ,009 -,174 ,174 -,109 -,038 -,283 

Ερ. 5 ,009 -,080 -,042 ,006 ,839
a
 -,158 -,030 -,156 -,024 ,027 -,018 ,041 -,052 ,032 

Ερ. 6 ,057 -,135 -,059 -,133 -,158 ,685
a
 ,029 ,019 ,011 -,072 -,087 ,073 -,219 -,051 

Ερ. 7 -,054 -,008 -,020 -,076 -,030 ,029 ,525
a
 ,030 -,004 ,013 ,071 -,139 ,022 ,065 

Ερ. 8α -,158 -,150 -,048 -,141 -,156 ,019 ,030 ,624
a
 -,713 -,142 ,100 -,076 -,112 ,241 

Ερ. 8β ,081 -,071 ,053 ,009 -,024 ,011 -,004 -,713 ,627
a
 ,109 -,092 -,019 ,060 -,107 

Ερ. 9 -,015 ,014 ,002 -,174 ,027 -,072 ,013 -,142 ,109 ,725
a
 -,097 -,021 -,030 -,174 

Ερ. 10α ,212 ,023 ,018 ,174 -,018 -,087 ,071 ,100 -,092 -,097 ,613
a
 -,400 -,069 -,033 

Ερ. 10β -,123 -,023 -,097 -,109 ,041 ,073 -,139 -,076 -,019 -,021 -,400 ,634
a
 -,456 -,009 

Ερ. 10γ ,012 ,142 ,177 -,038 -,052 -,219 ,022 -,112 ,060 -,030 -,069 -,456 ,666
a
 -,065 

Ερ. 11 -,160 ,230 -,092 -,283 ,032 -,051 ,065 ,241 -,107 -,174 -,033 -,009 -,065 ,610
a
 

a. Μέτρα Δειγματικής Καταλληλότητας (ΜΔΑ) 

 

 

Πίνακας 14α: Anti-image Matrice για τα εργαλεία (αρχικός πίνακας) 

 

Αφήγ

ηση 

Προβλ

ηματικ

ή 

κατάσ

ταση 

Πρότυ

πο 

παράδε

ιγμα 

Χρήσ

η 

βίντεο 

Μελέτη 

Μαθήμ

ατος 

Έρευν

α 

δράσης 

Διερεύνηση 

ανάλυση 

σκέψης 

μαθητών 

Anti-

image 

Συσχέτι

ση 

Αφήγηση ,645
a
 -,505 -,002 ,030 -,206 ,029 ,027 

Προβληματική 

κατάσταση 
-,505 ,664

a
 -,179 -,111 ,010 -,141 -,078 

Πρότυπο παράδειγμα -,002 -,179 ,453
a
 -,190 ,147 -,019 ,120 

Χρήση βίντεο ,030 -,111 -,190 ,717
a
 -,346 ,025 -,095 

Μελέτη Μαθήματος -,206 ,010 ,147 -,346 ,712
a
 -,354 -,165 

Έρευνα δράσης ,029 -,141 -,019 ,025 -,354 ,740
a
 -,306 

Διερεύνηση ανάλυση 

σκέψης μαθητών 
,027 -,078 ,120 -,095 -,165 -,306 ,782

a
 

a. Μέτρα Δειγματικής Καταλληλότητας (ΜΔΑ) 
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Πίνακας 14β: Anti-image Matrice για τα εργαλεία (τελικός πίνακας, μετά τη 

διαγραφή μιας μεταβλητής) 

 αφήγηση 

Προβληματι

κή 

κατάσταση 

Χρήση 

βίντεο 

Μελέτη 

Μαθήμ

ατος 

Έρευνα 

δράσης 

Διερεύνηση 

ανάλυση 

σκέψης 

μαθητών 

Anti-image 

Συσχέτιση 

αφήγηση ,634
a
 -,514 ,030 -,208 ,029 ,028 

Προβληματική κατάσταση -,514 ,659
a
 -,150 ,037 -,146 -,058 

Χρήση βίντεο ,030 -,150 ,758
a
 -,327 ,021 -,074 

Μελέτη Μαθήματος -,208 ,037 -,327 ,725
a
 -,355 -,186 

Έρευνα δράσης ,029 -,146 ,021 -,355 ,738
a
 -,306 

Διερεύνηση ανάλυση 

σκέψης μαθητών 
,028 -,058 -,074 -,186 -,306 ,794

a
 

a. Μέτρα Δειγματικής Καταλληλότητας (ΜΔΑ) 

 

Πίνακας 15: Anti-image Matrice για το ρόλο του εκπαιδευτή 

 

i) 

αναδει

κνύει 

προσω

πικές 

ποιότη

τες 

ii) 

παρου

σίαση 

από 

μελέτε

ς 

περιπτ

ώσεων 

iii) 

καλλιέ

ργεια 

αλληλ

επιδρά

σεων 

μαθητ

ών 

εκπαιδ

ευτικώ

ν 

iv) 

κατεύ

θυνση 

προσο

χής 

εκπαιδ

ευτικώ

ν σε 

πρακτι

κές 

v) να 

ανακα

λύπτει 

τι δεν 

γνωρίζ

ουν οι 

εκπαιδ

ευτικο

ί 

vi) 

ακούει 

συζητ

ά με 

τους 

εκπαιδ

ευτικο

ύς 

δυσκο

λίες 

vii) 

ανοίγε

ται 

στου  

εκπαιδ

ευτικο

ύς 

viii) 

βοηθά

ει 

εκπαιδ

ευτικο

ύς να 

εκτιμή

σουν 

τις 

διαφο

ρές 

ix) από 

αυτό 

που 

ήδη 

κάνουν 

σε 

αυτό 

που 

μπορο

ύν 

Anti-

image 

Συσχέ

τιση 

i) αναδεικνύει προσωπικές 

ποιότητες 
,799

a
 -,078 ,073 -,136 -,150 -,007 -,137 ,132 -,190 

ii) παρουσίαση από μελέτες 

περιπτώσεων 
-,078 ,802

a
 -,456 -,109 -,170 -,104 -,204 -,011 -,014 

iii) καλλιέργεια 

αλληλεπιδράσεων μαθητών 

εκπαιδευτικών 

,073 -,456 ,776
a
 -,103 -,041 ,032 -,078 -,107 ,018 

iv) κατεύθυνση προσοχής 

εκπαιδευτικών σε πρακτικές 
-,136 -,109 -,103 ,862

a
 -,224 -,098 ,066 -,136 -,030 

v) να ανακαλύπτει τι δεν 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί 
-,150 -,170 -,041 -,224 ,771

a
 -,089 -,022 ,132 -,393 

vi) ακούει συζητά με τους 

εκπαιδευτικούς δυσκολίες 
-,007 -,104 ,032 -,098 -,089 ,730

a
 -,422 -,254 ,194 
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vii) ανοίγεται στους 

εκπαιδευτικούς 
-,137 -,204 -,078 ,066 -,022 -,422 ,790

a
 -,111 -,018 

viii) βοηθάει εκπαιδευτικούς 

να εκτιμήσουν τις διαφορές 
,132 -,011 -,107 -,136 ,132 -,254 -,111 ,726

a
 -,256 

ix) από αυτό που ήδη κάνουν 

σε αυτό που μπορούν 
-,190 -,014 ,018 -,030 -,393 ,194 -,018 -,256 ,663

a
 

a. Μέτρα Δειγματικής Καταλληλότητας (ΜΔΑ) 

 


