
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

Επίλυση προβλήματος με βάση τα ρεαλιστικά μαθηματικά 

Σε ποιο βαθμό, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι και ικανοί 

να επιλύσουν ρεαλιστικά μαθηματικά προβλήματα 

 

 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΟΥ 

Α.Ε.Μ.: 3990  

 
Επόπτης καθηγητής: Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος 

 Δεύτερος βαθμολογητής /καθηγητής: Λεμονίδης Χαράλαμπος  

 

 

 
 

ΦΛΩΡΙΝΑ  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 



 
 

Φύλλο εξέτασης 
 

1.Επόπτης: 

 

Βαθμός: 

 

Υπογραφή:                                         Ημερομηνία:  

 

2.Δεύτερος Βαθμολογητής: 

 

Βαθμός: 

 

Υπογραφή:                                         Ημερομηνία: 

 

 

Γενικός βαθμός: 

 

 

 

 

 

 

 

Η συγγραφέας Βαρβαριώτου Ευαγγελία βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του 

παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει 

κατάλληλη αναφορά σε εργασίες τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, 

σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 

 

 



 

 

 

Περιεχόμενα 

 

Περίληψη 4 

Abstract 5 

Πρόλογος 6 

Εισαγωγή 8 
Ρεαλιστικά μαθηματικά 10 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 13 
Επίλυση προβλήματος 16 
Βιβλιογραφικές αναφορές 17 

Μέθοδος 20 
Συμμετέχοντες 20 
Σκοπός και υποθέσεις 21 
Μέσα συλλογής δεδομένων 21 

Πρώτο πρόβλημα 22 
Δεύτερο πρόβλημα 22 
Τρίτο πρόβλημα 23 
Τέταρτο πρόβλημα 24 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 25 

Αποτελέσματα 27 
Πρώτο πρόβλημα 27 
Δεύτερο πρόβλημα 28 
Τρίτο πρόβλημα 31 
Τέταρτο πρόβλημα 35 

Συζήτηση 37 
Περιορισμοί έρευνας 42 
Προτάσεις 43 

Βιβλιογραφία 44 

Παράρτημα 47 

Φύλλο εργασίας με τα προβλήματα 47 



 

  



Περίληψη 
 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στα πλαίσια της           

πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Βαρβαριώτου Ευαγγελίας και έχει ως σκοπό          

την κατανόηση του τρόπου σκέψης των μελλοντικών εκπαιδευτικών όσον αφορά          

την επίλυση προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα δείγμα 19 φοιτητών του           

τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας στην        

Φλώρινα, οι οποίοι βρίσκονταν στο δεύτερο έτος σπουδών τους, δόθηκαν          

τέσσερα ρεαλιστικά μαθηματικά προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να λύσουν με           

τον τρόπο τον οποιον αυτοί θεωρούν σωστό. Επιπροσθέτως, μελετήθηκαν οι          

διαφορετικοί τρόποι επίλυσης προβλημάτων και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τους          

φοιτητές στο να οδηγηθούν στις επιθυμητές απαντήσεις.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν         

πολλές δυσκολίες στο να εντάξουν τα μαθηματικά προβλήματα που τους          

μοιράστηκαν, σε ρεαλιστικά πλαίσια. Με άλλα λόγια, η πλειοψηφία των φοιτητών           

δεν έδωσε ρεαλιστικές απαντήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από αρκετές          

παρόμοιες έρευνες. Ειδικότερα παρατηρήθηκε ότι τα προβλήματα τα οποία         

απαιτούν περισσότερα βήματα έχουν το μικρότερο αριθμό σωστών απαντήσεων,         

με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τρίτο πρόβλημα της παρούσας εργασίας.         

Ακόμα, σχετικά με τους τρόπους επίλυσης παρατηρήθηκε ότι, στην πλειοψηφία          

των απαντήσεων, δεν επηρέασαν ιδιαίτερα το αποτέλεσμα, καθώς φάνηκε ότι η           

κατανόηση των πράξεων που πραγματοποιούσαν οι φοιτητές ήταν ο βασικός          

παράγοντας επιτυχίας. 

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν το θέμα            

της έρευνας, καθώς οι μελέτες έχουν δείξει ότι επηρεάζει θετικά τα αποτελέσματά            

τους και επίσης δεν θα βοηθούσε στο να επιτευχθεί ο σκοπός της μελέτης. 

 

Λέξεις - φράσεις κλειδιά: ρεαλιστικά μαθηματικά, εν δυνάμει εκπαιδευτικοί,         

επίλυση προβλήματος, εκπαίδευση. 

  

 



 

Abstract 
 

The present study was carried out in March 2019 in the framework of the thesis               

of the student Varvariotou Evangelia and aims to understand future teachers way            

of thinking when it comes to problem solving. In particular, a sample of 19              

students of the Department of Primary Education at the University of Western            

Macedonia in Florina, who were in their second year of study, were given four              

realistic mathematical problems that should be solved in the way they see fit. In              

addition, the different ways, that the university students tried to solve the problems             

have been studied, and to what extent these approaches influence students to get             

the desired answers. 

The results showed that pre service teachers encountered many difficulties in           

integrating the mathematical problems they were given, in a realistic context. In            

other words, the majority of university students did not give realistic answers,            

which is confirmed by several similar surveys. In particular, it has been observed             

that the problems requiring more steps have the smallest number of correct            

answers, something which is illustrated in the present research at the third            

problem. Furthermore, in regards to the different ways that the students solved the             

problems, it was observed that the majority of them did not affect the outcome,              

while the understanding of the actions that the students took to reach to a              

conclusion, was the main factor of success. 

Finally, it is important to note that the participants did not know about the theme               

of the research, as studies have shown that this has a positive effect on their               

results and it would also not help achieve the purpose of the study. 

 

Key words - phrases: realistic mathematics, pre service teachers, problem          

solving, education.  



Πρόλογος 
 

Θα ήθελα να παραθέσω ένα μικρό πρόλογο για να εξηγήσω τους λόγους που             

επέλεξα να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. Αρχικά, ήξερα από την αρχή της             

φοιτητικής μου ζωής ότι το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να             

περιστρέφεται γύρω από τα μαθηματικά. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μάθημα          

είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για τα παιδιά αλλά και για τους             

μεγάλους, αλλά υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι συναντούν         

δυσκολίες στην κατανόηση του και για αυτό δημιουργούν μία άσχημη σχέση με το             

συγκεκριμένο μάθημα, την οποία συνήθως διατηρούν και κατά την ενήλικη ζωή           

τους. 

Παρατήρησα ήδη από τα πρώτα έτη της σχολής ότι ένας μεγάλος αριθμός            

φοιτητών θεωρεί τα μαθήματα που βασίζονται στα μαθηματικά πολύ δύσκολα και           

αντιδρά αρνητικά μόνο στο άκουσμα της λέξης : ⟪ Μαθηματικά ⟫. Μέσω αυτών             

των αντιδράσεων προέκυψε και η σκέψη ότι ίσως η έλλειψη εξοικείωσης με το             

αντικείμενο οδηγεί σε μία τέτοια συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια των          

παρακολουθήσεων αντίστοιχων μαθημάτων η σκέψη αυτή παρέμεινε στο μυαλό         

μου, ειδικά όταν παρατηρούσα τις αντιδράσεις και τις απαντήσεις των          

συμφοιτητών μου όταν ερχόμασταν αντιμέτωποι με προβλήματα αλλά και με          

απλές μαθηματικές πράξεις. 

Όταν, λοιπόν, ήρθε η στιγμή να επιλέξουμε πτυχιακή εργασία αποφάσισα πως            

ήθελα να ασχοληθώ με τους φοιτητές της σχολής και τη σχέση τους με τα              

μαθηματικά. Φυσικά ένα τέτοιο θέμα είναι πολύ ευρύ και μπορούν να           

πραγματοποιηθούν πάρα πολλές έρευνες με διαφορετικές κατευθύνσεις. Εδώ        

ήρθε η σημαντική βοήθεια του επιβλέποντα καθηγητή κυρίου Νικολαντωνάκη, ο          

οποίος ήδη από την πρώτη συνάντησή μας, μου πρότεινε βιβλία και πηγές τα             

οποία θα με βοηθούσαν για να περιορίσω το θέμα μου.  

Πραγματικά, μετά από αρκετές ώρες μελέτης και έρευνας, και ύστερα από τις            

συμβουλές του καθηγητή, κατέληξα στο θέμα: ⟪Σε ποιο βαθμό οι μελλοντικοί           

εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι και ικανοί να επιλύσουν ρεαλιστικά μαθηματικά         

προβλήματα⟫. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος           



αριθμός ερευνών γύρω από την ικανότητα των μαθητών να επιλύσουν           

προβλήματα είτε αυτά είναι ρεαλιστικά είτε όχι, ενώ αντίθετα αντιμετώπισα πολύ           

μεγάλη δυσκολία να βρω αντίστοιχες έρευνες που αναφέρονται σε         

εκπαιδευτικούς. Αυτό ήταν και το έναυσμα να επιλεχθεί η συγκεκριμένη θεματική.  

Όσον αφορά το δείγμα, οι 19 δευτεροετής φοιτητές που συμμετείχαν στην           

έρευνα παρακολουθούσαν ένα μάθημα του κυρίου Νικολαντωνάκη, το οποίο είχε          

άμεση σχέση με την επίλυση προβλήματος και για αυτό θεωρήθηκε σωστό να            

επιλεχθούν οι συγκεκριμένοι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί ως συμμετέχοντες. Η λήψη          

των απαντήσεων των φοιτητών έγινε στα πλαίσια ενός τέτοιου μαθήματος, όπου           

συνολικά δόθηκε στους συμμετέχοντες μια ώρα για να απαντήσουν στα τέσσερα           

προβλήματα που επιλέχθηκαν από εμένα με την βοήθεια πάντα του επιβλέποντα           

καθηγητή. 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν αναγκαίο να παραθέσω κάποιες ευχαριστίες στα            

πρόσωπα που συνέβαλαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολαντωνάκη,         

ο οποίος δέχτηκε να με αναλάβει και να με βοηθήσει σε αυτή μου την              

προσπάθεια. Η καθοδήγηση και οι συμβουλές του ήταν υψίστης σημασίας και           

μέσω αυτών, αλλά και με την παροχή κάποιου χρόνου από το ίδιο του το μάθημα               

ώστε να απαντηθούν τα φύλλα εργασίας από τους φοιτητές, έγινε δυνατή η            

πραγματοποίηση της παρούσας πτυχιακής. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω         

τον κύριο Χαράλαμπο Λεμονίδη, ο οποίος δέχτηκε να είναι ο δεύτερος           

βαθμολογητής της εργασίας μου αλλά και τους 19 φοιτητές που δέχτηκαν να            

πάρουν μέρος στην έρευνα και να απαντήσουν στα προβλήματα που τους           

μοιράστηκαν. 

Ευχαριστώ ακόμη τους φίλους και γνωστούς που παρείχαν συμβουλές και          

κυρίως συμπαράσταση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τέλος, ευχαριστώ την          

Παιδαγωγική σχολή της Φλώρινας και ιδιαίτερα την βιβλιοθήκη της σχολής, η           

οποία, εκτός από τα βιβλία και τις πληροφορίες που παρείχε, αποτέλεσε έναν            

χώρο ηρεμίας στον οποίο γράφτηκαν πολλές από τις σελίδες που ακολουθούν. 

 



 
 

Εισαγωγή 
Τα μαθηματικά διαθέτουν έναν πολύ βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των          

επιστημών και της τεχνολογίας, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της         

καθημερινότητας. Αυτό οδήγησε και στην ένταξη των μαθηματικών ως ένα από τα            

βασικότερα, και με τις περισσότερες ώρες, μαθήματα του σχολικού προγράμματος          

ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Τα μαθηματικά          

επιβαρύνονται με την ευθύνη να εφοδιάσουν τους μαθητές με λογική, αναλυτική,           

κριτική και δημιουργική σκέψη καθώς και συνεργατικές δεξιότητες. Το σύνολο          

αυτό των προσόντων είναι απαραίτητο για τους μαθητές καθώς θα τους βοηθήσει            

στην μελλοντική τους ζωή. 

Δυστυχώς όμως παρόλη την σημαντικότητα των μαθηματικών υπάρχει μία         

πληθώρα μαθητών που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση και στην         

εκμάθηση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Στην πραγματικότητα, οι μαθητές        

φοβούνται να αντιμετωπίσουν τα μαθηματικά και τις περισσότερες φορές τα          

αποφεύγουν. Αυτό υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναστοχαστούν         

σχετικά με τον τρόπο που διδάσκουν μαθηματικά έτσι ώστε να τα κάνουν πιο             

ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά για τους μαθητές. Ο δάσκαλος πολλές φορές          

εγκλωβισμένος στην ρουτίνα της δουλειάς του επικεντρώνεται στην διδασκαλία και          

στην ολοκλήρωση της ύλης, απλά και μόνο για να εκπληρώσει τη διοικητική του             

ευθύνη και ως εκ τούτου αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών για γνώση.             

Η διδασκαλία και η μάθηση των μαθηματικών είναι περίπλοκες διαδικασίες. Είναι           

δύσκολο να διακρίνουμε την επίδραση που έχει η αλλαγή μιας διδακτικής           

πρακτικής στη διαδικασία μάθησης, εξαιτίας της επίδρασης που ασκούν         

ταυτόχρονα άλλες διδακτικές δραστηριότητες και το πλαίσιο μέσα στο οποίο          

πραγματοποιείται η διαδικασία μάθησης (Grouws, Cebulla, 2000). Άλλωστε η         

εκμάθηση μιας μαθηματικής έννοιας είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο και           



κινείται σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης από το συγκεκριμένο ως το αφηρημένο           

(Λεμονίδης, 2003).  

Αυτή η σχέση που αποκτούν οι μαθητές με τα μαθηματικά ήδη από το ξεκίνημα              

στο σχολείο είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τους επηρεάσει σημαντικά και κατά την             

ενήλικη ζωή τους. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα μπορεί να αντληθεί από           

την έρευνα του Mehmet Bekdemir που δημοσιεύτηκε το 2010 με τίτλο: ⟪Το            

μαθηματικό άγχος των εν δυνάμει εκπαιδευτικών που σχετίζεται με τις σε βάθος             

αρνητικές εμπειρίες που είχαν όταν ήταν μαθητές⟫. Σύμφωνα με αυτήν την            

έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 167 εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, καταστάθηκε         

εμφανές ότι οι εμπειρίες των μαθητικών χρόνων των ερωτώμενων έπαιξαν          

καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία στάσεων σχετικά με τα μαθηματικά. Επίσης,          

στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων το άγχος τους για τα μαθηματικά συνδέεται           

άρρηκτα με τους εκπαιδευτικούς, την συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη άλλα και            

τις μεθόδους που χρησιμοποιούν κατά την διδασκαλία των μαθημάτων. 

Όλα τα παραπάνω κάνουν εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί κατέχουν έναν ιδιαίτερα           

σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των εμπειριών και των απόψεων που θα           

κατέχουν οι μαθητές τους για τα μαθηματικά καθώς αυτοί είναι η βασική πηγή             

εκμάθησης των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος. Η συμβολή τους είναι          

τεράστια εφόσον είναι τα πρότυπα των μαθητών, ειδικότερα στις μικρές ηλικίες ,            

που, σύμφωνα με τα ίδια τα παιδιά, γνωρίζουν τα πάντα ίσως και περισσότερα             

από τους ίδιους τους τους γονείς. Αυτό παρατηρείται διότι τα παιδιά συνδέουν το             

σχολείο και την διδασκαλία με την μάθηση, άρα ο δάσκαλος που είναι υπεύθυνος             

για αυτήν την διαδικασία οφείλει να κατέχει πληθώρα γνώσεων. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι         

εκπαιδευτικοί για να διδάξουν τα μαθηματικά επηρεάζουν τα συναισθήματα και τις           

στάσεις των μαθητών τους πάνω στο αντικείμενο αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος των            

παιδαγωγών χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας στις τάξεις       

τους, κάτι που σημαίνει ότι η γνώση κατευθύνεται από τον δάσκαλο στο μαθητή             

και όχι το αντίθετο. Σε αυτό το μοντέλο, ο μαθητής είναι παθητικός παραλήπτης             

των πληροφοριών που του προσφέρει ο εκπαιδευτικός και δεν έχει ιδιαίτερα           

έντονη και ενεργή συμμετοχή κατά την διαδικασία της μάθησης. Το αναλυτικό           

πρόγραμμα προσφέρει μια κατεύθυνση στους δασκάλους οι οποίοι παλεύοντας         



να ολοκληρώσουν την προτεινόμενη ύλη του υπουργείου, φορτώνουν τους         

μαθητές με πληθώρα ασκήσεων και πληροφοριών τα οποία οφείλουν οι μαθητές           

να αποστηθίσουν. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μια αλλαγή στην          

νοοτροπία αυτή και γίνονται κάποιες προσπάθειες για να εξαλειφθεί η άποψη ότι            

με τις περισσότερες ασκήσεις τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα, αλλά ακόμα          

βρισκόμαστε σε πολύ πρωταρχικό στάδιο αυτής της πρωτοβουλίας. Στην Ελλάδα,          

για παράδειγμα, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας εγκρίθηκε η           

δράση με θέμα : « Η τσάντα στο σχολείο » . Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά              

μέσα στην εγκύκλιο : 

«Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας          

των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο         

το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την            

Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο           

Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα. 

Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια           

συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην           

ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του          

Σαββατοκύριακου.» 

 

Ρεαλιστικά μαθηματικά 

 

Κατά την δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκε μία απότομη αλλαγή στην          

ολλανδική σχολική πραγματικότητα και ιδιαίτερα στην μαθηματική εκπαίδευση        

(Wubbels, 1997). Μέχρι τότε κυριαρχούσε η μηχανιστική προσέγγιση, η οποία          

αντιμετωπίζει τα μαθηματικά ως ένα σύστημα από κανόνες και αλγόριθμους. Η           

έμφαση δίνεται στην επαλήθευση και εφαρμογή αυτών των κανόνων σε          

προβλήματα παρόμοια με προηγούμενα προβλήματα που έχουν επιλύσει οι         

μαθητές στην τάξη. Επιπλέον, δίνεται μεγάλη προσοχή σε μια προσεκτική και           

βήμα προς βήμα προσέγγιση, στην απομνημόνευση και εκμάθηση των «κόλπων»          

που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων. 



Όλα αυτά άλλαξαν με την βοήθεια του H. Freudenthal και των συνεργατών του,             

οι οποίοι στα πλαίσια του «Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μαθηματικής           

Εκπαίδευσης» στην Ολλανδία έθεσαν τα θεμέλια της ρεαλιστικής μαθηματικής         

εκπαίδευσης.  

Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις, την μηχανιστική και την           

ρεαλιστική, είναι η διαδικασία, καθώς στην πρώτη περίπτωση τα προβλήματα          

χρησιμοποιούνται ως μέσο εξάσκησης στην επίλυση ενώ στην δεύτερη         

περίπτωση ως πηγή μάθησης και ανάπτυξης στρατηγικών. Όπως το εξηγεί και ο            

Freudenthal (1978), αυτό αντανακλά την αλλαγή από τα μαθηματικά ως μάθημα           

κατασκευασμένο κυρίως από τους μαθηματικούς, σε μαθηματικά ως μάθημα που          

δημιουργείται από τους ίδιους τους μαθητές. Σύμφωνα με την οπτική του           

Freudenthal τα μαθηματικά αποτελούν μία ανθρώπινη διαδικασία (1971-1973) και         

θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναδημιουργήσουν τα           

μαθηματικά, οργανώνοντας ή καταστάσεις της πραγματικότητας με βάση τα         

μαθηματικά είτε μαθηματικές σχέσεις έτσι ώστε να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο.          

Συνεπώς, περισσότερη έμφαση δίνεται στο περιεχόμενο το οποίο επεξεργάζονται         

οι μαθητές και το οποίο είναι αναγκαίο να είναι πραγματικό γι’ αυτούς. Αυτός είναι              

και ο λόγος, άλλωστε για τον οποίο ονομάζεται ρεαλιστική μαθηματική          

εκπαίδευση. 

Τα ρεαλιστικά μαθηματικά της Ολλανδίας είχαν σαν στόχο οι μαθητές να           

καταφέρουν οι ίδιοι να κατασκευάσουν την μαθηματική γνώση μέσω της ανάλυσης           

και επεξεργασίας προβλημάτων που κατέχουν περιεχόμενο που προέρχεται από         

την πραγματική ζωή (Freudenthal, 1978; Treffers, 1987). Οι μαθητές θα πρέπει           

μέσω της επίλυσης τέτοιων προβλημάτων να αναπτύξουν τις κατάλληλες         

στρατηγικές και πρακτικές που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση, ενώ πολύ           

σημαντικό ρόλο κατέχει η συζήτηση μεταξύ των συμμαθητών. Είναι λογικό όταν           

ένας αριθμός ανθρώπων έρχονται αντιμέτωποι με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα να          

παρατηρηθούν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Έτσι και ο κάθε μαθητής         

σύμφωνα με τις εμπειρίες του αλλά και το γνωστικό του υπόβαθρο ακολουθεί            

διαφορετικό δρόμο στην επίλυση των προβλημάτων. Η συζήτηση λοιπόν μεταξύ          

των μαθητών για τις στρατηγικές που ακολούθησαν και τα αντίστοιχα          

αποτελέσματα στα οποία οδηγήθηκαν συμβάλλουν σημαντικά στο να καταλήξουν         



οι μαθητές στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος λύσης            

ενός προβλήματος και ότι οφείλουν να είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν           

διαφορετικές απόψεις από τους συμμαθητές τους. Με άλλα λόγια, εφόσον η           

μάθηση θεωρείται μια κοινωνική δραστηριότητα, η εκπαίδευση των μαθηματικών         

οφείλει να βασίζεται στην αλληλεπίδραση. Οι μαθητές κατά τη διδασκαλία έχουν           

την ευκαιρία να επεξεργαστούν όχι μόνο τις δικές τους «κατασκευές» αλλά και των             

συμμαθητών τους. Για τη ρεαλιστική εκπαίδευση γενικά, η μαθησιακή διαδικασία          

εξελίσσεται στα πλαίσια μιας αλληλεπιδραστικής, αμφίδρομης διδασκαλίας όπου        

εκτός από το χρόνο για ατομική εργασία πρέπει να δίνεται και η ευκαιρία για              

ομαδική συζήτηση, συλλογική προσπάθεια, παρουσίαση και κρίση εργασιών,        

ανταλλαγή επιχειρημάτων κλπ. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι πολύ δύσκολο καθώς          

στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην πλειοψηφία τουλάχιστον των περιπτώσεων, ο         

δάσκαλος είναι το επίκεντρο της διαδικασίας και μόνο ο δικός του τρόπος            

επίλυσης χρησιμοποιείται κατά κόρων από τους μαθητές.  

Η θεωρία της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης διαμορφώθηκε στη βάση         

κυρίως τριών θεωρητικών αξόνων (Van den Heuvel-Panhuizen & Drijvers, 2014) : 

I. Την θεωρία των επιπέδων (Van Hiele,1986) η οποία αναφέρεται στην            

διαδικασία μετάβασης από το ένα επίπεδο σκέψης στο άλλο και τον ρόλο που             

διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός σε αυτή. Αρχικά, είχε δημιουργηθεί για να εξηγήσει           

τα επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης όμως μπορεί να γενικευθεί. Σύμφωνα με           

αυτήν τη θεωρία λοιπόν ο δάσκαλος με την κατάλληλη καθοδήγηση, βοηθά τον            

μαθητή να περάσει από τα πέντε επίπεδα σκέψεις τα οποία είναι: 

1. Ολιστικό 

2. Αναλυτικό 

3. Συσχετιστικό 

4. Παραγωγικό  

5. Αυστηρότητας 

 

Η θεωρία αυτή υπογραμμίζει την κεντρικό ρόλο που λαμβάνει ο τρόπος           

διδασκαλίας για την μετάβαση των μαθητών από το ένα επίπεδο στο άλλο καθώς             

και την διαδοχικότητα των επιπέδων αφού ο μαθητής πρέπει να περάσει σταδιακά            

από όλα τα επίπεδα. 



 II. Την διδακτική φαινομενολογία του Freudenthal.  

Ο Freudenthal αντιμετωπίζει τις μαθηματικές έννοιες ως «εργαλεία»        

οργάνωσης των πραγματικών φαινομένων. Η αφετηρία του μαθητή είναι η          

προβληματική κατάσταση που επιζητά οργάνωση και μέσω αυτής της διαδικασίας          

καταφέρουν οι μαθητές να επανεφεύρουν τα μαθηματικά , να κατανοήσουν και να            

χειριστούν με τον κατάλληλο τρόπο τις μαθηματικές έννοιες. Αυτό σημαίνει οτι ο            

σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να φέρει αντιμέτωπο το μαθητή με εκείνα τα            

φαινόμενα, για τα οποία οι μαθηματικές έννοιες και δομές αποτελούν οργανωτικά           

εργαλεία, με στόχο να τα διαμορφώσουν μόνοι τους, να μάθουν να τα χειρίζονται             

και να τα χρησιμοποιούν στα πλαίσια ευρύτερων διδακτικών στόχων         

(Κολέζα,2000). 

III. Την προοδευτική μαθηματικοποίηση (Wiskobas). O Treffers(1978, 1987)        

αναφέρει ότι υπάρχουν δύο τρόποι μαθηματικοποίησης η οριζόντια και η          

κατακόρυφη. Στην περίπτωση της οριζόντιας μαθηματικοποίησης, τα μαθηματικά        

εργαλεία χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και επίλυση ενός προβλήματος που          

βρίσκεται στην καθημερινή ζωή, άρα πραγματοποιείται η μετατροπή ενός         

πραγματικού προβλήματος σε μαθηματικό. Η κάθετη μαθηματικοποίηση, αντίθετα,        

σημαίνει κάθε είδους αναδιοργάνωση και πράξεις των μαθητών στο ίδιο το           

μαθηματικό σύστημα. Σε όλα τα στάδια της μαθηματικοποίησης, ο         

εκπαιδευόμενος αναστοχάζεται τις αποφάσεις του και σκέφτεται προσεκτικά τις         

ενέργειές του, εκτιμά την πρόοδό του, ανταλλάσσει απόψεις και αλληλεπιδρά με           

τους συμμαθητές του και αξιολογεί τα αποτελέσματα που παίρνει. Ο Freudenthal           

τόνισε, ωστόσο, ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών κόσμων δεν είναι σαφείς             

και ότι, κατά την άποψή του, οι κόσμοι δεν είναι, στην πραγματικότητα, ξεχωριστοί             

αλλά αλληλοεπικαλύπτονται.  

Τα ρεαλιστικά μαθηματικά, λοιπόν έχουν σκοπό να αλλάξουν τη μάθηση των           

μαθηματικών έτσι ώστε να είναι περισσότερο διασκεδαστική και να έχει νόημα για            

τους μαθητές με την εισαγωγή τους σε προβλήματα εντός της καθημερινότητας.           

Τα ρεαλιστικά μαθηματικά ξεκινούν με την ανάληψη προβλημάτων που         

σχετίζονται με τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μαθητών. Ο δάσκαλος τότε ενεργεί             

ως διευκολυντής για να βοηθήσει τους μαθητές να λύσουν με βάση τα            

συμφραζόμενα. Η εκμάθηση των μαθηματικών δεν είναι η απορρόφηση μιας          



συλλογή «άσχετων» μεταξύ τους γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά η οικοδόμηση          

εννοιών μέσα σε μια δομημένη ενότητα. Επειδή οι μαθηματικές έννοιες – όπως και             

τα πραγματικά φαινόμενα - σπανίως εκφράζουν μια και μόνο δομή, θα πρέπει οι             

μαθησιακές πορείες να αλληλοεμπλέκονται και να συσχετίζονται μεταξύ τους.         

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα ρεαλιστικά μαθηματικά δίνουν         

έμφαση στην ύπαρξη πλούσιων θεματικών πλαισίων συνδεδεμένων με την         

εμπειρία του παιδιού, στην ενοποίηση των μαθηματικών με άλλα μαθήματα, στην           

ανακατασκευαστική υπόσταση της μάθησης και στην συνεργασία μέσα σε         

ετερογενείς ομάδες.  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

 

Η μαθηματική γνώση κατασκευάζεται από την πρώιμη παιδική ηλικία και          

έπειτα, ενώ είναι συχνά σε μεγάλο βαθμό δομημένη πριν από το τέλος της             

εκπαίδευσης του εν δυνάμει εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν να         

αποκτούν την γνώση της διδασκαλίας των μαθηματικών κατά την διάρκεια των           

μαθητικών τους χρόνων, με βάση τις μαθησιακές τους εμπειρίες (Feiman-Nemser,          

1989). Μαθαίνουν την παιδαγωγική των μαθηματικών κατά τη διάρκεια της          

εκπαίδευσης τους στο πανεπιστήμιο, στα μαθήματα μαθηματικών και στα         

μεθοδολογικά μαθήματα, στα οποία επίσης λαμβάνουν τη γνώση των         

μαθηματικών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, το πιο σημαντικό          

μέρος της εκμάθησης αυτής της γνώσης από τους εκπαιδευτικούς πιθανότατα          

λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ίδιας της διδασκαλίας, είτε της διδασκαλίας            

κατά την διάρκεια των σπουδών τους μέσω της πρακτικής άσκησης είτε όταν            

έχουν ήδη διοριστεί σε δημοτικά σχολεία. 

Βασικές διεργασίες τις οποίες κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να πραγματοποιεί         

είναι να αναστοχάζεται, να συζητά με συναδέλφους, να ψάχνει τους καλύτερους           

τρόπους με τους οποίους θα στηρίξει τους μαθητές κατά την διαδικασία           

ανάπλασης της προσωπικότητάς και του χαρακτήρα τους ενώ ο βασικός στόχος           

του δασκάλου είναι να διευκολύνει στην ανακατασκευή ενός μέρους των γνώσεων           



για τα μαθηματικά του εκπαιδευτικού από τον εκπαιδευόμενο. Οποιαδήποτε μέσα          

καθοδήγησης υιοθετούνται από τον εκπαιδευτικό χρειάζονται μία βασική γνώση         

του αντικειμένου έτσι ώστε να καθοδηγήσει τις απαντήσεις του μαθητευόμενου,          

αλλά και την καλύτερη κατανόηση. Οι γνώσεις μαθηματικών που διαθέτει          

εκπαιδευτικός θα ενισχύσουν τις εξηγήσεις του εκπαιδευτικού, την κατανόηση των          

παρανοήσεων των μαθητών, την αποδοχή των μεθόδων των μαθητών κ.ά.          

Συνεπώς η μαθηματική γνώση προσφέρει την βάση της παιδαγωγικής γνώσης          

του εκπαιδευτικού και τις ικανότητες για να διδάσκει μαθηματικά. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία και           

γνώσεις για να μπορέσουν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή βοήθεια στους           

μαθητές τους. Τέτοια εργαλεία είναι η γνώση της διδασκαλίας των μαθηματικών           

που περιλαμβάνει τη γνώση προσεγγίσεων - στρατηγικών σε μαθηματικά θέματα          

του σχολείου, τους διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των μαθηματικών,        

συμπεριλαμβανομένου της επίλυσης προβλήματος. Ακόμη, γνώσεις των μεθόδων        

που χρησιμοποιούν συχνότερα οι μαθητές αλλά και τα λάθη και τις παρανοήσεις            

τους πάνω στις εργασίες που αναλαμβάνουν. Είναι η γνώση όπου ο           

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για να αλλάξει, να παρουσιάσει τη γνώση των          

μαθηματικών αλλά και να διδάξει. 

Άλλο ένα εργαλείο είναι η γνώση του προγράμματος των μαθηματικών που            

συμπεριλαμβάνει την γνώση σχεδίων που χρησιμοποιούνται για να διδαχθούν τα          

μαθηματικά, το περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο ο παιδαγωγός θα            

διαχειριστεί την ύλη του προγράμματος σπουδών και των διαφόρων         

εκπαιδευτικών πηγών και εξοπλισμών που του προσφέρονται είτε μέσω του          

διαδικτύου είτε μέσω του σχολείου.  

Η ευθύνη όμως του εκπαιδευτικού που διδάσκει μαθηματικά στα παιδιά είναι να            

συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, στη κατανόηση σε βάθος της            

μαθηματικής γλώσσας και σκέψης, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στρατηγικών         

αλλά κυρίως στη δημιουργία θετικών στάσεων προς τα μαθηματικά. Αυτό φυσικά           

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν ο δάσκαλος αναλώνεται στην επιβολή της           

παπαγαλίας και των δικών του μεθόδων επίλυσης στους μαθητές του. Φυσικά           

όλες αυτές οι πρακτικές υιοθετούνται από τους παιδαγωγούς καθώς τους δίνουν           

την ευκαιρία να κερδίσουν πολύτιμο διδακτικό χρόνο, έτσι ώστε να καταφέρουν να            



ανταπεξέλθουν στο αναλυτικό πρόγραμμα, όμως στην ουσία δυστυχώς δεν         

καταφέρνει να οδηγήσει τους μαθητές σε ουσιαστική μάθηση και κατανόηση του           

εκάστοτε αντικειμένου. Σύμφωνα με τον Treffers (1987), οι εκπαιδευτικοί βοηθούν          

τα παιδιά να εξελίξουν τις στρατηγικές τους σε πιο επίσημες προσεγγίσεις τις            

οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και σε άλλες καταστάσεις .  

Όταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι να επιλύουν ρεαλιστικά           

προβλήματα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν και να παρέχουν           

στους μαθητές τους τα κατάλληλα ρεαλιστικά προβλήματα που θα τους          

βοηθήσουν για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών που διδάσκονται. Ένα          

χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό το θέμα μας δίνεται μέσα από το άρθρο που             

δημοσιεύτηκε στο Journal of Physics το έτος 2018, με τίτλο: « Τα προβλήματα             

που αντιμετωπίζουν οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί στην παρουσίαση μαθηματικών         

προβλημάτων». Εκεί παρουσιάζεται μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 15         

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς από το τμήμα της μαθηματικής εκπαίδευσης όπου         

κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους για να διδάξουν σε σχολεία, πήραν            

μέρος σε μία τάξη μικροδιδασκαλίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παιδαγωγοί           

αυτοί έκαναν ορισμένα λάθη στην διατύπωση ερωτήσεων και προβλημάτων που          

έδιναν στους μαθητές τους. Τα λάθη αυτά με την σειρά τους καθιστούσαν τα             

παραδείγματα ασαφή και έτσι οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε           

σωστές και λογικές απαντήσεις. 

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον και τα            

αποτελέσματά του θα έδιναν σημαντική ανατροφοδότηση στους ίδιους τους         

εκπαιδευτικούς, τέτοια ανατροφοδότηση που ίσως να τους παρακινούσε να         

αλλάξουν στάση και να προσπαθήσουν να συνδέσουν τα μαθηματικά σαν          

αντικείμενο με την καθημερινή ζωή, δεν βρέθηκαν πολλές αντίστοιχες έρευνες. 

 

Επίλυση προβλήματος 

 

Η επίλυση προβλήματος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες για          

την κατανόηση των μαθηματικών.  



Αρχικά, θεωρείτε χρήσιμο να γίνει μια μικρή αναφορά της έννοιας του           

προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, πρόβλημα θεωρούμε μια κατάσταση για την         

οποία δεν γνωρίζουμε με απόλυτη σιγουριά το τρόπο με τον οποίο πρέπει να             

λειτουργήσουμε για να επιλύσουμε το θέμα που παρουσιάζεται. Συνεπώς μπορεί          

μια κατάσταση να θεωρείται πρόβλημα για ένα άτομο ενώ για ένα άλλο να μην              

είναι (Κολέζα, 2009). Τα προβλήματα ρεαλιστικών μαθηματικών ειδικότερα,        

αναφέρονται σε προβληματικές καταστάσεις που μπορούν να παρουσιαστούν        

στην καθημερινότητα του ανθρώπου και επιζητούν μία λύση. 

Ένα πρόβλημα μπορεί να έχει τη μορφή ενός λεκτικού προβλήματος αλλά           

ενδέχεται επίσης να εμφανίζεται με τη μορφή παιχνιδιού, μιας ιστορίας ή           

παραμυθιού, να αναπαρίσταται από μοντέλα, σχήματα ή γραφήματα ή να          

αποτελεί συνδυασμό όλων των προηγούμενων. Μια κατηγοριοποίηση που θα         

μπορούσαμε να δώσουμε στα προβλήματα θα ήταν: ανοιχτά και κλειστά. Τα           

ανοιχτά προβλήματα δέχονται πολλές απαντήσεις ενώ τα κλειστά αναφέρονται σε          

κάτι συγκεκριμένο και δέχονται μία απάντηση. Συνήθως, θεωρείται χρήσιμο         

εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν στους μαθητές ένα πλήθος          

ασθενών ή μερικώς δομημένων προβλημάτων, γιατί είναι σύνθετα και ανοιχτά,          

χωρίς συγκεκριμένη λύση. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι μαθητές ερευνούν τα            

δεδομένα που τους παρέχει το πρόβλημα και λόγω της δυσκολίας τους,           

παρακινείται το ενδιαφέρον τους και ανταλλάσσουν απόψεις με τους συμμαθητές          

τους ώστε να καταφέρουν να βρουν την λύση. Για πολλούς ερευνητές η            

διδασκαλία των μαθηματικών είναι η επιλογή των κατάλληλων προβλημάτων που          

έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά και τα κινητοποιούν για να αναζητήσουν τη λύση             

τους (Sierpinska, 1994) . 

Οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με την επίλυση           

ρεαλιστικών προβλημάτων, να κατανοούν το γενικότερο θέμα τους. Είναι         

ξεκάθαρο πως αν δεν γνωρίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν με βάση             

την λογική και όχι με βάση τα μαθηματικά μοντέλα δεν θα έχουν την δυνατότητα              

να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κάνουν το αντίστοιχο. Όπως προαναφέρθηκε           

οι γνώσεις των εκπαιδευτικών κατέχουν έναν πολύ καθοριστικό ρόλο στις γνώσεις           

τις οποίες θα αποκτήσουν οι μαθητές γιατί επηρεάζουν τον τρόπο δράσης και τις             

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Αν ο δάσκαλος παραμένει         



προσκολλημένος στις μαθηματικές φόρμουλες και στην εκμάθηση εύκολων        

κόλπων επίλυσης προβλημάτων, οι πιθανότητες είναι ότι και οι μαθητές του θα            

εξοικειωθούν με έναν τέτοιο τρόπο αντιμετώπισης των μαθηματικών και δεν θα           

είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους δίνονται με βάση την            

λογική και την πραγματικότητα. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει τίτλο: « Σε ποιο βαθμό, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί            

είναι εξοικειωμένοι και ικανοί να επιλύσουν ρεαλιστικά μαθηματικά προβλήματα »          

και σκοπός της είναι η μελέτη των απαντήσεων εν δυνάμει εκπαιδευτικών όταν            

έρχονται αντιμέτωποι με ρεαλιστικά μαθηματικά προβλήματα. Το συγκεκριμένο        

θέμα επιλέχθηκε εφόσον μελετήθηκαν κάποιες έρευνες και θεωρίες σχετικές με το           

αντικείμενο και κρίθηκε αναγκαίο να αναλυθεί ο τρόπος σκέψεις των          

εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους προβλήματα. Σύμφωνα με όλα αυτά που έχουν           

προαναφερθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαμόρφωση στάσεων και         

αντιλήψεων απέναντι στα μαθηματικά είναι καίριος. Αν ο ίδιος ο παιδαγωγός           

δυσκολεύεται να κατανοήσει ότι τα μαθηματικά είναι ένα κομμάτι της          

καθημερινότητας και να τοποθετήσει τις απαντήσεις του μέσα σε ρεαλιστικά          

πλαίσια, το πιθανότερο είναι να οδηγήσει και τους μαθητές του σε μια τέτοια             

αντιμετώπιση. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου οι μαθητές         

επηρεάζονται από την στάση του εκπαιδευτικού και όταν ενηλικιωθούν περνάνε          

τις ίδιες απόψεις στα παιδιά τους ή αν έχουν γίνει οι ίδιοι εκπαιδευτικοί στους              

μαθητές τους. 

Υπάρχει μια πληθώρα ερευνών που μελετά τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων          

από μαθητές όλων των βαθμίδων, όμως δυστυχώς σπάνια οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί            

αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας. Ωστόσο θεωρείται σκόπιμο να         

παρουσιαστούν παρακάτω κάποια παραδείγματα αντίστοιχων ερευνών για να        

δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη άποψη πάνω στο θέμα. 

Σε έρευνα των Gazit και Patkin (2012) εξετάστηκαν 87 ενήλικες, 34 ακαδημαϊκοί            

που πραγματοποίησαν αλλαγή σταδιοδρομίας ώστε να γίνουν καθηγητές        



μαθηματικών στο γυμνάσιο, 29 δάσκαλοι μαθηματικών δημοτικών σχολείων και         

24 προπτυχιακοί φοιτητές που που ήταν στο τρίτο έτος σπουδών τους ώστε να             

γίνουν δάσκαλοι μαθηματικών σε δημοτικά σχολεία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι          

ακόμη και οι ενήλικες με μαθηματικό υπόβαθρο τείνουν να κάνουν λάθη στην            

επίλυση καθημερινών πραγματικών προβλημάτων. Μόνο το 70% περίπου των         

ενηλίκων που έχουν προσανατολισμό στα μαθηματικά κατάφερε να λύσει σωστά          

το πρόβλημα του δείγματος. Το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας αποδείχτηκε από          

τους ακαδημαϊκούς, ενώ το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας εκδηλώθηκε από τους          

εν δυνάμει εκπαιδευτικούς. Μια άλλη έρευνα του Gazit μελετάει την ικανότητα των            

μαθητών που βρίσκονται στην πρώτη λυκείου και μελλοντικών εκπαιδευτικών να          

λύσουν προβλήματα λογικής-μαθηματικής σκέψης. Η δυσκολία των προβλημάτων        

αυτών υπολογίζεται να μην ξεπερνάει την δυσκολία αντίστοιχων προβλημάτων         

του δημοτικού. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν πληθώρα στρατηγικών ενώ οι         

εκπαιδευτικοί προτίμησαν αλγόριθμους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα        

υποκείμενα με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων ήταν οι μαθητές λυκείου. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα των Zacharos και Koustourakis (2011)         

μελέτησε 27 μεταπτυχιακούς φοιτητές, κάποιοι από τους οποίους δίδασκαν ενώ οι           

υπόλοιποι είχαν σκοπό να διδάξουν στο μέλλον είτε στην πρωτοβάθμια είτε στην            

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές αυτοί ήρθαν αντιμέτωποι με τρία         

μαθηματικά προβλήματα σχετικά με τις χρηματικές συναλλαγές τα οποία         

αντλήθηκαν από το βιβλίο των μαθητών της δευτέρας τάξης του δημοτικού           

σχολείου. Τα υποκείμενα της έρευνας εκτός από την επίλυση θα έπρεπε να            

παρέχουν και σχολιασμό πάνω στις προβληματικές καταστάσεις που        

αντιμετώπισαν κάτι που έδειξε ότι οι δυσκολίες που υπήρχαν στην          

αποκρυπτογράφηση των προβλημάτων αυτών τα καθιστούσαν παιδαγωγικά       

ελλιπή.  

Το 2012 μια έρευνα της Ji-Eun Lee διερεύνησε τις αντιλήψεις των μελλοντικών            

εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων σχετικά με τις πραγματικές συνδέσεις που         

πραγματοποιούν στις περιπτώσεις των προβλημάτων που χρησιμοποιούν       

ιστορίες. Η έρευνα έδειξε ότι τα προβλήματα που έθεσαν οι συμμετέχοντες δεν            

αντικατοπτρίζουν τις πεποιθήσεις τους για την συσχέτιση με την καθημερινότητα.          

Τα περισσότερα από τα προβλήματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως          



τυπικά εφόσον μπορούν να λυθούν με απλή χρήση ενός ή και παραπάνω            

αριθμητικών πράξεων. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με τις γενικά θετικές          

πεποιθήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης περιεχομένων        

της πραγματικής ζωής στα προβλήματα και αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό που             

σκέφτονται και αυτό που κάνουν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απαραιτήτως          

πανομοιότυπα. 

Μια ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Inoue (2008) σε ένα δείγμα            

προπτυχιακών φοιτητών έδειξε ότι οι περισσότεροι φοιτητές απέτυχαν να δώσουν          

ρεαλιστικές απαντήσεις ενώ παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των δεδομένων         

επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, όσο μικρότερος          

ήταν ο αριθμός των δεδομένων τόσο μεγαλύτερη ήταν η επιτυχία στην ανεύρεση            

των ρεαλιστικών λύσεων. 

Μια ακόμα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 26 εν δυνάμει εκπαιδευτικούς της          

Τουρκίας οι οποίοι βρίσκονταν στο τρίτο έτος των σπουδών τους. Αυτή η έρευνα             

της Ersoy (2016) μελέτησε αν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί είχαν την ικανότητα να            

επιλύσουν δυο προβλήματα εφόσον διδάχτηκαν για 3 εβδομάδες ώστε να          

αυξήσουν τις γνώσεις και τις στρατηγικές τους πάνω στην επίλυση προβλημάτων.           

Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά αφού η απόδοση των υποκειμένων          

φάνηκε να βελτιώνεται. Σημαντικό εδώ είναι να σημειωθεί ότι οι φοιτητές ήταν σε             

θέση να κατανοήσουν τα δεδομένα αλλά έβρισκαν περισσότερες δυσκολίες στην          

ανεύρεση του ζητούμενου. 

Η μεταπτυχιακή εργασία της Μπαλωμένου (2018) μελετούσε την ικανότητα των          

100 ενηλίκων του δείγματος να επιλύσουν ρεαλιστικά προβλήματα. Η έρευνα          

χωρίζονταν σε δύο μέρη: αρχικά, οι ενήλικες έλυσαν γραπτά έξι ρεαλιστικά           

προβλήματα, ενώ στη συνέχεια σχηματίστηκαν ομάδες οι οποίες ήρθαν         

αντιμέτωπες με ένα ρεαλιστικό πρόβλημα. Η επίδοσή τους μετρήθηκε πριν και           

μετά την περίοδο διδασκαλίας των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων. Οι         

απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν αρκετά καλές, καταγράφηκε ικανοποιητικός        

αριθμός ρεαλιστικών απαντήσεων ενώ μεγαλύτερη δυσκολία παρατηρήθηκε σε        

προβλήματα πολλών βημάτων. 

Παρόλο που δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς, είναι ενδιαφέρον         

να παρατεθεί και η έρευνα των Βρυώνη και Μπαραλή (2015), οι οποίοι παρείχαν             



σε μαθητές γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς τρία προβλήματα ρεαλιστικών         

μαθηματικών. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: ⟪επιχειρήθηκε να διερευνηθεί       

κατά πόσο όταν επιλύουν ρεαλιστικά – αυθεντικά προβλήματα, λαμβάνουν υπόψη          

τους το πραγματικό «πλαίσιο» το οποίο περιγράφουν, δηλαδή τις πραγματικές          

συνθήκες και δίνουν αντίστοιχα ρεαλιστικές απαντήσεις». Τόσο τα παιδιά όσο και           

οι γονείς δυσκολεύτηκαν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στην επίλυση των          

προβλημάτων άλλα και στην κατανόηση ότι τα παραδείγματα που δόθηκαν          

αποτελούν και αυτά προβληματικές καταστάσεις παρόλο που δεν συνάδουν με το           

περιεχόμενο που έχουν συνήθως τα τυπικά σχολικά προβλήματα. Μια αντίστοιχη          

έρευνα είχαν πραγματοποιήσει και σε δείγμα 65 εκπαιδευτικών οι οποίοι          

κλήθηκαν να απαντήσουν σε προβλήματα με ρεαλιστικό περιεχόμενο. Τα         

αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν με ένα επιπλέον δείγμα 36         

εκπαιδευτικών που απάντησαν τα ίδια προβλήματα. Από τις απαντήσεις που          

δόθηκαν οι ερευνητές παρατήρησαν ότι: « Σε όλα τα προβλήματα οι εκπαιδευτικοί            

με λιγότερα από 10 χρόνια υπηρεσίας έδωσαν περισσότερες ρεαλιστικές         

απαντήσεις». Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι στην ομάδα των εκπαιδευτικών που         

είχαν δοθεί διευκρινίσεις για το είδος των προβλημάτων τα ποσοστά ρεαλιστικών           

απαντήσεων ήταν μεγαλύτερα άλλα σίγουρα όχι αντίστοιχα με τα αναμενόμενα. 

 

Μέθοδος  

Συμμετέχοντες 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019 σε 19 φοιτητές του           

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου δυτικής       

Μακεδονίας της Φλώρινας. Το δείγμα είχε αποφασιστεί εξ αρχής να είναι τυχαίο.            

Οι φοιτητές που επιλέχθηκαν να επεξεργαστούν το φύλλο εργασίας ήταν οι           

δευτεροετείς φοιτητές που παρακολουθούσαν το μάθημα : «Στοιχεία γεωμετρίας         

και επίλυση προβλημάτων». Αυτό συνέβη λόγω της φύσης του μαθήματος, το           

οποίο είχε πιο άμεση σχέση με το θέμα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία.             

Επίσης, το συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται από τον επιβλέπων καθηγητή         



της εργασίας, οπότε ήταν εύκολο να υπάρχει μια συνεργασία με την φοιτήτρια και             

να επιλεχθούν οι ώρες και ημερομηνίες που βολεύουν και τις δυο μεριές. 

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές αυτοί, από τους οποίους 17 ήταν γυναίκες και             

μόλις 2 άντρες, παρακολουθούσαν το μάθημα της 19 Μαρτίου 2019 και κατά την             

πρώτη ώρα του συγκεκριμένου μαθήματος κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα         

φύλλο εργασίας με τέσσερα προβλήματα, τα οποία είχαν ως κοινό στοιχείο ότι            

σχετίζονται με την πραγματικότητα, συνεπώς μιλάμε για ρεαλιστικά προβλήματα. 

Σκοπός και υποθέσεις 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός ικανότητας των εν δυνάμει             

εκπαιδευτικών στην επίλυση «ρεαλιστικών προβλημάτων» και στην καταγραφή        

των διάφορων στρατηγικών που ακολουθούν οι φοιτητές κατά την επεξεργασία          

των προβλημάτων. Όλα αυτά διερευνήθηκαν ύστερα από την λεπτομερή         

επεξεργασία των απαντήσεων των φοιτητών. 

 

Οι υποθέσεις-ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση με την παρούσα         

εργασία είναι οι εξής:  

● Είναι ικανοί οι φοιτητές να επιλύσουν προβλήματα ρεαλιστικών μαθηματικών; 

●Ο τρόπος σκέψης και επεξεργασίας των προβλημάτων επηρεάζει το τελικό          

αποτέλεσμα και την απάντηση στο ερώτημα; 

● Μπορούν οι προπτυχιακοί φοιτητές να κατανοήσουν μέσω της επεξεργασίας          

της εκφώνησης ότι τα προβλήματα αναζητούν σύνδεση με την πραγματική ζωή ή            

τα αντιμετωπίζουν αυστηρά με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουν μάθει να           

επιλύουν προβλήματα;  

 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Το εργαλείο που κρίθηκε καταλληλότερο για την διερεύνηση του         

συγκεκριμένου θέματος ήταν τέσσερα προβλήματα ρεαλιστικών μαθηματικών       

διαβαθμισμένης δυσκολίας (βλπ Παράρτημα). Ο αριθμός των προβλημάτων        



επιλέχθηκε να είναι αυτός για να διαρκέσει η διαδικασία σχεδόν μία ώρα. Με την              

ύπαρξη περισσότερων προβλημάτων, η φοιτήτρια θεώρησε ότι οι φοιτητές θα          

έχουν ήδη κουραστεί από την διαδικασία και δεν θα δώσουν την ανάλογη            

προσοχή όταν απαντούν στα προβλήματα. 

 

Τα προβλήματα, οι λόγοι που επιλέχθηκαν καθώς και οι απαντήσεις που           

θεωρήθηκαν σωστές και ρεαλιστικές παρατίθενται αναλυτικότερα παρακάτω: 

  

Πρώτο πρόβλημα 

 

Το σχολείο αποφάσισε να πάει εκδρομή. Τα παιδιά που θα πάνε στην εκδρομή             

είναι 138. Κάθε λεωφορείο μπορεί να πάρει 40 παιδιά. Πόσα λεωφορεία           

χρειαζόμαστε; 

  

Το συγκεκριμένο πρόβλημα κατασκευάστηκε από την φοιτήτρια που διεξάγει         

την συγκεκριμένη έρευνα και επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί λόγω της ευκολίας          

του. Θεωρήθηκε ότι οι φοιτητές θα έπρεπε πρώτα να επεξεργαστούν ένα κλασικό            

πρόβλημα ρεαλιστικών μαθηματικών το οποίο έχουν συναντήσει πολλές φορές         

τόσο σαν μαθητές όσο και στην καθημερινότητά τους. 

Η απάντηση σε ένα τέτοιο πρόβλημα είναι φανερή καθώς όταν οι φοιτητές θα             

ολοκληρώσουν την διαίρεση, το αποτέλεσμα θα είναι δεκαδικός αριθμός, και για           

την ακρίβεια ο αριθμός 3,45. Άρα θα έπρεπε να στρογγυλοποιήσουν προς τα            

πάνω και να πουν ότι χρειάζονται τέσσερα λεωφορεία για να μετακινήσουν όλους            

τους μαθητές καθώς δεν γινόταν να αναφερθεί ότι χρειάζονται 3,45 λεωφορεία για            

να πάνε όλοι οι μαθητές στην εκδρομή. Στην πραγματική ζωή ο δεκαδικός αυτός             

αριθμός δεν βγάζει κάποιο νόημα και αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον              

οποίον οι φοιτητές θα μπορούσαν με μεγάλη ευκολία να απαντήσουν σε ένα            

τέτοιου είδους πρόβλημα. 

Δεύτερο πρόβλημα 

 



Ένα πηγάδι είναι 14 μέτρα βαθύ. Ένα σαλιγκάρι βρίσκεται στον πυθμένα του            

πηγαδιού και σκαρφαλώνει 4 μέτρα κάθε μέρα. Κάθε νύχτα όμως γλιστράει 2            

μέτρα. Πόσες μέρες θα πάρει στο σαλιγκάρι για να φτάσει στην κορυφή του             

πηγαδιού; 

 

Η επιλογή αυτού του προβλήματος έγινε μετά την επεξεργασία ενός          

προβλήματος του βιβλίου: «Θεωρία και πράξη στην διδασκαλία των         

μαθηματικών» της Ευγενίας Κολέζα από το κεφάλαιο επίλυση προβλήματος. 

Το πρόβλημα αυτό θεωρήθηκε μέτριας προς μεγάλης δυσκολίας καθώς         

κρίθηκε από την φοιτήτρια ότι η πλειοψηφία των ατόμων που θα έρθουν            

αντιμέτωποι με ένα τέτοιου είδους πρόβλημα δεν θα σκεφτούν να το λύσουν με             

βάση την πραγματική ζωή.  

Το πρόβλημα με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται αρκετά εύκολο καθώς αν           

υπολογίσουν οι φοιτητές ότι κάθε μέρα ανεβαίνει 2 μέτρα, αφού την ημέρα            

σκαρφαλώνει 4 μέτρα και την νύχτα γλιστράει 2, μετά από μια απλή διαίρεση το              

αποτέλεσμα είναι ότι το σαλιγκάρι θα χρειαστεί εφτά μέρες για να φτάσει στην             

κορυφή του πηγαδιού. Η αλήθεια είναι όμως ότι αν πραγματοποιηθεί αναλυτικός           

υπολογισμός της διαδρομής του σαλιγκαριού στο διάστημα αυτών των ημερών το           

αποτέλεσμα δείχνει ότι το πρωί της έκτης ημέρας το σαλιγκάρι θα έχει φτάσει στην              

κορυφή. Αυτή η διαφορά στα αποτελέσματα γίνεται κατανοητή αν ληφθεί υπόψη           

του φοιτητή ότι με το να κάνει την απλοποίηση στην αρχή της επίλυσης δεν              

φαίνεται στο αποτέλεσμά του το γεγονός ότι την έκτη μέρα το σαλιγκάρι θα έχει              

φτάσει στην κορυφή καθώς μέσω αυτής της πράξης, στο αποτέλεσμα θα           

αντανακλώνται τα μέτρα που διένυσε την ημέρα αλλά και αυτά που έχει γλιστρήσει             

την νύχτα.  

Τρίτο πρόβλημα 

 

Στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν χαλιά για να καλύψουν όλο το πάτωμα του           

σπιτιού τους, σε όλα τα δωμάτια. Τα πατώματα καλύπτονται πλήρως από αυτά τα             

χαλιά, τα οποία είναι περίπου 3 x 6 μέτρα. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους             

μπορούν να ταξινομηθούν τα χαλιά για να καλύψουν ένα πάτωμα 6 x 15 μέτρων ; 



  

Το παραπάνω πρόβλημα αντλήθηκε αυτούσιο από το βιβλίο : «Θεωρία και           

πράξη στην διδασκαλία των μαθηματικών» της Ευγενίας Κολέζα, από το κεφάλαιο           

επίλυση προβλήματος. 

Το τρίτο πρόβλημα κρίθηκε ως το δυσκολότερο όλου του φύλλου εργασίας           

λόγω της πληθώρας των απαντήσεων που χρειάζεται. Η φοιτήτρια θεώρησε ότι           

είναι πολύ δύσκολο να βρουν οι συμφοιτητές της όλες τις απαντήσεις καθώς            

εργάζονται ατομικά και θα χρειαζόταν πολύ ώρα για να ψάξουν όλους τους            

πιθανούς συνδυασμούς. 

Η επίλυσή του χωρίζεται σε δύο μέρη με το πρώτο να είναι εύκολο και το                

δεύτερο να είναι δύσκολο, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της           

δυσκολίας του. Αρχικά, λοιπόν, οι φοιτητές θα πρέπει να υπολογίσουν το πόσα            

χαλιά θα χρειαστούν συνολικά για να καλύψουν όλο το πάτωμα, χωρίς κάποιο            

χαλί να επικαλύπτει κάποιο άλλο. Τα χαλιά που θα χρειαστούν μετά από τους             

απαραίτητους υπολογισμούς προκύπτουν ότι είναι 5. Στην συνέχεια, θα πρέπει να           

τα ταξινομήσουν στο χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν πλήρως την            

επιφάνεια του πατώματος που τους δίνεται. Οι διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να            

επιτευχθεί αυτό είναι 8 και είναι οι παρακάτω: 

 

 

 

Τέταρτο πρόβλημα 

 

Στο χωριό σας θέλετε να δέσετε ένα σχοινί ανάμεσα σε 2 στύλους που έχουν              

απόσταση 9 μέτρων για να απλώνετε τα ρούχα σας. Ψάχνετε στο σπίτι και             



βρίσκεται μόνο κομμάτια σχοινιού που έχουν 1,5 μέτρο. Πόσα από τα κομμάτια            

αυτά θα χρειαστείτε για να δέσετε τους 2 στύλους ; 

  

Το τελευταίο πρόβλημα όπως και τα δύο προηγούμενα προήλθε από το βιβλίο:            

«Θεωρία και πράξη στην διδασκαλία των μαθηματικών» της Ευγενίας Κολέζα,          

από το κεφάλαιο επίλυση προβλήματος. Η φοιτήτρια έκανε τροποποίηση τόσο σε           

κάποια δεδομένα όσο και στην εκφώνηση για να ταιριάζει το πρόβλημα           

περισσότερο σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής. 

Η δυσκολία του θεωρήθηκε μέτρια καθώς αυτό όπως και το δεύτερο πρόβλημα,            

με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται πολύ εύκολο, ενώ στην πραγματικότητα κρύβει           

μια παγίδα.  

Στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος αν ακολουθηθεί ο δρόμος των          

‘παραδοσιακών μαθηματικών’, αυτών δηλαδή που έχουμε όλοι συνηθίσει να         

χρησιμοποιούμε στο σχολείο με την μηχανική εφαρμογή των μαθηματικών τύπων,          

οδηγεί στην ολοκλήρωση μιας διαίρεσης που το αποτέλεσμα είναι το 6. Αν όμως             

τοποθετηθεί το πρόβλημα αυτό μέσα στα πλαίσια της καθημερινής ζωής, οι           

φοιτητές θα οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα          

σχοινί παραπάνω, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τους κόμπους           

τόσο μεταξύ των κομματιών σχοινιού τόσο και με τους στύλους. Συνεπώς,           

οποιαδήποτε λύση από εφτά και πάνω θεωρήθηκε σωστή. 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να συλλεχθούν τα δεδομένα ήταν η εξής: 

Την Τρίτη 19 Μαρτίου του 2019 και ώρα 3:00 ξεκίνησε το μάθημα: <<Στοιχεία             

γεωμετρίας και επίλυση προβλήματος>>. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας η           

φοιτήτρια εξήγησε στους 19 φοιτητές που παρευρίσκονταν στο μάθημα τον λόγο           

που βρίσκεται εκεί και τους ζήτησε να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας με τα             

τέσσερα προβλήματα. 



Το πρώτο πράγμα που τους ζητήθηκε ήταν να συμπληρώσουν το εξάμηνο το            

οποίο βρίσκονται και το φύλο τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι δεν               

κρίθηκε απαραίτητο να τοποθετηθούν άλλες πληροφορίες σχετικά με τους         

συμμετέχοντες στο φύλλο εργασίας, καθώς δεν επιλέχθηκε να μελετηθούν τα          

ερωτήματα που έχουν προαναφερθεί σε συνάρτηση με κάποια άλλη μεταβλητή.          

Στην συνέχεια, η φοιτήτρια τους εξήγησε ότι η διαδικασία θα παραμείνει ανώνυμη            

και ότι οι απαντήσεις τους δεν θα βαθμολογηθούν ως κομμάτι του συγκεκριμένου            

μαθήματος, οπότε δεν χρειάζεται να αγχώνονται για το αν οι απαντήσεις είναι            

σωστές ή λανθασμένες. Αντίθετα, τονίστηκε η ανάγκη να αναλύσουν και να           

επεξηγήσουν με όσο μεγαλύτερη λεπτομέρεια μπορούν τον τρόπο με τον οποίο           

λειτούργησαν κατά την επίλυση των προβλημάτων. Τα κίνητρα που δόθηκαν στα           

άτομα που παρευρίσκονταν εκείνη την ημέρα και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη          

έρευνα ήταν ότι θα σημειωθούν τα ονόματά τους από τον καθηγητή και θα             

επιβραβευθούν με μπόνους συμμετοχής.  

Δεν δόθηκε επεξήγηση ως προς το θέμα της πτυχιακής καθώς θεωρήθηκε ότι             

θα βοηθούσε τους φοιτητές στην επεξεργασία των προβλημάτων ενώ το μόνο           

που ζητήθηκε από τους φοιτητές ήταν να καταγράψουν όσο πιο καθαρά μπορούν,            

τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν να λύσουν τα προβλήματα. Όποιος τελείωνε            

μπορούσε να επεξεργαστεί ξανά τις απαντήσεις του και όταν θεωρούσε ότι δεν            

μπορούσε να προσθέσει κάτι, παρέδιδε το γραπτό του στη φοιτήτρια.          

Οποιοσδήποτε είχε κάποιες απορίες ή διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούσε να         

ρωτήσει οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας και θα παρέχονταν οι ανάλογες          

επεξηγήσεις όπου κρινόταν αναγκαίο. Οι μόνες ερωτήσεις για επεξηγήσεις που          

έκαναν οι φοιτητές αφορούσαν το τρίτο πρόβλημα όπου κάποιοι φοιτητές δεν           

κατανόησαν την εκφώνηση, ενώ κάποιοι άλλοι ζητούσαν διευκρινίσεις ως προς          

τον τρόπο που έπρεπε να αναφέρουν τους διάφορους συνδυασμούς διάταξης του           

χώρου. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι επέλεξαν να το περιγράψουν γραπτά,         

κάποιοι άλλοι με την χρήση σχημάτων ή και με βέλη που θα έδειχναν την              

κατεύθυνση που τοποθετούνται τα χαλιά. 

Μόλις ολοκλήρωσαν την διαδικασία όλοι οι φοιτητές και παρέδωσαν τα γραπτά           

τους έγινε μια ανάλυση και επεξήγηση των προβλημάτων, δόθηκε το θέμα της            

πτυχιακής και της έρευνας, και με τη βοήθεια των φοιτητών έγινε επεξεργασία των             



προβλημάτων και των αποτελεσμάτων τους. Οι φοιτητές όταν άκουσαν το θέμα           

της πτυχιακής συνειδητοποίησαν αμέσως σε ποια σημεία έπρεπε να επιλέξουν          

διαφορετικές απαντήσεις με εξαίρεση το τρίτο πρόβλημα που κατά την διάρκεια           

της συζήτησης κανείς δεν φάνηκε να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα που            

έδωσε. Παρόλο που είχε δοθεί μία ώρα για να ολοκληρώσουν όλα τα            

προβλήματα, όλοι οι φοιτητές κατάφεραν και τα ολοκλήρωσαν πριν το χρόνο           

αυτό, ενώ υπήρχε μεγάλη διαφορά στο χρόνο παράδοσης των φύλλων εργασίας           

ανάμεσα στους φοιτητές, καθώς η πρώτη φοιτήτρια παρέδωσε το γραπτό της πριν            

το τέλος του πρώτου μισάωρου, ενώ οι περισσότεροι συμφοιτητές της έκαναν           

σχεδόν διπλάσια ώρα για να ολοκληρώσουν όλο το φύλλο εργασίας. Βέβαια,           

όπως προαναφέρθηκε όλοι οι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις απαντήσεις τους πριν          

την λήξη την πρώτης ώρας γι’ αυτό και υπήρχε αρκετός χρόνος για επεξηγήσεις             

των αποτελεσμάτων και για ερωτήσεις πάνω στο θέμα της έρευνας. 

Αποτελέσματα 

Πρώτο πρόβλημα 

Το πρώτο πρόβλημα, όπως έχει προαναφερθεί, θεωρείται το ευκολότερο σε          

σχέση με τα υπόλοιπα. Η απάντηση του είναι εμφανής καθώς με την ολοκλήρωση             

των πράξεων γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν γίνεται να χρειαστούν 3 λεωφορεία για να             

χωρέσουν όλοι οι μαθητές, καθώς κάποια παιδιά θα περισσέψουν. Άρα θα πρέπει            

να προστεθεί ένα ακόμα λεωφορείο στο αποτέλεσμα της διαίρεσης για να           

μπορέσουν να πάνε εκδρομή όλοι οι μαθητές. Οι απαντήσεις των φοιτητών στο            

συγκεκριμένο πρόβλημα έδειξαν ότι όλοι κατάφεραν να κατανοήσουν τα δεδομένα          

και συνεπώς να καταλήξουν στην σωστή λύση, κάτι που είχε προβλεφθεί εξαρχής            

λόγω της μεγάλης ευκολίας που παρουσίαζε το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 



 

Παρόλο που όλες οι απαντήσεις των φοιτητών ήταν σωστές, υπήρχαν          

διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης και επεξεργασίας των προβλημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι εξής στρατηγικές: 

1. Πρόσθεση του αριθμού 40 μέχρι να προκύψει αριθμός μεγαλύτερος του          

138 (2 φοιτητές), 

2. Απλή μέθοδος των τριών (3 φοιτητές), 

3. Πολλαπλασιασμός με το 40 για να εμφανιστεί μεγαλύτερος αριθμός από          

το 138 (2 φοιτητές) 

4. Διαίρεση  (12 φοιτητές) 

 

 

 



Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι όλοι οι φοιτητές επεξήγησαν ότι θα πρέπει να γίνει              

στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, δηλαδή να προστεθεί ένα λεωφορείο στο          

αποτέλεσμα της διαίρεσης, για να μπορέσουν να χωρέσουν όλα τα παιδιά στα            

λεωφορεία. Επιπλέον μια φοιτήτρια που χρησιμοποίησε αρχικά διαίρεση, επέλεξε         

να επαληθεύσει το αποτέλεσμα κάνοντας πρόσθεση, ενώ μια άλλη έδωσε          

παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το πόσα παιδιά θα μπουν σε κάθε λεωφορείο            

κάτι που δεν ήταν απαραίτητο να διευκρινιστεί σύμφωνα πάντα με το ερώτημα            

που είχε τεθεί. Τέλος, από τους φοιτητές που χρησιμοποίησαν σαν μέθοδο την            

διαίρεση μόλις οι τρεις την έκαναν γραπτώς ενώ οι υπόλοιποι εννέα           

χρησιμοποίησαν κομπιουτεράκι μετά βέβαια από την διευκρίνηση της φοιτήτριας         

ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο. 

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, εφόσον όλες οι απαντήσεις ήταν σωστές δεν          

κρίθηκε αναγκαίο να γίνει συσχέτιση μεταξύ των μεθόδων επίλυσης των          

ρεαλιστικών προβλημάτων και το ποσοστό που αυτές επηρέασαν την απάντηση,          

αφού όλες οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο μέρος κρίθηκαν          

αποτελεσματικές. Συνεπώς, δεν είχε σημασία ποιον τρόπο επίλυσης επέλεξαν οι          

μαθητές, αφού γνώριζαν την σημασία των πράξεων που χρησιμοποιούσαν καθώς          

και των αποτελεσμάτων τους. 

Δεύτερο πρόβλημα 

 

Η εκφώνηση του δεύτερου προβλήματος, με μια πρώτη ανάγνωση, μπορεί να           

ξεγελάσει τον αναγνώστη καθώς παραπέμπει σε μια απάντηση που είναι          

λανθασμένη. Αυτό ήταν πιθανό να επηρεάσει πολλούς φοιτητές κατά την          

επεξεργασία του προβλήματος ιδιαίτερα αν η ανάγνωση των δεδομένων έγινε          

βιαστικά. Σε αυτό το πρόβλημα, η αλλαγή της δυσκολίας ήταν εμφανής καθώς            

δεκατέσσερις φοιτητές απάντησαν λανθασμένα, τέσσερις φοιτητές απάντησαν       

σωστά και μια φοιτήτρια έδωσε δύο απαντήσεις, η πρώτη έδινε το αποτέλεσμα για             

την στιγμή που το σαλιγκάρι θα φτάσει στην κορυφή αλλά θα είναι το βράδυ και η                

δεύτερη για την πρώτη στιγμή που θα φτάσει στην κορυφή. Η τελευταία φοιτήτρια,             

καθώς φάνηκε ότι κατανόησε την παγίδα που υπήρχε στο πρόβλημα αλλά           



μπερδεύτηκε από την εκφώνηση γι’ αυτό και έδωσε την διευκρίνηση με το            

επιθυμητό αποτέλεσμα, θεωρήθηκε ότι έδωσε την σωστή απάντηση. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικότερα στην παρακάτω πίτα: 

 

Η διαφορά που παρουσιάζεται στις απαντήσεις των φοιτητών οφείλεται στην          

προσέγγιση που ακολούθησαν κατά την επίλυση του συγκεκριμένου        

προβλήματος. Πιο αναλυτικά, τέσσερις φοιτητές αποφάσισαν να καταγράψουν        

λεπτομερώς την διαδικασία που ακολούθησαν προσθέτοντας για την ημέρα 4          

μέτρα και μειώνοντας αντίστοιχα για την νύχτα άλλα 2.  

Αντίθετα, οι υπόλοιποι φοιτητές ξεκίνησαν την επίλυση με απλοποίηση         

συνοψίζοντας ότι κάθε μέρα το σαλιγκάρι σκαρφαλώνει συνολικά 2 μέτρα ,           

εφόσον το πρωί σκαρφαλώνει 4 μέτρα και την νύχτα γλιστράει 2. Στην συνέχεια,             

ακολούθησαν τις εξής στρατηγικές: 

1. Πολλαπλασιασμός του 2 με το 7 για να βγάλει 14 μέτρα (3 φοιτητές). 

2. Πρόσθεση του 2 μέχρι να φτάσουν στο 14 (2 φοιτητές) 

3. Διαίρεση (10 φοιτητές) 

 



 

 

Μετά από την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων είναι σημαντικό να          

παρουσιαστεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην απάντηση που έδωσαν οι           

φοιτητές και στην στρατηγική που ακολούθησαν. Σύμφωνα και με τον πίνακα που            

ακολουθεί γίνεται εμφανές ότι όλοι οι φοιτητές που κατέφυγαν στην επεξεργασία           

του προβλήματος βήμα προς βήμα οδηγήθηκαν στην σωστή απάντηση, όσοι          

χρησιμοποίησαν πολλαπλασιασμό και πρόσθεση σε λανθασμένη ενώ όσοι        

χρησιμοποίησαν διαίρεση, με εξαίρεση μια φοιτήτρια, κατέληξαν σε λάθος         

αποτέλεσμα. Αξίζει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη φοιτήτρια, όπως         

προαναφέρθηκε, έδωσε και σωστή και λάθος απάντηση καθώς διευκρίνισε ότι με           

την διαίρεση το αποτέλεσμα αναφέρεται για το βράδυ ενώ αν μας ενδιαφέρει η             

πρώτη φορά που θα φτάσει στην κορυφή θα είναι την προηγούμενη μέρα. Για να              

καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα δεν έκανε κάποια άλλη πράξη που θα            

παρουσιάζει το πως γνώριζε ότι την προηγούμενη ημέρα το σαλιγκάρι θα έχει            

φτάσει στην κορυφή. 

 



 

Τρίτο πρόβλημα 

 

Το τρίτο πρόβλημα για να χαρακτηριστεί σωστό, θεωρήθηκε πως έπρεπε οι           

φοιτητές να έχουν παραθέσει, με όποιον τρόπο επιλέξουν οι ίδιοι, τους τρόπους            

ταξινόμησης των χαλιών στο πάτωμα αρκεί να είναι ξεκάθαροι. 

Ξεκινώντας με το πρώτο μέρος του προβλήματος που ήταν, με βάσει τα            

δεδομένα του προβλήματος, να βρεθεί ο αριθμός των χαλιών που απαιτούνται για            

να καλυφθεί όλο το πάτωμα, τα αποτελέσματα ήταν απροσδόκητα. Το πρώτο           

κομμάτι αυτό του προβλήματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία από 5 φοιτητές ενώ οι            

υπόλοιποι 14 παρέληψαν αυτό το βήμα και δεν κατέγραψαν τον αριθμό των            

χαλιών. Καταφεύγοντας απευθείας στο επόμενο μέρος της εργασίας, οι φοιτητές          

αυτοί έκαναν διάφορες δοκιμές για να τοποθετήσουν τα χαλιά στο χώρο . 



 

Στο δεύτερο και σημαντικότερο κομμάτι του προβλήματος οι φοιτητές θα          

έπρεπε να είχαν παρουσιάσει τους διάφορους τρόπους ταξινόμησης των χαλιών.          

Σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα ποικίλαν και υπήρχε πολύ μεγάλο εύρος            

απαντήσεων. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Δεν δόθηκε καμία απάντηση (1 φοιτήτρια) 

2. Δόθηκε λανθασμένη απάντηση (1 φοιτήτρια όπου κατέγραψε       

μεγαλύτερο αριθμό χαλιών κάτι που δεν μπορούσε να είναι εφικτό) 

3. Δόθηκε ένα παράδειγμα ταξινόμησης ( 5 φοιτητές, από τους οποίους οι           

3 έδωσαν μια μοναδική απάντηση ενώ οι άλλοι 2 έδωσαν δυο απαντήσεις που             

όμως η μια δεν ήταν δυνατό να ισχύει λόγω των δεδομένων του προβλήματος) 

4. Δόθηκαν δυο απαντήσεις (2 φοιτητές) 

5. Δόθηκαν τρεις απαντήσεις (3 φοιτητές) 

6. Δόθηκαν τέσσερις απαντήσεις (1 φοιτητής) 

7. Δόθηκαν οχτώ απαντήσεις (2 φοιτητές) 

8. Δόθηκαν παραπάνω από οχτώ απαντήσεις (4 φοιτητές) 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εμφανής η δυσκολία του συγκεκριμένου          

προβλήματος καθώς ουσιαστικά μόνο 2 φοιτητές έδωσαν την σωστή απάντηση, η           



οποία ήταν οχτώ . Θα πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι οι φοιτητές των οποίων κάποιες               

απαντήσεις δεν προσμετρήθηκαν έκαναν ή λάθος στον αριθμό χαλιών άρα          

πρόσθεσαν ένα παραπάνω χαλί στην απάντησή τους ή έκοψαν ένα χαλί στην            

μέση. Αυτές οι απαντήσεις δεν έβγαζαν νόημα και γι’ αυτό αφαιρέθηκαν από τον             

αριθμό των απαντήσεων που έδωσαν. 

 

 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι φοιτητές που κατέγραψαν μεγαλύτερο αριθμό           

αποτελεσμάτων από το επιθυμητό, κατέγραφαν τα ίδια παραδείγματα άλλαζαν         

όμως τον προσανατολισμό τους στον χώρο και έτσι τα μετρούσαν σαν           

διαφορετικό αποτέλεσμα, ενώ η μια φοιτήτρια μετά την παράθεση των πρώτων           

δυο αποτελεσμάτων σχολίασε ότι υπάρχουν άπειροι τρόποι ταξινόμησης των         

χαλιών.  

 

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να παρουσιάσουν τα           

αποτελέσματά τους οι φοιτητές παρατηρήθηκαν τα εξής: 

1. Δεν καταγράφηκε απάντηση (1 φοιτήτρια) 

2. Χρησιμοποιήθηκαν βέλη που έδειχναν την κατεύθυνση των χαλιών (1         

φοιτητής) 



3. Σχεδιάστηκαν τα χαλιά (3 φοιτητές) 

4. Εξηγήθηκαν γραπτά οι διάφοροι τρόποι ταξινόμησης (5 φοιτητές) 

5. Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός γραπτής επεξήγησης και σχεδιασμού (9       

φοιτητές) 

 

 

Από το σύνολο αυτών των τρόπων που χρησιμοποιήθηκαν, όλοι οι φοιτητές           

που επεξήγησαν με την χρήση λέξεων ή συνδύασαν το γραπτό τους κείμενο με             

σχέδιο δεν προσέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προφανώς το ίδιο ισχύει και           

για την φοιτήτρια που δεν έδωσε καμία απάντηση. Αντίθετα, ο φοιτητής που            

χρησιμοποίησε τα βέλη απάντησε σωστά. Από τα άτομα που χρησιμοποίησαν          

αποκλειστικά το σχέδιο οι 2 απάντησαν λάθος, ενώ μια φοιτήτρια έδωσε και τις             

οχτώ απαντήσεις. Τα παραπάνω φαίνονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο         

παρακάτω γράφημα: 



 

Τέταρτο πρόβλημα 

 

Το τελευταίο πρόβλημα, όπως και το δεύτερο, εκ πρώτης όψεως φαίνεται να            

είναι πολύ απλό και το αποτέλεσμά του να είναι εμφανές κάτι που δεν ισχύει στην               

πραγματικότητα. Οι απαντήσεις που θα θεωρούνταν σωστές θα ήταν όσες ήταν           

ίσες ή και παραπάνω του αριθμού 7. Τα αποτελέσματα που έδωσαν οι φοιτητές             

ήταν τα εξής: 

1. Χρειάζονται 7 σχοινιά για να μπορέσει να καλυφθεί η απόσταση αλλά και            

για να γίνουν κόμποι μεταξύ των σχοινιών αλλά και των στύλων (3 φοιτητές) 

2. Χρειάζονται 6 σχοινιά για να καλυφθεί η απόσταση των 9 μέτρων (16            

φοιτητές) 

 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι κανένας φοιτητής δεν κατέγραψε αριθμό          

μεγαλύτερο του εφτά ή τουλάχιστον να αναφέρει ότι θα χρειαστούν από εφτά            

σχοινιά και πάνω για να μπορέσουν να κάνουν τους απαραίτητους κόμπους που            

απαιτεί το πρόβλημα. 



 

 

Οι μαθητές, και σε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποίησαν διαφορετικούς τρόπους          

για να καταλήξουν στο αποτέλεσμα. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε : 

1. Ο πολλαπλασιασμός (2 φοιτητές) 

2. Η διαίρεση (11 φοιτητές) 

3. Η πρόσθεση (3 φοιτητές) 

4. Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός (3 φοιτητές) 

 



Όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω γράφημα όσοι φοιτητές        

χρησιμοποίησαν πολλαπλασιασμό ή έκαναν τις πράξεις και με πρόσθεση και με           

πολλαπλασιασμό δεν κατέληξαν σε ικανοποιητική απάντηση. Από τους φοιτητές         

που χρησιμοποίησαν πρόσθεση, δύο έδωσαν λάθος απάντηση ενώ ένας την          

σωστή και τέλος 9 φοιτητές που έκαναν διαίρεση δεν κατάφεραν να απαντήσουν            

σωστά ενώ οι 2 έδωσαν την απάντηση που ήταν η σωστή. 

 

 

Συζήτηση 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναζητήσουμε           

κατά πόσο οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με την επίλυση           

προβλημάτων που έχουν ως βάση την καθημερινότητα, δηλαδή την πραγματική          

ζωή, και σε ποιο βαθμό οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν επηρεάζουν τις           

απαντήσεις τους. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρακάτω συζήτηση θα            

αναφερθεί και στα δύο θέματα. Το δείγμα αποτελούνταν από 19 δευτεροετής           

φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του         

Πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στην Φλώρινα. Οι        



συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 4 προβλήματα ρεαλιστικών        

μαθηματικών τα οποία επέλεξε η φοιτήτρια που ανέλαβε την έρευνα. 

Τα συμπεράσματα, λοιπόν, που βγαίνουν από την μελέτη των αποτελεσμάτων          

του πρώτου προβλήματος είναι ότι οι φοιτητές τους δείγματος ήταν ικανοί να            

επιλύσουν με επιτυχία και χωρίς καμία δυσκολία το πρόβλημα που τους δόθηκαν            

με βάση πάντα την ρεαλιστική πτυχή του θέματος. Αυτό συνάδει με την            

μεταπτυχιακή εργασία της Μπαλωμένου (2018), η οποία παρατήρησε μεγάλο         

αριθμό ρεαλιστικών απαντήσεων από την πλευρά των υποκειμένων, ενώ έρχεται          

σε αντίθεση με την έρευνα του Inoue (2008), ο οποίος μέσα από την δική του               

μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε έλλειψη ρεαλιστικού συλλογισμού         

από τα υποκείμενα. 

Στο δεύτερο πρόβλημα τα αποτελέσματα ήταν πολύ πιο απογοητευτικά αφού          

μόνο πέντε από τους δεκαεννιά φοιτητές κατάφεραν να απαντήσουν επιτυχώς,          

δηλαδή γύρω στο 25%, κάτι που συνάδει με τα ευρήματα της έρευνας του Gazit              

(2012), όπου βρέθηκε ότι μόνο το 20% των εν δυνάμει εκπαιδευτικών δημοτικών            

σχολείων κατάφεραν να απαντήσουν σε ρεαλιστικά μαθηματικά προβλήματα. 

Περνώντας στο τρίτο πρόβλημα παρατηρήθηκε ότι οι απαντήσεις των φοιτητών          

ήταν ποικίλες λόγω της ανοικτότητας του θέματος. Τους δόθηκε η δυνατότητα να            

παρέχουν όποιον αριθμό λύσεων πίστευαν οι ίδιοι ότι είναι αρκετός και τελικά            

μόνο το 10 % των απαντήσεων ήταν σωστό. Οι απαντήσεις είτε ήταν λιγότερες             

από το επιθυμητό είτε και περισσότερες σε περιπτώσεις φοιτητών που          

μπερδεύτηκαν κατά την διαδικασία επίλυσης και θεώρησαν πως η περιστροφή          

του ίδιου συνδυασμού χαλιών στο χώρο, δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα. Φυσικά, η           

δυσκολία του συγκεκριμένου προβλήματος είχε τονισθεί ήδη από την στιγμή της           

επιλογής του αλλά θεωρήθηκε γόνιμο να προστεθεί και ένα πιο απαιτητικό           

πρόβλημα για να μελετηθούν οι αντιδράσεις των φοιτητών σε μια μεγαλύτερη           

ποικιλία προβλημάτων. 

Το τέταρτο και τελευταίο πρόβλημα, είχε και αυτό μικρά ποσοστά επιτυχίας με            

μόνο 3 φοιτητές να απαντάνε τοποθετώντας το πρόβλημα στα πλαίσια της           

καθημερινότητας. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα του Inoue (2008)           

όπου το δείγμα προπτυχιακών φοιτητών το οποίο εξετάστηκε δεν κατάφερε,          

τουλάχιστον στην πλειοψηφία του, να δώσει ρεαλιστικές απαντήσεις . 



Συμπερασματικά, όπως φαίνεται και από τους πίνακες των αποτελεσμάτων         

αλλά και από την συζήτηση που προηγήθηκε, το ποσοστό σωστών απαντήσεων           

επηρεάστηκε από την δυσκολία του ίδιου του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, το           

μόνο πρόβλημα που απαντήθηκε σωστά από όλους τους συμμετέχοντες ήταν το           

πρώτο, το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα πολύ γνωστό για τους φοιτητές και            

σίγουρα όλοι από τους συμμετέχοντες θα είχαν έρθει αντιμέτωποι με ένα           

αντίστοιχο πρόβλημα κατά την διάρκεια των σχολικών τους χρόνων. Η          

μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάστηκε στην επεξεργασία του τρίτου προβλήματος        

αφού εκτός του γεγονότος ότι ήταν το μόνο πρόβλημα που οι φοιτητές ζήτησαν             

διευκρινήσεις, είχε και το μικρότερο ποσοστό επιτυχίας με μόνο 2 από τους            

δεκαεννιά φοιτητές να δίνουν την σωστή απάντηση. 

Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με τις έρευνες των Inoue (2008) και την            

μεταπτυχιακή εργασία της Μπαλωμένου (2018) , σύμφωνα με τις οποίες τα           

προβλήματα που διέθεταν περισσότερα βήματα, όπως στην περίπτωσή του         

τρίτου προβλήματος της παρούσας έρευνας, είχαν μικρότερο ποσοστό σωστών         

απαντήσεων σε σχέση με τα υπόλοιπα. 

Όσον αφορά τους διαφορετικούς τρόπους λύσης που ακολουθήθηκαν        

υπάρχουν οι εξής παρατηρήσεις: 

Για την επίλυση του πρώτου προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν οι στρατηγικές         

της πρόσθεσης του αριθμού 40 μέχρι να προκύψει αριθμός μεγαλύτερος του 138 ,             

της απλής μεθόδου των τριών, του πολλαπλασιασμού με το 40 για να εμφανιστεί             

μεγαλύτερος αριθμός από το 138 και της διαίρεσης. Παρόλα αυτά, στο           

συγκεκριμένο πρόβλημα, θεωρήθηκε ότι η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι         

φοιτητές δεν επηρέασε τα αποτελέσματα που έδωσαν αφού όλοι απάντησαν          

σωστά. 

Στο επόμενο πρόβλημα, οι φοιτητές ακολούθησαν τους εξής τρόπους         

επίλυσης: πολλαπλασιασμό, διαίρεση, πρόσθεση και αναλυτική καταγραφή των        

δεδομένων. Σε αυτό το πρόβλημα έγινε εμφανές ότι όσοι φοιτητές έκαναν βήμα            

προς βήμα ανάλυση του προβλήματος οδηγήθηκαν στην σωστή απάντηση ενώ          

μία φοιτήτρια που χρησιμοποίησε διαίρεση κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα         

αφού κατανόησε ότι με την απλοποίηση που πραγματοποίησε στην αρχή της           

άσκησης το αποτέλεσμα της διαίρεσης αντικατοπτρίζει την στιγμή που θα φτάσει           



το σαλιγκάρι στην κορυφή του πηγαδιού, αλλά στο τέλος της ημέρας. Επομένως            

εδώ φαίνεται πως ο τρόπος επίλυσης δεν επηρέασε την συγκεκριμένη φοιτήτρια           

στην απάντησή της. 

Στο τρίτο, και ομολογουμένως πιο απαιτητικό, πρόβλημα οι προσεγγίσεις των          

μαθητών στην επίλυση του έδειξαν ότι, επειδή το πρόβλημα επιζητούσε πολλές           

λύσεις, χρησιμοποιήθηκαν και από τους φοιτητές πολλές μέθοδοι αλλά και          

συνδυασμοί μεθόδων για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του          

προβλήματος. Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων επέλεξε να        

συνδυάσει το σχέδιο των χαλιών με την γραπτή επεξήγηση, άλλοι επέλεξαν μια            

από τις δύο μεθόδους ενώ υπήρξε ένας φοιτητής που προτίμησε να σχεδιάσει            

βέλη τα οποία θα έδειχναν την κατεύθυνση που τοποθετούνται τα χαλιά. Τέλος,            

υπήρξε και μια φοιτήτρια η οποία δεν κατέγραψε κάποια απάντηση και εξήγησε ότι             

δεν μπορούσε να σκεφτεί κάποιον τρόπο με τον οποίο θα έλυνε το πρόβλημα             

αυτό. 

Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων γίνεται ξεκάθαρο ότι όσοι φοιτητές          

χρησιμοποίησαν είτε μόνη της είτε συνδυαστικά την μέθοδο της επεξήγησης με           

γραπτό κείμενο κατέληξαν σε λάθος αποτέλεσμα ενώ μεγαλύτερα ποσοστά         

επιτυχίας είχαν οι φοιτητές που επέλεξαν το σχέδιο, είτε αυτό ήταν με βέλη είτε με               

χαλιά. Το γεγονός ότι η χρήση γραπτής επεξήγησης, στο συγκεκριμένο          

πρόβλημα, οδήγησε σε λάθος αποτελέσματα ήταν αναμενόμενο. Το συγκεκριμένο         

πρόβλημα ασχολείται κυρίως με την κατάταξη στο χώρο γι’ αυτό και η χρήση             

οπτικών μέσων, δηλαδή σχεδίου, θα έκανε πιο εύκολη την διαδικασία της           

επίλυσης. Να τονίσουμε εδώ ότι αυτό συμβαίνει λόγω της φύσης του           

συγκεκριμένου προβλήματος, γιατί σε άλλη περίπτωση η χρήση του γραπτού          

λόγου σε επίλυση μαθηματικού προβλήματος θεωρείται ένα πολύ καλό και          

χρήσιμο εργαλείο. 

Στο τελευταίο πρόβλημα παρατηρήθηκε ότι περισσότεροι από τους μισούς         

φοιτητές επέλεξαν την διαίρεση σαν μέσο επίλυσης του προβλήματος. Οι          

υπόλοιποι είτε επέλεξαν την πρόσθεση, ή τον πολλαπλασιασμό είτε και τις δύο            

μεθόδους μαζί. Ο πολλαπλασιασμός ήταν ο μόνος τρόπος που δεν παρείχε σε            

κανέναν φοιτητή το ποθητό αποτέλεσμα ενώ η πρόσθεση και η διαίρεση           

προσέφεραν και σωστά και λάθος αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι           



τρόποι με τους οποίους έλυσαν οι φοιτητές το πρόβλημα δεν συνδέεται με την             

επιτυχία σε αυτό καθώς καμία μέθοδος δεν προσέφερε σε όλους τους           

συμμετέχοντες την σωστή απάντηση. 

Συμπερασματικά, στο σύνολο των απαντήσεων και των τεσσάρων        

προβλημάτων φάνηκε να μην επηρεάζει πολύ ο τρόπος επεξεργασίας του το           

αποτέλεσμα. Σαν μόνη εξαίρεση θα μπορούσαμε να παραθέσουμε το πρόβλημα          

με το σαλιγκάρι καθώς η επιλογή της αναλυτικής μέρα προς μέρα επεξεργασίας            

του προβλήματος έδωσε σε όλους όσους την χρησιμοποίησαν τα επιθυμητά          

αποτελέσματα. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε η τάση των φοιτητών να δώσουν ποικίλους τρόπους          

επίλυσης και σε μερικές περιπτώσεις να μην στηρίζονται στα δεδομένα, γεγονός           

που παρατηρήθηκε και στα τέσσερα προβλήματα αλλά κυρίως στο τρίτο.          

Γενικότερα δηλαδή, παρατηρήθηκε μια τάση από τους συμμετέχοντες να βιάζονται          

να φτάσουν στο αποτέλεσμα χωρίς όμως να επικεντρώνονται στο άγνωστο κάτι           

που συνάδει με την έρευνα της Ersoy (2016) όπου και εκεί οι φοιτητές επέδειξαν              

αντίστοιχη συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την παρούσα       

έρευνα που υπογραμμίζουν αυτήν την συμπεριφορά είναι η αναφορά στο πρώτο           

πρόβλημα παραδειγμάτων ταξινόμησης των μαθητών μέσα στα λεωφορεία, ενώ         

το ζητούμενο ήταν να βρεθεί ο αριθμός των λεωφορείων , καθώς και στο τρίτο              

πρόβλημα όπου η πλειοψηφία των φοιτητών επέλεξε να παραλείψει το πρώτο           

μέρος της επίλυσης του προβλήματος, να βρει δηλαδή των αριθμό των χαλιών            

που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να καλύψει όλο τον διαθέσιμο χώρο. 

Η χρήση των απλών μαθηματικών πράξεων και της μεθόδου των τριών           

κυριάρχησαν στις απαντήσεις των δευτεροετών φοιτητών οι οποίοι φάνηκε να          

προτιμούν την απομάκρυνση από την πραγματικότητα και τον περιορισμό των          

προβλημάτων στον κόσμο των μαθηματικών. Αυτό φυσικά ήταν αναμενόμενο         

καθώς από πολύ μικρή ηλικία η διδασκαλία των μαθηματικών γίνεται κυρίως με            

την χρήση τεχνικών που δίνουν γρήγορα την λύση παρά με την σε βάθος             

ενασχόληση με το πρόβλημα, τις απαιτήσεις του και τον τρόπο με τον οποίο αυτό              

συνδέεται με την καθημερινότητα. Αυτή η αντιμετώπιση δεν βοήθησε τους          

φοιτητές να απαντήσουν με επιτυχία στο μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων,          

ενώ δεν υπήρξε ούτε ένας μαθητής που επεξεργάστηκε όλο το φύλλο εργασίας με             



απόλυτη επιτυχία. Για παράδειγμα, το πρόβλημα με το σαλιγκάρι απαιτούσε την           

αναλυτική επεξεργασία βήμα προς βήμα αλλά ακόμα και αν οι φοιτητές           

προτιμούσαν να κάνουν τις πράξεις για να απαντήσουν σωστά έπρεπε να           

δώσουν νόημα στις πράξεις που κάνουν. Οι συμμετέχοντες, στο μεγαλύτερο          

μέρος τους τουλάχιστον, επέλεξαν να κάνουν απλοποίηση γιατί έτσι έχουν μάθει,           

ήδη από την αρχή των μαθητικών τους χρόνων, να λειτουργούν όταν έρχονται            

αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα. Δεν έδωσαν όμως νόημα στην πράξη που έκαναν,            

γεγονός που τους οδήγησε σε λάθος συμπεράσματα. Η μόνη φοιτήτρια που           

κατανόησε και επεξήγησε ότι η πράξη που έκανε δεν θα μπορέσει να της δείξει              

την πρώτη φορά που έφτασε το σαλιγκάρι στην κορυφή του πηγαδιού, κατάφερε            

στο τέλος να δώσει την σωστή απάντηση. 

Γενικότερα, μέσω της συζήτησης που ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση των          

φύλλων εργασίας από τους φοιτητές ήταν εμφανές, χωρίς καν να υπάρξει           

επεξεργασία των απαντήσεών τους ότι δεν κατανόησαν ότι τα προβλήματα          

έπρεπε να επεξεργαστούν με βάση την πραγματικότητα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και          

μετά την ανάλυση και μελέτη των απαντήσεών τους όπου, όπως έχει ήδη            

αναφερθεί, δεν εντοπίστηκε κάποιος φοιτητής που κατάφερε να απαντήσει         

ρεαλιστικά και στα τέσσερα προβλήματα. Παρόλα αυτά, φάνηκε πως ένας          

μεγάλος αριθμός φοιτητών έδινε εναλλακτικούς τρόπους λύσης του ίδιου         

προβλήματος κάτι που ίσως σημαίνει ότι θεώρησαν πως πρέπει να δείξουν την            

ποικιλία των τρόπων με τους οποίους μπορούν να απαντηθούν αυτά τα           

προβλήματα. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη            

έρευνα θεωρείται σημαντική γιατί προσπαθεί να δώσει πληροφορίες για ένα θέμα           

στο οποίο υπάρχει ερευνητικό κενό. Ένα σχετικά μικρό μέρος των ερευνητών           

καταπιάνονται με την ικανότητα του εκπαιδευτικού να επιλύσει προβλήματα         

παρόλο που η επίλυση προβλημάτων αποτελεί έναν από τους βασικότερους          

πυλώνες των μαθηματικών αφού διαθέτει κεντρική θέση στα σχολικά εγχειρίδια,          

ενώ ταυτόχρονα θεωρείται μια δεξιότητα απαραίτητη για όλους τους μαθητές αλλά           

και τους εκπαιδευτικούς. 

Ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό των ερευνητών αυτών μελετά την ικανότητα           

επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι διεθνώς         



αναγνωρισμένη η αξία των ρεαλιστικών μαθηματικών στην εκπαίδευση.        

Συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος από τα παιδιά και δίνουν           

νόημα στις δραστηριότητες αφού πλέον τα μαθηματικά δεν είναι αποκομμένα από           

την ζωή τους, γι’ αυτό και η έρευνα αυτή, είναι υψίστης σημασίας αφού             

επεξεργάζεται το θέμα αυτό από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Ο δάσκαλος είναι            

υπεύθυνος να διδάξει τα μαθηματικά αλλά και να βοηθήσει στην κατανόησή τους            

από τους μαθητές. Αν ο ίδιος δυσκολεύεται στην επεξεργασία ρεαλιστικών          

προβλημάτων, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει με τις σωστές υποδείξεις και           

συμβουλές τους μαθητές του . Είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε τέτοιες πτυχές           

της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, καθώς αν παρατηρηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί           

επιμένουν στην απομνημόνευση αλγορίθμων και στην επεξεργασία των        

μαθηματικών προβλημάτων όχι με την λογική αλλά με βάση κόλπων, τότε τα            

παιδιά δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος.          

Είναι γνωστό άλλωστε ότι, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών αλλά και ενηλίκων           

πιστεύουν ότι τα μαθηματικά του σχολείου δεν θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα            

ζωή τους και αποκτούν μια άσχημη σχέση με το αντικείμενο.  

Επιπλέον η έρευνα αυτή δίνει ένα έναυσμα για αναστοχασμό πάνω στο θέμα            

των ρεαλιστικών μαθηματικών και την ανάγκη να υπάρχει η κατάλληλη          

εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών πάνω σε αυτόν τον τομέα έτσι ώστε           

να έχουν την δυνατότητα, όταν στο μέλλον αναλάβουν μια σχολική τάξη, να            

βοηθήσουν τους μαθητές στην ένταξη των μαθηματικών σε ένα πλαίσιο δίνοντάς           

τους ένα πραγματικό νόημα. 

Περιορισμοί έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη μελέτη , φυσικά, έχει κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι κάνουν           

αδύνατη την γενίκευση των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν. Πρώτα από όλα,          

όπως προαναφέρθηκε κατά την μεθοδολογία της συγκεκριμένης εργασίας, το         

δείγμα της έρευνας μας αποτελείται από 19 δευτεροετείς φοιτητές του          

Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.        

Αυτό κάνει εμφανές ότι: πρώτον, ο αριθμός του δείγματος είναι πολύ           



περιορισμένος και δεύτερον, ότι προέρχεται από μόνο ένα πανεπιστήμιο και μόνο           

ένα τμήμα των φοιτητών του δεύτερου έτους συγκεκριμένα. Αυτό σημαίνει ότι           

υπάρχει πιθανότητα αν εξετάζονταν όλοι οι φοιτητές του συγκεκριμένου         

πανεπιστημίου τα αποτελέσματα να ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα παραπάνω         

σημαίνουν ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δεν μπορούν να γενικευτούν           

για όλους τους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς της χώρας μας αλλά ούτε και για τους              

εν δυνάμει εκπαιδευτικούς του πανεπιστημίου της Φλώρινας, στο οποίο έγινε και           

η έρευνα. Ένα ακόμα στοιχείο που επικυρώνει την αδυναμία για γενίκευση είναι η             

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την άντληση των δεδομένων. Ανάμεσα σε ένα           

τεράστιο πλήθος μαθηματικών προβλημάτων που έχουν ως βάση την         

πραγματικότητα, επιλέχθηκαν από την φοιτήτρια μόλις τέσσερα διαφορετικά        

προβλήματα τα οποία σύμφωνα με την κρίση της και την καθοδήγηση του            

υπεύθυνου καθηγητή ήταν ικανά να εξάγουν τα συμπεράσματα που χρειάζονται.          

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα αυτά είναι τα μόνο κατάλληλα για να             

πραγματοποιηθεί ο στόχος της έρευνας ούτε βέβαια ότι δεν είναι κατάλληλα για            

μια τέτοιου είδους μελέτη, απλώς υπάρχει μια πληθώρα άλλων μεθόδων που θα            

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να οδηγήσουν σε παρόμοια ή και όχι           

αποτελέσματα. 

 

Προτάσεις 

 

Κλείνοντας αυτήν την εργασία θεωρείται σκόπιμο να παρουσιαστούν μερικές         

προτάσεις για μελλοντική έρευνα οι οποίες προέκυψαν μετά από την μελέτη πάνω            

στην επίλυση προβλημάτων με θέμα τα ρεαλιστικά μαθηματικά. Αρχικά, μια          

επέκταση της παραπάνω έρευνας θα έδινε ενδιαφέροντα αποτελέσματα εφόσον         

πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερο δείγμα. Το δείγμα αυτό θα μπορούσε να          

προέρχεται από άλλα πανεπιστήμια με τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης και βέβαια          

να μην περιορίζεται μόνο σε δευτεροετής φοιτητές, ενώ θα ήταν μια καλή ιδέα να              

μελετηθεί το συγκεκριμένο θέμα σε συνάρτηση με άλλες μεταβλητές όπως το           

φύλο, η ηλικία κ.ά. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πρόταση θα ήταν να           



πραγματοποιηθεί μια σύγκριση ανάμεσα σε απαντήσεις προπτυχιακών φοιτητών        

και εκπαιδευτικών που έχουν ήδη διοριστεί στην εκπαίδευση για να βρεθεί αν            

υπάρχει διαφορά στις στρατηγικές και στον τρόπο σκέψης των συμμετεχόντων.          

Θα μας έδινε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των μελλοντικών           

εκπαιδευτικών αλλά και τον τρόπο που λειτουργούν οι δάσκαλοι που εργάζονται           

στον κλάδο. Μια παρόμοια πρόταση θα ήταν να ελεγχθούν οι απαντήσεις           

προπτυχιακών φοιτητών και μετά από χρόνια αφού έχουν διοριστεί στην          

εκπαίδευση, να ξαναναλάβουν μέρος σε μια παρόμοια διαδικασία για να μελετηθεί           

αν η ενασχόληση με την εκπαίδευση έχει αλλάξει τις μεθόδους που           

χρησιμοποιούν κατά την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων. 

Επιπλέον, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών και σε ποιον βαθμό οι αντιλήψεις           

τους πάνω στην εκπαίδευση επηρεάζουν τους μαθητές και την πρόοδό τους στα            

μαθηματικά είναι ένα ενδιαφέρον θέμα καθώς επίσης και το κατά πόσο οι            

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών συνάδουν με τις πράξεις τους μέσα στην σχολική           

τάξη. Με άλλα λόγια, να εξεταστεί αν οι απόψεις που εκφράζονται από τους             

εκπαιδευτικούς για την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων αντικατοπτρίζονται και        

στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να λύσουν προβλήματα ή αν τελικά            

καταφεύγουν σε πρακτικές και κόλπα που έχουν μάθει κατά την διάρκεια της            

εκπαίδευσης ή και της ενασχόλησής τους με το επάγγελμα. 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κομμάτι της εργασίας, υπάρχουν          

αρκετές έρευνες που ασχολούνται με την πλευρά των μαθητών και τις στρατηγικές            

που χρησιμοποιούν κατά την επίλυση προβλημάτων, ενώ η πλευρά των ενηλίκων           

και πιο συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών παρατηρείται σε πολύ μικρότερο         

ποσοστό. Αυτό δίνει το έναυσμα για να μελετηθεί περαιτέρω όχι μόνο η πλευρά             

των παιδαγωγών και των γονέων αλλά και ο συνδυασμός μεταξύ εκπαιδευτή και            

εκπαιδευόμενου. Να βρεθεί δηλαδή αν υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις         

εκπαιδευτικών και μαθητών όταν έρχονται αντιμέτωποι με ρεαλιστικά        

προβλήματα, όχι μόνο στην εγκυρότητα των απαντήσεων αλλά και στην          

μεθοδολογία που ακολούθησαν. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν οι          

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων         

και μη, και αν θεωρούν ότι η ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα έχει την             

ικανότητα να αλλάξει την στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. 
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Παράρτημα 

 

Φύλλο εργασίας με τα προβλήματα 
Εξάμηνο: 

Φύλλο: 

 

 

 

1. Το σχολείο αποφάσισε να πάει εκδρομή. Τα παιδιά που θα πάνε στην            

εκδρομή είναι 138. Κάθε λεωφορείο μπορεί να πάρει 40 παιδιά. Πόσα           

λεωφορεία χρειαζόμαστε; 

           Απάντηση: 
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2. Ένα πηγάδι είναι 14 μέτρα βαθύ. Ένα σαλιγκάρι βρίσκεται στον πυθμένα του            

πηγαδιού και σκαρφαλώνει 4 μέτρα κάθε μέρα. Κάθε νύχτα όμως γλιστράει 2            

μέτρα . Πόσες μέρες θα πάρει στο σαλιγκάρι για να φτάσει στην κορυφή του              

πηγαδιού; 

           Απάντηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν χαλιά για να καλύψουν όλο το πάτωμα του           

σπιτιού τους, σε όλα τα δωμάτια. Τα πατώματα καλύπτονται πλήρως από           

αυτά τα χαλιά, τα οποία είναι περίπου 3 x 6 μέτρα. Με πόσους διαφορετικούς              

τρόπους μπορούν να ταξινομηθούν τα χαλιά για να καλύψουν ένα πάτωμα 6 x             

15 μέτρων ; 

           Απάντηση: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Στο χωριό σας θέλετε να δέσετε ένα σχοινί ανάμεσα σε 2 στύλους που έχουν              

απόσταση 9 μέτρων για να απλώνετε τα ρούχα σας. Ψάχνετε στο σπίτι και             

βρίσκεται μόνο κομμάτια σχοινιού που έχουν 1,5 μέτρο. Πόσα από τα           

κομμάτια αυτά θα χρειαστείτε για να δέσετε τους 2 στύλους ; 

           Απάντηση: 


