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Consider research your personal journey.  

It will be challenging, but also exciting.  

Pack along for your journey a toolkit.  

In your pack, place a solid understanding of ―research.‖  

Also include a map — the six steps in the process of conducting research.  

Realize that on this journey you need to respect people and the places you visit.  

Enjoy the process using your natural skills such as the ability to solve puzzles,  

use library resources, and write.  

After learning the process of research, decide on which of two major paths 

— quantitative or qualitative research — 

you will follow.  

Each is viable, and, in the end, you may choose to incorporate both, but as you begin 

a study consider one of the paths for your research journey. 

Let us begin. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη ηε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 

καζεηώλ όηαλ απηνί εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα. Με αθόξκεζε ηελ παξαηήξεζε, 

γλώκνλα ηηο ζπλεληεύμεηο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ θαη εξγαιείν ηηο ζπλνκηιίεο 

κεηαμύ 8 καζεηώλ Σ‘ ηάμεο δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ αζθεί ν εθπαηδεπηηθόο 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε ησλ θνηλσληθώλ θαη 

θνηλσληθν – καζεκαηηθώλ λνξκώλ θαη ηελ εξκελεία ησλ ξόισλ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ λνξκώλ πνπ πηνζεηνύληαη θαη ησλ λνξκώλ 

πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ ηάμε θαη κεξηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ξόισλ πνπ 

εξκελεύνληαη θαη απηώλ πνπ πξνσζνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.  

Λέμεηο – θιεηδηά: αιιειεπίδξαζε, λόξκεο, θνηλσληθέο λόξκεο, θνηλσληθό – 

καζεκαηηθέο λόξκεο, ξόινη, επίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ 
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ABSTRACT    

This study examines the verbal interactions that emerges when students work in pairs. 

Motivated by observation, interviews with students and teacher as a criterion and the 

dialogues between 8 students of 6
th

 Grade as a tool we investigated the influence 

exerted by the teacher on students regarding the adoption of social and socio – 

mathematical norms and the interpretation of roles. The results revealed a positive 

correlation between the adopted norms and the established norms in classroom and 

partial correlation between the roles interpreted and the roles promoted during 

teaching. 

Key words: interaction, norms, social norms, socio – mathematical, roles, influence of 

teacher 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο έζηξεςε 

ηελ πξνζνρή ηεο ζηε κειέηε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληεο θαη καζεηέο 

ιεηηνπξγνύλ θαη αιιειεπηδξνύλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ζ ηάμε αληηκεησπίδεηαη σο 

έλα ζύζηεκα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηύζζεηαη γύξσ από ηηο 

ζπιινγηθέο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ (Αλαγλσζηνπνύινπ, 

1996).  

Αξθεηνί εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα κειεηήζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

δηαζέηεη ε πξνζέγγηζε απηή γηα ηε κειέηε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

ηάμεο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ. Έλα βαζηθό εξγαιείν αλάιπζεο ηεο 

καζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο απνηειεί θαη ε έλλνηα ηεο λόξκαο ε νπνία θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ππνρξεώζεηο πνπ ζπλδηακνξθώλνληαη  από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο καζεηέο ηνπ (Yackel, 2001). 

Παξ‘ όια απηά, γηα ηελ θαιύηεξε κειέηε θαη θαηαλόεζε ησλ δξσκέλσλ ζε κηα 

ζρνιηθή ηάμε είλαη αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηηο λόξκεο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (θνηλσληθέο) θαη ηηο λόξκεο πνπ εκθαλίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθώλ (θνηλσληθν – καζεκαηηθέο) (Yackel & 

Cobb, 1996). Οη λόξκεο απηέο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

αιιειεπηδξνύλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό, θάηη πνπ επεξεάδεη 

όρη κόλν ηα καζεκαηηθά πνπ καζαίλνπλ, αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα 

καζαίλνπλ (Yackel et. al., 1990).  

Έλα εμίζνπ βαζηθό εξγαιείν αλάιπζεο απνηειεί θαη ε έλλνηα ηνπ ξόινπ, ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε ην ζύλνιν ησλ πξνζδνθηώλ αλαθνξηθά κε ηελ αλακελόκελε 

ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ, ην νπνίν θαηέρεη κηα ζέζε κέζα ζε κηα νκάδα (Biddle, 

1979). 

Δπεηδή θάζε ζπκκεηέρνληαο ζε κηα αιιειεπίδξαζε ξπζκίδεη ηε δξάζε ηνπ ζύκθσλα 

κε απηό πνπ ν ίδηνο ππνζέηεη όηη είλαη νη πξνζδνθίεο θαη νη γλώζεηο ησλ άιισλ 

ζπκκεηερόλησλ (Voigt, 1995), ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξκελεία ξόισλ, θαζώο κπνξεί λα πξνσζνύλ θαη αληίζηνηρα λα 

πξνζδνθνύλ ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο (Webb, Nemer & Ing, 2006). 



[12] 

 

Ζ παξνύζα εξγαζία επηρεηξεί λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ν εθπαηδεπηηθόο 

ζηνπο καζεηέο όζνλ αθνξά ηηο λόξκεο πνπ πηνζεηνύλ θαη ηνπο ξόινπο πνπ 

εξκελεύνπλ θαηά ηε κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε ζε κηθξέο νκάδεο.  

Απνηειείηαη από δπν κέξε: ην ζεσξεηηθό θαη ην εξεπλεηηθό. ην ζεσξεηηθό κέξνο 

γίλεηαη αλαθνξά ζην ξόιν ηεο γιώζζαο ζηα καζεκαηηθά, ζηε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο 

αιιειεπίδξαζεο, θαζώο θαη ζηε ζεσξία ξόινπ, ελώ ζην εξεπλεηηθό πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία, ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηόζν ηεο πηινηηθήο όζν θαη ηεο ηειηθήο 

έξεπλαο. Σέινο, αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη εξκελεύνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο.   
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1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.1 ΘΔΧΡΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ηηο ζύγρξνλεο ζεσξήζεηο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ε 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο καζεκαηηθήο γλώζεο θπξηαξρεί (Lave & 

Wenger, 1991∙ Lerman, 2000). ύκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, πεξηζζόηεξα ηνπ 

ελόο άηνκα εκπιέθνληαη ζηελ ελ ιόγσ θαηαζθεπή, ζε κηα θαηάζηαζε 

αιιειεπίδξαζεο, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο – γλώζε – ζεσξείηαη παξ‘ όια απηά 

ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ (Muller Mirza & Perret – Clermont, 2009).  

Χο απνηέιεζκα ηεο αλαγλώξηζεο ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

καζεκαηηθήο γλώζεο, βαζηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε κειέηε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε ησλ Μαζεκαηηθώλ 

θαη ηεο ζρέζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο κε ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ (Bower, 

2000). ε απηή ηελ θαηεύζπλζε, νιόθιεξν ην πεξηβάιινλ ηεο καζεκαηηθήο ηάμεο 

ζπληζηά κηα κηθξν-θνηλόηεηα κέζα ζηελ νπνία ιακβάλεη ρώξα ε κάζεζε (Yackel & 

Cobb, 1996∙ Cobb et. al., 1997∙ Cobb & Bauersfeld, 1995).  

ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή ν εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ 

από θνηλνύ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηθξν-θνηλόηεηαο ηνπο κέζσ ησλ 

αιιειεπηδξαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο. Έηζη, 

εθπαηδεπηηθόο θαη καζεηέο δηακνξθώλνπλ θαη πηνζεηνύλ ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο 

απέλαληη ζηε καζεκαηηθή γλώζε, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή σο αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο (Voigt, 1994, 1995). 

πγθξίλνληαο δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε 

δηαθνξεηηθέο κηθξν-θνηλόηεηεο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Από ηε ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή, νη δηαθνξεηηθέο κηθξν-θνηλόηεηεο γίλνληαη 

παξαηεξήζηκεο κέζσ ηύπσλ αιιειεπίδξαζεο (patterns of interaction) πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή (Voigt, 1995). Οη ηύπνη θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο αθνξνύλ θαλνληθόηεηεο, νη νπνίεο νηθνδνκνύληαη ζηαδηαθά θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειώλ κηαο ηάμεο θαη δελ είλαη απαξαίηεηα ζθόπηκεο ή 

αλαγλσξίζηκεο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αιιειεπίδξαζε. Σν θάζε κέινο ηεο 

ηάμεο εκπιέθεηαη «ζησπεξά» ζηε δεκηνπξγία ελόο ηύπνπ αιιειεπίδξαζεο κέζα από 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ (ελδηαθέξνληα, πξνζδνθίεο, 

επηζπκίεο, ζπλήζεηεο) (Bauersfeld, 1995). 
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Μεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ έρνπλ θαηαγξαθεί ηξεηο ηύπνη αιιειεπίδξαζεο 

νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε ησλ καζεκαηηθώλ: 

1] Ο ηύπνο ηεο απαγγειίαο (recitation pattern), ν νπνίνο  πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: 

εξώηεζε, απάληεζε, αμηνιόγεζε (IRE – style). Ο εθπαηδεπηηθόο ζέηεη κηα εξώηεζε, ν 

καζεηήο απαληά, ελώ ν εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί ηελ νξζόηεηα ηεο απάληεζεο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδέεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε 

ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο δε δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα εμεγήζεη ην 

ζθεπηηθό ηνπ (Καθνύζε & Υαβηάξεο, 2013, ζ. 75).  

2] Ο εθκαηεπηηθόο ηύπνο (elicitation pattern) θαηά ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο 

θαζνδεγεί ην παηδί κέζσ κηαο ζεηξάο εξσηήζεσλ, κέρξη λα ηνπ εθκαηεύζεη ηε ζσζηή 

απάληεζε. Χζηόζν, ζην ζπγθεθξηκέλν ηύπν αιιειεπίδξαζεο ε ζθέςε ησλ παηδηώλ 

παξακέλεη άγλσζηε, θαζώο δελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν έθηαζαλ ζηηο δηάθνξεο απαληήζεηο ηνπο. Οη καζεηέο πεξηνξίδνληαη ζην 

λα δίλνπλ κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο θαη ππνρξεώλνληαη λα αθνινπζνύλ ηνλ ηξόπν 

ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (Voigt, 1995).  

3] Ο δηαινγηθόο ηύπνο (discussion pattern), ν νπνίνο παξαηεξείηαη ζηηο ηάμεηο πνπ 

αθνινπζνύλ ηε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. ηνλ ηύπν απηό νη καζεηέο εκπιέθνληαη 

ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο ιύζεηο, δέρνληαη  

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη δίλνπλ εμεγήζεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν γίλεηαη 

αληηιεπηό ζε όια ηα κέιε ηεο καζεκαηηθήο θνηλόηεηαο όηη θάλσ Μαζεκαηηθά 

ζεκαίλεη δηαπξαγκαηεύνκαη ηηο ηδέεο κνπ ζηελ θνηλόηεηα ηεο ηάμεο (Voigt, 1995).  

Γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

Μαζεκαηηθήο ηάμεο ζπληζηά κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία κέζα από ηελ νπνία 

πξνζεγγίδεηαη ε γλώζε, ζπλεπώο, πξνϋπνζέηεη θάπνηνπ είδνπο επηθνηλσλία θαη 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Πνξίζκαηα εξεπλώλ ζπλεγνξνύλ όηη ε αιιειεπίδξαζε πνπ 

αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ έρεη πνιιαπιά νθέιε, θαζώο ηνπο νδεγεί ζε 

πςειόηεξα επίπεδα εκπινθήο, βειηησκέλεο ζπκπεξηθνξέο, απμεκέλε καζεκαηηθή 

επηθνηλσλία ελώ παξάιιεια, παξέρεη ελζάξξπλζε θαη πξνθαιεί ηε ζθέςε ηνπο 

(Leikin & Zaslavsky, 1997∙ Schoenfeld, 1989).  

Οη καζεηέο εξγαδόκελνη ζε νκάδεο κε ζθνπό ηελ νινθιήξσζε ελόο έξγνπ 

εκπιέθνληαη ζε δπν κνξθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Αξρηθά, δηαιέγνληαη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σαπηόρξνλα, όκσο, αλαδύνληαη πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα, όπσο ε πνιπθσλία θαη ν πινπξαιηζκόο ησλ πξνηάζεσλ θαη απόςεσλ νη 
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νπνίεο δε κπνξνύλ λα γίλνπλ όιεο ηαπηόρξνλα απνδεθηέο. Έηζη, γηα λα είλαη 

παξαγσγηθή ε κεηαμύ ηνπο εξγαζία απαηηείηαη ε από θνηλνύ επηινγή ηεο ιύζεο ή ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ησλ ιύζεσλ πνπ ηειηθά ζα επηθξαηήζνπλ (Baker, 2009∙ Yackel, et. al., 

1990, p. 19).  

Οη ζπδεηήζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

καζεηώλ ζε νκάδεο ζπληεινύλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ από 

ηνπο καζεηέο, θαζώο ηνπο επηηξέπνπλ λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα αθνύζνπλ θαη λα 

νηθεηνπνηεζνύλ ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, λα δηαηππώζνπλ κε επηρεηξήκαηα ηε 

ζθέςε ηνπο, λα δηαρεηξηζηνύλ πξνθιεηηθέο θαηαζηάζεηο ππεξάλσ ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο εμαηνκηθεπκέλα θαη έηζη, λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη (Cobb, 1995∙ Davidson, 1990∙ Dekker & Elshout 

- Mohr, 1998∙ Yackel & Cobb, 1996). 

Ζ κάζεζε ζε κηθξέο νκάδεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

απνηειεζκαηηθήο καζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ινγηθήο ζθέςεο 

θαη θαηαζθεπήο καζεκαηηθώλ ζπλδέζεσλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε όιεο 

ηηο ειηθίεο καζεηώλ, ζε όια ηα επίπεδα αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο – από ην δεκνηηθό 

σο ην παλεπηζηήκην – θαη ζε όια ηα ζεκαηηθά πεδία ησλ καζεκαηηθώλ. Παξάιιεια, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιινύο δηαθνξεηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο: 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ, ε δηεξεύλεζε θαη αλαθάιπςε, ε 

επίιπζε ή ζύλζεζε πξνβιήκαηνο, ε απόδεημε ζεσξήκαηνο θαη ε καζεκαηηθή 

κνληεινπνίεζε (Davidson, 1990, p. 52). 

Δίλαη ινηπόλ εκθαλέο όηη ε καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αλαπηύζζεηαη κέζα από 

θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. ύκθσλα κε ηε ζεώξεζε απηή, ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καζεκαηηθήο γλώζεο - άπνςε ε 

νπνία νδεγεί ηελ έξεπλα ζε κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ θνηλσληθώλ καζεκαηηθώλ 

πξαθηηθώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

1.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

Σα καζεκαηηθά αλέθαζελ είραλ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε γιώζζα. Γηα θάπνηνπο ηα 

καζεκαηηθά είλαη γιώζζα, γηα άιινπο είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από γιώζζα, είλαη έλαο 

ηξόπνο ζθέςεο πνπ μεθεύγεη από ηηο αζάθεηεο ησλ αλζξώπσλ ή ησλ γισζζώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ (Barwell, 2008).  

Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία, ίζσο πεξηζζόηεξν από 

νπνηνδήπνηε άιιν κάζεκα, εμαξηάηαη από ηε γιώζζα θαη απηό γηαηί, μεθηλάεη θαη 
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ζπλερίδεη κε ηε γιώζζα, πξνρσξάεη θαη ζθνληάθηεη εμαηηίαο ηεο γιώζζαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπρλά αμηνινγνύληαη κέζσ ηεο γιώζζαο (Durkin, 1987). Ζ 

γιώζζα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζε αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο ηδέεο λα απνθηήζνπλ 

ππόζηαζε (Barwell, 2008), πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα αηηηνιόγεζε ησλ απόςεσλ θαη 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δίλνληαη (Mercer, 2000), επηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή θαη 

κνληεινπνίεζε θαηαζηάζεσλ, ηε ινγηθή ζθέςε, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ζηήξημε 

επηρεηξεκάησλ θαη ηελ επηθνηλσλία ηδεώλ κε αθξίβεηα (Κνιέδα, 2009). 

Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ εζηηαδόηαλ ζηε κειέηε ηεο 

ρξήζεο ηεο γιώζζαο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, σζηόζν, πξόζθαηα έρεη ππάξμεη 

κηα κεηαηόπηζε ζηελ εζηίαζε από ηε γιώζζα ζην καζεκαηηθό ιόγν (Lerman, 2000). 

Ο ιόγνο (discourse) ζπληζηά κηα ηθαλόηεηα ε νπνία πεγάδεη από ηελ θνηλσληθή δσή 

θαη απνθηάηαη κέζσ ηεο κάζεζεο (Αζαλαζίνπ, 1993). Υξεζηκνπνηείηαη σο δεισηηθόο 

θάζε επηθνηλσληαθήο ελέξγεηαο είηε ιεθηηθήο είηε κε ιεθηηθήο, είηε κε άιινπο είηε κε 

ηνλ εαπηό καο, ζύγρξνλα ή αζύγρξνλα (Sfard & Kieran, 2001, p. 47). Ο όξνο κε ηελ 

επξύηεξε ζεκαζία ηνπ ππνδειώλεη νηηδήπνηε γξαπηό, πξνθνξηθό ή κε ιεθηηθό 

δηακείβεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε ή ζε κηα θνηλόηεηα (Καθνύζε & Υαβηάξεο, 2013).  

ρεηίδεηαη κε ηελ αληαιιαγή λνεκάησλ θαη ηνπο ηξόπνπο εξκελείαο ηνπ πώο λα 

ζπκπεξηθέξεηαη θαλείο ζε θάζε ζηηγκή. Παξάιιεια, έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, όπσο πνηνο ζα δεηήζεη ζπκβνπιή, πνηνο ζα δεηήζεη ή ζα θάλεη 

πξνηάζεηο, πνηνο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε πνηνπ, πνηνο ρξεηάδεηαη λα δεηήζεη 

άδεηα, πνηνο ηε δίλεη θαη πνηνο ηελ αξλείηαη, πνηνο ιέεη ηη είλαη ή δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θάπνηνο, πνηνο θαζνξίδεη πόηε είλαη αλαγθαία κηα 

αηηηνιόγεζε ή πνηνο εθθξάδεη ηη είλαη ή δελ είλαη ηθαλόο λα θάλεη θάπνηνο (Gorgorio 

& Planas, 2004).  

Απνηειεί έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη λόεκα, δηακνξθώλεηαη ε 

ζπκκεηνρή θαη γίλνληαη αληηιεπηνί νη θαλόλεο θαη νη πξαθηηθέο ηεο θνηλόηεηαο κηαο 

ηάμεο. Όζνλ αθνξά ηνπο θαλόλεο πνπ ηνλ ξπζκίδνπλ απηνί πνηθίινπλ αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ, ην πεξηθείκελν ή ην λόεκα – πνηνο κηιάεη, ηη ζπδεηηέηαη θαη κε πνην 

ζθνπό. πλεπώο, ν ιόγνο απνηειεί θεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο, θαζώο εθπαηδεπηηθόο θαη καζεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζηελ 

ηάμε ησλ καζεκαηηθώλ (Imm & Stylianou, 2012). 

Από ηελ νπηηθή ησλ καζεηώλ, ζθνπόο ηνπ ιόγνπ ζηελ ηάμε είλαη λα εμεγήζνπλ ην 

ζθεπηηθό ηνπο ζηνπο άιινπο θαη επηπιένλ, λα ηνπο πξνθαιέζνπλ θαη λα δηεξσηεζνύλ 

γηα ην ζθεπηηθό ηνπο. Από ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ν ιόγνο παξέρεη κηα 
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επηπξόζζεηε ιεηηνπξγία, απηή ηνπ λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόνδν ησλ 

καζεηώλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη ρξήζηκεο ηόζν γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ εμαηνκηθεπκέλα όζν θαη γηα ηε ιήςε δηδαθηηθώλ απνθάζεσλ (Yackel, 

1995). 

Δπεηδή, όκσο, ε κάζεζε είλαη θνηλσληθή, ππάξρνπλ θνξέο ζηελ ηάμε πνπ ν ιόγνο ησλ 

καζεηώλ ζηξέθεηαη γύξσ από αληηθείκελα δηαθνξεηηθά ησλ καζεκαηηθώλ θαη 

εηδηθόηεξα, γύξσ από αλζξώπνπο (ηνπο εαπηνύο ηνπο ή άιινπο). Ο ιόγνο γύξσ από 

ηνπο αλζξώπνπο (ππνθεηκελνπνηεηηθόο ιόγνο) κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα εζηηάδεη ζε 

απηά πνπ θάλνπλ ή πξέπεη λα θάλνπλ νη άλζξσπνη. Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο 

κπνξεί λα πεη ζε έλαλ άιιν λα εζπράζεη ή κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα. Έλαο άιινο 

καζεηήο κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηελ πξόνδν ηνπ ζηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα ην ειέγμεη θαη λα απνθαζίζεη γηα ηα κεηέπεηηα βήκαηα ηνπ (Wood 

& Kalinec, 2011). 

Σέινο, ν ιόγνο ησλ καζεηώλ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην ιόγν 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθόο.  Οη Webb et. al., (2006) θαη Webb et. al., (2004) 

εθάξκνζαλ έλα πξόγξακκα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζε παξαδνζηαθέο δαζθαιν-

θεληξηθέο ηάμεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ ήηαλ όηη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηώλ αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ην ιόγν πνπ δηακνξθώλεηαη θαη ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ θνηλνπνηνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

1.3 ΘΔΧΡΗΑ ΤΜΒΟΛΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ 

Μηα αληηπξνζσπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ ζηελ έξεπλα ηεο 

Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ είλαη ε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο. Έρεη 

ηηο ξίδεο ηεο κεηαμύ άιισλ ζην έξγν ησλ George Herbert Mead θαη John Dewey, ελώ 

αλαπηύρζεθε εθηελώο από ηνλ Herbert Blumer. Θεσξείηαη ε πην γόληκε πξνζέγγηζε 

γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε πην θαηάιιειε γηα ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε 

θαη εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο νπνίαο επίθεληξν 

είλαη ε πξόζσπν κε πξόζσπν αιιειεπίδξαζε (Γθόηνβνο, 2002).  

Ζ αλζξώπηλε αιιειεπίδξαζε είλαη βαζηθά ζπκβνιηθή, δειαδή ζπληειείηαη κε ηε 

ρξήζε ζπκβόισλ. Δίλαη ε ρξήζε ζπκβόισλ πνπ δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηόηεηα 

λα απνθηά ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Σν πην ζπνπδαίν 

ζύζηεκα ζπκβόισλ είλαη ε γιώζζα. Κεληξηθόο άμνλαο ηεο ζεσξίαο, όπσο 

θαηαδεηθλύεη ην όλνκα ηεο, είλαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ζπκβόισλ (Γθόηνβνο, 2002) θαη αλαπηύζζεηαη  
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πάλσ ζε ηξεηο αιιεινεμαξηώκελνπο άμνλεο: ην λόεκα (meaning), ηε γιώζζα 

(language) θαη ηε ζθέςε (thought).  

ύκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη απέλαληη ζηα πξάγκαηα 

(κε ηνλ όξν απηό ελλννύληαη θπζηθά αληηθείκελα, άιινη άλζξσπνη, θαηεγνξίεο 

αλζξώπσλ, δξαζηεξηόηεηεο θ.ιπ.) κε βάζε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ απηά γηα απηνύο. Ζ 

ζεώξεζε απηή ππνγξακκίδεη ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ην λόεκα - ην νπνίν 

εληνπίδεηαη εθεί ζην ίδην ην αληηθείκελν - ζηε δηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Blumer, 1986). Ζ εμαγσγή λνήκαηνο δελ απνηειεί κηα απηόλνκε πξάμε. Οη 

άλζξσπνη είλαη θνηλσληθά όληα θαη ην λόεκα αλαπηύζζεηαη κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο. Οη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε άιινπο, 

πνπ κνηξάδνληαη  κηα θαηάζηαζε επεξεάδνληαη ν έλαο από ηνλ άιιν ζην πσο νξίδνπλ 

κηα θαηάζηαζε. Μπνξεί λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα κε παξόκνην ηξόπν (Voigt, 1995). 

Έηζη, κηα δεύηεξε ζεκαληηθή ζέζε ηεο ζεσξίαο είλαη όηη ην λόεκα πξνθύπηεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη δηαπξαγκαηεύεηαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο (Blumer, 1986).  Ζ αιιειεπίδξαζε είλαη θάηη παξαπάλσ 

από κηα αθνινπζία δξάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ. Κάζε ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ξπζκίδεη ηε δξάζε ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε απηό πνπ ν ίδηνο ππνζέηεη 

όηη είλαη νη πξνζδνθίεο θαη νη γλώζεηο ησλ άιισλ ζπκκεηερόλησλ. Παξάιιεια, ν 

απνδέθηεο ηεο δξάζεο ηελ εξκελεύεη αλάινγα κε απηό πνπ πηζηεύεη όηη είλαη νη 

γλώζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ελεξγεί (Voigt, 1994, 1995).  Οη 

πξάμεηο, επνκέλσο, θάζε αηόκνπ κνξθνπνηνύληαη ελ κέξεη όηαλ αιιάδεη, 

εγθαηαιείπεη, δηαηεξεί ή αλαζεσξεί ηα ζρέδηα ηνπ βαζηδόκελνο ζηηο δξάζεηο ησλ 

άιισλ. ε απηή ηελ θαηεύζπλζε, ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη κηα δηεξγαζία ε 

νπνία δηακνξθώλεη ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, παξά απιά ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν ε ηειεπηαία ιακβάλεη ρώξα (Yackel, 2001). 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ζέζε ηεο ζεσξίαο αληηκεησπίδεη ηα λνήκαηα σο 

κνξθνπνηνύκελα κέζσ κηαο εξκελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη από 

ην εθάζηνηε άηνκν ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλαληά (Blumer, 

1986). Δθαξκόδνληαο ηε ζέζε απηή ζηελ ηάμε, ηα αληηθείκελα κηαο καζεκαηηθήο 

ζπδήηεζεο αληηκεησπίδνληαη σο αζαθή, δηόηη επηδέρνληαη πνηθηιία εξκελεηώλ. 

Πξνθεηκέλνπ ην ππνθείκελν λα δώζεη λόεκα ζε έλα καζεκαηηθό αληηθείκελν 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνπ θαη δεκηνπξγεί έλα πιαίζην γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ. Απηή ε πνηθηιία ησλ εξκελεηώλ γηα ην ίδην καζεκαηηθό αληηθείκελν 

δεκηνπξγεί επθαηξίεο κάζεζεο θαηά ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Voigt, 1995).  
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Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο νη ζπκκεηέρνληεο δηαπξαγκαηεύνληαη ηα 

καζεκαηηθά ηνπο λνήκαηα θαη πξνζπαζνύλ λα θηάζνπλ ζε κηα ζπκθσλία ζρεηηθά κε 

ην πνηα απνηειέζκαηα θαη πνηα επηρεηξήκαηα ζα ζεσξεζνύλ σο καζεκαηηθέο ιύζεηο 

θαη θαηάιιειεο καζεκαηηθέο εμεγήζεηο αληίζηνηρα (Voigt, 1994, 1995). 

Ο δάζθαινο θαη νη καζεηέο δε «κνηξάδνληαη» γλώζε, αιιά ηα καζεκαηηθά λνήκαηα 

πνπ παξάγνληαη κέζσ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζεσξνύληαη ζαλ λα είλαη θνηλά (taken as 

shared). Οη ζπκκεηέρνληεο αιιειεπηδξνύλ ζα λα εξκελεύνπλ ην καζεκαηηθό ζέκα 

ηεο ζπδήηεζήο ηνπο κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν, αλ θαη δε κπνξνύλ πξαγκαηηθά λα 

είλαη ζίγνπξνη όηη νη ππνθεηκεληθέο ηνπο θαηαλνήζεηο ζπκθσλνύλ κε απηέο ησλ 

άιισλ ζπκκεηερόλησλ. Καλείο δε κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο όηη δύν άηνκα ζθέθηνληαη 

παξόκνηα αλ ζπλεξγάδνληαη ρσξίο ζπγθξνύζεηο θαη αλ ζπκθσλνύλ ζε ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο ή πξνηάζεηο (Voigt, 1994, 1995). Γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο είλαη ν δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηε 

γλώζε θαη ηελ θνπιηνύξα.  

Φπζηθά, ε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο δελ είλαη αξθεηή γηα λα 

θαηαλνήζνπκε σο νιόηεηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνύληαη ζηελ ηάμε. Παξόια 

απηά, απνζαθελίδεη ηε δπλακηθή θαη ηηο θαλνληθόηεηεο ηεο κηθξν – θνηλόηεηαο ηεο 

καζεκαηηθήο ηάμεο εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

καζεκαηηθώλ λνεκάησλ ζηα ηνπηθά γεγνλόηα ηεο ζρνιηθήο δσήο (Voigt, 1995). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο, ν Cobb θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαιύζνπλ ηηο θαλνληθόηεηεο ηεο καζεκαηηθήο ηάμεο 

εηζήγαγαλ ηηο έλλνηεο ησλ θνηλσληθώλ θαη θνηλσληθν-καζεκαηηθώλ λνξκώλ. 

ύκθσλα κε ηε Yackel (2001, 2004) ε λόξκα είλαη έλα θνηλσληνινγηθό 

θαηαζθεύαζκα θαη αλαθέξεηαη ζε αληηιήςεηο θαη εξκελείεο νη νπνίεο απνθηνύλ 

θαλνληζηηθό ραξαθηήξα ή ζεσξνύληαη όηη είλαη θνηλέο από κηα νκάδα (σο 

απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο). Έηζη, ε λόξκα δελ ζπληζηά κηα αηνκηθή, αιιά κηα 

ζπιινγηθή έλλνηα. Παξόιν πνπ νη λόξκεο κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ ζε δηάθνξα 

πεξηβάιινληα (ζπιινγηθά, κηθξή νκάδα, αληαιιαγέο ελόο πξνο έλαλ) ε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ζρνιηθώλ λνξκώλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεσλ κε όιε ηελ ηάμε νη νπνίεο θαζνδεγνύληαη από ην δάζθαιν 

θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη καζεηέο (Yackel & Cobb, 1996). ύκθσλα κε 

ην Blumer (1986) νη λόξκεο ππόθεηληαη ζε δηαξθή αιιαγή θαη εμέιημε κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ.  
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Δξεπλεηέο από πνιιαπιέο πξννπηηθέο ζπλέβαιαλ ζηε κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο λόξκαο. 

Έηζη, νη λόξκεο έρνπλ πξνζεγγηζηεί από:  

Α] θνηλσληνινγηθή νπηηθή (interactionism) (Bauersfeld, 1995∙ Voigt, 1995) θαη ηελ 

αλαδπόκελε ζεσξία (emergent theory) (Cobb & Yackel, 1996) 

Β] επηζηεκνινγηθή νπηηθή (situated perspective) (Brousseau, 1997) – δηδαθηηθό 

ζπκβόιαην 

Γ] θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή νπηηθή (socio-cultural perspective) (Sfard, 2001∙ Gorgorio 

& Planas, 2005) – κεηα-δηαινγηθνί θαλόλεο. 

ε κηα ζρνιηθή ηάμε, νη λόξκεο απνηεινύλ ζπλεζηζκέλνπο ηύπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε θύζε ηεο κάζεζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε απηέο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα πξνσζνύλ ζθόπηκα ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο 

ζπκπεξηθνξάο, παξόια απηά νη λόξκεο ππάξρνπλ αλεμάξηεηα από ην αλ ν 

εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο είλαη ελήκεξνη γηα απηέο  (Bauersfeld et. al., 1988∙ 

Voigt 1998, όπ. αλαθ. ζην Van Zoest, Stockero & Taylor, 2012). 

Γπν έλλνηεο νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εγθαηάζηαζε κηαο 

λόξκαο είλαη νη πξνζδνθίεο θαη νη ππνρξεώζεηο. Γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο ε πξνζδνθία 

εξκελεύεηαη σο ε ελέξγεηα ηνπ αλακέλσ θάηη από ηνπο άιινπο (anticipation), ελώ γηα 

άιινπο ζεκαίλεη ηελ αμία (value) ή ην ζπλαίζζεκα (feeling) ή αθόκε θαη ηηο ζθέςεηο 

(thoughts) αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Δίλαη αλακελόκελν όηη 

δηαθνξεηηθά είδε πξνζδνθηώλ ζα έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηώζεηο ζε κηα ζπκπεξηθνξά 

(Biddle, 1979).  

Γηα παξάδεηγκα νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί έρεη βξεζεί όηη απέλαληη ζηηο ίδηεο αθξηβώο 

πεξηζηάζεηο δηαθνξνπνηνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

έρνπλ αλαπηύμεη γηα θάζε καζεηή σο πξνο (Good & Brophy, 1984∙ Brophy & Good, 

1985, όπ. αλαθ. ζην Μπίθνο, 2011, ζ. 50): 

Α] ηελ επηβξάβεπζε ή ηελ απνδνθηκαζία 

αθήο είλαη ε ηάζε ηνπο λα επηβξαβεύνπλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ηνπο θαινύο 

καζεηέο, όηαλ απαληνύλ ζσζηά, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε είλαη 

ιαλζαζκέλε ε απνδνθηκαζία δίλεηαη επθνιόηεξα ζηνπο αδύλαηνπο καζεηέο. 

Β] ην ρξόλν αλακνλήο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο 

Καηά ηνλ ίδην ηξόπν θαίλεηαη λα δείρλνπλ γηα ηνπο θαιύηεξνπο καζεηέο κεγαιύηεξε 

ππνκνλή ζην λα ηνπο επεμεγνύλ ηελ εξώηεζε. Δθόζνλ πξνθύπηνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλόεζε ηνπο ππνβνεζνύλ, ώζηε λα βξνπλ νη ίδηνη ηε ζσζηή απάληεζε, πνιύ 

ζπρλόηεξα από όηη ηνπο αδύλαηνπο καζεηέο. 



[21] 

 

Γ] ηε ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο 

Έρεη παξαηεξεζεί όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα επηθνηλσλνύλ ζπρλόηεξα κε ηνπο 

θαινύο, παξά κε ηνπο αδύλαηνπο καζεηέο. 

Απελαληίαο, ν όξνο ππνρξέσζε, ζύκθσλα κε ην Voigt (1994), ζπλδέεη ηηο δηάθνξεο 

ξνπηίλεο ηεο ηάμεο θαη ξπζκίδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ. 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηόζν ην 

δηθό ηνπ ξόιν όζν θαη ην δηθό ηνπο, πξέπεη λα εληείλεη ηελ απζεληία ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο καζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Αλ αλακέλεη νη καζεηέο λα εθθξάδνπλ κε 

εηιηθξίλεηα ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά, ηόηε είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δέρεηαη ηηο εμεγήζεηο ηνπο, αληί λα ηηο αμηνινγεί ζύκθσλα κε ηηο 

επίζεκα επηθπξσκέλεο κεζόδνπο επίιπζεο. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ππνρξεώζεηο 

πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ, όπσο αθξηβώο θαη νη καζεηέο ηνπ πξνο απηόλ. Απηό ην 

εμειηζζόκελν, δηαπιεθόκελν δίθηπν ππνρξεώζεσλ θαη πξνζδνθηώλ είλαη ππεξάλσ ηεο 

ζπλεηδεηήο επίγλσζεο ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, παξ‘ όια απηά 

ε ζύλζεζε ηνπ είλαη ακνηβαία (Cobb, Wood & Yackel, 1991, ζ. 164).  

Οη λόξκεο εδξάδνπλ ζηηο πξνζδνθίεο θαη ππνρξεώζεηο πνπ ζπληίζεληαη, θαζώο νη 

ζπκκεηέρνληεο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο παξά ζε θάπνηνπο δηαηππσκέλνπο εθ ησλ 

πξνηέξσλ (a priori) θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο. Κάζε θνξά, 

ινηπόλ, πνπ θάπνηνο ελεξγεί ζύκθσλα κε κηα πξνζδνθία, ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θαζηέξσζε ηεο πξνζδνθίαο απηήο σο θαλνληζηηθήο (Yackel, Rasmussen & King, 

2000).  

Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε αξρηθή δηαπξαγκάηεπζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο καζεηέο θάηη 

πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο γηα ην ππόινηπν ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο. Γπν επηκέξνπο θαηεγνξίεο λνξκώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην δίθηπν 

ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ πνπ αλαπηύζζνπλ ηα κέιε κηαο ηάμεο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ είλαη θαη νη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο 

λόξκεο.  

1.3.1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΝΟΡΜΔ  

Οη θνηλσληθέο λόξκεο ζπληζηνύλ έλα ζύλνιν γεληθώλ πξνζδνθηώλ θαη ππνρξεώζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία κηαο ηάμεο. Υαξαθηεξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη όρη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Δπηπιένλ, 

απνηεινύλ έλα ζύλνιν αξρώλ θαη θαλόλσλ ζπλύπαξμεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί από 
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θνηλνύ κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ θαη επνκέλσο, ζπλζέηνπλ ηε δνκή 

ζπκκεηνρήο ζε κηα ηάμε. Παξάιιεια, θαζνδεγνύλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερόλησλ κειώλ θαη θαηεπζύλνπλ ηνπο ηύπνπο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο (Cobb & Bauersfeld, 1995∙ Yackel & Cobb, 1996).  

Βαζηθό ηνπο γλώξηζκα είλαη όηη εγθαζηδξύνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ηδεώλ. Παξ‘ όια απηά, αλαθέξνληαη ζε εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο ηάμεο ηα νπνία γίλνληαη 

θαλνληζηηθά. Κάζε ηάμε - από ηελ πην παξαδνζηαθή κέρξη ηελ πην δηεξεπλεηηθή - έρεη 

θνηλσληθέο λόξκεο νη νπνίεο είλαη ιεηηνπξγηθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε. Γελ είλαη ε 

παξνπζία ή ε απνπζία ησλ θνηλσληθώλ λνξκώλ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε κηα ηάμε από 

ηελ άιιε, αιιά ε θύζε ηνπο (Yackel & Cobb, 1996∙ Yackel, Rasmussen & King, 

2000). 

Μηα ζπλεζηζκέλε θνηλσληθή λόξκα κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ είλαη ην λα 

ζεθώλεη έλαο καζεηήο ην ρέξη ηνπ όηαλ έρεη κηα εξώηεζε πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Άιια παξαδείγκαηα θνηλσληθώλ λνξκώλ πνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί όηη θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηε δξαζηεξηόηεηα κηθξώλ νκάδσλ 

απνηεινύλ ε επηκνλή ζηελ επίιπζε ελόο απαηηεηηθνύ πξνβιήκαηνο, ε εμήγεζε ηεο 

ιύζεο ζε θάπνην ζπκκαζεηή ή ζην δηπιαλό, ε αθξόαζε θαη ε πξνζπάζεηα 

θαηαλόεζεο ηεο εμήγεζεο ελόο ζπκκαζεηή ή ηνπ δηπιαλνύ, ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο 

ζπκθσλίαο ζε κηα απάληεζε ή ζε κηα δηαδηθαζία επίιπζεο ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ εξκελεηώλ ή ησλ ιύζεσλ είλαη έθδειε (Cobb & 

Bauersfeld, 1995, ζ. 22).  

ηνλ αληίπνδα, θνηλσληθέο λόξκεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο κε όιε ηελ 

ηάμε, απνηεινύλ ε εμήγεζε θαη αηηηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ, ε πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο 

ησλ εμεγήζεσλ πνπ δίλνληαη από ηνπο άιινπο, ε έλδεημε ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο θαη 

ε ακθηζβήηεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε ζύγθξνπζε 

κεηαμύ εξκελεηώλ θαη ιύζεσλ είλαη εκθαλήο (Cobb & Bauersfeld, 1995, ζ. 22).  

Κάπνηεο θνηλσληθέο λόξκεο όπσο: ε ππνρξέσζε ησλ καζεηώλ λα εμεγνύλ θαη λα 

δηθαηνινγνύλ ηηο απόςεηο ηνπο αλεμάξηεηα από ηελ νξζόηεηά ηνπο ή λα εξγάδνληαη 

από θνηλνύ θαη λα κνηξάδνληαη ηελ επζύλε ησλ ελεξγεηώλ ηνπο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε 

δεκηνπξγία ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά.  

Αληίζεηα, λόξκεο όπσο: ε ππνρξέσζε ησλ καζεηώλ λα εθαξκόδνπλ ηνπο θαλόλεο πνπ 

έρεη παξνπζηάζεη ν δάζθαινο ή ε ππνρξέσζε ηνπ δαζθάινπ λα αμηνινγεί ηελ 
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νξζόηεηα κηαο ιύζεο, ζεσξνύληαη πεγέο δεκηνπξγίαο αξλεηηθώλ ζηάζεσλ, απόςεσλ 

θαη αληηδξάζεσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά (Cobb, Wood & Yackel, 1991). 

1.3.2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ – ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΝΟΡΜΔ 

Ζ θαηαλόεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεκαηηθώλ επηβάιιεη ην δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηηο λόξκεο ηεο ηάμεο πνπ 

ζπλαληάκε ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηηο λόξκεο πνπ είλαη εηδηθέο ηεο 

ηάμεο ησλ καζεκαηηθώλ: ηηο θνηλσληθν – καζεκαηηθέο. Οη λόξκεο απηέο ζπληζηνύλ 

θαλνληζηηθέο πηπρέο ησλ καζεκαηηθώλ ζπδεηήζεσλ θαη δηαθξίλνληαη από ηηο 

θνηλσληθέο λόξκεο κηαο ηάμεο σο πξνο ην όηη είλαη ζπγθεθξηκέλεο κε ηε καζεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ (Voigt, 1995∙ Yackel & Cobb, 1996).  

Θεσξνύληαη πεξηζζόηεξν αμίεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ λα 

θαηεπζύλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ζρεηηθή 

ειεπζεξία ζηελ εξκελεία θαη επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη όρη 

ππνρξεώζεηο πνπ πξέπεη λα εθπιεξώζνπλ νη καζεηέο (Voigt, 1995). πλεπώο, 

ππαγνξεύνπλ πνηεο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο θαη εξκελείαο ζεσξνύληαη θαηάιιειεο ή 

ζσζηέο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ θαη αθόκε πην ζεκαληηθά, πνηεο πξαθηηθέο 

ζεσξνύληαη αθαηάιιειεο ή ιαλζαζκέλεο θαη από πνηνλ. Ζ ζεώξεζε απηή έρεη 

νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο λα αλαγλσξίζνπλ όηη ζε όια ηα πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο ησλ καζεκαηηθώλ πθίζηαληαη απνδεθηνί θαη κε απνδεθηνί ηξόπνη 

δξάζεο, ζπιινγηζκνύ, ζπκπεξηθνξάο, επηθνηλσλίαο. 

Έλα βαζηθό ηνπο γλώξηζκα είλαη όηη απνηεινύλ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηθξν – 

θνηλόηεηαο ηεο καζεκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο θαη όρη πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα ηα 

νπνία εηζάγνληαη ζηελ ηάμε από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. πλεπώο, πθίζηαληαη κηα 

δηαξθή δηακόξθσζε θαη ηξνπνπνίεζε από ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό κέζσ 

ησλ θαζεκεξηλώλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπο. Έηζη, κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από 

ηάμε ζε ηάμε (Yackel & Cobb, 1996).  

ηελ θαηεγνξία απηή ζύκθσλα κε ηνπο Yackel & Cobb (1996) αλήθνπλ ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ: ηη ζπληζηά κηα καζεκαηηθή ιύζε σο δηαθνξεηηθή (different), εθιεπηπζκέλε 

(sophisticated), απνηειεζκαηηθή (efficient), πόηε κηα καζεκαηηθή ιύζε αμηνινγείηαη 

σο θαηάιιειε (elegant). Ζ δηαθνξεηηθόηεηα, ε ειθπζηηθόηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο ιύζεο ραξαθηεξίδεη ηελ ίδια ηε ιύζε, ελώ ε αμηνιόγεζε 

κηαο ιύζεο σο θαηάιιειεο αθνξά ηε διαδικαζία κε ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε θαη 

αηηηνινγήζεθε. 
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Αλ κηα λόξκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο δηαπξαγκαηεύεηαη θαη εξκελεύεηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζεκαηηθνύ λνήκαηνο ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηα πιαίζηα ησλ 

θνηλσληθν-καζεκαηηθώλ λνξκώλ. Απηό νδήγεζε ηνπο Mottier Lopez & Allal (2007, 

ζ. 254) ζηε ρξήζε ηνπ όξνπ θνηλσληθν – καζεκαηηθή λόξκα αξρηθά ζε έλα πην επξύ 

πιαίζην από απηό ηνπ Cobb θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαηάηαμε 

ησλ θνηλσληθν – καζεκαηηθώλ λνξκώλ ζε δπν γεληθόηεξεο θαηεγνξίεο λνξκώλ πνπ 

ζθηαγξαθνύληαη ζπλνπηηθά ζηηο εμήο:  

1] θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο: απηέο νη 

λόξκεο αθνξνύλ πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζε 

νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ (αηνκηθό έξγν, ζε κηθξή νκάδα, ζπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε).  

Γηα παξάδεηγκα, λα δνθηκάζνπλ νη καζεηέο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, λα δηαρσξίζνπλ ηα 

δεδνκέλα από ηα δεηνύκελα, λα επαιεζεύζνπλ ηα απνηειέζκαηα.  

2] θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο αλαθνξηθά κε θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο: απηέο νη λόξκεο αθνξνύλ ηηο αλακελόκελεο κνξθέο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ είλαη πηζαλό λα πξνσζήζνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο.  

o ε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο: λα εμεγήζεηο ζην δηπιαλό ζνπ ηη θαηαιαβαίλεηο 

θαη ηη όρη ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα, λα ζέζεηο ζην δηπιαλό ζνπ εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπ δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

o ε ζπδεηήζεηο κε όιε ηελ ηάμε: λα εμεγήζεηο ηε δηαδηθαζία επίιπζεο βήκα – 

βήκα, λα εθθξάζεηο κηα γλώκε γηα ηε ζρεηηθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελόο άιινπ 

καζεηή (όηαλ είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε κηα ιύζε).  

Όιεο απηέο νη θνηλσληθν-καζεκαηηθέο λόξκεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξείηαη δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, πνηα ζπληζηά απνδεθηή δηαδηθαζία, ζρεηηθή δηαδηθαζία, 

απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία θ.ιπ.  

Οη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο δηαθξίλνληαη από ηηο θνηλσληθέο σο πξνο ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύλ. Ζ αληίιεςε, ινηπόλ, όηη νη καζεηέο αλακέλεηαη λα 

εμεγήζνπλ ηηο ιύζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο είλαη κηα θνηλσληθή λόξκα, ελώ 

απελαληίαο, ε αληίιεςε ηνπ ηη ζεσξείηαη απνδεθηή καζεκαηηθή εμήγεζε είλαη κηα 

θνηλσληθν – καζεκαηηθή λόξκα. Όκνηα, ε αληίιεςε όηη όηαλ νη καζεηέο ζπδεηάλε γηα 

έλα πξόβιεκα ζα πξέπεη λα παξαζέζνπλ δηαθνξεηηθέο ιύζεηο από απηέο πνπ ήδε 

έρνπλ  πξνηαζεί είλαη κηα θνηλσληθή λόξκα, απελαληίαο, ε αληίιεςε ηνπ ηη ζπληζηά ην 
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καζεκαηηθά δηαθνξεηηθό απνηειεί κηα θνηλσληθν – καζεκαηηθή λόξκα (Yackel & 

Cobb, 1996).  

Κάπνηεο θνηλσληθέο λόξκεο δηαζέηνπλ κηα αληίζηνηρε θνηλσληθν – καζεκαηηθή 

λόξκα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αληίζηνηρε ηεο θνηλσληθήο λόξκαο πνπ ππαγνξεύεη όηη 

νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εμεγνύλ ηε κέζνδν επίιπζεο πνπ αθνινύζεζαλ είλαη ε 

θνηλσληθν – καζεκαηηθή λόξκα ηνπ ηη ζπληζηά καζεκαηηθά απνδεθηή εμήγεζε, ελώ 

αληίζηνηρε απηήο ηεο πξνζθνξάο δηαθνξεηηθώλ ιύζεσλ από ηνπο καζεηέο απνηειεί ε 

θνηλσληθν – καζεκαηηθή λόξκα ηνπ ηη ζπληζηά κηα καζεκαηηθά δηαθνξεηηθή ιύζε. 

Tν ηη θαζίζηαηαη σο καζεκαηηθά θαλνληζηηθό ζε κηα ηάμε ππαγνξεύεηαη από ηηο 

ππάξρνπζεο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, παξαδνρέο θαη ηνπο ππάξρνληεο ζηόρνπο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε κηα ηάμε. Σαπηόρξνλα, απηνί νη ζηόρνη θαη θπξίσο νη αληηιήςεηο 

επεξεάδνληαη από όηη λνκηκνπνηείηαη σο απνδεθηή καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

(Yackel & Cobb, 1996).  

Με ηελ έλλνηα απηή, ζεσξνύκε όηη νη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο δελ 

ζρεηίδνληαη απιά αλαζηνραζηηθά κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνύλ 

ηε καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη κάζεζε, αιιά ζπληίζεληαη θαη ππαγνξεύνληαη από 

θνηλνύ. Κπξηνιεθηηθά ε κηα έλλνηα δελ πθίζηαηαη δίρσο ηελ άιιε (Yackel, 

Rasmussen & King, 2000). Γηα παξάδεηγκα, ε λόξκα ηεο εμήγεζεο ηεο ιύζεο ή ησλ 

δηαδηθαζηώλ δε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί από ηελ αληίιεςε (πνπ έρεη δηαπξαγκαηεπηεί 

από θνηλνύ) ηνπ ηη ζπληζηά κηα ιύζε ή δηαδηθαζία, όπσο επίζεο θαη ε λόξκα ηεο 

πξόηαζεο κηαο δηαθνξεηηθήο ιύζεο δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηελ αληίιεςε 

(πνπ έρεη δηαπξαγκαηεπηεί από θνηλνύ ηνπ) ηνπ ηη ζπληζηά ην καζεκαηηθά 

δηαθνξεηηθό.  

ηηο πεξηζζόηεξεο καζεκαηηθέο ηάμεηο δελ πθίζηαληαη πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα γηα 

ην ηη ζεκαίλεη παξαδείγκαηνο ράξε δηαθνξεηηθή ιύζε ζε έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα. 

Ζ ζεκαζία ηνπ καζεκαηηθά δηαθνξεηηθνύ δηαπξαγκαηεύεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

θαη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ κέζσ ηεο κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Παξαδείγκαηνο 

ράξε, έλαο εθπαηδεπηηθόο πνπ δελ έρεη πξνεγνύκελε εκπεηξία ζην λα δεηάεη από ηνπο 

καζεηέο ηνπ λα παξάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο κεζόδνπο επίιπζεο (ή λα εμεγήζνπλ ην 

ζθεπηηθό ηνπο) θαη σο εθ ηνύηνπ δελ πθίζηαληαη πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα όζνλ 

αθνξά ηελ επίιπζε (θαη ηελ εμήγεζε) νδεγεί ηνπο καζεηέο ζην λα πξνζθέξνπλ 

κεζόδνπο επίιπζεο θαη λα εμεγήζνπλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ πώο νη 

πξάμεηο ηνπο απηέο κπνξεί λα αληηκεησπηζηνύλ. Καηά ζπλέπεηα, αληαπνθξηλόκελνη 

ζην αίηεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα παξνπζίαζε κηαο δηαθνξεηηθήο ιύζεο (ή γηα 
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αηηηνιόγεζε) νη καζεηέο νπζηαζηηθά καζαίλνπλ ηη ζεκαίλεη ην καζεκαηηθά 

δηαθνξεηηθό θαη ζπγρξόλσο βνεζνύλ ζηε ζύζηαζε ηνπ καζεκαηηθά δηαθνξεηηθνύ 

ζηελ ηάμε ηνπο (Yackel & Cobb, 1996, p. 462). Έηζη, ελώ ηππηθά ν εθπαηδεπηηθόο 

είλαη απηόο ν νπνίνο μεθηλά ηε ζύλζεζε ησλ λνξκώλ, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελ εμειίμεη δηαπξαγκάηεπζε. 

Ζ αληίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηηο ιύζεηο ησλ καζεηώλ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο 

έλαο ζησπεξόο δείθηεο γηα ην πώο απνηηκάηαη ε ιύζε ηνπο από καζεκαηηθήο πιεπξάο 

(Yackel & Cobb, 1996). Οη καζεηέο κπνξεί λα αλαπηύμνπλ κηα αίζζεζε ησλ 

πξνζδνθηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηε κάζεζε ηνπο ρσξίο λα αηζζάλνληαη 

ππνρξεσκέλνη λα κηκεζνύλ ιύζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ππεξάλσ ησλ 

ελλνηνινγηθώλ ηνπο δπλαηνηήησλ (Voigt, 1995).  

Οη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο κπνξεί λα εηζαρζνύλ ηόζν από εθπαηδεπηηθνύο 

(Yackel & Cobb, 1996∙ Yackel, Rasmussen & King, 2000) όζν θαη από καζεηέο 

δίρσο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (Hershkowitz & Schwarz, 1999). Μόιηο, 

όκσο, εηζαρζνύλ, ηίζεληαη ππό δηαπξαγκάηεπζε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε από ηνπο 

δηάθνξνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ηάμεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζπρλά 

επηηξέπεη ζηελ πξνζδνθία, ε νπνία είλαη ελζσκαησκέλε κέζα ζηελ θνηλσληθν – 

καζεκαηηθή λόξκα, λα θαηαζηεί ζαθήο θαη θαηαλνεηή, όπσο απηή εξκελεύεηαη ηόζν 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό όζν θαη από ηνπο καζεηέο, έηζη ώζηε λα ππάξρεη γλήζηα 

ζπκθσλία. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ θνηλσληθν-καζεκαηηθώλ λνξκώλ δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο κάζεζεο ηόζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο.  

ε γεληθέο γξακκέο, έρεη δηαπηζησζεί όηη ε ζθόπηκε πξνώζεζε παξαγσγηθώλ λνξκώλ, 

ηδηαίηεξα θνηλσληθν-καζεκαηηθώλ λνξκώλ, κπνξεί λα βειηηώζεη ηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν – από ην δεκνηηθό (Mottier Lopez & Allal, 

2007) κέρξη ην παλεπηζηήκην (Stylianou & Blanton, 2002). Γηα παξάδεηγκα, νη Tatsis 

& Koleza ζε έξεπλα ηνπο ην 2008 βξήθαλ λόξκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρέο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηέζεθαλ. Μάιηζηα, νη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο 

λόξκεο, κόιηο εγθαηαζηαζνύλ, θάλεθε λα εληζρύνπλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο.  

Ζ έλλνηα ησλ λνξκώλ είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ ξόινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ σο εθπξνζώπνπ ηεο καζεκαηηθήο θνηλόηεηαο. Ζ αλάιπζε ηνπο 

θαηαδεηθλύεη ηνλ θεληξηθό ξόιν πνπ θαηέρεη ν εθπαηδεπηηθόο ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

καζεκαηηθήο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζηε δηακόξθσζε 

ηεο θαλνληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Hershkowitz & Schwarz, 1999∙ Yackel & Cobb, 
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1996).  Όηαλ νη καζεηέο καζαίλνπλ καζεκαηηθά ζην ζρνιείν ην θάλνπλ ζε κηα ηάμε 

ζηελ νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί είηε άκεζα είηε έκκεζα νξηζκέλεο λόξκεο. Οη ελ ιόγσ 

λόξκεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αιιειεπηδξνύλ ηόζν κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό όζν θαη κεηαμύ ηνπο, ελέξγεηα ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη όρη 

κόλν ηα καζεκαηηθά πνπ καζαίλνπλ, αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα καζαίλνπλ 

(Yackel et. al., 1990).  

1.3.3 ΔΞΖΓΖΖ  

Μηα έλλνηα ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο 

λόξκεο είλαη απηή ηεο εμήγεζεο. Απνηειεί κηα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κε ηελ νπνία 

έλα άηνκν πξνζπαζεί λα παξάγεη θαηαλόεζε ζε θάπνην άιιν απαληώληαο κηα 

εξώηεζε ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε έθδειε είηε άδειε (Levenson, Tirosh & 

Tsamir, 2006). Πεξηιακβάλεη έλα επξύ θάζκα δειώζεσλ νη νπνίεο εμεγνύλ ην γηαηί 

(π.ρ. ην ζπιινγηζκό θαη ηελ απόδεημε), ην πώο (π.ρ. πεξηγξάθνπλ κηα δηαδηθαζία) θαη 

επηπιένλ, ην ζθεπηηθό θάπνηνπ (Esmonde, 2009). 

Ο εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο παξέρνπλ καζεκαηηθέο εμεγήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηλίζνπλ πηπρέο ηνπ καζεκαηηθνύ ηνπο ζπιινγηζκνύ πνπ ζεσξνύλ όηη κπνξεί λα 

κελ είλαη ηόζν έθδειεο ζηνπο άιινπο. Καηά ζπλέπεηα, απηό πνπ πξνζθέξεηαη σο 

εμήγεζε είλαη ζρεηηθό κε ηηο αληηιεπηέο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ (Yackel & Cobb, 

1996∙ Yackel, 2001, 2004).  

ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εμεγήζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε. Κάπνηνη εξεπλεηέο ηηο θαηαηάζζνπλ ζε 

ηππηθέο (formal) – αθξηβέζηαηα επηρεηξήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθνύο 

νξηζκνύο θαη ζεσξήκαηα  θαη άηππεο (informal) – κε αθξηβή επηρεηξήκαηα, εηθαζίεο 

θαη δηαηζζήζεηο (Raman, 2002, ζ. 135). πλνπηηθά, ζηελ πξώηε θαηεγνξία 

θαηαηάζζνληαη νη εμεγήζεηο πνπ απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξν ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, ελώ ζηε δεύηεξε νη εμεγήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ άηππε γλώζε 

πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο από απζεληηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Levenson, Tirosh & Tsamir, 

2006).   

Κάπνηνη άιινη εξεπλεηέο ηηο θαηαηάζζνπλ ζε ππνινγηζηηθέο (calculational) – 

πεξηγξάθνπλ ηελ πνξεία, ηε δηαδηθαζία ή ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ 

επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο θαη ζε ελλνηνινγηθέο (conceptual) – πεξηγξάθνπλ ηε 

ινγηθή ησλ βεκάησλ, ηα νπνία ζπλδένπλ ηε δηαδηθαζία κε ηελ ελλνηνινγηθή γλώζε 

ηνπ καζεηή (Bowers & Doerr, 2001). 
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Γηαθνξεηηθά είδε εμεγήζεσλ κπνξεί λα δίλνληαη θαη λα γίλνληαη απνδεθηά αλάινγα 

κε ην πνηνο δίλεη ηελ εμήγεζε, ζε πνηνλ απεπζύλεηαη θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο νη 

εμεγήζεηο είλαη δηθαηνινγεκέλεο. Παξάιιεια, δηαθνξεηηθά είδε εμεγήζεσλ 

ζεσξνύληαη θαηάιιεια θαη γηα καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ. ύκθσλα κε 

ςπρνινγηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο, νη πξαθηηθέο εμεγήζεηο (practically – 

based explanations) είλαη απηέο νη νπνίεο πξέπεη λα ππεξηζρύνπλ ζην Γεκνηηθό 

ζρνιείν (Levenson, Tirosh & Tsamir, 2006).  

Οη ζρνιηθέο λόξκεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε καζεκαηηθή εμήγεζε κπνξεί λα είλαη 

ηόζν θνηλσληθέο όζν θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο ζηε θύζε ηνπο (Yackel & Cobb, 

1996∙ Yackel, 2001, 2004). Οη θνηλσληθέο λόξκεο ζεσξνύληαη θαζνδεγεηηθέο ηεο 

αλάγθεο γηα εμήγεζε ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο νη νπνίεο 

ζεσξνύληαη ππαγνξεπηηθέο ηνπ ηη ζπληζηά απνδεθηή εμήγεζε θαη κε ηνλ όξν 

απνδεθηή εμήγεζε ελλνείηαη ε εμήγεζε ε νπνία αλακέλεηαη θαη πξνηηκάηαη από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κηαο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (Levenson, Tirosh & Tsamir, 2006).  

Κνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο, όπσο ηη ζπληζηά κηα απνδεθηή καζεκαηηθή 

εμήγεζε θαη αηηηνιόγεζε εγθαζίζηαληαη ζε όιεο ηηο ηάμεηο αλεμάξηεηα από ηε 

δηδαθηηθή παξάδνζε. Χζηόζν, έξεπλα ησλ Partanen & Kaasila (2014) ζε κηα ηάμε 

πνπ αθνινύζεζε ηε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε βξήθε όηη λέεο θνηλσληθν – 

καζεκαηηθέο λόξκεο έπξεπε λα παξαρζνύλ θαη ήδε ππάξρνπζεο λα 

επαλαδηαπξαγκαηεπηνύλ.  

Οξηζκέλνη καζεηέο ηείλνπλ λα δηαηεξνύλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο γηα 

δηαθνξεηηθά είδε εμεγήζεσλ παξά ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο 

πνπ πξνσζνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη παξαηεξνύληαη ζηελ ηάμε ηνπο. Έρεη 

βξεζεί όηη νη λόξκεο πνπ εγθξίλεη ν εθπαηδεπηηθόο (endorsed norms), νη λόξκεο πνπ 

είλαη ζε ηζρύ (enacted norms) θαη νη λόξκεο πνπ αληηιακβάλεηαη ν καζεηήο 

(perceived norms) κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο αθόκε θαη ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 

ηάμεο (Levenson, Tirosh & Tsamir, 2006∙ Levenson, Tirosh & Tsamir, 2009). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνιύ ζπρλά ππνζέηνπλ όηη κόιηο εγθαηαζηαζνύλ νη θνηλσληθν – 

καζεκαηηθέο λόξκεο, νη καζεηέο είλαη όινη ζύκθσλνη. Κάηη ηέηνην, βέβαηα, κπνξεί λα 

κελ ηζρύεη πάληνηε. Γηα ην ιόγν απηό, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ, όηαλ εηζάγνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – 

καζεκαηηθέο λόξκεο.  
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1.4 ΘΔΧΡΗΑ ΡΟΛΟΤ 

ε θάζε αιιειεπίδξαζε νη κεηέρνληεο εκπιέθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνύο 

εξκελείαο ησλ ελεξγεηώλ ησλ ζπλνκηιεηώλ ηνπο θαη ζπγθξνηνύλ ηηο κνξθέο δξάζεο 

ηνπο ή αιιηώο, εξκελεύνπλ θάπνηνπο ξόινπο (Μπίθνο, 2011∙ Tatsis & Koleza, 2006). 

Ο ξόινο απνηειεί ηε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειώλεη θάπνην άηνκν σο θάηνρνο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ζέζεο αληαπνθξηλόκελνο ζηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αξκόδεη ζε απηό ην ξόιν θαη ηε ζέζε (Fend, 1989, 

όπ. αλαθ. ζην Μπίθνο, 2004). Ζ αλάιπζε ησλ ξόισλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

ζεσξίαο ξόινπ (role theory) ε νπνία θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε ζεσξία ηεο 

ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο.  

Μηα βαζηθή έλλνηα γηα ηε ζεσξία ξόινπ είλαη ε θνηλσληθή ζέζε ή αιιηώο ην ζηάηνπο. 

Ζ θνηλσληθή ζέζε είλαη κηα ηαπηόηεηα ε νπνία πξνζδηνξίδεη έλα θνηλώο 

αλαγλσξηζκέλν ζύλνιν αηόκσλ. Ο επαγγεικαηίαο αζιεηήο, ν γηαηξόο, ν 

εθπαηδεπηηθόο, ν επηζηάηεο, ε γηαγηά, ν θξαηνύκελνο θ.ιπ. απνηεινύλ παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ θνηλώο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλόισλ. Καζέλαο ηνπο θαηέρεη θάπνηα θνηλσληθή 

ζέζε θαη παξάιιεια, ζπκπεξηθέξεηαη κε ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν. Ο γηαηξόο 

ζπληαγνγξαθεί, ν επηζηάηεο θαζαξίδεη, ν εθπαηδεπηηθόο θάλεη κάζεκα. Έηζη, ν 

θαζέλαο επηδεηθλύεη έλα ραξαθηεξηζηηθό ξόιν (Biddle, 1979).  

Οπζηαζηηθή παξαδνρή ηεο ζεσξίαο ξόινπ είλαη όηη νη άλζξσπνη θαηέρνπλ θάπνηεο 

θνηλσληθέο ζέζεηο θαη ηξέθνπλ θάπνηεο πξνζδνθίεο ηόζν γηα ηε δηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά όζν θαη γηα ησλ άιισλ. Με άιια ιόγηα, ν ξόινο επεξεάδεηαη από ην 

δηακνηξαζκό ησλ πξνζδνθηώλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη από 

απηόλ, δειαδή, κεξηθνί από απηνύο πνπ εξκελεύνπλ θάπνην ξόιν παξαθηλνύληαη λα 

ην θάλνπλ, επεηδή καζαίλνπλ ηη ζπκπεξηθνξέο αλακέλνληαη από απηνύο, ελώ κεξηθνί 

άιινη παξαθηλνύληαη κέζσ ησλ δηθώλ ηνπο πξνζδνθηώλ (Biddle, 1979).   

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο πξνεγνύκελεο έλλνηα απνηειεί θαη ε έλλνηα ηνπ 

πξνζώπνπ (face). Με ηνλ όξν απηό ππνδειώλεηαη κηα εηθόλα ηνπ εαπηνύ ε νπνία 

νξηνζεηείηαη κε όξνπο απνδεθηώλ θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Απνηειεί ηε ζεηηθή 

θνηλσληθή αμία πνπ θάπνηνο ηζρπξίδεηαη ζε απνηειεζκαηηθό βαζκό γηα ηνλ εαπηό ηνπ 

από ηε γξακκή πνπ νη άιινη ζεσξνύλ όηη αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο αιιειεπίδξαζεο (Goffman, 1972). Κάζε ελέξγεηα ζπλεπώο, κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί ζε ζρέζε κε ηελ επίπησζε πνπ έρεη ζην πξόζσπν ηνπ ελεξγνύληνο ή 
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απηνύ πνπ δέρεηαη ηελ ελέξγεηα. Με ηελ εξκελεία ηνπ ξόινπ ηνπ, ην άηνκν 

πξνζβιέπεη, θπξίσο, ζηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ (Σάηζεο, 2005).  

εκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξκελεία 

ξόισλ. Δπξήκαηα έξεπλαο ησλ Webb, Nemer & Ing (2006) ππνδεηθλύνπλ όηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηνπ ιόγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζε όιε ηελ ηάμε είλαη δπλαηόλ λα 

πξνζδνθνύλ θαη λα πξνσζνύλ ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο 

θαίλεηαη λα αζπάδνληαη θαη λα εξκελεύνπλ θαη νη ίδηνη ζηηο κεηαμύ ηνπο ελέξγεηεο ζε 

κηθξέο νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα πξνσζνύλ έλα κνηίβν 

αιιειεπίδξαζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη δπν θπξίαξρνπο ξόινπο: απηόλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ – βνεζνύ θαη απηόλ ηνπ καζεηή – αλαδεηεηή βνήζεηαο.  

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – βνεζνύ (help – giver) ζπλνπηηθά πεξηιάκβαλε ηα εμήο:  

 αλάιεςε ηεο θύξηαο επζύλεο γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο 

 έιεγρνο αθξίβεηαο απαληήζεσλ κεκνλσκέλσλ καζεηώλ ή νκάδσλ είηε ην 

δεηνύλ είηε όρη 

 παξνρή βνήζεηαο ζε κηα νκάδα ε νπνία δε  κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ζηε ζσζηή 

απάληεζε ή ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο καζεηέο νη νπνίνη εκθαλώο 

δπζθνιεύνληαη 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζρεδόλ πνηέ ζε όιε ηελ ηάμε θαη ζπάληα ζηηο επηζθέςεηο ζηηο κηθξέο 

νκάδεο δεηνύλ από ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ή λα πεξηγξάςνπλ κε πνην ηξόπν 

έθηαζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Ζ θύζε θαη ε δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηηο 

κηθξέο νκάδεο πνηθίιεη ζεκαληηθά θαη θπκαίλεηαη από απιέο δειώζεηο (π.ρ. 

ππελζύκηζε ζηηο νκάδεο γηα αληηπαξαβνιή απαληήζεσλ) ζε εθηεηακέλα επεηζόδηα 

βνήζεηαο δηάξθεηαο ιίγσλ ιεπηώλ ή θαη πεξηζζόηεξν θαη κπνξεί λα αθνξά ζέκαηα 

πεξηερνκέλνπ ή δηαρεηξηζηηθά. 

Απελαληίαο, ν ξόινο ηνπ καζεηή  - αλαδεηεηή βνήζεηαο (help - seeker) πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο:  

 παζεηηθόο απνδέθηεο εξσηήζεσλ 

 παξνρή απαληήζεσλ από απνηειέζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκαηηθώλ 

ππνινγηζκώλ 

 αλαδήηεζε βνήζεηαο όηαλ ππάξρεη δπζθνιία 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ν ξόινο δελ απνηειεί κηα κεκνλσκέλε νληόηεηα. 

Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν ξόιν θαη πάληνηε εληόο ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν ξόινο ελόο εθπαηδεπηηθνύ πνπ θαζνδεγεί 

ηε ζπδήηεζε ζε κηα ηάμε δε κπνξεί λα κειεηεζεί ρσξίο λα ιεθζνύλ ππόςε νη ξόινη 
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ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο θαη ηνπ γεληθόηεξνπ 

θνηλσληθνύ πεξηθεηκέλνπ (Tatsis & Koleza, 2006).  

Κάζε άηνκν εξκελεύνληαο θάπνην ξόιν ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο. 

Παξαγσγηθνί ξόινη πεξηιακβάλνπλ απηνύο ηνπ (Chiu, 2000, p. 28):  

 ζπληνληζηή (facilitator), ν νπνίνο πξνζθαιεί ηε  ζπκκεηνρή θαη ησλ 

ππόινηπσλ, ειέγρεη ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο θαη πξνσζεί ηελ αξκνλία ηεο 

νκάδαο (κεηξηάδνληαο ηηο ζπγθξνύζεηο, ρηίδνληαο ζπκβηβαζκνύο θ.ιπ.). 

 πξνηείλνληα (proposer), ν νπνίνο πξνηείλεη λέεο ηδέεο. 

 αμηνινγεηή, ν νπνίνο αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο αλαδεηώληαο πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

o ππνζηεξηθηή (supporter), απηόο πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη έλαλ 

ηζρπξηζκό θαη λα ηνλ επεθηείλεη. 

o επηθξηηηθό (critic), πνπ ακθηζβεηεί ηνλ ηζρπξηζκό θαη αλαγλσξίδεη 

αδπλακίεο. 

 θαηαγξάθνληα (recorder), ν νπνίνο ζπλνςίδεη ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο. 

Οη ξόινη δελ έρνπλ κειεηεζεί εθηελώο ζηε βηβιηνγξαθία. Καηεγνξηνπνηώληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  ησλ ξόισλ ηνπο νπνίνπο εξκήλεπζαλ θνηηεηέο εξγαδόκελνη ζε δεύγε 

γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζθηαγξαθήζεθαλ ηέζζεξηο εηδηθόηεξνη 

ξόινη (Σάηζεο, 2005, ζ. 161 - 163): 

1] Σπλεξγαηηθόο Αμηνινγεηήο 

πάληα εθθξάδεη κε απόιπην ηξόπν ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε, δεηά πάληα ηε γλώκε ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ θαη γεληθά, ζπκκνξθώλεηαη ζε όιεο ηηο λόξκεο πνπ είλαη ζε ηζρύ. 

2] Σπλεξγαηηθόο Καζνδεγεηήο 

Δθθξάδεη κε βεβαηόηεηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ, δεηά γεληθά ηε γλώκε ηνπ ζπλνκηιεηή 

ηνπ θαη ζπκκνξθώλεηαη ζηηο λόξκεο ζπκπεξηθνξάο, αξθεί λα κελ είλαη ζε βάξνο ηνπ 

πξνζώπνπ ηνπ. 

3] Δγσθεληξηθόο Καζνδεγεηήο 

Δθθξάδεη κε απόιπην ηξόπν ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ζπάληα δεηά ηε γλώκε ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ θαη γεληθά δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ. 

4] Παζεηηθόο Σπλεξγάηεο  

πάληα εθθξάδεη κε βεβαηόηεηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ, νη νπνίεο είλαη ιίγεο ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο πξνεγνύκελνπο ξόινπο, ζπκκνξθώλεηαη ζηηο λόξκεο ζπκπεξηθνξάο θαη δείρλεη 
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λα κελ ηνλ ελδηαθέξεη ηόζν ε δηαηήξεζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, όζν ε νκαιή πνξεία ηεο 

επίιπζεο.  

1.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Από ηελ παξάζεζε ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρηεί ε παξνύζα εξγαζία. 

Δηδηθόηεξα: 

1] Ζ κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ ζεσξείηαη κηα θνηλσληθή θαη ηαπηόρξνλα αηνκηθή 

θαηαζθεπή. πληζηά κηα δηαδηθαζία «ζπκκεηνρήο» ζε κηα θνηλόηεηα κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε καζεκαηηθέο πξαθηηθέο ιόγνπ. 

2] Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία ηόζν κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ όζν θαη ησλ 

καζεηώλ κεηαμύ ηνπο απνηειεί ύςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ απόθηεζε γλώζεο.  

3] Ζ εξγαζία ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηε ζπγθξόηεζε 

ηεο γλώζεο. 

4] Οη κεηέρνληεο ζε κηα αιιειεπίδξαζε ζηε ζρνιηθή ηάμε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηηο λόξκεο πνπ είλαη ζε ηζρύ. Νόξκεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε όιεο ηηο ηάμεηο, 

ελώ βαζηθόο είλαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπο.  

5] ε θάζε αιιειεπίδξαζε νη κεηέρνληεο εξκελεύνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ ζπλνκηιεηώλ 

θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα εξκελεύνπλ θαη νη ίδηνη θάπνηνπο ξόινπο. εκαληηθή 

θαίλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ν εθπαηδεπηηθόο θαη ζηελ εξκελεία ησλ 

ξόισλ απηώλ. 

Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο καο νδεγνύλ ζηνπο βαζηθνύο θνηλσληθνύο παξάγνληεο 

πνπ επηδξνύλ ζε κηα αιιειεπίδξαζε ζηε ζρνιηθή ηάμε: ηηο λόξκεο πνπ είλαη ζε ηζρύ 

θαη ηνπο ξόινπο πνπ εξκελεύνληαη, πάληα εληαγκέλα ζην επηθνηλσληαθό πιαίζην ηεο 

εθάζηνηε πεξίζηαζεο. 

1.6 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

Σα ζπκπεξάζκαηα από ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ νδήγεζαλ ζηνλ 

εληνπηζκό ηξηώλ βαζηθώλ παξαγόλησλ νη νπνίνη επηδξνύλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο: νη λόξκεο, νη ξόινη θαη ε επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηα 

δπν πξνεγνύκελα. Από ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνθύπηεη όηη ζε 

θάπνηεο ηάμεηο νη καζεηέο πηνζεηνύλ πξόζπκα ηηο πξαθηηθέο ιόγνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζε όιε ηελ ηάμε (Webb, Nemer & Ing, 

2006). Οη έξεπλεο απηέο εζηίαζαλ, θπξίσο, ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ από ηηο 
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ζπδεηήζεηο ζε όιε ηελ ηάμε (Herbel – Eisenmann et al., 2006), αθήλνληαο 

αλαπάληεην ην εξώηεκα ηνπ πσο νη καζεηέο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο ρσξίο λα 

είλαη παξώλ ν εθπαηδεπηηθόο. Παξακέλεη ινηπόλ, αλνηρηό ην εξώηεκα αλ νη καζεηέο 

ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο νκειίθνπο πηνζεηνύλ ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – 

καζεκαηηθέο λόξκεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηηο ζπδεηήζεηο ζε όιε ηελ ηάμε. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ξόινπο, από ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηώλεηαη 

όηη νη ξόινη πνπ πξνσζνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε όιε ηελ ηάμε επηδξνύλ ζηνπο 

ξόινπο πνπ πηνζεηνύλ θαη εξκελεύνπλ νη καζεηέο ζηηο κεηαμύ ηνπο νκάδεο (Webb, 

Nemer, Kersting, Ing & Forrest, 2004∙ Webb, Nemer & Ing, 2006). Απηό πνπ δελ έρεη 

κειεηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε ζπλέπεηα σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ ξόισλ από 

ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ. πλεπώο, ε παξνύζα εξγαζία επηδηώθεη λα ζπκθσλήζεη κε 

πνξίζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ αλαθνξηθά κε ηνπο ξόινπο πνπ πηνζεηνύληαη θαη 

λα δηεξεπλήζεη ηελ ζπλέπεηα πνπ εθδειώλνπλ νη καζεηέο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε 

απηή. 

1.7 ΚΟΠΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη αλ αλαπαξάγεηαη ην κνηίβν 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη όιεο ηεο ηάμεο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ όηαλ απηνί εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Δηδηθόηεξα, απνζθνπεί 

ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ν εθπαηδεπηηθόο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

καζεηώλ ζε δεπγάξηα ζε κηα ηάμε ζηελ νπνία δελ έγηλε θάπνηα πξνζπάζεηα αιιαγήο 

ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (κέζνδνο δηδαζθαιίαο, παξνπζίαζε, 

πιηθό θ.ιπ.). 

Τπνζέηνπκε όηη ζα ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ καζεκαηηθώλ ζπδεηήζεσλ ησλ καζεηώλ 

κε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, όπσο νη λόξκεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ ηάμε 

θαη νη ξόινη πνπ εξκελεύνπλ ηόζν ε εθπαηδεπηηθόο όζν θαη νη καζεηέο θαηά ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ καζεκαηηθώλ λνεκάησλ ζε όιε ηελ ηάμε θαη επηπιένλ, νη ξόινη 

πνπ εξκελεύνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε δεπγάξηα.  

Έηζη, πξώηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο καο ήηαλ λα εληνπηζηνύλ θαη λα πεξηγξαθνύλ νη 

θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαηά 

ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ θαη νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζα ζπλάδνπλ κε 

απηέο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Έηζη, ην πξώην εξώηεκα δηαηππώλεηαη σο εμήο: 
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1. Πνηεο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο εληνπίδνληαη ζηηο 

καζεκαηηθέο ζπλνκηιίεο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαηά ηελ 

εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

Έρνληαο εληνπίζεη ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο πνπ είλαη ζε 

ηζρύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ, επόκελνο ζηόρνο 

καο είλαη ε ζύλδεζε ησλ λνξκώλ απηώλ κε ηηο λόξκεο νη νπνίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζε 

ηνπο θαη θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ δηδαζθαιίαο. Έηζη, ην 

δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα δηαηππώλεηαη σο εμήο: 

2. Τηνζεηνύλ νη καζεηέο ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο πνπ 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ ηάμε ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο θαηά ηελ εξγαζία 

ηνπο ζε δεύγε; 

Πεξλώληαο ηώξα από ηηο λόξκεο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο επηδεηθλύνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, δειαδή ηελ εξκελεία ησλ ξόισλ ηνπο, βαζηθό δεηνύκελν απνηειεί ε 

αλαγλώξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε ξόινπ, όπσο απηνί έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε 

βηβιηνγξαθία. Έηζη, ην εξεπλεηηθό εξώηεκα είλαη ην εμήο: 

3. Πνηνη ξόινη πηνζεηνύληαη από ηνπο καζεηέο θαηά ηηο καζεκαηηθέο ζπλνκηιίεο 

πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

Έρνληαο εληνπίζεη ηνπο ξόινπο πνπ εξκελεύνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 

δεύγε, επηδηώθεηαη ν εληνπηζκόο ζρεηηθήο ζπλέπεηαο όζνλ αθνξά ηνπο ξόινπο 

απηνύο. Έηζη, ην επόκελν εξεπλεηηθό εξώηεκα δηαηππώλεηαη σο εμήο: 

4. Τπάξρεη ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ξόινπο πνπ εξκελεύνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ 

εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

Σέινο, έρνληαο εληνπίζεη αλ ππάξρεη ζπλέπεηα ζηνπο ξόινπο πνπ εξκελεύνπλ νη 

καζεηέο ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο, ηειηθόο καο ζηόρνο είλαη ε ζύλδεζε ησλ ξόισλ 

απηώλ κε ηνπο ξόινπο πνπ βξέζεθε λα αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο ζηηο κεηαμύ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο ζε νκάδεο ησλ 6 κειώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ 

δηδαζθαιίαο. Έηζη, ην ηειεπηαίν εξώηεκα δηαηππώλεηαη σο εμήο: 

5. Τηνζεηνύλ νη καζεηέο ηνπο ξόινπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαηά ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζε νκάδεο ζε όιε ηελ ηάμε ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

Ζ παξνύζα εξγαζία δελ απνζθνπεί λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα κε γεληθεπηηθή 

ηζρύ, θαζώο ην δείγκα ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη κηθξό θαη νη ζπλζήθεο πινπνίεζεο 

ηεο εξγαζίαο ζην πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο δελ επηηξέπνπλ θάηη 

ηέηνην. Παξ‘ όια απηά, κε ηα εξσηήκαηα 1 θαη 3 απνζθνπεί ζηε ζπκθσλία κε 
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πνξίζκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ ζην ρώξν, ελώ κε ηα εξσηήκαηα 2, 4 θαη 5 

απνζθνπεί ζηε δηεξεύλεζε πηπρώλ νη νπνίεο δελ έρνπλ δηαιεπθαλζεί πιήξσο ζηε 

βηβιηνγξαθία.    

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

2.1 ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ηόζν ζηε δηεζλή όζν θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία παξά ηελ 

θπξηαξρία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζην πεδίν  ηεο εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδεηαη 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα (Πνπξθόο & Γαθέξκνο, 2010). 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα κειεηά ζε βάζνο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο (cases) 

πεξηγξάθνληαο, θαηαλνώληαο θαη εξκελεύνληαο ηελ θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα, 

απνθεύγνληαο ηελ απνκόλσζε νξηζκέλσλ κόλν παξαγόλησλ (κεηαβιεηώλ), νη νπνίεο 

ππνηίζεηαη όηη εμεγνύλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα (Ησζεθίδεο, 2008). Θεσξείηαη 

ε θαηαιιειόηεξε κέζνδνο εμέηαζεο ελόο εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο γηα ην νπνίν δε 

είλαη γλσζηέο νη κεηαβιεηέο νύηε θαη ρξεηάδνληαη εμέηαζε. Ζ βηβιηνγξαθία κπνξεί λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ππό κειέηε θαηλόκελν, παξ‘ όια απηά, ν εξεπλεηήο 

ρξεηάδεηαη λα κάζεη πεξηζζόηεξα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο 

(Creswell, 2012). 

Αλαδεηά απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο κειεηώληαο πνηθίια θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη 

ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε απηά. Δζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη άλζξσπνη νξγαλώλνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία 

δνπλ, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θάηνηθνη απηώλ ησλ πεξηβαιιόλησλ 

λνεκαηνδνηνύλ ηνλ πεξίγπξν ηνπο κέζσ ζπκβόισλ, θνηλσληθώλ θαηαζθεπώλ, 

θνηλσληθώλ ξόισλ θ.ιπ. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη παξέρνπλ ηα κέζα γηα πξόζβαζε ζε κε 

πνζνηηθά γεγνλόηα πξαγκαηηθώλ αλζξώπσλ ηνπο νπνίνπο παξαηεξεί ν εξεπλεηήο θαη 

κηιάεη γηα απηνύο ή αλζξώπσλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από ηα πξνζσπηθά ηνπο ίρλε 

(γξάκκαηα, θσηνγξαθίεο, εκεξνιόγηα). Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νη πνηνηηθέο 

ηερληθέο λα επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή ηε δηεξεύλεζε ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη 

άλζξσπνη νηθνδνκνύλ θαη λνεκαηνδνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο θαη καζαίλνπλ 

από ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο (Berg, 1995, ζ. 7). 

Γηαθξίλεηαη από ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ - κε πην δηαδεδνκέλε 

ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ - θαη δεδνκέλα πνιιαπιήο 

κνξθήο (θείκελα, ήρνη, εηθόλεο θαη βίληεν). Ο εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί ην πνηνηηθό 
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παξάδεηγκα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη επηρεηξεί λα ηα 

αλαιύζεη θάλνληαο πεξηγξαθέο θαη δηαηππώλνληαο εξκελείεο κέζσ κηαο δηαξθνύο θαη 

επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Κόκεο & Δξγαδάθε, 2010).  

Πνιινί είλαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο εξεπλεηήο απνθαζίδεη λα πξνζθύγεη 

ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλνπο από απηνύο (Πνπξθόο & 

Γαθέξκνο, 2010, ζ. 23 - 24): 

1. Μπνξεί είηε λα επηδηώθεη λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είηε λα αδπλαηεί λα αλαγλσξίζεη ή λα δηαθξίλεη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

2. Δπηδηώθεη λα δηακνξθώζεη κηα γλήζηα, απζεληηθή, πιαηζηνζεηεκέλε θαη νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη όρη λα παξακείλεη ζε κία 

απνπιαηζησκέλε κειέηε ηνπ κέζσ θάπνησλ εξγαζηεξηαθώλ πεηξακάησλ. 

3. Δπηδηώθεη λα πεξηγξάςεη ηελ εκπεηξία ησλ ππνθεηκέλσλ γηα έλα θαηλόκελν θαη όρη 

λα παξακείλεη ζηελ απξόζσπε, αθαηξεηηθή γιώζζα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ 

κνληέισλ. 

4. Γηαζέηεη ην ρξόλν θαη ηα κέζα γηα ηε ζπιινγή πνηθίισλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

ζην πεδίν ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη θαιύηεξα ηελ πνιύπινθε, 

δπλακηθή θαη νιηζηηθή θύζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Ζ παξνύζα έξεπλα επηδηώθεη ηελ θαηαγξαθή ησλ λνξκώλ πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ θαη 

ησλ ξόισλ πνπ εξκελεύνπλ νη ζπλεξγαδόκελνη καζεηέο θαη ην ζπζρεηηζκό ησλ δπν 

απηώλ παξαγόλησλ κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα πξόηππα πνπ πξνσζεί ε εθπαηδεπηηθόο. 

Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο δηαθξίλνληαη από έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρσξν-ρξνληθό 

ραξαθηήξα (ην πιαίζην έθθξαζεο ησλ καζεηώλ είλαη ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηάμεο, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή), δε κπνξνύλ λα πνζνηηθνπνεζνύλ, 

επνκέλσο, νδεγνύκαζηε ζηε ρξήζε κηαο πνηνηηθήο κεζόδνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπκε θαη λα εξκελεύζνπκε ηα δεδνκέλα καο.  

2.2 ΑΝΑΛΤΖ ΛΟΓΟΤ 

Έλα από ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζην πιαίζην κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο κε νινέλα 

απμαλόκελεο κεζόδνπο θαη εξγαιεία γηα ην νπνίν παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ είλαη ε αλάιπζε ιόγνπ (Ησζεθίδεο, 2008). Σνλ ηίηιν «αλάιπζε 

ιόγνπ» δηεθδηθεί έλα επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ θιάδσλ από ηελ θνηλσληνινγία 

κέρξη ηελ αλζξσπνινγία θαη από ηελ εθπαίδεπζε κέρξη ηελ ςπρνινγία. Κνηλό όισλ 
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απηώλ ησλ ζεσξήζεσλ απνηειεί ε αληίιεςε όηη ν ιόγνο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο δσήο (Georgakopoulou & Goutsos, 2004∙ Gill, 1996). 

Ζ αλάιπζε ιόγνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο, 

όπσο απηή πεγάδεη κε θπζηθό ηξόπν κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (ζε 

επίπεδν λνήκαηνο) (Bavelas, Kenwood & Philips, 2002∙ Georgakopoulou & Goutsos, 

2004). Έρεη σο ζέκα ηεο ηνλ ίδην ην ιόγν θαη κε ηνλ όξν «ιόγν» ππνδειώλνληαη όιεο 

νη κνξθέο νκηιίαο θαη θεηκέλσλ νη νπνίεο αλαδύνληαη θπζηθά κέζσ ζπδεηήζεσλ, 

ζπλεληεύμεσλ ή γξαπηώλ θεηκέλσλ (Gill, 1996). Ο ιόγνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ή ηα 

θνηλσληθά θείκελα πξνζεγγίδνληαη ζα λα έρνπλ αμία απηά θαζαπηά θαη όρη ζαλ κηα 

δεπηεξεύνπζα νδόο πξνο πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ «πέξα» από ην θείκελν (ζηάζεηο, 

ζπκβάληα, γλσζηηθέο δηεξγαζίεο). Ο ιόγνο αληηκεησπίδεηαη σο ελεξγό κέζν, 

πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηε δξάζε, όρη σο δηαθαλήο δίαπινο πιεξνθνξηώλ (Potter & 

Wetherell, 2009).  

Ο ιόγνο αληηκεησπίδεηαη κε όξνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Απηό ζεκαίλεη όηη 

πξνζεγγίδεηαη σο κέζν θαηαζθεπήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ζεσξείηαη, δειαδή, όηη 

παξάγεη απηά ηα νπνία πξαγκαηεύεηαη θαη δελ αληαλαθιά κηα ήδε ππάξρνπζα, 

ζπλαηλεηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη σο θνηλσληθή δξάζε: ζεσξείηαη 

όηη νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ ην ιόγν γηα λα πεηύρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

δηαπξνζσπηθνύο ζηόρνπο (π.ρ. ηελ απόδνζε επζύλεο, ηελ αηηηνιόγεζε κηαο πξάμεο, 

ηελ απνθήξπμε κηαο θαηεγνξίαο, ηελ παξνπζίαζε ηνπ εαπηνύ ηνπο θ.ιπ.) ζε 

ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο. Έηζη, σο θνηλσληθέο νληόηεηεο, 

πξνζαλαηνιίδνληαη δηαξθώο ζε έλα εξκελεπηηθό πιαίζην ζην νπνίν βξίζθνπλ ηνπο 

εαπηνύο ηνπο θαη δνκνύλ ην ιόγν ηνπο, ώζηε λα ηαηξηάδεη ζε απηό ην πιαίζην 

(Edwards, 1997∙ Gill, 1996∙ Potter, 1996).  

πλεπώο, ζε πξώην θάζε, ε αλάιπζε ιόγνπ εζηηάδεη ζηελ θαηαζθεπή, δειαδή, 

κειεηά πώο αλαπαξίζηαηαη ην αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο θαη ε θάζε δήισζε 

εμεηάδεηαη κε βάζε ην πεξηθείκελν ζην νπνίν πξνθύπηεη, δειαδή, εμεηάδεηαη ηη 

πξνεγείηαη θαη ηη έπεηαη ηεο θάζε δήισζεο, ώζηε λα θαηαλνεζεί ην λόεκα ηεο 

δήισζεο ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπλνκηιίαο. Παξάιιεια, εζηηάδεη ζηε 

δξάζε, εμεηάδεη δειαδή, πνηνο αιιειεπηδξαζηηθόο ζηόρνο επηηπγράλεηαη κέζα από ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο θαη ζηε ξεηνξηθή, εμεηάδεη δειαδή, πώο δνκείηαη κία 

δήισζε, ώζηε λα είλαη πεηζηηθή θαη αιεζνθαλήο, λα αληηθξνύεη, ξεηά ή άξξεηα, 

πηζαλέο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο θαη λα αλαπαξίζηαηαη ν νκηιεηήο σο αμηόπηζηνο, 
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ακεξόιεπηνο θαη αληηθεηκεληθόο κάξηπξαο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (Edwards, 1997∙ 

Gill, 1996∙ Potter, 1996). 

Ζ κέζνδνο απηή παξέρεη κηα ηζρπξή θαη γεληθόηεξε θαηαλόεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, 

θαζώο κειεηά κε πνην ηξόπν ε ρξήζε ηνπ ιόγνπ επεξεάδεηαη από ηηο ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ, όπσο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ ζηηο 

θνηλσληθέο ηαπηόηεηεο θαη ζρέζεηο (Paltridge, 2012).  

ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, θαζώο δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο ηεο καθξνζπλνκηιίαο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία π.ρ. ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή ή δπν καζεηώλ θαη καο 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο 

ζπλδηαιιαγήο θαη θαηόπηλ λα θάλνπκε ππνζέζεηο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηεο 

απνηειέζκαηα, θαζώο απηή γίλεηαη κέξνο κηαο ζπιινγηθήο θνηλσληθήο δξάζεο (Potter 

& Wetherell, 2009). 

2.3 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε 1 ηκήκα Σ‘ ηάμεο ελόο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ησλ 

Ησαλλίλσλ θαη ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ καζεηώλ ήηαλ 22 θαη 

από απηνύο ηα 10 ήηαλ αγόξηα θαη ηα ππόινηπα 12 θνξίηζηα. Από ηνπο 22 καζεηέο 1 

κόλν καζήηξηα θαηάγνληαλ από Αιβαλία, ελώ νη ππόινηπνη 21 καζεηέο θαηάγνληαλ 

από ηελ Διιάδα. Παξάιιεια, 2 καζεηέο αληηκεηώπηδαλ καζεζηαθέο θαη γισζζηθέο 

δπζθνιίεο. Έηζη, ε ζπκκεηνρή ηνπο ειαρηζηνπνηνύληαλ θαηά πνιύ ζην κάζεκα.  

Οη ιόγνη επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ήηαλ θπξίσο πξαθηηθνί (ρνξήγεζε 

άδεηαο, παξαθνινύζεζε δηδαζθαιηώλ 2 πξνεγνύκελα έηε ην 2014 ζην ίδην ηκήκα, 

ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ ηεο ηάμεο ζε νκάδεο ησλ 6 καζεηώλ). 

Οη καζεηέο είραλ κηθξή εκπεηξία από ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζηελ ηάμε. Οη νκάδεο πνπ απάξηηδαλ ήηαλ ησλ 6 αηόκσλ (κε βάζε ηε ρσξνηαμηθή 

νξγάλσζε ησλ ζξαλίσλ) κε δπν θπξίαξρνπο ξόινπο: απηόλ ηνπ αξρεγνύ θαη απηόλ 

ηνπ γξακκαηέα. 

Ζ εθπαηδεπηηθόο ήηαλ απόθνηηε ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ε νπνία έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη Δμνκνίσζε. Ζ δηδαθηηθή ηεο εκπεηξία αλέξρεηαη ζηα 18 έηε, 

ελώ γηα δπν ζπλερόκελα έηε δίδαμε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.  
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2.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε θαηά ηνπο κήλεο Μάην – Ηνύλην 2014 θαη 

Φεβξνπάξην – Ηνύλην 2015. Γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο 

ρσξίζηεθε ζε 3 ζηάδηα. 

2.4.1 ΣΑΓΗΟ 1Ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ην ζηάδην απηό πξαγκαηνπνηήζεθε παξαθνινύζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο Σ‘ ηάμεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 σξηαίεο 

παξαηεξήζεηο ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθώλ ην έηνο 2014 θαη αθνινύζεζαλ 

άιιεο 7 σξηαίεο παξαηεξήζεηο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015. Τπνηέζεθε όηη ην κήλα απηό 

ζα έρνπλ πιένλ δηαπξαγκαηεπηεί θαη εγθαηαζηαζεί νη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν-

καζεκαηηθέο λόξκεο ζηελ ηάμε. 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην πιαίζην αλάιπζεο ηνπ Alan Schoenfeld 

(2013). Δηδηθόηεξα, ε παξαηήξεζε αθνινύζεζε ηνπο άμνλεο κε ηηο εξσηήζεηο ησλ 

πηλάθσλ 4 (ζ. 612), 5 (ζ. 612 – 613), 6 (ζ. 614) & 7 (ζ. 615 – 616) (όπσο 

παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ζ. 155 - 158). πγθεθξηκέλα, εζηίαζε ζηα εμήο ζεκεία: 

 Έξγα  

o Ση έξγα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο;  

o Ση επθαηξίεο κάζεζεο πξνζθέξνπλ;  

o Ση ππνζηήξημε παξέρεη ε εθπαηδεπηηθόο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

επίιπζεο; 

 Αηηηνιόγεζε  

o Αλακέλεηαη νη καζεηέο λα εμεγνύλ ηηο απαληήζεηο ηνπο;  

o Ση είδνπο εμεγήζεηο απαηηνύληαη θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο;  

o Ση είδνπο εμεγήζεηο πξνηηκώληαη; 

 Αλαηξνθνδόηεζε  

o Ζ εθπαηδεπηηθόο παξέρεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο; Αλ λαη κε 

πνην ηξόπν;  

o Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ηεο ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο;  

o Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ηεο ζηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο;  

o Πνην είλαη ην επίπεδν καζεκαηηθήο εκπινθήο ζηηο απαληήζεηο πνπ 

απαηηνύληαη;  

o Οη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα ζέηνπλ εξσηήζεηο; 



[40] 

 

 Υξόλνο αλακνλήο  

o Παξέρεηαη επαξθήο θαη ηθαλνπνηεηηθόο ρξόλνο αηνκηθήο εξγαζίαο; 

 πκκεηνρή  

o Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο; 

o Πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηεί ε εθπαηδεπηηθόο γηα λα θηλεηνπνηήζεη ηελ 

ηάμε; 

 Αιιειεπίδξαζε καζεηώλ  

o Οη καζεηέο έρνπλ ιόγν ζηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ;  

o Αλαπηύζζνληαη ζπδεηήζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  

o Οη ζπδεηήζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα 

καζεκαηηθά; 

 πλεξγαηηθή κάζεζε  

o Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο;  

o έβεηαη ν έλαο ηε γλώκε ηνπ άιινπ;  

o Ζ ζύλζεζε ησλ νκάδσλ παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο;  

o Τπάξρνπλ θάπνηνη δηαθξηηνί ξόινη ζηηο νκάδεο απηέο; Αλ λαη: Με 

βάζε πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε αλάζεζε ησλ ξόισλ; 

Ζ παξαηήξεζε, επηπιένλ, εζηίαζε ζηηο λόξκεο εθείλεο (θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν-

καζεκαηηθέο) πνπ έρνπλ ηε κνξθή εγθαηεζηεκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ζηηο δειώζεηο 

εθείλεο, νη νπνίεο ππνδειώλνπλ ηηο πξνζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηνρεύνπλ ζηε 

ξύζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε όηαλ παξνπζηάδεηαη θαη δηαπξαγκαηεύεηαη ε 

γλώζε. Παξάιιεια, αλαγλσξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξόινπ ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ, όπσο θαη ησλ καζεηώλ θαη ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ηνπο. 

ην ζηάδην απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλεληεύμεηο κε 9 καζεηέο, θαζώο θαη κε 

ηελ εθπαηδεπηηθό (όπσο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ζ. 160 - 162) πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηνύλ πιεξέζηεξα θαη από πεξηζζόηεξεο πεγέο (triangulation of data) νη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, νη λόξκεο θαη νη ξόινη πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη θαη 

εξκελεύνληαη από ηνπο καζεηέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ ηάμε (Berg, 1995∙ Potter 

& Wetherell, 2009). 

2.4.2 ΣΑΓΗΟ 2
Ο
: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ πηινηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015. πκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ νη 22 καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο από ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα επηιύζνπλ 



[41] 

 

ηέζζεξα πξνβιήκαηα (από δπν ζε θάζε σξηαία ζπλάληεζε). Οη ζπκκεηέρνληεο 

εξγάζηεθαλ ζε δεπγάξηα κε ην/ηε ζπκκαζεηή/ηξηα ηνπο κε ηνλ νπνία θάζνληαλ ζην 

ζξαλίν.  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ππό ηελ παξνπζία κόλν ηεο 

εξεπλήηξηαο θαη ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ επηιέρζεθαλ 

πξνέξρνληαλ από ηνπο καζεκαηηθνύο δηαγσληζκνύο ―Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο 

Εσήο‖ θαη ―Καγθνπξό‖. Κάπνηα παξαηέζεθαλ απηνύζηα όπσο ήηαλ γξακκέλα, ελώ 

θάπνηα άιια κεηαθξάζηεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο καο.  

Σν είδνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ήηαλ λα ηεζνύλ καο απαζρόιεζε αξθεηά. ηόρνο καο 

ήηαλ αξρηθά λα βξεζνύλ πξνβιήκαηα κέηξηαο δπζθνιίαο ηα νπνία ζα «πξνθαινύζαλ» 

ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ δεπγώλ. Έηζη, επηιέρζεθαλ δπν πξνβιήκαηα από ηνλ έλα 

δηαγσληζκό θαη άιια δπν από ηνλ άιιν κέηξηαο δπζθνιίαο θαη ζηηο ηέζζεξηο 

πεξηπηώζεηο.  

Έλαο δεύηεξνο ζηόρνο ηνλ νπνίν είρακε ήηαλ ε παξαηήξεζε ηπρόλ δηαθνξώλ ζηηο 

ζπδεηήζεηο θαη αηηηνινγήζεηο κεηαμύ ησλ παηδηώλ. Γηα ην ιόγν απηό, ππήξμε κηα 

κηθξή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην είδνο ησλ ππνδείμεσλ πνπ δόζεθαλ. Έηζη, ζην 

πξώην πξόβιεκα δεηήζακε από ηνπο καζεηέο λα ιύζνπλ αξρηθά ην πξόβιεκα 

εμαηνκηθεπκέλα θαη θαηόπηλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα εμεγήζνπλ όπνπ ήηαλ απαξαίηεην 

ηηο ιύζεηο ηνπο, ελώ ζην δεύηεξν πξόβιεκα ηνπο δεηήζακε λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα 

θαηεπζείαλ ζε ζπλεξγαδόκελα δεύγε.  

Ζ επεμεξγαζία ησλ δηαιόγσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξώηε ζπλάληεζε έδεημε όηη ε 

πξώηε κέζνδνο – ιύλσ αηνκηθά θαη ζπδεηώ γηα ηε ιύζε κνπ – δελ είρε ην 

αλακελόκελν απνηέιεζκα, θαζώο νη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έιπζαλ ηελ 

άζθεζε είηε θνηηώληαο ν έλαο ηηο ιύζεηο ηνπ άιινπ είηε αληηγξάθνληαο. ε ειάρηζηεο 

πεξηπηώζεηο ε επίιπζε ήηαλ αηνκηθή, σζηόζν, ζηε ζπλέρεηα δελ πξνέθπςε 

ζεκαληηθόο δηάινγνο, θαζώο νη ιύζεηο ζρεδόλ ζπκθσλνύζαλ. Έηζη, ζηελ επόκελε 

ζπλάληεζε δεηήζεθε από ηνπ ζπκκεηέρνληεο λα ιύζνπλ θαη ηα δπν πξνβιήκαηα 

ζπλεξγαηηθά κε ην δεπγάξη ηνπο.  

Σειεπηαίνο ζηόρνο ηεο πηινηηθήο καο έξεπλαο ήηαλ λα εληνπηζηνύλ ηα δεπγάξηα 

εθείλα ηα νπνία θαη ηειηθά ζα επηιέγνληαλ γηα ηελ ηειηθή έξεπλα. Πξνζπαζήζακε λα 

ερνγξαθήζνπκε ζρεδόλ όια ηα δεύγε ησλ καζεηώλ (εθηόο από έλα) γηα απηό θαη ζηελ 

πξώηε ζπλάληεζε ερνγξαθήζεθαλ ζπλνιηθά 5 δεπγάξηα θαη ζηε δεύηεξε ζπλάληεζε 

άιια 5 δεπγάξηα δηαθνξεηηθώλ καζεηώλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ καο 
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έδσζε θαη ηα ηειηθά δεπγάξηα ηα νπνία θαη επηιέρζεθαλ γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλαο 

καο κε βάζε ηηο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηελ επίδνζε ηνπο.  

Σα πξνβιήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

1] Ζ Άλλα θέξδηζε κηα ππνηξνθία αμίαο 1.000 επξώ, γηα λα παξαθνινπζήζεη έλα 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δηάξθεηαο 7 εκεξώλ ζην Παξίζη. Τν ηαμίδη κε ην αεξνπιάλν 

θνζηίδεη 335 επξώ, ελώ κε ην ηξέλν 125 επξώ. Σηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα επηιέμεη είηε έλα εβδνκαδηαίν αηνκηθό πξόγξακκα 

δηδαζθαιίαο πνπ θνζηίδεη 60 επξώ ηελ εκέξα, είηε έλα εβδνκαδηαίν πξόγξακκα ζε 

ηκήκα πνπ θνζηίδεη 40 επξώ ηελ εκέξα. Γηα ηα πξνζσπηθά ηεο έμνδα ε Άλλα ρξεηάδεηαη 

45 επξώ ηελ εκέξα. Αλ δελ ζέιεη λα μνδέςεη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από απηά ηεο 

ππνηξνθίαο, πνηεο είλαη όιεο νη επηινγέο πνπ κπνξεί λα θάλεη ζηνλ ηξόπν πνπ ζα 

ηαμηδέςεη θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα; 

{Μαζεκαηηθόο Γηαγσληζκόο Μαζ/ηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο, Σ‘ ηάμε – 2014} 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 

Πξόθεηηαη γηα έλα κέηξηαο δπζθνιίαο καζεκαηηθό πξόβιεκα άιγεβξαο πνπ απαηηεί ζε 

πξώηε θάζε ηελ εμεύξεζε ησλ ζηαζεξώλ εμόδσλ ηεο Άλλαο (45Υ7=315€) θαη ησλ 

επηινγώλ πνπ έρεη σο πξνο ηε κεηαθίλεζε θαη ηα καζήκαηα (αεξνπιάλν # ηξέλν, 

αηνκηθό πξόγξακκα # νκαδηθό πξόγξακκα) κε ηε βνήζεηα ησλ ηεζζάξσλ 

αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ θαη ζε δεύηεξε θάζε ην «ηαίξηαζκα» ησλ παξαπάλσ 

παξακέηξσλ κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλδπαζκώλ εμόδσλ + 

καζεκάησλ + κεηαθίλεζεο πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ην budget ηεο ππνηξνθίαο.     

2] Ζ Χξηζηίλα θαη έμη αθόκε παηδηά είλαη λένη καζεηέο ζην νινήκεξν ζρνιείν. Γηα λα 

γλσξηζηνύλ θαιύηεξα, ε δαζθάια ηνπο πξόηεηλε λα ηξώλε θάζε κέξα δπν-δπν. Πόζα 

γεύκαηα ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα θάλε θαη ηα εθηά παηδηά αλά δύν; 

{Μαζεκαηηθόο Γηαγσληζκόο Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο,  Δ‘ ηάμε – 2006} 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 

Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην πξόβιεκα είλαη ν ζπλδπαζκόο ελόο 

ζπλόινπ 7 ζηνηρείσλ (καζεηώλ) αλά 2. Πξνθύπηεη θαη ε έλλνηα ηνπ ππνινίπνπ κηαο 

δηαίξεζεο (πεξηζζεύεη θάζε θνξά έλαο καζεηήο), όπσο θαη νη δηαηξέηεο ελόο αξηζκνύ 

(ην 2 δελ είλαη δηαηξέηεο ηνπ 7), ρσξίο όκσο λα είλαη αλαγθαίεο ζηελ επίιπζε, γη‘ 

απηό θαη ε ιύζε βαζίδεηαη ζηε ζπλδπαζηηθή επίιπζε θαη όρη ζε κηα απιή πξάμε 

δηαίξεζεο. Σν πξόβιεκα απαηηεί από ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη θάζε έλαο 

από ηνπο 7 καζεηέο ζα θάεη από κηα θνξά κε θάζε έλαλ από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 



[43] 

 

Έηζη, ην απνηέιεζκα βξίζθεηαη αζξνίδνληαο ην πιήζνο ηνλ δεπγώλ πνπ πξνθύπηεη 

όηαλ θάζε καζεηήο ηξώεη θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθό ζπκκαζεηή ηνπ. 

Γειαδή: ν 1
νο

 ζα θάεη κε ηνπο ππόινηπνπο 6 ζπκκαζεηέο ηνπ, ν 2
νο

 κε 5 (αθαηξώ ηνλ 

1
ν
, γηαηί ηνλ ππνιόγηζα πξνεγνπκέλσο), ν 3

νο
 κε 4 θαη νύησ θαζ‘ εμήο.  

Άξα, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 γεύκαηα ζα γίλνπλ. 

3] Ζ Γηάλλα ξίρλεη δπν βειάθηα ζην ζηόρν θαη καδεύεη πόληνπο. Ο ζηόρνο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Αλ έλα βειάθη αζηνρήζεη, δελ παίξλεη θαλέλα πόλην. Πόζα δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζπλνιηθώλ πόλησλ είλαη πηζαλά; 

 

Σρήκα 1
ν
: 3

ν
 πξόβιεκα  πηινηηθήο έξεπλαο 

{Μαζεκαηηθόο Γηαγσληζκόο Καγθνπξό – 2008} 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα είλαη ηεο 

πηζαλόηεηαο θαη ηνπ ελδερνκέλνπ. Οη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα ην ιύζνπλ πξέπεη λα 

βξνπλ όιεο ηηο δπλαηέο δπάδεο πόλησλ (ελδερόκελα) από ηελ ξίςε ηνπ βέινπο θαη ην 

ζπλνιηθό απνηέιεζκα θάζε θνξά.  

4] Σε έλαλ δηαγσληζκό ζθαθηνύ δηαγσλίδνληαη 16 παίθηεο. Γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή 

ηνπ δηαγσληζκνύ όινη νη παίθηεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. Σε 

θάζε κηα από απηέο ηηο νκάδεο ν θάζε παίθηεο ζα παίμεη από κηα θνξά κε θαζέλαλ από 

ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο. Οη δπν θαιύηεξνη παίθηεο από θάζε νκάδα ζα πάλε ζηνπο 

εκηηειηθνύο θαη νη δπν ρεηξόηεξνη ζα βγνπλ εθηόο δηαγσληζκνύ. Σηνπο εκηηειηθνύο από 

ηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο παίθηεο πνπ ζα απνκείλνπλ, νη δπν θαιύηεξνη παίθηεο ζα 

παίμνπλ έλαλ επηπξόζζεην ηειηθό αγώλα. Πόζνη αγώλεο ζα παηρηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα 

όινπ ηνπ δηαγσληζκνύ; 

{Math Kangaroo USA – 2002} 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 

Πξόθεηηαη γηα έλα ιίγν πην δύζθνιν θαη ζύλζεην πξόβιεκα από ηα πξνεγνύκελα ζην 

νπνίν εκπιέθνληαη νη έλλνηεο ηεο δηαίξεζεο ελόο ζπλόινπ θαη ηνπ ζπλδπαζκνύ 

ζπλόισλ ησλ 4 (αηόκσλ) αλά 2. Απαηηεί από ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ αξρηθά 

ηηο θάζεηο ζηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκόο. ηε ζπλέρεηα λα θαηαλνήζνπλ όηη ζε 

θάζε νκάδα ησλ ηεζζάξσλ παηθηώλ ζα παηρηνύλ ζπλνιηθά 3 + 2 + 1 = 6 αγώλεο. 
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2.4.3 ΣΑΓΗΟ 3
Ο
: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ην ζηάδην απηό επηιέρζεθαλ 8 καζεηέο (3 αγόξηα θαη 5 θνξίηζηα) κε βάζε ηελ 

επίδνζε ηνπο θαη ηηο γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηόηεηεο από ηνπο νπνίνπο 

ην έλα δεπγάξη θνξηηζηώλ δελ νινθιήξσζε ην ηξίην πξόβιεκα ιόγσ απόζπξζεο από 

ηε δηαδηθαζία. Οη καζεηέο επίιπζαλ 3 καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζε δεύγε. 

2.4.3.1 ΛΟΓΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΕΔΤΓΧΝ 

Οη δπάδεο ζπληζηνύλ ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή θνηλσληθή κνλάδα (O‘ Donell & 

Dansereau, 1992). Γηάθνξνη είλαη νη ιόγνη πνπ ζπληξέρνπλ ζηε ζεώξεζε απηή 

Αξρηθά, ε αιιειεπηδξαζηηθή ηθαλόηεηα είλαη απμεκέλε θαη πξνζθέξνληαη 

κεγαιύηεξεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο, ελώ ν σθέιηκνο ρξόλνο είλαη 

νπζηαζηηθά πεξηζζόηεξνο (Baudrit, 2007). Παξάιιεια, απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία 

ζπκκαρηώλ θαη ε θαιιηέξγεηα αληαγσληζκνύ (O‘ Donell & Dansereau, 1992). Όζν 

απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο νη δηαδηθαζίεο γίλνληαη πην ρξνλνβόξεο, ην 

ζύζηεκα επηθνηλσλίαο πνιππινθόηεξν, ε πίεζε πξνο ηα κέιε γηα ζπκκόξθσζε 

κεγαιύηεξε θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ κηθξόηεξε (Μαηζαγγνύξαο, 

2000). Ζ πνιπθσλία, ε πιεζώξα γλσκώλ, απόςεσλ, νπηηθώλ πξνθαιεί θάπνηα 

γλσζηηθή ππεξθόξησζε εηδηθά γηα ηνπο καζεηέο ρακειόηεξσλ ηθαλνηήησλ (O‘ 

Donell & Dansereau, 1992).  

εκαληηθά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ κεγέζνπο ηεο νκάδαο απνηεινύλ ε θύζε 

ηνπ καζεζηαθνύ έξγνπ, ν δηαζέζηκνο ρξόλνο θαη ην επίπεδν θαηνρήο από ηνπο 

καζεηέο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Μαηζαγγνύξαο, 2000). 

ηελ παξνύζα εξγαζία επηιέρζεθε ε εξγαζία ζε δεύγε γηα δπν θπξίσο ιόγνπο. Ο 

πξώηνο ιόγνο ήηαλ όηη επηζπκνύζακε ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο λα 

είλαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε δεδνκέλνπ όηη  νη επθαηξίεο γηα ιεθηηθή επηθνηλσλία 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζε ζρέζε κε νκάδεο κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο (Μαηζαγγνύξαο, 

2003) θαη ν δεύηεξνο ήηαλ ε κε ηθαλνπνηεηηθή θαη επαξθήο εκπεηξία ησλ καζεηώλ ζε 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, επηιέμακε απηό 

ηνλ ηύπν ζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ γηα ηελ έξεπλα καο. 

2.4.3.2 ΥΧΡΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ 

Ο ρώξνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαληήζεσλ ήηαλ γηα κελ ηελ πηινηηθή έξεπλα ε ζρνιηθή 

αίζνπζα κε όινπο ηνπο καζεηέο παξόληεο, γηα δε ηηο ππόινηπεο ζπλαληήζεηο ην ζπίηη 

ελόο από ηα κέιε ηνπ δεπγαξηνύ πνπ θάζε θνξά ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Σα έξγα 



[45] 

 

δόζεθαλ θαη νινθιεξώζεθαλ ζε εμσζρνιηθό ρώξν γηα λα απνθεπρζνύλ νη 

πεξηζπαζκνί ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ζνξύβνπ, ώζηε λα επηηεπρηεί ε θαιύηεξε δπλαηή ερνγξάθεζε. 

 

Σρήκα 2
ν
: ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο  

2.4.3.3 ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

Γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε ζπιινγή δεδνκέλσλ επηιέρζεθαλ ηξία 

πξνβιήκαηα κε βάζε ηε δπζθνιία πνπ παξνπζίαδαλ θαη ηε γλσζηηθή ζύγθξνπζε πνπ 

ππνζέηακε όηη ζα πξνθαινύζαλ θαηά ηελ επίιπζε ηνπο.  

1] Σηα παξαθάησ ζρήκαηα θαίλνληαη πέληε ίζα ηεηξάγσλα κε ζεκεησκέλα ηα κέζα ησλ 

πιεπξώλ ηνπο. Πνην από ηα ρξσκαηηζκέλα εκβαδά είλαη ην κηθξόηεξν; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Σρήκα 3
ν
:  1

ν
 πξόβιεκα  ηειηθήο έξεπλαο 

{Γηαγσληζκόο Καγθνπξό – 2011} 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 

Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα είλαη ε 

ηζόηεηα ηεηξαγώλσλ, ην εκβαδόλ ηεηξαγώλνπ, ην κέζν πιεπξάο θαη ε ζύγθξηζε 
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πνζνηήησλ. Σελ επίιπζε ηνπ απνηειεί ε πξνθνξηθή αηηηνιόγεζε κέζσ ζπδήηεζεο 

θαη θαηάιεμεο όηη ηα ρξσκαηηζκέλα εκβαδά είλαη ίζα κε ηα άζπξα εκβαδά πνπ ηα 

πεξηβάιινπλ ζηηο 4 από ηηο 5 πεξηπηώζεηο, γηα απηό θαη ε ρξήζε ράξαθα νύηε 

πξνηείλεηαη νύηε απαηηείηαη.  

2] Τεηξάγσλα παηώκαηα θαηαζθεπάδνληαη κε άζπξα θαη καύξα πιαθάθηα. Τα 

παηώκαηα κε 4 θαη 9 καύξα πιαθάθηα θαίλνληαη ζηελ εηθόλα. Τνπνζεηείηαη έλα καύξν 

πιαθάθη ζηε γσλία θαη όια ηα πιαθάθηα γύξσ ηνπ είλαη άζπξα. Πόζα άζπξα πιαθάθηα 

ρξεηάδνληαη γηα έλα πάησκα κε 25 καύξα πιαθάθηα; 

 

Σρήκα 4: 2
ν
 πξόβιεκα  ηειηθήο έξεπλαο 

{Γηαγσληζκόο Καγθνπξό – 2011} 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε δεύηεξε δύλακε θπζηθνύ αξηζκνύ 

κέζα από κηα γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε θαη εξκελεία θαη ην εκβαδό ηεηξαγώλνπ. 

Δηδηθόηεξα, παξαηεξνύκε όηη αλάκεζα ζε δπν καύξα πιαθάθηα ππάξρεη πάληα έλα 

άζπξν. Έηζη, ζε ηεηξάγσλν 3Υ3 ππάξρνπλ 9 πιαθάθηα ζπλνιηθά, από ηα νπνία ηα 4 

είλαη καύξα θαη ηα άζπξα ζα είλαη 9 - 4 = 5. Αληίζηνηρα, ζην ηεηξάγσλν 5Υ5 

ππάξρνπλ 25 πιαθάθηα από ηα νπνία ηα καύξα ζα είλαη ηα 3Υ3 = 9, ελώ ηα άζπξα 25 

- 9 = 16. Με ην ίδην ζθεπηηθό, γηα λα έρσ 25 καύξα πιαθάθηα, δειαδή 5Υ5, ζα έρσ 

ηεηξάγσλν κε 9Υ9 = 81 πιαθάθηα ζπλνιηθά από ηα νπνία ηα 81 – 25 = 56 ζα είλαη ηα 

άζπξα. 

3] Θέινπκε λα γξάςνπκε έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκό ρξεζηκνπνηώληαο ηα ςεθία 1, 2, 3, 4 

από κία θνξά ην θαζέλα. Δπίζεο ζέινπκε ν αξηζκόο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα δύν 

πξώηα ςεθία ηνπ λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2, ελώ όινο ν αξηζκόο λα είλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ 4. Πόζνπο ηέηνηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε λα γξάςνπκε; 

{Γηαγσληζκόο Καγθνπξό – 2011} 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 
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Κύξηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ηα πνιιαπιάζηα ησλ αξηζκώλ 2 

θαη 4 ή νη δηαηξέηεο ησλ αξηζκώλ 2 θαη 4 θαη ν ζπλδπαζκόο 4 ςεθίσλ αλά 2. Γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ βξίζθσ ην  ζύλνιν ησλ δηςήθησλ αξηζκώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα 

παξαπάλσ ςεθία, ρξεζηκνπνηώληαο ηα κόλν κηα θνξά ζε θάζε δηςήθην θαη 

ππνγξακκίδσ ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 2.  

12, 13, 14 

21, 23, 24 

31, 32, 34 

41, 42, 43 

Καηόπηλ, από ηνπο παξαπάλσ δηςήθηνπο πνπ επέιεμα ζπλδπάδσ ηα ππόινηπα ςεθία 

πνπ κνπ δίλεη ε εθθώλεζε πξνθεηκέλνπ λα θηηάμσ ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο. Πξνζέρσ 

θάζε ςεθίν λα εκθαλίδεηαη κόλν κηα θνξά θαη νη ηεηξαςήθηνη αξηζκνί πνπ δηαιέγσ 

λα είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 4.  

2.5 ΟΓΖΓΗΔ 

Οη καζεηέο δηαβεβαηώζεθαλ ζε πξώηε θάζε όηη δε ζα αμηνινγεζνύλ από ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ε νπνία ζα είλαη θαη αλώλπκε θαη ζηε ζπλέρεηα όηη 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζα ππάξρεη ζπζθεπή ερνγξάθεζεο ζε θάπνηα ζξαλία.  

Οη νδεγίεο πνπ δόζεθαλ σο πξνο ηελ επίιπζε ζηνπο καζεηέο ζρεηίδνληαλ κε ηα 

δεδνκέλα πνπ επηζπκνύζακε λα ζπγθεληξώζνπκε. Έηζη, αξρηθά ηνπο δεηήζεθε λα 

ζπδεηάλε δπλαηά θαη θαζαξά, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί αθνπζηηθό πιηθό από ηε 

ιεθηηθή ηνπο επηθνηλσλία. Καηόπηλ, ηνπο δεηήζεθε λα θαηαγξάθνπλ θάζε βήκα ηνπο 

θαη λα ζεκεηώλνπλ όιεο ηηο απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαη νπηηθό πιηθό. 

Σέινο, ηνπο δεηήζεθε λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα πξνζπαζνύλ λα κε δηαθσλνύλ ή λα 

καιώλνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζε δεύγε. Μόλν ζην 

πξώην πξόβιεκα κε ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ δόζεθε κηα επηπιένλ νδεγία: λα 

θαηνλνκάδνπλ θάζε ζρήκα πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη ε εξεπλήηξηα ζε πνην 

αλαθέξνληαη.  

Σν ρξνληθό πεξηζώξην δελ θαζνξίζηεθε ζε θακία νκάδα, θαζώο θάπνηεο νκάδεο 

έιπζαλ ηα δπν πξνβιήκαηα ζε κηα σξηαία ζπλάληεζε θαη ην ηξίην ζε άιιε 

ζπλάληεζε, ελώ θάπνηεο άιιεο έιπζαλ θαη ηα ηξία πξνβιήκαηα ζε κηα ζπλάληεζε 

πεξίπνπ κηάκηζεο ώξαο. Παξ‘ όια απηά, είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο πεξίπνπ 30‘ γηα θάζε 

άζθεζε θαη όηαλ μεπεξλνύζαλ απηό ην ρξόλν ηνπο γίλνληαλ θάπνηα κηθξή 



[48] 

 

ππελζύκηζε ηεο ώξαο. Όπνηεο νκάδεο νινθιήξσλαλ θάπνην έξγν ζε ιηγόηεξν από 

κηζή ώξα ηνπο δηλόηαλ ην επόκελν.  

Ζ εξεπλήηξηα ζηέθνληαλ ζπλήζσο καθξηά από ην νπηηθν-αληηιεπηηθό πεδίν ησλ 

καζεηώλ θαηέρνληαο ξόιν παξαηεξεηή ζε όιε ηε δηαδηθαζία. Μηινύζε κόλν ζηελ 

αξρή δίλνληαο ηηο νδεγίεο ή ηνλίδνληαο ην δηαζέζηκν ρξόλν θαη απαληνύζε ζε 

εξσηήζεηο επεμήγεζεο απνθεύγνληαο λα δώζεη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ή 

ππνδείμεηο πνπ ζα βνεζνύζαλ ζηελ επίιπζε. Ζ κνλαδηθή ππόδεημε πνπ έθαλε ήηαλ λα 

πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα μαλαδηαβάδνπλ ην πξόβιεκα κηα, δπν ή θαη ηξεηο θνξέο 

γηα λα ην θαηαιάβνπλ θαιύηεξα όηαλ δπζθνιεύνληαλ πνιύ.  

2.6 ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΖΖ  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε πξνγξάκκαηνο 

ερνγξάθεζεο κε 5 θηλεηά ηειέθσλα. Ζ ερνγξάθεζε μεθηλνύζε ηε ζηηγκή πνπ 

δηλόηαλ ην πξόβιεκα θαη νινθιεξσλόηαλ κε ηε ιεθηηθή ππόδεημε ησλ καζεηώλ όηη 

νινθιήξσζαλ ην έξγν.  

Καηόπηλ, ηα αξρεία κεηαθέξζεθαλ ζε Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ λα απνκαγλεηνθσλεζνύλ. Ζ 

απνκαγλεηνθώλεζε επηθεληξώλεηαη ζηελ νκηιία ησλ καζεηώλ πνπ αθνξά ηελ 

επίιπζε ηνπ έξγνπ θαη νξηζκέλα παξαγισζζηθά ζηνηρεία (Βξεηηόο, 1994) όπσο ην 

ύςνο θαη ε ρξνηά ηεο θσλήο, ε έληαζε, ε ηαρύηεηα, απνθιείνληαο ηνλ 

ππνθεηκελνπνηεηηθό ιόγν (Wood & Calinec, 2011) θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία 

(κνξθαζκνί, ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο). Ο θώδηθαο απνκαγλεηνθώλεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζαξκόζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Ζ ηειηθή ηνπ 

κνξθή είλαη ε εμήο (Georgakopoulou & Goutsos, 2004∙ Jacob, 1999): 

[   ] γηα επηθαιύςεηο κεηαμύ ζπλνκηιεηώλ από ην ζεκείν πνπ αξρίδνπλ θαη ζε όιν  

  ην κήθνο ηνπο 

:  επέθηαζε ή παξάηαζε ελόο ήρνπ – καθξέο ζπιιαβέο 

:::  γηα καθξύηεξεο ζπιιαβέο 

;   αύμεζε επηηνληζκνύ 

!   δσεξόο ηόλνο & έθπιεμε  

_   έκθαζε (ππνγξάκκηζε) 

> <  γξεγνξόηεξε εθθνξά νκηιίαο ζε ζρέζε κε ηα ζπκθξαδόκελα 

(  )  ζρόιηα ηνπ αλαιπηή – πεξηγξαθή πξάμεσλ νκηιεηώλ 

(.)   παύζε κηθξόηεξε ηνπ κηζνύ δεπηεξνιέπηνπ 

(1)  ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παύζεο δίλεηαη ζε παξέλζεζε ζε δεπηεξόιεπηα  
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-   ζπάζηκν ιέμεο ή θξάζεο (παύια) 

{....} θνκκάηη πνπ δηαγξάθεθε ή παξαιείθζεθε 

(( ))  αθαηάιεπηα ηκήκαηα ιόγνπ από ηνλ αλαιπηή θαηά ηελ απνκαγλεηνθώλεζε 

…  έθθξαζε ζηε κέζε 

Με πιάγηα γξάκκαηα όηαλ γξάθεη θάπνηνο θάηη θσλαρηά ή όηαλ γξάθεη θαη δηαβάδεη 

δπλαηά απηό πνπ έρεη γξάςεη 

Ο ιόγνο ηεο εξεπλήηξηαο - αλαιύηξηαο ππνδειώλεηαη κε ην Δξ, ελώ γηα θάζε δεύγνο 

ζπκκεηερόλησλ ρξεζηκνπνηνύληαη ςεπδώλπκα. 

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΧΝ 

3.1.1 ΈΡΓΑ  

Όζνλ αθνξά ηα έξγα πνπ επηιέγνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζπρλόηεξα είλαη νη 

εξσηήζεηο θαηαλόεζεο, ελώ αξθεηά ζπρλά είλαη θαη ηα αλνηρηά πξνβιήκαηα. 

Γίλνληαη πνιιά θύιια εξγαζίαο θαη πάληα ππάξρνπλ αζθήζεηο θιηκαθνύκελεο 

δπζθνιίαο (θαηαλόεζεο, ζπκπιήξσζεο θελώλ, /Λ, πξνβιήκαηα) γηα εμάζθεζε ζην 

ζπίηη.  

Ζ επίιπζε ησλ έξγσλ πνπ δίλνληαη απαηηεί κέηξηα καζεκαηηθή εκπινθή θαη νη 

επθαηξίεο κάζεζεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη θπξίσο ε αλαπαξαγσγή ησλ εθκαζεκέλσλ 

γλώζεσλ θαη ε επαλάιεςε. παληόηεξα, ζε αλνηρηά πξνβιήκαηα αζθείηαη θαη ε 

θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ.  

Όηαλ παξνπζηάδεη ην έξγν ε εθπαηδεπηηθόο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είηε θάλεη 

εξσηήζεηο ή ππνδείμεηο είηε δίλεη νδεγίεο νη νπνίεο νπζηαζηηθά βνεζνύλ ή 

δηεπθνιύλνπλ ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο. Σν παξαπάλσ ζρήκα είλαη εκθαλέο ηόζν 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπδεηηνύληαη ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο, όζν θαη ζε απηέο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο λα δηεθπεξαηώζνπλ αηνκηθά.  

3.1.2 ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ  

Μηα αηηηνιόγεζε ζεσξείηαη απνδεθηή θαη νη καζεηέο όηη όλησο αηηηνιόγεζαλ όηαλ 

είλαη ζε ζέζε λα δηθαηνινγήζνπλ κε καζεκαηηθνύο όξνπο ηνλ ηξόπν επίιπζεο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ην είδνο ηεο αηηηνιόγεζεο πνπ δεηείηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη 

δηαδηθαζηηθή ηνπ ηύπνπ ηη έθαλεο ή πώο ην βξήθεο (πεξηγξαθή κηαο κεζόδνπ, κηαο 
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δηαδηθαζίαο ή ησλ βεκάησλ ελόο πξνβιήκαηνο). παληόηεξα είλαη αηηηνινγηθή ηνπ 

ηύπνπ γηαηί έθαλεο θάηη (θπξίσο όηαλ ην δεηάεη ην πξόβιεκα). 

  «Θα κνπ πεηο ην ζθεπηηθό ζνπ, δε ζα κνπ πεηάο λνύκεξα!», «Λέηε ηη θάλεηε!», 

«Πξώηα θάληε ην θαη ζην ηέινο πείηε ην γηαηί. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αηηηνιόγεζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη έηζη όηαλ θάπνηνο εμεγεί νη 

ππόινηπνη πξέπεη λα πξνζέρνπλ θαη όρη λα κηιάλε ή λα πξνρσξάλε παξαθάησ. 

 «Τελ ώξα πνπ εμεγνύκε εζύ έθαλεο ηελ επόκελε;» 

Οη καζεηέο κπνξεί λα εθθξάζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο ή ηηο αληηξξήζεηο ηνπο, 

αιιά ηειηθά ζπκθσλνύλ κε ην απνδεθηό ζρήκα αηηηνιόγεζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθό. 

Έηζη, νη απαληήζεηο νη νπνίεο ηειηθά γίλνληαη απνδεθηέο είλαη απηέο πνπ ζπκθσλνύλ 

κε ηα δηθά ηεο πξόηππα. Πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζύλεη ή λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζην 

πξνζδνθώκελν ζρήκα αηηηνιόγεζεο ε εθπαηδεπηηθόο ηνπο ζέηεη πεξηζζόηεξεο 

εξσηήζεηο. 

  «Άιιν ζέισ λα κνπ πείηε θαη δε κνπ ην ιέηε!», «Γηαηί δελ πξνζέρεηε αθξηβώο 

απηό πνπ ζαο ιέσ;» «Γελ πξνζέρεηο πνπ κηιάσ; Τόηε απάληεζε ζε απηό πνπ ζε 

ξσηάσ!», «Σνπ είπα κέηξα ζσζηά θαη βάιε ηελ ππνδηαζηνιή ζσζηά!». 

 «Έηζη όπσο ηα βιέπσ ηώξα εγώ, κπνξώ λα ην θάλσ…;» 

 «Θα…» 

 «Μπνξώ; Ναη ή όρη;» 

3.1.3 ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ  

Αλαηξνθνδόηεζε παξέρεηαη κόλν από ηε δαζθάια πξνο ηνπο καζεηέο 

(«Γπζθνιεύηεθε θαλέλαο θάπνπ;», «Σαο θάλεθαλ εύθνιεο;») θαη έρεη ζπλήζσο ηε 

κνξθή εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ εθκαζεκέλσλ γλώζεσλ.  

Δηδηθόηεξα, ε αληαπόθξηζε ηεο δαζθάιαο ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο είλαη (Webb, 

Nemer & Ing, 2006): 

Αξθεηά ζπρλά ρακειή (ακέζσο ζέηεη άιιε εξώηεζε). πρλόηεξα κέηξηα 

[επαλαιακβάλεη ηελ απάληεζε πνπ δόζεθε από θάπνηνλ καζεηή, 

επηθπξώλεη/επηβξαβεύεη ηελ απάληεζε κνλνιεθηηθά - ζεηηθά (έηζη!, Μπξάβν!, ααα! 

θ.ιπ.)]. παληόηεξα πςειή (πξνζζέηεη ιεπηνκέξεηεο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ). 

Όηαλ θάπνηνο καζεηήο ή καζήηξηα θάλεη ιάζνο ζεκαίλεη πσο θάηη δελ έρεη θαηαιάβεη 

θαη ε εθπαηδεπηηθόο δειώλεη όηη πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ην ιάζνο ηνπ θαη λα ηνλ 

βνεζήζεη λα βξεη κόλνο ηνπ ην ζσζηό. Παξ‘ όια απηά, ζηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, 

ε αληαπόθξηζε ηεο βξέζεθε λα είλαη ζπλήζσο ρακειή (θαιεί θάπνηνλ άιιν καζεηή 
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λα απαληήζεη, επαλαιακβάλεη ηελ εξώηεζε κε δηαθνξεηηθό ηξόπν/παξαθξάδνληαο 

ηελ). 

 «Πεο ην ιίγν θαιύηεξα…;», «Απηό θαηαιάβαηε Βηθηώξηα;», «Απηό 

θαηαιαβαίλεηο εζύ έηζη πνπ ην αθνύο;», «Αααα….! Λάζνο είζαη!», «Αααα! Τη 

είπεο ηώξα;», «Μάιηζηα…» (κνλνιεθηηθή απάληεζε) 

Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα δεηήζεθε θαη ε γλώκε ηεο ππόινηπεο ηάμεο: 

 «Σπκθσλείηε;» 

Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ είλαη 

ζπλεζέζηεξα ρακειέο (αλάθιεζε θάπνηαο πιεξνθνξίαο, αλάγλσζε απάληεζεο από 

ην ραξηί) θαη ζπαληόηεξα κέηξηεο (αλάθιεζε βήκαηνο θάπνηνπ πξνβιήκαηνο όηαλ ην 

πξόβιεκα έρεη ήδε επηιπζεί ζε όιε ηελ ηάμε ή αηνκηθά) (Webb, Nemer & Ing, 2006). 

Όζνλ αθνξά ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη είλαη 

ζπλεζέζηεξα ρακειή (θνκκάηηα πιεξνθνξηώλ, αιιά όρη βήκα πξνβιήκαηνο, 

κνλνιεθηηθή απάληεζε, λαη/όρη, αξηζκόο) θαη ζπαληόηεξα πςειή (απιή αξηζκεηηθή 

αθνινπζία, πεξηγξαθή ελόο βήκαηνο από έλα πξόβιεκα, εμήγεζε ηνπ γηαηί 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία) (Webb, Nemer & Ing, 2006). 

Οη καζεηέο λαη κελ ελζαξξύλνληαη λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά ηε ζθέςε ηνπο ή λα ζέζνπλ 

εξσηήζεηο, σζηόζν, όηαλ ην θάλνπλ δελ ππάξρεη ζεκαληηθόο αληίινγνο ή ζρνιηαζκόο 

ησλ απαληήζεσλ ή εξσηήζεσλ ηνπο.  

 «Γε κπνξνύκε λα πνύκε…;»  

 «Δ, λαη θαη απηό κπνξείο λα ην πεηο». 

 «Δγώ αιιηώο ην ’θαλα!»  

 «Πώο ην έθαλεο;» (θαη πάεη ζην ζξαλίν ηεο καζήηξηαο λα δεη) 

 «Έθαλα…» 

 «Ωξαία». 

3.1.4 ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΖ 

Ο ρξόλνο πνπ παξέρεηαη γηα αηνκηθή εξγαζία είλαη κελ ηθαλνπνηεηηθόο θαη επαξθήο, 

σζηόζν, ζηηο απαληήζεηο απαηηεί ηαρύηεηα.  

 «Τα θάλαηε όινη; Κώζηα ηα έθαλεο;», «Πεξίκελε Νηίλα λα ηα θάλνπλ θαη νη 

άιινη» (ζε κηα καζήηξηα πνπ ηειείσζε πξώηε θαη ζήθσλε ρέξη), «Όρη, 

πεξηκέλεηε ιίγν λα θνηηάμνπλ όινη», «Γείμε κνπ εδώ γξήγνξα», «Τν ζθέθηεζαη 

αθόκε;», «Τη ζθέθηεζαη ηόζε ώξα;», «Με ην κπαιό ζαο ζα ην θάλεηε πην 

γξήγνξα!», «Γε ρξεηάδεηαη πνιύ ζθέςε!». 
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3.1.5 ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Από ηνπο 22 καζεηέο ζην ζύλνιν 3 είλαη απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζπρλόηεξα. Από 

ηνπο ππόινηπνπο 19 καζεηέο ζπκκεηέρεη ελεξγά (ζεθώλεη ρέξη, απαληάεη, ξσηάεη, 

εκπιέθεηαη γεληθόηεξα ζηα δξώκελα ηεο ηάμεο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα) πεξίπνπ 

ην 1/5, ελώ άιια 3/5 ζπκκεηέρνπλ ή θαιύηεξα ελεξγνπνηνύληαη κεηά από παξαθίλεζε 

ηεο δαζθάιαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη 

θαη ηελ ππόινηπε ηάμε (πεξηκέλεη λα ζεθώζνπλ θαη άιινη ρέξη, ηνπο πξνζθσλεί 

νλνκαζηηθά όηαλ δε ζπκκεηέρνπλ ζπρλά, δεηά λα απαληήζνπλ θαη άιινη). Σέινο, ην 

ππόινηπν 1/5 δε ζπκκεηέρεη θαζόινπ ιόγσ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ή γισζζηθώλ 

δπζθνιηώλ. 

3.1.6 ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

Οη καζεηέο δελ έρνπλ ιόγν ζηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ, αιιά έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ. Αιιειεπηδξνύλ, θαζώο ιόγσ ζέζεσλ απζόξκεηα θαη 

αβίαζηα αλαδύνληαη ζπδεηήζεηο κεηαμύ ηνπο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ζρεηηθέο κε ην 

κάζεκα ή κπνξεί θαη όρη (ππνθεηκελνπνηεηηθόο ιόγνο) (Woood & Kalinec, 2011).  

 «Απηό πώο ην έθαλεο;», «Δδώ ηη έθαλεο;», «Όρη ξε! Γελ είλαη έηζη. Κνίηα!», «Τη 

ζα πνύκε;», «Πώο ζα ην γξάςνπκε;». 

3.1.7 ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Ζ εθπαηδεπηηθόο δήισζε όηη ρξεζηκνπνηεί ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ζε όιεο ηηο 

δηδαζθαιίεο ηεο θαη πσο ε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Όζνλ αθνξά ην αλ ππάξρνπλ θάπνηνη δηαθξηηνί ξόινη ζηηο 

νκάδεο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θαη ε αλάζεζε ηνπο γίλεηαη κεηά από ζπδήηεζε θαη 

απόθαζε πνπ ζα πάξεη ε νκάδα κεηαμύ ηεο. Οη ξόινη απηνί κπνξεί θαη λα αιιάδνπλ 

κέζα ζηε ρξνληά. Τπάξρεη ν ζπληνληζηήο πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε θαη ν 

γξακκαηέαο πνπ θαηαγξάθεη θαη αλαθνηλώλεη ηηο απόςεηο.  

Ζ εθπαηδεπηηθόο ζεσξεί όηη ε ζπλεξγαζία ηνπο ζε νκάδεο ηνπο σθέιεζε, γηαηί 

θαηάθεξαλ λα ζπλεξγαζηνύλ αξκνληθά, λα αλαπηύμνπλ θηιηθέο ζρέζεηο, έκαζαλ λα 

ζέβνληαη ηε γλώκε ηνπ άιινπ, λα θάλνπλ ππνκνλή λα έξζεη ε ζεηξά ηνπο, λα 

εθθξάδνπλ επηρεηξήκαηα ζε απηό πνπ ιέλε. 

Από ηηο 7 παξαηεξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην 2015 κηα θνξά 

παξαηεξήζεθε ε εξγαζία ζε νκάδεο ησλ 6 αηόκσλ - όπσο είλαη ε δνκή ησλ ζξαλίσλ – 
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κε ηνπο καζεηέο λα θαηέρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο απηνύο ηνπ αξρεγνύ θαη ηνπ 

γξακκαηέα.  

 «Πνηνο είλαη ν αξρεγόο ηεο νκάδαο; Δθείλνο θξαηάεη ηα ζηνηρεία θαη νη άιινη 

κεηξάηε. Ο γξακκαηέαο ηεο νκάδαο κεηά ζα κνπ πεη ηα απνηειέζκαηα», «Γηα λα 

αθνύζσ; Ο γξακκαηέαο ηεο νκάδαο;» 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξόινπ ηνπ αξρεγνύ – ζπληνληζηή (Μαηζαγγνύξαο, 2000, 

ζ. 107) είλαη  λα: 

 Γηεπζύλεη ηε ζπδήηεζε 

 Αλαθεθαιαηώλεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

 Φξνληίδεη ώζηε όια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπκκεηέρνπλ 

Όκνηα, ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξόινπ ηνπ γξακκαηέα (Μαηζαγγνύξαο, 

2000, ζ. 107) είλαη λα: 

 Γηαβάδεη ηηο θνηλέο νδεγίεο θαη ην πιηθό 

 Καζαξνγξάθεη ηε ζπιινγηθή απάληεζε ηεο νκάδαο 

3.1.8 ΝΟΡΜΔ 

3.1.8.1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ καζεκαηηθώλ λνεκάησλ γίλεηαη νπζηαζηηθά ζηνλ 

πίλαθα. Δθεί επηθπξώλνληαη όιεο νη ιύζεηο πνπ απαηηνύλ θάπνηαο κνξθήο 

αηηηνιόγεζε.  

 Οη δύζθνιεο αζθήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα από έλαλ θάζε θνξά καζεηή ηνλ νπνίν επηβιέπεη θαη θαζνδεγεί 

ε εθπαηδεπηηθόο κε εξσηήζεηο. 

 Οη καζεηέο ζεθώλνληαη ζηνλ πίλαθα γηα λα ιύζνπλ κηα άζθεζε ρσξίο 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ππόινηπεο ηάμεο  (ε εθπαηδεπηηθόο είλαη ζηξακκέλε 

πξνο ηνλ πίλαθα έρνληαο πιάηε ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο). 

 Οη  καζεηέο αλακέλεηαη λα εμεγήζνπλ ην ζπιινγηζκό ηνπο - θπξίσο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινύζεζαλ - ζηηο πην ζύλζεηεο αζθήζεηο. 

 Οη παξεκβάζεηο άιισλ καζεηώλ ζηηο αηηηνινγήζεηο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο δελ 

είλαη απνδεθηέο.  

 Οη καζεηέο όηαλ δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ ηνλ ηξόπν επίιπζεο κηαο άζθεζεο ή 

όηαλ ζέινπλ επηβεβαίσζε γηα έλαλ ηξόπν πνπ ήδε ζθέθηεθαλ δεηνύλ ηε 

βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ.  
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 Έλαο καζεηήο αλακέλεηαη λα απαληήζεη ζσζηά όηαλ ζεθώλεη ην ρέξη ηνπ λα 

κηιήζεη θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ εληάζζνληαη νη 

απαληήζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ην ζθεπηηθό ηεο εθπαηδεπηηθνύ. 

 Ζ εθπαηδεπηηθόο ζπλνςίδεη – παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

 Ζ εθπαηδεπηηθόο θάλεη έλα παξάδεηγκα ζηνλ πίλαθα θαη νη καζεηέο θαηόπηλ 

ιύλνπλ αηνκηθά ηηο αζθήζεηο, ελώ ε δαζθάια πεξλάεη θαη ειέγρεη ηελ πξόνδν 

ηνπο. 

 Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα εξγάδνληαη αηνκηθά παξά ηηο νκαδηθέο ζέζεηο ηηο 

νπνίεο θαηέρνπλ. 

 Ζ επηκνλή ηεο νη καζεηέο λα δηαηππώλνπλ πιεξέζηεξα ηα ζπκπεξάζκαηα – 

απαληήζεηο ηνπο. 

 Γειώζεηο ηνπ ηύπνπ: «ζπκθσλείηε;», «εληάμεη;», «νθ;», «ην θαηαιάβαηε;» 

«βξήθαηε ηόζν νη άιινη;» κε ηηο νπνίεο δεηείηαη ε θαηαλόεζε ηνπ ζπλόινπ 

ησλ καζεηώλ. 

3.1.8.2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ – ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ  

 Οη ελέξγεηεο ηεο εθπαηδεπηηθνύ λα επηθπξώλεη ηε δηαδηθαζία επίιπζεο θαη ην 

απνηέιεζκα πνπ είλαη καζεκαηηθώο απνδεθηά. 

o «Δίλαη ινγηθό απηό πνπ ιεο;». 

o  «Τόζν βξήθαηε εζείο; Γειαδή δηαβάδνληαο ην πξόβιεκα απηό 

θαηαιάβαηε;» 

 Μηα αηηηνιόγεζε ζεσξείηαη απνδεθηή όηαλ πεξηγξάθεηαη κε καζεκαηηθνύο 

όξνπο ν ηξόπνο επίιπζεο. 

 Όζνλ αθνξά ηε «ζσζηή ιύζε» πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην παξνπζηαδόκελν 

από ηελ εθπαηδεπηηθό πξόηππν ην νπνίν θαη απνηειεί ην καζεκαηηθώο 

απνδεθηό. 

 Οη δηαθνξεηηθέο ιύζεηο λαη κελ είλαη απνδεθηό όηη ππάξρνπλ, σζηόζν, δελ 

έξρνληαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε. 

 Ζ παξνπζίαζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηώλ πνπ αθνινπζνύληαη ηηο νπνίεο ε εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη λα 

παξνπζηάδεη είηε ζηνλ πίλαθα είηε πξνθνξηθά. 

 Φύζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ:  



[55] 

 

o Σα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα έρνπλ θάπνηα ξνή (αξρή, κέζε, ηέινο, 

δεηνύκελα).  

 «Πξνζέμηε ηη ζαο δεηάεη. Από πνύ λα θηάζεηε πνπ». 

o Σα καζεκαηηθό πξνβιήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πξνζνρή. 

 «Θα πξνζέρεηε! Όρη βηαζηηθά…»  

 «Πξνζέμηε παξαθαιώ παξαθάησ!». 

 «Σηα καζεκαηηθά ζα πξνζέρεηε πάξα πνιύ!». 

 Ζ πξνζπάζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ λα επηιέγνπλ νη καζεηέο κηα δηαδηθαζία 

επίιπζεο κε βάζε ηε βνιηθόηεηα ηεο. 

o «Γελ είλαη ιάζνο, αιιά ιέκε θάηη πνπ είλαη πην βνιηθό. Ό, ηη ζαο 

βνιεύεη…» 

 Οξηνζέηεζεο ησλ καζεκαηηθώλ ε νπνία δηαρσξίδεη ξεηά έλαλ «καζεκαηηθό» 

από έλαλ «πξαθηηθό» ηξόπν επίιπζεο. 

3.1.9 ΡΟΛΟΗ 

3.1.9.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ  

Δίλαη ππεύζπλε γηα όιεο ηηο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο (επηινγή πιηθνύ, εξσηήζεσλ θ.ιπ.) 

θαη απηή πνπ ιακβάλεη όιεο ηηο απνθάζεηο. Παξάιιεια, ειέγρεη ηελ πνηόηεηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα όισλ ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ πιηθνύ. Γίλεη κηθξή δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηε καζεκαηηθή ηνπο απηνλνκία, θαζώο ηνπο παξέρεη βνήζεηα 

ζηηο αζθήζεηο κε απνηέιεζκα λα δεηνύλ ζε θάζε δπζθνιία ηε βνήζεηα ηεο. Ζ 

δηδαζθαιία ηεο πεξηιακβάλεη ην ζρήκα εξώηεζε/εηο πξνο ηνπο καζεηέο – απάληεζε 

καζεηώλ – επόκελε εξώηεζε/εηο θαη επαλάιεςε ηνπ ζρήκαηνο. Δπηπιένλ, επηζπκεί νη 

απαληήζεηο πνπ ιακβάλεη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο 

πξνζδνθώκελεο.  Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ πξνσζεί είλαη ηεο κνξθήο:  

Δθπαηδεπηηθόο   Μαζεηήο 

Σα Μαζεκαηηθά απνηεινύλ γηα εθείλε ην δξόκν πνπ νδεγεί ζε ζθέςε, γλώζε, 

παηδεία, εκπεηξία. Ζ αλαγθαία αιήζεηα. ε εξώηεζε γηα ηνλ αλ πηζηεύεη πσο ππάξρεη 

θάπνηα ζρέζε κεηαμύ ηεο γιώζζαο θαη ησλ καζεκαηηθώλ απαληά πσο είλαη 

αιιειέλδεηεο επηζηήκεο. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ε γιώζζα δελ ζα κπνξνύλ λα 

πεξηγξαθνύλ έλλνηεο καζεκαηηθέο, αθνύ είλαη εξγαιείν ζθέςεο.  

Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλόηεξα δειώλεη όηη 

ζίγνπξα ππάξρεη ε δαζθαινθεληξηθή, γηαηί ππάξρεη πιεζώξα ύιεο θαη πνιιέο 
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δξαζηεξηόηεηεο αλά δηδαθηηθή ελόηεηα, όκσο ε ζπρλόηεξε κέζνδνο είλαη ε 

αλαθαιππηηθή – δηεξεπλεηηθή όπνπ νη καζεηέο νδεγνύληαη ζηε λέα γλώζε, έρνπλ 

ελεξγή ζπκκεηνρή θαη αθνινπζνύλ ην δηθό ηνπο αηνκηθό ηξόπν ν νπνίνο πνιιέο 

θνξέο είλαη «θάξνο» θαη γηα ηα άιια παηδηά, αιιά θαη νκαδνζπγθεληξσηηθή γηα λα 

ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή ζθέςεσλ, απόςεσλ κεηαμύ ηνπο. Οη δηδαθηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ είλαη ε 

αλάθιεζε ζηελ πξνεγνύκελε πάληα πξηλ πάλε ζηε λέα γλώζε θαη βαζηδόκελνη ζε 

απηή πξνρσξάκε ζην επόκελν βήκα. Καηαθηνύλ ηε λέα γλώζε αμηνπνηώληαο ηελ 

παιηά. Δπεηδή ζηα καζεκαηηθά ππάξρεη κεγαιύηεξνο βαζκόο απηελέξγεηαο από ηνπο 

καζεηέο ζε ζρέζε κε άιια πην ζεσξεηηθά καζήκαηα, νη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο 

δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο ησλ ππόινηπσλ καζεκάησλ. 

 Γπν θαλόλεο γηα νκαιή επηθνηλσλία ζέιεη λα ηεξνύληαη πηζηά. Ο πξώηνο είλαη 

λα δείρλνπλ όηη ζέινπλ λα πάξνπλ ην ιόγν ζεθώλνληαο ην ρέξη ηνπο  

i. «Χεξάθη! Οη άιινη ραδνί είλαη πνπ ζεθώλνπλ ρέξη;».  

ii. «Καηαξρήλ, ζα ζεθώζεηο ρέξη θαη δεύηεξνλ…». 

 θαη ν άιινο είλαη λα κε δηαθόπηνπλ απηόλ πνπ κηιάεη αλεμάξηεηα από ην είδνο 

ηεο απάληεζεο (ζσζηή ή ιαλζαζκέλε) πνπ δίλεη απηόο πνπ έρεη ην ιόγν. 

 Οη πξνζδνθίεο πνπ έρεη γηα ηνπο καζεηέο είλαη αξθεηά πςειέο. Θέιεη θαη 

επηκέλεη νη καζεηέο ηεο λα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ ζσζηή ρξήζε ηόζν ηεο 

καζεκαηηθήο νξνινγίαο όζν θαη ηνπ καζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ησλ 

ζπκβόισλ, ησλ όξσλ, ησλ ελλνηώλ, ησλ δηαδηθαζηώλ.  

i. Γε λνκίδσ όηη είλαη θάηη δύζθνιν, είλαη παλεύθνια! Δίλαη πξάγκαηα 

«πνπ ηα έρνπκε μαλαπεί!». 

ii. «Μελ πεξηκέλεηο λα ζνπ ηα πνύλε! Μέηξα! Δδώ είζαη!». 

iii. «Χξύζα, γηαηί δε ζεθώλεηο ρέξη; Γελ μέξεηο ην βάξνο ηεο ηζάληαο ζνπ;» 

(ζε κηα καζήηξηα κε θαιή επίδνζε, ε νπνία δελ είρε ζεθώζεη ην ρέξη 

ηεο γηα λα απαληήζεη ζηελ εξώηεζε). 

θαη πξνζπαζεί λα θηλεηνπνηήζεη κε δηάθνξεο κεζόδνπο θαη ηελ ππόινηπε 

ηάμε:   

i. «Οη άιινη γηαηί δε ζεθώλεηε ρέξη;» 

ii. «Οη άιινη δελ μέξεηε;» 

iii. «Πεξηκέλσ θαη άιινπο! Γε ζέισ λα απαληάλε όιν νη ίδηνη». 

iv. «Να ζθεθηνύλε θαη νη άιινη ζέισ!». 
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 Έρεη ην ξόιν ηεο απζεληίαο ζηελ ηάμε θαη κάιηζηα νη ιεθηηθέο εθθξάζεηο ηεο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ππνδειώλνπλ ην ξόιν ηεο πξνζσπηθήο απζεληίαο πνπ 

θαηέρεη θαη ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη καζεηέο ηεο.  

i. «Θέισ λα θάλεηε…».  

ii. «Αθνύζηε κε ιίγν!». 

iii. «Δμήγεζε κνπ ηη είλαη ην 0,7».  

iv. «Μεηξήζηε ηώξα ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ ζξαλίνπ ζαο». 

v. «Σηακάηα λα κηιάο θαη θάλε απηό πνπ ιέσ!». 

vi. «Σβήζ’ ην! Γξάςε εθ.».  

vii. «Ή ζα ην θάλεηο ζσζηά ή ζα θάηζεηο θάησ!» (ζε καζεηή πνπ έρεη 

ζεθσζεί ζηνλ πίλαθα). 

 Κάλεη αξθεηέο εξσηήζεηο ηε κηα κεηά ηελ άιιε - εξσηήζεηο νη νπνίεο γίλνληαη 

ζε αξθεηά ηαρύ ξπζκό θαη απαηηνύλ άκεζε αληαπόθξηζε.  

i. «Λνηπόλ, κέρξη ηώξα ηη έρνπκε θάλεη;».  

ii. «Τν πξώην πξάγκα πνπ έθαλα ήηαλ πνην;».  

iii. «Τν πξώην;». 

iv. «Γηα λα μεθηλήζσ ηελ έξεπλα κνπ;». 

v. «Σηελ αξρή όηαλ μεθίλεζα ηελ έξεπλα ηη έθαλα;». 

vi. «Πώο μεθίλεζα ηελ έξεπλα;». 

 Σν ζηπι ησλ εξσηήζεσλ είλαη ην εμήο: ηίζεηαη ε εξώηεζε γηα έιεγρν ηεο  

απνκλεκόλεπζεο, έλαο καζεηήο/ηξηα απαληάεη, ε εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί ηελ 

απάληεζε θαη θαηόπηλ πεξλάεη ζηελ επόκελε εξώηεζε. Οη πεξηζζόηεξεο από 

απηέο ηηο «αληαιιαγέο» ζπκβαίλνπλ ζε γξήγνξνπο ξπζκνύο ησλ 2 - 3 

εξσηήζεσλ αλά ιεπηό θαη εθηόο θαη αλ νη καζεηέο απνηύρνπλ λα δώζνπλ ηελ 

απνδεθηή απάληεζε δε γίλεηαη θάπνηνπ είδνπο ζρνιηαζκόο ζηηο απαληήζεηο.  

 Έρεη κηα αξθεηά ζπγθεθξηκέλε απάληεζε θαηά λνπ – πξνθαλώο ζσζηέο θαη 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ππάξρνπλ – ζθνπόο απηήο ηεο αληαιιαγήο είλαη ε 

εμέηαζε ηεο γλώζεο πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο. 

 Καηέρεη ην ξόιν ηνπ εθθηλεηή ησλ εξσηήζεσλ.  

 ύκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom νη εξσηήζεηο είλαη θπξίσο επηπέδνπ 1 

θαη 2: 

o Δπηπέδνπ 1: αλάθιεζεο, επαλάιεςεο, θαηνλνκαζίαο, αλάθηεζεο, 

αλαγλώξηζεο, πεξηγξαθήο, εύξεζεο, απαξίζκεζεο (κπνξείο λα κνπ πεηο 

γηαηί…; ηη είλαη…; πνηα γξαθήκαηα είρακε δείμεη; Ολόκαηα; θ.ιπ.) 
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o Δπηπέδνπ 2: πξόβιεςεο, παξάθξαζεο, ζύλνςεο, εμήγεζεο, ζπδήηεζεο 

(έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη…; ηη λνκίδεηο…; Πσο λνκίδεηε όηη…; κέρξη 

ηώξα ηη έρνπκε θάλεη; γηαηί…;). 

 Ζ κόλε ίζσο γισζζηθή έθθξαζε ε νπνία δελ είλαη απνδεθηή ζηελ ηάμε είλαη 

«ν δηθόο κνπ ηξόπνο είλαη ζσζηόο». 

3.1.9.2 ΜΑΘΖΣΔ 

Οη καζεηέο θαηέρνπλ έλαλ ξόιν πνπ είλαη εμαξηεκέλνο από απηόλ ηεο εθπαηδεπηηθνύ, 

θαζώο ζπάληα παίξλνπλ ξίζθν, αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ή ζέηνπλ εξσηήζεηο. Σν 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ ζίγνπξα ην αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά από άιια 

καζήκαηα, όπσο ηε γπκλαζηηθή ή ηα εηθαζηηθά. Παξόια απηά, γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο δελ απνηειεί κόλν έλα κάζεκα, αιιά νιόθιεξν θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθόηεξν ζεκείν ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζην νπνίν 

νη πεξηζζόηεξνη δήισζαλ πσο απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο είλαη ηα ςώληα.  

Όζνλ αθνξά ηελ αληίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ιίγνη 

απάληεζαλ όηη ζα ζύκσλε θαη ζα θώλαδε, ελώ νη πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ όηη ζα 

βνεζνύζε θαη ζα πξνζπαζνύζε λα εμεγήζεη ζην καζεηή πνπ απάληεζε ιάζνο γηα λα 

θαηαιάβεη ην ζσζηό. Όζνλ αθνξά ηηο νπδέηεξεο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ (δε 

γλσξίδσ) νη πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ όηη ζα κάισλε εηδηθά αλ ήηαλ θάηη πνπ ην είραλ 

θάλεη θαη έπξεπε λα ην γλσξίδνπλ, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα εμεγνύζε ην ζσζηό.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ δηαθέξεη ελ 

κέξεη από ηα ππόινηπα καζήκαηα θαη απηό ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ (ύπαξμε ζρεκάησλ, 

αξηζκνί, πξάμεηο, κεηξήζεηο, πεξηζζόηεξε ζθέςε). Γε ζεσξνύλ όηη ππάξρνπλ θάπνηνη 

θαλόλεο πνπ λα ηζρύνπλ κόλν γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ, ελώ ζηηο κε 

απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο θαη γισζζηθέο εθθξάζεηο εληάζζνληαη νη βξηζηέο, ε 

ζπλνκηιία κε ηνπο δηπιαλνύο, νη ραδνκάξεο, ε κε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο ηεο 

ηάμεο (λα κηιάλε ρσξίο λα ζεθώζνπλ ρέξη, λα κελ πξνζέρνπλ, λα κελ γξάθνπλ).  

ρεηηθά κε ηνλ εθθηλεηή ησλ εξσηήζεσλ νη πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ όηη είλαη ε 

εθπαηδεπηηθόο ε νπνία ζέηεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο γηα λα δηαπηζηώζεη αλ θαη ηη 

έρνπλ θαηαιάβεη. Κάπνηνη απάληεζαλ όηη νη καζεηέο ζέηνπλ πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο 

θαηνλνκάδνληαο κάιηζηα θάπνηνπο από απηνύο. Όηαλ ε εθπαηδεπηηθόο ζέηεη 

εξσηήζεηο νη πεξηζζόηεξνη αλαγλσξίδνπλ όηη ν ξόινο ηνπο είλαη λα απαληήζνπλ ζε 

απηέο. Κάπνηνη πξόζζεζαλ ην ππνζεηηθό αλ γλσξίδνπλ ηελ απάληεζε, ελώ ιίγνη ην 

ππνζεηηθό αλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή. Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κελ 
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απαληήζνπλ ζε κηα εξώηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ είλαη λα κε γλσξίδνπλ, λα κελ έρνπλ 

θαηαιάβεη ή λα κελ είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ απάληεζε ηνπο. Όζνλ αθνξά ην αλ 

δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο γίλνληαη απνδεθηέο από ηελ εθπαηδεπηηθό νη πεξηζζόηεξνη 

ζεσξνύλ όηη είλαη απνδεθηέο, αξθεί λα είλαη ζσζηέο.  

Οη εμεγήζεηο πνπ δίλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθό ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δίλνληαη ζε 

θάπνην ζπκκαζεηή θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ, θαζώο νη πεξηζζόηεξνη δήισζαλ όηη ζηελ 

εθπαηδεπηηθό είηε ζα πεξηγξάςνπλ κε δηαθνξεηηθή νξνινγία (πιεζπληηθόο, πην 

επίζεκε νξνινγία) ζε ζρέζε κε ην ζπκκαζεηή ηνπο είηε ε εμήγεζε ηνπο ζα δηαθέξεη, 

θαζώο ζηελ εθπαηδεπηηθό ζα πνπλ πσο ζθέθηεθαλ, δειαδή ην ζθεπηηθό ηνπο, ελώ ζην 

ζπκκαζεηή ηνπο ζα εμεγήζνπλ ηελ άζθεζε γηα λα θαηαιάβεη πώο λα ηε ιύζεη θαη 

απηόο. 

Οη καζεηέο εξκελεύνπλ ην ξόιν ηνπο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ σο ζπκκεηνρή 

ζε κηα θνηλόηεηα κε θαλόλεο ηνπο νπνίνπο νξίδεη ε εθπαηδεπηηθόο (λα ζεθώλσ ρέξη, 

λα απαληάσ ζσζηά, λα πξνζέρσ, λα θάλσ εζπρία, λα ζπκκεηέρσ, λα δηαβάδσ). Όζνλ 

αθνξά ηελ ύπαξμε νκάδσλ εξγαζίαο όινη δειώλνπλ όηη ππάξρνπλ, αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο ζπάληα (όηαλ έξρνληαη θνηηεηέο, 1 θνξά ην κήλα, 1 θνξά 

ην εμάκελν). Ο ξόινο ηνπο ζηελ νκάδα ζε θάπνηνπο εξκελεύεηαη σο βνεζόο, 

ππνζηεξηθηήο, ζε άιινπο σο αξρεγόο, επηκέλσλ θαη ζε άιινπο σο γξακκαηέαο, 

βνεζόο, γξάθσλ ζπκπεξάζκαηα. εκαληηθή είλαη ε δηαπίζησζε όζνλ αθνξά ηνπο 

ξόινπο ησλ καζεηώλ. Δδώ νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο δειώλνπλ όηη ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη ξόινη, παξόια απηά, δελ είλαη απνδεθηνί νη ξόινη από όινπο ηνπο 

καζεηέο: 

o «θάπνηνο είλαη ν γξακκαηέαο ν νπνίνο γξάθεη, απηό. Αξρεγό δε ζέινπκε λα 

βάδνπκε εκείο ζηε ζπγθεθξηκέλε καο νκάδα, νπόηε νύηε γξακκαηέα κπνξώ λα 

πσ όηη έρνπκε. Γξάθεη έλα παηδί πνπ ζέιεη λα γξάςεη». 

o «όινη έρνπλ ηνλ ίδην ξόιν, απιά θάπνηνο γξάθεη ή θάπνηνο ιέεη απηά πνπ 

έγξαςα εγώ κε ηε γλώκε όισλ». 

o «ε, πηζηεύσ πσο όρη. Δθηόο αλ καο νξίζνπλ θάλα γξακκαηέα λα ηα πεη, αιιά 

ζπγθεθξηκέλνη ξόινη δε λνκίδσ».  

Δδώ θάλνπκε κηα ππελζύκηζε ησλ ξόισλ πνπ πηνζεηνύληαη από ηνπο καζεηέο ζηηο 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη είλαη απηόο ηνπ ζπληνληζηή – αξρεγνύ πνπ 

ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε θαη απηόο ηνπ γξακκαηέα πνπ θαηαγξάθεη θαη αλαθνηλώλεη 

ηηο απόςεηο. 
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3.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο αλά πξόβιεκα ήηαλ ηα εμήο: 

3.2.1 1
Ο
 ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Σρόιηα 

Από ηνπο 22 καζεηέο ηεο ηάμεο ην έιπζε ζσζηά κόλν 1 καζήηξηα ε νπνία ην εμήγεζε 

θαη ζηε δηπιαλή ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα κε ην παξαπάλσ δείγκα εξγαζίαο 

έιαβε ππόςε ηεο όινπο ηνπο πηζαλνύο ζπλδπαζκνύο πξνηνύ πξνβεί ζηελ επηινγή ησλ 

θαηαιιειόηεξσλ.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ λαη κελ θάλεθε λα έρεη ζπιιάβεη ην ζθεπηηθό ηνπ 

πξνβιήκαηνο, σζηόζν νη πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ όηη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί ήηαλ 

κόλν δύν: ηα θζελά θαη ηα αθξηβά (1] ηξέλν  νκαδηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο  

πξνζσπηθά έμνδα, 2] αεξνπιάλν  αηνκηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο  πξνζσπηθά 

έμνδα) νπόηε θαη επέιεμαλ ηα πξώηα.  

Ζ βαζηθόηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ επίιπζε ηνπ ήηαλ 

όηη ε εθθώλεζε ηνπο θάλεθε κεγάιε θαη κπεξδεύηεθαλ. Έηζη, νη πεξηζζόηεξνη δελ 

έδσζαλ θαζόινπ ζεκαζία ζην θνκκάηη ηεο εθθώλεζεο πνπ δεηνύζε λα βξνπλ πνηεο 

είλαη ―…..όιεο νη επηινγέο πνπ κπνξεί λα θάλεη…..‖ θαη γηα απηό δελ θαηέγξαςαλ όιεο 

ηηο δπλαηέο επηινγέο πνπ είρε ε Άλλα. 

Αθνινπζεί έλα δείγκα ηεο δεηνύκελεο απάληεζεο κηαο καζήηξηαο. 

 

Σρήκα 5
ν
: ελδεηθηηθή απάληεζε 1

ν
 πξόβιεκα πηινηηθήο έξεπλαο 
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3.2.2 2
Ο
 ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Σρόιηα 

Καη απηό ην πξόβιεκα κόλν έλα δεπγάξη καζεηώλ ην έιπζε ζσζηά δίλνληαο νλόκαηα 

ζηνπο καζεηέο πνπ αλαθέξνληαλ αξηζκεηηθά ζην πξόβιεκα. Σα ππόινηπα δεπγάξηα 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έθαλαλ δηαίξεζε ην 7 κε ην 2 θαη ηελ απάληεζε πνπ βξήθαλ 

ηελ ζηξνγγπινπνίεζαλ πξνο ηα επάλσ. Βαζηθή δπζθνιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο ήηαλ όηη νη καζεηέο δελ θαηάιαβαλ θαιά ηελ έλλνηα ―….εθηά παηδηά 

αλά δπν;‖. Δίηε ζεώξεζαλ όηη ε έθθξαζε  ―….λα ηξώλε θάζε κέξα δπν – δπν‖ 

ζήκαηλε όηη ηα γεύκαηα είλαη 4, νπόηε ην 4 ην πνιιαπιαζίαζαλ κε ηνλ αξηζκό ησλ 

καζεηώλ θαη ην 28 πνπ βξήθαλ ην δηαίξεζαλ κε ην 2 γηα λα βξνπλ πόζα γεύκαηα ζα 

θάλε ηα παηδηά, είηε ζεώξεζαλ όηη εθόζνλ ηα παηδηά είλαη 7 ηα γεύκαηα πνπ ζα θάλε 

αλά δύν ζα είλαη 7 δηα 2.  

 

Σρήκα 6
ν
: ελδεηθηηθή απάληεζε 2

π
 πξόβιεκα πηινηηθήο έξεπλαο 
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3.2.3 3
Ο
 ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Σρόιηα 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ βξήθε 9 δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, θαζώο θάπνηεο 

νκάδεο δελ έιαβαλ ππόςε όηη θαη ηα δπν βειάθηα κπνξεί λα αζηνρήζνπλ ή θάπνηεο 

άιιεο μέραζαλ λα ζεκεηώζνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα ηύρνπλ θαη ηα δπν βειάθηα ζην 6. 

Βαζηθή δπζθνιία πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο ήηαλ ζηελ εθθώλεζε. Σνπο θάλεθε 

δύζθνιε θαη κεγάιε θαη κπεξδεύηεθαλ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ αγώλσλ ησλ παηθηώλ 

ζηηο θάζεηο. 

   Σρήκα 7
ν
: ελδεηθηηθή απάληεζε 3

π
 πξόβιεκα πηινηηθήο έξεπλαο  

3.2.4 4
Ο
 ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Σρόιηα 

Μόλν έλα δεπγάξη καζεηξηώλ έιπζε ζρεδόλ ζσζηά ηελ άζθεζε, αλ θαη νη 

πεξηζζόηεξεο νκάδεο μεθίλεζαλ λα αληηιακβάλνληαη ην ζθεπηηθό ηεο άζθεζεο. 

Κάπνηεο νκάδεο, σζηόζν, είηε ππνιόγηζαλ από δπν θνξέο θάζε αγώλα δπν παηθηώλ 

ζηελ πξώηε θάζε είηε δελ ππνιόγηζαλ όινπο ηνπο αγώλεο θάζε παίθηε κε ηνπο 

ζπκπαίθηεο ηνπ. 

 

Σρήκα 8
ν
: ελδεηθηηθή απάληεζε 4

π
 πξόβιεκα πηινηηθήο έξεπλαο 
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Σπδήηεζε 

Ζ ηαπηόρξνλε ερνγξάθεζε ησλ νκάδσλ δελ είρε θαιό αθνπζηηθό απνηέιεζκα, έηζη 

ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ βγάιακε από ηηο απνκαγλεηνθσλήζεηο δελ ήηαλ πάξα 

πνιιά. Φάλεθε όηη ε εθθώλεζε ησλ αζθήζεσλ κπέξδεπε ηνπο καζεηέο θαη δεηνύζαλ 

ζπλερώο δηεπθξηλίζεηο ζηηο νπνίεο ε εξεπλήηξηα απέθεπγε λα δίλεη απαληήζεηο ή 

νηηδήπνηε ζα έδηλε θάπνηα θαηεύζπλζε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Δπηπξόζζεηα, ε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο δελ απέδσζε ζε όια ηα δεπγάξηα, θαζώο 

θάπνηα δε κηινύζαλ, έηζη δπάδεο έγηλαλ ηεηξάδεο θαη εμήγεζαλ ε κηα νκάδα ζηελ 

άιιε ηη ζθέθηεηαη θαη ηη πξνηείλεη. Σέινο, από ηελ αλάιπζε ησλ απνζπαζκάησλ 

κπνξέζακε λα εμάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα ηα νπνία, σζηόζν, δελ είραλ γεληθή ηζρύ γηα όιεο ηηο νκάδεο.  

3.2.5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Δξώηεκα 1
ν
: Πνηεο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν-καζεκαηηθέο λόξκεο εληνπίδνληαη 

ζηηο καζεκαηηθέο ζπλνκηιίεο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ; 

Οη λόξκεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο καζεκαηηθέο ζπλνκηιίεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ δελ 

είραλ γεληθή ηζρύ. Από απηέο πνπ βξέζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηλσληθώλ λνξκώλ 

δπν λόξκεο θαίλεηαη λα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζρεδόλ ζε όια ηα δεπγάξηα θπξίσο 

ιόγσ ηεο θύζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ νδεγηώλ πνπ δόζεθαλ θαη απηέο ήηαλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο, κηα λόξκα πνπ ππαγνξεύεη ζε θάπνηνλ λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ην 

ζπλεξγάηε ηνπ πξηλ από θάζε ηνπ ελέξγεηα θαη απηή ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο πνπ 

ππαγνξεύεη ηελ θαηαλόεζε όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ησλ ελλνηώλ πνπ είλαη ππό 

δηαπξαγκάηεπζε. 

Μηα άιιε θνηλσληθή λόξκα πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ήηαλ ε λόξκα ζαθνύο 

δηαηύπσζεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο επεδίσθαλ λα είλαη ιεπηνκεξείο θαη 

ζαθείο ζηηο δηαηππώζεηο ηνπ. 

ηελ πιεηνςεθία, επίζεο, ησλ δεπγαξηώλ θαη ζρεδόλ ζε όια ηα έξγα εκθαλίζηεθε ε 

λόξκα ππνζηήξημεο πνπ ππαγόξεπε νη καζεηέο λα δεηνύλ ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο – 

εξεπλήηξηαο όηαλ δπζθνιεύνληαλ. 

Από ηηο  θνηλσληθν-καζεκαηηθέο λόξκεο πνπ εληνπίζηεθαλ κία έθαλε ηελ εκθάληζε 

ηεο ζηα 3 από ηα 10 δεπγάξηα ηεο ηάμεο θαη ήηαλ ε λόξκα ε νπνία αθνξνύζε ηελ 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ νπνία σο καζεκαηηθό πξόβιεκα ―νξίδεηαη‖ 
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κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία γηα ηελ επίιπζε ηεο απαηηεί ηε ρξήζε 

καζεκαηηθώλ πξάμεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε λόξκα έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ζην πξώην 

πξόβιεκα απηό ηεο ππνηξνθίαο ζην νπνίν ην δεηνύκελν ήηαλ λα θαηαγξαθνύλ όιεο 

νη δπλαηέο επηινγέο ηεο Άλλαο θαη λα πξνηαζεί κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ θόζηνπο ηη 

κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη. 

Ζ παξαπάλσ λόξκα θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε κηα άιιε λόξκα πνπ εληνπίζακε 

θαη αθνξνύζε ηε θύζε ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζύκθσλα κε απηήλ ηα 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα δπζθνιία. 

Ζ λόξκα ζρεηηθόηεηαο ηεο ιύζεο κηα λόξκα ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ιύζε ή ην 

απνηέιεζκα είλαη απνδεθηά ζην θνηλσληθν-καζεκαηηθό πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη ην 

πξόβιεκα  εκθαλίζηεθε κε δπν κνξθέο: 

 Σν απνηέιεζκα πξέπεη λα είλαη ινγηθό 

 Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πξέπεη λα είλαη βνιηθή 

Σέινο, κηα άιιε ζεκαληηθή λόξκα ζηελ νπνία εζηηάζακε ήηαλ ε λόξκα ηεο 

δηθαηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία κηα ιύζε είλαη απνδεθηή κέζα από θάπνηεο 

ινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηελ δηθαηνινγνύλ καζεκαηηθά. 

Δξώηεκα 2
ν
: Τηνζεηνύλ νη καζεηέο ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν-καζεκαηηθέο 

λόξκεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη όιεο ηεο ηάμεο ζηηο 

κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο; 

Οξηζκέλεο από ηηο λόξκεο πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ πηινηηθή έξεπλα είραλ 

παξαηεξεζεί θαη ζηηο ζπλνκηιίεο κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη όιεο ηεο ηάμεο. 

Δηδηθόηεξα, νη καζεηέο έρνπλ ηε ζπλήζεηα όηαλ δπζθνιεύνληαη λα δεηνύλ ηε βνήζεηα 

ηεο δαζθάιαο θάηη πνπ παξαηεξήζεθε έληνλα θαη ζηηο ζπλνκηιίεο κεηαμύ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη όιεο ηεο ηάμεο. Δπηπιένλ, νη  καζεηέο θαίλεηαη λα εμεγνύλ ην 

ζπιινγηζκό ηνπο,  θπξίσο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινύζεζαλ θαηά ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια, δείρλνπλ λα εκκέλνπλ ζηε ζαθή θαη όζν ην δπλαηόλ 

πιεξέζηεξε δηαηύπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη απαληήζεσλ ηνπο θάηη πνπ 

αλακέλεηαη λα θάλνπλ θαη ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπο ζηελ ηάμε. 

Αληίζηνηρα, από ηηο θνηλσληθν-καζεκαηηθέο λόξκεο όζνλ αθνξά ην καζεκαηηθό 

πεξηερόκελν, βξέζεθε όηη ην αληηκεησπίδνπλ κε πξνζνρή θαη εκκέλνπλ ζηε 

βνιηθόηεηα κηαο δηαδηθαζίαο θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ. 

Δξώηεκα 3
ν
: Πνηνη ξόινη πηνζεηνύληαη από ηνπο καζεηέο θαηά ηηο καζεκαηηθέο 

ζπλνκηιίεο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο; 
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Οη δηάινγνη πνπ απνκαγλεηνθσλήζεθαλ δελ είραλ κεγάιε ζπλέρεηα, ζπλεπώο, κηα 

πξώηε αλάιπζε ησλ ξόισλ ζα γίλεη κε βάζε θάπνηα απνζπάζκαηα δηαιόγσλ ηξηώλ 

νκάδσλ ησλ νπνίσλ νη ζπλνκηιίεο είραλ θάπνηα ζπλέρεηα ζηε ξνή ηνπο. ηα 

απνζπάζκαηα απηά δηαθξίλνπκε θάπνηνπο ξόινπο ηνπο νπνίνπο δε ζα θαηνλνκάζνπκε 

αθόκε, απιά ζα θάλνπκε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπο. Σν πξώην δεπγάξη αγνξηώλ ν Υάξεο θαη ν Άιθεο είρε ηελ παξαθάησ ζπλνκηιία: 

Υ: ξε, δε γίλεηαη λα θάλε αλά δύν. 

Α: πώο ξε δε γίλεηαη; 

Υ: αθνύ είλαη 7 παηδηά… όρη, 6 είλαη. Α, λαη! Μαδί κε ηε Υξηζηίλα όκσο 7. Δεε; Θα 

βάινπκε θαη έλα κηζό γεύκα! 

Α: γηα λα δσ. Δίλαη 7 παηδηά. Θα ηξώλε αλά δύν.  

Υ: ην έλα κπνξεί λα θάεη ηξηάδα! Πεηξάδεη; (γειάλε) 

Α: έια ξε Υάξε! 

Υ: κήπσο ελλνεί όηη δπν παηδηά ζα ηξώλε από έλα πηάην; (ν άιινο γειάεη) Δεε; Απηό 

ελλνεί; Αιήζεηα; Γελ ελλνεί απηό ξε! Θα θάζνληαη δπν παηδηά ζε έλα ηξαπέδη, αιιά 

ζα έρνπλ από έλα πηάην.  

Α: αλά δύν. Θα ηξώλε αλά δύν; 

Υ: λαη! Δκείο είκαζηε δπάδα, έλα πηάην ζε κέλα, έλα πηάην ζε ζέλα. Κπξία, απηό εδώ 

ην πξάκα ηη ελλνεί; Όηη ζα ηξώλε δπν παηδηά από έλα πηάην ή ζα ηξώλε αλά δπάδα;  

Δξ: ινηπόλ, δηαβάζηε θαιά ηελ εθθώλεζε! 

Υ: πεηξάδεη αλ ε Υξηζηίλα θάεη κόλε ηεο;  

Α: θπξία, πώο ζα ηξώλε;; ε δπάδα ηξώεη από ην θάζε έλα παηδί;   

Υ: πεηξάδεη άκα ε δπάδα ζα είλαη ηξηάδα;  

{…} 

Υ: μαλαδηάβαζε ην ξε (θαη δηαβάδεη ην πξόβιεκα μαλά). Μήπσο ζέιεη λα καο πεη όηη 

ηελ πξώηε θνξά ζα θάλε δπν παηδηά, ηελ άιιε θνξά ζα θάλε άιια δπν δηαθνξεηηθά 

παηδηά θαη ε Υξηζηίλα πνπ ζα ‗λαη κόλε ηεο ζα θάεη θαη κ‘ απηνύο κεηά θαη ζα κείλεη 

έλαο άιινο κόλνο; Γπν παηδηά από έλα πηάην ζα ηξώλε! 

Α: άιιν ελλνεί ξε! Δλλνεί όηη ζα ηξώλε δύν – δύν.   

Υ: θπξία, εγώ απηό δελ ην ιύλσ. 

ηε ζπλνκηιία απηή έγηλε εκθαλέο όηη ν Υάξεο έρεη πεξηζζόηεξν ην ξόιν απηνύ πνπ 

λαη κελ εθθξάδεη ηελ άπνςε ηνπ, αιιά απηό δε γίλεηαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ Άιθε.  

Σν δεύηεξν δεπγάξη θνξηηζηώλ ε Νέιε θαη ε Αλαζηαζία: 
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Α: Ζ Υξηζηίλα έμη θαη αθόκα παηδηά είλαη λένη καζεηέο… 

Ν: ε Υξηζηίλα θαη έμη αθόκα παηδηά (γειάεη). Γηάβαζε! 

Α: είλαη λένη καζεηέο ζην νινήκεξν (θαη ζπλερίδνπλ λα δηαβάδνπλ ηελ εθθώλεζε)  

Ν: ηη ιεο κα; 

Α: εεε, έηζη! σζηά ην θάλσ! 28!  

Ν: γηαηί 28;; (πςώλεη ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηεο) 

Α: ξε ζπ 6 + 1 = 7, 7 Υ 4 δύν – δύν, δύν – δπν, δύν – δύν. Κπξία κνπ ηα ζβήλεη! 

Δξ: θαη νη δπν καδί ζα ιύζεηε ηελ άζθεζε. 

Ν: θπξία! 

Α: γξάθε! 16 + 7! 

Ν: θνίηα ξε πσο ….. 

Α: ε Υξηζηίλα θαη 6 αθόκα παηδηά άξα 7. 7 παηδηά (θαη δηαβάδεη κόλε ηεο ηελ 

εθθώλεζε θαη πξηλ νινθιεξώζεη ηελ εθθώλεζε) 7 δηα 2 ξε! 

Ν: σρ, ηεζζεξά… 3,5 εεε; 

{…} 

Ν: ηη 6 ξε; Έια θέξε λα ην θάλσ. 

Α: ξε όρη! Έρεη παγίδεο! θάζε! 

Ν: δύν – δύν! (πςώλεη ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηεο) 4 + 4 = 8! 

ην παξαπάλσ απόζπαζκα ε Αλαζηαζία θαη ε Νέιε θαίλεηαη λα ηεξνύλ κηα 

εγσθεληξηθή ζηάζε θαη ε κηα θαη ε άιιε εθθξάδνληαο κε απόιπην ηξόπν ηηο απόςεηο 

ηνπο θαη ρσξίο λα δεηά ε κηα ηελ άπνςε θαη γλώκε ηεο άιιεο. 

Σν ηξίην δεπγάξη θνξηηζηώλ ε Νηίλα θαίλεηαη λα εθθξάδεηαη κε εγσθεληξηθό θαη 

απόιπην ηξόπν θαη λα κε δεηάεη ηε γλώκε ηεο Ηνξδάλαο ε νπνία ζπκκνξθώλεηαη κε 

πην παζεηηθό ηξόπν ζηηο πξνηάζεηο ηεο Νηίλαο. 

Ν: εζύ ην ιύλεηο θαη εγώ ιέσ! 

Η: ηη ελλνεί; 

Ν: ζα αθνύζνπκε πξνζεθηηθά ην πξόβιεκα. Γηαβάδσ. Ξαλαιέσ. Ζ Γηάλλα ξίρλεη 2 

βειάθηα. Γύν. (Καη ζπλερίδεη ηελ εθθώλεζε). Ση ζα θάλνπκε; καο ιέεη εδώ πέξα όηη 

ππάξρνπλ 6 – 3 + 2 3Υ2 = 6. Σνλ βξήθακε ην ζηόρν! Άξα θαηαιαβαίλνπκε… 

Η: θπξία, εδώ πέξα, δύν βειάθηα πεηάεη;  

Ν: Ηνξδάλα πην ζηγά! 

Δξ: λαη! Γύν βειάθηα πεηάεη. Αλ πεηνύζε δύν θνξέο ηη κπνξνύζε λα πεηύρεη;  

Ν: δελ θαηαιαβαίλσ ηώξα εδώ πέξα. Πάκε μαλά. Κάηζε. Γελ ην ‗ρσ θαηαιάβεη. 

Λνηπόλ έρνπκε έλα θνξίηζη ηελ Ησάλλα. Ρίρλεη δπν βειάθηα (θαη ζπλερίδεη λα δηαβάδεη 
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ηελ εθθώλεζε). Δίρακε δύν βειάθηα λα ηα θάλνπκε κε 1, 2, δύν καξθαδνξάθηα, δύν 

βειάθηα. Ρίρλνπκε ην έλα βειάθη, αθνπκπάεη ζην ζηόρν, σξαία, ην άιιν όκσο, δελ 

αθνπκπάεη ζην ζηόρν. Άξα, ζην πνξηνθαιί βειάθη δελ παίξλνπκε πόληνπο. Ση 

γξάθεηο; Απηά ηη είλαη ηώξα; Ναη απηά ηη είλαη ηώξα;  

Η: θνίηα, αθνύ ζην έλα βειάθη πεηπραίλεη απηό ην 6 κπνξεί λα πεηύρεη πάιη ην 6 κε ην 

δεύηεξν βειάθη.  

Ν: ζην έλα κπνξεί λα πεηύρεη ην 6 ζην άιιν κπνξεί λα πεηύρεη ην 3. Λνηπόλ, λα ηα 

εμεγήζνπκε. Σν πξώην βειάθη κπνξεί λα ξίμεη θαη ηα δπν βειάθηα κπνξνύλ λα ξίμνπλ 

ζηνπο 6 πόληνπο. Χξαία; 6 θαη… γξάθε. Σν έλα βειάθη μαλαξίρλεη ζηνπο 6 πόληνπο. 

Έια. Σν έλα βειάθη πάιη ζα ξίμεη 6 πόληνπο, αιιά ην άιιν κπνξεί λα ξίμεη 3, ην άιιν 

6 ην άιιν 2, ην άιιν 3, ην άιιν 3, ην άιιν 2, ην άιιν 2, ην άιιν 3, ην άιιν 0, ην 

άιιν 2, ην άιιν 0, άξα, ηη θαηαιαβαίλνπκε;  

Η: όηη κε ηα βειάθηα πνπ κπνξεί λα πεηάμεη κπνξεί λα πεηύρεη 9 δηαθνξεηηθνύο 

ζηόρνπο. 

Ν: ηέιεηα! Σν ιύζακε!  

Δξώηεκα 4
ν
:  Τπάξρεη ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ξόινπο πνπ εξκελεύνπλ νη καζεηέο 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

Από ηηο ζπλνκηιίεο ησλ καζεηώλ βξέζεθε όηη κεξηθά δεπγάξηα εξκήλεπαλ ξόινπο νη 

νπνίνη ελαιιάζζνληαλ. Δηδηθόηεξα, ζηα δεπγάξηα απηά, ελώ ν έλαο από ηα κέιε ηνπ 

δεπγαξηνύ αλαιάκβαλε αξρηθά ην ξόιν απηνύ πνπ ζθέθηεηαη θαη πξνηείλεη ηξόπνπο 

επίιπζεο ηνπο νπνίνπο ππαγνξεύεη ζηνλ άιιν ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εθηειεί θαη 

ηηο πξάμεηο, ζηε ζπλέρεηα, αλαιάκβαλε ν πξώηνο λα θάλεη ν ίδηνο ηηο πξάμεηο θαη λα 

ηηο γξάθεη. Δπεηδή, όκσο νη ζπλνκηιίεο ησλ καζεηώλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εθηελείο, δε 

κπνξνύκε λα γεληθεύζνπκε θαη λα ηζρπξηζηνύκε όηη ππάξρεη ή δελ ππάξρεη ζπλέπεηα 

σο πξνο ηνπο ξόινπο  πνπ εξκελεύνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε δεύγε. 

Δξώηεκα 5
ν
: Τηνζεηνύλ νη καζεηέο ηνπο ξόινπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαηά ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζε νκάδεο ζε όιε ηελ ηάμε ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

ηηο ζπλνκηιίεο ησλ πεξηζζόηεξσλ δεπγαξηώλ νη ξόινη πνπ αλέιαβαλ νη καζεηέο 

θαίλεηαη λα έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ξόινπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ ηάμε. Αξρηθά, νη 

νκάδεο ησλ θνξηηζηώλ θαίλεηαη λα είλαη απηέο νη νπνίεο δηαηεξνύλ ηνπο ξόινπο 

απηνύο, θαζώο ζηα πεξηζζόηεξα δεπγάξηα θνξηηζηώλ ε κηα ππνιόγηδε, κηινύζε, 

ππαγόξεπε θαη ε άιιε έγξαθε απηά πνπ ηεο έιεγε ε ζπκκαζήηξηα ηεο. Οη ξόινη ησλ 

αγνξηώλ από ηελ άιιε δε δηαθνξνπνηνύληαη θαηά πνιύ από ηνπο ξόινπο πνπ 
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αλαιακβάλνπλ ζηελ ηάμε, θαζώο δε θαίλεηαη λα δηαηεξνύλ θαη λα πξνσζνύλ ηνπο 

θαζηεξσκέλνπο ξόινπο νύηε ζηελ ηάμε ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο νύηε ζηηο 

κεηαμύ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο. 

ε γεληθέο γξακκέο νη ξόινη πνπ πηνζέηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 

δεύγε αληαλαθινύζαλ ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο ηεο ηάμεο 

ηνπο. 

3.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζην θνκκάηη απηό είλαη ζε πξώην επίπεδν ν 

εληνπηζκόο ησλ εθθξάζεσλ πνπ θαλεξώλνπλ θάπνηα λόξκα θαη εκθαλίδνληαη ζηηο 

ζπδεηήζεηο ησλ καζεηώλ - ησλ νπνίσλ ηα νλόκαηα δε ρξεζηκνπνηνύληαη πνπζελά, 

θαζώο γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ςεπδώλπκα - θαη ζε δεύηεξν 

επίπεδν ε νκαδνπνίεζε ηνπο κέζσ ζύγθξηζεο ηνπο ζε όια ηα δεύγε καζεηώλ ζε όια 

ηα πξνβιήκαηα. Αξρηθά, ζα εληνπηζηνύλ όιεο νη θνηλσληθέο λόξκεο πνπ θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο ζηηο ζπλνκηιίεο ησλ δεπγαξηώλ ζηα ηξία πξνβιήκαηα θαη θαηόπηλ, ζα 

αλαιύνληαη όιεο νη εθθξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηε λόξκα θαη ζα παξαηίζεληαη 

απνζπάζκαηα ζπλνκηιηώλ από ηα ηξία πξνβιήκαηα σο παξαδείγκαηα. Ζ ίδηα 

δηαδηθαζία ζα αθνινπζεζεί θαη γηα ηηο θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο.  

3.2.1 1
Ο
 ΠΡΟΒΛΖΜΑ – ΥΟΛΗΑ: 

ε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο δελ αληηκεηώπηζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Αξρηθά, όιεο 

νη νκάδεο δήηεζαλ ραξάθη πξνθεηκέλνπ λα ιύζνπλ ηελ άζθεζε. Όκσο, κόιηο ηνπο 

δηεπθξηλίζηεθε όηη απηό δελ ήηαλ νύηε απαξαίηεην νύηε θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

επίιπζε, ζπλέρηζαλ θαλνληθά ηε δηαδηθαζία κέζσ ιεθηηθήο αηηηνιόγεζεο. Σα 4 από 

ηα 5 δεπγάξηα έιπζαλ ζσζηά ηελ άζθεζε. Γείγκαηα ηεο επίιπζεο ησλ νκάδσλ 

παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

Σρήκα 9
ν
: απάληεζε Χξύζαο – Ηάζνλα 1

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 
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Σρήκα 10
ν
: απάληεζε Χάξε – Άιθε 1

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

 

 

Σρήκα 11
ν
: απάληεζε Νηίλαο – Ηνξδάλαο 1

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 
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Σρήκα 12
ν
: απάληεζε Μαίξεο – Βηθηώξηαο 1

ν 
πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

  

Σρήκα 13
ν
: απάληεζε Αλαζηαζίαο – Νέιεο 1

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 
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3.2.2 2
Ο
 ΠΡΟΒΛΖΜΑ – ΥΟΛΗΑ: 

ηελ άζθεζε απηή νη καζεηέο δελ πξόζεμαλ όηη ζηελ εθθώλεζε θαη ζην ζρήκα 

ζεκεηώλνληαλ ηεηξάγσλα, έηζη, θαλέλα από ηα δεπγάξηα δελ έιπζε ζσζηά ηελ 

άζθεζε. ρεδόλ όια ηα δεπγάξηα αληηιήθζεθαλ όηη γηα θάζε καύξν ππάξρνπλ 5 

άζπξα γύξσ ηνπ θαη έηζη γηα θάζε καύξν ηεηξαγσλάθη πνπ δσγξάθηδαλ γύξσ ηνπ 

δσγξάθηδαλ πέληε άζπξα. 

 

Σρήκα 14
ν
: απάληεζε Χξύζαο – Ηάζνλα 2

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

 

Σρήκα 15
ν
: απάληεζε Χάξε – Άιθε 2

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 
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Σρήκα 16
ν
: απάληεζε  Νηίλαο – Ηνξδάλαο 2

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

 

 

Σρήκα 17
ν
: απάληεζε Μαίξεο – Βηθηώξηαο 2

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 



[73] 

 

 

Σρήκα 18
ν
: απάληεζε Αλαζηαζίαο – Νέιεο 2

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

3.2.3 3
Ο
 ΠΡΟΒΛΖΜΑ – ΥΟΛΗΑ: 

Από ηα 5 δεπγάξηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην έλα εμ‘ απηώλ (Αλαζηαζία – 

Νέιε) δελ νινθιήξσζε ην πξόβιεκα απηό ιόγσ απνπζίαο από ηηο ζπλαληήζεηο. Σα 

πεξηζζόηεξα δεπγάξηα εληόπηδαλ ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 2 πνπ έβγαηλαλ από ην 

ζπλδπαζκό ησλ ςεθίσλ 1, 2, 3, 4 θαη θαηόπηλ, από ηνπο αξηζκνύο πνπ πξνέθππηαλ 

έθαλαλ δηαίξεζε πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ δηαηξέηεο ηνπ 4. Μόλα ηα 2 δεπγάξηα 

έιπζαλ ζσζηά ηελ άζθεζε. 

 

 

Σρήκα 19
ν
: απάληεζε Χξύζαο – Ηάζνλα 3

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 
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Σρήκα 20
ν
: απάληεζε Χάξε – Άιθε 3

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

 

 

Σρήκα 21
ν
: απάληεζε Μαίξεο – Βηθηώξηαο 3

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 
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Σρήκα 22
ν
: απάληεζε Νηίλαο – Ηνξδάλαο 3

ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 
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3.2.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

1. Πνηεο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν-καζεκαηηθέο λόξκεο εληνπίδνληαη ζηηο 

καζεκαηηθέο ζπλνκηιίεο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαηά ηελ 

εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΝΟΡΜΔ 

Σα απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ηνπ πξώηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο έδεημαλ όηη 

ηέζζεξηο θνηλσληθέο λόξκεο ηέζεθαλ ζε ηζρύ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ 

ζε δεπγάξηα. Οη θνηλσληθέο λόξκεο πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζρεηίδνληαλ κε: 

 ηε ξύζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο (λόξκα ζπλεξγαζίαο) 

 ηελ θαηαλόεζε (λόξκα ακνηβαίαο θαηαλόεζεο) 

 ηε ζαθήλεηα ζηελ έθθξαζε (λόξκα ζαθνύο δηαηύπσζεο) 

 ηελ ππνζηήξημε από ηελ εθπαηδεπηηθό ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο (λόξκα 

ππνζηήξημεο) 

Δπεηδή, όκσο, νη ζπλνκηιίεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξέο θαη ζύληνκεο, 

παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα απνζπάζκαηα από ηηο ζπλνκηιίεο θάζε δεπγαξηνύ 

καζεηώλ ζηα νπνία ζα εληνπίδεηαη θαη ε αληίζηνηρε λόξκα.  

1] Νόξκα ζπλεξγαζίαο  

Μηα λόξκα πνπ ζπλαληάηαη κελ ζε όια ηα δεπγάξηα θαη ζε όια ηα πξνβιήκαηα κε 

δηαθνξεηηθέο, όκσο, κνξθέο είλαη ε λόξκα ηεο ζπλεξγαζίαο. Απνξξέεη από ηελ 

νδεγία πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο λα επηιύζνπλ ζε δεπγάξηα ηηο αζθήζεηο θαη 

ζπλεπώο, ζρεηίδεηαη κε ηε θύζε πνπ πξνζδίδεη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε 

δεύγε. Ζ λόξκα απηή ππαγνξεύεη ζε θάπνηνλ λα ιακβάλεη ππόςε ην ζπλεξγάηε ηνπ 

πξηλ από θάζε ηνπ ελέξγεηα.  

Ο ζπλεζέζηεξνο ηξόπνο έθθξαζεο ηεο είλαη κε ηε ρξήζε α‘ πιεζπληηθνύ πξνζώπνπ 

ζηα ξήκαηα: 

1] Α - Ν 

{….} 

Α: όια ίζα [είλαη] (ζε αξθεηά ρακειό ηόλν). 

Ν: δεο! Γεο όκσο! Άκα απηό ην βάινπκε από εδώ (.) ζρεκαηίδεη έλα ηξίγσλν. Άκα ην 

βάινπκε θαη απηό από ηελ αλάπνδε κεξηά πάιη ζρεκαηίδεη έλα ηξίγσλν. >Απηό 

εληάμεη<. 
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Α: όια ίζα είλαη! (ρακειόθσλα, ζρεδόλ ςηζπξηζηά). 

Ν: απη:ά ηα ηέζζεξ:α είλαη ίζα. Απηό κνπ θαίλεηαη πην… 

Α: πην κεγάιν! Καιά αλ είλαη δελ θάλνπκε έλα (( )) βαζηθά… Κάηζε ιίγν (θαη 

παίξλεη ην θύιιν κε ηελ άζθεζε ζηα ρέξηα ηεο). Καλ- απηό είλαη ην πην κεγάιν. 

Οπόηε απηό μέρλα ην! (ςηζπξηζηά). 

Ν: εληάμεη. Σν α) εδώ αλ ηα ελώζνπκε απηά ηα δύν δελ θηηάρλεηαη ην κηζό από όηη 

απηό (1) ζπλ θαη απηό. 

Α: γηα απηό ζνπ ιέσ είλαη 1 θαη ¼!  

Ν: 1 θαη ¼; (κε ηόλν απνδνθηκαζίαο - έθπιεμεο) γηα λα είλαη 1 θαη ¼ πξέπεη λα 

πάξνπκε απηό (.) λα ην θαιύςνπκε ό::ιν θαη από 1/2 πνπ ην ρσξίζακε ζε 4 λα 

πάξνπκε ην 1. 

Α: εκείο θαιύβνπκε όκσο απηό.  

Ν: ινηπόλ, άξα ην α) κήπσο είλαη κηθξόηεξν, γηαηί ηα άιια είλαη ίζα.  

Α: ε, βάιε ην α)… ηη λα θάλνπκε ηώξα; 

{…} 

1] Μ - Β 

{….} 

Β: ην δ) θαη ην ε) είλαη ίζα αλ θόςνπκε έλα θνκκάηη… 

Μ: ηα κεηαθέξνπκε. ην ε) ηα θόβνπκε ζηε κέζε θαη ηα κεηαθέξνπκε ζηελ άιιε 

πιεπξά νπόηε είλαη ην ίδην κε ην γ). Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ην δ).  

Β: ην β) αλ ην θόςνπκε ζηε κέζε, όρη ζηε κέζε αθξηβώο θαη ην πάκε εδώ… 

Μ: ηέινο πάλησλ αλ κεηαθηλήζνπκε ηα πάλσ θαη ηα θάησ είλαη ην ίζν… 

Β: ην ίδην κε ην γ). Οπόηε ην α) ηώξα καο κέλεη.  

Μ: νπόηε ην β), ην γ) θαη ην ε) είλαη ίδηα. 

Β: όρη κεηαμύ ηνπο. Απηά ηα δύν κεηαμύ ηνπο θαη απηά ηα δύν κεηαμύ ηνπο. 

Μ: ην ίδην είλαη απηό. 

Β: λαη. 

{…} 

Έλαο άιινο ηξόπνο έθθξαζεο ηεο λόξκαο απηήο είλαη δεηώληαο ηε γλώκε ηνπ 

ζπλνκηιεηή γηα κηα δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη:  

1] Ν- Η 

{….} 

Ν: όρη! Άκα πάξνπκε ην δ) είλαη ίζν κε ην γ). σζηά;  

Η: ζσζηά. 
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Ν: σξαία! Οπόηε δε κπνξεί λα είλαη απηό ην δ) θαη ην γ) κηθξόηεξν. σζηά; Γε 

γίλεηαη. 

Η: ζσζηά. 

{…} 

Ν: όρη, όρη! Με βάδεηο ηειεία! Βάιε έλα θόκκα. Θα ζνπ πσ γηαηί. Κάηζε πεξίκελε 

ιίγν. Άκα ην ρσξίζνπκε απηό, δειαδή, απηό πεξίκελε! Άκα ην βάιεηο εδώ είλαη ην 

κηζό. Γελ είλαη;  

Η: πεξίπνπ. Καη θάηη παξαπάλσ.  

Ν: ην ¼; Όρη, όρη, πνιύ είλαη. 1/3. Σόζν δελ είλαη; 

Η: εεε… (κε δηζηαγκό θαη ηάζε γηα ζπκθσλία). 

{…} 

Έλαο ηξίηνο ηξόπνο είλαη δεηώληαο από ην ζπλνκηιεηή θάπνηα πιεξνθνξία γηα 

θάπνηα έλλνηα ή δηαδηθαζία ή δεηώληαο ηνπ λα εθαξκόζεη κηα λέα έλλνηα ή 

δηαδηθαζία: 

3] Υ- Α 

{…} 

Α: ην πίζσ έηζη ζα ην αθήζεηο. Σν κπξνζηηλό ζα αιιάμεηο. 

Υ: ην κπξνζηηλό πώο ζεο λα ην θάλσ; 

Α: 21 (γειάεη). 

Υ: γηαηί λα ην θάλσ 21; Δίλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2; 

Α: θαιά θάλ‘ ην 32 14. 

Υ: 32- 

Α: 41. Σν 32 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2; 

Υ: λαη. 16. 

Α: πόζν ζέιεη ηώξα; Δλληαθόζηα επί ηέζζεξα πόζν βγαίλεη; 

Υ: ελληαθόζηα επί ηέζζεξα; 

Α: 36. Γε βγαίλεη. 8. 32. 8. 32. Γε βγαίλεη πάιη αθξηβώο. Γε βγαίλεη. Πώο ζα ην 

θάλνπκε ξε ζπ; 

Υ: ζα ζνπ πσ ηώξα. 

Α: 42 31; 

Υ: ζνπ θάλεη; Γελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4. 

Α: ην 2 δελ είλαη πνι- α, όρη είλαη. 

Υ: ην πνιιαπιάζην ηνπ 2 είλαη. Σνπ 4 είλαη; 

{….} 
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Α: ην βξήθακε ξε ζπ! Κύθισζε ην θαη γξάςε εδώ ν αξηζκόο είλαη… 

Υ: λαη; Αιιά (2) εληάμεη θαη βξήθε. Α, λαη ξε…. 

Α: πόζνπο ηέηνηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε λα γξάςνπκε; 1. 432. 1. 234 έρνπκε θάλεη; 

Υ: λαη. 

Α: 1. 243; 

Υ: όρη. 

Α: θάλε. 

Υ: εδώ; Σν πνιιαπιάζην ηνπ 2 είλαη. Να θάλσ πάιη δηαίξεζε; 

Α: ηνπ 4 είλαη 3. Γε ζέιεη δηαίξεζε. 300. 

{…} 

Σέινο, ζε κηα πεξίπησζε, ε λόξκα ηεο ζπλεξγαζίαο έγηλε ε ίδηα αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο από ην έλα από ηα δπν κέιε, κόιηο δηαπηζηώζεθε όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ελόο κέινπο ηεο δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ηελ ζπλεξγαηηθή θύζε ηεο αιιειεπίδξαζεο: 

2] Α - Ν 

{….} 

Ν: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 

(δσγξαθίδεη ηεηξαγσλάθηα θαη γξάθεη γξάκκαηα Α γηα ην άζπξν θαη Μ γηα ην καύξν). 

Α: Νέιε ην μέξεηο όηη ην θάλεηο κόλε ζνπ; 

Ν: ζθάζε! (θαη ζπλερίδεη λα κεηξάεη θαη λα δσγξαθίδεη κέρξη ην 45). 

Α: δε ζνπ έιεγα εγώ όηη είλαη 45; Γε κε άθνπγεο! 

Ν: εζύ 33 έιεγεο! Άζε! 

{…} 

2] Νόξκα ακνηβαίαο θαηαλόεζεο  

Ζ λόξκα απηή ππαγνξεύεη ηελ θαηαλόεζε από όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ ελλνηώλ 

πνπ είλαη ππό δηαπξαγκάηεπζε. πλδέεηαη κε ηε λόξκα ηεο ζπλεξγαζίαο, σζηόζν, 

δηαθέξεη σο πξνο ην όηη ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαλόεζε 

ηνπ άιινπ, πξνηνύ εθαξκνζηεί κηα δηαδηθαζία.  

1] Ν- Η 

{…} 

Η: όινο ν αξηζκόο (.) λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4. Όινο ν αξηζκόο… 

Ν: σξαία. Θέινπκε λα ην πσ έηζη πεξηιεπηηθά, έλαλ λα γξάςνπκε έλαλ ηεηξαςήθην 

(1) λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν κηα θνξά ην 1, ην 2, ην 3 θαη ην 4 θαη ηα δπν πξώηα 
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ςεθία λα είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ δπν, ελώ ηα άιια δπν δειαδή λα είλαη πνιιαπιάζηα 

ηνπ 4. Καηάιαβεο;  

Η: όινο ν αξηζκόο λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4… 

Ν: λαη. Χξαία.  

Η: νπόηε… 

{…} 

3] Νόξκα ζαθνύο δηαηύπσζεο  

ύκθσλα κε ηε λόξκα απηή, νη καζεηέο επηδηώθνπλ λα είλαη ιεπηνκεξείο θαη ζαθείο 

ζηηο δηαηππώζεηο ηνπο θαη ζηνλ ηξόπν πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Μηα 

ζπλήζεηα ε νπνία θάλεθε λα πξνσζείηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη από ηελ εθπαηδεπηηθό. 

1] Α- Ν 

{…} 

Α: θνίηα! Άκα θάλνπκε  απηό (2) είλαη 1 θαη απηό είλαη 1 ¼.   

Ν: λαη, αιιά βγαίλεη (.) βγαίλεη έλα κηθξόηεξν.  

Α: λαη! Απηό είλαη ην 1/4. 

Ν: ε, κηθξόηεξν όκσο! Δκείο ζέινπκε ην πην αλνηρηό θνπηάθη.  

Α: λαη. Έρεη 4 θνκκάηηα γηα λα γίλεη έηζη. 

Ν: 4 πιεπξέο! 

Α: λα γξάςσ 1 ¼; 

Ν: όρη! Γελ είλαη 1 ¼! Μελ επηκέλεηο! Λνηπόλ θνίηα. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη 

πέληε ίζα ηεηξάγσλα κε ζεκεησκέλα ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπο. Πνην από ηα 

παξαθάησ εκβαδά είλαη ην κηθξόηεξν; Άξα εκβαδό ςάρλνπκε ην κέζα. Απηό (3) είλαη 

ην 1/2. Δδώ… 

Α: πνην έρεη ην κηθξόηεξν εκβαδό, ε; 

Ν: ζπγγλώκε πεξίκελε ιίγν! Πεξίκελε, πεξίκελε! (παίξλεη ηελ άζθεζε ζηελ πιεπξά 

ηεο ρσξίο λα αθήζεη ηε ζπκκαζήηξηα ηεο λα ζεκεηώζεη ζην ραξηί απηό πνπ ήζειε). 

Απηό είλαη πην κεγάιν από απηό, ε; 

Α: απηό είλαη ην πην κηθξό! Απηό είλαη 1 θαη… (ζρεδόλ ςηζπξηζηά). 

Ν: (άξλεζε ιεθηηθή) κε γξάθεηο! (5) πεξίκελε (1) εδώ (2) άκα ηα ελώζνπκε, πόζν 

πεξηζζεύεη; Δ; δελ γίλεηαη ην ηε- όρη. Έλα ηξίγσλν γίλεηαη. Γίλεηαη ηέηνην ηξίγσλν. 

Όρη ηέηνην. Άξα (6) πνην πηάλεη ιηγόηεξν ρώξν; (παίδνληαο κε ην θαπάθη ηνπ ζηπιό). 

Α: όια ίζα [είλαη] (ζε αξθεηά ρακειό ηόλν). 

{…} 
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Α: όια ίζα είλαη! 

Ν: ην θάλακε ηζάκπα ην ραξηί! Σν κνπηδνπξώζακε! 

{…} 

1] Μ- Β 

{…} 

Μ: πεξίκελε, αθνύ όκσο απηό…λαη… 

Β: ηα άιια είλαη ίζα δε κπνξεί λα είλαη. 

Μ: λαη. Οπόηε… Έρνπκε έλα ηέηνην, νπόηε ην α… 

Β: είλαη ην κηθξόηεξν. 

Μ: νπόηε ην α) θαλνληθά (3) αλ θάλνπκε έλα ππνηηζέκελν ηεηξάγσλν ιέκε ηώξα 

όηη είλαη απηό ζα είλαη απηό θαη… 

Β: απηό (.) [εδώ]. 

Μ: [εδώ] ζα είλαη απηό εδώ πέξα ην α).  

Β: ιίγν ην ζηπιό; 

Μ: γξάςε αλ πξνζζέζνπκε ηα θνκκάηηα θαη ηα θάλνπκε…. 

Β: ζνβαξά;  

Μ: λαη.  

Β: από θάησ λα ην γξάςσ; 

Μ: λαη. Αλ πξνζζέζνπκε ηα θνκκάηηα θαη ηα ελώζνπκε… 

Β: μέξσ! Θα βγεη απηό εδώ πέξα; 

Μ: λαη! 

{…} 

Μ: πεξίκελε ιίγν λα ζεκεηώζνπκε θαη ην άιιν.  

Β: αρα. 

{…} 

1] Ν - Η 

{…} 

Ν: άκα ηα ρσξίζνπκε ζηα δπν θαη πνύκε όηη είλαη δπν ηξίγσλα… 

Η: λαη. 

Ν: ζα δνύκε όηη ην β) είλαη πην κηθξό. Δγώ έηζη ην παίξλσ. 

Η: πεξίκελε ιίγν. 

Ν: θνίηα. Δδώ όπσο είλαη ην ζρήκα δελ ην ρσξίδσ έηζη. Σν ρσξίδσ εδώ, έηζη. 

Η: γηα λα γίλνπλ δπν ηξίγσλα.  
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Ν: γίλεηαη έλα. Πάιη δε βγαίλεη ίζν. Κνίηα πσο βγαίλεη. Σέινο πάλησλ. Δδώ. Δγώ 

λνκίδσ είλαη ην β) (ρακειώλνληαο ειαθξώο ηε θσλή ηεο). 

Η: θαη εγώ. 

Ν: σξαία. Να γξάςνπκε… 

Δξ: λαη. 

Η: λα γξάςσ; 

Ν: λαη. Πάξε. Πεξίκελε. Θα αηηηνινγήζσ εγώ. Δίλαη ην β) (.) γηαηί; Δίλαη ην β) γηαηί 

(.) εεε, ινηπόλ ην… 

Η: λαη; 

ηξόπν. Άκα ζπγθξίλνπκε (2) άκα ζπγθξίλνπκε ην ηα 2 ηξίγσλα ην α) θαη ην ε)… 

Ν: ην β) είλαη κηθξόηεξν γηαηί ην γ) θαη ην δ) είλαη ίζα, νπόηε δε γίλεηαη λα είλαη 

κηθξόηεξα.  

Η: λαη. Δίλαη ίζα θαη… 

Ν: θαη δελ είλαη… Χρ, βάι‘ ηα εζύ όπσο θαηαιαβαίλεηο. Με πην (1) θαηαλνεηό (1) 

ηξόπν. Άκα ζπγθξίλνπκε (2) άκα ζπγθξίλνπκε ην ηα 2 ηξίγσλα ην α) θαη ην ε)… 

{…} 

Ν: όρη, όρη! Με βάδεηο ηειεία! Βάιε έλα θόκκα. Θα ζνπ πσ γηαηί. Κάηζε πεξίκελε 

ιίγν. Άκα ην ρσξίζνπκε απηό, δειαδή, απηό πεξίκελε! Άκα ην βάιεηο εδώ είλαη ην 

κηζό. Γελ είλαη;  

Η: πεξίπνπ. Καη θάηη παξαπάλσ.  

Ν: ην ¼; Όρη, όρη, πνιύ είλαη. 1/3. Σόζν δελ είλαη; 

Η: εεε… (κε δηζηαγκό θαη ηάζε γηα ζπκθσλία). 

Ν: όηη ην ε) είλαη κεγαιύηεξν θόκκα ζβήζ’ ην θαη βάιε θαη έηζη δε γίλεηαη λα είλαη 

ην ε) κηθξόηεξν (ηεο ππαγνξεύεη ηη λα γξάςεη). 

{…} 

Η: γηα ιέγε; Λνηπόλ, ην β) επεηδή δελ είλαη ηξίγσλν, δε κπνξνύκε λα ην ζπγθξίλνπκε 

ζσζηά, δε κπνξνύκε λα ην ζπγθξίλνπκε αθξηβώο. 

Ν: ηειεία. Σειεία. 

Η: έβαια ηειεία! 

Ν: ην β) ην ρσξίδνπκε δηα ηνπ 2. Όρη ζηε κέζε. Όπσο είλαη θαη θαίλεηαη ζα ξόκβνο, 

πώο λα ην πνύκε ηώξα απηό;  

Η: ε, αιιά όρη (.) κηζό κηζό. Έηζη όπσο είλαη ξόκβνο. 

Ν: όρη λα θαίλνληαη δπν νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα. Να είλαη όπσο είλαη άκα ην 

πάξνπκε… 
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Η: όπσο είλαη ξόκβνο. 

Ν: λαη, ην ρσξίδνπκε έηζη δηα ηνπ 2. Γξας‘ ην. 

Η: όπσο είλαη ξόκβνο νξηδόληηα. Πώο είλαη ην θάζεηα; Έηζη είλαη ην θάζεηα; 

Ν: λαη. Οξηδόληηα. Σν ρσξίδνπκε νξηδόληηα. Σν α) (.) ηειεία. Σν α) είλαη κεγαιύηεξν 

(1) θαη έηζη (.) ην β) είλαη κηθξόηεξν.  

{…} 

2] Μ - Β 

{…} 

Μ: όρη πξώηα είπακε ην 4 θαη κεηά ην 2, αιιά εληάμεη.  

Β: πξώηα είλαη ην 2. 

Μ: ε λαη. Σν 4 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2! 

Β: δελ έβαιεο θόκκα (.) θαη θαίλεηαη ζαλ 3. 412… 

Μ: απηό ζέινπκε! Σεηξαςήθην αξηζκό!  

Β: κε βάδεηο θόκκα! 

Μ: ηειεία. Σειεία εληάμεη! 

Β: ινηπόλ, ηνπ (.) 4…. 

{…} 

3] Ν - Η 

{…} 

Ν: αξηζκνί πνπ δηαηξνύληαη κε ην ηε- 

Η: όρη. Αξηζκόο πνπ δηαηξείηαη… ν αξηζκόο… νη δπν πξώηνη…. αααα!  

Ν: αξηζκνί! 

Η: ηη αξηζκνί θαιέ;  

Ν: ηα ςεθία απηά. Όινο απηόο. Πώο ζα ην πνύκε; 

Η: ε, ζα πνύκε ν αξηζκόο πνπ ςάρλακε… 

Ν: λαη; 

Η: ήηαλ ηξηαληα- 

Ν: όρη! Ήηαλ άλσ - θάησ ηειεία. 3, 4, 12. Σώξα πάκε γηα θαηλνύξην δεπγάξη. Σώξα 

32 (.) βάιε 32 14. Έλα δεθαέμη. Οπόηε δηαηξείηαη. Σώξα, 3, 2, 1, 4 (γξάθεη θαη θάλεη 

ηε δηαίξεζε). 

3] Υ - Α 

{…} 

Α: 24. Γελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4; 8 όρη. 4, 8, όρη. Μεηά 14 όρη. 12; Ναη. Δίλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ 4.  
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Υ: όινο ν αξηζκόο ξε. Πώο ζα ην γξάςεηο; Σα δπν πξώηα ςεθία είλαη… ηη θάλεηο 

ξε; Σν 14 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2 θαη ην 12 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. Σν ζέκα είλαη 

ηα πίζσ πσο ζα βγνπλ. Άξα, ή 14 ή 12, ε; 

Α: λαη. Γηαηί 14; 

Υ: ην 14 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2, γηαηί δεο, άκα ην θάλεηο… πεο όηη είλαη ρίιηα 

δηαθόζηα- 

Α: α, επίζεο ζέινπκε ν αξηζκόο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα δπν πξώηα ςεθία (.) δπν 

πξώηα. 

Υ ε, λαη. Γηαηί εγώ ηη ιέσ ηώξα; Ή 12 ζα είλαη ή 14 ζα είλαη (4) ηα δπν πξώηα ςεθία. 

Α: ή 24. 

Υ: εληάμεη. ή 24 ή 42 ηώξα ηη λα ζνπ πσ (γειάεη). 

{…} 

Α: ην βξήθακε ξε ζπ! Κύθισζε ην θαη γξάςε εδώ ν αξηζκόο είλαη… 

Υ: λαη; Αιιά (2) εληάμεη θαη βγήθε. Α, λαη ξε…. 

Α: πόζνπο ηέηνηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε λα γξάςνπκε; 1. 432. 1. 234 έρνπκε θάλεη; 

Υ: λαη. 

Α: 1. 243; 

Υ: όρη. 

Α: θάλε. 

Υ: εδώ; Σν πνιιαπιάζην ηνπ 2 είλαη. Να θάλσ πάιη δηαίξεζε; 

Α: ηνπ 4 είλαη 3. Γε ζέιεη δηαίξεζε. 300. 

Υ: 300. 

Α: δε βγαίλεη αθξηβώο. βεζ’ ην. 

Υ: ην ζβήλσ. θάζε. 

Α: δέθα θνξέο ην ηέζζεξα; 

Υ: 40. Ναη. 

Α: θαη κεηά ην 3 κέλεη. Πνηνλ αξηζκό δελ θάλακε; 4. 312 θάλακε; Όρη, ην 43 όκσο δελ 

είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 34 12; 

Υ: πξέπεη λα ‗ρνπκε θάλεη, ε; 

Α: όρη κε ην 12 βγαίλεη; Αθξηβώο. 

Υ: ε, λα ηε θάλσ ηε δηαίξεζε. Να θαίλεηαη όκσο. 

Α: 34. 

Υ: άζε λα ηελ θάλσ ξε λα θαίλεηαη ηώξα. Σξηάληα ηέζζεξα δηα ηέζζεξα; 
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Α: ρσξάεη αθξηβώο; 

Υ: όρη. 32 βγαίλεη. 

Α: 28 βγαίλεη; Γξάςε 8 εθεί. 

Υ: πόζν είρα γξάςεη ξε; 

Α: 7. Ορηώ θνξέο ην ηέζζεξα ηξηάληα δύν. 

{…} 

Α: 41 34; Να ην πνύκε; 

Υ: 41 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 

Α: λαη. σζηόο! 

Υ: αιιά αο ην γξάςσ. Α, όρη. Με πνιιαπιάζηα, δελ ην γξάθσ. 

Α: 15…. 

Υ: ην 5 πνπ ην βξήθεο; 

Α: 7… 

Υ: λα ην δώζσ; 

Α: πεξίκελε ξε. 

Υ: κα ηα είδα ηόζεο θνξέο. Βαζηθά κπνξεί λα βγαίλεη, αιιά δπν αξηζκνί είλαη. 

4] Νόξκα ππνζηήξημεο  

ύκθσλα κε ηελ λόξκα απηή νη καζεηέο αλακέλεηαη λα δεηνύλ ηε βνήζεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ όηαλ ζπλαληήζνπλ θάπνηα δπζθνιία ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο.  

1] Α - Ν 

{…} 

Α: πξέπεη λα ηα κεηξήζνπκε κε ην ραξάθη. 

Ν: όρη πεξίκελε! Θα δεηο!  

Α: ραξάθη! 

Ν: θπξία; Δίλαη ζί- δειαδή ζην παξαθάησ θαίλνληαη πέληε ίζα; Με ζεκεησκέλα 

ηα κέζα (.); δειαδή ην θάζε έλα (.) γηα λα βξνύκε ην εκβαδόλ πόζν είλαη; Γε ιέεη! 

Α: λα πάξσ ραξάθη; 

Δξ: δε ζαο ρξεηάδεηαη ραξάθη.  

Ν: ααα! 

{…} 

Α: [1/2]. Όρη εδ:ώ βγαίλεη απη:ό. Γηα απηό βγαίλεη θαη απηό. Καη απηό [είλαη ην 1/2]. 

Ν: [λαη, αιιά είλαη ιίγν ζηξαβό…] λαη. Καη απηό είλαη ην 1/2! (3) ην κηθξόηεξν; 

Δξ: ό, ηη ζαο ιέεη ε εθθώλεζε! 
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{…} 

Ν: ην γπξίδνπκε έηζη θαη έηζη ((  )). (3) λα ξσηήζσ (.) ε θάζε πιεπξά ιέεη πόζν 

είλαη; 

Δξ: όρη.  

Α: θαη πσο ζα ην βξνύκε; 

Δξ: γηα λα κελ ην ιέεη δε ζα ρξεηάδεηαη.  

{…} 

Ν: ινηπόλ, άξα ην α) κήπσο είλαη κηθξόηεξν, γηαηί ηα άιια είλαη ίζα.  

Α: ε, βάιε ην α)… ηη λα θάλνπκε ηώξα; 

Ν: θπξί:α ζίγνπξα είλαη ην κηθξόηεξν θαη δελ είλαη ην κεγαιύηεξν; 

Α: όια ίζα είλαη! 

1] Μ - Β 

{…} 

Β: ρσξίο ραξάθη ζα ην θάλνπκε απηό; 

Μ: ην ραξάθη ην ‗ρσ θαη ζην κπαιό έηζη.... 

Δξ: δε ρξεηάδεηαη ραξάθη. Πξνζπαζήζηε ρσξίο γεσκεηξηθά όξγαλα. 

Μ: ινηπόλ θνίηα ιίγν λα δεηο όηη απηά ηα ηξία είλαη ίδηα. Απηό αλ ην ρσξίζνπκε γηα λα 

δσ (.) έλα. Απηό ην ρσξίδνπκε απηό ην πεγαίλνπκε εδώ, νπόηε είλαη ην ίδην. Ξαλά, 

νπόηε απηά ηα δύν είλαη ίδηα. Απηό ην πεγαίλνπκε εδώ, απηό εδώ νπόηε θαη απηό είλαη 

ην ίδην. Απηό ηώξα λα δνύκε πόζν είλαη.  

Β: απηό είλαη ίδην κε απηό, νπόηε απηό...; 

Μ: πεξίκελε! 

{…} 

1] Ν - Η 

Γηαβάδνπλ ηελ εθθώλεζε ε θαζεκία κόλε ηεο ρακειόθσλα. 

Ν: ινηπόλ, δελ θαηαιάβακε… 

Δξ: δηαβάζηε θαιά ηελ εθθώλεζε. Γε κπνξώ λα ζαο πσ θάηη άιιν. 

Ξαλά δηαβάδεη αξγά θαη θαζαξά ηελ εθθώλεζε ε Νηίλα. 

{…} 

2] Α - Ν 

{…} 

Ν: [θπξία, ηη θάλεη;]  

Ν: Κπξία, αθνύ ην 9 θαη ην ηέηνην ην 9 βαζηθά, όρη θάηζε (.) ην 3 ζην 25 δε ρσξάεη! 

Μπνξεί λα’ λαη θαη- λα κελ είλαη αθξηβώο;  
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Δξ: δελ μέξσ… 

{…} 

3] Μ - Β 

{…} 

Β: θπξία, από απηνύο ηνπο ηέζζεξηο αξηζκνύο πάληα κηιάκε; 

Δξ: από απηά ηα 4 ςεθία. 

Β: πόζνπο ηέηνηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε; Μπνξνύκε ην (.) 2 θαη ην (.) 4. 

{…} 

Β: θπξία είζαζηε ζίγνπξε όηη ιύλεηαη; 

Μ: αθνύ έρνπκε βξεη…. 

{…} 

Β: 24 31 (5) θπξία κόλν δπν ηξόπνπο έρεη! 

Μ: 24 31. Σν ‗γξαςεο απηό; 

Δξ: όζνπο βξείηε! 

Μ: θαη είλαη κόλν απηό; 

Β: κα θπξία θνηηάμηε! 

Δξ: όζα βξήθαηε. 

Β: 2! Σέινο! 

3] Ν - Η 

{…} 

Ν: δειαδή λα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 2;  

Η: λαη. 

Ν: ή λα δηαηξείηαη κε απηό ηνλ αξηζκό; 

Η: θπξία ηη ελλνεί; Να πνιιαπιαζηάδεηαη ή λα δηαηξείηαη; 

Δξ: ινηπόλ πξέπεη λα ζπκθσλήζεηε ζην ηη είλαη ε θάζε έλλνηα γηα λα ζπλερίζεηε. 

Η: ηη είλαη; εγώ πηζηεύσ όηη είλαη απηό πνπ είπα.  

Ν: ε, πεο ην θαη θάλ‘ ην! Λνηπόλ, μεθηλάκε. 

Η: άληε λα δνύκε. 

Ν: ν πξώηνο αξηζκόο ζα έρεη κπξνζηά ην 4, ην 2 θαη από πίζσ έρεη ην 1 θαη ην 3. 

Γξάς‘ ην! 

{…} 

Η: δε γίλεηαη. Πξέπεη λα έξζεη αθξηβώο. 

Ν: άκα έρεη θόκκα πεηξάδεη; 

Δξ: ιέεη θάηη γηα δεθαδηθό αξηζκό; 
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Ν: λαη όκσο, δε ιέεη θάηη θαη γηα θόκκα. Οπόηε… 

Η: θαιά. Βάιε. Ξέξσ εγώ; 

{…} 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΝΟΡΜΔ 

Οη θνηλσληθό-καζεκαηηθέο λόξκεο πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρύ ήηαλ θαη απηέο ηέζζεξηο 

ζπλνιηθά θαη αθνξνύζαλ: 

o ηε δηαδηθαζία επίιπζεο θαη ην απνηέιεζκα ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο 

(λόξκα ζρεηηθόηεηαο ηεο ιύζεο)  

o ηελ εμήγεζε θαη αηηηνιόγεζε πνπ παξέρνληαη (λόξκα αηηηνιόγεζεο) 

o  ην καζεκαηηθό πεξηερόκελν θαη ηε ζεκαζία ηνπ (λόξκα πνπ αθνξά ηε θύζε 

ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ) 

o ηνπο ξόινπο πνπ αλακέλνληαη λα εξκελεπζνύλ (λόξκα ξόισλ) 

1] Νόξκα ζρεηηθόηεηαο ηεο ιύζεο  

ύκθσλα κε ηε λόξκα απηή, ε δηαδηθαζία επίιπζεο ή ην απνηέιεζκα είλαη απνδεθηά 

ζην θνηλσληθν-καζεκαηηθό πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη έλα πξόβιεκα. Ζ πξώηε κνξθή 

κε ηελ νπνία εκθαλίζηεθε ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πόζν ε δηαδηθαζία επίιπζεο πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη ζρεηηθή ηνπ πξνβιήκαηνο: 

1] Μ - Β 

{…} 

Β: απηό ην θνκκάηη…  

Μ: πεξίκελε! Άζην απηό γηα ην ηέινο. 

Β: ην βξήθα! Σν βξήθα! Απηό εδώ… (δείρλεη από ην ζρήκα δ ην κηζό θνκκάηη) 

Μ: απηό εδώ… απηό εδώ (ζρήκα δ) κεηαθέξνπκε εδώ (.) νπόηε είλαη έλα νιόθιεξν 

απηό. 

Β: λα δσ; θαη απηά; (ελλνεί ηα α, β) 

Μ: θαίγνληαη! Πνην είλαη ην κηθξόηεξν; 

Β: απηό! (δείρλνπλ ην α) 

{…} 

2] Υ - Α 

{…} 

Υ: α, εδώ εζύ μέξεηο ηη έθαλεο; Σν καύξν κπαίλεη άιιε κηα ζέζε πην πάλσ, γηαηί δεο 

εζύ έθαλεο έλα ζηαπξνπδάθη εδώ ζηε κέζε θαη έλα αθόκα ιίγν πην πάλσ.  
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Υ: 1, 2, 3 άζπξα. 

Α: όρη, όρη. 

Υ: αθνύ έηζη είλαη θαη απηό.  

Α: δεο 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 

Υ: εζύ γηαηί ζεο λα ην θάλεηο έηζη ηώξα;  

Α: θαη εδώ έλα θαη εδώ έλα. Μαύ:ξν, καύ:ξν. 

Υ: εδώ ην κεζαίν. 

Α: ξε ζπ πξνζζέηεηο ζεηξέο.  

Υ: εκείο ηόζε ώξα γηαηί ηη πξνζπαζνύκε λα θάλνπκε; (γειάεη). 

Α: πξνζζέηνπκε κηα ζεηξά θαζέησο θαη κηα ζεηξά… 

Υ: λαη, αιιά εδώ είλαη δπν ζαλ απηό. Δδώ έρεη έλα. Δζύ ηη από ηα δπν ζα επηιέμεηο 

βαζηθά;  

Α: απηά ηα 4. Δίλαη απηά θαη πξνζζέησ αθόκα απηά.  

{…} 

Υ: ζηελ επζεία! Πεο όηη είλαη ζηελ επζεία απηό (δσγξαθίδνπλ ηεηξάγσλα πιαθάθηα 

βάδνληαο ζε κηα ζεηξά ηξία – 2 καύξα θαη αλάκεζα άζπξν θαη ζηελ απνθάησ 3 

άζπξα). Καλ‘ ηα ηεηξάγσλα ξε! Έλα καύξν πιαθάθη, απηό είλαη (.) άζπξν, άιιν έλα 

άζπξν, πνπ είκαη ξε; Ση έθαλα;  

Α: έια! Κάλε εζύ! 

Υ: απηό βγαίλεη πην θάησ όκσο, θαη άιιν έλα άζπξν. Δ, δε κ’ αξέζεη έηζη. Θα 

θάλνπκε ζηξόγγπια. 

Α: θηηάμε άιιε κηα ζεηξά εδώ. 

Υ: όρη. Γε ζέισ. Κάησ ζέισ. Γηαηί ξε; Ση δηαθνξά έρεη αλ ηα θάλσ θάησ; 

Α: πεξίκελε. 18 είλαη. πλερίδνπκε. 

Υ: θαη εδώ έρνπκε άιια δπν καύξα. Πόζν καο θάλεη; 20. Θέινπκε άιια πέληε. 

Α: δε βγαίλεη αθξηβώο. 

Υ: ζηγά κσξέ! Θα ηε βξνύκε ηελ άθξε. Άιια δπν. Πόζν βγαίλεη; 

Α: 24. 

Υ: βαζηθά ηώξα ζα θάλνπκε άιιε κία ζεηξά πνπ είλαη άζπξα… 

Α: όρη. 

Υ: θαη κεηά ζα βάςνπκε κόλν έλα καύξν. Ση πεηξάδεη; 

Α: εδώ ζα θάλνπκε κηα ζεηξά….  

Υ: έια ξε. Πξνζπαζώ λα θηηάμσ. 

Α: από κηζά πιαθάθηα. 
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{…} 

Α: ε, δεο πόζα έρσ θάλεη εγώ δεο πόζα έρεηο θάλεη εζύ. Δγώ έρσ θάλεη 8, εζύ έρεηο 

θάλεη (.) 12.  

Υ: θάλε εζύ ηελ ηειεπηαία ζεηξά ηόηε (γειάεη θαη ηνπ δίλεη ην ραξηί). θέςνπ, 

ζθέςνπ, ζθέςνπ. 

{....} 

Υ: εγώ λνκίδσ πσο ηόζε ώξα θάλνπκε βιαθείεο. Ναη, αιιά, δε δηεπθξηλίδεη 

πνπζελά άκα ζέιεη λα είλαη όπσο αθξηβώο εδώ. Άξα, κπνξνύκε εκείο άκα 

γνπζηάξνπκε λα βάδνπκε ηα πιαθάθηα ζηε κέζε αληί ζηηο άθξεο. Καη λα βγνπλ ηα 

καύξα 25 (γειάεη). 

{…} 

Υ: ξε, ην βιέπεηο απηό; Πεο όηη απηό εδώ είλαη ζηε κέζε πνπ αθήλνπκε θελό, εδώ όια 

δελ είλαη άζπξα πξνο ηα πάλσ; Καη πεο όηη θαη απηό είλαη ζηε κέζε πνπ αθήλνπκε 

θελό, πάιη εδώ όια δελ είλαη άζπξα πξνο ηα πάλσ;  

Α: α! λαη ξε ζπ! 

{…} 

Υ: κέηξα ηώξα ηα άζπξα! 

Μεηξάλε θαη νη δπν καδί. 

Υ: ηη κνπ ιέεη; Όηη πξέπεη λα αθήλνπκε θελό. Δδώ βιέπεηο λα αθήλεη θελό; Μέηξα!  

Α: κπνξεί θαη λα έρεη δίθην πάλησο. 

Υ: ηειείσζεο; 

Α: 125 άζπξα.  

3] Μ - Β 

{…} 

Μ: ην 21 όκσο δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ (.) 2. Οπόηε άθπξνο. 

Β: εηθνζη- δε βγαίλεη… 

Μ: κε κνπ ην ιεο… πεζαίλσ. 

Β: 12.034. Δίλαη! 

Μ: 12. 034. 

Β: 1.234. 

Μ: ην 34 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4; 

Β: λαη! Γελ είλαη; 34 δηα 4; 

Μ: γξάθε! 
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Β: 34 δηα 4 (θάλνπλ ηε δηαίξεζε θαη βξίζθνπλ όηη δε ρσξάεη) ην 4 δε βγαίλεη. Αρ, ζηα 

‗ιεγα εγώ, ζηα ‗ιεγα εγώ! Υη- ααα, εεε, όρη. 

Μ: ηώξα πεηάκε αξηζκνύο ζηελ ηύρε. 

Β: ρίιηα δηαθόζηα… 

Μ: ινηπόλ, πεξίκελε όπσο ην ‘ρακε πάεη θαη ηελ πξνεγνύκελε θνξά.  

Β: ην βξήθα! Σν βξήθα!  

Μ: ηη; 

Β: 42- όρη 32 ρηιηάδεο (.) εεε, ηξία δηαθόζηα εεε, 3.214. 

Μ: 3. 214… 14 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4 ξε νύθν. 

Β: ηνπ 2! 

Μ: 4 είλαη ην δεύηεξν! 

Β: ινηπόλ, ην 1, ην 2 (.) δε βγαίλεη ην 1. 234… 

{…} 

Ζ δεύηεξε κνξθή κε ηελ νπνία έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ε λόξκα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

δεπγάξη αθνξνύζε ην θαηά πόζν έλα απνηέιεζκα είλαη ινγηθό: 

1] Η - Υ 

Ζ Υξύζα μεθηλάεη λα δηαβάδεη δπλαηά ηελ εθθώλεζε. 

Η: ινγηθά πξέπεη λα είλαη ην α) >ην ε) πνπ ιέσ<  

Υ: είλαη ηξίγσλν, [ηεηξάγσλν] 

Η: [ηεηξάγσλν] ή ξόκβνο. 

Υ: νξζνγώλην. 

Η: ηξαπέδην. 

Υ: ηξαπέδην θαη ηξίγσλν πάιη. Σν εκβαδό ηξηγώλνπ είλαη βάζε επί λαη… 

Η: εγώ ιέσ ην α). 

Υ: ην α);  

Η: ην α) είλαη κηθξόηεξν. 

Υ: επειδή μας θαί:νε:ηαι μικρόηερο. 

2] Νόξκα ηεο αηηηνιόγεζεο  

ύκθσλα κε απηήλ, κηα ιύζε είλαη απνδεθηή κέζα από θάπνηεο ινγηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ ηε δηθαηνινγνύλ καζεκαηηθά θαη κέζα από ηελ πεξηγξαθή κε καζεκαηηθνύο 

όξνπο.  

1] Ν - Α 

Α: όια ίδηα δελ είλαη; (ηε ξσηάεη ςηζπξηζηά) 
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Ν: πεξίκελε. Θα δεηο! (ηεο απαληάεη θαη απηή ρακειόθσλα) 

Ν: ζην α) (1) είλαη από εδώ κέρξη εδώ (.) άξα απηό θαη απηό (.) ζρεκαηίδνπλ έλα 

ηξίγσλν (.) θαη άιιν έλα κηθξό. Άξα απηό ην ηξίγσλν είλαη ίζν κε απηό (ελλνεί ηα 

δύν άζπξα θνκκάηηα δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ηξηγώλνπ). Άξα 

απηό (3) είλαη (.) ην α) είλαη κη- απηό εδώ πέξα ην ρξσκαηηζκέλν είλαη από απηά ηα 

δύν ηα αθξηαλά (.) ην ίδην. >Καη πεξηζζεύεη θαη άιιν έλα< ελώ εδώ άκα ηα 

ελώζνπκε (.) όια καδί (.) βγαίλεη έλα (1) ηέηνην… (ρακειώλεη ηνλ ηόλν ηεο θσλήο 

ηεο ηόζν πνπ ζρεδόλ ςηζπξίδεη) θαη ζην άιιν [βγαίλεη… ] 

Α: [βγαίλεη 1/2] 

Ν: απηό είλαη ην 1/2. Δδώ; 

Α: βγαίλεη (.) 

Ν: πάιη [ην 1/2].  

{…} 

Α: απηό είλαη… 

Ν: θαη απηό είλαη ην 1/2, γηαηί λα κελ είλαη; Δίλαη πιάγην.  

Α: βγαίλεη έηζη! 

Ν: βγαίλεη. Γηαηί λα κε βγεη; 

Α: βγαίλεη ηέηνην! (ρηππάεη κε θόξα ην ρέξη ηεο ζην ζξαλίν) 

Ν: άξα, >ην  β) είλαη 1/2, ην γ) είλαη 1/2 θαη ην ε) είλαη 1/2. Σν α) θαη ην δ) ηώξα 

λα δνύκε<.  

Α: απηό είλαη. Απηό (.) βγαίλεη 1/2! Να‘ ην! (ςηζπξηζηά) ηζζο! 

Ν: εδώ βγαίλεη 1/2.  

Α: δε βγαίλεη. Γε βγαίλεη. Γε βγαίλεη έηζη. Γε βγαίλεη πιά:γηα, βγαίλεη…  

Ν: λαη, αιιά ην ίδην είλαη. Άκα ην γπξλνύζακε απηό ιίγν πην εδώ;  

Α: άκα ην γπξλνύζακε απηό επζεία; Απηό ζα πήγαηλε πάλσ από ην θνπηάθη (ιέεη 

ςηζπξηζηά). 

Ν: ην γπξίδνπκε έηζη θαη έηζη ((  )). (3) λα ξσηήζσ (.) ε θάζε πιεπξά ιέεη πόζν είλαη; 

Δξ: όρη.  

Α: θαη πσο ζα ην βξνύκε; 

Δξ: γηα λα κελ ην ιέεη δε ζα ρξεηάδεηαη.  

Ν: δειαδή έηζη κε ην κάηη λα δνύκε; 

Α: θαη πσο ζα ην εμεγήζνπκε; 

Δξ: όπσο κπνξείηε. Γε κπνξώ λα ζαο πσ πεξηζζόηεξα. 

Α: απηό είλαη! (ςηζπξηζηά) έλα…  
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Ν: εδώ είλαη ην κηζό. 

Α: απηό εδώ ζρεκαηίδεη έλα (1) θαη (2) ζρεκαηίδεη 1 ½.  

Ν: ηη ιεο ξε; 

Α: λαη! 

Ν: πσο ζρεκαηίδεη 1 θαη 1/2; 

Α: 1 (.) είλαη απηά (δείρλεη ην α) ζρήκα) 

Ν: εεε, γηα λα είλαη 1 πξέπεη λα παίξλεη όιν ην θνπηάθη. 

Α: θαη 1/4. 

Ν: αα (ιεθηηθή άξλεζε) ινηπόλ απηό είλαη ην 1/2; Αο πνύκε γηα λα ην βξνύκε ζα ην 

ρσξίζνπκε έηζη (ρσξίδεη ζην α) ζρήκα θαζέλα από ηα άζπξα ηεηξαγσλάθηα ζε δύν 

ίζα κέξε) απηό ηαπηίδεηαη θαη απηό ηαπηίδεηαη >θαη απηό θαη απηό<, άξα είλαη ην 

1/2 θαη απηό εδώ. Δδώ ηώξα (1) πεξίκελε ζα ζνπ πσ… 

Α: θάλεη. Αθνύ θάλεη έλα νιόθιεξν… 

Ν: δελ θάλεη έλα νιόθιεξν! 

Α: άκα ηα ελώζεηο απηά; Βγαίλεη! 

Ν: δελ είλαη έλα νιόθιεξν ηεηξάγσλν. ε ζρέζε κε ην ηεηξάγσλν ιέσ!  

Α: εγώ πξηλ γηα ηξίγσλν ιέσ. 

Ν: δε γίλεηαη. Αθνύ ην ηξίγσλν είλαη ην ηέηνην… 

Ν: δεο! Γεο όκσο! Άκα απηό ην βάινπκε από εδώ (.) ζρεκαηίδεη έλα ηξίγσλν. Άκα 

ην βάινπκε θαη απηό από ηελ αλάπνδε κεξηά πάιη ζρεκαηίδεη έλα ηξίγσλν. 

>Απηό εληάμεη< (ζρήκαηα δ θαη ε) 

Α: όια ίζα είλαη! (ρακειόθσλα, ζρεδόλ ςηζπξηζηά). 

Ν: απη:ά ηα ηέζζεξ:α είλαη ίζα. Απηό κνπ θαίλεηαη πην… 

Α: πην κεγάιν! Καιά αλ είλαη δελ θάλνπκε έλα (( )) βαζηθά… Κάηζε ιίγν (θαη 

παίξλεη ην θύιιν κε ηελ άζθεζε ζηα ρέξηα ηεο). Καλ- απηό είλαη ην πην κεγάιν. 

Οπόηε απηό μέρλα ην! (ςηζπξηζηά). 

Ν: εληάμεη. ην α) εδώ αλ ηα ελώζνπκε απηά ηα δύν δελ θηηάρλεηαη ην κηζό από όηη 

απηό (1) ζπλ θαη απηό. 

Α: γηα απηό ζνπ ιέσ είλαη 1 ¼!  

Ν: 1 ¼; (κε ηόλν απνδνθηκαζίαο - έθπιεμεο) γηα λα είλαη 1 ¼ πξέπεη λα πάξνπκε 

απηό (.) λα ην θαιύςνπκε ό::ιν θαη από 1/2 πνπ ην ρσξίζακε ζε 4 λα πάξνπκε ην 

1. 

Α: εκείο θαιύβνπκε όκσο απηό.  

{…} 
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Α: είλαη ην α) Νέιε! Σν πην κηθξό εκβαδό έρεη απηό εδώ έηζη (ρακειόθσλα). 

Ν: μέξεηο ηη πξέπεη λα θάλνπκε; Να ζρεδηάζνπκε ην έλα πάλσ ζην άιιν! Απηό 

πάεη από δσ από απηό θαη θαηαιήγεη εδώ. Μεηά από απηό πνπ είλαη εδώ πάεη 

εδώ θαη θαηαιήγεη εδώ θαη κεηά ηξαβάεη κηα γξακκή απηό… 

{…} 

1] Ν - Η 

{…} 

Ν: άκα ηα ρσξίζνπκε ζηα δπν θαη πνύκε όηη είλαη δπν ηξίγσλα… 

Η: λαη. 

Ν: ζα δνύκε όηη ην β) είλαη πην κηθξό. Δγώ έηζη ην παίξλσ. 

Η: πεξίκελε ιίγν. 

Ν: θνίηα. Δδώ όπσο είλαη ην ζρήκα δελ ην ρσξίδσ έηζη. Σν ρσξίδσ εδώ, έηζη. 

Η: γηα λα γίλνπλ δπν ηξίγσλα.  

Ν: γίλεηαη έλα. Πάιη δε βγαίλεη ίζν. Κνίηα πσο βγαίλεη. Σέινο πάλησλ. Δδώ. Δγώ 

λνκίδσ είλαη ην β) (ρακειώλνληαο ειαθξώο ηε θσλή ηεο). 

Η: θαη εγώ. 

Ν: σξαία. Να γξάςνπκε… 

Η: λα γξάςσ; 

Ν: λαη. Πάξε. Πεξίκελε. Θα αηηηνινγήζσ εγώ. Δίλαη ην β) (.) γηαηί; Δίλαη ην β) 

γηαηί (.) εεε, ινηπόλ ην… 

Η: λαη; 

Ν: ην β) είλαη κηθξόηεξν γηαηί ην γ) θαη ην δ) είλαη ίζα, νπόηε δε γίλεηαη λα είλαη 

κηθξόηεξα.  

Η: λαη. Δίλαη ίζα θαη… 

Ν: θαη δελ είλαη… Χρ, βάι‘ ηα εζύ όπσο θαηαιαβαίλεηο. Με πην (1) θαηαλνεηό (1) 

ηξόπν. Άκα ζπγθξίλνπκε (2) άκα ζπγθξίλνπκε ην ηα 2 ηξίγσλα ην α) θαη ην ε)… 

Η: ην ε) είλαη κεγαιύηεξν.  

{…} 

 1] Μ - Β 

{…} 

Β: ην δ) θαη ην ε) είλαη ίζα αλ θόςνπκε έλα θνκκάηη… 

Μ: ηα κεηαθέξνπκε. ην ε) ηα θόβνπκε ζηε κέζε θαη ηα κεηαθέξνπκε ζηελ άιιε 

πιεπξά νπόηε είλαη ην ίδην κε ην γ). Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ην δ).  

Β: ην β) αλ ην θόςνπκε ζηε κέζε, όρη ζηε κέζε αθξηβώο θαη ην πάκε εδώ… 



[95] 

 

Μ: ηέινο πάλησλ αλ κεηαθηλήζνπκε ηα πάλσ θαη ηα θάησ είλαη ην ίζν… 

Β: ην ίδην κε ην γ). Οπόηε ην α) ηώξα καο κέλεη.  

Μ: νπόηε ην β), ην γ) θαη ην ε) είλαη ίδηα. 

Β: όρη κεηαμύ ηνπο. Απηά ηα δύν κεηαμύ ηνπο θαη απηά ηα δύν κεηαμύ ηνπο. 

Μ: ην ίδην είλαη απηό. 

Β: α, λαη. 

Μ: ε, ινηπόλ, απηό… 

Β: απηό, αλ ην πξνζζέζνπκε, θάηζε ιίγν αλ πξνζζέζνπκε απηά ηα δύν… 

Μ: (ιεθηηθή άξλεζε). 

Β: απηό θαη απηό… 

Μ: ηο, ηο, ηο. Υκ… ινηπόλ απηό… 

Β: ην α). 

Μ: πεξίκελε! Σν βξήθα! Απηό… 

Β: πεξίκελε ιίγν. Να βιέπσ! (ςηζπξηζηά) 

Μ: λαη, ζην α) αλ κεηαθέξνπκε… 

{…} 

1] Υ - Α 

{…} 

Α: ααα, από ηα ρξσκαηηζκέλα ξε! Πνύ λα μέξσ πνην είλαη κηθξόηεξν; 

Υ: ζα ζνπ πσ ηώξα! 

Α: ζην δ) άκα πεηο όηη πξνζζέζεηο ηα δπν πνπ δελ είλαη ρξσκαηηζκέλα ζα ζνπ 

βγεη κηζό ηεηξάγσλν.  

Υ: αλ πξνζζέζεηο ηα δπν πνπ δελ είλαη ρξσκαηηζκέλα θαη ηα θάλεηο ζην πιάη, όρη 

δε βγαίλεη ηέηνην.  

Α: ζα ζνπ βγεη έλα ηεηξάγσλν ίδην κε απηό. 

Υ: [νξζνγώλην] είλαη εθείλν. 

Α: [νξζνγώλην]. 

Υ: έηζη κπξάβν!  

Α: ίδην κε ην γ). 

Υ; ην άζπξν ηνπ γ). 

Α: δειαδή είλαη ίζα. 

Υ: έηζη. Κάλε έλα ζήκα όηη είλαη ίζα. Πσο γίλεηαη; (γειάεη) έηζη; 

Α: άκα ην γπξίζεηο απηό (β) γίλεηαη έηζη. Καη ην ε) είλαη ίζν κε απηά ηα ηξία.  

Υ: άληε βξεο απηά ηώξα. Απηά άκα ηα ελώζεηο;  
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Α: απηά ηα δπν έλα ηεηξάγσλν θαη άιιν έλα από θάησ; Πάιη. Σν β); 

Υ: λαη αιιά απηό έρεη κεγαιύηεξε έθηαζε, αιιά άκα ην ζεθώζεηο; Πάιη ίζν είλαη. 

Α: ην β) είλαη ίζν κε ην [γ), δ), ε)]. 

Υ: [γ), δ), ε)] βαζηθά ην α); άκα ελώζεηο… 

Α: ην α); 

Υ: απηά είλαη ίδηα. Άξα, βγαίλεη έλα ηέηνην. 

Α: άκα ελώζεηο ηηο δπν πιεπξέο; 

Υ: ην κηθξόηεξν είλαη ην α). 

Α: ην κεγαιύηεξν είλαη! 

Υ: πσο ην κεγαιύηεξν; 

Α: α, όρη, ην κηθξόηεξν. Ναη. 

Υ: γηαηί έρεη θαη απηό. 

Α: α) είλαη ην κηθξόηεξν γξάθσ.  

2] Μ - Β 

{…} 

Β: πσ… ηα έρεηο θάλεη… 

Μ: κέζνδνο κε κηα ιέμε ιέγεηαη δσγξαθηθή, όπσο θαηάιαβεο. Λνηπόλ, πεξίκελε 

θαιέ λα κεηξήζνπκε πόζα καύξα πιαθάθηα έρνπκε θάλεη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 13.  

{…} 

3] Νόξκα πνπ αθνξά ηε θύζε ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ  

ύκθσλα κε απηήλ, ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα 

δπζθνιία. πλεπώο, ην καζεκαηηθό πεξηερόκελν πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε θάπνηα 

πξνζνρή.  

3] Υ -  Α 

Γηαβάδεη ν Άιθεο δπλαηά. 

Υ: από κηα θνξά είπε (ελλνεί ηα ςεθία 1, 2, 3, 4 ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από κηα θνξά). 

Να είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. Καιά εύθνιν είλαη. 

Α: 1, 2. 12.  

Υ: όινο ν αξηζκόο όκσο; Υίιηα δηαθόζηα- μεθηλάεη ε… 

Α: πνιιαπιάζην ηνπ 2. 

Υ: [θαη κεηά πνιιαπιάζην ηνπ 4] 

Α: [ηα πξώηα ςεθία ηνπ είλαη] λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 1, 12. 
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Υ: λαη, αιιά κπνξεί λα κε βγεη όινο ν αξηζκόο κεηά πνιιαπιάζην ηνπ 4, γηαηί ιέεη 

κεηά όινο ν αξηζκόο, ελώ όινο ν αξηζκόο λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4. Όινο ν 

αξηζκόο… 

{…} 

Α:από κηα θνξά ην θαζέλα. Γξάςε ηνλ αξηζκό 12 34. Γξάςε. 

Υ: ζα γξάςσ όιεο ηηο… (γειάεη) 12 34; 

Α: λαη. Δπίζεο ζέινπκε ν αξηζκόο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα δπν πξώηα ςεθία ηνπ λα 

είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 

Υ: εληάμεη! ηελ θαηαιάβακε ηελ άζθεζε. 

Α: λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2, ελώ όινο ν αξηζκόο λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4. 

Δίλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4 ξε ζπ; 

Υ: λα ην θάλσ δηα 4 ξε ζπ; 

Α: λαη ξε ζπ! 

Υ: πεξίκελε! θέςνπ! 

Α: 500…. Σξηαθόζηα πελήληα επί ηέζζεξα, ηξεηο θνξέο ην ηέζζεξα; 

Υ: ηξεηο θνξέο ην ηέζζεξα θάλεη δώδεθα. 

Α: 12. Πέληε θνξέο ην ηέζζεξα; 

Υ: δύν, είθνζη. 

Α: α, λαη. Δίθνζη. Άξαγε καο κέλνπλ (1) πόζν είπα εγώ; Σξηαθόζηα- 

{…} 

3] Ν - Η 

Ν: 3, 2, 1, 4. 

Η: λαη όκσο, αλ ήηαλ θαη απηό δε κπνξνύζακε λα ην θάλνπκε; Με δεθαδηθά;  

Ν: λαη όκσο ζα καο έβγαηλε ζπλέρεηα 30, 30, 30 (4. 231 : 4). Απηή είλαη αηειήο. Σν 30 

ζην 4 πόζεο θνξέο ρσξάεη ξε Ηνξδάλα;  

Η: όρη ξε δε ιέσ απηό. Άιιν ιέσ εγώ. Όηη αλ… 

Ν: θνίηα. Πεο όηη είλαη εδώ 30. Χξαία; ην 4 πόζεο θνξέο ρσξάεη; 

Η: λαη. Γε ιέσ ηίπνηα. Απιά ιέσ εγώ αλ ην θάλακε κε θάζε δηαίξεζε έηζη δε ζα 

ήηαλ πνιύ απιό; 

Ν: ηη ελλνείο; 

Η: δειαδή αλ θάλακε θαη απηή, βαζηθά απηή δε γίλεηαη.  

Ν: λαη βιέπεηο όκσο; Γηαηί έρεη ην 1 θαη ην 3. 

Η: θαιά άζην. 

Ν: ηώξα, 32, πεξίκελε λα βξνύκε πξώηα αξηζκό. 32 θαη 12. 
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Η: πώο ζα θάλνπκε 32 θαη 12; 

Ν: 12 θαη 34. 

Γπξλάεη ε Ηνξδάλα ην θύιιν από πίζσ θαη αθνύ γξάςεη ηνλ αξηζκό θάλεη ηε 

δηαίξεζε.  

{…} 

4] Νόξκα ξόισλ  

ύκθσλα κε ηε λόξκα απηή, ν έλαο ζθέθηεηαη ηνλ ηξόπν επίιπζεο ηεο άζθεζεο θαη ν 

άιινο αλαιακβάλεη λα θάλεη ηηο πξάμεηο. Μηα λόξκα ε νπνία θαίλεηαη λα ζπλάδεη κε 

ηνπο δπν θπξίαξρνπο ξόινπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ ηάμε: απηόλ ηνπ αξρεγνύ, ν 

νπνίνο ππνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν επίιπζεο θαη απηόλ ηνπ γξακκαηέα, ν νπνίνο είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ όζσλ ιέγνληαη. 

3] Υ - Α 

{…} 

Υ: πεξίκελε! θέςνπ! 

Α: 500…. Σξηαθόζηα πελήληα επί ηέζζεξα, ηξεηο θνξέο ην ηέζζεξα; 

Υ: ηξεηο θνξέο ην ηέζζεξα θάλεη δώδεθα. 

Α: 12. Πέληε θνξέο ην ηέζζεξα; 

Υ: δύν, είθνζη. 

Α: α, λαη. Δίθνζη. Άξαγε καο κέλνπλ (1) πόζν είπα εγώ; Σξηαθόζηα- 

Υ: άληε ξε. νπ ‘ρσ δώζεη ηνλ ηξόπν ιύζεο. θέςνπ ηηο πξάμεηο.  

Α: 350 είπα, ε; 

Υ: δε κνπ είπεο ηη είπεο. Δζύ εκέλα κε ξσηνύζεο πνιιαπιαζηαζκνύο. 

Α: 350 ζνπ είπα. Δπί ην ηέζζεξα; 1. 220. Πόζν ζνπ είπα; (γειάεη). 

Υ: 1. 220! (γειάεη). 

Α: 1. 350. Σξηαθόζηα πελήληα, άιια ηέζζεξα; 

Υ: 354! (γειάεη). 

Α: ζέινπκε άιιν 351, 352, 353. Γε βγαίλεη  αθξηβώο. βήζ‘ ηνλ! 

Υ: λα ηνπ θάλσ έηζη; 

Α: πνπ ζα βξεηο εζύ ην ηέζζεξα λα είλαη ζην ηέινο; 

Υ: α, λαη. Γελ άιιαμα ηα δπν κπξνζηηλά. Δληάμεη ξε. Με θσλάδεηο. Ξέραζα θάηη. 

Α: ην πίζσ έηζη ζα ην αθήζεηο. Σν κπξνζηηλό ζα αιιάμεηο. 

Υ: ην κπξνζηηλό πσο ζεο λα ην θάλσ; 

Α: 21 (γειάεη). 
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{…} 

 

2. Τηνζεηνύλ νη καζεηέο ηηο θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο πνπ 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ ηάμε ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο θαηά ηελ εξγαζία 

ηνπο ζε δεύγε; 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε όηη νη καζεηέο ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο ζε 

γεληθέο γξακκέο έρνπλ ηελ ηάζε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο λόξκεο πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη όιεο ηεο ηάμεο. Δηδηθόηεξα, ε λόξκα 

ακνηβαίαο θαηαλόεζεο ζπλάδεη κε ηε λόξκα ε νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ ηάμε 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο δειώζεηο ηνπ ηύπνπ 

«εληάμεη;», «νθ;», «ην θαηαιάβαηε;» πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη θαη λα δηαπηζηώζεη ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ. Παξάιιεια, ε λόξκα ζαθνύο δηαηύπσζεο 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ εκκνλή ηεο εθπαηδεπηηθνύ λα δηαηππώλνπλ νη καζεηέο όζν ην 

δπλαηόλ πιεξέζηεξα ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σέινο, ε λόξκα ηεο 

ππνζηήξημεο ζπλάδεη θαη απηή κε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ ζύκθσλα κε 

ηα νπνία νη καζεηέο όηαλ δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ ηνλ ηξόπν επίιπζεο κηαο άζθεζεο 

ή όηαλ ζέινπλ επηβεβαίσζε γηα έλαλ ηξόπν πνπ ήδε ζθέθηεθαλ αλακέλεηαη λα 

δεηνύλ ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ.  

Πεξλώληαο ζηηο θνηλσληθν – καζεκαηηθέο λόξκεο, ε λόξκα ζρεηηθόηεηαο ηεο ιύζεο 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηάζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ αξρηθά ε δηαδηθαζία επίιπζεο λα είλαη 

εληαγκέλε ζην θνηλσληθν – καζεκαηηθό πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη έλα πξόβιεκα θαη 

έπεηηα ε δηαδηθαζία επίιπζεο θαη ην απνηέιεζκα λα έρνπλ θάπνηα ινγηθή. Δπίζεο, ε 

λόξκα πνπ αθνξά ηε θύζε ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ εθδειώζεθε θαη ζηηο 

ζπλνκηιίεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ κέζα από θάπνηα ζρόιηα πνπ έθαλαλ νη καζεηέο 

αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα. Δπηπξόζζεηα, νη καζεηέο ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο 

θηλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηξόπνπ αηηηνιόγεζεο πνπ ζπλήζηδαλ λα παξέρνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθό θαηά ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζε όιε ηελ ηάμε. πλεπώο, θαη ε λόξκα 

ηεο αηηηνιόγεζεο ηέζεθε θαη απηή ζε ηζρύ. Σέινο, ε λόξκα ησλ ξόισλ θαίλεηαη λα 

ζπλάδεη κε ηνπο δπν θπξίαξρνπο ξόινπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ ηάμε: απηόλ ηνπ 

αξρεγνύ, ν νπνίνο ππνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν επίιπζεο θαη απηόλ ηνπ γξακκαηέα, ν 

νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ όζσλ 

ιέγνληαη. Ζ λόξκα απηή έρεη εγθαηαζηαζεί κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη όιεο ηεο ηάμεο 

θαη θαίλεηαη λα βξίζθεη εθαξκνγή θαη θαηά ηελ εξγαζία ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο. 
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3. Πνηνη ξόινη πηνζεηνύληαη από ηνπο καζεηέο θαηά ηηο καζεκαηηθέο ζπλνκηιίεο 

πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

Ο ξόινο θάζε ζπκκεηέρνληα ζθηαγξαθείηαη θαη πεξηγξάθεηαη, θπξίσο, κέζα από ηηο 

απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 Τπνβάιιεη πξνηάζεηο;  Πξνηείλσλ Proposer 

 Πώο αληηδξά ζηηο 

πξνηάζεηο; 

ηηο ελζαξξύλεη; 

ηηο απνζαξξύλεη; 

Τπνζηεξηθηήο 

Δπηθξηηήο  

Supporter 

Critic 

 Διέγρεη ηελ πξόνδν 

ηεο νκάδαο; 

 

πληνληζηήο Facilitator 

 Εεηά ηε γλώκε ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ; 
 

 Καηαζέηεη ηε γλώκε 

ηνπ; 
 

 πκκνξθώλεηαη ζηηο 

λόξκεο; 
 

 Πώο δηαρεηξίδεηαη ηηο 

εληάζεηο; 
 

 Αλαδεηά πξνηάζεηο;  

 πλνςίδεη ηελ πξόνδν 

ηεο νκάδαο; 
 Καηαγξάθσλ  Recorder 

Πίλαθαο 1: θαηεγνξηνπνίεζε ξόισλ 

1] Υ – Α 

Υάξεο: ν αμηνινγεηήο 

Ο Υάξεο θαίλεηαη λα εξκελεύεη πνιινύο ξόινπο κε επηθξαηέζηεξν απηόλ ηνπ 

αμηνινγεηή. Δηδηθόηεξα, θάλεη πξνηάζεηο ηηο νπνίεο λαη κελ εθθξάδεη κε βεβαηόηεηα, 

αιιά, δελ είλαη απόιπηνο. Παξάιιεια, ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, ηηο 

αληηκεησπίδεη άιινηε ζεηηθά νπόηε θαη ηηο ππνζηεξίδεη θαη άιινηε αξλεηηθά νπόηε 

θαη ηηο απνξξίπηεη πξνζπαζώληαο λα ηηο δηνξζώζεη ή λα ηηο ζπκπιεξώζεη. Λέεη ηε 

γλώκε ηνπ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θαη δίλεη πιεξνθνξίεο όηαλ δελ έρεη θαηαλνήζεη 

θάηη θαιά ν ζπκκαζεηήο ηνπ.  

ε γεληθέο γξακκέο, ν ξόινο πνπ επηθξαηεί ζε απηό ην δηάινγν είλαη απηόο ηνπ 

αμηνινγεηή, δειαδή, απηνύ πνπ ζα αμηνινγήζεη κηα πξόηαζε πνπ έρεη γίλεη θαη είηε 
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ζα ηελ ππνζηεξίμεη θαη ζα ηελ επεθηείλεη είηε ζα ηελ απνξξίςεη αηηηνινγώληαο ηεο σο 

ιαλζαζκέλε. 

Κάλεη πξνηάζεηο.  Proposer Υ13, Υ16 

Άιινηε επηβξαβεύεη  ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ. 
Supporter Υ10, Υ12 

Άιινηε ζπκπιεξώλεη ή δηνξζώλεη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. 

Critic 

 

Υ2, Υ3, Υ4, Υ9, Υ11 

 

Λέεη ηε γλώκε ηνπ   

θαη δίλεη πιεξνθνξίεο.  
Facilitator 

Υ8, Υ14, Υ15, Υ17 

Υ19 

Πίλαθαο 2: ελέξγεηεο ξόινπ Χάξε 1
ν
 πξόβιεκα ηειηθή έξεπλα 

Άιθεο: ν πξνηείλσλ 

Ο Άιθεο κε ηε ζεηξά ηνπ εξκελεύεη θαη απηόο δηάθνξνπο ξόινπο ζην παξαθάησ 

απόζπαζκα, από ηνπο νπνίνπο ππεξηεξεί απηόο ηνπ πξνηείλνληα. πγθεθξηκέλα, είλαη 

απηόο πνπ θάλεη ηηο πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο, σζηόζν, ν ηξόπνο πνπ ηηο θάλεη είλαη 

αξθεηά απόιπηνο. Όζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ ηηο αληηκεησπίδεη κε 

ζεηηθό ηξόπν θαη ηηο ζπκπιεξώλεη παξέρνληαο ηνπ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

εμεγήζεηο, όπνπ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Παξάιιεια, δε δείρλεη λα αλαδεηά 

πξνηάζεηο από ην ζπκκαζεηή ηνπ. Σέινο, είλαη απηόο πνπ ζπλνςίδεη ηελ πξόνδν ηεο 

νκάδαο θαη θαηαγξάθεη ζην ραξηί ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

Δίλαη απηόο πνπ θάλεη ηηο πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο.  Proposer 
Α1, Α2, Α3, 

Α4, Α7, Α12, 

πκπιεξώλεη πξνηάζεηο  ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ.  Supporter 
 Α8, Α9, Α10, 

Α11 

πλνςίδεη ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο θαη θαηαγξάθεη 

ην απνηέιεζκα. 
Recorder  Α14, Α19 

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο από ην ζπλνκηιεηή ηνπ.    

Πίλαθαο 3: ελέξγεηεο ξόινπ Άιθε 1
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 1] 

Ο Άιθεο δηαβάδεη ηελ εθθώλεζε θαη κόιηο ηειεηώζεη: 

Υ1: ζα ζνπ πσ ηώξα. 

Α1: όρη ξε. Απηό είλαη ίζα. Σν γ) θπζηθά είλαη ίζα.  

Υ2: [θαη απηό είλαη ίζα]. 
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Α2: [θαη απηό είλαη ίζα]. 

Υ3: θαη απηό είλαη ίζα. 

Α3: θαη ην δ) είλαη ίζα.  

Υ4: θαη ην ε) είλαη ίζα. Αιιά είλαη θαη από ηηο δύν. Γελ ελώλεηαη.   

Α4: βαζηθά θαη ην β) είλαη ίζα θαη ην α) >όρη ην α) ε κηα πιεπξά< 

Υ5: μαλά δηάβαζε. 

Α5: όρη εζύ δηάβαζε. 

Υ6: όρη εζύ λα δηαβάζεηο!  

Ο Άιθεο δηαβάδεη ηελ εθθώλεζε ζησπειά. 

Α6: ααα, από ηα ρξσκαηηζκέλα ξε! Πνπ λα μέξσ πνην είλαη κηθξόηεξν; 

Υ7: ζα ζνπ πσ ηώξα! 

Α7: ζην δ) άκα πεηο όηη πξνζζέζεηο ηα δπν πνπ δελ είλαη ρξσκαηηζκέλα ζα ζνπ βγεη 

κηζό ηεηξάγσλν.  

Υ8: αλ πξνζζέζεηο ηα δπν πνπ δελ είλαη ρξσκαηηζκέλα θαη ηα θάλεηο ζην πιάη, όρη δε 

βγαίλεη ηέηνην.  

Α8: ζα ζνπ βγεη έλα ηεηξάγσλν ίδην κε απηό. 

Υ9: [νξζνγώλην] είλαη εθείλν. 

Α9: [νξζνγώλην]. 

Υ10: έηζη κπξάβν!  

Α10: ίδην κε ην γ). 

Υ11: ην άζπξν ηνπ γ). 

Α11: δειαδή είλαη ίζα. 

Υ12: έηζη. Κάλε έλα ζήκα όηη είλαη ίζα. Πσο γίλεηαη; (γειάεη) έηζη; 

Α12: άκα ην γπξίζεηο απηό β) γίλεηαη έηζη. Καη ην ε) είλαη ίζν κε απηά ηα ηξία.  

Υ13: άληε βξεο απηά ηώξα. Απηά άκα ηα ελώζεηο;  

Α13: απηά ηα δπν έλα ηεηξάγσλν θαη άιιν έλα από θάησ; Πάιη. Σν β); 

Υ14: λαη αιιά απηό έρεη κεγαιύηεξε έθηαζε, αιιά άκα ην ζεθώζεηο; Πάιη ίζν είλαη. 

Α14: ην β) είλαη ίζν κε ην [γ), δ), ε)]. 

Υ15: [γ), δ), ε)] βαζηθά ην α); άκα ελώζεηο… 

Α15: ην α); 

Υ16: απηά είλαη ίδηα. Άξα, βγαίλεη έλα ηέηνην. 

Α16: άκα ελώζεηο ηηο δπν πιεπξέο; 

Υ17: ην κηθξόηεξν είλαη ην α). 

Α17: ην κεγαιύηεξν είλαη! 
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Υ18: πσο ην κεγαιύηεξν; 

Α18: α, όρη, ην κηθξόηεξν. Ναη. 

Υ19: γηαηί έρεη θαη απηό. 

Α19: α) είλαη ην κηθξόηεξν γξάθσ.  

2] Υ – Α 

Υάξεο: ν ζπληνληζηήο  

Ο Υάξεο ζην 2
ν
 πξόβιεκα εξκελεύεη θπξίσο ην ξόιν απηνύ πνπ ζπληνλίδεη ην 

δηάινγν. πγθεθξηκέλα, αλαδεηά ηε γλώκε ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ κέζσ επζέσλ 

εξσηήζεσλ, θαηαζέηεη θάπνηεο θνξέο ηε γλώκε ηνπ αθόκε θαη όηαλ δε ρξεηάδεηαη, 

δεηά έγθξηζε από ην ζπκκαζεηή ηνπ πξηλ από θάπνην ηνπ βήκα πξνο ηελ επίιπζε θαη 

ηέινο, δίλεη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο όπνπ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Παξάιιεια, ειάρηζηεο πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ ηηο αληηκεησπίδεη κε επηθξηηηθό 

ηξόπν θαη είηε ηηο απνξξίπηεη είηε ηηο ζπκπιεξώλεη.  

Παξεκβαίλεη είηε ζπκπιεξώλνληαο είηε 

δηαθόπηνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. 
Critic 

Υ5, X6, X7, 

X8 

Αλαδεηά ηε γλώκε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. Facilitator Υ9, Υ12, Υ21 

Καηαζέηεη ηε γλώκε ηνπ. Facilitator Υ20, Υ28 

Εεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ πξηλ θάλεη 

θάπνην βήκα ή πξόηαζε πξνο ηελ επίιπζε. 
Facilitator  Υ25, Υ30 

Γίλεη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο 

όπνπ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. 
Facilitator 

Υ18, Υ19, 

Υ32 Υ34 

Πίλαθαο 4: ελέξγεηεο ξόινπ Χάξε 2
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Άιθεο: ν αμηνινγεηήο (επηθξηηηθόο) 

Ο ξόινο πνπ εξκελεύεη ν Άιθεο είλαη απηόο ηνπ επηθξηηηθνύ αμηνινγεηή. Δηδηθόηεξα, 

θαίλεηαη όηη αληηκεησπίδεη πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ θπξίσο κε απνδνθηκαζία 

θαη έηζη, άιινηε ηηο ζπκπιεξώλεη θαη άιινηε ηηο απνδνθηκάδεη. Γεληθόηεξα, δελ θάλεη 

πνιιέο πξνηάζεηο, αιιά νύηε θαη αλαδεηά από ην ζπκκαζεηή ηνπ. 

Ο Άιθεο άιινηε ζπκπιεξώλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ζπκκαζεηή ηνπ  

θαη άιινηε ηηο απνδνθηκάδεη. 

 

Critic 

Α1, Α2 

 

 Α5, Α7 
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Γελ θάλεη πνιιέο πξνηάζεηο.  Proposer 
 A4, A8, 

A9 

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο.   

Πίλαθαο 5: ελέξγεηεο ξόινπ Άιθε 2
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 2] 

Υ1: εγώ δηαβάδσ ηώξα! (θαη μεθηλάεη λα δηαβάδεη ρακειόθσλα). 

Α1: 4 θαη 9 καύξα…. 

Υ2: γηα δηακόξθσζε ςήθν. 4 (.) ε, πνπ είλαη ηα 9 καύξα; 1, 2, 3, 4, 5 είλαη ηα άζπξα, 

1, 2, 3, 4 είλαη ηα καύξα. Ση ιέεη ξε γύξσ - γύξσ; Σνπνζεηείηαη έλα καύξν πιαθάθη 

ζηε γσλία θαη όια ηα πιαθάθηα γύξσ ηνπ είλαη άζπξα. 1, 2, 3 έρεη γύξσ ηνπ (.) 

άζπξα. Μεηά άιιν έλα (.) είλαη 1, 2, 3 είλαη θαιπκκέλα απηά από ηα άιια. Σν κεζαίν 

βαζηθά… 

Α2: θάλνπλ έλα ζηαπξνπδάθη. 

Υ3: ε, λαη. ηαπξό βάδνπλ ζπλήζσο νη ηέηνηνη (ελλνεί απηνύο πνπ «ζηξώλνπλ 

πιαθάθηα»). Ση καο ξσηάεη εδώ; Πόζα άζπξα πιαθάθηα ρξεηάδνληαη γηα έλα πάησκα 

κε 25 καύξα πιαθάθηα;  

Α3: σρ, θαιά! Θα ην βξνύκε ξε ζπ. 

Υ4: ε, ηη. Βαζηθά, εδώ έρεη 4 καύξα πιαθάθηα. 5 άζπξα, 4 καύξα. 4 επί πόζν θάλεη 

20; 4Υ5 θάλεη 20, 24. 

Α4: μέξεηο ηη έθαλα εγώ ηώξα; Σν έλα ζηαπξνπδάθη εδώ, έθαλα θαη άιιν έλα εδώ θαη 

έβαια καύξν… 

Υ5: καύξν θαη καύξν! 

Α5: όρη! 

Υ6: α, εδώ εζύ μέξεηο ηη έθαλεο; Σν καύξν κπαίλεη άιιε κηα ζέζε πην πάλσ, γηαηί δεο 

εζύ έθαλεο έλα ζηαπξνπδάθη εδώ ζηε κέζε θαη έλα αθόκα ιίγν πην πάλσ.  

Υ7: 1, 2, 3 άζπξα. 

Α7: όρη, όρη. 

Υ8: αθνύ έηζη είλαη θαη απηό.  

Α8: δεο 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 

Υ9: εζύ γηαηί ζεο λα ην θάλεηο έηζη ηώξα;  

Α9: θαη εδώ έλα θαη εδώ έλα. Μαύ:ξν, καύ:ξν. 

Υ10: εδώ ην κεζαίν. 

Α10: ξε ζπ πξνζζέηεηο ζεηξέο.  
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Υ11: εκείο ηόζε ώξα γηαηί ηη πξνζπαζνύκε λα θάλνπκε; (γειάεη). 

Α11: πξνζζέηνπκε κηα ζεηξά θαζέησο θαη κηα ζεηξά… 

Υ12: λαη, αιιά εδώ είλαη δπν ζαλ απηό. Δδώ έρεη έλα. Δζύ ηη από ηα δπν ζα επηιέμεηο 

βαζηθά;  

Α12: απηά ηα 4. Δίλαη απηά θαη πξνζζέησ αθόκα απηά.  

Υ13: εγώ ηη είπα;  

Α13: απηό πνπ είπα θαη εγώ. 

Υ14: νξζή γσλία είλαη.  

Α14: εδώ είλαη 1, 2, 3, 4 ζπλ πόζν; Δλληά. Πέληε. Πξόζζεζε πέληε.  

Υ15: 14 (γειάεη). 

Α15: κνπ ηε ζπάλε απηέο νη αζθήζεηο κε ηεηξάγσλα. 

Υ16: θαη κέλα. 

Ο Άιθεο μαλά δηαβάδεη αξγά ηελ εθθώλεζε. Μόιηο θηάλεη ζηελ ηξίηε πξόηαζε: 

Υ17: γύξσ ηνπ κπαίλνπλ ηξία (ελλνεί πιαθάθηα). Να ην καύξν ζηε γσλία. Άιιν έλα 

καύξν ζηε γσλία. Πάιη ηξία. Άιιν καύξν ζηε γσλία, πάιη ηξία. Βαζηθά ζηαπξό 

θάλνπλ, όπσο είπεο.  

Α17: λαη. 

Υ18: ε, θαη εγώ απηό είπα. Δγώ ην ‗θαλα κε νξζέο γσλίεο όκσο. 1 άζπξν, 2 άζπξα, 3 

άζπξα, δε κε βνιεύεη έηζη, 1 άζπξν, 2 άζπξα, 3 άζπξα, όρη από πάλσ ηνπ! 

Α18: δελ πεηξάδεη! 

Υ19: ζηελ επζεία! Πεο όηη είλαη ζηελ επζεία απηό (δσγξαθίδνπλ ηεηξάγσλα πιαθάθηα 

βάδνληαο ζε κηα ζεηξά ηξία – 2 καύξα θαη αλάκεζα άζπξν θαη ζηελ απνθάησ 3 

άζπξα). Καλ‘ ηα ηεηξάγσλα ξε! Έλα καύξν πιαθάθη, απηό είλαη (.) άζπξν, άιιν έλα 

άζπξν, πνπ είκαη ξε; Ση έθαλα;  

Α19: έια! Κάλε εζύ! 

Υ20: απηό βγαίλεη πην θάησ όκσο, θαη άιιν έλα άζπξν. Δ, δε κ‘ αξέζεη έηζη. Θα 

θάλνπκε ζηξόγγπια. 

Α20: θηηάμε άιιε κηα ζεηξά εδώ. 

Υ21: όρη. Γε ζέισ. Κάησ ζέισ. Γηαηί ξε; Ση δηαθνξά έρεη αλ ηα θάλσ θάησ; 

Α21: πεξίκελε. 18 είλαη. πλερίδνπκε. 

Υ22: θαη εδώ έρνπκε άιια δπν καύξα. Πόζν καο θάλεη; 20. Θέινπκε άιια πέληε. 

Α22: δε βγαίλεη αθξηβώο. 

Υ23: ζηγά κσξέ! Θα ηε βξνύκε ηελ άθξε. Άιια δπν. Πόζν βγαίλεη; 

Α23: 24. 
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Υ24: βαζηθά ηώξα ζα θάλνπκε άιιε κία ζεηξά πνπ είλαη άζπξα… 

Α24: όρη. 

Υ:25 θαη κεηά ζα βάςνπκε κόλν έλα καύξν. Ση πεηξάδεη; 

Α25: εδώ ζα θάλνπκε κηα ζεηξά….  

Υ26: έια ξε. Πξνζπαζώ λα θηηάμσ. 

Α26: από κηζά πιαθάθηα. 

{…} 

Α27: ε, δεο πόζα έρσ θάλεη εγώ δεο πόζα έρεηο θάλεη εζύ. Δγώ έρσ θάλεη 8, εζύ έρεηο 

θάλεη (.) 12.  

Υ27: θάλε εζύ ηελ ηειεπηαία ζεηξά ηόηε (γειάεη θαη ηνπ δίλεη ην ραξηί). θέςνπ, 

ζθέςνπ, ζθέςνπ. 

{....} 

Υ28: εγώ λνκίδσ πσο ηόζε ώξα θάλνπκε βιαθείεο. Ναη, αιιά, δε δηεπθξηλίδεη 

πνπζελά άκα ζέιεη λα είλαη όπσο αθξηβώο εδώ. Άξα, κπνξνύκε εκείο άκα 

γνπζηάξνπκε λα βάδνπκε ηα πιαθάθηα ζηε κέζε αληί ζηηο άθξεο. Καη λα βγνπλ ηα 

καύξα 25 (γειάεη). 

{…} 

Υ29: ε, γηα λα βγεη ίζν. Κάλε άζπξα γύξσ – γύξσ. Δκείο βάιακε ηα καύξα ζηε κέζε 

θάλε ηα άζπξα γύξσ – γύξσ.  

{…} 

Υ30: λα θάλσ ηα άζπξα; 

Α30: έηζη θαη θάλεηο ιάζνο… 

Υ31: δε κπνξώ έηζη όπσο θάζεζαη! 

{…} 

Υ32: ξε, ην βιέπεηο απηό; Πεο όηη απηό εδώ είλαη ζηε κέζε πνπ αθήλνπκε θελό, εδώ 

όια δελ είλαη άζπξα πξνο ηα πάλσ; Καη πεο όηη θαη απηό είλαη ζηε κέζε πνπ 

αθήλνπκε θελό, πάιη εδώ όια δελ είλαη άζπξα πξνο ηα πάλσ;  

Α32: α! λαη ξε ζπ! 

{…} 

Υ33: κέηξα ηώξα ηα άζπξα! 

Μεηξάλε θαη νη δπν καδί. 

Υ34: ηη κνπ ιέεη; Όηη πξέπεη λα αθήλνπκε θελό. Δδώ βιέπεηο λα αθήλεη θελό; Μέηξα!  

Α34: κπνξεί θαη λα έρεη δίθην πάλησο. 

Υ35: ηειείσζεο; 



[107] 

 

Α35: 125 άζπξα.  

3] Υ – Α 

Υάξεο: ν  θαηαγξάθσλ 

Ο ξόινο πνπ εξκελεύεη ν Υάξεο, σο επί ην πιείζηνλ, ζην παξόλ απόζπαζκα είλαη 

απηόο ηνπ θαηαγξαθέα. Δηδηθόηεξα, είλαη απηόο πνπ ζεκεηώλεη, ζπλνςίδεη θαη ειέγρεη 

ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο. Παξάιιεια, ειέγρεη θαη επηιέγεη ηη ζα θαηαγξαθεί θαη ηη όρη 

ζην ραξηί ζαλ απάληεζε. Έλαο επηπξόζζεηνο ξόινο πνπ εξκελεύεη είλαη απηόο ηνπ 

ζπληνληζηή. ε ζπλάθεηα κε ην ξόιν απηό, απνθεύγεη ηηο εληάζεηο όπνπ κπνξεί. Σηο 

δηαρεηξίδεηαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε, λα ζπλερηζηεί νκαιά ε επίιπζε θαη ζπγρξόλσο, 

λα κε ράζεη ην πξόζσπν ηνπ. πγρξόλσο, αλαδεηά πξνηάζεηο θαη ππνδείμεηο από ην 

ζπλνκηιεηή ηνπ, όηαλ, όκσο, δε ζπκθσλεί κε απηέο, δεηά εμεγήζεηο. Έλαο ηξίηνο 

ξόινο πνπ εξκελεύεη είλαη απηόο ηνπ αμηνινγεηή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ 

είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, όπνπ απνδνθηκάδεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο πςώλεη ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηνπ γηα λα ηνπ επηβιεζεί. 

πκπιεξώλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ζπκκαζεηή ηνπ. 
Supporter Υ2, Υ3, Υ4 

Όηαλ δελ είλαη ζσζηέο, πξνζπαζεί λα ηνπ 

εμεγήζεη ην ζσζηό. 
Critic Υ5, Υ6 

Όηαλ ν ζπλνκηιεηήο ηνπ δε 

ζπκκνξθώλεηαη, πςώλεη ηνλ ηόλν ηεο 

θσλήο ηνπ θαη ηνπ επηβάιιεηαη. 

Critic Υ5, Υ66 

Λέεη ηελ άπνςε ηνπ ή δείρλεη ηε δηαθσλία 

ηνπ ζε θάπνηα πξόηαζε. 
Critic 

Υ55, Υ56 

Υ70, Υ73 

Όηαλ θάλεη πξνηάζεηο, δίλεη ζην 

ζπκκαζεηή ηνπ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη. 
Proposer Υ5 

Δμεγεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Proposer Υ6 

Απνθεύγεη ηηο εληάζεηο. Facilitator Υ23, Υ52 

Αλαδεηά πξνηάζεηο θαη ππνδείμεηο από ην 

ζπλνκηιεηή ηνπ, όηαλ, όκσο, δε ζπκθσλεί 

κε απηέο, δεηά εμεγήζεηο. 

Facilitator 
Υ18, Υ24 

Υ25 

Δίλαη απηόο πνπ ζεκεηώλεη, ζπλνςίδεη θαη 

ειέγρεη ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο. 
Recorder 

Υ54, Υ62, Υ63, 

Υ68, Υ69, Υ74, 
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Υ78, Υ79, Υ80 

Δίλαη απηόο πνπ ειέγρεη θαη επηιέγεη ηη ζα 

θαηαγξαθεί θαη ηη όρη ζην ραξηί ζαλ 

απάληεζε. 

Recorder  
Υ82, Υ84, Υ86, 

Υ92 

Πίλαθαο 6: ελέξγεηεο ξόινπ Χάξε 3
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Άιθεο: ν ζπληνληζηήο 

Ο Άιθεο θάλεη  θάπνηεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο δε γίλνληαη όιεο απνδεθηέο από ην 

Υάξε. Έηζη, θαη νη ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ δε γίλνληαη 

απνδεθηέο από ηνλ ίδην. Μάιηζηα, ηνπ απαληά κε επηηαθηηθό ύθνο λα θάλεη θάπνηα 

απαηηνύκελε ελέξγεηα (λα γξάςεη, λα ζβήζεη, λα αιιάμεη). Εεηά ηε γλώκε ηνπ 

ζπκκαζεηή ηνπ, θπξίσο, γηα λα απαληήζεη ζε πξνηάζεηο πνπ έρεη ήδε θάλεη ν ίδηνο ή 

γηα λα δεηήζεη ππνινγηζκνύο. Παξάιιεια, δεηάεη έκκεζα από ην ζπλνκηιεηή ηνπ λα 

ζπλνςίζεη ηελ πξόνδν ηνπο θαη λα ειέγμεη ηα επξήκαηα. πλεπώο, ν ξόινο πνπ 

εξκελεύεη πεξηζζόηεξν είλαη απηόο ηνπ ζπληνληζηή. 

Ξεθηλάεη θάλνληαο πξνηάζεηο.  Proposer  Α1, Α4, A29 

Γε γίλνληαη απνδεθηέο νη ιαλζαζκέλεο 

πξνηάζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ.  
Critic  Α11, Α21, Α23 

Εεηά ηε γλώκε ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ.  Facilitator  
Α13, Α15, Α16, 

Α19, Α20, Α26, Α27 

Εεηάεη έκκεζα από ην ζπλνκηιεηή ηνπ λα 

ζπλνςίζεη ηελ πξόνδν ηνπο θαη λα ειέγμεη 

ηα επξήκαηα.  

Facilitator  
Α47, Α48, Α54, 

Α74, Α75, Α85 

Πίλαθαο 7: ελέξγεηεο ξόινπ Άιθε 3
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 3] 

Γηαβάδεη ν Άιθεο δπλαηά. 

Υ1: από κηα θνξά είπε (ελλνεί ηα ςεθία 1, 2, 3, 4 ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από κηα 

θνξά). Να είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. Καιά εύθνιν είλαη. 

Α1: 1, 2. 12.  

Υ2: όινο ν αξηζκόο όκσο; Υίιηα δηαθόζηα- μεθηλάεη ε… 

Α2: πνιιαπιάζην ηνπ 2. 

Υ3: [θαη κεηά πνιιαπιάζην ηνπ 4] 
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Α3: [ηα πξώηα ςεθία ηνπ είλαη] λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 1, 12. 

Υ4: λαη, αιιά κπνξεί λα κε βγεη όινο ν αξηζκόο κεηά πνιιαπιάζην ηνπ 4, γηαηί ιέεη 

κεηά όινο ν αξηζκόο, ελώ όινο ν αξηζκόο λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4. Όινο ν 

αξηζκόο… 

Α4: 24. Γελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4; 8 όρη. 4, 8, όρη. Μεηά 14 όρη. 12; Ναη. Δίλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ 4.  

Υ5: όινο ν αξηζκόο ξε. Πώο ζα ην γξάςεηο; Σα δπν πξώηα ςεθία είλαη… ηη θάλεηο ξε; 

Σν 14 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2 θαη ην 12 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. Σν ζέκα είλαη ηα 

πίζσ πσο ζα βγνπλ. Άξα, ή 14 ή 12, ε; 

Α5: λαη. Γηαηί 14; 

Υ6: ην 14 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2, γηαηί δεο, άκα ην θάλεηο… πεο όηη είλαη ρίιηα 

δηαθόζηα- 

Α6: α, επίζεο ζέινπκε ν αξηζκόο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα δπν πξώηα ςεθία (.) δπν 

πξώηα. 

Υ7 ε, λαη. Γηαηί εγώ ηη ιέσ ηώξα; Ή 12 ζα είλαη ή 14 ζα είλαη (4) ηα δπν πξώηα 

ςεθία. 

Α7: ή 24. 

Υ8: εληάμεη. Ή 24 ή 42 ηώξα ηη λα ζνπ πσ (γειάεη). 

Α8: (γειάεη) λαη, όκσο ιέεη από ηα δπν πξώηα ςεθία. Από ηα δπν πξώηα ςεθία ηνπ 

(.) πνηαλνύ; 

Υ9: ηνπ αξηζκνύ. 

Α9: πνηνπ αξηζκνύ; Γε καο ιέεη! 

Υ10: απηνπλνύ πνπ ζα θηηάμνπκε. 

{…} 

Α10: ζέινπκε έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκό. Να πνηνο είλαη ν αξηζκόο ξε! Ο ηεηξαςήθηνο 

(.) αξηζκόο (.) απηόο πνπ ζα θηηάμνπκε! 

Υ11: λα ζε κνπληδώζσ ηώξα ή κεηά; 

Α11:από κηα θνξά ην θαζέλα. Γξάςε ηνλ αξηζκό 12 34. Γξάςε. 

Υ12: ζα γξάςσ όιεο ηηο… (γειάεη) 12 34; 

Α12: λαη. Δπίζεο ζέινπκε ν αξηζκόο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα δπν πξώηα ςεθία ηνπ 

λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 

Υ13: εληάμεη! ηελ θαηαιάβακε ηελ άζθεζε. 



[110] 

 

Α13: λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2, ελώ όινο ν αξηζκόο λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4. 

Δίλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4 ξε ζπ; 

Υ14: λα ην θάλσ δηα 4 ξε ζπ; 

Α14: λαη ξε ζπ! 

Υ15: πεξίκελε! θέςνπ! 

Α15: 500…. Σξηαθόζηα πελήληα επί ηέζζεξα, ηξεηο θνξέο ην ηέζζεξα; 

Υ16: ηξεηο θνξέο ην ηέζζεξα θάλεη δώδεθα. 

Α16: 12. Πέληε θνξέο ην ηέζζεξα; 

Υ17: δύν, είθνζη. 

Α17: α, λαη. Δίθνζη. Άξαγε καο κέλνπλ (1) πόζν είπα εγώ; Σξηαθόζηα- 

Υ18: άληε ξε. νπ ‗ρσ δώζεη ηνλ ηξόπν ιύζεο. θέςνπ ηηο πξάμεηο.  

Α18: 350 είπα, ε; 

Υ19: δε κνπ είπεο ηη είπεο. Δζύ εκέλα κε ξσηνύζεο πνιιαπιαζηαζκνύο. 

Α19: 350 ζνπ είπα. Δπί ην ηέζζεξα; 1. 220. Πόζν ζνπ είπα; (γειάεη). 

Υ20: 1. 220! (γειάεη). 

Α20: 1. 350. Σξηαθόζηα πελήληα, άιια ηέζζεξα; 

Υ21: 354! (γειάεη). 

Α21: ζέινπκε άιιν 351, 352, 353. Γε βγαίλεη  αθξηβώο. βήζ‘ ηνλ! 

Υ22: λα ηνπ θάλσ έηζη; 

Α22: πνπ ζα βξεηο εζύ ην ηέζζεξα λα είλαη ζην ηέινο; 

Υ23: α, λαη. Γελ άιιαμα ηα δπν κπξνζηηλά. Δληάμεη ξε. Με θσλάδεηο. Ξέραζα θάηη. 

Α23: ην πίζσ έηζη ζα ην αθήζεηο. Σν κπξνζηηλό ζα αιιάμεηο. 

Υ24: ην κπξνζηηλό πσο ζεο λα ην θάλσ; 

Α24: 21 (γειάεη). 

Υ25: γηαηί λα ην θάλσ 21; Δίλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2; 21 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2; 

Α25: θαιά θάλ‘ ην 32 14. 

Υ26: 32- 

Α26: 41. Σν 32 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2; 

Υ27: λαη. 16. 

Α27: πόζν ζέιεη ηώξα; Δλληαθόζηα επί ηέζζεξα πόζν βγαίλεη; 

Υ28: ελληαθόζηα επί ηέζζεξα; 

Α28: 36. Γε βγαίλεη. 8. 32. 8. 32. Γε βγαίλεη πάιη αθξηβώο. Γε βγαίλεη. Πώο ζα ην 

θάλνπκε ξε ζπ; 

Υ29: ζα ζνπ πσ ηώξα. 
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Α29: 42 31; 

Υ30: ζνπ θάλεη; Γελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4. 

Α30: ην 2 δελ είλαη πνι- α, όρη είλαη. 

Υ31: ην πνιιαπιάζην ηνπ 2 είλαη. Σνπ 4 είλαη; 

Α31: 832, 800, 3.200, 4, 8, 12 δε βγαίλεη. 

Υ32: πνιύ σξαία. 

Α32: πνιύ σξαία πνπ δε βγαίλεη; 

Υ33: ζα ην βξνύκε ξε. 

Α33: πεξίκελε. 42. 

Υ34: 24. Μαο κέλεη ην 3 θαη ην 1. 13 ή 31; 

Α34: 31. 

Υ35: ζα ην θάλσ 31 πξώηα. 

Α35: ην 4 ζην 24; 

Υ36: ην 4 ζην 24; 6. 

Α36: 6. Άξαγε 600.  

Υ37: Ναη. Γηαηί 5…. Ναη. Δμαθόζηα επί ηέζζεξα πόζν καο θάλεη; 

Α37: [2. 400] 

Υ38: [2. 400]. Σν 31 καο κέλεη. 

Α38 ην μέξσ. 6. 600 ε; 

Υ39: δπν ρηιηάδεο ηε- έρνπκε θηάζεη. Σν 31 καο κέλεη. Πνπ είρακε θηάζεη; 

Α39: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 δε βγαίλεη! Γηα έλα. 

Υ40: θηνπ ζνπ! Θα ην θάλσ αιιηώο! Θα ην θάλσ… 

Α40: 4, 2. 

Υ41: ην 2. 400 βγαίλεη. 13 όκσο δε κπνξεί λα βγεη. 

Α41: 14 θαλ‘ ην. 

Υ42: λα ην θάλσ 14; 

Α42: 14 23. Α, όρη δε βγαίλεη 23. 32. 

Υ43: 32. 

Α43: 14 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 

Υ44: 14 32 ηώξα ε; 

Α44: ην 14. Σν 4 πόζν ρσξάεη ζην 14; 

Υ45: ην 4 ζην 14; Γε ρσξάεη. Δ, δε ρσξάεη. Θα βξνύκε πην κεγάιν αξηζκό ηώξα. Ση 

λα ζνπ πσ. 
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Α45: θάλε δηαίξεζε. 

Υ46: α, θάζεηε ηε ζεο ή κε ην κπαιό; 

Α46: θάζεηε. Με ην κπαιό ζα καο πάξεη…. 

{….} 

Α47: ην βξήθακε ξε ζπ! Κύθισζε ην θαη γξάςε εδώ ν αξηζκόο είλαη… 

Υ47: λαη; Αιιά (2) εληάμεη θαη βξήθε. Α, λαη ξε…. 

Α48: πόζνπο ηέηνηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε λα γξάςνπκε; 1. 432. 1. 234 έρνπκε θάλεη; 

Υ48: λαη. 

Α49: 1. 243; 

Υ49: όρη. 

Α50: θάλε. 

Υ50: εδώ; Σν πνιιαπιάζην ηνπ 2 είλαη. Να θάλσ πάιη δηαίξεζε; 

Α51: ηνπ 4 είλαη 3. Γε ζέιεη δηαίξεζε. 300. 

Υ51: 300. 

Α52: δε βγαίλεη αθξηβώο. βεζ‘ ην. 

Υ52: ην ζβήλσ. θάζε. 

Α53: δέθα θνξέο ην ηέζζεξα; 

Υ53: 40. Ναη. 

Α54: θαη κεηά ην 3 κέλεη. Πνηνλ αξηζκό δελ θάλακε; 4. 312 θάλακε; Όρη, ην 43 όκσο 

δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 34 12; 

Υ54: πξέπεη λα ην ‗ρνπκε θάλεη, ε; 

Α55: όρη κε ην 12 βγαίλεη; Αθξηβώο. 

Υ55: ε, λα ηε θάλσ ηε δηαίξεζε. Να θαίλεηαη όκσο. 

Α56: 34. 

Υ56: άζε λα ηελ θάλσ ξε λα θαίλεηαη ηώξα. Σξηάληα ηέζζεξα δηα ηέζζεξα; 

Α57: ρσξάεη αθξηβώο; 

Υ57: όρη. 32 βγαίλεη. 

Α58: 28 βγαίλεη; Γξάςε 8 εθεί. 

Υ58: πόζν είρα γξάςεη ξε; 

Α59: 7. Ορηώ θνξέο ην ηέζζεξα ηξηάληα δύν. 

Υ59: εθηά θνξέο ην ηέζζεξα θάλεη ηξηάληα δπν ξε βιάθα. 

Α60: εθηά θνξέο ην ηέζζεξα; Δθηά θαη εθηά δεθαηέζζεξα θαη δεθαηέζζεξα πόζν 

θάλεη; 

Υ60: α, λαη ξε. Δζύ 28 είπεο. Γελ είπεο 38. Αιήζεηα 28. Α, 28 θάλεη (γέιην). 
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Α61: 8 γξάςε. 32. 

Υ61: ε, αληί λα γξάςσ 8 έγξαςα 7. Ση ζηγά. 

{….} 

Υ62: δπν αξηζκνύο έρνπκε βξεη. Ση δελ έρνπκε θάλεη; Σα έρνπκε θάλεη όια; 

Α63: 34 έρνπκε θάλεη. 34 12 θάλακε. 34 21 βγαίλεη; 

Υ63: ην θάλακε απηό. 

Α64: 34 21 βγαίλεη; Κάηζε 34 βγαίλεη. 

Υ64: όρη, δε βγαίλεη 21. 

Α65: γηαηί δε βγαίλεη; 

Υ65: γηαηί είλαη… κε ην 4 βγαίλεη ην 20. Μέλεη ην 1 όκσο. 

Α66: πεξίκελε. 2. 

Υ66: κέλεη ην 1 ξε! (πςώλεη ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηνπ). 

Α67: 2, 2, ην 4 ζην 22 ρσξάεη; 

Υ67: ην 4 ζην 22 δε ρσξάεη. Ούηε ζην 21 ρσξάεη ην 4. Σν 4 ζην 20 ρσξάεη θαη κεηά 

ζην 24. 

Α68: δε ρσξάεη. Γελ θάλεη. 

Υ68: άξαγε κόλν απηνί είλαη; 

Α69: 40. Σν 4 κπξνζηά έρνπκε αξρίζεη; 

Υ69: όρη. Γελ έρνπκε αξρίζεη κε ην 4. 

Α70: θάλε 41. 

Υ70: όρη. 42 ζα θάλσ. 

Α71: 42 πεξίκελε 13 ή 31; 

Υ71: ό, ηη θαη λα θάλεηο δε βγαίλεη. 

Α72: 13; Γε βγαίλεη. 31; 

Υ72: 31 πάιη δε βγαίλεη. 

Α73: δε βγαίλεη. Μελ ην… 

Υ73: όρη. Θα ηα γξάςσ θαη ζα ηα ζβήζσ. 31. Να ηνπο έρνπκε θάλεη όινπο ηνπο 

ζπλδπαζκνύο. Με καο πνπλ κεηά όηη δελ ηνπο θάλαηε όινπο. Σνπο θάλακε όινπο θαη 

δε βγήθαλ. 

Α74: ηη δελ έρνπκε θάλεη; 

Υ74: κε ην 3 δελ έρνπκε αξρίζεη κπξνζηά, αιιά δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2, εθηόο 

αλ βάινπκε 32… όρη. Έρνπκε αξρίζεη κε ην 32 ξε. 34 δελ- όρη. Έρνπκε θάλεη 34. 34 

21 θάλακε πάιη. 34 12 θάλακε. 32; Έρνπκε θάλεη. 32 41. 32 14. Γε λνκίδσ λα καο 

μεθεύγεη ηίπνηα. 
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Α75: 34… έρνπκε 4 αξηζκνύο εδώ πάλσ. Πόζνπο αξηζκνύο έρνπκε θάλεη; 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. 

Υ75: 9. 

Α76: 8, 9. 

Υ76: 10, 11. 

Α77: 9! Σνπο κέηξεζα! (3. 421, 1. 234, 3. 241, 3. 214, 2. 431, 1. 432, 4. 231, 4. 213). 

Υ77: ηνπο κέηξεζεο απηνύο; 

Α78: λαη! 34 21 δελ- 

Υ78: 34 12; Σν ‗ρνπκε θάλεη; 

Α79: όρη. 

Υ79: 34 12 είλαη απηό πνπ βγαίλεη ξε. Σν ‗ρνπκε θάλεη. 

Υ80: ε, ηα θάλακε όια. Γελ έρεη άιια. 

Α80: 41 34; Να ην πνύκε; 

Υ81: 41 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 

Α81: λαη. σζηόο! 

Υ82: αιιά αο ην γξάςσ. Α, όρη. Με πνιιαπιάζηα, δελ ην γξάθσ. 

Α82: 15…. 

Υ83: ην 5 πνπ ην βξήθεο; 

Α83: 7… 

Υ84: λα ην δώζσ; 

Α84: πεξίκελε ξε. 

Υ85: κα ηα είδα ηόζεο θνξέο. Βαζηθά κπνξεί λα βγαίλεη, αιιά δπν αξηζκνί είλαη. 

Α85: 14 32, 12 34, έρνπκε 12 34; Έρνπκε; 13 42 έρνπκε; 

Υ86: 13 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. Ρε αθνύ είπακε κε πνιιαπιάζηα ηνπ 2 

κπξνζηά δελ έρνπκε γξάςεη. θέςνπ ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 2.  

Α86: 14 32 έρνπκε; 

Υ87: έρνπκε. 

Α87: απηόο είλαη πνπ καο βγήθε. Καη κεηά 21 34; 

Υ88: ην 21 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2! 

Α88: ην μέραζα! 23 14! 

Υ89: ην 23 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2! 

Α89: 23 31! 

Υ90: πάιη δελ είλαη! (γειάεη). 

Α90: 24 31! 
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Υ91: ην 31 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4 όκσο. Μόλν από ην πίζσ ην θαηαιαβαίλεηο. 

Αη θαη βγάδεηο, δε ζα βγεη. 

Α91: θαιά. 24 13. Γε βγαίλεη (γειάεη). 

Υ92: ην ‗ρνπκε γξάςεη απηό. 

1] Μ – Β 

Μαίξε: ε αμηνινγήηξηα  

Ζ Μαίξε μεθηλά λα θάλεη πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο α‘ πιεζπληηθό πξόζσπν 

επηδηώθνληαο λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο. Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο. Μάιηζηα, 

απνζαξξύλεη ηε ζπκκαζήηξηα ηεο από ην λα θάλεη πξνηάζεηο. Καηέρεη ξόιν 

αμηνινγεηή ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζπλνκηιίαο όπνπ νη πξνηάζεηο ηεο 

ζπκκαζήηξηαο ηεο είηε δε γίλνληαη απνδεθηέο είηε γίλνληαη θαη απιά 

ζπκπιεξώλνληαη. Δπηπιένλ, αλαιακβάλεη ηνπο ξόινπο ηόζν απηήο πνπ ζπλνςίδεη θαη 

ζπκπεξαίλεη όζν θαη απηήο πνπ ππαγνξεύεη ζηε ζπκκαζήηξηα ηεο ηη λα γξάθεη. 

Ζ Μαίξε μεθηλά λα θάλεη 

πξνηάζεηο.  
Proposer  Μ1, Μ14 

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο.    

Πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο 

είηε δελ ηηο απνδέρεηαη  

είηε ηηο απνδέρεηαη.  

Critic  

 

Supporter  

Μ2, Μ3, Μ9, Μ10, Μ11, Μ13 

 

Μ4, Μ5 

πλνςίδεη θαη ζπκπεξαίλεη.  Recorder  Μ6 

Δίλαη απηή πνπ ππαγνξεύεη ζηε 

ζπκκαζήηξηα ηεο ηη λα γξάθεη.  
Facilitator  Μ20, Μ22 

Πίλαθαο 8: ελέξγεηεο ξόινπ Μαίξεο 1
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Βηθηώξηα: ε πξνηείλνπζα  

Ζ Βηθηώξηα πξνζπαζεί ζπλερώο λα θάλεη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο, όκσο, δε βξίζθεη ηελ 

αληαπόθξηζε πνπ επηζπκεί. Παξάιιεια, ηηο πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο ηεο 

αληηκεησπίδεη ζεηηθά θαη ηηο δηνξζώλεη, όπνπ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Εεηά ηε γλώκε 

ηεο Μαίξεο πξηλ θαηαγξάςεη θάηη. Σέινο, δε θαίλεηαη λα αλαδεηά πξνηάζεηο. 

 Κάλεη ζπλερώο πξνηάζεηο.  Proposer  Β1, Β2, Β3, Β4, Β8, Β9, Β13 

πκπιεξώλεη ή δηνξζώλεη  Β5, Β6, Β12, Β16, Β17, Β18 
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πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο 

ηεο.  

Supporter 

Δίλαη απηή πνπ θαηαγξάθεη ηηο 

απαληήζεηο.  
Recorder  Β19, Β21 

Εεηά ηε γλώκε ηεο πξηλ γξάςεη 

θάηη.  
Facilitator  Β20, Β21 

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο.   

Πίλαθαο 9: ελέξγεηεο ξόινπ Βηθηώξηαο 1
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 4] 

Μ1: ινηπόλ θνίηα ιίγν λα δεηο όηη απηά ηα ηξία είλαη ίδηα. Απηό αλ ην ρσξίζνπκε γηα 

λα δσ (.) έλα. Απηό ην ρσξίδνπκε απηό ην πεγαίλνπκε εδώ, νπόηε είλαη ην ίδην. Ξαλά, 

νπόηε απηά ηα δύν είλαη ίδηα. Απηό ην πεγαίλνπκε εδώ, απηό εδώ νπόηε θαη απηό είλαη 

ην ίδην. Απηό ηώξα λα δνύκε πόζν είλαη.  

Β1: απηό είλαη ίδην κε απηό, νπόηε απηό...; 

Μ2: πεξίκελε! 

Β2: αλ θόςνπκε απηό (1) θαη ην βάινπκε εδώ; 

Μ3: πεξίκελε (.) ιίγν, γηαηί…. 

Δξ: αλ κπνξείηε λα αλαθέξεζηε ζηα ζρήκαηα νλνκάδνληαο ηα ην δ) ή ην α). 

Β3: ην δ) θαη ην ε) είλαη ίζα αλ θόςνπκε έλα θνκκάηη… 

Μ4: ηα κεηαθέξνπκε. ην ε) ηα θόβνπκε ζηε κέζε θαη ηα κεηαθέξνπκε ζηελ άιιε 

πιεπξά νπόηε είλαη ην ίδην κε ην γ). Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ην δ).  

Β4: ην β) αλ ην θόςνπκε ζηε κέζε, όρη ζηε κέζε αθξηβώο θαη ην πάκε εδώ… 

Μ5: ηέινο πάλησλ αλ κεηαθηλήζνπκε ηα πάλσ θαη ηα θάησ είλαη ην ίζν… 

Β5: ην ίδην κε ην γ). Οπόηε ην α) ηώξα καο κέλεη.  

Μ6: νπόηε ην β), ην γ) θαη ην ε) είλαη ίδηα. 

Β6: όρη κεηαμύ ηνπο. Απηά ηα δύν κεηαμύ ηνπο θαη απηά ηα δύν κεηαμύ ηνπο. 

Μ7: ην ίδην είλαη απηό. 

Β7: λαη. 

Μ8: ε, ινηπόλ, απηό… 

Β8: απηό, αλ ην πξνζζέζνπκε, θάηζε ιίγν αλ πξνζζέζνπκε απηά ηα δύν… 

Μ9: (ιεθηηθή άξλεζε). 

Β9: απηό θαη απηό… 

Μ10: ηο, ηο, ηο. Υκ… ινηπόλ απηό… 
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Β10: ην α). 

Μ11: πεξίκελε! Σν βξήθα! Απηό… 

Β11: πεξίκελε ιίγν. Να βιέπσ! (ςηζπξηζηά) 

Μ12: λαη, ζην α) αλ κεηαθέξνπκε… 

Β12: απηό ην θνκκάηη…  

Μ13: πεξίκελε! Άζην απηό γηα ην ηέινο. 

Β13: ην βξήθα! Σν βξήθα! Απηό εδώ… 

Μ14: απηό εδώ… απηό εδώ κεηαθέξνπκε εδώ (.) νπόηε είλαη έλα νιόθιεξν απηό. 

Β14: λα δσ; θαη απηά; 

Μ15: θαίγνληαη! Πνην είλαη ην κηθξόηεξν; 

Β15: απηό!  

Μ16: πεξίκελε, αθνύ όκσο απηό…λαη… 

Β16: ηα άιια είλαη ίζα δε κπνξεί λα είλαη. 

Μ17: λαη. Οπόηε… Έρνπκε έλα ηέηνην, νπόηε ην α… 

Β17: είλαη ην κηθξόηεξν. 

Μ18: νπόηε ην α) θαλνληθά (3) αλ θάλνπκε έλα ππνηηζέκελν ηεηξάγσλν ιέκε ηώξα όηη 

είλαη απηό ζα είλαη απηό θαη… 

Β18: απηό (.) [εδώ]. 

Μ19: [εδώ] ζα είλαη απηό εδώ πέξα ην α).  

Β19: ιίγν ην ζηπιό; 

Μ20: γξάςε αλ πξνζζέζνπκε ηα θνκκάηηα θαη ηα θάλνπκε…. 

Β20: ζνβαξά;  

Μ21: λαη.  

Β21: από θάησ λα ην γξάςσ; 

Μ22: λαη. Αλ πξνζζέζνπκε ηα θνκκάηηα θαη ηα ελώζνπκε… 

Β22: μέξσ! Θα βγεη απηό εδώ πέξα; 

Μ23: λαη! 

{…} 

2] Μ – Β 

Μαίξε: ε πξνηείλνπζα 

Ζ Μαίξε είλαη απηή πνπ θάλεη ζρεδόλ όιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ επίιπζε 

ηεο άζθεζεο. Πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο αληηκεησπίδνληαη άιινηε 

απνδνθηκαζηηθά θαη άιινηε ζεηηθά, θπξίσο, όηαλ αληηιεθζεί θάπνην ιάζνο ηόηε 
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ζπκθσλεί κε ηε ζπκκαζήηξηα ηεο. Παξάιιεια, δείρλεη λα είλαη αξθεηά απόιπηε θαη 

επηηαθηηθή πξνο ηε ζπκκαζήηξηα ηεο σο πξνο ην πώο λα ελεξγήζεη. 

Πξνηάζεηο ηεο ζπλνκηιήηξηαο 

ηεο δε γίλνληαη απνδεθηέο  

Ή αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά. 

Critic  

 

Supporter  

Μ1, M7  

 

 M8 

Κάλεη πνιιέο πξνηάζεηο. Proposer  M2, M3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ10, Μ11 

Λέεη ζηε ζπκκαζήηξηα ηεο ηη 

λα θάλεη.  
Critic Μ14 

Πίλαθαο 10: ελέξγεηεο ξόινπ Μαίξεο 2
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Βηθηώξηα: ε αμηνινγήηξηα (ππνζηεξηθηηθή)  

Ζ Βηθηώξηα είλαη αξθεηά δεθηηθή ζε πξνηάζεηο ηηο ζπκκαζήηξηαο ηεο. Έηζη, όηαλ 

ζπκθσλεί καδί ηεο άιινηε ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο γηα λα αληηιεθζεί πιήξσο 

ην ζθεπηηθό ηεο θαη άιινηε απιά ζπκπιεξώλεη ηηο πξνηάζεηο ηεο. Δπηρεηξεί λα θάλεη 

θαη ε ίδηα θάπνηεο πξνηάζεηο. Παξάιιεια, απνθεύγεη ηελ έληαζε πνπ πάεη λα 

δεκηνπξγεζεί κεηαμύ ηνπο όηαλ ε ζπκκαζήηξηα ηεο δελ ηηο απνδέρεηαη. Σέινο, 

αλαιακβάλεη λα θαηαγξάςεη ηελ απάληεζε πνπ δίλεηαη. 

Πξνζπαζεί λα θάλεη πξνηάζεηο. Proposer  Β1, Β8 

Δίλαη δεθηηθή ζε πξνηάζεηο ηηο 

ζπκκαζήηξηαο ηεο. 
Supporter   Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β13 

Απνθεύγεη ηελ έληαζε πνπ πάεη λα 

δεκηνπξγεζεί κεηαμύ ηνπο. 
Facilitator  Β10, Β11, Β12, Β13, Β14 

Αλαιακβάλεη λα θαηαγξάςεη ηελ 

απάληεζε. 
Recorder   

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο από ηε 

ζπκκαζήηξηα ηεο.  
  

Πίλαθαο 11: ελέξγεηεο ξόινπ Βηθηώξηαο 2
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 5] 

(δηαβάδνπλ ηελ εθθώλεζε) 

Β1: εληάμεη! ινηπόλ! Πξέπεη λα βάινπκε αθόκα 1, 2, 3, 4 άζπξα θαη έλα (.) καύξν.  

Μ1: όρη, πεξίκελε! 
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{….} 

Β2: ινηπόλ, ζπλερίδνπκε. 

Μ2: 25 καύξα πιαθάθηα… είπακε έλα ζε θάζε γσλία (1) θαη όηη ό::ια ηα ππόινηπα 

γύξσ ηνπ (.) είλαη άζπξα [ν:πό:ηε…] 

Β3: [ν:πό:ηε…]  

Μ3: ηξί:α (2) νπόηε (2) κκκ, πεξίκελε! Να βξσ.  

{….} 

Β4: πσ… ηα έρεηο θάλεη… 

Μ4: κέζνδνο κε κηα ιέμε ιέγεηαη δσγξαθηθή, όπσο θαηάιαβεο. Λνηπόλ, πεξίκελε 

θαιέ λα κεηξήζνπκε πόζα καύξα πιαθάθηα έρνπκε θάλεη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 13.  

{…} 

Μ5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17… 

Β5: καο θηάλνπλ; 

Μ6: 18, 19, 20, 21, 22… 

Β6: 23. 

Μ7: ζθάζε! 24… ην μέξεηο όηη δε ζα καο ρξεηαζηεί ηόζν, ε; (δσγξαθίδνπλ θαη νη δπν 

καδί). 

Β7: ελώ ην απνθάησ πνπ έθαλεο; 

Μ8: ζ:::σζηό…! Απηό εδώ πέξα άθπξν… κκκ…λαη ((  )) 

Β8: κέηξα ηα! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26. Μπνπ! 

Μ9: απηά; 

Β9: λαη! 

Μ10: δελ ην πηζηεύσ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 …. (θαη ζπλερίδεη λα κεηξάεη 

ρακειόθσλα κέρξη ην 32). 

Β10: ηη θάλεηο; (γειώληαο). Σα κεηξάσ! 

Μ11: (ζπλερίδεη λα κεηξάεη ρσξίο λα ηεο δώζεη ζεκαζία κέρξη ην 55) 55 είλαη!  

Β11: θαη πόζα πξέπεη λα βγνπλ; 

Μ12: 55. 

Β12: ρκ! 

Μ13: 55 ηα άζπξα ζνπ ‗πα. Όρη ηα καύξα! Θεέ κνπ… 

Β13: σξαία, εληάμεη είλαη ηόηε. Αιιά ηα καύξα είλαη 1, 2, 3 (θαη ζπλερίδεη λα κεηξάεη 

ρακειόθσλα κέρξη ην 26). 26! 
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Μ14: ε, ηόηε απηά δελ ηα ρξεηαδόκαζηε (θαη ζπγρξόλσο ζβήλεη από ηα πιάη έλα 

καύξν θαη ηα άζπξα πιαθάθηα πνπ πεξηζζεύνπλ) απηά δελ ηα ρξεηαδόκαζηε μαλαιέσ. 

Μέηξα ηα άζπξα. Μόλν ηα άζπξα!  

Β14: θαη απηό; 

Μ15: όρη! 

Β15: (κεηξάεη από κέζα ηεο) 50! 

Μ16: 50. Δληάμεη! 50.  

Ζ Βηθηώξηα γξάθεη ηελ απάληεζε. 

3] Μ – Β 

Μαίξε: ε αμηνινγήηξηα 

Ζ Μαίξε, ελώ, αξρηθά έρεη αλαιάβεη λα θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη, ζηε 

ζπλέρεηα δεηά από ηε ζπκκαζήηξηα ηεο λα γξάθεη θαη ηεο ππαγνξεύεη. Γελ αλαδεηά 

πξνηάζεηο από ηε ζπκκαζήηξηα ηεο. Παξάιιεια, όηαλ θάλεη πξνηάζεηο δελ ηηο εμεγεί 

ζηε ζπκκαζήηξηα ηεο. Πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο αληηκεησπίδνληαη εμίζνπ 

ππνζηεξηθηηθά θαη επηθξηηηθά. 

Ξεθηλάεη θάλνληαο θάπνηα πξόηαζε.  Proposer  Μ4, M7, M22 

Άιινηε επηδνθηκάδεη ηηο πξνηάζεηο 

ηεο ζπκκαζήηξηαο 

Καη άιινηε ηηο απνδνθηκάδεη. 

Supporter 

 

Critic 

Μ10, Μ11, Μ14, Μ15 

 

Μ2, Μ3, Μ6, Μ24, Μ29 

Καηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

δίλνληαη,  

δεηά από ηε ζπκκαζήηξηα ηεο λα 

γξάθεη θαη ηεο ππαγνξεύεη. 

Recorder  

 

Facilitator  

…Μ20 

 

Μ35, Μ36, Μ37, Μ39 

Ούηε αλαδεηά πξνηάζεηο νύηε εμεγεί 

ηηο πξνηάζεηο ηεο.  
  

Πίλαθαο 12: ελέξγεηεο ξόινπ Μαίξεο 3
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Βηθηώξηα: ε πξνηείλνπζα 

Ζ Βηθηώξηα μεθηλάεη θάλνληαο επαλεηιεκκέλα πξνηάζεηο. πλήζσο, ζπκθσλεί κε ηηο 

πξνηάζεηο ηηο ζπκκαζήηξηαο ηεο. Χζηόζν, θάπνηεο θνξέο δηνξζώλεη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

όηαλ δελ είλαη ζύκθσλε καδί ηνπο. Εεηάεη ηε γλώκε ηεο όπνηε δπζθνιεπηεί. ηελ 

αξρή θαηέρεη ην ξόιν ηνπ λα ππαγνξεύεη ζηε ζπκκαζήηξηα ηεο ηη λα γξάθεη. Καηόπηλ, 

είλαη απηή πνπ ζεκεηώλεη ηελ πνξεία επίιπζεο ηεο άζθεζεο. 
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Κάλεη πνιιέο πξνηάζεηο. Proposer  
Β2, Β3, Β14, Β15, B17, Β21, 

Β22, Β27, Β30 

πλήζσο ζπκθσλεί κε ηηο 

πξνηάζεηο ηηο ζπκκαζήηξηαο 

ηεο.  

Supporter   B5, Β7, Β8 

Κάπνηεο θνξέο δηνξζώλεη 

ηηο πξνηάζεηο ηεο όηαλ δελ 

είλαη ζύκθσλε καδί ηνπο. 

 

Critic  
 Β11, Β12 

Εεηάεη ηε γλώκε ηεο.  Facilitator   Β34, Β35, Β36 

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο.   

ηελ αξρή είρε ην ξόιν ηνπ 

λα ππαγνξεύεη ζηε 

ζπκκαζήηξηα ηεο ηη λα 

γξάθεη.  

Καηόπηλ, είλαη απηή πνπ 

ζεκεηώλεη ηελ πνξεία 

επίιπζεο ηεο άζθεζεο. 

Facilitator 

 

 

Recorder 

 

…. B20 

 

 

 Β34, Β35, Β37, Β39 

Πίλαθαο 13: ελέξγεηεο ξόινπ Βηθηώξηαο 3
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 6] 

Β1: θπξία, από απηνύο ηνπο ηέζζεξηο αξηζκνύο πάληα κηιάκε. 

Δξ: από απηά ηα 4 ςεθία. 

Β2: πόζνπο ηέηνηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε; Μπνξνύκε ην (.) 2 θαη ην (.) 4. 

Μ2: Βηθηώξηα ζα ζε δείξσ! 

Β3: ην 2 θαη ην 4 κπνξνύκε. Από ην 2…α, θαη ην 1.  

Μ3: θαη ην 3 (4) αιιηώο δε βγαίλεη ηεηξαςήθηνο νύθν! 

Β4: ζσζηά! Όιν ((  )). 

Μ4: ινηπόλ (.) λα δνύκε. Σνπ 2 πνιιαπιά:ζην; 34… 

Β5: ηξηάληα- λαη! 

Μ5: είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2. 

Β6: 28. 

Μ6: ην 8 πνπ ην βξήθεο καξή; 1, 2, 3, 4 είλαη ηα ςεθία πνπ κπνξνύκε λα ρξ- 

ζρεκαηίζνπκε. 

Β7: α, λαη! σζηά! 34. 
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Μ7: θαη 12 είλαη ην (2) πνιιαπιάζην ηνπ (3) 4.  

Β8: λαη 12. 

Μ8: λνκίδσ ηα κπέξδεςα. Αλάπνδα… 

Β9: πεξηκέλεηε ηώξα θπξία. Με κπέξδεςε! 

Μ9: όρη πξώηα είπακε ην 4 θαη κεηά ην 2, αιιά εληάμεη.  

Β10: πξώηα είλαη ην 2. 

Μ10: ε λαη. Σν 4 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2! 

Β11: δελ έβαιεο θόκκα (.) θαη θαίλεηαη ζαλ 3. 412… 

Μ11: απηό ζέινπκε! Σεηξαςήθην αξηζκό!  

Β12: κε βάδεηο θόκκα! 

Μ12: ηειεία. Σειεία εληάμεη! 

Β13: ινηπόλ, ηνπ (.) 4…. 

Μ13: ινηπόλ, παίξλνπκε (.) ην 24 είλαη πν- 

Β14: 1.234… 

Μ14: 1.234. 

Β15: 2.134… 

Μ15: 2.134. 

{…} 

Μ16: ην 21 όκσο δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ (.) 2. Οπόηε άθπξνο. 

Β16: εηθνζη- δε βγαίλεη… 

Μ17: κε κνπ ην ιεο… πεζαίλσ. 

Β17: 12.034. Δίλαη! 

Μ18: 12. 034. 

Β18: 1.234. 

Μ19: ην 34 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4; 

Β19: λαη! Γελ είλαη; 34 δηα 4; 

Μ20: γξάθε! 

Β20: 34 δηα 4 (θάλνπλ ηε δηαίξεζε θαη βξίζθνπλ όηη δε ρσξάεη) ην 4 δε βγαίλεη. Αρ, 

ζηα ‗ιεγα εγώ, ζηα ‗ιεγα εγώ! Υη- ααα, εεε, όρη. 

Μ21: ηώξα πεηάκε αξηζκνύο ζηελ ηύρε έηζη; 

Β21: ρίιηα δηαθόζηα… 

Μ22: ινηπόλ, πεξίκελε όπσο ην ‗ρακε πάεη θαη ηελ πξνεγνύκελε θνξά. 1, 2, 3, 4 θαη 

πάκε (2) απηό (( )). 

Β22: ην βξήθα! Σν βξήθα!  
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Μ23: ηη; 

Β23: 42- όρη 32 ρηιηάδεο (.) εεε, ηξία δηαθόζηα εεε, 3. 214. 

Μ24: 3. 214… 14 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4 ξε νύθν. 

Β24: ηνπ 2! 

Μ25: 4 είλαη ην δεύηεξν! 

Β25: ινηπόλ, ην 1, ην 2 (.) δε βγαίλεη ην 1. 234… 

Β26: θπξία είζαζηε ζίγνπξε όηη ιύλεηαη; 

Μ26: αθνύ έρνπκε βξεη…. 

Β27: 3. 412! (ην θσλάδεη δπλαηά δηαθόπηνληαο ηε ζπκκαζήηξηα ηεο). 

Μ27: ινηπόλ, 21 (2) δε βγαίλεη… 

Β28: λαη! 

Μ28: 31 δε βγαίλεη, 41 δε βγαίλεη. 

Β29: ηξεηο ρηιηάδεο… 

Μ29: Βηθηώξηα ζθάζε! 

{…} 

Μ30: κκκ, 32… όρη ην θάλακε. 

Β30: αο θάλνπκε όινπο ηνπο ηξόπνπο. 

Μ31: ηη λνκίδεηο όηη θάλσ ηόζε ώξα; (ζην ζεκείν απηό μεθηλάλε λα θηηάρλνπλ έλαλ 

πίλαθα κε δπν ζηήιεο κηα πνπ γξάθεη ηνπο αξηζκνύο πνπ ζρεκαηίδνπλ θαη κηα πνπ 

ηζεθάξνπλ πνηνο αξηζκόο ηνπο θάλεη θαη πνηνο όρη). 

Ζ Βηθηώξηα ζπλδπάδεη ηα ςεθία θαη ε Μαίξε ηεο ιέεη αλ βγαίλεη ή δε βγαίλεη ν 

αξηζκόο ελλνώληαο αλ θαιύπηεηαη από ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο άζθεζεο. 

Μ32: δε βγαίλεη… 

ε θάπνην ζεκείν  

Μ33: δε βγαίλεη. 

Β33: ε, πσο είζαη ζίγνπξε βγαίλεη δε βγαίλεη; 

Μ34: ην 13 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2; 

Β34: ηη λα θάλσ ηώξα;  

Μ35: ζπλέρηζε λα γξάθεηο. 

Β35: Καη άιιν ηξόπν πξέπεη; 

Μ36: λαη! (4) Γξάθε! 

Β36: θάηζε λα ζθεθηώ ξε. Σώξα; Πάιη κε θαη ην 2 ζα θάλνπκε; 

Μ37: ρκ; (2) γξάθε ηξόπνπο όηη ζνπ ‗ξζεη (4) γξάςε κε πξώηα ην δπάξη. 

Β37: απηό θάλσ. 
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Μ38: ή άιινλ αξηζκό. 24 (.) δελ είλαη, ην 31 δελ είλαη… 

{…} 

Β38: 24 31 (5) θπξία κόλν δπν ηξόπνπο έρεη. 

Μ39: 24 31. Σν ‗γξαςεο απηό; 

Δξ: όζνπο βξείηε! 

Μ40: θαη είλαη κόλν απηό; 

Β41: κα θπξία θνηηάμηε! 

Δξ: όζα βξήθαηε. 

Β42: 2! Σέινο! 

ην ζεκείν απηό επεηδή έγξαθαλ ηα απνηειέζκαηα ε κηα ζηα ρέξηα ηεο άιιεο ε 

εξεπλήηξηα ηηο έβαιε λα ηα γξάςνπλ θαη ζην ραξηί. 

Έγξαςαλ ηνπο εμήο 9 αξηζκνύο:  

1. 234, 2. 134, 1. 243, 1. 342, 1. 432, 3. 412, 3. 214, 2. 314, 2. 431.  

Β43: απηά! Κάηζε ηώξα λα ζθεθηώ θαη εγώ. Σξεηο- ρη- ιάζνο! Σξηαληαηε- Γε γίλεηαη 

κε ην 14! Κπξία, απηά δε βγαίλνπλ… 

ην ζεκείν απηό ε Μαίξε μεθηλάεη λα γξάθεη αξηζκνύο αιιάδνληαο ην πξώην ςεθίν. 

ηελ θαηεγνξία απηή πξνέθπςαλ νη εμήο αξηζκνί: 1. 234, 2. 134, 3. 124, 4. 123. ηε 

ζπλέρεηα γξάθεη αξηζκνύο πνπ έρνπλ ην 2 σο πξώην ςεθίν (2. 134, 2. 314, 2. 413).  

Β44: γξάθεηο όινπο ηνπο ηξόπνπο; Α! κε ην 4 δελ θάλακε! 

Μ44: ραίξσ πνιύ! 

Β45: δε βγαίλεη όκσο κε ην 4… 

Καη αξηζκνύο κε πξώην ςεθία ην 4 (4. 123, 4. 213). 

Μ45: δε βγαίλεη άιιν… 

1] Η – Ν  

Ηνξδάλα: ε αμηνινγήηξηα (ππνζηεξηθηηθή) 

Ζ Ηνξδάλα ζηελ πιεηνςεθία επηδεηθλύεη κηα παζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηάζε ηεο λα ζπκθσλεί θαη λα ππνζηεξίδεη ηηο 

πξνηάζεηο θαη ηα ιεγόκελα ηεο Νηίλαο. Πέξα από ην ξόιν ηεο ππνζηεξηθηηθήο, 

αλαιακβάλεη λα θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα θαη λα ζπλνςίδεη ηελ πξόνδν ηεο 

νκάδαο.  

Ζ Ηνξδάλα μεθηλάεη λα θάλεη θάπνηα 

πξόηαζε.  
Proposer  Η2 
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Πεξηκέλεη λα αθνύζεη ηη έρεη λα 

αληηπξνηείλεη ε ζπκκαζήηξηα ηεο.  
Supporter  Η3, Η4 

Καηόπηλ, επηρεηξεί λα ζπκπιεξώζεη 

πξόηαζε πνπ κόιηο μεθίλεζε λα θάλεη ε 

ζπκκαζήηξηα ηεο.  

 

Supporter  

Η5, Η6 

 

ηηο πξνηάζεηο ηεο Νηίλαο απαληά 

θαηαθαηηθά.  
Supporter  Η7, Η8, Η9, Η10, Η13 

Εεηάεη λα γξάθεη θαη πεξηκέλεη λα ηεο 

ππαγνξεύεη ε Νηίλα.  
Recorder Η14, Η15, I29, I31 

πλνςίδεη ηα κέρξη ζηηγκήο επξήκαηα.  Recorder  Η27 

Καηαζέηεη ηε γλώκε ηεο όηαλ ηεο 

δεηεζεί.  
Facilitator  Η34 

Πίλαθαο 14: ελέξγεηεο ξόινπ Ηνξδάλαο 1
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Νηίλα: ε ζπληνλίζηξηα 

Ζ Νηίλα ζην απόζπαζκα απηό αθνινπζεί κηα απζηεξά ζπληνληζηηθή ζπκπεξηθνξά, ε 

νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο γίλεηαη απόιπηε. Δηδηθόηεξα, δελ αλαδεηά θαζόινπ 

πξνηάζεηο από ηε ζπκκαζήηξηα ηεο, επηδηώθεη λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηόζν ησλ 

ιεγνκέλσλ όζν θαη απηώλ πνπ γξάθνληαη. Παξάιιεια, δεηά ηε ζπκβνιή ηεο 

ζπκκαζήηξηαο ηεο, κόιηο ζπλαληήζεη θάπνηα δπζθνιία ή δελ είλαη απόιπηα ζίγνπξε 

γηα ηελ επόκελε θίλεζε ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη απηή πνπ θάλεη ζρεδόλ όιεο 

ηηο πξνηάζεηο θαη απηή πνπ απνξξίπηεη πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο κε ηηο νπνίεο 

δε ζπκθσλεί. 

Γελ αθήλεη ηε ζπκκαζήηξηα ηεο λα 

νινθιεξώζεη ηελ πξόηαζε ηεο. 
Critic   Ν3, Ν5, Ν6, Ν7 

Κάλεη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο δεηά 

επηβεβαίσζε.  
Proposer  Ν7, Ν8 

Μόιηο πάξεη ηελ επηβεβαίσζε πνπ 

επηζπκεί, ζπλερίδεη λα πξνηείλεη.  
Proposer  

 Ν9, Ν10, Ν11, Ν12, 

Ν13 

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο.    

Θέιεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ δξάζεσλ.  Facilitator   Ν15, Ν16 

Εεηά ηε ζπκβνιή ηεο ζπκκαζήηξηαο Facilitator   Ν17, Ν23, Ν24, Ν33 
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ηεο.  

Τπαγνξεύεη ζηε ζπκκαζήηξηα ηεο ηη λα 

γξάθεη θαη εκκέλεη ζηε ζαθήλεηα ηεο 

δηαηύπσζεο.  

Facilitator   Ν23, Ν24, Ν27 

Πίλαθαο 15: ελέξγεηεο ξόινπ Νηίλαο 1
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 7] 

Γηαβάδνπλ ηελ εθθώλεζε ε θαζεκία κόλε ηεο ρακειόθσλα. 

Ν1: ινηπόλ, δελ θαηαιάβακε… 

Δξ: δηαβάζηε θαιά ηελ εθθώλεζε. Γε κπνξώ λα ζαο πσ θάηη άιιν. 

Ξαλά δηαβάδεη αξγά θαη θαζαξά ηελ εθθώλεζε ε Νηίλα. 

Η1: έια ληε; 

Ν2: ρκ, εδ:ώ ζε ζέισ! 

Η2: ινηπόλ, ηώξα. Απηά εδώ είλαη ίζα, ππνηίζεηαη, γηαηί αλ απηό ην παο εδώ… 

Ν3: πεξίκελε! Φαίλνληαη πέληε ίζα ηεηξάγσλα. 

Η3: λαη.  

Ν4: θνίηα (1) θαίλνληαη (1) πέληε ίζα ηεηξάγσλα. 

Η4: λαη; 

Ν5: 1, 2, 3, 4, 5. Με ζεκεησκέλα ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπο. Πνην από ηα 

ρξσκαηηζκέλα εκβαδά είλαη ην κηθξόηεξν; (3) Αθνύ αλ απηό ην πάκε… 

Η5: αλ απηό ην πάσ… 

Ν6: πεξίκελε ιίγν! 

Η6: ζην Γ… 

Ν7: όρη! Άκα πάξνπκε ην δ) είλαη ίζν κε ην γ). σζηά;  

Η7: ζσζηά. 

Ν8: σξαία! Οπόηε δε κπνξεί λα είλαη απηό ην δ) θαη ην γ) κηθξόηεξν. σζηά; Γε 

γίλεηαη. 

Η8: ζσζηά. 

Ν9: ηώξα έρνπκε ην ε) θαη ην α). Σν ε) είλαη (2) πην κεγάιν από ην α). Οπόηε δε 

γίλεηαη νύηε ην ε) λα ‗λαη. Άξα καο κέλεη ην α) θαη ην β).  

Η9: λαη. 

Ν10: άκα ηα ρσξίζνπκε ζηα δπν θαη πνύκε όηη είλαη δπν ηξίγσλα… 

Η10: λαη. 

Ν11: ζα δνύκε όηη ην β) είλαη πην κηθξό. Δγώ έηζη ην παίξλσ. 
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Η11: πεξίκελε ιίγν. 

Ν12: θνίηα. Δδώ όπσο είλαη ην ζρήκα δελ ην ρσξίδσ έηζη. Σν ρσξίδσ εδώ, έηζη. 

Η12: γηα λα γίλνπλ δπν ηξίγσλα.  

Ν13: γίλεηαη έλα. Πάιη δε βγαίλεη ίζν. Κνίηα πσο βγαίλεη. Σέινο πάλησλ. Δδώ. Δγώ 

λνκίδσ είλαη ην β) (ρακειώλνληαο ειαθξώο ηε θσλή ηεο). 

Η13: θαη εγώ. 

Ν14: σξαία. Να γξάςνπκε… 

Δξ: λαη. 

Η14: λα γξάςσ; 

Ν15: λαη. Πάξε. Πεξίκελε. Θα αηηηνινγήζσ εγώ. Δίλαη ην β) (.) γηαηί; Δίλαη ην β) γηαηί 

(.) εεε, ινηπόλ ην… 

Η15: λαη; 

Ν16: ην β) είλαη κηθξόηεξν γηαηί ην γ) θαη ην δ) είλαη ίζα, νπόηε δε γίλεηαη λα είλαη 

κηθξόηεξα.  

Η16: λαη. Δίλαη ίζα θαη… 

Ν17: θαη δελ είλαη… Χρ, βάι‘ ηα εζύ όπσο θαηαιαβαίλεηο. Με πην (1) θαηαλνεηό (1) 

ηξόπν. Άκα ζπγθξίλνπκε (2) άκα ζπγθξίλνπκε ην ηα 2 ηξίγσλα ην α) θαη ην ε)… 

Η17: ην ε) είλαη κεγαιύηεξν.  

Ν18: ην ε) είλαη κεγαιύηεξν, άξα, ην γ) ην δ) θαη ην ε) δελ είλαη (1) κέζα ζηα πην 

κηθξά. Σώξα έρνπκε δπν. Σν α) θαη ην β). Να ζηακαηήζσ ηώξα; (γειάεη). 

Η18: πεξίκελε ιίγν ξε Νηίλα! Γξαθνκεραλή δελ είκαη! (γειάλε θαη νη δύν). 

Η19: ην α) θαη ην β) 

Ν19: ην ε); 

Η20: ζπγγλώκε! Άκα ζπγθξίλνπκε ην α) κε ην ε)… 

Ν20: ινηπόλ πεξίκελε! Άκα ζπγθξίλνπκε (.) ην α) κε ην ε) βιέπνπκε (.) πην γξήγνξα 

Ηνξδάλα! Όηη… 

Η21: όηη ην ε)… 

Ν21: είλαη (.) κε:γα:ιύ:ηεξν.  

Η22: ώπα. 

Ν22: πεξίκελε ιίγν.  

Η23: κε(.)γα(.)ιύ(.)ηεξν. 

Ν23: όρη, όρη! Με βάδεηο ηειεία! Βάιε έλα θόκκα. Θα ζνπ πσ γηαηί. Κάηζε πεξίκελε 

ιίγν. Άκα ην ρσξίζνπκε απηό, δειαδή, απηό πεξίκελε! Άκα ην βάιεηο εδώ είλαη ην 

κηζό. Γελ είλαη;  
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Η24: πεξίπνπ. Καη θάηη παξαπάλσ.  

Ν24: ην ¼; Όρη, όρη, πνιύ είλαη. 1/3. Σόζν δελ είλαη; 

Η25: εεε… (κε δηζηαγκό θαη ηάζε γηα ζπκθσλία). 

Ν25: όηη ην ε) είλαη κεγαιύηεξν θόκκα ζβήζ‘ ην θαη βάιε θαη έηζη δε γίλεηαη λα είλαη 

ην ε) κηθξόηεξν (ηεο ππαγνξεύεη ηη λα γξάςεη). 

Η26: ηώξα! 

Ν26: ηώξα! 

Η27: έρνπκε ην α) θαη ην β).  

Ν27: άθεζε ιίγν θελό. Έρνπκε α) θαη β). Λνηπόλ, καο έκεηλαλ… 

Η28: ην α) θαη ην β).  

Ν28: άκα, ην β) δελ είλαη ηξίγσλν γηα λα κπνξέζνπκε λα ην ζπγθξίλνπκε θαιύηεξα… 

Η29: λαη. 

Ν29: νπόηε ην… 

Η30: ρσξίδνπκε ζηε κέζε. 

Ν30: β) ην ρσξίδνπκε δηα ηνπ 2. Γξάθε! 

Η31: γηα ιέγε; Λνηπόλ, ην β) επεηδή δελ είλαη ηξίγσλν, δε κπνξνύκε λα ην ζπγθξίλνπκε 

ζσζηά, δε κπνξνύκε λα ην ζπγθξίλνπκε αθξηβήο. 

Η32: λα ην ζπγθξίλνπκε αθξηβώο. 

Ν32: ηειεία. Σειεία. 

Η33: έβαια ηειεία! 

Ν33: ην β) ην ρσξίδνπκε δηα ηνπ 2. Όρη ζηε κέζε. Όπσο είλαη θαη θαίλεηαη ζα 

ξόκβνο, πώο λα ην πνύκε ηώξα απηό;  

Η34: ε, αιιά όρη (.) κηζό κηζό. Έηζη όπσο είλαη ξόκβνο. 

Ν34: όρη λα θαίλνληαη δπν νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα. Να είλαη όπσο είλαη άκα ην 

πάξνπκε… 

Η35: όπσο είλαη ξόκβνο. 

Ν35: λαη, ην ρσξίδνπκε έηζη δηα ηνπ 2. Γξας‘ ην. 

Η36: όπσο είλαη ξόκβνο νξηδόληηα. Πώο είλαη ην θάζεηα; Έηζη είλαη ην θάζεηα; 

Ν36: λαη. Οξηδόληηα. Σν ρσξίδνπκε νξηδόληηα. Σν α) (.) ηειεία. Σν α) είλαη 

κεγαιύηεξν (1) θαη έηζη (.) ην β) είλαη κηθξόηεξν.  

2] Η – Ν  

Γε κπόξεζαλ λα ιύζνπλ ηελ άζθεζε. Ο δηάινγνο ηνπο δελ είρε δηάξθεηα νύηε 3‘. 
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3] Η – Ν  

Ηνξδάλα: ε αμηνινγήηξηα (ππνζηεξηθηηθή)   

Ζ Ηνξδάλα θαη ζε απηό ην πξόβιεκα επηδεηθλύεη ηελ ίδηα παζεηηθή ππνζηεξηθηηθή 

ζηάζε, όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, κε ηε κόλε δηαθνξά όηη εδώ θάλεη πεξηζζόηεξεο 

απόπεηξεο πξνηάζεσλ. 

Ζ Ηνξδάλα δέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

ζπκκαζήηξηαο ηεο ηηο νπνίεο 

ζπκπιεξώλεη. 

 

Supporter  
Η12, Η13, Η14, Η15, Η16, Η29 

Πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηε γλώκε ηεο 

ή λα πξνηείλεη, όκσο, θάλεη πίζσ γηα 

λα πξνζηαηέςεη ην πξόζσπν ηεο.  

 

Proposer  
Η29, Η30, Η31, Η32, Η33, Η34 

Απνθεύγεη ηηο εληάζεηο.   

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο.    

Πίλαθαο 16: ελέξγεηεο ξόινπ Ηνξδάλαο 3
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Νηίλα: ε ζπληνλίζηξηα  

Ζ Νηίλα επίζεο επηδεηθλύεη παξόκνηα ζπκπεξηθνξά θαη ζε απηή ηελ άζθεζε. Γείρλεη 

θαη πάιη απόιπηε ζπκπεξηθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ζπληνλίζεη ηηο νκαδηθέο ηνπο 

δξάζεηο. Δπηδηώθεη λα έρεη ησλ έιεγρν όρη κόλν ησλ πξνηάζεσλ, αιιά θαη ησλ 

ππνινγηζκώλ. Παξάιιεια, ειέγρεη ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο θαη θαηαγξάθεη ηελ ιύζε 

ηεο άζθεζεο. 

Ξεθηλάεη λα θάλεη πξόηαζε.  Proposer  Ν12, Ν14, Ν15 

Τπνδεηθλύεη ζηε ζπκκαζήηξηα ηεο λα 

γξάθεη.  
Facilitator  Ν12 

Θέιεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ 

θαη ησλ δξάζεσλ. 
Facilitator  Ν13, Ν20, Ν22, Ν27 

Όηαλ δε γλσξίδεη θάηη αλαδεηά 

πξνηάζεηο.  
Facilitator  Ν25, Ν28 

Εεηά βνήζεηα ζηνπο ππνινγηζκνύο.  Facilitator  Ν31, Ν32 

Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν δίλεη εμεγήζεηο 

γηα ηελ άπνςε ηεο.  
Facilitator  Ν33 

Διέγρεη ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο  Facilitator  Ν36, Ν37, Ν39, Ν41 
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θαη ζπλερίδεη λα θάλεη πξνηάζεηο.  Proposer  

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο.    

Αθξηβώο πξηλ ην ηέινο ηεο άζθεζεο, 

παίξλεη ε ίδηα ηνλ έιεγρν θαη 

αλαιακβάλεη λα γξάςεη θαη λα 

εθηειέζεη ηηο πξάμεηο.  

Facilitator/ 

recorder 
 Ν41 

Πίλαθαο 17: ελέξγεηεο ξόινπ Νηίλαο 3
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 8] 

(μεθηλάεη λα δηαβάδεη ηελ εθθώλεζε δπλαηά ε Νηίλα) 

Ν1: ινηπόλ, θαηάιαβεο; 

Η1: θάηζε λα ην μαλαδηαβάζσ. 

Ν2: όρη δε ζα ην μαλαδηαβάζεηο. Μηα θνξά ην δηαβάδνπκε. 

Η2: εγώ ζέισ λα ην δηαβάζσ δύν! (δηαβάδεη ρακειόθσλα) 

Ν3: α, ααρ…! 

Η3: αρά… 

Ν4: ινηπόλ, ζέινπκε λα γξάςνπκε έλα ηεηξαςήθην αξηζκό 1, 2, 3, 4 (1) ινηπόλ 

ηεηξαςήθην αξηζκό 1, 2, 3, 4… 

Η4: από κηα θνξά ην θαζέλα. 

Ν5: κία θνξά ην θαζέλα. 

Η5: επίζεο ζέινπκε [από ηα δπν πξώηα ςεθία (.) λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2] 

Ν6: [από ηα δύν πξώηα ςεθία (.) λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2]  

Η6: όινο ν αξηζκόο (.) λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4. Όινο ν αξηζκόο… 

Ν7: σξαία. Θέινπκε λα ην πσ έηζη πεξηιεπηηθά, έλαλ λα γξάςνπκε έλαλ ηεηξαςήθην 

(1) λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν κηα θνξά ην 1, ην 2, ην 3 θαη ην 4 θαη ηα δπν πξώηα 

ςεθία λα είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ δπν, ελώ ηα άιια δπν δειαδή λα είλαη πνιιαπιάζηα 

ηνπ 4. Καηάιαβεο; Καηάιαβα! 

Η7: όινο ν αξηζκόο λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 4.  

Ν8: λαη. Χξαία.  

Η8: νπόηε… 

Ν9: δειαδή λα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 2;  

Η9: λαη. 

Ν10: ή λα δηαηξείηαη κε απηό ηνλ αξηζκό; 
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(δεηάλε δηεπθξηλίζεηο από ηελ εξεπλήηξηα ε νπνία όκσο πξνζπαζεί λα κελ ηνπο δώζεη 

ηελ απάληεζε) 

Δξ: ινηπόλ πξέπεη λα ζπκθσλήζεηε ζην ηη είλαη ε θάζε έλλνηα γηα λα ζπλερίζεηε. 

Η10: ηη είλαη; εγώ πηζηεύσ όηη είλαη απηό πνπ είπα.  

Ν11: ε, πεο ην θαη θάλ‘ ην! Λνηπόλ, μεθηλάκε. 

Η11: άληε λα δνύκε. 

Ν12: ν πξώηνο αξηζκόο ζα έρεη κπξνζηά ην 4, ην 2 θαη από πίζσ έρεη ην 1 θαη ην 3. 

Γξάς‘ ην! 

Η12: 42, 1, 3. Χξαία. Σώξα ζα δνύκε αλ δηαηξείηαη κε ην 2. Όρη! Σα 2 πξώηα ςεθία.  

Ν: λαη. 

Η13: Γηαηξνύληαη. Βγαίλεη 11. Όρη! 

Ν13: πεξίκελε! 

Η14: εηθνζί(.)έλα. 

Ν14: σξαία. Οπόηε απηό εδώ κε ην 2 (ζην ζεκείν απηό θπθιώλεη ην πξώην κέξνο ηνπ 

αξηζκνύ θαη ην ελώλεη κε έλα βέινο κε ην 2 ηεο εθθώλεζεο), ελώ απηό εδώ πάεη κε… 

Η15: όιν απηό. Δίλαη όινο ν αξηζκόο. 

Ν15: ελώ όινο ν ππόινηπνο αξηζκόο πάεη κε ην 4. 

Η16: θάηζε λα δνύκε αλ πάεη (μεθηλάεη ηε δηαίξεζε ηνπ αξηζκνύ 4. 231 κε ην 4. ηελ 

νπζία ε Ηνξδάλα γξάθεη θαη ε Νηίλα ιέεη αλ ρσξάεη θαη πόζεο θνξέο) 

Η16: νπόηε δελ είλαη απηόο ν αξηζκόο. 

Ν17: νπόηε (1) λα βάισ έλα ρ εδώ; 

Η17: βάιε. 

Βάδεη έλα ρ ζηνλ αξηζκό γηα λα δείμεη όηη δελ ηνπο θάλεη. 

Ν18: πάκε ηώξα ζηνλ αξηζκό (1) 3. 412.  

Η18: Σα δπν πξώηα ςεθία δηαηξνύληαη; 

Ν19: ε, πσο δε δηαηξνύληαη; Γηα ηνπ 2 βγαίλεη… δσζ‘ ην κνπ ιίγν (παίξλεη ην ζηπιό). 

Η19: κία… 

Ν20: ζηακάηα ιίγν! ην 14 7, 17 βγαίλεη.  

Η20: σξαία! (μεθπζώληαο). 

Ν21: νπόηε 17. Οπόηε δηαηξείηαη κε ην πξώην. Σώξα όινο 3, 4, 12 δηά ηνπ 4.  

Γξάθεη ηε δηαίξεζε ε Ηνξδάλα, ελώ ε Νηίλα ηεο ππαγνξεύεη ηη λα γξάςεη. 

Ν22: λαη. Οπόηε απηόο είλαη ν αξηζκόο. Πεξίκελε λα ηνλ γξάςνπκε. Λνηπόλ πεξίκελε 

λα θάλνπκε εδώ έλα έηζη (θπθιώλεη ηνλ αξηζκό θαη βάδεη έλα ηηθ). 

Ν23: αξηζκνί πνπ δηαηξνύληαη κε ην ηε- 
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Η23: όρη. Αξηζκόο πνπ δηαηξείηαη… ν αξηζκόο… νη δπν πξώηνη…. αααα!  

Ν24: αξηζκνί! 

Η24: ηη αξηζκνί θαιέ;  

Ν25: ηα ςεθία απηά. Όινο απηόο. Πώο ζα ην πνύκε; 

Η25: ε, ζα πνύκε ν αξηζκόο πνπ ςάρλακε… 

Ν26: λαη; 

Η26: ήηαλ ηξηαληα- 

Ν27: όρη! Ήηαλ άλσ - θάησ ηειεία. 3, 4, 12. Σώξα πάκε γηα θαηλνύξην δεπγάξη. Σώξα 

32 (.) βάιε 32 14. Έλα δεθαέμη. Οπόηε δηαηξείηαη. Σώξα, 3, 2, 1, 4 (γξάθεη θαη θάλεη 

ηε δηαίξεζε). 

Η27: δε γίλεηαη. Πξέπεη λα έξζεη αθξηβώο. 

Ν28: άκα έρεη θόκκα πεηξάδεη; 

Δξ: ε, δε ιέεη θάηη γηα δεθαδηθό αξηζκό. 

Ν29: λαη όκσο, δε ιέεη θάηη θαη γηα θόκκα. Οπόηε… 

Η29: θαιά. Βάιε. Ξέξσ εγώ; 

{….} 

Ν30: 3, 2, 1, 4. 

Η30: λαη όκσο, αλ ήηαλ θαη απηό δε κπνξνύζακε λα ην θάλνπκε; Με δεθαδηθά;  

Ν31: λαη όκσο ζα καο έβγαηλε ζπλέρεηα 30, 30, 30 (4. 231 : 4). Απηή είλαη αηειήο. Σν 

30 ζην 4 πόζεο θνξέο ρσξάεη ξε Ηνξδάλα;  

Η31: όρη ξε δε ιέσ απηό. Άιιν ιέσ εγώ. Όηη αλ… 

Ν32: θνίηα. Πεο όηη είλαη εδώ 30. Χξαία; ην 4 πόζεο θνξέο ρσξάεη; 

Η32: λαη. Γε ιέσ ηίπνηα. Απιά ιέσ εγώ αλ ην θάλακε κε θάζε δηαίξεζε έηζη δε ζα 

ήηαλ πνιύ απιό; 

Ν33: ηη ελλνείο; 

Η33: δειαδή αλ θάλακε θαη απηή, βαζηθά απηή δε γίλεηαη.  

Ν34: λαη βιέπεηο όκσο; Γηαηί έρεη ην 1 θαη ην 3. 

Η34: θαιά άζην. 

Ν35: ηώξα, 32, πεξίκελε λα βξνύκε πξώηα αξηζκό. 32 θαη 12. 

Η35: πσο ζα θάλνπκε 32 θαη 12; 

Ν36: 12 θαη 34. 

Γπξλάεη ε Ηνξδάλα ην θύιιν από πίζσ θαη αθνύ γξάςεη ηνλ αξηζκό θάλεη ηε 

δηαίξεζε.  

Η36: ην 4 ζην 34; 
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Ν37: πεξίκελε! Γε βιέπσ! Πνπ είζαη; Να βάιεηο 8. 4 Υ 8 = 32. 4 Υ 9 όρη. Να βιέπσ! 

Η37: 308,5. 

Ν38: ηώξα άκα βάινπκε ζαξάληα- 

Η38: πνπ ην είδεο ην κεδέλ; 

Ν39: δπν θαη δεθαηξία ην ‗ρνπκε βάιεη. 42 θαη 13. Να δνθηκάζνπκε; Δδώ έρνπκε 31.  

Γξάθεη ε Ηνξδάλα θαη θάλεη θαη ηε δηαίξεζε. 

Η39: απηή δε γίλεηαη. 

Ν40: γηα λα δσ. Πεξίκελε! Γε γίλεηαη. Παηάκε έλα ρ. ινηπόλ, πεξίκελε ηώξα. 42 13 

είρακε βάιεη; 42 31 πάιη δε γίλεηαη. 34 (1) θαη 12; Έρνπκε βάιεη. 34 θαη 21; 34 θαη 

21; Γνθίκαζε; 

Η40: ε, 34 θαη 21 (γξάθεη θαη θάλεη ηε δηαίξεζε. Μόιηο δπζθνιεπηεί ηε βνεζάεη ε 

Σίλα. Μόιηο θηάζνπλ ζε ππόινηπν 1 ζηακαηάλε). 

Η41: άξα, δε γίλεηαη.  

Ν41: ινηπόλ, 34 21 έρνπκε βάιεη, δελ γίλεηαη. Έρνπκε άιιν; 12 άκα βάινπκε; 12 34; 

ην ζεκείν απηό μαλά γξάθεη ε Νηίλα ηνλ αξηζκό 1. 234 θαη θάλεη ε ίδηα ηε δηαίξεζε 

κε ην 4. Σώξα ηε βνεζάεη – επηβιέπεη ε Ηνξδάλα. 

Η42: θαιέ απηό δελ ην έρνπκε θάλεη; 

Αθνύ θαηάιαβαλ όηη ην έρνπλ μαλαγξάςεη απνθάζηζαλ όηη ηειείσζαλ ηελ άζθεζε. 

1] Α – Ν 

Αλαζηαζία: ε ζπληνλίζηξηα  

Ζ Αλαζηαζία θάλεη αξθεηέο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη κε ζζέλνο. 

ε πξνηάζεηο ηηο ζπκκαζήηξηαο ηεο δείρλεη ζεηηθή ζηάζε θαη απνδνρή. Παξάιιεια, 

θαίλεηαη λα επηδεηθλύεη ζε κεγάιν βαζκό ζπληνληζηηθή ζηάζε, θαζώο εμεγεί θαη 

παξέρεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, αλαδεηά πξνηάζεηο από ηε 

ζπκκαζήηξηα ηεο, ιέεη ηε γλώκε ηεο αθόκε θαη όηαλ δελ ηεο δεηεζεί. 

Κάλεη πξνηάζεηο. Proposer  Α10, Α11, Α13, Α16, Α17, Α19 

Γελ απνξξίπηεη πξνηάζεηο ηεο 

ζπκκαζήηξηαο ηεο.  

πλήζσο ηηο ζπκπιεξώλεη.  

Supporter  Α5, Α6, Α7, Α9, Α21, Α22 

Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν είηε 

δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

πξνηάζεηο ηεο είηε εμεγεί ζηε 

Facilitator  Α22, Α23, Α24, Α25, Α26 
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ζπκκαζήηξηα ηεο θάηη πνπ ηεο 

έρεη πξνηείλεη.  

Αλαδεηά πξνηάζεηο, όηαλ δελ 

έρεη θάηη λα πξνηείλεη.  
Facilitator  Α4, Α28 

Σέινο, ιέεη αξθεηά ζπρλά ηε 

γλώκε ηεο είηε ηεο δεηείηαη 

είηε όρη.  

Facilitator  
Α29, Α30, Α31, Α32, Α33, 

Α34, Α35, Α36, Α37 

Πίλαθαο 18: ελέξγεηεο ξόινπ Αλαζηαζίαο 1
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Νέιε: ε αμηνινγήηξηα (επηθξηηηθή) 

Ζ Νέιε δελ επηηξέπεη ζηε ζπκκαζήηξηα ηεο λα εθθξάζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο θαη πνιιέο 

θνξέο ηεο απαληά κε απόηνκν ηξόπν απνζαξξύλνληαο ηελ από ην λα ζπλερίζεη. Κάλεη 

θάπνηεο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο εμεγεί ιεπηνκεξώο. Παξάιιεια, είηε αλαδεηά 

πξνηάζεηο είηε δεηά επηβεβαίσζε ζε θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ έρεη είηε δεηά απιά ηε 

γλώκε ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο όηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνύλ. Σέινο, είλαη απηή πνπ 

ζπλνςίδεη ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο. 

Πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο κε 

ηηο νπνίεο δε ζπκθσλεί 

αληηκεησπίδνληαη κε απνδνθηκαζία. 

Critic  

Ν4, Ν21, Ν22, Ν23, Ν24, 

Ν25, Ν27, Ν28, Ν29, Ν33, 

Ν39 

Όηαλ θάλεη πξνηάζεηο ηηο εμεγεί κε 

πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. 
Proposer  Ν5, Ν20, Ν30, Ν38 

Αλαδεηά πξνηάζεηο.  Facilitator  Ν6 

Εεηά θάπνηα επηβεβαίσζε ζε πξόηαζε 

γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη ζηγνπξηά. 
Facilitator  Ν9, Ν10 

Λέεη ηε γλώκε ηεο.  Facilitator  Ν13, Ν19, Ν31 

Εεηάεη ηε γλώκε ηεο ζπκκαζήηξηαο 

ηεο.  
Facilitator  Ν28 

πλνςίδεη ηελ πξόνδν ηεο νκάδαο.  Recorder  Ν11 

Πίλαθαο 19: ελέξγεηεο ξόινπ Νέιεο 1
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 9] 

Α1: πξέπεη λα ηα κεηξήζνπκε κε ην (ην ιέεη ζρεδόλ ςηζπξηζηά θαη ελλνεί κε ραξάθη). 

Ν1: όρη πεξίκελε! Θα δεηο!  

Α2: ραξάθη! 
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Ν2: θπξία; Δίλαη ζί- δειαδή ζην παξαθάησ θαίλνληαη πέληε ίζα; Με ζεκεησκέλα ηα 

κέζα (.); δειαδή ην θάζε έλα (.) γηα λα βξνύκε ην εκβαδόλ πόζν είλαη; Γε ιέεη! 

Α3: λα πάξσ ραξάθη; 

Δξ: δε ρξεηάδεηαη ραξάθη. Υσξίο λα έρεηε ραξάθη; 

Ν3: ααα! 

Δξ: πσο ζα ηελ ιύλαηε ηελ άζθεζε;  

Α4: όια ίδηα δελ είλαη; (ηε ξσηάεη ςηζπξηζηά) 

Ν4: πεξίκελε. Θα δεηο! (ηεο απαληάεη θαη απηή ρακειόθσλα) 

Ν5: ζην α) (1) είλαη από εδώ κέρξη εδώ (.) άξα απηό θαη απηό (.) ζρεκαηίδνπλ έλα 

ηξίγσλν (.) θαη άιιν έλα κηθξό. Άξα απηό ην ηξίγσλν είλαη ίζν κε απηό (ελλνεί ηα δύν 

άζπξα θνκκάηηα δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ηξηγώλνπ). Άξα απηό (3) 

είλαη (.) ην α) είλαη κη- απηό εδώ πέξα ην ρξσκαηηζκέλν είλαη από απηά ηα δύν ηα 

αθξηαλά (.) ην ίδην. >Καη πεξηζζεύεη θαη άιιν έλα< ελώ εδώ άκα ηα ελώζνπκε (.) όια 

καδί (.) βγαίλεη έλα (1) ηέηνην… (ρακειώλεη ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηεο ηόζν πνπ ζρεδόλ 

ςηζπξίδεη) θαη ζην άιιν [βγαίλεη… ] 

Α5: [βγαίλεη 1/2] 

Ν6: απηό είλαη ην 1/2. Δδώ; 

Α6: βγαίλεη (.) 

Ν7: πάιη [ην 1/2].  

Α7: [1/2]. Όρη εδ:ώ βγαίλεη απη:ό. Γηα απηό βγαίλεη θαη απηό. Καη απηό [είλαη ην 1/2]. 

Ν8: [λαη, αιιά είλαη ιίγν ζηξαβό…] λαη. Καη απηό είλαη ην 1/2! (3) ην κηθξόηεξν; 

Δξ: ό, ηη ζαο ιέεη ε εθθώλεζε! 

Α8: απηό είλαη… 

Ν9: θαη απηό είλαη ην 1/2, γηαηί λα κελ είλαη; Δίλαη πιάγην.  

Α9: βγαίλεη έηζη! 

Ν10: βγαίλεη. Γηαηί λα κε βγεη; 

Α10: βγαίλεη ηέηνην! (ρηππάεη κε θόξα ην ρέξη ηεο ζην ζξαλίν) 

Ν11: άξα, >ην  β) είλαη 1/2, ην γ) είλαη 1/2 θαη ην ε) είλαη 1/2. Σν α) θαη ην δ) ηώξα λα 

δνύκε<.  

Α11: απηό είλαη. Απηό (.) βγαίλεη 1/2! Να‘ ην! (ςηζπξηζηά) ηζζο! 

Ν12: εδώ βγαίλεη 1/2.  

Α12: δε βγαίλεη. Γε βγαίλεη. Γε βγαίλεη έηζη. Γε βγαίλεη πιά:γηα, βγαίλεη…  

Ν13: λαη, αιιά ην ίδην είλαη. Άκα ην γπξλνύζακε απηό ιίγν πην εδώ;  
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Α13: άκα ην γπξλνύζακε απηό επζεία; Απηό ζα πήγαηλε πάλσ από ην θνπηάθη (ιέεη 

ςηζπξηζηά). 

Ν14: ην γπξίδνπκε έηζη θαη έηζη ((  )). (3) λα ξσηήζσ (.) ε θάζε πιεπξά ιέεη πόζν 

είλαη; 

Δξ: όρη.  

Α14: θαη πσο ζα ην βξνύκε; 

Δξ: γηα λα κελ ην ιέεη θαληάδνκαη δελ ζα ρξεηάδεηαη.  

Ν15: δειαδή έηζη κε ην κάηη λα δνύκε; 

Α15: θαη πσο ζα ην εμεγήζνπκε; 

Δξ: όπσο κπνξείηε. Γε κπνξώ λα ζαο πσ πεξηζζόηεξα. 

Α16: απηό είλαη! (ςηζπξηζηά) έλα…  

Ν16: εδώ είλαη ην κηζό. 

Α17: απηό εδώ ζρεκαηίδεη έλα (1) θαη (2) ζρεκαηίδεη 1 ½.  

Ν17: ηη ιεο ξε; 

Α18: λαη! 

Ν18: πσο ζρεκαηίδεη 1 θαη 1/2; 

Α19: 1 (.) είλαη απηά (δείρλεη ην α) ζρήκα) 

Ν19: εεε, γηα λα είλαη 1 πξέπεη λα παίξλεη όιν ην θνπηάθη. 

Α20: θαη 1/4. 

Ν20: αα (ιεθηηθή άξλεζε) ινηπόλ απηό είλαη ην 1/2; Αο πνύκε γηα λα ην βξνύκε ζα ην 

ρσξίζνπκε έηζη (ρσξίδεη ζην α) ζρήκα θαζέλα από ηα άζπξα ηεηξαγσλάθηα ζε δύν 

ίζα κέξε) απηό ηαπηίδεηαη θαη απηό ηαπηίδεηαη >θαη απηό θαη απηό<, άξα είλαη ην 1/2 

θαη απηό εδώ. Δδώ ηώξα (1) πεξίκελε ζα ζνπ πσ… 

Α21: θάλεη. Αθνύ θάλεη έλα νιόθιεξν… 

Ν21: δελ θάλεη έλα νιόθιεξν! 

Α22: άκα ηα ελώζεηο απηά; Βγαίλεη! 

Ν22: δελ είλαη έλα νιόθιεξν ηεηξάγσλν. ε ζρέζε κε ην ηεηξάγσλν ιέσ!  

Α23: εγώ πξηλ γηα ηξίγσλν ιέσ. 

Ν23: δε γίλεηαη. Αθνύ ην ηξίγσλν είλαη ην ηέηνην… 

Α24: θνίηα! Άκα θάλνπκε  απηό (2) είλαη 1 θαη απηό είλαη 1 ¼.   

Ν24: λαη, αιιά βγαίλεη (.) βγαίλεη έλα κηθξόηεξν.  

Α25: λαη! Απηό είλαη ην 1/4. 

Ν25: ε, κηθξόηεξν όκσο! Δκείο ζέινπκε ην πην αλνηρηό θνπηάθη.  

Α26: λαη. Έρεη 4 θνκκάηηα γηα λα γίλεη έηζη. 
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Ν26: 4 πιεπξέο! 

Α27: λα γξάςσ 1 ¼; 

Ν27: όρη! Γελ είλαη 1 ¼! Μελ επηκέλεηο! Λνηπόλ θνίηα. ην παξαθάησ ζρήκα 

θαίλνληαη πέληε ίζα ηεηξάγσλα κε ζεκεησκέλα ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπο. Πνην από 

ηα παξαθάησ εκβαδά είλαη ην κηθξόηεξν; Άξα εκβαδό ςάρλνπκε ην κέζα. Απηό (3) 

είλαη ην 1/2. Δδώ… 

Α28: πνην έρεη ην κηθξόηεξν εκβαδό, ε; 

Ν28: ζπγγλώκε πεξίκελε ιίγν! Πεξίκελε, πεξίκελε! (παίξλεη ηελ άζθεζε ζηελ 

πιεπξά ηεο ρσξίο λα αθήζεη ηε ζπκκαζήηξηα ηεο λα ζεκεηώζεη ζην ραξηί απηό πνπ 

ήζειε). Απηό είλαη πην κεγάιν από απηό, ε; 

Α29: απηό είλαη ην πην κηθξό! Απηό είλαη 1 θαη… (ζρεδόλ ςηζπξηζηά). 

Ν29: (άξλεζε ιεθηηθή) κε γξάθεηο! (5) πεξίκελε (1) εδώ (2) άκα ηα ελώζνπκε, πόζν 

πεξηζζεύεη; Δ; δελ γίλεηαη ην ηε- όρη. Έλα ηξίγσλν γίλεηαη. Γίλεηαη ηέηνην ηξίγσλν. 

Όρη ηέηνην. Άξα (6) πνην πηάλεη ιηγόηεξν ρώξν; (παίδνληαο κε ην θαπάθη ηνπ ζηπιό). 

Α30: όια ίζα [είλαη] (ζε αξθεηά ρακειό ηόλν). 

Ν30: δεο! Γεο όκσο! Άκα απηό ην βάινπκε από εδώ (.) ζρεκαηίδεη έλα ηξίγσλν. Άκα 

ην βάινπκε θαη απηό από ηελ αλάπνδε κεξηά πάιη ζρεκαηίδεη έλα ηξίγσλν. >Απηό 

εληάμεη<. 

Α31: όια ίζα είλαη! (ρακειόθσλα, ζρεδόλ ςηζπξηζηά). 

Ν31: απη:ά ηα ηέζζεξ:α είλαη ίζα. Απηό κνπ θαίλεηαη πην… 

Α32: πην κεγάιν! Καιά αλ είλαη δελ θάλνπκε έλα (( )) βαζηθά… Κάηζε ιίγν (θαη 

παίξλεη ην θύιιν κε ηελ άζθεζε ζηα ρέξηα ηεο). Καλ- απηό είλαη ην πην κεγάιν. 

Οπόηε απηό μέρλα ην! (ςηζπξηζηά). 

Ν32: εληάμεη. Σν α) εδώ αλ ηα ελώζνπκε απηά ηα δύν δελ θηηάρλεηαη ην κηζό από όηη 

απηό (1) ζπλ θαη απηό. 

Α33: γηα απηό ζνπ ιέσ είλαη 1 ¼!  

Ν33: 1 ¼; (κε ηόλν απνδνθηκαζίαο - έθπιεμεο) γηα λα είλαη 1 ¼ πξέπεη λα πάξνπκε 

απηό (.) λα ην θαιύςνπκε ό::ιν θαη από 1/2 πνπ ην ρσξίζακε ζε 4 λα πάξνπκε ην 1. 

Α34: εκείο θαιύβνπκε όκσο απηό.  

Ν34: ινηπόλ, άξα ην α) κήπσο είλαη κηθξόηεξν, γηαηί ηα άιια είλαη ίζα.  

Α35: ε, βάιε ην α)… ηη λα θάλνπκε ηώξα; 

Ν35: θπξί:α ζίγνπξα είλαη ην κηθξόηεξν θαη δελ είλαη ην κεγαιύηεξν; 

Α36: όια ίζα είλαη! 

Ν36: ην θάλακε ηζάκπα ην ραξηί! Σν κνπηδνπξώζακε! 
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Δξ: δελ πεηξάδεη!  

Ν37: λα:::η είλαη ην κηθξόηεξν… 

Α37: είλαη ην α) Νέιε! Σν πην κηθξό εκβαδό έρεη απηό εδώ έηζη (ρακειόθσλα). 

Ν38: μέξεηο ηη πξέπεη λα θάλνπκε; Να ζρεδηάζνπκε ην έλα πάλσ ζην άιιν! Απηό πάεη 

από δσ από απηό θαη θαηαιήγεη εδώ. Μεηά από απηό πνπ είλαη εδώ πάεη εδώ θαη 

θαηαιήγεη εδώ θαη κεηά ηξαβάεη κηα γξακκή απηό… 

Α38: ((  )). 

Ν39: ζηακάηα! Δίλαη πην κηθξό από απηό. Άξα, πεξίκελε, πεξίκελε, πεξίκελε, 

θαηαιήγεη από εδώ θαη εδώ θαη εδώ. Πην κεγάιν, ε; 

Α39: εγώ ζα ην γξάςσ! Δγ:::σ! 

Ν40: άζην! (επηηαθηηθά θαη ηεο παίξλεη ην ζηπιό από ην ρέξη). 

Α40: έ:::ια! Σν α) είλαη! Τν κηθξόηεξν εκβαδό. 

Ν41: έηζη όπσο ην ‗γξαςεο ην ππόινηπα…  

Ν41: ηειεηώζακε! 

2] Α – Ν 

Νέιε: ε πξνηείλνπζα  

Ζ Νέιε μεθηλάεη θάλνληαο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο αλαπηύζζεη παξά ηηο αληηξξήζεηο ηεο 

ζπκκαζήηξηαο ηεο. Πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο αληηκεησπίδνληαη κε 

απνδνθηκαζία. 

Ζ Νέιε μεθηλάεη λα εθαξκόδεη κηα 

πξόηαζε.  

Καηόπηλ, ζπλερίδεη κόλε ηεο λα πξνηείλεη. 

Proposer  Ν3, Ν12, Ν14, Ν15, Ν16 

Πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο κε ηηο 

νπνίεο δε ζπκθσλεί ηηο απνξξίπηεη. 
Critic  Ν6, Ν7, Ν8, Ν10, Ν11 

Γελ αλαδεηά πξνηάζεηο.    

Πίλαθαο 20: ελέξγεηεο ξόινπ Αλαζηαζίαο 2
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

Αλαζηαζία: ε πξνηείλνπζα 

Καη ε Αλαζηαζία κε ηε ζεηξά ηεο μεθηλάεη λα θάλεη πξνηάζεηο ηηο νπνίεο εθαξκόδεη 

παξά ηηο αληηξξήζεηο θαη δηαθσλίεο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο. νύηε απηή δείρλεη δεθηηθή 

απέλαληη ζε πξνηάζεηο ηεο ζπκκαζήηξηαο ηεο, ηηο νπνίεο νξηζκέλεο θνξέο επηκέλεη λα 

δηνξζώζεη. 
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Ζ Αλαζηαζία μεθηλάεη λα θάλεη 

θάπνηα πξόηαζε. 
Proposer  Α4, Α5, Ν6, Α6, Α7, Α10 

Γελ επηηξέπεη ζηε ζπκκαζήηξηα ηεο λα 

εθθξάζεη κηα πξόηαζε πνπ ζέιεη.  
Critic  Α11 

ηε ζπλέρεηα, ε ζπκκαζήηξηα ηεο 

θάλεη θάπνηα πξόηαζε ηελ νπνία 

επηκέλεη λα ζπκπιεξώλεη.  

Critic  Α13, Α14 

Πίλαθαο 21: ελέξγεηεο ξόινπ Νέιεο 2
ν
 πξόβιεκα ηειηθήο έξεπλαο 

[Απόζπαζκα 10] 

Ν1: Σεηξάγσλα παηώκαηα θαηαζθεπάδνληαη… 

Α1: ζζζο! Δγώ ζα δηαβάζσ! Σα ηεηξάγσλα παηώκαηα… 

Ν2: ηα, ηα! 

Α2: ηα! Σεηξάγσλα παηώκαηα θαηαζθεπάδνληαη κε άζπξα θαη καύξα πιαθάθηα (θαη 

ζπλερίδεη λα δηαβάδεη ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο). I don‘t understand! (Γειάλε). 

Ν3: ζηακάηα! ηα ηεηξάγσλα παηώκαηα (θαη ζπλερίδεη λα δηαβάδεη μαλά κόλε ηεο ηελ 

εθθώλεζε δίλνληαο έκθαζε ζηηο ιέμεηο πνπ ζεσξεί βαξύλνπζαο ζεκαζίαο). ηακάηα! 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; (κεηξάεη ηα καύξα πιαθάθηα ηνπ δεύηεξνπ παηώκαηνο). 

Α3: κε 25;  

Ν4: ζηακάηα! Δλλέα; 

Α4: ην βξήθα Νέιε! Σν βξήθα!  

Ν5: ιέγε! Ση θάλνπκε; (ρακειώλνληαο ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηεο). 

Α5: πλερίδνπκε. Δίλαη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11… (αξρίδεη λα δσγξαθίδεη 

ηεηξαγσλάθηα θαη λα μερσξίδεη ηα άζπξα από ηα καύξα ζην πιάη ηνπ δεύηεξνπ 

ηεηξαγώλνπ ηεο εθθώλεζεο). 

Ν6: πεξί:κελε! Ό:::ρη…! 

Α6: δώ:δε:θα… 

Ν7: όρη, [κε, κε, κε!] 

Α7: [θάηζε!] 13, 14, 15, 16, 17, 18, [19], [20, 21, 22, 23, 24....]  

Ν8: [θπξία, ηη θάλεη;]  

Ν9: Κπξία, αθνύ ην 9 θαη ην ηέηνην ην 9 βαζηθά, όρη θάηζε (.) ην 3 ζην 25 δε ρσξάεη! 

Μπνξεί λα‘ λαη θαη- λα κελ είλαη αθξηβώο;  

Δξ: δελ μέξσ… 

Ν10: ξε ηη θάλεηο; 
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Α10: ηώξα θνίηα! Σα κεηξάκε! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (ζηακαηάεη 

μαθληθά, γειάλε θαη μαλαδηαβάδεη ηη δεηάεη ε άζθεζε). Πόζα άζπξα πιαθάθηα, αααα, 

πόζα άζπξα κσξέ! Κάηζε! 

Ν11: θέξε ιίγν λα ζνπ πσ…! (κε γθξηληάξηθν ηόλν ζηε θσλή ηεο).  

Α11: θάηζε κσξέ! (γειάεη). 

{…} 

Ν12: δεο, δεο! Θα αληηγξάςνπκε απηό. Λνηπόλ καύξν, άζπξν, καύξν. Πόζα άζπξα κε 

25; Άξα κεηά από θάησ πάεη άζπξν, άζπξν… 

Α13: 32! 

Ν13: άζπξν, καύξν… 

Α14: 32! 32! Γελ θαηαιαβαίλεηο πνπ ζνπ ιέσ ((  )). 

Ν14: πόζα καύξα έρνπκε; 1, 2, 3, 4, 4. Πάκε από δίπια ηώξα. Άζπξν, άζπξν, άζπξν. 

Μαύξν, άζπξν, καύξν. Α (γηα άζπξν), Α (γηα άζπξν), Α (γηα άζπξν). 1 2, 3 4, 5 6, 7 

8, 9 10, 11 12, 13 14. 14.  

{…} 

Ν15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 

Ν16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 

(δσγξαθίδεη ηεηξαγσλάθηα θαη γξάθεη γξάκκαηα Α γηα ην άζπξν θαη Μ γηα ην καύξν). 

Α16: Νέιε ην μέξεηο όηη ην θάλεηο κόλε ζνπ; 

Ν17: ζθάζε! (θαη ζπλερίδεη λα κεηξάεη θαη λα δσγξαθίδεη κέρξη ην 45). 

Α17: δε ζνπ έιεγα εγώ όηη είλαη 45; Γε κε άθνπγεο! 

Ν18: εζύ 33 έιεγεο! Άζε! 

 

4. Τπάξρεη ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ξόινπο πνπ εξκελεύνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ 

εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

Σα ηέζζεξα δεπγάξηα καζεηώλ εξκήλεπζαλ κηα πιεζώξα ξόισλ από ηνπο νπνίνπο 

θάπνηνη θάλεθε λα επηθξαηνύλ θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θάζε δηαιόγνπ ηνπο. 

Έηζη, ην πξώην δεπγάξη καζεηώλ εξκήλεπζε ηνπο εμήο ξόινπο: 

1] Υ: αμηνινγεηήο ≠ Α: πξνηείλσλ  

2] Υ: ζπληνληζηήο ≠ Α: αμηνινγεηήο  

3] Υ: θαηαγξάθσλ ≠ Α: ζπληνληζηήο 

Σν δεπγάξη απηό δε θάλεθε λα έρεη θάπνηα ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ξόινπο πνπ 

εξκήλεπζε. 

Σν δεύηεξν δεπγάξη καζεηώλ εξκήλεπζε ηνπο εμήο ξόινπο: 
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1] Μ: αμηνινγήηξηα ≠ Β: πξνηείλνπζα 

2] Μ: πξνηείλνπζα ≠ Β: αμηνινγήηξηα 

3] Μ: αμηνινγήηξηα ≠ Β: πξνηείλνπζα 

ην δεπγάξη απηό θάλεθε λα ππάξρεη ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ξόινπο πνπ εξκήλεπζαλ 

θαη κάιηζηα ζην έλα πξόβιεκα αληάιιαμαλ ξόινπο. 

Σν ηξίην δεπγάξη καζεηώλ: 

1] Ν: ζπληνλίζηξηα ≠ Η: αμηνινγήηξηα 

2] Ν: ζπληνλίζηξηα ≠ Η: αμηνινγήηξηα 

Καη απηό ην δεπγάξη καζεηξηώλ θάλεθε λα δηαηεξεί θάπνηα ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο 

ξόινπο πνπ εξκήλεπζαλ. Αλ θαη νινθιήξσζαλ ηα δπν από ηα ηξία πξνβιήκαηα 

εξκήλεπζαλ ηνπο ίδηνπο αθξηβώο ξόινπο θαη ζηα δπν.  

Σν ηειεπηαίν δεπγάξη καζεηξηώλ: 

1] Α: ζπληνλίζηξηα ≠ Ν: αμηνινγήηξηα 

2] Α: πξνηείλνπζα ≠ Ν: πξνηείλνπζα 

Αλ θαη νινθιήξσζαλ θαη απηέο νη καζήηξηεο κόλν δπν από ηα ηξία πξνβιήκαηα δε 

θάλεθε λα δηαηεξνύλ θάπνηα ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ξόινπο πνπ εξκήλεπζαλ. 

 

5. Τηνζεηνύλ νη καζεηέο ηνπο ξόινπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαηά ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζε νκάδεο ζε όιε ηελ ηάμε ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε δεύγε; 

Οη καζεηέο αλακελόηαλ λα αλαιακβάλνπλ ν έλαο ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ν άιινο 

ην ξόιν ηνπ θαηαγξάθνληνο δπν θπξίαξρνπο ξόινπο ηνπο νπνίνπο εξκήλεπαλ ζηελ 

ηάμε ζηηο κεηαμύ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο.  

Σα απνηειέζκαηα από ηε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ έδεημαλ όηη ππήξμε 

θάπνηα ππνηππώδεο ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ξόινπο απηνύο, θαζώο ν έλαο καζεηήο 

ζπλήζσο ππεξίζρπε σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξόινπ ηνπ ζπληνληζηή, ελώ ν 

δεύηεξνο ήηαλ απηόο πνπ δηαηεξνύζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαγξάθνληνο. 

Παξ‘ όια απηά, επεηδή νη καζεηέο εξκήλεπζαλ δηάθνξνπο ξόινπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ζρεδόλ θάζε καζεηήο εξκήλεπζε ζε κηα ηνπιάρηζην ζηηρνκπζία 

ηόζν ηνλ έλα ξόιν όζν θαη ηνλ άιιν δε κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε επαξθώο όηη νη 

καζεηέο όλησο πηνζέηεζαλ ηνπο ξόινπο πνπ αλαιάκβαλαλ θαηά ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ηνπο ζε νκάδεο ζε όιε ηελ ηάμε θαη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαηηθέο ζπλνκηιίεο.  
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

Ζ καζεκαηηθή ηάμε απνηειεί έλα δηαπιεθόκελν ζύζηεκα θνηλσληθώλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηύζζεηαη γύξσ από ηηο ζπιινγηθέο ελέξγεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ (Αλαγλσζηνπνύινπ, 2005). Αξθεηνί είλαη νη 

εξεπλεηέο πνπ επηρείξεζαλ λα κειεηήζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζε απηή. ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο βαζηθό εξγαιείν αλάιπζεο απνηέιεζε ε έλλνηα ηεο λόξκαο, κηα 

έλλνηα ε νπνία ζπλδέζεθε κε ηηο αληηιήςεηο, πξνζδνθίεο θαη ππνρξεώζεηο πνπ 

δηακνξθώλνληαη ζηελ ηάμε ηόζν από ηελ πιεπξά ησλ δηδαζθόλησλ όζν θαη από απηή 

ησλ δηδαζθνκέλσλ (Yackel, 2001).  

Αλ θαη νη λόξκεο κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ ζε πνηθίια πεξηβάιινληα (ζπιινγηθά, 

κηθξέο νκάδεο, αληαιιαγή ελόο πξνο έλαλ), ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζρνιηθώλ λνξκώλ 

είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαηά ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεσλ ζε όιε ηελ ηάμε νη νπνίεο 

θαζνδεγνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη καζεηέο 

(Mottier Lopez & Allal, 2007). Ο εθπαηδεπηηθόο θαηέρεη θαίξηα ζέζε ζηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ησλ καζεκαηηθώλ 

θαη ζηε ζέζπηζε ησλ θνηλσληθώλ θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθώλ λνξκώλ, θαζώο 

ζπληζηά ηνλ αληηπξόζσπν ηεο καζεκαηηθήο θνηλόηεηαο (Yackel & Cobb, 1996). 

ε θάζε αιιειεπίδξαζε ζηε ζρνιηθή ηάμε νη κεηέρνληεο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζρήκα 

δξάζεο – αληίδξαζεο: ζύκθσλα κε ηηο ελέξγεηεο ησλ ζπλνκηιεηώλ ηνπο κέζσ 

θάπνηαο εξκελείαο πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ πξνβαίλνπλ ζηελ αληίζηνηρε δξάζε ή αιιηώο 

εξκελεύνπλ θάπνηνπο ξόινπο. πλεπώο, έλαο παξάγνληαο από ηνλ νπνίν εμαξηάηαη αλ 

κηα αληίιεςε ή πξνζδνθία ζα κεηαηξαπεί ζε λόξκα είλαη νη ξόινη πνπ εξκελεύνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε κηα αιιειεπίδξαζε (Σάηζεο & Κνιέδα, 2006).  

Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηνπ ιόγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζε όιε ηελ ηάμε είλαη δπλαηόλ 

λα πξνζδνθνύλ θαη λα πξνσζνύλ ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο 

θαίλεηαη λα αζπάδνληαη θαη λα εξκελεύνπλ θαη νη ίδηνη ζηηο κεηαμύ ηνπο ελέξγεηεο ζε 

κηθξέο νκάδεο (Webb, Nemer & Ing, 2006).  

Έρνληαο σο αθεηεξία ηα παξαπάλσ, ε παξνύζα έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη αλ 

αλαπαξάγεηαη ην κνηίβν αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη όιεο ηεο ηάμεο 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ, όηαλ απηνί εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα. 

Δηδηθόηεξα, απνζθνπεί ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ν εθπαηδεπηηθόο ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά ηηο λόξκεο πνπ πηνζεηνύληαη θαη 

ηνπο ξόινπο πνπ εξκελεύνληαη όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο δελ είλαη παξώλ. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα 

ζπκπιεξώζνπλ πνξίζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ πάλσ ζηνλ ηνκέα ησλ 

θνηλσληθώλ θαη θνηλσληθό – καζεκαηηθώλ λνξκώλ θαη ησλ ξόισλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ηνπ πξώηνπ εξεπλεηηθνύ 

εξσηήκαηνο έδεημαλ όηη νρηώ ζπλνιηθά λόξκεο – ηέζζεξηο θνηλσληθέο θαη άιιεο 

ηόζεο θνηλσληθν – καζεκαηηθέο – ηέζεθαλ ζε ηζρύ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηώλ ζε δεπγάξηα. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη λόξκεο απηέο ζπλάδνπλ κε ηηο λόξκεο 

νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ από ηηο έξεπλεο ησλ Σάηζεο (2005) ζε ζπλεξγαδόκελνπο 

θνηηεηέο θαη Mottier Lopez & Allal (2007) ζε καζεηέο Γ‘ Γεκνηηθνύ. Γπν ήηαλ νη 

επηπξόζζεηεο λόξκεο: απηή ηεο ππνζηήξημεο θαη απηή ησλ ξόισλ νη νπνίεο έθαλαλ 

ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ζηελ νπζία πήγαδαλ από ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ 

εθαξκόδνληαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. 

Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα βξέζεθε όηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθώλ λνξκώλ πνπ 

δηαπξαγκαηεύνληαη θαη εγθαζίζηαληαη κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη όιεο ηεο ηάμεο 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ λνξκώλ πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηνπο καζεηέο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο ζε κηθξέο νκάδεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα έξρεηαη λα 

ζπκπιεξώζεη επξήκαηα εξεπλώλ ησλ Webb, Nemer, Kersting, Ing & Forrest (2004) 

θαη Webb, Nemer & Ing (2006), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηώλ αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο πξαθηηθέο ιόγνπ πνπ αλακέλνληαη θαη 

πξνσζνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

Πεξλώληαο ζην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα πέληε ήηαλ νη ξόινη πνπ εξκήλεπζαλ νη 

καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Κάζε καζεηήο εξκήλεπζε από ηξεηο 

κέρξη πέληε ξόινπο από ηνπο νπνίνπο ν έλαο ππεξίζρπε. Οη δπν ξόινη πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζε όια ηα δεπγάξηα ήηαλ απηνί ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ αμηνινγεηή (είηε 

ππνζηεξηθηή είηε επηθξηηηθνύ). Ζ πηνζέηεζε ηνπ πξώηνπ ξόινπ εξκελεύεηαη κέζα 

από ηηο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηηο νπνίεο βξέζεθε όηη πξνσζείηαη ν ξόινο ηνπ 

ζπληνληζηή ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Παξάιιεια, ε εκθάληζε ηνπ ξόινπ ηνπ 

αμηνινγεηή έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Σάηζε (2005), 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπρλή εκθάληζε ηνπ ξόινπ ηνπ αμηνινγεηή ραξαθηεξίδεηαη 

από ηε ζπκκόξθσζε ηνπ αηόκνπ πνπ ηνλ εξκελεύεη ζηε λόξκα ηόζν ηεο ζπλεξγαζίαο 

όζν θαη απηή ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο - δπν λόξκεο νη νπνίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζε 

ηνπο ζε όια ηα δεπγάξηα θαη ζηελ παξνύζα έξεπλα.  
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Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο απνηειεί ε ζπλέπεηα πνπ 

επηδεηθλύνπλ νη καζεηέο αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ησλ ξόισλ, ππόζεζε ε νπνία 

επηβεβαηώλεηαη κεξηθώο, θαζώο δπν κόλν δεπγάξηα καζεηξηώλ θάλεθε λα 

εξκελεύνπλ ηνπο ίδηνπο ξόινπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Αμηνζεκείσην 

είλαη όηη ζε έλα δεπγάξη καζεηξηώλ νη ξόινη ελαιιάζζνληαλ θάηη πνπ κπνξεί λα 

ππνδειώλεη όηη νη δπν καζήηξηεο γλώξηδαλ θαιά ηόζν λα θηλνύλ κηα δηαδηθαζία 

πξνηείλνληαο κηα ιύζε όζν θαη λα αμηνινγνύλ ε κία ηηο ιύζεηο – πξνηάζεηο ηεο 

άιιεο. Παξ‘ όια απηά, ην εύξεκα απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Σάηζε 

(2005) ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο αθνινύζεζαλ πηζηά ηνπο ξόινπο πνπ εξκήλεπαλ 

ζε θάζε πεξίπησζε.   

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δε 

κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη έρνπλ γεληθεπηηθή ηζρύ, θπξίσο, ιόγσ ηνπ κηθξνύ 

κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. Μπνξνύκε, όκσο, λα δηαηππώζνπκε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε θαη ηα νπνία αθνξνύλ ηόζν ηνλ εθπαηδεπηηθό 

όζν θαη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. πγθεθξηκέλα, νη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθν – 

καζεκαηηθέο λόξκεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε κηα ηάμε θαίλεηαη όηη επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα αιιειεπηδξνύλ, λα ζπδεηνύλ γηα ηα καζεκαηηθά, λα 

παξνπζηάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο, λα αηηηνινγνύλ, λα εξκελεύνπλ ξόινπο.  

Οη καζεηέο εξγαδόκελνη ζε νκάδεο ησλ δπν ή θαη πεξηζζόηεξσλ αηόκσλ 

ζπκκνξθνύκελνη κε ηηο εθάζηνηε λόξκεο ηεο ζρνιηθήο ηνπο ηάμεο καζαίλνπλ λα 

καζαίλνπλ καζεκαηηθά θαη λα δηαπξαγκαηεύνληαη ηαπηόρξνλα ηηο κεηαμύ ηνπο 

λόξκεο.  

Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθόο ζέηεη ππό δηαπξαγκάηεπζε λόξκεο ηέηνηεο νη νπνίεο 

ζπληεινύλ ηόζν ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο απηνλνκίαο (θνηλσληθέο) όζν θαη ηεο 

δηαλνεηηθήο απηνλνκίαο (θνηλσληθν – καζεκαηηθέο) ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο σζεί 

ζηελ πηνζέηεζε ελεξγεηηθώλ ξόισλ ζηελ ηάμε.  

πλνςίδνληαο, κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο ησλ θνηλσληθώλ θαη θνηλσληθν – καζεκαηηθώλ 

λνξκώλ θαη ησλ ξόισλ πνπ ππαγνξεύνληαη θαη πηνζεηνύληαη ζύκθσλα κε απηέο ζηα 

πιαίζηα ηεο έξεπλαο απηήο, θαηαιήμακε ζην όηη νη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο ησλ 

λνξκώλ θαη ησλ ξόισλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηηο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο 

πνπ δηακνξθώλνληαη θαη πξνσζνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη αθνξνύλ ηα 

καζεκαηηθά, ζπκπέξαζκα ην νπνίν έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε απηά πξνγελέζηεξσλ 

εξεπλώλ.   
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΓΑΚΑΛΑ 

 

Α) πνπδέο; 

Β) Γηδαθηηθή εκπεηξία;  

Γ) Πόζα ρξόληα δηδάζθεηε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα; 

 

1] Ση είλαη γηα εζάο ηα καζεκαηηθά; 

2] Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμύ ηεο γιώζζαο θαη ησλ καζεκαηηθώλ; 

Αλ λαη, πνηα είλαη απηή; 

3] Όηαλ έλαο καζεηήο/ηξηα θάλεη ιάζνο ηη ζεκαίλεη απηό;  

Πώο ην αληηκεησπίδεηε; 

4] Πνηα κέζνδν δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηείηε ζπρλόηεξα θαη γηαηί; 

5] Πνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (ελέξγεηεο / ζπλήζεηεο) αθνινπζείηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ;  

6] Οη παξαπάλσ δηδαθηηθέο ελέξγεηεο δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο ησλ ππόινηπσλ 

καζεκάησλ;  

Αλ λαη, ζε ηη; 

7] Πνηα είδε αζθήζεσλ επηιέγεηε θαη κε πνηα ζπρλόηεηα; 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο, εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, σζηό/Λάζνο, θιεηζηά 

πξνβιήκαηα ≠ αλνηρηά πξνβιήκαηα, ζπκπιήξσζεο θελνύ,  αληηζηνίρεζεο   

8] Πόηε κηα αηηηνιόγεζε / εμήγεζε ησλ καζεηώλ είλαη απνδεθηή; 

Πόηε ζεσξείηε όηη όλησο αηηηνιόγεζαλ; 

9] Θεσξείηε όηη νη καζεηέο είλαη ζύκθσλνη/ζπκκνξθώλνληαη κε ην απνδεθηό γηα εζάο 

ζρήκα αηηηνιόγεζεο; 

10] Αθνινπζείηε θάπνηεο ελέξγεηεο γηα λα θαηεπζύλεηε ή λα νδεγήζεηε ηνπο καζεηέο 

ζην πξνζδνθώκελν ζρήκα αηηηνιόγεζεο; 

11] Πνηεο γισζζηθέο εθθξάζεηο δελ είλαη απνδεθηέο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ; 

12] Πώο θξίλεηε/ αμηνινγείηε ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζαο; 

13] Υξεζηκνπνηείηε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ζηε δηδαζθαιία ζαο;  

ε πνηεο πεξηπηώζεηο; 

14] Ζ ζύλζεζε ησλ νκάδσλ παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο; 

Αλ όρη, κε πνηα θξηηήξηα γίλνληαη νη όπνηεο αιιαγέο; 
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15] Τπάξρνπλ θάπνηνη δηαθξηηνί ξόινη ζηηο νκάδεο απηέο;  

Αλ λαη: 

Με βάζε πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε αλάζεζε ησλ ξόισλ; 

Αλ όρη: 

Έρεηε παξαηεξήζεη νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο ζηνπο ξόινπο πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο; 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΜΑΘΖΣΧΝ 

 

1. Ση είλαη γηα ζέλα ηα καζεκαηηθά; 

 

2. Έρνπκε δπν καζεηέο. Ο έλαο έρεη θαιύηεξεο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο από ηνλ άιιν. 

Πνηνο πηζηεύεηο όηη ζα είλαη θαιύηεξνο ζηα καζεκαηηθά; Γηαηί; 

 

3. Αλ ε δαζθάια ξσηήζεη ηνλ …………………. αλ ην 12 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2 

θαη απηόο απαληήζεη ιάζνο ηη ζα θάλεη ε δαζθάια; 

 

4. Αλ ε δαζθάια ξσηήζεη ηνλ ………………. πόζνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο έρεη έλα 

ηεηξάγσλν θαη απηόο πεη όηη δελ μέξεη ηη ζα θάλεη ε δαζθάια; 

 

5. Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηα 

άιια καζήκαηα; 

 

6. Τπάξρνπλ θάπνηνη θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ κόλν γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ 

ζηελ ηάμε ζαο; 

 

7. Πνηεο ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη δεθηέο από ηε δαζθάια ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθώλ; 

 

8. Πνηεο γισζζηθέο εθθξάζεηο δελ είλαη δεθηέο από ηε δαζθάια ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθώλ; 

 

9. Πνηνο μεθηλάεη ηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζηελ ηάμε; 

 

10. Πνηνο ν ξόινο ζνπ θαη ησλ ππόινηπσλ ζπκκαζεηώλ ζνπ ζηηο εξσηήζεηο; 

 

11. Όηαλ ε δαζθάια θάλεη κηα εξώηεζε γηα πνηνπο ιόγνπο κπνξεί λα κελ απαληήζεηο; 

 

12. Ζ ……………..  απάληεζε ζε κηα εξώηεζε ηεο δαζθάιαο θαη ε δαζθάια ηεο είπε: 

«κπξάβν!». Θα δερόηαλ ε δαζθάια κηα δηαθνξεηηθή απάληεζε από απηήλ πνπ ηεο 

έδσζε ε ………………….; 
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13. Ο δηπιαλόο ζνπ δελ θαηάιαβε ηελ άζθεζε θαη ζνπ δεηάεη λα ηνπ εμεγήζεηο ηελ 

άζθεζε. Μόιηο ηειεηώζεηο, ε δαζθάια ζνπ δίλεη ην ιόγν θαη ζνπ δεηάεη λα εμεγήζεηο 

ην ζθεπηηθό ζνπ, ε εμήγεζε πνπ ζα δώζεηο ζα είλαη ίδηα κε ηελ εμήγεζε πνπ έδσζεο 

ζην ζπκκαζεηή ζνπ; 

 

14. Πνηνο είλαη ν ξόινο ζνπ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ;  

 

15. Έρεηο ππάξμεη κέινο θάπνηαο νκάδαο πνπ πξνζπαζεί λα ιύζεη κηα άζθεζε; Πόζν 

ζπρλά; Πόζα άηνκα; 

 

16. Πνηνο είλαη ν ξόινο ζνπ ζηελ νκάδα; 

 

17. Πνηνο είλαη ν ξόινο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο; 

 

 

 


