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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή ερευνώνται τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν μαθητές με 

διακρίσεις σε διαγωνισμούς μαθηματικών κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων 

«εκτός ρουτίνας» ή «ανοιχτού τύπου» και η σύνδεση των χαρακτηριστικών αυτών με 

εκείνα των ικανών λυτών προβλημάτων. Αρχικά καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά 

του ικανού λύτη με βάση τη βιβλιογραφία και κατατάχτηκαν στα στάδια επίλυσης 

προβλήματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: η αναπαράσταση ενός προβλήματος, η 

διαχείριση των πληροφοριών, η δημιουργία συνδέσεων και γενικεύσεων, η ευελιξία, η 

ευχέρεια, η αναζήτηση εκλεπτυσμένων λύσεων καθώς και ένα σύνολο μεταγνωστικών 

στρατηγικών. Πρόκειται για έρευνα στην οποία συμμετείχαν 15 μαθητές της Στ’ τάξης 

δημοτικού και μια μαθήτρια της Ε΄ τάξης με διάκριση σε διαγωνισμό μαθηματικών, οι 

οποίοι αξιολογήθηκαν στην επίλυση τριών προβλημάτων. Η έρευνα ήταν ποιοτική και 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με βάση κάποιο έργο (task interview). Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και οι μαθητές καταφέρνουν να λύσουν τέτοιου είδους 

προβλήματα, στην ουσία λίγοι από αυτούς εμφανίζουν χαρακτηριστικά ικανού λύτη σε 

όλη τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων. Εμφανίζονται μεμονωμένα κάποια 

χαρακτηριστικά αλλά όχι όλα στο σύνολό τους.  

ABSTRACT 

This research aims to find out the characteristics that students with distinctions in 

Mathematics show during problem solving and especially non-routine problems and 

open problems. At first characteristics of capable problem solvers were identified and 

categorized in stages of problem solving according to previous researches. These 

characteristics are: problem representation, data evaluation, links establishment and 

generalization, fluency, flexibility, pursuit of quality solutions and some metacognitive 

strategies. Fifteen 6thgrade students and one 5th grade student took part in this research. 

Each of them succeeded in at least one mathematical competition. The research was 

qualitative and included task interviews in which students were evaluated in solving 

three non-routine problems. The results show that even though the students solved 

successfully that kind of problems, few of them were determined as capable problem 

solvers.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ζήτημα της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος είναι κάτι που απασχολεί συνεχώς 

τους ερευνητές, τους δασκάλους, αλλά και τους μαθητές, αφού η επίλυση προβλήματος 

αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα στα μαθηματικά. Ωστόσο συχνά τα 

προβλήματα που εντοπίζονται σε μια σύγχρονη ελληνική τάξη είναι απλά ασκήσεις και 

η επίλυσή τους δεν προϋποθέτει μαθηματική σκέψη, αλλά απλή εφαρμογή γνώσεων 

και αλγόριθμων. Στην εκάστοτε τάξη διακρίνονται κάποιοι μαθητές με γνώμονα τις 

σχολικές τους επιδόσεις. Επικρατεί μια γενικότερη αντίληψη ότι οι υψηλές επιδόσεις 

καθορίζουν το αν ένας μαθητής είναι «καλός» και αυτονόητα οι «καλοί» μαθητές 

θεωρούνται και ικανοί στα μαθηματικά και την επίλυση προβλημάτων. Είναι σύνηθες 

οι μαθητές αυτοί να θεωρούνται ακόμα και ταλαντούχοι στα μαθηματικά. Όμως η 

έννοια της ικανότητας στα μαθηματικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Για πολλούς η 

ικανότητα στα μαθηματικά συγχέεται με την εξυπνάδα, τις υψηλές επιδόσεις σε τεστ 

IQ, την ευχέρεια στην εκτέλεση πράξεων (Butterworth, 2006). Στην πραγματικότητα η 

ικανότητα έχει να κάνει με το πλαίσιο το οποίο ορίζει ποιος θεωρείται ικανός και ποιος 

όχι. Σύμφωνα με τον Krutetskii (1976) η ικανότητα στα μαθηματικά είναι δύο ειδών η 

δημιουργική ικανότητα και η σχολική ικανότητα. Η σχολική ικανότητα αφορά στην 

εκμάθηση μαθηματικών γνώσεων και στην απόκτηση δεξιοτήτων με γρήγορο και 

επιτυχημένο τρόπο, έτσι δεν αποτελεί απαραίτητα γνήσια μαθηματική ικανότητα. Άρα 

ένας μαθητής με υψηλές σχολικές επιδόσεις και διακρίσεις δεν είναι απαραίτητα ένας 

«ικανός» μαθητής, αλλά μπορεί απλά να διαθέτει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 

αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει στο σχολείο (Krutetskii, 1976). Αντίστοιχα και οι 

απαιτήσεις που υπάρχουν στη σχολική τάξη είναι πιθανό να μην μπορούν να 

αναδείξουν την ικανότητα στα μαθηματικά. Όπως προκύπτει λοιπόν από τις έρευνες, 

είναι πολύ πιθανό οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά να μην είναι 

απαραίτητα ικανοί λύτες προβλημάτων. Κατά βάση η ικανότητα στην επίλυση 

προβλημάτων αφορά στην επίλυση προβλημάτων που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

κατηγορία και πιο συγκεκριμένα προβλημάτων εκτός ρουτίνας. Όμως το ότι κάποιος 

οδηγείται σε λύση ενός τέτοιου προβλήματος δεν τον καθιστά απαραίτητα ικανό λύτη 

(Maier & Janzen, 1969). Για να είναι κάποιος ικανός λύτης πρέπει να συγκεντρώνει 

ένα σύνολο χαρακτηριστικών, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί από διάφορες μελέτες.  

Μια ακόμα άποψη που επικρατεί συχνά είναι πως οι μαθητές με καλές επιδόσεις 

συνήθως θεωρούνται μια ομάδα η οποία δεν χρήζει βοήθειας από τον δάσκαλο και για 
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αυτό δεν έχουν μελετηθεί αρκετά (Elia, Heuvel-Panhuizen & Kolovou, 2009). Ωστόσο 

τα χαρακτηριστικά τους έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού αναδεικνύουν ποιοι 

θεωρούνται καλοί στα μαθηματικά σε μια σχολική τάξη, με ποια κριτήρια ξεχωρίζουν 

και άρα μπορεί κανείς να καταλάβει τη δομή των μαθηματικών δράσεων στην τάξη. 

Ακόμα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών μπορούν να αναδειχθούν αδυναμίες 

και ανάγκες για αλλαγές στη διδασκαλία των μαθηματικών με σκοπό να 

δημιουργηθούν πραγματικά ικανοί μαθητές, αλλά και να βοηθηθούν μαθητές που 

παρουσιάζουν αδυναμία στα μαθηματικά.  

 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα, με σκοπό να 

αναδείξει τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν παιδιά με διακρίσεις σε διαγωνισμούς 

μαθηματικών, όταν λύνουν ένα πρόβλημα και αν αυτά συμφωνούν με τα 

χαρακτηριστικά όσων θεωρούνται ικανοί λύτες. Έτσι στην εργασία αυτή αρχικά 

γίνεται μια καταγραφή που αφορά στην επίλυση προβλημάτων. Στη συνέχεια γίνεται  

βιβλιογραφική μελέτη για τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν λύτη προβλημάτων 

ικανό και μια σύντομη παρουσίαση μελετών που έγιναν και αφορούσαν μαθητές με 

υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Τέλος παρουσιάζεται η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, η οποία σχεδιάστηκε με βάση τα στοιχεία  που προέκυψαν από τη 

βιβλιογραφία. Στην έρευνα  έγινε καταγραφή των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν 

τα παιδιά με διακρίσεις κατά την επίλυση προβλημάτων εκτός ρουτίνας. Στη συνέχεια 

τα χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν συγκρίθηκαν με αυτά των ικανών λυτών 

προβλημάτων.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Πρόβλημα- Είδη Προβλημάτων 

Στο πέρασμα των χρόνων πολλοί μελετητές έχουν εντρυφήσει στο μαθηματικό 

πρόβλημα, το οποίο έχει ζωτική σημασία για τη μαθηματική εκπαίδευση. Καθένας από 

τους ερευνητές χρησιμοποίησε διαφορετικό τρόπο για να αναφερθεί στο μαθηματικό 

πρόβλημα, ωστόσο σχεδόν όλοι συγκλίνουν στην άποψη πως το πρόβλημα σημαίνει 

την ύπαρξη ενός στόχου και παραγόντων που εμποδίζουν την επίτευξή του. Έτσι, 

ξεκινώντας από μια πιο γενική αντιμετώπιση, αφού το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στα 

μαθηματικά, σύμφωνα με τον Jonassen (2000) το πρόβλημα είναι μια άγνωστη 

«οντότητα» σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να αφορά ένα αλγοριθμικό μαθηματικό 

πρόβλημα ή ένα γενικότερο πιο σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα (Jonassen, 2000). Oι 
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Polya (1998) και Schoenfeld (1992) εντοπίζουν επίσης πως το πρόβλημα είναι μια 

κατάσταση η οποία  απαιτεί διερεύνηση και στην οποία οι εμπλεκόμενοι δεν βλέπουν 

κάποιον προφανή τρόπο ή διαδρομή προς την επίλυσή του. Ο Reitman (1965, όπ. αναφ. 

Wilson, Fernandez & Hadaway, 1993) αναφέρει πως επειδή δεν υπάρχουν όλα τα 

στοιχεία που εξυπηρετούν την προβληματική κατάσταση, ο λύτης είναι αυτός που θα 

δεχθεί την κατάσταση σαν πρόκληση για την επίτευξη ενός στόχου, χωρίς όμως να 

γνωρίζει τα μέσα επίτευξης του στόχου (Wilson, Fernandez & Hadaway, 1993). Ακόμα 

οι Henderson and Pingry (1953, όπ. αναφ. Wilson, Fernandez & Hadaway, 1993) 

αναφέρουν πως η προβληματική κατάσταση μπορεί να είναι υποκειμενική, καθώς κάτι 

που αποτελεί πρόβλημα για ένα παιδί είναι πιθανό να μην αφορά άλλα παιδιά (Wilson, 

Fernandez & Hadaway, 1993). Αν κάποιος γνωρίζει σε μία κατάσταση τι ακριβώς 

πρέπει να κάνει και μπορεί να πείσει για τη στρατηγική του, τότε η κατάσταση αυτή 

δεν αποτελεί πρόβλημα για το άτομο αυτό, μπορεί όμως να αποτελεί για κάποιο άλλο 

(Κολέζα, 2009). Συνεπώς, το πρόβλημα πρέπει να έχει κάποια αξία, κάποια σημασία 

για τον λύτη του (Jonassen, 2000). Ομοίως η Yee (2002) θεωρεί πρόβλημα εκείνο που 

όχι μόνο δεν έχει άμεση λύση, αλλά αποτελεί πρόκληση για τον λύτη του. Οπότε, μόλις 

ο λύτης έρθει αντιμέτωπος με το πρόβλημα, θα βρεθεί σε διαδικασία σκέψης (Yee, 

2002) .  

Τα μαθηματικά προβλήματα ανάλογα με τη φύση τους διαχωρίζονται σε κατηγορίες. 

Υπάρχουν διάφορες προτάσεις διαχωρισμού των μαθηματικών προβλημάτων, ανάλογα 

με τη δομή και τον τρόπο λύσης τους. Σύμφωνα με τον Schoenfeld (1992) τα 

προβλήματα διακρίνονται σε προβλήματα «ρουτίνας» ή «ασκήσεις» και σε 

«προβληματικές καταστάσεις» ή «πρωτότυπα προβλήματα». Οι κατηγορίες αυτές 

διαφέρουν ως προς τη δομή η οποία επηρεάζει και τον τρόπο λύσης τους. Έτσι 

σύμφωνα με τους Mayer και Wittrock (1996, όπ. αναφ. Jonassen, 2000) υπάρχουν τα 

προβλήματα ρουτίνας, δηλαδή προβλήματα με τα οποία οι μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι, δείχνουν πιο «καλώς δομημένα» στον έμπειρο λύτη και για αυτό δεν 

απαιτούν τόση προσοχή για την επίλυσή τους, υπάρχουν όμως και τα προβλήματα 

εκτός ρουτίνας, δηλαδή προβλήματα που δεν είναι συνηθισμένα και γι’ αυτό απαιτούν 

ενσυναίσθηση από τον λύτη (Jonassen, 2000). Αντίστοιχα ο Jonassen (2000) 

διαχωρίζει τα προβλήματα σε καλώς δομημένα και με ελλιπή δομή (Jonassen, 2000). 

Τα καλώς δομημένα προβλήματα παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία και χρειάζεται απλά 

η εφαρμογή των αριθμών και ορισμένων κανόνων για την επίλυσή τους, η διατύπωσή 
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τους γίνεται από κάποια «αρχή» και επιδέχονται συνήθως έναν τρόπο λύσης και μία 

απάντηση (Κολέζα, 2009). Τα προβλήματα ελλιπούς δομής έχουν στοιχεία άγνωστα, η 

λύση τους είναι απρόβλεπτη, υπάρχουν πολλοί «δρόμοι» που οδηγούν στη λύση και 

συχνά ο λύτης καλείται να εκφράσει την άποψή του, δηλαδή να εμπλακεί με το 

πρόβλημα (Jonassen, 2000). Είναι προβλήματα με ελλιπή ή έμμεση πληροφορία, είναι 

ακόμα πιθανό να υπάρχει λάθος στην εκφώνησή τους και ζητούν σύγκριση, 

αντιπαράθεση ή γενίκευση λύσεων (Κολέζα, 2009). Υπάρχουν ακόμα τα προβλήματα 

πλαισίου τα οποία μοιάζουν πολύ με τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει 

κάποιος στην καθημερινή του ζωή. Μπορεί να είναι  πρόβλημα λεκτικό, να έχει τη 

μορφή παιχνιδιού, παραμυθιού ή  σχήματος – γραφήματος και  θέτουν ένα ερώτημα 

αντί να ζητούν μια ποσοτική απάντηση. Τα προβλήματα αυτά αποτελούν τις 

φαινομενολογικές πηγές μιας έννοιας ή διαδικασίας και συγχρόνως λειτουργούν ως 

πεδίο εφαρμογής μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Κολέζα, 2009, σ. 109). 

H Yee (2002) χωρίζει τα μαθηματικά προβλήματα ανάλογα με τις λύσεις τους στις εξής 

κατηγορίες: κλειστά, ανοιχτά, μαθηματικές διερευνήσεις και projects. Τα κλειστά 

προβλήματα είναι τα προβλήματα που λύνονται με συγκεκριμένους τρόπους που 

εξαρτώνται κυρίως από τα δεδομένα που δίνονται. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα 

προβλήματα ρουτίνας, αλλά και τα μη τυπικά προβλήματα, δηλαδή πρωτότυπα 

προβλήματα που απαιτούν ευρετικές και στρατηγικές επίλυσης. Τα προβλήματα 

ανοιχτού τύπου είναι εκείνα που δεν έχουν ξεκάθαρη δομή, απουσιάζουν δεδομένα ή 

υπάρχουν υποθέσεις. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια προκαθορισμένη πορεία που να 

εγγυάται το σωστό αποτέλεσμα (Yee, 2002). Η μέθοδος project και η διερευνητική 

προσέγγιση τροφοδοτούνται από ένα πλαίσιο- τοπίο το οποίο παρέχει υλικό για 

διερεύνηση. Τα τοπία διερεύνησης μπορεί να είναι καθαρά μαθηματικά τοπία ή να 

αφορούν την πραγματική ζωή (Κολέζα, 2009). Παρόμοιος με τον χωρισμό της Yee 

είναι και αυτός του Skovmose (2001, όπ. αναφ. Κολέζα, 2009), ο οποίος  

κατηγοριοποιεί στα προβλήματα σε ασκήσεις (αντίστοιχα με τα προβλήματα κλειστού 

τύπου της Yee) και πεδία διερεύνησης (αντίστοιχα με τα προβλήματα ανοιχτού τύπου 

της Yee), τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους (Κολέζα, 2009). Τέλος, 

τα προβλήματα ανοιχτού τύπου σύμφωνα με τον Ejersbo (2003, όπ. αναφ. Kattou, 

Kontoyianni, Pitta-Pantazi, & Christou, 2011) έχουν τρεις τύπους, αυτά με πολλαπλές 

λύσεις, με πολλαπλές προσεγγίσεις ή με διαφορετικές προσεγγίσεις (Kattou, 

Kontoyianni, Pitta-Pantazi, & Christou, 2011). Ωστόσο αυτά που συνδέονται με 
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δημιουργικότητα είναι τα προβλήματα με πολλές λύσεις (Kattou, Kontoyianni, Pitta-

Pantazi, & Christou, 2011 ; Krutetskii, 1976; Leikin, 2007; Silver, 1997). Τα 

προβλήματα με πολλές προσεγγίσεις βοηθούν στη δημιουργία συνδέσεων και 

συνδέοντας τις μαθηματικές ιδέες και γνώσεις οι λύτες κατανοούν περισσότερο, ενώ 

ταυτόχρονα μειώνεται η απαιτούμενη μνήμη και βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης 

(NCTM, 2000). Στην πραγματικότητα όμως στη σχολική τάξη σπάνια 

χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους προβλήματα και όταν αυτό γίνεται οι μαθητές έχουν 

περιορισμένο χρόνο ανεξάρτητης ενασχόλησης με αυτά (Sriraman, 2005).  

Στάδια Επίλυσης Προβλήματος 

Οι ερευνητές που μελέτησαν τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος κατέγραψαν ότι η 

διαδικασία αυτή γίνεται σε στάδια. Σύμφωνα με τον Polya (1998) τα στάδια της 

επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος είναι τέσσερα  κάτι με το οποίο συμφωνούν 

και οι Garofalo και Lester (1985). Αντίθετα, ο Schoenfeld (1985) εντοπίζει τρία στάδια 

επίλυσης προβλήματος.  

Σύμφωνα με τον  Polya (1998) κατά το πρώτο στάδιο γίνεται η κατανόηση του 

προβλήματος. Ο λύτης αρχικά καλείται να εντοπίσει το ζητούμενο, τα δεδομένα και τη 

συνθήκη του προβλήματος, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί για το αν είναι επαρκής 

ώστε να οδηγήσει στο ζητούμενο. Στο στάδιο αυτό μπορεί να βοηθήσει η κατασκευή 

κάποιου σχήματος ή να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος συμβολισμός. Παρόμοια οι 

Garofalo και Lester (1985) θεωρούν πως αρχικά είναι το στάδιο του προσανατολισμού, 

κατά το οποίο ο λύτης προσεγγίζει και καταλαβαίνει το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας 

στρατηγικές κατανόησης, αναλύοντας τη συνθήκη και τις πληροφορίες του 

προβλήματος, αναγνωρίζοντας αν πρόκειται για οικεία κατάσταση και αξιολογώντας 

το επίπεδο δυσκολίας του. Για τον Schoenfeld (1985) το πρώτο είναι το στάδιο της 

ανάλυσης, όπου ο λύτης αξιοποιεί τους πόρους του, προσπαθώντας να κατατάξει το 

πρόβλημα που καλείται να λύσει σε κάποια κατηγορία. Πόροι καλούνται τα 

μαθηματικά νοήματα, οι αλγόριθμοι και τα γεγονότα τα οποία θα δώσουν νόημα στο 

πρόβλημα. 

Στη συνέχεια σύμφωνα με τον Polya (1998) έρχεται η επινόηση ενός σχεδίου, αφού 

καταγραφούν τα μέρη της συνθήκης, θα πρέπει να βρεθεί η σχέση ανάμεσα στα 

δεδομένα και τα ζητούμενα. Η σχέση αυτή μπορεί να είναι άμεση ή να πρέπει να 

μεσολαβήσει η επίλυση ενός βοηθητικού προβλήματος. Στο στάδιο αυτό μπορεί να 
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γίνει επίκληση σε κάποιο πρόβλημα με παρόμοια δομή το οποίο έχει λυθεί 

προηγούμενα και η εμπειρία από την επίλυσή του θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στην 

κατάστρωση του σχεδίου επίλυσης. Ακόμα μπορεί να φανεί χρήσιμη η κατάστρωση 

ενός βοηθητικού προβλήματος ή η επαναδιατύπωση του προβλήματος από τον λύτη, 

ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα δεδομένα και η συνθήκη, να γίνουν αντιληπτά και 

τελικά να προκύψει το σχέδιο επίλυσης. Ομοίως για τους Garofalo και Lester (1985) 

ακολουθεί το στάδιο της οργάνωσης κατά το οποίο ο λύτης θα επιλέξει τη στρατηγική 

του και τον τρόπο που θα δράσει, αφού πρώτα αναγνωρίσει τους κύριους και επιμέρους 

στόχους του. Δεύτερο έρχεται για τον Schoenfeld (1985) το στάδιο της εξερεύνησης, 

όπου ο λύτης χρησιμοποιώντας τα γεγονότα που περιγράφονται στο πρόβλημα, 

σχεδιάζει τη λύση του. Αναζητά τη στρατηγική που θα χρησιμοποιήσει προκειμένου 

να λύσει το πρόβλημα και αποφασίζει αν θα πρέπει να τροποποιηθεί η στρατηγική 

αυτή. 

Τρίτο στάδιο για τον Polya (1998) είναι η εκτέλεση του σχεδίου, όπου βήμα βήμα 

εκτελείται το σχέδιο που οργανώθηκε, ενώ ταυτόχρονα πρέπει ο λύτης να είναι έτοιμος 

να αποδείξει ότι κάθε βήμα είναι σωστό. Το ίδιο αναφέρουν και οι Garofalo & Lester 

(1985),  ότι δηλαδή έπεται η εκτέλεση, το στάδιο κατά το οποίο ο λύτης εκτελεί τα 

αρχικά του σχέδια και παρακολουθεί την πορεία τους. 

 Τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι ο έλεγχος της λύσης που γίνεται «κοιτάζοντας 

προς τα πίσω» και επαληθεύοντας τη λύση. Ο λύτης πρέπει να κάνει αναδρομική 

διερεύνηση στα βήματα που ακολούθησε και να ελέγξει την ορθότητα της λύσης, 

γίνεται ανασκόπηση της ολοκληρωμένης λύσης (Polya, 1998). Οι Garofalo & Lester 

(1985) ονομάζουν το τέταρτο στάδιο ως στάδιο της επαλήθευσης. Στο στάδιο αυτό ο 

λύτης οφείλει να αξιολογήσει τόσο τον προσανατολισμό και την οργάνωση  όσο και 

την εκτέλεση του σχεδίου του (Garofalo & Lester, 1985). Ο Schoenfeld (1985) ορίζει 

σαν τρίτο και τελευταίο στάδιο επίλυσης, αυτό του ελέγχου, κατά το οποίο ο λύτης 

ελέγχει τη στρατηγική που διάλεξε  αλλά και την ορθότητα της λύσης του (Schoenfeld, 

1985).  Για τον Schoenfeld (1985) η επιτυχία στην επίλυση ενός προβλήματος 

εξαρτάται από τους πόρους και τις ευρετικές, δηλαδή από την προηγούμενη γνώση, 

την εμπειρία του λύτη και κατά πόσο αυτά αξιοποιούνται. Ευρετικές καλούνται οι 

στρατηγικές επίλυσης που διαμορφώνονται από τον λύτη με βάση την εμπειρία του 

(Schoenfeld, 1985). Πρόκειται για όρο που αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τον Polya 

αλλά στη συνέχεια υιοθετήθηκε κι από άλλους ερευνητές. 
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Στην ουσία τα βήματα που ορίζονται από τους παραπάνω ερευνητές είναι παρόμοια, 

απλά υπάρχει διαφοροποίηση στο πώς τοποθετούνται σε στάδια. Ο χωρισμός που έγινε 

από τον  Polya (1998) έχει πολλές ομοιότητες με αυτόν που έγινε από τους Garofalo & 

Lester (1985). Ο Schoenfeld (1985) διαφοροποιείται, γιατί δεν ξεχωρίζει την επινόηση 

σχεδίου από την εκτέλεση σε διαφορετικά στάδια αλλά αυτά τα βήματα συμβαίνουν 

κατά το δεύτερο στάδιο επίλυσης.  

Είναι γεγονός όμως ότι τα μοντέλα που παρουσιάζονται στα περισσότερα σχολικά 

βιβλία διαφέρουν πολύ από αυτά που προτείνουν οι ερευνητές. Από τη φύση τους όλα 

τα παραδοσιακά μοντέλα επίλυσης προβλήματος που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία 

έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Καταρχάς όλη η διαδικασία της επίλυσης 

προβλήματος περιγράφεται σαν γραμμική αλλά και σαν μια σειρά βημάτων. Ακόμα η 

επίλυση προβλήματος είναι μια διαδικασία που πρέπει να απομνημονευτεί και να γίνει 

συνήθεια για τον λύτη και δίνεται έμφαση στην εύρεση μιας απάντησης (Wilson, 

Fernandez & Hadaway, 1993). 

Επίλυση προβλήματος- Ικανότητα Επίλυσης 

Η επίλυση προβλήματος θεωρείται η πιο σημαντική γνωστική διαδικασία στην 

καθημερινή αλλά και την επαγγελματική ζωή ενός ανθρώπου (Jonassen, 2000). 

Σύμφωνα με τον Killen (1996, όπ. αναφ. Hammouri, 2009) αποτελεί  μια μορφή 

διερευνητικής μάθησης κατά την οποία η υπάρχουσα γνώση προσαρμόζεται σε μια μη 

οικεία κατάσταση με σκοπό να επιτευχθεί  καινούργια γνώση (Hammouri, 2009). Η 

επίλυση προβλήματος είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει γνωστικές 

λειτουργίες, οι οποίες πρέπει καθεμιά ξεχωριστά να έχει επιτυχία αλλά και να 

συνδέονται μεταξύ τους (Garofalo & Lester, 1985). Σύμφωνα με τον Mayer (1985) η 

επίλυση μαθηματικού προβλήματος αναφέρεται στον σχεδιασμό της διαδικασίας 

μετάβασης από μια υφιστάμενη κατάσταση σε μια ζητούμενη. Η επίλυση προβλήματος 

είναι μια σειρά από νοητικές ενέργειες, οι οποίες οδηγούν σε κάποιο σκοπό ή στην 

εύρεση του κατάλληλου τρόπου να συμπληρωθεί το κενό ανάμεσα στη δεδομένη 

κατάσταση και στον τελικό προορισμό (Mayer, 1985). Ακόμα πρόκειται για μια 

περίπλοκη δραστηριότητα που συνδυάζει προηγούμενες γνώσεις, πεποιθήσεις και 

ποικίλες ικανότητες (Κολέζα, 2009). Βέβαια είναι πολύ σημαντικό για την επίλυση 

ενός προβλήματος να υπάρχει κίνητρο για τον λύτη. Η επίλυση προβλήματος δεν είναι 

μια ακόμα στρατηγική, αλλά αποτελεί έναν τρόπο ώστε ο μαθητής αναλύοντας και 
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συνθέτοντας τις γνώσεις του να εμβαθύνει τις ικανότητές του και την κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών (Krulik & Rudnick, 2003). 

Η ικανότητα επίλυσης προβλήματος αφορά στην ικανότητα των ατόμων να 

χρησιμοποιούν τις γνωστικές διαδικασίες, να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν 

πραγματικές καταστάσεις με αλληλεξαρτώμενους περιορισμούς, όπου η πορεία της 

λύσης δεν είναι άμεσα ορατή και όπου οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές που 

απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος δεν κατατάσσονται σε μια και μοναδική 

περιοχή των μαθηματικών, της επιστήμης ή της ανάγνωσης (PISA, 2003, σελ.24). Στην 

επίλυση προβλήματος εμπλέκεται ένα σύνολο από γνωστικές και μεταγνωστικές 

ικανότητες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την επίτευξη του στόχου (Lucangeli, 

Tressoldi, & Cendron, 1998). Σύμφωνα όμως με τους Posamentier και Krulik, (1998 

όπ. αναφ. Μώκος, Καφούση, 2014 ) συχνά ο δάσκαλος προβάλλει στους μαθητές ένα 

μοντέλο επίλυσης το οποίο εκείνοι υιοθετούν σαν στρατηγική και το χρησιμοποιούν με 

στείρο τρόπο στα προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν (Μώκος, Καφούση, 2014). 

Αυτή η χρήση των αποθηκευμένων στρατηγικών από τους μαθητές οδηγεί σε δυσκολία 

στην επίλυση αυθεντικών, μη συνηθισμένων προβλημάτων, αφού για την επίλυση 

όλων των προβλημάτων χρησιμοποιούν τον ίδιο τυποποιημένο τρόπο που έχουν στο 

μυαλό τους (Μώκος & Καφούση, 2014). Σύμφωνα με τους Lucangeli et al (1998) οι 

Riley & Greeno (1988), Riley, Greeno & Heller (1983) και Polson & Jeffris (1982, 

1985) διακρίνουν δύο βασικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επίλυση του 

προβλήματος. Αυτοί οι παράγοντες είναι η νοητική αναπαράσταση των δεδομένων και 

των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο πρόβλημα, οι διαδικασίες και οι 

απαραίτητες στρατηγικές για την επίλυσή του (Lucangeli et al, 1998). 

Ικανοί λύτες προβλημάτων- χαρακτηριστικά που έχουν εντοπισθεί 

Ο Polya (Polya, 1998) στο βιβλίο του «Πώς να το λύσω;», αφού αναφέρει πώς θα 

πρέπει να διαχειρίζεται κανείς τα μαθηματικά προβλήματα και αναλύει τα στάδια 

επίλυσης, καταλήγει σε αυτούς που ο ίδιος θεωρεί ικανούς λύτες προβλημάτων. Ο 

«ευφυής λύτης προβλημάτων» είναι αυτός που συχνά θέτει στον εαυτό του ερωτήματα 

που αφορούν σε κάθε στάδιο επίλυσης, δηλαδή στην κατανόηση, την επινόηση 

σχεδίου, την εκτέλεσή του και τον έλεγχο. Τα ερωτήματα αυτά βοηθούν τον λύτη να 

ελέγξει την έκβαση κάθε βήματός του (Polya, 1998). Οι λύτες που έχουν καλύτερες και 

πιο ισχυρές στρατηγικές  είναι ικανότεροι στην επίλυση προβλήματος (Jonassen, 
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2000). Ομοίως ο Schoenfeld (1985) πιστεύει πως αυτό που διαφοροποιεί τους 

«ειδικούς» λύτες από τους «αρχάριους» στην επίλυση προβλήματος είναι οι 

στρατηγικές, δηλαδή το κλειδί που ξεκλειδώνει οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά και η 

γνώση του πώς να τις αξιοποιήσει κανείς (Schoenfeld, 1985). Επιπλέον οι Garofalo & 

Lester (1985) αναφέρουν πως μια άποψη που επικρατεί είναι πως εξοπλίζοντας τους 

μαθητές με την ικανότητα να χρησιμοποιούν ευρετικές και τις δυνατότητές τους, 

δημιουργούνται ικανοί λύτες προβλημάτων (Garofalo & Lester, 1985, σ. 173).  Επίσης 

η ικανότητα επίλυσης προβλήματος απαιτεί γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες 

που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από τον λύτη (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 

1998). Κάτι ακόμα που κάνει έναν λύτη να ξεχωρίζει είναι πως ο «ευφυής λύτης»  είναι 

αυτός που θα αφοσιωθεί στο πρόβλημα και θα επιθυμεί τη λύση του, θα κατανοήσει σε 

βάθος τη δομή του και θα το συσχετίσει με παρόμοια προβλήματα τα οποία έχει 

αντιμετωπίσει στο παρελθόν (Polya, 1998). Σε μια προσπάθεια καταγραφής των 

χαρακτηριστικών του ικανού λύτη προβλημάτων ο Lester (1994) αναφέρει: «οι καλοί 

λύτες γνωρίζουν περισσότερα και η γνώση τους είναι συνδεδεμένη και αποτελείται από 

σχήματα. Οι καλοί λύτες εστιάζουν στα δομικά χαρακτηριστικά του προβλήματος, ενώ 

οι κακοί λύτες στα επιφανειακά χαρακτηριστικά του προβλήματος. Οι καλοί λύτες 

γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητές και τις αδυναμίες τους. Οι καλοί λύτες είναι 

καλύτεροι από τους κακούς στην καταγραφή και παρακολούθηση των προσπαθειών 

τους για την επίλυση ενός προβλήματος. Οι καλοί λύτες τείνουν να προτείνουν πιο 

εκλεπτυσμένες λύσεις σε ένα πρόβλημα (Lester, 1994, σ. 665).  Επίσης ενστικτωδώς 

έχουν επίγνωση της ύπαρξης και σημασίας μιας υποκείμενης δομής, δεν φοβούνται 

«μη χαθούν» σε ένα πρόβλημα, αλλά και την τάση να αιτιολογούν στη διάρκεια της 

επίλυσης προβλημάτων καθώς και να δημιουργούν εύκολα γενικεύσεις  (Borovik & 

Gardiner, 2007). Οι Lucangeli, Tressoldi & Cendron  (1998) σε μια προσπάθεια 

συγκεκριμενοποίησης των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων που 

εμπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης λεκτικών προβλημάτων καταλήγουν  σε πέντε 

από αυτές που θεωρούν ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αυτές είναι η σημασιολογική 

κατανόηση των πληροφοριών που σχετίζονται μέσα στο κείμενο του προβλήματος, η 

ικανότητα για καλή οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών, η ικανότητα βαθιάς 

κατανόησης του κειμένου του προβλήματος, η ικανότητα να βάλει σε σειρά τα βήματα 

που θα οδηγήσουν στη λύση και πολύ καλή ικανότητα αξιολόγησης της διαδικασίας 

που χρησιμοποιήθηκε (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998).  
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Αρχικά κάποιος ο οποίος είναι ικανός στην επίλυση προβλημάτων, μπορεί να 

προσεγγίσει μη τυπικά προβλήματα, τα οποία δεν συναντώνται στα βιβλία, με τον 

σωστό τρόπο και να οδηγηθεί σε λύση (Schoenfeld, 1992). Σε νεότερη έρευνα οι Leikin 

& Kloss (2011) αναφέρουν πως ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η επίλυση μη 

συνηθισμένων προβλημάτων, δηλαδή προβλημάτων που δεν αποτελούν ασκήσεις των 

σχολικών βιβλίων (Leikin & Kloss, 2011). Όμως και πάλι δεν αρκεί μόνο να λύσουν 

τα προβλήματα αυτά παίζει σημαντικό ρόλο και η ποιότητα της λύσης που θα 

προτείνουν.  

Ξεκινώντας από την κατανόηση του προβλήματος, κάτι που συμβαίνει στο πρώτο 

στάδιο επίλυσης, οι ερευνητές πιστεύουν πως οι ικανοί λύτες ξεχωρίζουν λόγω της 

βαθιάς εστίασης στη δομή του προβλήματος, του συσχετισμού ενός προβλήματος με 

άλλα και της αναπαράστασης που δημιουργούν για το πρόβλημα. Αρχικά σύμφωνα με 

τους Swanson, Cooney και Brock (1993, όπ. αναφ. Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 

1998)  η κατανόηση του κειμένου έχει εξέχουσα σημασία. Σύμφωνα με τον Mayer 

(1984, όπ. αναφ. Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998) η σημασιολογική κατανόηση 

του κειμένου του προβλήματος και η φάση της μετάφρασης είναι μια γνωστική 

διαδικασία που είναι απαραίτητη για την κατανόηση κάθε είδους κειμένου, ενώ εκτός 

από αυτό χρειάζεται και μια εξειδικευμένη γνώση κάποιων μαθηματικών όρων 

(Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998). Σύμφωνα με τον Mayer (1992, όπ. αναφ. 

Μώκος, 2012) αυτό που καθιστά έναν λύτη προβλήματος ικανό είναι ότι μπορεί να 

αναγνωρίσει τον τύπο του προβλήματος και να επικαλεστεί τη σωστή λύση, δηλαδή ο 

ικανός λύτης διαφέρει ως προς τη δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών (Μώκος, 

2012). Οι ικανοί λύτες χτίζουν ένα μοντέλο με βάση το δοσμένο πρόβλημα και τις 

πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενό του, ενώ οι κακοί λύτες μεταφράζουν τις 

λέξεις-κλειδιά κατευθείαν σε μαθηματικές πράξεις χωρίς να υπάρχει κρίση ή να 

λαμβάνονται υπόψη όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες του προβλήματος (Kramarski, 

Mevarech & Arami, 2002). Το ότι πολλά παιδιά μπορούν να προσεγγίσουν διαφόρων 

ειδών προβλήματα είναι χαρακτηριστικό που έχει παρατηρηθεί σε μαθητές με ποικίλες 

επιδόσεις, ωστόσο οι χαρισματικοί εστιάζουν βαθύτερα στη δομή του προβλήματος και 

ο συνδυασμός αυτός είναι που βοηθά στη διάκριση των ικανών λυτών (Klavir & 

Gorodetsky, 2009 όπ. αναφ. Kattou, Kontoyianni, Pitta-Pantazi, & Christou, 2011). Σε 

έρευνα που πραγματοποίησε ο Silver (1979) εντόπισε πως οι ικανοί λύτες 

προβλημάτων μπορούν να «πιάσουν» τη δομή του προβλήματος πριν ακόμα το λύσουν 
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(Silver,1979). Με το που έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, εντοπίζουν όχι μόνο 

τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν ξεχωρίζοντας τις περιττές πληροφορίες, αλλά και 

τις σχέσεις μεταξύ τους (Krutetskii, 1976). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Sriraman 

(2008) η δημιουργικότητα στα μαθηματικά έγκειται στην ικανότητα επιλογής των 

χρήσιμων στοιχείων και απομάκρυνσης των άχρηστων (Sriraman, 2008).  Επιπλέον 

μπορούν να συνδέουν δύο ή περισσότερα στοιχειώδη βήματα τα οποία θα οδηγήσουν 

στην επίλυση ενός προβλήματος με πολλά βήματα (Borovik & Gardiner, 2007). Σε 

αντίστοιχα συμπεράσματα είχε οδηγηθεί και ο Krutetskii (1976) σε έρευνα που έκανε 

για να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά των ικανών μαθητών στα μαθηματικά. Σύμφωνα 

με τον Krutetskii (1976, όπ. αναφ. Κοντογιάννη, 2014), σε ότι αφορά τα μαθηματικά 

προβλήματα, οι ικανοί μαθητές αντιλαμβάνονται ένα μαθηματικό πρόβλημα αναλυτικά 

και συνθετικά, δηλαδή απομονώνουν τα στοιχεία μέσα στη δομή του προβλήματος, τα 

αξιολογούν και τα ιεραρχούν. Έπειτα συνθέτουν τα στοιχεία και αναζητούν τις 

μαθηματικές σχέσεις (Κοντογιάννη, 2014). Ακόμα και πριν να λύσουν ένα πρόβλημα 

μπορούσαν να εντοπίσουν ομοιότητες. Τέλος, οι πετυχημένοι λύτες μπορούν να 

συσχετίσουν το πρόβλημα που έπρεπε να λύσουν με προβλήματα με παρόμοια δομή, 

ακόμη κι αν τους λείπει η στρατηγική επίλυσης. Μπορούν και προσεγγίζουν με 

επιτυχία το νέο πρόβλημα κάνοντας συσχετίσεις με προβλήματα που συνάντησαν 

παλαιότερα (Krutetskii, 1976).  

Κάτι που συχνά επιστρατεύεται για την επίλυση προβλημάτων και φάνηκε να οδηγεί 

σε επιτυχία, είναι η χρήση σχηματικών αναπαραστάσεων για το πρόβλημα. Πρόκειται 

για την ικανότητα του λύτη να αναπαριστά τις χωρικές σχέσεις μεταξύ αντικειμένων 

και υποθετικών χωρικών μεταμορφώσεων αντί να δημιουργεί «ζωντανές» και 

λεπτομερείς απεικονίσεις (Hegarty & Kozhevnikov, 1999). Η εικονική υποστήριξη 

μπορεί να είναι πολύ υποστηρικτική όταν υπάρχει αδυναμία στην κατανόηση ενός 

προβλήματος, αλλά όταν ένα πρόβλημα γίνεται κατανοητό σε βάθος και η διαδικασία 

επίλυσης είναι προφανής η εικονοποίηση του προβλήματος εξαφανίζεται (Campbell, 

Collis & Watson, 1995). Σύμφωνα με τον Mayer (1981, 1992, όπ. αναφ. Lucangeli, 

Tressoldi & Cendron, 1998) οι πληροφορίες ενός προβλήματος συνδέονται με έναν 

ενιαίο τρόπο ώστε να φαίνεται η αξία τους και η σύνδεσή τους με τα άγνωστα, συνεπώς 

μια μερική ή λανθασμένη απεικόνιση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο πλάνο 

επίλυσης, οπότε η αναπαράσταση παίζει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των 

πληροφοριών και την κατάστρωση σχεδίου επίλυσης (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 
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1998). Λαμβάνοντας υπόψη την αξία της οπτικοποίησης και την προτροπή του Polya 

για κατασκευή σχήματος με σκοπό την αποκωδικοποίηση του προβλήματος, 

συμπεραίνουμε ότι ένας ικανός λύτης θα πρέπει να μπορεί να οπτικοποιήσει ένα 

πρόβλημα. Ωστόσο η δημιουργία «ζωντανών» εικόνων που αναπαριστούν ένα 

πρόβλημα δεν συνδέεται με τη μαθηματική ικανότητα και την επιτυχία στην επίλυση 

(Krutetskii, 1976). Στην ουσία η οπτικοποίηση ενός προβλήματος βοηθά στην 

απόδειξη του νοήματος που υπάρχει σε ένα πρόβλημα και κατευθύνει τη διαδικασία 

επίλυσής του (Krutetskii, 1976; Presmeg, 1997; Van Garderen, 2006). Από τον 

Krutetskii (1969, όπ. αναφ. Presmeg, 1986) γνωρίζουμε πως ο ικανός μαθητής 

χρησιμοποιεί γενικευμένα σχήματα στα οποία τα εξειδικευμένα δεδομένα παίζουν 

μικρό ρόλο. Τέτοιου είδους σχήματα μπορεί να είναι για παράδειγμα γραφήματα που 

δείχνουν απευθείας τη μαθηματική σχέση (Presmeg, 1997). Ωστόσο υπάρχουν έρευνες 

που καταδεικνύουν πως η οπτικοποίηση δεν συνδέεται απαραίτητα με την ικανότητα 

επίλυσης, καθώς ο λύτης μπορεί να μην είναι «οπτικός τύπος» (Presmeg, 1986). 

Συγκεκριμένα η έρευνα που έκανε η Presmeg (1986) έδειξε πως οι μαθητές που 

θεωρούνταν πολύ ξεχωριστοί λόγω των επιδόσεών τους στα μαθηματικά δεν είναι 

«οπτικοί» τύποι και προτιμούν να λύνουν τα μαθηματικά προβλήματα χωρίς να 

δημιουργούν κάποια εικόνα (Presmeg, 1986). Στην ουσία δηλαδή δεν είναι απαραίτητη 

η χρήση σχημάτων από κάποιον για να είναι ικανός λύτης, ωστόσο κάποιος ο οποίος 

θεωρείται ικανός λύτης χρησιμοποιεί σχήματα πιο αφηρημένα και γενικά που έχουν 

έναν συμβολικό χαρακτήρα σε ότι αφορά τις μαθηματικές σχέσεις αλλά δεν αποτελούν 

ζωντανή απεικόνιση του προβλήματος. Αυτό σημαίνει πως οι αναπαραστάσεις που 

χρησιμοποιούνται λειτουργούν  περισσότερο ως μέθοδοι καταγραφής ή ως μέθοδοι 

σκέψης (Κολέζα, 2009). 

Μια ακόμα ικανότητα που έχει βρεθεί σε ικανούς λύτες προβλημάτων είναι δυνατότητα 

του λύτη να κατηγοριοποιεί τα προβλήματα, αφού πρώτα αναγνωρίσει τη βαθιά δομή 

τους (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998). Ομοίως σύμφωνα με τον Krutetskii 

(1976) oι ικανοί μαθητές μπορούν να γενικεύουν εύκολα και γρήγορα, καθώς μπορούν 

να εντοπίσουν σε κάτι νέο λεπτομέρειες που οδηγούν σε ένα οικείο φαινόμενο και να 

μετατρέψουν έτσι το νέο σε κάτι οικείο. Παρατηρήθηκε ακόμα πως μπορούσαν να 

μεταφέρουν τη λύση ενός προβλήματος σε άλλο αλλά και ότι γενικεύουν τις μεθόδους 

τους και χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο για ίδιου τύπου προβλήματα. Διατηρούν στη 

μνήμη τους για καιρό τα προβλήματα τα οποία λύνουν και για τον λόγο αυτό μπορούν 
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εύκολα να προσεγγίσουν νέα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με 

προβλήματα που έχουν συναντήσει στο παρελθόν (Krutetskii, 1976). Κάτι τέτοιο 

πιθανά να οφείλεται στην εμπειρία που έχουν οι μαθητές αυτοί στην επίλυση πολλών 

παρόμοιων προβλημάτων (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998). Ο Polya (1998)  

προτείνει σαν στρατηγική στον λύτη να σκεφτεί ένα παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που 

έχει να λύσει. Μια άλλη μορφή γενίκευσης είναι πως οι ικανοί μαθητές μπορούν 

εύκολα να αντιστρέψουν τη σκέψη τους, δηλαδή να ακολουθήσουν από την ανάποδη 

τα βήματα που τους οδήγησαν στη λύση ενός προβλήματος και να λύσουν εύκολα το 

αντίστροφό του (Krutetskii, 1976). Η διαδικασία της αντιμετώπισης μεμονωμένων 

περιπτώσεων, εξαγωγής συμπερασμάτων  και τελικά γενίκευσης μέσω ερμηνείας και 

επικύρωσης είναι συνηθισμένη σε χαρισματικούς μαθητές (Krutetskii, 1976). 

Μπορούν, επίσης, να εξάγουν από τη λύση του προβλήματος πληροφορίες και να τις 

χρησιμοποιήσουν προκειμένου να συσχετίσουν το πρόβλημα με άλλα προβλήματα 

(Silver, 1979).  

Η κατάστρωση σχεδίου επίλυσης είναι απαραίτητη ικανότητα για την επίλυση 

οποιουδήποτε λεκτικού προβλήματος που δεν λύνεται με μια πράξη (Lucangeli, 

Tressoldi & Cendron, 1998). Οι ικανοί μαθητές οργανώνουν το σχέδιο επίλυσής τους 

πιο στοχευμένα, καθώς αντί να δοκιμάζουν στα «τυφλά», οργανώνουν κάθε κίνηση και 

ξέρουν από πριν πού θα καταλήξει κάθε τους κίνηση. Δεν λειτουργούν κατά τύχη και 

γνωρίζουν πριν οδηγηθούν σε κάποιο αποτέλεσμα αν το «μονοπάτι» που επέλεξαν θα 

τους οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση ή όχι (Krutetskii, 1976).   

Σύμφωνα με τους Hegarty, Mayer and Monk (1995, όπ. αναφ. Kramarski, Mevarech & 

Arami, 2002) οι καλοί λύτες προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τα προβλήματα. H 

Leikin (2007) εντοπίζει κάτι ανάλογο, δηλαδή ότι χαρακτηριστικό της αναπτυγμένης 

μαθηματικής σκέψης είναι η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με διαφορετικούς 

τρόπους. Τα παραπάνω γνωρίσματα των ικανών λυτών συντελούν την ευελιξία στη 

σκέψη και την ευχέρεια εύρεσης άλλων πολλών σωστών τρόπων λύσης. Πρόκειται 

κυρίως για χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε χαρισματικούς μαθητές, οι οποίοι 

αναμφισβήτητα αποδεικνύονται ικανοί λύτες προβλημάτων. Ως ευελιξία ορίζεται ο 

αριθμός των λύσεων που δημιουργεί ο λύτης, ενώ η ευχέρεια είναι η δυνατότητα του 

λύτη να εναλλάσσει τους τρόπους λύσης κατά τη διάρκεια της επίλυσης (Leikin, 2007). 

Η ευελιξία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα επίλυσης προβλήματος, 

καθώς αυξάνοντάς τη, μεγαλώνει και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων (Elia, 
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Heuvel-Panhuizen & Kolovou, 2009). Επίσης σύμφωνα με τον Demetriou (2004 όπ. 

αναφ. Elia, Heuvel-Panhuizen & Kolovou, 2009) έχει αποδειχθεί ότι μεταξύ λυτών που 

έχουν την ίδια ηλικία, ικανότερος είναι ο λύτης που έχει αναπτύξει την ευελιξία στη 

σκέψη του περισσότερο (Elia, Heuvel-Panhuizen & Kolovou, 2009). Συνεπώς η 

ευελιξία στη σκέψη μπορεί να αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας στην επίλυση 

προβλημάτων. Άλλωστε σύμφωνα με τον Chamberlin (2012, όπ. αναφ. Κοντογιάννη, 

2014) ακόμα και ένας τυπικός μαθητής μπορεί να οδηγηθεί σε μια λύση οικονομική 

και ποιοτική όμως εκεί που θα φανεί η διαφορά με έναν ικανό λύτη θα είναι όταν ο 

μέσος λύτης θα «κολλήσει» σε έναν τρόπο λύσης καθοδηγούμενος από τον φόβο να 

φτάσει σε λάθος αν αλλάξει στρατηγική, ενώ ο ικανός λύτης θα ξεκινήσει με μια 

στρατηγική θα προσπαθήσει όμως να σκεφτεί  μια καλύτερη μέθοδο την οποία δεν θα 

διστάσει να χρησιμοποιήσει μόλις τη βρει (Κοντογιάννη, 2014). Οι Leikin & Kloss 

(2011) εντοπίζουν, επίσης, ότι ένα χαρακτηριστικό των «αναπτυγμένων» μαθητών στα 

μαθηματικά είναι ότι δεν σταματούν μόλις φτάσουν στη λύση του προβλήματος, αλλά 

ότι αναστοχάζονται τις διαδικασίες που οδήγησαν εκεί (Leikin & Kloss, 2011). Κάτι 

ανάλογο εντοπίζουν και οι  Zazkis& Applebaum (2007), σύμφωνα με τους οποίους ένα 

γνώρισμα που σχετίζεται με την αναπτυγμένη μαθηματική σκέψη είναι ότι ο λύτης, 

μετά την ολοκλήρωση της λύσης, επανέρχεται στο πρόβλημα (Zazkis& Applebaum, 

2007). Οι Borovik & Gardiner (2007) σε μια προσπάθειά τους να φτιάξουν μια λίστα 

με τα χαρακτηριστικά των ικανών στα μαθηματικά παιδιών αναφέρουν πως ένας 

ικανός λύτης θα προσεγγίσει το ίδιο πρόβλημα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, 

ακόμη κι αν έχει οδηγηθεί ήδη σε κάποια λύση. Ο συνδυασμός της ευελιξίας, της 

ευχέρειας και της πρωτοτυπίας της λύσης επιδεικνύουν αποκλίνουσα σκέψη, η οποία 

αποτελεί κριτήριο δημιουργικότητας (Παπαδόπουλος& Αναστασιάδου, 2015).  

Κάτι που ξεχωρίζει επίσης τους ικανούς λύτες είναι η ποιότητα της λύσης που 

προτείνουν. Οι ικανοί λύτες προβλημάτων λύνουν πιο δύσκολα προβλήματα και 

προτείνουν «ανώτερες» λύσεις σε σχέση με μη ικανούς λύτες. Ωστόσο το ότι ορισμένες 

φορές η σωστή λύση απλά επιλέγεται  ανάμεσα από ένα σύνολο και δεν δημιουργείται 

από την αρχή από τον λύτη δεν σημαίνει υψηλή ικανότητα επίλυσης προβλήματος 

(Maier & Janzen, 1969). Η αναζήτηση της πιο εκλεπτυσμένης λύσης αποτελεί ένα 

ακόμα χαρακτηριστικό των ικανών μαθητών. Εκλεπτυσμένη θεωρείται η λύση που 

είναι οικονομική, απλή και ξεκάθαρη. Ακόμα κι αν έχουν σκεφτεί έναν τρόπο λύσης 

θα επιμείνουν μέχρι να βρουν κάποιον άλλο που θα ικανοποιεί την αισθητική τους, 
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καθώς ένας τρόπος λύσης σύνθετος και με πολλές πράξεις, τους προκαλεί την αίσθηση 

του ανικανοποίητου. Μόνο οι ικανοί μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να 

αξιολογήσουν τη λύση τους γιατί δεν τους ενδιαφέρει απλά το αποτέλεσμα (Krutetskii, 

1976). Υπάρχουν οι συμβατικές λύσεις, δηλαδή αυτές που προτείνονται από τα 

σχολικά βιβλία και αντίστοιχα οι μη συμβατικές λύσεις που αποτελούν πρωτότυπες 

λύσεις που δεν υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια (Leikin, 2007). Η πρωτοτυπία της 

λύσης έχει να κάνει με το πόσο καινοτόμα μπορεί να θεωρηθεί, πράγμα το οποίο 

προκύπτει από το πόσο συχνά εμφανίζεται ένας τρόπος επίλυσης (Haylock, 1997). 

Ακόμα οι ικανοί λύτες ξεχωρίζουν από την ικανότητα «οικονομίας» σκέψης κατά τη 

διάρκεια της επίλυσης, καθώς επιλέγουν τους πιο οικονομικούς δρόμους που οδηγούν 

στη λύση, αλλά και από την ικανότητα να ξεχωρίζουν ασαφείς παραδοχές σε ένα 

πρόβλημα και είτε να τις επεξηγούν είτε να τις απορρίπτουν (Borovik & Gardiner, 

2007). Ο Krutetskii (1976, όπ. αναφ. Silver& Metzger, 1989 ) κάνει λόγο για το 

αίσθημα ικανοποίησης ή την απουσία του που μπορεί να έχει ο λύτης του προβλήματος, 

ανάλογα με το αν θεωρεί τη λύση του «εκλεπτυσμένη» ή όχι (Silver& Metzger, 1989). 

Η έρευνα των Silver και Metzger (1989) έδειξε πως η αισθητική παίζει έναν σπουδαίο 

ρόλο στις αποφάσεις που παίρνουν άτομα με υψηλές δυνατότητες στα μαθηματικά , 

τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στα συναισθήματα που προκύπτουν μετά από τη 

λύση ενός προβλήματος (Silver& Metzger, 1989). Αυτή η παρατήρηση είχε γίνει 

νωρίτερα από τον Kruteskii (1976) ο οποίος κατέγραψε πως ένας ικανός μαθητής 

προσπαθεί να σκεφτεί πολλούς τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος και από τους 

τρόπους αυτούς καταλήγει στη λύση που είναι πιο «εκλεπτυσμένη» και τον ικανοποιεί 

(Kruteskii, 1976). Η ικανοποίηση όμως σύμφωνα με τον Kruteskii (1976) δεν 

προκύπτει μόνο από τον τρόπο λύσης, αλλά ο χαρισματικός λύτης αισθάνεται πολύ 

ικανοποιημένος και δημιουργικός γνωρίζοντας ότι αντιμετώπισε και ξεπέρασε τις 

δυσκολίες που προέκυψαν στην επίλυση και χάρη στη δική του προσπάθεια κατάφερε 

να πετύχει τον στόχο του (Kruteskii, 1976).  

Σαν απόρροια του Polya, επόμενοι ερευνητές έρχονται να εντοπίσουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Έτσι κάτι που επίσης καθιστά έναν λύτη προβλημάτων ικανό  είναι, 

σύμφωνα με την Kapa (2001), η μεταγνωστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

επίλυσης προβλημάτων, δηλαδή οι διεργασίες που καθοδηγούν τις γνωστικές 

λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές υποστηρίζουν τον λύτη σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας της επίλυσης. Όσο καλύτερα ελέγχονται οι στρατηγικές, τόσο βελτιώνεται 
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η ικανότητα επίλυσης προβλήματος (Kapa, 2001). Η μεταγνώση σύμφωνα με τον 

Flavell (1979, όπ. αναφ. Jonassen, 2000) είναι η γνώση του πώς μαθαίνει κάποιος, η 

ικανότητα του να κρίνει κάποιος τη δυσκολία μιας διαδικασίας και την 

παρακολούθηση των υπαρχουσών πεποιθήσεων για τη γνώση και το πώς αυτή 

αναπτύσσεται (Jonassen, 2000, σ. 71). Σύμφωνα με την έρευνα των Lucangeli, 

Tressoldi και Cendron, (1998) οι μεταγνωστικές ικανότητες που εμπλέκονται στην 

επίλυση λεκτικών προβλημάτων είναι η εκτίμηση του αποτελέσματος, η αυτό-

αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και η αυτό-αξιολόγηση της ορθότητας 

των υπολογισμών. Η εκτίμηση του αποτελέσματος έχει να κάνει με την ανάκληση 

προηγούμενων εμπειριών από παρόμοια προβλήματα με παρόμοιους υπολογισμούς. 

Αντίστοιχα η αξιολόγηση έχει να κάνει με την ικανότητα παρακολούθησης των 

δυνατοτήτων του λύτη από τον ίδιο και όσο καλύτερα αξιολογείται η διαδικασία που 

χρησιμοποιείται αναφορικά με το αν οδηγεί σε αποτέλεσμα τόσο περισσότερο ο λύτης 

βελτιώνει τις μεταγνωστικές του ικανότητες (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998). 

Οι ικανοί μαθητές αιτιολογούν με σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο τον τρόπο που 

επιλύουν ένα πρόβλημα αποφεύγοντας τα περιττά λόγια. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

μαθητές φάνηκε να συνδέουν το πρόβλημα από την κατανόηση ακόμα με το 

αποτέλεσμα, κάτι που μπορεί να φαντάζει πως η σκέψη απουσιάζει από τη διαδικασία, 

στην πραγματικότητα όμως αυτό αποτελεί ανώτερο επίπεδο σκέψης, αφού η σύνδεση 

αυτή ήταν αποτέλεσμα αιτιολόγησης και δημιουργίας επιτυχών συνδέσεων (Krutetskii, 

1976).  

Σημαντικό είναι ακόμα πως οι μαθητές που είναι δημιουργικοί έχει παρατηρηθεί πως 

αφοσιώνονται στην εργασία που έχουν να κάνουν, αντιμετωπίζουν το καθήκον που 

τους έχει ανατεθεί σαν πρόκληση και ασχολούνται με αυτό προσηλωμένοι μέχρι να το 

φέρουν εις πέρας (Κοντογιάννη, 2014).  Φαίνεται πως τα προβλήματα εκτός ρουτίνας 

είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για αυτούς και δεν θα αφήσουν κάτι ημιτελές όσο απαιτητικό 

κι αν είναι σαν εργασία αλλά θα παλέψουν όσο χρειαστεί μέχρι να οδηγηθούν σε ένα 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Κοντογιάννη, 2014). Άλλωστε με βάση τους Borovik και 

Gardiner (2007) κάτι που φανερώνει ικανότητα στα μαθηματικά είναι πως ο ικανός 

λύτης μπορεί να εργάζεται πάνω σε μια δραστηριότητα που του έχει ανατεθεί για 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δίχως να εμφανίζει σημάδια κόπωσης (Borovik & 

Gardiner, 2007). Αυτή η «ακούραστη» επιμονή και προσπάθεια, που αντί να τα 
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παρατήσουν συνεχίζουν με ενδιαφέρον να εργάζονται, είναι χαρακτηριστικό που 

εμφανίζεται μόνο σε ικανούς λύτες προβλημάτων.  

Ένα τελευταίο γνώρισμα των ικανών λυτών έχει να κάνει με την ψυχολογία τους και 

το πώς αυτή καθορίζει την αποτελεσματικότητά τους στη διαδικασία της επίλυσης. 

Μαθητές που είναι ικανοί λύτες και το γνωρίζουν αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση 

ένα νέο πρόβλημα που θα τους παρουσιαστεί. Ο ψυχολογικός αυτός παράγοντας τούς 

καθιστά πιο αποτελεσματικούς ως προς την επίλυση. Επιπλέον, δεν περιμένουν τα 

αποτελέσματα και τη βαθμολογία να τους κρίνει σαν ικανούς, αλλά είναι κάτι που οι 

ίδιοι γνωρίζουν και σχετίζεται με τις γνωστικές τους ικανότητες (Pajares, 1996). Είναι 

βέβαιοι για το τι μπορούν να κάνουν και γνωρίζουν πως οι ικανότητές τους ξεπερνούν 

τον μέσο όρο (Κοντογιάννη, 2014). Αυτό το αίσθημα της βεβαιότητας δεν χάνεται 

ακόμα κι όταν πρέπει να προσπαθήσουν αρκετά ώσπου να λύσουν ένα πρόβλημα. 

Δηλαδή υπάρχει ένα συνδυαστικό χαρακτηριστικό ότι οι ικανοί μαθητές όχι μόνο 

παραμένουν προσηλωμένοι στην εργασία που έχουν να πραγματοποιήσουν, αλλά 

εργάζονται με αμείωτο ενδιαφέρον και ακόμα κι όταν δυσκολεύονται δεν κλονίζεται 

το αίσθημα σιγουριάς και η αυτοπεποίθηση που τους διακατέχει σχετικά με τις 

ικανότητές τους (Κοντογιάννη, 2014).  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορεί να περιγραφεί ο ικανός λύτης προβλημάτων που 

είναι εκείνος ο οποίος ακολουθεί τα συγκεκριμένα στάδια που έχουν επισημανθεί για 

την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος. Σε κάθε στάδιο εμφανίζει και ορισμένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Κατά το πρώτο στάδιο ο λύτης διαβάζει το πρόβλημα και 

το μεταφράζει διαχωρίζοντας δεδομένα και ζητούμενα (Polya, 1998). Ο λύτης 

εντοπίζει τη συνθήκη και αν είναι επαρκής. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σχέδιο, 

σχήμα ή διάγραμμα, για να κατανοήσει, το οποίο όμως δεν θα είναι εικονιστικό αλλά 

θα είναι αφηρημένο και θα αποσκοπεί στην οργάνωση των πληροφοριών. Από την 

αρχή εντοπίζουν όχι μόνο τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν ξεχωρίζοντας τις περιττές 

πληροφορίες, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους (Kruteskii, 1976). H σύνθεση και η 

ανάδειξη των μαθηματικών σχέσεων μεταξύ των δεδομένων σηματοδοτεί το πέρασμα 

στο δεύτερο στάδιο. Κατά το δεύτερο στάδιο επίλυσης, δηλαδή αυτό του σχεδιασμού 

της λύσης (Garofalo & Lester, 1985) ή της εξερεύνησης  (Schoenfeld, 1985) ικανός 

θεωρείται ο λύτης που θα προτείνει «ανώτερες» λύσεις (Maier & Janzen, 1969), λύσεις 

που χαρακτηρίζονται από οικονομία, δηλαδή επιλέγουν τον πιο σύντομο αλλά 

αποτελεσματικό τρόπο λύσης του προβλήματος χωρίς ο λύτης να χάνεται σε ασαφείς 
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δομές (Borovik & Gardiner, 2007). Κατά το στάδιο αυτό ο λύτης συσχετίζει το 

πρόβλημα με άλλα προβλήματα που έχει λύσει στο παρελθόν και το κατατάσσει σε 

αντίστοιχη κατηγορία (Silver, 1979). Ακόμα και πριν να λύσουν ένα πρόβλημα 

μπορούσαν να εντοπίσουν ομοιότητες με άλλα προβλήματα που έχουν συναντήσει στο 

παρελθόν καθώς διατηρούν στη μνήμη τους για καιρό τα προβλήματα τα οποία λύνουν 

και προσεγγίζουν νέα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με προβλήματα 

που έχουν συναντήσει στο παρελθόν  (Kruteskii, 1976). Επίσης προτείνει για το ίδιο 

πρόβλημα πολλούς διαφορετικούς τρόπους λύσης, δηλαδή να παρουσιάζει ευελιξία 

στη σκέψη του (Leikin, 2007, Borovik & Gardiner, 2007 ). Ακόμα μπορεί να προτείνει 

πρωτότυπες λύσεις, δηλαδή λύσεις πέρα από αυτές που προτείνουν τα σχολικά βιβλία 

(Leikin, 2007). Στο τρίτο στάδιο, κατά το οποίο γίνεται εφαρμογή του σχεδίου 

επίλυσης, ο ικανός λύτης όμως θα επιλέξει και θα εφαρμόσει από όλες τις πιθανές 

λύσεις αυτή που θεωρεί πιο «εκλεπτυσμένη». Εκλεπτυσμένη θεωρείται η λύση που 

είναι οικονομική, απλή και ξεκάθαρη. Ακόμα κι αν έχουν σκεφτεί έναν τρόπο λύσης 

θα επιμείνουν μέχρι να βρουν κάποιον άλλο που θα ικανοποιεί την αισθητική τους, 

καθώς ένας τρόπος λύσης σύνθετος και με πολλές πράξεις τους προκαλεί την αίσθηση 

του ανικανοποίητου (Krutetskii, 1976). Μόνο οι ικανοί μαθητές μπαίνουν στη 

διαδικασία να αξιολογήσουν τη λύση τους, γιατί δεν τους ενδιαφέρει απλά το 

αποτέλεσμα. Ένας ικανός λύτης ξεχωρίζει, καθώς παρουσιάζει ευχέρεια στη σκέψη 

του, δηλαδή έχει την ικανότητα να αλλάξει τον τρόπο λύσης του προβλήματος, αν 

καταλάβει ότι δεν οδηγεί κάπου (Leikin, 2007). Ακόμα ο ικανός λύτης στο στάδιο αυτό 

παρουσιάζει ευελιξία στη σκέψη του. Ο ευέλικτος λύτης μπορεί να μεταβάλλει τις 

στρατηγικές του προκειμένου να ανταποκριθούν στην εργασία του και μπορεί να 

χρησιμοποιήσει πολλές τεχνικές  για να βρει την απάντηση (Elia, Heuvel-Panhuizen & 

Kolovou, 2009). Επίσης ελέγχει κάθε βήμα του και μπορεί να το αιτιολογήσει, είναι 

σίγουρος πως είναι σωστός. Στο τέταρτο στάδιο του ελέγχου είναι πολύ σημαντικό 

γνώρισμα των ικανών λυτών ότι επανέρχονται στο πρόβλημα και δεν σταματούν στη 

λύση του (Zazkis, Applebaum, 2007). Μπορεί ακόμα και μετά τη λύση του να 

σκεφτούν άλλους τρόπους λύσης και κάποιον πιο «εκλεπτυσμένο» τρόπο που θα τους 

ικανοποιεί (Krutetskii, 1976). Τέλος ένα ακόμη καθοριστικό χαρακτηριστικό των 

ικανών λυτών είναι πως ο ικανός λύτης έχει αναπτυγμένες  μεταγνωστικές ικανότητες 

που καθοδηγούν τις γνωστικές λειτουργίες (Kapa, 2001), δηλαδή μπορεί να εξηγήσει 

τα βήματα που ακολουθεί και να ελέγχει τις στρατηγικές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επίλυσης. Ακόμα οι ικανοί λύτες διαφέρουν ως προς τον τρόπο που τεκμηριώνουν τις 
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επιλογές τους. Οι ικανοί μαθητές αιτιολογούν περιεκτικά τον τρόπο που επιλύουν ένα 

πρόβλημα αποφεύγοντας τα περιττά λόγια (Krutetskii, 1976). Μπορεί να συνδέουν το 

πρόβλημα από την κατανόηση ακόμα με το αποτέλεσμα, κάτι που μπορεί να φαντάζει 

πως η σκέψη απουσιάζει από τη διαδικασία, στην πραγματικότητα όμως αυτό αποτελεί 

ανώτερο επίπεδο σκέψης, αφού η σύνδεση αυτή ήταν αποτέλεσμα αιτιολόγησης και 

δημιουργίας επιτυχών συνδέσεων (Kruteskii, 1976) . Οι ικανοί λύτες έχουν αφομοιώσει 

ότι η διαδικασία επίλυσης περιλαμβάνει την κατασκευή νοητικής αναπαράστασης του 

προβλήματος, την επινόηση σχεδίου, την εφαρμογή του σχεδίου και την επαλήθευσή 

του, ώστε  τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (Μώκος, 2012).  

Καταληκτικά χαρακτηριστικό των ικανών λυτών μαθηματικών προβλημάτων είναι ότι 

οι ικανοί λύτες μπορούν να λύσουν με επιτυχία προβλήματα εκτός του σχολικού 

βιβλίου, δηλαδή «εκτός ρουτίνας» αλλά και προβλήματα ανοιχτού τύπου (Leikin & 

Kloss, 2011).  

Μελέτες σχετικά με μαθητές με υψηλές επιδόσεις 

Το ζήτημα των μαθητών με υψηλές επιδόσεις αναφορικά με την επίλυση προβλήματος 

έχει μελετηθεί λίγο. Οι περισσότεροι θεωρούν τους μαθητές με υψηλές επιδόσεις 

«καλούς», χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά τους. 

Οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν εστιάσει στην παρατήρηση ορισμένων 

χαρακτηριστικών των ικανών λυτών και αν αυτά εντοπίζονται σε μαθητές με υψηλές 

επιδόσεις, όμως οι έρευνες που αφορούν στο σύνολο των χαρακτηριστικών του ικανού 

λύτη σε αυτή την ομάδα μαθητών εκλείπουν. Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα του 

Krutetskii (1976) η  οποία στόχευε στην ανάδειξη στο σύνολό τους των 

χαρακτηριστικών μαθητών με υψηλές επιδόσεις που θεωρούνται ικανοί στα 

μαθηματικά σε αντιδιαστολή με μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων. Το σύνολο των 

χαρακτηριστικών που ανέδειξε είναι τα εξής: η ανάλυση και σύνθεση των 

πληροφοριών ενός προβλήματος, η γενίκευση, η αιτιολόγηση, η ευελιξία, η 

μαθηματική μνήμη, η προσπάθεια για την επίτευξη «εκλεπτυσμένης» λύσης 

(Krutetskii, 1976).  

Υπάρχουν έρευνες που μελετούν την ευελιξία της σκέψης κατά τη διάρκεια επίλυσης 

ενός μαθηματικού προβλήματος. Οι Elia, Heuvel-Panhuizen & Kolovou (2009) 

μελέτησαν την ευελιξία στη σκέψη μαθητών τετάρτης δημοτικού με υψηλές επιδόσεις 

στην επίλυση προβλημάτων «εκτός ρουτίνας». Συγκεκριμένα επρόκειτο για 



26 

 

προβλήματα με αλληλένδετες μεταβλητές που απαιτούσαν την κατανόηση της μεταξύ 

τους σχέσης, δηλαδή του ότι όταν άλλαζε η μια τιμή άλλαζαν και οι υπόλοιπες. Η 

ευελιξία που μπορούσε να εμφανιστεί ήταν  δύο ειδών. Σύμφωνα με τους ερευνητές 

λοιπόν ο λύτης μπορεί να παρουσιάζει ευελιξία κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός 

προβλήματος ή να είναι ευέλικτος ως προς την επιλογή στρατηγικής επίλυσης ανάλογα 

με το είδος του προβλήματος, δηλαδή υπάρχει ευελιξία μέσα στο πρόβλημα και 

ευελιξία μεταξύ των προβλημάτων.  Οι μαθητές φάνηκε κατά την επίλυση να επιλέγουν 

στρατηγική δοκιμής και λάθους ή λεκτική-λογική στρατηγική. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι παρά τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών οι στρατηγικές επίλυσης ήταν 

φτωχές όπως και η χρήση ευρετικών, αντίθετα οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν τη 

στρατηγική δοκιμής και λάθους, η οποία αν και δεν ήταν πολύ προχωρημένη, είχε 

επιτυχία. Ορισμένοι μαθητές επίσης κατέγραφαν τις πιθανές λύσεις και αποδείκνυαν  ή 

έλεγχαν αυτές που θεωρούσαν πιο πιθανές. Αντίστοιχα σε έρευνα της Hammouri 

(2009) που απευθυνόταν σε 16 φοιτητές με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά 

από τους οποίους ζητήθηκε να λύσουν ένα πρόβλημα γεωμετρίας φάνηκε επίσης ότι 

σε μεγάλο βαθμό οι φοιτητές χρησιμοποίησαν τη στρατηγική δοκιμής -λάθους 

(Hammouri, 2009). Μάλιστα η στρατηγική αυτή δεν αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου 

σχεδίου, οι φοιτητές απλά δοκίμαζαν μέχρι να βρουν το σωστό.  Σχετικά με την 

ευχέρεια, δηλαδή στην εναλλαγή στρατηγικών μέσα στο πρόβλημα οι Elia, Heuvel-

Panhuizen & Kolovou (2009)  παρατήρησαν ότι οι περισσότεροι μαθητές επέμεναν στη 

χρήση της στρατηγικής που είχαν αρχικά επιλέξει, ακόμα κι αν αυτή δεν οδηγούσε 

κάπου ωστόσο αυτή η «επιμονή» στην ίδια στρατηγική δεν τους έκανε λιγότερο 

πετυχημένους λύτες. Οι λύτες με ευελιξία στην επιλογή στρατηγικής ανάλογα με το 

είδος του προβλήματος ήταν πιο καλοί λύτες αλλά και αυτοί αποτελούσαν μικρό 

ποσοστό στο σύνολο των παιδιών της έρευνας (Elia , van den Heuvel-Panhuizen, & 

Kolovou, 2009). Ωστόσο ο Krutetskii (1976,  όπ. αναφ. Κοντογιάννη, 2014) σε εκτενή 

έρευνα που έκανε σε ικανούς μαθητές εντόπισε τριών ειδών ευελιξία στους μαθητές 

αυτούς, καθώς μπορούν εύκολα να μεταβάλλουν τη σκέψη τους από μια πράξη σε μια 

άλλη ή από μια σκέψη σε μια άλλη, μπορούν να κάνουν «οικονομία» στη σκέψη τους 

παραλείποντας ενδιάμεσα βήματα και να αλλάζουν τις διαδικασίες που ακολουθεί η 

σκέψη τους (Κοντογιάννη, 2014). 

Κάποιες έρευνες εστίασαν στον τρόπο που οι καλοί μαθητές κατανοούν ένα πρόβλημα. 

Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν πως οι περισσότεροι φοιτητές με καλές επιδόσεις όταν 
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κλήθηκαν να λύσουν ένα πρόβλημα δεν αφιέρωσαν χρόνο στην κατανόηση του 

προβλήματος και την ανάλυσή του σε δεδομένα και ζητούμενα, δηλαδή δεν υπήρχε 

καμία εμπλοκή τους με το πρόβλημα (Hammouri, 2009). Η παρατήρηση αυτή έρχεται 

σε αντίθεση με τον Krutetskii (1976) που εντόπισε πως οι ικανοί μαθητές εντοπίζουν 

εύκολα τα δεδομένα ενός προβλήματος και αναδεικνύουν τις μαθηματικές σχέσεις που 

υπάρχουν μεταξύ τους (Krutetskii, 1976). Επίσης γενικότερα οι μαθητές που 

ξεχωρίζουν ακολουθούν μια βαθιά προσέγγιση στα μαθηματικά, έχουν ως στόχο την 

κατανόηση, επενδύουν συστηματικά χρόνο και παρουσιάζουν υψηλή επίγνωστη της 

κατανόησης και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών της μελέτης τους 

(Μπεμπένη, Καλδρυμίδου & Βαμβακούση, 2015).  Μια ακόμα παρατήρηση ήταν πως 

το σύνολο των φοιτητών, ακόμα και αυτοί που χρησιμοποίησαν γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές, δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα, κάτι που οδήγησε 

την ερευνήτρια στο συμπέρασμα ότι ακόμα και μαθητές με πολύ υψηλές επιδόσεις 

έχουν παρανοήσεις σε βασικές γεωμετρικές έννοιες, αφού το πρόβλημα που δόθηκε 

ήταν γεωμετρικού μετασχηματισμού (Hammouri, 2009). Συμπερασματικά οι «καλοί» 

μαθητές φάνηκε να υπολείπονται σε ευελιξία στη σκέψη, ευρετικές και μεταγνωστικές 

ικανότητες (Hammouri, 2009).  

Οι  Van den Heuvel-Panhuizen και Bodin-Baarends (2004) πραγματοποίησαν έρευνα 

σε μαθητές τετάρτης δημοτικού της Ολλανδίας που είχαν υψηλές επιδόσεις στα 

μαθηματικά αναφορικά με την επίλυση προβλήματος. Τα προβλήματα που 

επιλέχθηκαν αφορούσαν έννοιες που τα παιδιά είχαν συναντήσει στο σχολείο όμως δεν 

ήταν προβλήματα συνηθισμένα στα σχολικά βιβλία και τεστ των ολλανδικών 

σχολείων. Θα μπορούσαμε να τα αποκαλέσουμε προβλήματα «εκτός ρουτίνας». Μια 

παρατήρηση που έγινε ήταν ότι τα παιδιά αυτά δεν σημείωναν κάτι κατά τη διάρκεια 

της επίλυσης, αλλά δούλευαν «πνευματικά», ακόμη κι αν επρόκειτο για προβλήματα 

με πολλά δεδομένα που η καταγραφή τους θα βοηθούσε ώστε να επιλυθούν γρήγορα 

και σωστά τα προβλήματα αυτά. Τα παιδιά δεν προχωρούσαν στην καταγραφή 

πράξεων και αριθμών παρά μόνο εάν ήταν σίγουροι ότι δεν έκαναν λάθος. 

Επιβεβαιώνεται έτσι αυτό που πολλοί πιστεύουν, πως οι «καλοί» μαθητές δεν 

χρησιμοποιούν πρόχειρο χαρτί (Marja, V. D. H. P.& Conny, B. B., 2004). Ίδια ήταν 

και η παρατήρηση των Elia, Heuvel-Panhuizen & Kolovou (2009) οι οποίοι επίσης 

κατέγραψαν πως οι μαθητές στη διάρκεια επίλυσης των προβλημάτων κατέγραφαν 

ελάχιστα πράγματα, κάτι που, όπως αναφέρουν, ήταν αποτέλεσμα της άποψής τους 
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πως οι «έξυπνοι» γράφουν λίγο (Elia , van den Heuvel-Panhuizen, & Kolovou, 2009). 

Ο Krutetskii (1976) αναφέρει πως οι ικανοί μαθητές λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό 

νοερά, δηλαδή κάνουν τους περισσότερους υπολογισμούς στο μυαλό τους 

αποφεύγοντας την οποιαδήποτε καταγραφή (Krutetskii, 1976). Παρατηρήθηκε ακόμα 

πως αρκετά παιδιά δυσκολεύτηκαν στην επίλυση του προβλήματος που δόθηκε παρόλο 

που οι ερευνητές πίστευαν ότι το πρόβλημα ήταν κατανοητό. Υπήρξε ακόμα και 

δυσκολία στους υπολογισμούς όμως η αδυναμία αρκετών μαθητών να λύσουν το 

πρόβλημα αποδόθηκε στην απουσία γραπτών δεδομένων που θα υποστήριζαν την 

πορεία των σκέψεών τους καθώς επίσης και στην  απουσία προσπάθειας να 

προσεγγίσουν το πρόβλημα, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών δεν ξεκίνησε 

καν ή παράτησε την προσπάθεια για επίλυση  (Marja, V. D. H. P.& Conny, B. B., 

2004). Η παρατήρηση σχετικά με την αδυναμία επίλυσης προβλημάτων αναφέρθηκε 

και παραπάνω στην έρευνα της Hammouri, με τη διαφορά ότι εκεί η αποτυχία των 

μαθητών αποδόθηκε σε έλλειψη σχετικής γνώσης ή παρανοήσεις που είχαν. Η έρευνα 

αυτή καταληκτικά καταρρίπτει την επικρατούσα άποψη των δασκάλων ότι οι «καλοί» 

μαθητές δεν χρειάζονται υποστήριξη από τον δάσκαλο (Marja, V. D. H. P.& Conny, 

B. B., 2004).  

Ο Szabo (2015) μελέτησε τη συμπεριφορά μαθητών με καλές επιδόσεις κατά την 

επίλυση προβλημάτων που αποτελούσαν πρόκληση για τους μαθητές με σκοπό να 

αναδείξει τη σημασία της μαθηματικής μνήμης. Σαν μαθηματική μνήμη ορίζει τη 

μνήμη μαθηματικών σχέσεων, σχημάτων και μεθόδων επίλυσης προβλήματος. Μια 

παρατήρηση από την έρευνα αυτή είναι πως οι μαθητές, όταν δεν οδηγούνταν άμεσα 

σε κάποιο αποτέλεσμα, άρχιζαν να αγχώνονται και να επιστρέφουν σε αρχικό στάδιο 

της επιλυσης, δηλαδή στη μελέτη των πληροφοριών του προβλήματος. Φάνηκε πως 

πολλοί μαθητές είχαν καλές επιδόσεις χάρη στη μαθηματική τους μνήμη που τους 

οδηγούσε στο να δουλεύουν και να λύνουν ένα πρόβλημα.  Οι μαθητές προσέγγισαν 

τα προβλήματα είτε με αλγεβρικό τρόπο είτε με μεθόδους αριθμητικής, όμως όλοι 

ανεξαρτήτως μεθόδου οδηγήθηκαν σε σωστό αποτέλεσμα, χωρίς ωστόσο κανένας να 

οδηγείται σε γενικεύσεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον Krutetskii (1976) ο οποίος 

εντόπισε ότι οι ικανοί μαθητές μπορούσαν εύκολα να γενικεύουν τις γνώσεις αλλά και 

τις μεθόδους με τις οποίες λύνουν ένα πρόβλημα, ωστόσο η έρευνα του Szabo (2015) 

συμφωνεί σε ότι αφορά τη μνήμη με τον Krutetskii (1976), ο οποίος εντόπισε ότι οι 

ικανοί μαθητές μπορούσαν να διατηρούν στη μνήμη τους κάποιο πρόβλημα που έλυναν 
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και να ανακαλέσουν τις σχέσεις των δεδομένων αλλά και τη στρατηγική που είχαν 

εφαρμόσει για να το λύσουν (Krutetskii, 1976).  Παρατηρήθηκε ακόμα από τον Szabo 

(2015) πως οι μαθητές έλυσαν τα προβλήματα ακολουθώντας τα στάδια επίλυσης του 

Polya, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στις προηγούμενες έρευνες οι οποίες αντίθετα 

κάνουν λόγο για «φτωχές» στρατηγικές. Επίσης κατά τη διάρκεια της επίλυσης, αν οι 

λύτες οδηγούνταν σε αδιέξοδο, δεν άλλαζαν τη μέθοδό τους, αλλά ξεκινούσαν ξανά 

από την αρχή χωρίς να εγκαταλείπουν την προσπάθεια, αυτό σημαίνει ότι στερούνταν 

ευελιξίας σκέψης κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος, κάτι που συμφωνεί με 

τα αποτελέσματα της έρευνας των Elia, Heuvel-Panhuizen & Kolovou (2009). Όλα τα 

παραπάνω συντελούν σε ένα ακόμη τελικό συμπέρασμα πως οι μαθητές με υψηλές 

επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα χαρισματικοί στα μαθηματικά (Szabo, 2015).  

Οι Kramarski, Mevarech & Arami (2002) μελέτησαν τα αποτελέσματα των 

μεταγνωστικών στρατηγικών στην επίλυση αυθεντικών μαθηματικών προβλημάτων σε 

91 μαθητές διαφόρων επιδόσεων της 7ης τάξης γυμνασίου. Ως αυθεντικά προβλήματα 

σύμφωνα με τους Forman και Steen (2000, όπ. αναφ. Kramarski, Mevarech & Arami, 

2002) όρισαν τα προβλήματα που δεν λύνονται με άμεση εφαρμογή ενός αλγόριθμου 

(Kramarski, Mevarech & Arami, 2002).Τονίζεται ακόμα ότι τα προβλήματα αυτά 

έχουν ρεαλιστικά δεδομένα που μπορεί να υπολείπονται πληροφοριών ή σύνθετα 

μαθηματικά δεδομένα, μπορούν να προσεγγιστούν με διαφορετικούς τρόπους, 

βασίζονται σε μαθηματική γνώση και ικανότητες και ζητούν από τους λύτες 

διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης στις λύσεις τους (Kramarski, Mevarech & 

Arami, 2002, σ. 226).  Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες με μαθητές διαφορετικών 

επιδόσεων και οι δάσκαλοι ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο προκειμένου να 

διδάξουν μεταγνωστικές δεξιότητες. Οι μαθητές υποβλήθηκαν σε ένα τεστ στην αρχή 

της χρονιάς, ακολούθησαν έξι εβδομάδες με παρεμβάσεις από τις δασκάλες και ένα 

τελικό τεστ. Βρέθηκε ότι όλοι μαθητές ανεξαρτήτως επίδοσης ωφελούνται από την 

εκπαίδευση για την απόκτηση μεταγνωστικών στρατηγικών. Επιπλέον οι μαθητές που 

έχουν τέτοιου είδους ικανότητες μπορούν συνειδητά να επιλέξουν τη στρατηγική που 

θα ακολουθήσουν και να τεκμηριώσουν την επιλογή τους. Οι καλοί μαθητές 

εμβαθύνουν σε ένα πρόβλημα, ενώ οι κακοί λειτουργούν πιο επιφανειακά και μένουν 

στις λέξεις-κλειδιά για την επίλυση του προβλήματος. Άρα αυτό που διαχωρίζει τους 

μαθητές στην επίλυση προβλήματος είναι οι μεταγνωστικές τους ικανότητες, κάτι το 

οποίο αναδεικνύεται από την παρούσα έρευνα. Σημειώνεται ακόμα πως οι μαθητές με 
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καλές επιδόσεις μπορούν να τεκμηριώνουν καλύτερα τις επιλογές τους για την επίλυση 

ενός προβλήματος (Kramarski, Mevarech & Arami, 2002). Παρόμοιος ήταν και ο 

στόχος της έρευνας των Montague & Bos (1990), οι οποίοι μελέτησαν τα γνωστικά 

χαρακτηριστικά , δηλαδή ευρετικές που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια 

της επίλυσης και μεταγνωστικά χαρακτηριστικά, πιο συγκεκριμένα τη γνώση 

στρατηγικών επίλυσης και την ελεγχόμενη χρήση τους κατά την επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων από μαθητές της 8ης τάξης ποικίλων δυνατοτήτων. Στην ουσία 

μελετήθηκε η γνώση στρατηγικών και η συνειδητή ή μη χρήση τους. Φάνηκε πως οι 

υψηλών δυνατοτήτων μαθητές ήταν ικανότεροι λύτες προβλημάτων, κάτι που δεν 

οφειλόταν στην ικανότητα εκτέλεσης πράξεων. Επίσης μπορούσαν να αιτιολογήσουν 

και να ελέγξουν τη χρήση στρατηγικών επίλυσης προβλήματος, ευρήματα που 

διαφοροποιούνται από αυτά της έρευνας του Szabo (2015) που αναφέρεται παραπάνω. 

Άρα για να είναι επιτυχημένος ένας μαθητής, χρειάζεται να αναπτύξει μεταγνωστικές 

ικανότητες  και στρατηγικές τις οποίες όμως θα είναι σε θέση να ελέγχει (Montague & 

Bos, 1990).  

Βασισμένη σε παλαιότερα ευρήματα ερευνών που ανέφεραν ότι οι απεικόνιση με 

σχήματα σχετίζεται με την επιτυχία στην επίλυση προβλήματος σε αντίθεση με την 

εικονογραφική απεικόνιση, η Van Garderen (2006) μελέτησε τη χωρική οπτικοποίηση 

και τις οπτικές εικόνες σε συνάρτηση με την επίλυση προβλήματος σε μαθητές 

ποικίλων δυνατοτήτων. Από την έρευνα προκύπτει πως οι χαρισματικοί μαθητές είχαν 

αναπτυγμένη τη χωρική οπτικοποίηση, κάτι που τους βοηθούσε στην επίλυση 

προβλημάτων και τους έκανε να υπερέχουν έναντι των άλλων μαθητών. Διαπιστώθηκε 

ακόμα πως οι μαθητές με αναπτυγμένη τη χωρική οπτικοποίηση χρησιμοποιούσαν 

σχηματική απεικόνιση. Η εικονιστική απεικόνιση ήταν χαρακτηριστικό των αδύναμων 

μαθητών. Δηλαδή οι «καλοί» μαθητές μπορούσαν να απεικονίζουν ποιοτικότερα ένα 

λεκτικό πρόβλημα και να το λύνουν (van Garderen, 2006) . Οι μαθητές με υψηλές 

επιδόσεις είχαν την τάση να λύνουν προβλήματα κάνοντας χωρική διαδικασία ενώ οι 

άλλοι ήταν πιο αναλυτικοί στον τρόπο λύσης που επέλεγαν, τονίζεται λοιπόν η 

εξέχουσα σημασία της χωρικής απεικόνισης για την επίλυση προβλημάτων, δηλαδή 

της ικανότητας του λύτη να αναπαριστά χωρικά τις πληροφορίες, ενώ εξίσου 

σημαντική είναι και η ικανότητα λεκτικής ανάλυσης του προβλήματος (Zhu, 2007). 

Στην έρευνα αυτή βέβαια δίνεται φυλετική διάσταση στο θέμα. Η Stylianou (2002) 

μελέτησε επίσης τη σχέση της οπτικοποίησης με την επίλυση προβλήματος αλλά αυτή 
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τη φορά σε μαθηματικούς με διδακτορικό από τους οποίους ζητήθηκε να λύσουν πέντε 

προβλήματα και να λένε δυνατά τη σκέψη τους. Οι μαθηματικοί χρησιμοποίησαν 

διαγράμματα για την επίλυση προβλημάτων τα οποία φάνηκε να τους βοηθούν να 

οργανώνουν τη σκέψη τους και να αναλύουν το πρόβλημα. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στο διάγραμμα και την ανάλυση φαίνεται να δημιουργεί ικανούς λύτες προβλημάτων 

(Stylianou, 2002). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα παραπάνω αναφέρθηκαν σχετικά 

με την καταγραφή των δεδομένων ενός προβλήματος, καθώς μαθητές που θεωρούνταν 

καλοί απέφευγαν την καταγραφή δεδομένων, κάτι που τους οδηγούσε και σε λάθη στην 

επίλυση προβλημάτων (Elia , van den Heuvel-Panhuizen, & Kolovou, 2009). 

Συνοψίζοντας υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη ότι οι υψηλές επιδόσεις καθορίζουν 

το αν ένας μαθητής είναι «καλός» και αυτονόητα οι «καλοί» μαθητές θεωρούνται και 

ικανοί στα μαθηματικά και την επίλυση προβλημάτων. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

επιβεβαιώνεται από τις έρευνες καθώς αποδεικνύεται ότι οι μαθητές με υψηλές 

επιδόσεις στα μαθηματικά δεν είναι απαραίτητα ικανοί λύτες προβλημάτων.  Σαφώς 

και παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν όπως είναι 

η μαθηματική μνήμη, όμως συχνά στερούνται στρατηγικής και δεν είναι ξεκάθαρο αν 

υπάρχει ευελιξία στη σκέψη, αφού τα αποτελέσματα των ερευνών διαφέρουν. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν ακόμα και παρανοήσεις. Ωστόσο πρόκειται για 

ένα πεδίο το οποίο δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος, σε αντίθεση με τη χαρισματικότητα 

και τους μαθητές με δυσκολίες, συνεπώς προσφέρει τη δυνατότητα για έρευνα.  Κάτι 

τέτοιο βέβαια σχετίζεται και με το τι αφορά η ικανότητα στα μαθηματικά. Σύμφωνα με 

τον Krutetskii (1976) η ικανότητα στα μαθηματικά είναι δύο ειδών η δημιουργική 

ικανότητα και η σχολική ικανότητα. Από την επιστημονική ή δημιουργική ικανότητα 

προκύπτουν αποτελέσματα κι επιτεύγματα που είναι σημαντικά για την ανθρωπότητα 

στο σύνολό της. Η σχολική ικανότητα αφορά στην εκμάθηση μαθηματικών γνώσεων 

και την απόκτηση δεξιοτήτων που με γρήγορο και επιτυχημένο τρόπο. Η δεύτερη δεν 

αποτελεί απαραίτητα γνήσια μαθηματική ικανότητα. Άρα ένας μαθητής με υψηλές 

επιδόσεις και διακρίσεις δεν είναι απαραίτητα ένας «ικανός» μαθητής αλλά μπορεί 

απλά να διαθέτει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει. 

Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό θέμα καθώς δημιουργεί ερωτήματα αναφορικά με 

το ποιοι ξεχωρίζουν στα μαθηματικά και ποια χαρακτηριστικά τους κάνουν 

ξεχωριστούς.  

Μαθητές με διακρίσεις 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να αξιολογήσει και να 

διακρίνει μαθητές για τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά. Φαίνεται όμως πως μία 

τέτοια διάκριση αποτελεί υποκειμενικό ζήτημα, καθώς έχει να κάνει με το τι κανείς 

θεωρεί σημαντικό για τα μαθηματικά και το πού διακρίνεται ο κάθε μαθητής. Ένας 

τρόπος είναι οι μαθητές να διακριθούν ανάλογα με τις σχολικές τους επιδόσεις, άρα 

αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές αυτοί διακρίνονται με βάση την εκτίμηση του δασκάλου 

και τις υψηλές επιδόσεις στις δραστηριότητες που καλούνται να διεκπεραιώσουν στο 

σχολείο, ενώ ένας άλλος τρόπος διάκρισης είναι με βάση τα αποτελέσματά τους σε 

κάποιο συγκεκριμένο τεστ που μετρά συγκεκριμένο πεδίο στα μαθηματικά, όπως για 

παράδειγμα την επίλυση προβλήματος ή τη χωρική ικανότητα. Οι επιδόσεις στα τεστ 

θεωρούνται σαν ένα σημαντικό μέσο μέτρησης της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 

(Casey, Nuttall, Pezaris, and Benbow, 1995; Halpern, 2000; Stumpf and Stanley, 1998 

όπ. αναφ. Zhu, 2007). Όμως οι ερευνητές θεωρούν πως δεν αρκεί να ξεχωρίζει κανείς 

μόνο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αλλά συνολικά. Έτσι ο συνδυασμός της εκτίμησης 

του δασκάλου με την επίδοση σε κάποιο τεστ δείχνει να αποτελεί τον πιο αντικειμενικό 

τρόπο διάκρισης μαθητών με υψηλές επιδόσεις (Marja, V. D. H. P.& Conny, B. B., 

2004). Ομοίως και οι Elia, Heuvel-Panhuizen & Kolovou (2009) θεωρούν μαθητές με 

υψηλές επιδόσεις τους μαθητές που έχουν υψηλή βαθμολογία στα τεστ των 

μαθηματικών και ο δάσκαλός τους τους ξεχωρίζει σαν μαθητές με υψηλή επίδοση. Τα 

ποσοστά αυτών των μαθητών συνήθως αντιστοιχούν σε μικρό μέρος του συνόλου των 

μαθητών περίπου 20-25% (Marja, V. D. H. P.& Conny, B. B., 2004; Elia, Heuvel-

Panhuizen & Kolovou, 2009). Βέβαια οι παραπάνω διακρίσεις δεν συνιστούν 

απαραίτητα ικανούς μαθητές, καθώς πολλά από τα τεστ «ικανότητας» είναι 

προσανατολισμένα στην αξιολόγηση ικανοτήτων υπολογισμού (Κοντογιάννη, 2014). 

Επίσης όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με τον Kruteskii (1976) η καλή επίδοση στα 

σχολικά μαθηματικά δεν συνιστά ικανότητα στα μαθηματικά (Kruteskii, 1976).  

Στη συγκεκριμένη έρευνα η  πρόκληση είναι να βρεθεί αν μαθητές που ξεχωρίζουν για 

τις επιδόσεις τους είναι ικανοί λύτες προβλημάτων. Έτσι διάκριση είναι κάτι που 

κρίνεται διαφορετικά. Η διάκριση αφορά στην επίτευξη υψηλής επίδοσης σε έναν 

διαγωνισμό μαθηματικών. Χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική απόδειξη, επικρατεί μια 

γενικότερη πεποίθηση πως οι μαθητές που έχουν ξεχωρίσει σε επίσημους 

διαγωνισμούς μαθηματικών θεωρούνται επιτυχημένοι. Κατά κάποιο τρόπο η επιτυχία 

σε έναν μαθηματικό διαγωνισμό είναι συνώνυμο της ικανότητας στα μαθηματικά. Έτσι 
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ο λόγος που για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκαν μαθητές με διακρίσεις είναι πως 

οι μαθητές αυτοί πιστοποιημένα ξεχωρίζουν από το σύνολο των συμμαθητών τους και 

δεν ξεχωρίζουν μόνο στο σχολείο αλλά και σε πλαίσια στα οποία υπάρχει μια 

αντικειμενική βαθμολόγηση. Δηλαδή πρόκειται για μια ομάδα που αντιπροσωπεύει 

τους καλύτερους μαθητές μιας τάξης και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μια 

«ελίτ» ομάδα μαθητών για κάθε σχολείο αναφορικά με τις καλές επιδόσεις στα 

μαθηματικά  και σίγουρα είναι μειοψηφία μέσα σε μια σχολική τάξη.   

Λίγα λόγια για τους ελληνικούς διαγωνισμούς… 

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία κάθε χρόνο διοργανώνει διαγωνισμό μαθηματικών 

για μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ δημοτικού. Στον διαγωνισμό υπάρχει η πρώτη 

φάση το «Παιχνίδι και Μαθηματικά», στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι 

μαθητές προαιρετικά, καθώς λαμβάνει χώρα σε όσα σχολεία επιθυμούν την ίδια ημέρα 

και ώρα, συνήθως την άνοιξη κάθε χρόνου. Όσοι ξεχωρίσουν εκεί, μπορούν να λάβουν 

μέρος στην επόμενη φάση. Ο παιδαγωγικός σκοπός του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, είναι : να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα μαθηματικά 

κρύβουν ομορφιά και προσφέρουν πολλές δυνατότητες στη ζωή μας, να εκτιμήσουν τη 

χρήση των μαθηματικών σε πολλές εφαρμογές, να χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική 

τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα. Ο «Μικρός Ευκλείδης» είναι η 

δεύτερη φάση του διαγωνισμού, οργανώνεται κάθε χρόνο λίγο πριν τη λήξη του 

σχολικού έτους από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και απευθύνεται σε παιδιά 

των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Υπάρχουν διαφορετικά θέματα 

για τους μαθητές ανάλογα με την τάξη τους, τα οποία καλύπτουν το εύρος της ύλης 

κάθε τάξης. Πρόκειται για μια εξέταση διάρκειας τριών ωρών κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι μαθητές καλούνται να λύσουν περίπου πέντε μαθηματικά προβλήματα που 

όμως διαφέρουν από αυτά των σχολικών βιβλίων. Τα προβλήματα αυτά θεωρούνται 

«έξυπνα» και για αυτό οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν μαθηματική σκέψη.  

Στον διαγωνισμό Καγκουρό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σελίδα του 

διαγωνισμού: « μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από την Β΄ Δημοτικού μέχρι 

τη Γ΄ Λυκείου, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη μορφή του Σχολείου τους (Δημόσιο, 

Ιδιωτικό, κ.λπ.). Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις 

μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα 
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Μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα Μαθηματικά είναι 

αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού. 

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα Μαθηματικά είναι μία 

κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα Μαθηματικά 

καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να 

απευθύνονται μόνο σε λίγους.» (kangaroo) 

Να σημειωθεί πως στον συγκεκριμένο διαγωνισμό τα θέματα είναι κοινά για τους 

μαθητές ανά δύο τάξεις (Γ και Δ τάξη μαζί, Ε και Στ τάξη μαζί). Οι μαθητές καλούνται 

να επιλύσουν προβλήματα που διαφέρουν από αυτά των σχολικών βιβλίων, είναι 

πρωτότυπα, διασκεδαστικά και απαιτούν καλή οργάνωση των δεδομένων  και 

ανακάλυψη των σχέσεων που υπάρχουν σε κάθε πρόβλημα. Όλα δίνονται σε μορφή 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και εξετάζουν τη 

χωρική ικανότητα αλλά και την ικανότητα επίλυσης προβλήματος.   

Πρόκειται λοιπόν για δύο διαγωνισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν προβλήματα εκτός 

ρουτίνας και για τον λόγο αυτό μαθητές που κατορθώνουν υψηλή βαθμολογία σε 

αυτούς, μπορούν να θεωρηθούν μαθητές υψηλών επιδόσεων.  

Αναγκαιότητα για μια καινούργια έρευνα 

Αναζητώντας έρευνες αναφορικά με μαθητές που έχουν καλές σχολικές επιδόσεις ως 

προς την ικανότητα επίλυσης προβλήματος, βρέθηκε πως πρόσφατα έχουν μελετηθεί 

μόνο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ικανών λυτών σε αυτή την ομάδα μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν έρευνες που έχουν εστιάσει μόνο στην ευελιξία και την 

ευχέρεια ή μόνο στην ποιότητα των λύσεων ή μόνο στην οπτικοποίηση των 

προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν έρευνες που εστιάζουν σε μαθητές που 

θεωρούνται ικανοί στα μαθηματικά με σκοπό να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά όσων 

είναι πραγματικά ικανοί στα μαθηματικά. Και πάλι όμως οι περισσότερες από τις 

έρευνες αυτές εστιάζουν σε κάποια χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε ικανούς 

μαθητές και στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται. Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα του 

Krutetskii (1976) ο οποίος εντοπίζει το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός ικανού 

μαθητή όμως δεν υπάρχει κάποια άλλη έρευνα που να συγκεντρώνει τα 

χαρακτηριστικά αυτά στο σύνολό τους.  Αντίθετα υπάρχει πλήθος ερευνών για μαθητές 

με κακές επιδόσεις ενώ παρατηρείται μια τάση μελέτης με αντικείμενο τους μαθητές 

που είναι χαρισματικοί στα μαθηματικά. Ωστόσο είναι κρίσιμη η μελέτη της ομάδας 
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των μαθητών που διακρίνονται για τις επιτυχίες τους στα μαθηματικά, αφού έτσι θα 

μάθουμε πολλά όχι μόνο για την ικανότητά τους, αλλά και για την ποιότητα και τις 

απαιτήσεις που υπάρχουν σε μία σύγχρονη, ελληνική σχολική τάξη. Ακόμα, σύμφωνα 

με όσα προέκυψαν από τη βιβλιογραφική έρευνα, δεν είναι αναγκαίο ένας μαθητής που 

έχει καλές επιδόσεις να είναι πραγματικά ικανός στα μαθηματικά. Λαμβάνοντας έτσι 

ως δεδομένο το γεγονός ότι οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις θεωρούνται και ικανοί στα 

μαθηματικά, κάτι που δεν ισχύει πάντα, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή μιας έρευνας 

που να ερευνά καλούς μαθητές ως προς το σύνολο των χαρακτηριστικών που εμφανίζει 

ένας ικανός λύτης προβλημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι καλοί μαθητές 

είναι και ικανοί στην επίλυση προβλημάτων.  

ΣΚΟΠΟΣ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπός της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σκοπό να εντοπίσει σε ποιο βαθμό η διάκριση σε 

μαθηματικούς διαγωνισμούς σχετίζεται με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε 

μαθητές της Ε΄ και Στ’ δημοτικού και πιο συγκεκριμένα αν μαθητές της Ε΄ και Στ’ 

τάξης του δημοτικού με διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς είναι ικανοί λύτες 

μη συμβατικών προβλημάτων.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερωτήματα με βάση τα οποία σχεδιάστηκε η έρευνα είναι τα εξής.  

Οι μαθητές με διακρίσεις: 

• Σε ποιο βαθμό ακολουθούν τα στάδια επίλυσης προβλήματος; 

• Διαχωρίζουν τις περιττές πληροφορίες ενός προβλήματος; 

• Δημιουργούν συνδέσεις με άλλα προβλήματα κι γενικεύσεις; 

• Δημιουργούν σχέδια για να κατανοήσουν ένα πρόβλημα; 

• Εμφανίζουν ευελιξία και ευχέρεια στα στάδια επίλυσης; 

• Προτείνουν ποιοτικές λύσεις; 

• Υποστηρίζουν μεταγνωστικά τη διαδικασία της επίλυσης; 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ορισμός Ικανού Λύτη Προβλημάτων  
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Ο ικανός λύτης διαφοροποιείται, γιατί μπορεί να λύνει με επιτυχία προβλήματα «εκτός 

ρουτίνας» και ανοιχτού τύπου (Leikin & Kloss, 2011). Ακόμα ακολουθεί τα τέσσερα 

στάδια επίλυσης προβλήματος, όπως έχουν επισημανθεί από Polya (1998)  και σε κάθε 

στάδιο εμφανίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

Πρώτο στάδιο: το στάδιο της μετάφρασης. Ο λύτης διαβάζει το πρόβλημα και το 

μεταφράζει σε δεδομένα και ζητούμενα, χωρίς να επηρεάζεται από περιττές 

πληροφορίες και χωρίς να χάνεται σε ασαφείς δομές (Borovik & Gardiner, 2007). 

Συνθέτει απευθείας τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των δεδομένων (Krutetski, 1976). 

Αν το κρίνει απαραίτητο, δημιουργεί κάποιο σχέδιο ή διάγραμμα (Polya, 1998). Επίσης 

μπορεί να επιστρατεύσει κάποια στρατηγική κατανόησης όπως να αντικαταστήσει τους 

αριθμούς με άλλους μικρότερους ή να ξαναδιατυπώσει το πρόβλημα.  

Δεύτερο στάδιο: κατάστρωση σχεδίου. Ο ικανός λύτης δημιουργεί συνδέσεις με άλλα 

προβλήματα που έχει λύσει και παρουσιάζει ευελιξία.  

Η δημιουργία συνδέσεων είναι μια ιδιότητα των ικανών λυτών, οι οποίοι μπορούν 

εύκολα να γενικεύουν προβλήματα τα οποία λύνουν και να τα κατηγοριοποιούν. Έτσι 

κάθε φορά που συναντούν ένα πρόβλημα το τοποθετούν σε κάποια από τις γνωστές 

κατηγορίες και ανακαλούν από το μυαλό τους τη στρατηγική που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν ή συνθέτουν μια νέα στρατηγική βασισμένοι στις προηγούμενες που 

έχουν χρησιμοποιήσει (Silver, 1979). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στην 

ικανότητά τους να διατηρούν στη μνήμη τους για καιρό τα προβλήματα που συναντούν 

(Krutetskii, 1976). 

Η ευελιξία σε αυτό το στάδιο αφορά την εύρεση πολλών τρόπων λύσης για το ίδιο 

πρόβλημα. (Leikin, 2007). Οι λύσεις του είναι ανώτερες και πρωτότυπες, δηλαδή δεν 

συναντώνται σε σχολικά βιβλία (Maier &Janzen, 1969).  

Τρίτο στάδιο: εφαρμογή του σχεδίου επίλυσης. Ο ικανός λύτης επιλέγει τη λύση που 

θεωρεί «εκλεπτυσμένη» και την εφαρμόζει, παρουσιάζει ευελιξία, ευχέρεια και 

αιτιολογεί συνεχώς αυτά που κάνει. 

«Εκλεπτυσμένη» θεωρείται η λύση που είναι οικονομική, απλή και ξεκάθαρη, δηλαδή 

η λύση που δομείται από λίγες πράξεις και ξεκάθαρη αιτιολόγηση (Krutetskii, 1976).  

Η ευελιξία αναφέρεται στον αριθμό των λύσεων που δημιουργούνται από έναν λύτη 

για το ίδιο πρόβλημα (Leikin, 2007). 
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Η ευχέρεια αφορά στις εναλλαγές μεταξύ διάφορων λύσεων (Leikin, 2007). Επίσης 

αφορά την αλλαγή στρατηγικής από τον λύτη προκειμένου να ανταποκριθεί στην 

εργασία του και στη χρήση πολλών τεχνικών που θα τον βοηθήσουν να βρει την 

απάντηση (Elia , van den Heuvel-Panhuizen, & Kolovou, 2009). Η έλλειψή της 

σημαίνει εμμονή στην ίδια στρατηγική ακόμα κι όταν είναι λανθασμένη.  

Τέταρτο στάδιο: έλεγχος. Ο ικανός λύτης επιστρέφει στο πρόβλημα (κοιτάζει προς τα 

πίσω) και ελέγχει αν έχει απαντήσει στο ερώτημα αξιοποιώντας σωστά τα δεδομένα 

και ικανοποιώντας τη συνθήκη (Polya, 1998). Ελέγχει  ακόμα αν το αποτέλεσμά του 

είναι λογικό και επαληθεύει. Επιπλέον ο ικανός λύτης έχει την ιδιότητα να αναζητά κι 

άλλους τρόπους λύσης, ακόμα κι αν έχει βρει το αποτέλεσμα, δηλαδή επιστρέφει στο 

πρόβλημα και δεν σταματά στη λύση (Zazkis & Applebaum, 2007). Αυτό γίνεται, γιατί 

για τον ικανό λύτη σημαντικό είναι όχι μόνο να δώσει απάντηση, αλλά να ικανοποιήσει 

και την αισθητική του με τη  λύση στην οποία θα καταλήξει (Krutetskii, 1976).  

Ο ικανός λύτης σε όλη τη διάρκεια της επίλυσης επιστρέφει στο πρόβλημα συχνά για 

να ελέγχει τα βήματά του. Τέλος γνώρισμα του ικανού λύτη είναι η μεταγνωστική 

υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της επίλυσης, δηλαδή ότι εξηγεί τα βήματά του και ότι 

ελέγχει τη στρατηγική του (Kapa, 2001). Τεκμηριώνει όμως τις επιλογές του με 

σύντομο, περιεκτικό και ξεκάθαρο τρόπο, χωρίς περιττά λόγια (Krutetskii, 1976).  

Ο λύτης που εμφανίζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο σύνολό τους 

θεωρείται ικανός.  

Συνοψίζοντας ικανός θεωρείται ο λύτης προβλημάτων εκτός ρουτίνας που ακολουθεί 

τα τέσσερα στάδια επίλυσης και κατά το πρώτο στάδιο επίλυσης εντοπίζει τα χρήσιμα 

δεδομένα στην εκφώνηση του προβλήματος, διαχωρίζοντας τις περιττές πληροφορίες, 

συνθέτει τις μαθηματικές σχέσεις κάνοντας χρήση κάποιας στρατηγικής κατανόησης ή 

απεικονίζοντας με κάποιο σχέδιο το πρόβλημα. Στο δεύτερο στάδιο δημιουργεί 

συνδέσεις με άλλα προβλήματα και παρουσιάζει ευελιξία, στο τρίτο στάδιο επιλέγει να 

δώσει την ποιοτικότερη λύση που σκέφτηκε στο πρόβλημα, παρουσιάζει ευελιξία και 

ευχέρεια και τέλος στο τέταρτο στάδιο ελέγχει, παρουσιάζει ευελιξία και προσπαθεί να 

σκεφτεί μια καλύτερη λύση (βλ. Πίνακα 1). Επίσης σε όλη τη διάρκεια της επίλυσης 

υποστηρίζει μεταγνωστικά όλη τη διαδικασία και τεκμηριώνει χωρίς περιττά λόγια ό,τι 

κάνει. 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Ικανού Λύτη ανά Στάδιο Επίλυσης 

Στη συνέχεια παρατίθεται η  αναμενόμενη συμπεριφορά του λύτη που φανερώνει την 

ύπαρξη του εκάστοτε χαρακτηριστικού.  

Χαρακτηριστικό Συμπεριφορά 

άμεση κατανόηση 

του προβλήματος 

1. Εντοπισμός χρήσιμων πληροφοριών/ πιθανή καταγραφή 

τους 

2. Εντοπισμός άχρηστης πληροφορίας 

3. Ανάδειξη μαθηματικής σχέσης  

4. Πιθανή κατασκευή σχεδίου  

δημιουργία 

συνδέσεων- 

γενικεύσεων 

1. Κατηγοριοποιεί το πρόβλημα 

2. Βρίσκει έναν τρόπο λύσης και τον χρησιμοποιεί σε 

όμοιες καταστάσεις 

ευελιξία 1. Εύρεση πολλών τρόπων λύσης 

ευχέρεια 1. Εντοπισμός λάθους στη στρατηγική και επιστράτευση 

νέας 

2. Εναλλάσσει στρατηγικές 

ποιότητα λύσης 1. Προτείνει λύσεις που διαφέρουν, είναι πρωτότυπες 

2. Από τις πολλές λύσεις που σκέφτηκε επιλέγει την 

καλύτερη 

μεταγνωστικές 

δεξιότητες 

1. Εντοπίζει αν πρόκειται για εύκολο ή δύσκολο 

πρόβλημα 

2. Εκτιμά το αποτέλεσμα 

3. Εξηγεί ό,τι κάνει 

4. Τεκμηριώνει απλά, κατανοητά, χωρίς περιττά λόγια 

5. Ελέγχει 

1ο Στάδιο: 

• άμεση 

κατανόηση 

προβλήματος  

• σύνθεση 

μαθηματικών 

σχέσεων 

• στρατηγική 

κατανόησης 

2ο  Στάδιο: 

• δημιουργία 

συνδέσεων 

• ευελιξία 

3ο Στάδιο: 

• ποιοτική λύση 

• ευελιξία 

• ευχέρεια 

4ο Στάδιο: 

• έλεγχος 

• ευελιξία 

• ποιοτική λύση 
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6. Επιμένει μέχρι να οδηγηθεί σε λύση 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά και Συμπεριφορές Ικανού Λύτη 

Προβλήματα «εκτός ρουτίνας» - ανοιχτού τύπου 

Σύμφωνα με τους Mayer και Wittrock (1996, όπ. αναφ. Jonassen, 2000) υπάρχουν τα 

προβλήματα ρουτίνας, δηλαδή προβλήματα με τα οποία οι μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι, δείχνουν πιο «καλώς δομημένα» στον έμπειρο λύτη και δεν απαιτούν 

τόση προσοχή για την επίλυσή τους, υπάρχουν όμως και τα προβλήματα εκτός 

ρουτίνας, προβλήματα που δεν είναι συνηθισμένα και γι’ αυτό απαιτούν ενσυναίσθηση 

από τον λύτη (Jonassen, 2000). 

Τα προβλήματα ανοιχτού τύπου είναι εκείνα που δεν έχουν ξεκάθαρη δομή, 

απουσιάζουν δεδομένα ή υπάρχουν υποθέσεις. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια 

προκαθορισμένη πορεία που να εγγυάται το σωστό αποτέλεσμα (Yee, 2002). 

Πρόκειται για προβλήματα που μπορούν να λυθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους 

και συνδέονται με τη δημιουργικότητα ( Kattou, Kontoyianni, Pitta-Pantazi, & 

Christou, 2011). 

Διακριθέντες είναι οι μαθητές που όχι μόνο έχουν καλές επιδόσεις στο μάθημα των 

μαθηματικών στο σχολείο, αλλά έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς μαθηματικών όπως 

είναι ο διαγωνισμός «Καγκουρό» και «Μικρός Ευκλείδης» της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Μέθοδος 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2017 και ήταν ποιοτική. 

Έγινε μελέτη περίπτωσης και για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν κλινικές 

συνεντεύξεις (Zazkis& Hazzan, 1998) με τη μέθοδο της φωναχτής σκέψης (Charters, 

2003). Ο λόγος που επιλέχθηκε η μέθοδος αυτή είναι ότι αποτελεί το καταλληλότερο 

μέσο για αναγνώριση και περιγραφή μιας διαδικασίας ή καλύτερα για «να μπει κανείς 

στο μυαλό του μαθητή» (Zazkis& Hazzan, 1998). Η μέθοδος της φωναχτής σκέψης 

είναι κατάλληλη για την καταγραφή ανώτερων επιπέδων σκέψης, αλλά και για τον 

εντοπισμό ατομικών διαφορών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ίδιας ατομικής 

εργασίας (Charters, 2003).  Κάθε πρόβλημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

δραστηριοποιηθεί ο μαθητής και το αποτέλεσμα του διαλόγου που γίνεται μπορεί να 

λειτουργήσει σαν παράθυρο για τον εκπαιδευτικό στη σκέψη του μαθητή ( Hunting, 

1997). Ακόμα η μέθοδος αυτή παρέχει ευελιξία, αφού επιτρέπει την ανάδειξη όλων των 

συμπεριφορών και δεν κατευθύνει τους συμμετέχοντες, οι οποίοι κινούνται ελεύθερα 

(Goldin, 1993).  

Δείγμα 

Το δείγμα ήταν μαθητές Ε και Στ’ τάξης τα οποία κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 

είχαν σημειώσει τουλάχιστον μια διάκριση σε έναν από τους δύο διαγωνισμούς. Ο 

λόγος που επιλέχθηκαν παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πως οι διαγωνισμοί 

μαθηματικών που διεξάγονται στην Ελλάδα για μαθητές δημοτικού απευθύνονται 

κυρίως σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Επίσης σύμφωνα με τους Focant et al. (2006, όπ. 

αναφ.  Μώκος & Καφούση, 2014) τα παιδιά από την Ε΄ τάξη ξεκινούν να είναι σε θέση 

να καταλάβουν και να παράγουν ερωτήσεις που δείχνουν τις μεταγνωστικές τους 

δεξιότητες (Μώκος& Καφούση, 2014). Τα ονόματα των διακριθέντων είναι 

αναρτημένα στις ιστοσελίδες των οργανισμών, ωστόσο δεν υπήρχε πρόσβαση στα 

στοιχεία επικοινωνίας όλων των παιδιών. Συνεπώς από εκεί επιλέχθηκαν μαθητές και 

μαθήτριες που θα μπορούσαν να προσεγγιστούν. Οι μαθητές αυτοί ήταν 18, ωστόσο οι 

16 δέχθηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα. Έτσι λοιπόν το δείγμα διαμορφώθηκε σε 

15 μαθητές της Στ τάξης και 1 μαθήτρια της Ε τάξης. Από τα 15 παιδιά, τα 9 φοιτούν 

σε ιδιωτικό σχολείο και τα υπόλοιπα σε δημόσιο, όπως και η μαθήτρια της Ε τάξης. 

Ακόμα από το σύνολο των παιδιών τα 15 ζουν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ στην 
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περιοχή αυτή ανήκει και το σχολείο φοίτησής τους και 1 μαθητής ζει και φοιτά στη 

Δυτική Θεσσαλονίκη.  

Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Για την υλοποίηση της μελέτης δημιουργήθηκε ένα σύνολο έργων  που αποτελούνταν 

από τρία προβλήματα και ένα φύλλο παρατήρησης. Το σύνολο έργων δομήθηκε με 

βάση τις γνώσεις που έχουν τα παιδιά στα οποία απευθύνεται, δηλαδή ήταν σημαντικό 

να μην υπάρχουν μαθηματικές έννοιες που δεν γνωρίζουν τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα 

να υπάρχουν δραστηριότητες που να αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά και να είναι 

κατάλληλες για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών που ερευνώνται. Τα έργα ήταν τρία 

προβλήματα «εκτός ρουτίνας», δηλαδή μη συνηθισμένα (Jonassen, 2000). 

Τα τρία προβλήματα εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Αρχικά δεν λύνονται 

με απλή εφαρμογή κάποιας μαθηματικής γνώσης που μπορεί να κατέχουν τα παιδιά εκ 

των προτέρων, αλλά απαιτούν σκέψη, οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών, 

είναι δηλαδή ανοιχτού τύπου. Τα προβλήματα αυτά διαφέρουν από αυτά που 

χρησιμοποιούνται στο σχολείο και δεν υπάρχει κάποια προκαθορισμένη πορεία που να 

εγγυάται το σωστό αποτέλεσμα (Yee, 2002). Πρόκειται για προβλήματα που μπορούν 

να λυθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και συνδέονται με τη δημιουργικότητα 

( Kattou, Kontoyianni, Pitta-Pantazi, & Christou, 2011).  Η επιλογή των συγκεκριμένων 

προβλημάτων έγινε από υλικό προηγούμενων ερευνών. Πιο αναλυτικά το πρόβλημα 1 

χρησιμοποιήθηκε από την Κοντογιάννη (2014), σε τεστ με σκοπό να αναδείξει παιδιά 

με ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων. Για την ανάγκη της συγκεκριμένης έρευνας 

όμως υπήρξε μια αλλαγή στην εκφώνησή του. Το πρόβλημα αυτό είναι λεκτικό και 

εμφανίζει ελλιπή δομή, καθώς υπάρχει μια περιττή πληροφορία στην εκφώνησή του. 

Ως προς τη λύση του σύμφωνα με τη Yee (2002) μπορεί να θεωρηθεί κλειστό, καθώς 

υπάρχουν πολλοί αλλά συγκεκριμένοι τρόποι λύσης, αλλά είναι συγκεκριμένοι και 

οδηγούν σε ένα και μοναδικό σωστό αποτέλεσμα. Στόχος του συγκεκριμένου έργου 

είναι η διάκριση της περιττής πληροφορίας από την εκφώνηση και ο εντοπισμός των 

μαθηματικών σχέσεων. Προσφέρεται όμως και για την εμφάνιση ευελιξίας, αφού 

μπορεί να λυθεί με πολλούς τρόπους.  

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά την εύρεση αριθμού στην αριθμομηχανή θέτοντας όμως 

περιορισμούς στα πλήκτρα που θα χρησιμοποιηθούν. Το πρόβλημα 2 χρησιμοποιήθηκε 

στην ίδια έρευνα στη φάση όπου τα παιδιά που αναδείχθηκαν θα έπρεπε να επιλύσουν 
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προβλήματα- πρόκληση. Αυτό το πρόβλημα ανήκει στην κατηγορία των προβλημάτων 

πρόκληση για τον λύτη, δηλαδή σύμφωνα με Leikin (2007, όπ. αναφ. Κοντογιάννη, 

2014) πρόκειται για προβλήματα ενδιαφέροντα, με δυσκολία η οποία αποτελεί κίνητρο 

και μπορεί ο λύτης να την ξεπεράσει (Κοντογιάννη, 2014).  Το πρόβλημα είναι καλώς 

δομημένο, καθώς στην εκφώνηση προσφέρονται όλα τα απαιτούμενα δεδομένα. 

Θεωρείται όμως ανοιχτό ως προς τη λύση, καθώς υπάρχουν πολλοί σωστοί τρόποι 

λύσης. Στόχος είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν αριθμητικές σχέσεις και να μπορούν 

να συμπεριλάβουν τους αριθμούς τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και προτείνοντας 

πρωτότυπες, οικονομικές λύσεις. Απαραίτητο είναι να έχουν κατανοήσει σε βάθος την 

αξία θέσης ψηφίου, τις τέσσερις πράξεις και τα κριτήρια διαιρετότητας.  

Το πρόβλημα 3 ανήκει επίσης στην κατηγορία των προβλημάτων πρόκληση. Η δομή 

του είναι ξεκάθαρη και δεν απουσιάζουν δεδομένα. Θεωρείται ανοιχτό, ως προς τη 

λύση του, αφού υπάρχουν πολλοί σωστοί τρόποι λύσης. Στόχος είναι η ανάδειξη της 

χωρικής ικανότητας του λύτη, της ευελιξίας, της δυνατότητας να προτείνει ποιοτικές 

λύσεις. Αλλωστε το πρόβλημα αυτό σχεδιάστηκε αρχικά για έρευνα σχετικά με την 

ανάδειξη δημιουργικών μαθητών και συγκεκριμένα για το χαρακτηριστικό της 

πρωτοτυπίας των λύσεων σε ένα πρόβλημα (Haylock, 1997). Προϋπόθεση για τη λύση 

του είναι η γνώση της έννοιας του εμβαδού. 

Πρόβλημα Χαρακτηριστικά Ικανού Λύτη 

1 κατανόηση, ευελιξία, πράξεις, ευχέρεια, μεταγνωστική υποστήριξη 

2 ευελιξία, ευχέρεια, πρωτοτυπία λύσης, οικονομία λύσης, 

μεταγνωστική υποστήριξη 

3 χωρική ικανότητα, ευελιξία, ευχέρεια, πρωτοτυπία λύσεων, ποιότητα 

λύσεων, μεταγνώστική υποστήριξη 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά Ικανού Λύτη ανά Έργο 

 

 Για την επιλογή των προβλημάτων ζητήθηκε αρχικά η γνώμη δασκάλου ο οποίος 

πραγματοποιεί μαθήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς αυτούς, σύμφωνα με 

τον οποίο το πρώτο πρόβλημα ήταν γνωστό σε όλα τα παιδιά που παρακολουθούν 

μαθήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς. Στη συνέχεια το έργο όπως 

καθορίστηκε δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δύο παιδιά με υψηλές επιδόσεις αυτής της 

ηλικίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σαφήνεια στη διατύπωση των προβλημάτων, ο 
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χρόνος που απαιτείται. Επίσης η δοκιμή αυτή ήταν καθοριστική και για τον 

προσδιορισμό του ρόλου του ερευνητή. Με βάση τα παραπάνω προσδιορίστηκε το 

τελικό έργο και οι συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις ήταν ημι-δομημένες, καθώς είχαν 

καθοριστεί τα ερωτήματα, ωστόσο ανάλογα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

διαμορφώθηκαν νέα ερωτήματα (Zazkis& Hazzan, 1998).  Η συνέντευξη ήταν 

βασισμένη σε ένα έργο που έπρεπε οι συμμετέχοντες να διεκπεραιώσουν (Goldin, 

1993). Όπως ήδη αναφέρθηκε, στη διάρκεια των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε 

φύλλο παρατήρησης. Στο φύλλο αυτό υπήρχαν οι πιθανές συμπεριφορές που 

παρατηρούνται σε έναν ικανό λύτη καταταγμένες στα τέσσερα στάδια επίλυσης. Η 

καταγραφή των χαρακτηριστικών αυτών έγινε με βάση τη βιβλιογραφική μελέτη και 

τον ορισμό του ικανού λύτη που αναδείχθηκε. Πιο αναλυτικά παρακάτω φαίνεται πώς 

έγινε ο διαχωρισμός των συμπεριφορών ανά στάδιο  για το φύλλο παρατήρησης και σε 

παρένθεση τα προβλήματα στα οποία αναμένεται η εκάστοτε συμπεριφορά.  

 

Στάδιο 

Επίλυσης 

 Συμπεριφορά 

1ο Στάδιο: 

Μετάφραση 

1. Διαβάζει προσεκτικά το πρόβλημα (1,2,3) 

2. Εντοπίζει δεδομένα και ζητούμενα (1,2,3) 

3. Εντοπίζει τη συνθήκη (2,3) 

4. Διαχωρίζει τις περιττές πληροφορίες (1) 

5. Καταγράφει τις πληροφορίες (1,2,3) 

6. Δημιουργεί σχέδιο ή διάγραμμα (1,2,3) 

7. Επιστρατεύει στρατηγική κατανόησης (1,2,3) 

2ο Στάδιο: 

Κατάστρωση 

Σχεδίου 

8. Το πρόβλημα είναι οικείο (1,2,3) 

9. Ανακαλεί τον τρόπο που έχει λύσει ένα αντίστοιχο πρόβλημα 

(1,2,3) 

10. Θέτει ενδιάμεσους στόχους/ ζητούμενα (2,3) 

11. Βρίσκει πολλούς τρόπους λύσης (1,2,3) 

12. Βρίσκει ένα σχέδιο και γενικεύει (3) 

13. Προτείνει ανώτερους τρόπους λύσης (1,2,3) 

14. Ξεκινάει τυχαίες δοκιμές χωρίς να έχει προηγηθεί σχεδιασμός 

(1,2,3) 
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3ο Στάδιο: 

Εφαρμογή 

Σχεδίου 

15. Έχει έναν στόχο αλλά δεν ξέρει πώς ακριβώς θα τον πετύχει 

(1,2,3) 

16. Λύνει το πρόβλημα με τον πρώτο τρόπο που σκέφτηκε (1,2,3) 

17. Επιλέγει τον οικονομικότερο τρόπο λύσης (1,2) 

18. Διαλέγει τον πιο «εκλεπτυσμένο» τρόπο επίλυσης (1,2,3) 

19. Ξέρει τι θα προκύψει από κάθετι που κάνει (1,2,3) 

20. Υπολογίζει σωστά (1,2,3) 

21. Υπολογίζει νοερά (1,2) 

22. Καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος και αλλάζει στρατηγική (1,2,3) 

23. Βρίσκει κι άλλους τρόπους λύσης (1,2,3) 

24. Τεκμηριώνει κάθε του βήμα (1,2,3) 

4ο Στάδιο: 

Έλεγχος 

25. Επιστρέφει στο πρόβλημα (1,2,3) 

26. Ελέγχει αν απάντησε στο ερώτημα (1,2,3) 

27. Ελέγχει αν το αποτέλεσμα είναι σωστό  (1,2,3) 

28. Ελέγχει αν το αποτέλεσμα είναι λογικό (1) 

29. Σκέφτεται καλύτερους τρόπους λύσης (1,2,3) 

Σε όλη τη 

διάρκεια 

30. Εξηγεί ό,τι κάνει (1,2,3) 

31. Εξηγεί σύντομα και περιεκτικά (1,2,3) 

32. Επιστρέφει στο πρόβλημα (1,2,3) 

Πίνακας 4: Κωδικοποίηση Συμπεριφορών 

Πρώτο στάδιο: το στάδιο της μετάφρασης: Οι παρατηρήσεις 1-4 αφορούν στην 

αποκωδικοποίηση του προβλήματος και τον εντοπισμό δεδομένων, ζητούμενων και 

συνθήκης από τον λύτη. Οι παρατηρήσεις 5-7 αφορούν στην επιστράτευση 

στρατηγικής για την κατανόηση.  

Δεύτερο στάδιο: κατάστρωση σχεδίου: Οι παρατηρήσεις 8-9 αφορούν στη δημιουργία 

συνδέσεων με άλλα προβλήματα, η παρατήρηση  10 αφορά στην κατάστρωση σχεδίου 

και οι παρατηρήσεις 11 στο αν παρουσιάζει ευελιξία κατά το δεύτερο στάδιο επίλυσης, 

η 12 στις γενικεύσεις και η 13 στην ποιότητα της λύσης που προτείνει.  

Τρίτο στάδιο: εφαρμογή του σχεδίου επίλυσης: Οι παρατηρήσεις 14-16 και 20-21 

αφορούν στην εφαρμογή του τρόπου λύσης, οι παρατηρήσεις 17-18 αφορούν στην 

επιλογή «εκλεπτυσμένης» λύσης από τον λύτη, η παρατήρηση 22 την ύπαρξη 
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ευχέρειας, η 23 την ύπαρξη ευελιξίας , τέλος οι 19, 24 τη μεταγνωστική υποστήριξη 

κατά την εφαρμογή της λύσης. 

Τέταρτο στάδιο: έλεγχος: Οι παρατηρήσεις 25-28 εντοπίζουν αν ο λύτης επιστρέφει 

στο πρόβλημα και αν ελέγχει τα ευρήματά του, ενώ το 29 αφορά στην προσπάθεια του 

λύτη να ικανοποιήσει την αισθητική του εντοπίζοντας καλύτερες λύσεις ακόμη κι αν 

έχει βρει το ζητούμενο.  

Τέλος το 30 αφορά στη μεταγνωστική υποστήριξη που έχει ο λύτης για αυτά που κάνει 

σε όλη τη διάρκεια της επίλυσης, το 31 την ποιότητα της τεκμηρίωσης του λύτη και το 

32 το αν επιστρέφει στο πρόβλημα. 

Ερευνητική Διαδικασία 

Αρχικά από τα αρχεία της ελληνικής μαθηματικής εταιρείας και από αυτά του 

διαγωνισμού «Καγκουρό», τα οποία είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες που αφορούν 

τους διαγωνισμούς, βρέθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών στους 

διαγωνισμούς που διεξήχθησαν την Άνοιξη του 2016. Στη συνέχεια, αφού δομήθηκε 

κατάλληλα το εργαλείο, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με γονείς διακριθέντων 

παιδιών. Αφού ενημερώθηκαν για τη διαδικασία και συμφώνησαν τόσο οι γονείς όσο 

και τα παιδιά, οργανώθηκαν ραντεβού για τις συνεντεύξεις. Η κάθε συνέντευξη είχε 

διάρκεια περίπου 1 ώρα με 1 ώρα και 30 λεπτά. Οι συνεντεύξεις έγιναν στα σπίτια των 

συμμετεχόντων, καθώς πρόκειται για χώρο στον οποίο οι συμμετέχοντες θα ένιωθαν 

άνετα, ήταν ήσυχα και επιπλέον θα μπορούσαν να συνομιλήσουν ιδιωτικά με τον 

ερευνητή. Οι συμμετέχοντες εκεί έλαβαν το εργαλείο και, αφού άκουσαν τις οδηγίες 

για τη διαδικασία, κλήθηκαν να διαχειριστούν τα έργα λέγοντας δυνατά τη σκέψη τους. 

Τα παιδιά μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα με οποιαδήποτε σειρά ήθελαν αρκεί 

όμως κατά τη διάρκεια της επίλυσης να λένε δυνατά τη σκέψη τους. Μπορούσαν ακόμα 

να διαλέξουν οποιονδήποτε τρόπο λύσης επιθυμούσαν και να σημειώνουν ή να 

ζωγραφίσουν ό,τι αυτοί θεωρούν απαραίτητο. Ζητήθηκε ακόμα όπου οι μαθητές 

μπορούσαν να προτείνουν περισσότερους τρόπους λύσης. Όλα αυτά έγιναν ξεκάθαρα 

στα παιδιά πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Ακόμα ήταν σαφές ότι μπορούσαν να αφήσουν 

οποιοδήποτε πρόβλημα ήθελαν, καθώς αυτό που ενδιέφερε την έρευνα ήταν ο τρόπος 

διαχείρισης των προβλημάτων και όχι απαραίτητα η λύση τους, οπότε οποιαδήποτε 

απάντηση ανεξάρτητα από την ορθότητά της θα αξιολογούταν το ίδιο (Goldin, 1993). 

Κατά τη διάρκεια της επίλυσης τα παιδιά παρατηρήθηκαν, ώστε να καταγραφεί η 
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συμπεριφορά τους. Άλλωστε σύμφωνα με τον (Krutetskii, 1976,  όπ. αναφ. 

Κοντογιάννη, 2014)  δεν αρκεί ο βαθμός ενός μαθητή για να τον καταστήσει ικανό ή 

όχι, καθώς κρίνοντας τον μαθητή μόνο από το αν τα αποτελέσματά του είναι σωστά 

δεν αξιολογείται η σκέψη του, αφού ένα σωστό αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει με 

πολλούς τρόπους (Κοντογιάννη, 2014). Επίσης, όπου κρίθηκε απαραίτητο, υπήρξαν 

παρεμβάσεις προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις στους μαθητές ή προτροπές ώστε 

να εκφράζουν λεκτικά  τις σκέψεις τους. Για τη συστηματοποίηση της παρατήρησης 

σχεδιάστηκε ένα φύλλο καταγραφής παρατήρησης, στο οποίο ήταν καταγεγραμμένες 

όλες οι συμπεριφορές ικανών λυτών όπως περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Όπως 

επισημαίνεται από τους Ericsson & Simon (1980 όπ. αναφ. Mokos & Kafoussi, 2013) 

κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συνέντευξης οι μαθητές εκφράζουν δυνατά τις σκέψεις 

τους και ο ερευνητής δεν πρέπει να παρεμβαίνει, εκτός από στιγμές παύσης όπου πολύ 

προσεκτικά πρέπει να τίθενται κατάλληλες ερωτήσεις στους συμμετέχοντες (Mokos & 

Kafoussi, 2013). Έτσι όποτε ήταν απαραίτητο γίνονταν διευκρινιστικές ερωτήσεις ή 

προτροπές στα παιδιά, προκειμένου να είναι ξεκάθαρη κάθε συμπεριφορά που 

παρατηρούνταν. Για παράδειγμα σε στιγμές παύσης «Μπορείς σε παρακαλώ να 

συνεχίσεις να σκέφτεσαι δυνατά» ή αν κάτι που προέκυπτε  δεν ήταν ξεκάθαρο «Πώς 

το σκέφτηκες αυτό;» .  Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος όταν η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται 

σε παιδιά μικρής ηλικίας να μην μπορούν οι μαθητές να μεταφέρουν ακριβώς αυτό που 

σκέφτονται (Baker & Cerro, 2000), αλλά και πάλι είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για 

την έρευνα που σχεδιάστηκε. Στο τέλος κάθε συνέντευξης υπήρχαν οι απαντήσεις και 

σημειώσεις των παιδιών στο φύλλο εργασίας, το φύλλο παρατήρησης και σημειώσεις 

που αφορούσαν τη διαδικασία, τα οποία αναλύθηκαν για να προκύψουν τα 

αποτελέσματα. Κάθε παρατήρηση που υπάρχει στο φύλλο αφορά σε κάποιο 

χαρακτηριστικό του ικανού λύτη και στο πώς αυτό εμφανίζεται στο εκάστοτε στάδιο 

επίλυσης. Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από τη βιβλιογραφική έρευνα που 

προηγήθηκε. Το φύλλο εργασίας παρατίθεται στο Παράρτημα.  

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία μιας ποιοτικής έρευνας είναι παράμετροι που συχνά 

αμφισβητούνται. Ένας τρόπος για κατοχύρωση της εγκυρότητας μιας έρευνας 

σύμφωνα με τους Glaser και Strauss (1967) είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες να 

πιστοποιήσουν ότι ο τρόπος που ο ερευνητής κατέταξε και ερμήνευσε τα δεδομένα, 

είναι σύμφωνος με αυτό που πραγματικά έκαναν ή ένιωσαν στη διάρκεια της 
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συνέντευξης. Αυτό ζητήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει από τα παιδιά που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, δηλαδή μετά το τέλος της διαδικασίας να 

ερμηνεύσουν τη δράση και τις καταγραφές τους που είχαν προηγηθεί. Η αξιοπιστία της 

συγκεκριμένης έρευνας εξασφαλίζεται από τη χρήση πολλαπλών μεθόδων συλλογής 

δεδομένων ( φύλλο παρατήρησης και καταγραφές παιδιών) τα οποία διασταυρώθηκαν 

προκειμένου να επιβεβαιωθούν και να ενισχυθούν τα ευρήματα. Στην ουσία κάθε  

εύρημα αποτελούσε αποτέλεσμα της διασταύρωσης των πηγών δεδομένων. Πρόκειται 

για μια μορφή τριγωνοποίησης, δηλαδή συνδυασμού μεθοδολογιών συλλογής 

δεδομένων για τη διερεύνηση του ίδιου φαινομένου (Denzin, 2000), κάτι το οποίο 

εξασφαλίζει την αξιοπιστία της έρευνας.  

Ανάλυση Δεδομένων 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν συγκεντρώθηκαν οι καταγραφές από τα φύλλα τα έργα 

των παιδιών και τα φύλλα παρατήρησης. Ακολούθησε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 

των δεδομένων. Η ποσοτική ανάλυση βασίστηκε στα δεδομένα που συλλέχτηκαν στο 

φύλλο παρατήρησης και έγινε με σκοπό να αναδειχθεί ο αριθμός των μαθητών που 

εμφανίζει το κάθε χαρακτηριστικό ικανού λύτη προβλημάτων. Στη συνέχεια 

ακολούθησε ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα φύλλα 

παρατήρησης, τα φύλλα καταγραφής των παιδιών και τις σημειώσεις του ερευνητή 

προκειμένου να φανεί ποιες συμπεριφορές εμφάνισαν τα παιδιά με διακρίσεις. Τα 

δεδομένα συνδυάστηκαν προκειμένου να αναδειχθεί το πώς τα παιδιά της έρευνας 

κατανοούν ένα πρόβλημα και ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν (σχέδιο, καταγραφή 

πληροφοριών κ.α.), πώς καταστρώνουν τη λύση τους (δημιουργία συνδέσεων και 

γενικεύσεων), πώς εμφανίζουν ευελιξία και ευχέρεια, πώς δομούνται οι λύσεις  που 

προτείνουν (οικονομία, πρωτοτυπία) και πώς υποστηρίζουν μεταγνωστικά τη 

διαδικασία της επίλυσης. Έγινε ανοιχτή κωδικοποίηση, δηλαδή οι παρατηρήσεις 

κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τα όσα είχαν προκύψει από τη βιβλιογραφία (Strauss 

& Corbin, 1998).  Οι παρατηρήσεις συγκρίθηκαν με τα χαρακτηριστικά των ικανών 

λυτών, τα οποία είχαν προσδιοριστεί από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.   
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ποσοτική ανάλυση 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 5, αποτελούνταν από 15 

μαθητές της Στ’ τάξης δημοτικού που τον προηγούμενο χρόνο κατάφεραν τουλάχιστον 

μια διάκριση σε διαγωνισμό μαθηματικών. Επίσης συμμετείχε και μια μαθήτρια της 

Ε΄. Οι διακρίσεις πραγματοποιήθηκαν στον διαγωνισμό «Μικρός Ευκλείδης» της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και τον διαγωνισμό «Καγκουρό». Από το σύνολο 

των παιδιών 1 αγόρι και 2 κορίτσια είχαν από 2 διακρίσεις, 2ο βραβείο στην ΕΜΕ και 

διάκριση στον διαγωνισμό «Καγκουρό». Στον διαγωνισμό «Καγκουρό» είχε διακριθεί 

και η μαθήτρια της Ε΄ τάξης.  

Πίνακας 5: Δείγμα 

 

Από το σύνολο των παιδιών, τα 13 δήλωσαν ότι ασχολούνται με τα μαθηματικά σε 

ώρες εκτός σχολείου, ενώ τα 8 ότι παρακολουθούν συστηματικά μαθήματα 

προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΕΜΕ. Ένας μαθητής της Στ’ δήλωσε πως 

προετοιμάζεται για εξετάσεις υποτροφίας σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο και η 

ενασχόλησή του με τα μαθηματικά γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτής και 

ένας άλλος μαθητής δήλωσε πως κάθε Παρασκευή βρίσκεται με τον θείο του 

προκειμένου να ασχοληθούν με την επίλυση προβλημάτων.  

Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα κατάφεραν να λύσουν όλα τα προβλήματα 

που δόθηκαν και χρειάστηκαν περίπου 1 ώρα με 1 ώρα και 30 λεπτά. Μόνο ένας 

μαθητής χρειάστηκε δύο ώρες για να ολοκληρώσει. Παρόλο που η επίλυση των 

προβλημάτων ήθελε αρκετή ώρα από τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, κανένας δεν τα 

παράτησε αλλά όλοι επέμειναν μέχρι να τα λύσουν. Γενικότερα φάνηκε να το 

μαθητές 

1ο βραβείο 

ΕΜΕ 

2ο βραβείο 

ΕΜΕ 

3ο βραβείο 

ΕΜΕ 

Έπαινος 

ΕΜΕ Καγκουρό 

αγόρια 1 3 1 6 

 
κορίτσια 

 

3 

  

4 
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αντιμετωπίζουν σαν πρόκληση. Τα παιδιά της Στ΄ τάξης εμφάνισαν κάποιες ομοιότητες 

στον τρόπο που διαχειρίστηκαν τα προβλήματα, οι οποίες θα αναλυθούν ανά στάδιο 

και ανά πρόβλημα κι έπειτα θα γίνει ξεχωριστή αναφορά στη μαθήτρια της Ε΄ τάξης.  

Παίρνοντας το φύλλο εργασίας με τα προβλήματα όλα τα παιδιά ξεκίνησαν με το 

πρώτο πρόβλημα. Η πλειοψηφία των παιδιών ακολούθησε τα τέσσερα στάδια επίλυσης 

προβλήματος.  

Πρώτο Στάδιο 

Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των παιδιών αρχικά διάβασε το πρόβλημα ώστε να 

εντοπίσει δεδομένα και ζητούμενα. Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη συνθήκη στο 

πρώτο πρόβλημα, αλλά την εντοπίζουν πιο εύκολα στα άλλα δύο προβλήματα. Κάποιοι 

φαίνεται να την έχουν εντοπίσει στη συνέχεια όμως κάνουν λάθη που μαρτυρούν 

παρανοήσεις αναφορικά με τη συνθήκη. Περιττή πληροφορία υπήρχε μόνο στο πρώτο 

πρόβλημα και μόνο 5 παιδιά κατάφεραν να την εντοπίσουν στο στάδιο αυτό. Λίγα 

παιδιά καταγράφουν τις πληροφορίες. Η δημιουργία σχεδίου εξαρτάται από το είδος 

του προβλήματος, οπότε στο πρώτο ελάχιστοι σχεδιάζουν, στο δεύτερο κανείς και στο 

τρίτο η πλειοψηφία. Κανείς δεν επέλεξε να δημιουργήσει διάγραμμα, ούτε 

παρατηρούνται άλλες στρατηγικές κατανόησης.  

 

Πίνακας 6: Πρώτο Στάδιο 

 

Αντιδράσεις Μαθητών 1ο Πρ. 2ο Πρ. 3ο Πρ. 

Διαβάζει προσεκτικά το πρόβλημα 14 12 10 

Εντοπίζει δεδομένα και ζητούμενα 14 14 14 

Εντοπίζει τη συνθήκη 5 11 15 

Διαχωρίζει τις περιττές πληροφορίες 5 - - 

Καταγράφει τις πληροφορίες 7 0 0 

Δημιουργεί σχέδιο  2 0 10 

Δημιουργεί διάγραμμα 0 0 0 
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Δεύτερο Στάδιο  

Κανένα παιδί δεν προσπέρασε το δεύτερο στάδιο επίλυσης, ξεκινώντας τυχαίες δοκιμές 

χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος σχεδιασμός. Στον Πίνακα 7 καταγράφονται τα γενικά 

χαρακτηριστικά. Λίγα παιδιά συσχετίζουν τα προβλήματα με άλλα που τους είναι 

γνωστά, δηλαδή η κατηγοριοποίηση σχεδόν απουσιάζει και ακόμα λιγότερα επιλέγουν 

να εφαρμόσουν έναν τρόπο λύσης που θεωρούν κατάλληλο για αυτή την κατηγορία 

προβλημάτων. Οι περισσότεροι λοιπόν επινοούν έναν νέο τρόπο λύσης για τα 

προβλήματα. Σχεδόν όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με μια 

πράξη αλλά χρειάζονται σχεδιασμό με περισσότερα βήματα. Ωστόσο οι περισσότεροι 

δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σχεδιάσουν εξ αρχής όλα τα βήματα που θα 

ακολουθήσουν αλλά σχεδιάζουν κάτι, το εκτελούν και μετά σχεδιάζουν το επόμενο 

βήμα τους. Η πλειοψηφία καταφεύγει στον πρώτο τρόπο λύσης που σκέφτηκε και δεν 

μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί άλλους τρόπους και να επιλέξει τον καλύτερο. 

Παρόλα αυτά κάποιοι τρόποι που προτείνονται για το πρώτο πρόβλημα είναι ανώτεροι 

ποιοτικά. Μόνο στο τρίτο πρόβλημα οι περισσότεροι λύτες σκέφτονται άμεσα 

περισσότερους από έναν τρόπους λύσης στο στάδιο αυτό, χωρίς όμως να προτείνουν 

πρωτότυπες λύσεις. Αναφορικά με το πρώτο πρόβλημα οι 3 μαθητές που είχαν 

περισσότερους τρόπους λύσης στο μυαλό τους, δοκιμάζοντας διαπίστωσαν πως δεν 

ήταν όλοι εφαρμόσιμοι. Έτσι στην ουσία δεν επέλεξαν τον τρόπο λύσης με βάση το αν 

είναι οικονομικός και εκλεπτυσμένος, αλλά με βάση το αν θα μπορεί να οδηγήσει σε 

λύση.  

Πίνακας 7: Δεύτερο Στάδιο 

Αντιδράσεις Μαθητών 1ο Πρ. 2ο Πρ. 3ο Πρ. 

Το πρόβλημα είναι οικείο 6 2 1 

Ανακαλεί τον τρόπο λύσης από αντίστοιχο 

πρόβλημα 

3 0 1 

Θέτει ενδιάμεσους στόχους 13 13 - 

Βρίσκει πολλούς τρόπους λύσης 2 0 13 

Επιλέγει τον πρώτο τρόπο λύσης που σκέφτηκε 11 15 15 

Προτείνει ανώτερους τρόπους λύσης 3 0 0 
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Τρίτο Στάδιο 

Κανείς δεν ξεκινά να δουλεύει εντελώς τυχαία σε κανένα πρόβλημα, όμως ούτε έχουν 

όλοι ξεκάθαρο πλάνο ώστε να ξέρουν τι ακριβώς θα προκύψει και πώς θα συνεχίσουν 

με εξαίρεση το τρίτο πρόβλημα. Ορισμένοι κάνουν λάθη στην επίλυση. Λίγοι όμως στο 

στάδιο αυτό εντοπίζουν τη λάθος στρατηγική και την αλλάζουν. Συνήθως η αλλαγή 

δεν αφορά τη στρατηγική εξ ολοκλήρου αλλά διαπιστώνεται κάποιο λάθος κατά την 

εφαρμογή και διορθώνεται το λάθος αυτό, για παράδειγμα ένας λάθος υπολογισμός. 

Αυτοί που σκέφτονται άλλο τρόπο λύσης για το πρώτο πρόβλημα είναι όσοι έκαναν 

λάθος και αλλάζουν εντελώς στρατηγική. Στο τρίτο πρόβλημα απλά προσπαθούν να 

προτείνουν όσα περισσότερα σχέδια μπορούν, όπως στην ουσία ζητείται από την 

εκφώνηση. Οι υπολογισμοί στο πρώτο πρόβλημα γίνονται σωστά από όλους και οι 7 

μαθητές υπολογίζουν νοερά. Αντίθετα στο δεύτερο πρόβλημα σχεδόν όλοι 

υπολογίζουν με τη βοήθεια αριθμομηχανής. Το τρίτο πρόβλημα προσφέρεται για 

γενίκευση λύσης, κάτι το οποίο έκαναν με επιτυχία οι 14 μαθητές.  

Πίνακας 8: Τρίτο Στάδιο 

 

Τέταρτο Στάδιο 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, στο τέταρτο στάδιο επίλυσης, αυτό του ελέγχου, 

διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μαθητών επέστρεψε στην εκφώνηση του πρώτου 

προβλήματος, αλλά στα άλλα δυο προβλήματα διαφέρει η δράση τους. Οι περισσότεροι 

μαθητές έλεγξαν τη λύση και τα αποτελέσματά τους στο πρώτο και το τρίτο πρόβλημα, 

όχι όμως στο δεύτερο. Στο πρώτο πρόβλημα οι μαθητές επιλέγουν να ελέγξουν 

συνολικά στο τέλος, όμως στο τρίτο πρόβλημα πολλοί ελέγχουν κάθε σχήμα που 

Αντιδράσεις Μαθητών 1ο Πρ. 2ο Πρ. 3ο Πρ. 

Ξεκινάει εντελώς τυχαίες δοκιμές 0 0 0 

Ξέρει τι θα προκύψει μετά από κάθε βήμα 11 0 15 

Αλλάζει τρόπο λύσης επειδή είναι λάθος 8 5 4 

Σκέφτεται νέους τρόπους λύσης 2 0 13 
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ολοκληρώνουν. Στο δεύτερο πρόβλημα ο έλεγχος είναι δύσκολος λόγω της μη 

οικονομικής λύσης.  Λίγοι σκέφτονται καλύτερο τρόπο λύσης για το πρώτο και το τρίτο 

πρόβλημα και κανένας για το δεύτερο.  

Πίνακας 9: Τέταρτο Στάδιο 

 

Γενικά  

Σε όλη τη διάρκεια της επίλυσης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 10, σχεδόν όλοι οι 

μαθητές εξηγούσαν καθετί που έκαναν, και αρκετοί  μάλιστα εξηγούσαν σύντομα και 

περιεκτικά. Επίσης φάνηκε πως όλοι οι μαθητές σε όλα τα στάδια της επίλυσης 

επέστρεφαν στο πρώτο πρόβλημα και το διάβαζαν ξανά και ξανά ώστε να είναι 

σίγουροι για αυτό που κάνουν, γενικότερα επέμεναν πολύ στην εκφώνηση της 

συγκεκριμένης άσκησης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε όμως στο δεύτερο και το τρίτο 

πρόβλημα.  

Πίνακας 10: Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Η μαθήτρια της Ε τάξης φάνηκε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα στα προβλήματα αυτά, 

άλλωστε κατάφερε να λύσει σωστά μόνο το τρίτο πρόβλημα, το οποίο όχι απλά το 

έλυσε αλλά πρότεινε και ενδιαφέρουσες λύσεις.  

Αντιδράσεις Μαθητών 1ο Πρ. 2ο Πρ. 3ο Πρ. 

Επιστρέφει στο πρόβλημα 13 2 5 

Ελέγχει το αποτέλεσμα 10 7 14 

Σκέφτεται καλύτερο τρόπο λύσης 2 0 4 

Αντιδράσεις Μαθητών 1ο Πρ. 2ο Πρ. 3ο Πρ. 

Τεκμηριώνει κάθε βήμα 14 11 12 

Εξηγεί σύντομα και περιεκτικά 13 9 11 

Επιστρέφει συχνά στο πρόβλημα 16 2 5 
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Η μαθήτρια ξεκίνησε διαβάζοντας προσεκτικά το πρόβλημα με σκοπό να διαχωρίσει 

δεδομένα και ζητούμενα, κάτι το οποίο φάνηκε στη συνέχεια ότι δεν κατόρθωσε να 

κάνει. Χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποια στρατηγική κατανόησης, πέρασε κατευθείαν 

στον σχεδιασμό, κατά τον οποίο έθεσε ενδιάμεσους στόχους και έλυσε το πρόβλημα 

με τον πρώτο τρόπο που σκέφτηκε, χωρίς να σκεφτεί κάτι άλλο και να επιλέξει. Έχει 

στο μυαλό της έναν στόχο οπότε εφαρμόζοντας αυτά που έχει σχεδιάσει ξέρει τι θα 

προκύψει, ωστόσο η στρατηγικής της είναι λάθος και δεν το αντιλαμβάνεται για να την 

αλλάξει, ούτε θεωρεί απαραίτητο να σκεφτεί άλλους τρόπους λύσης. Η μαθήτρια δεν 

παραλείπει το στάδιο του ελέγχου, έτσι στο τέλος επιστρέφει το πρόβλημα και ελέγχει 

αν έχει απαντήσει στο ερώτημα, η απάντηση αν και λανθασμένη, της φαίνεται σωστή 

και λογική, μάλιστα είναι σε θέση να την τεκμηριώσει. Αφού σιγουρευτεί ότι 

απάντησε, προχωράει άμεσα στο επόμενο πρόβλημα, χωρίς να σκεφτεί άλλο τρόπο 

λύσης.  

Στο δεύτερο πρόβλημα ξεκίνησε διαβάζοντάς το προσεκτικά και εντοπίζοντας 

δεδομένα, ζητούμενα και συνθήκη. Προσπάθησε να σχεδιάσει κάποια λύση, αλλά 

τελικά παράτησε το πρόβλημα, γιατί κατάλαβε πως η στρατηγική της ήταν λάθος. 

Αποφάσισε να το δει στη συνέχεια, όμως επειδή είδε ότι η λύση θα έπαιρνε πολλή ώρα 

τελικά το άφησε εντελώς. Ζήτησε ωστόσο να το σκεφτεί μόνη της και να βρει τη λύση 

γιατί της φάνηκε ενδιαφέρον! 

Το τρίτο πρόβλημα ενθουσίασε τη μαθήτρια! Αφού διάβασε προσεκτικά το πρόβλημα 

και εντόπισε σωστά αυτή τη φορά τα δεδομένα, το ζητούμενο και τη συνθήκη, 

προχώρησε στον σχεδιασμό της λύσης. Έχει πολλές ιδέες προτείνει συνεχώς άλλες 

λύσεις, πρωτότυπες και προχωράει σε γενικεύσεις. Δεν εξαιρεί κάποιο από τα σχέδια 

που σκέφτηκε, αλλά αφήνει όλα τα σχέδια, όμως ελέγχει κάθε σχέδιο που δημιουργεί 

ώστε να είναι σίγουρη ότι είναι σωστό. Στο τέλος και πάλι ελέγχει όλα τα σχέδια που 

δημιούργησε, χωρίς να προσπαθεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Τεκμηριώνει κάθε 

βήμα της με σύντομο και περιεκτικό τρόπο. Δεν επιστρέφει στο πρόβλημα, είναι 

σίγουρη ότι έχει συγκρατήσει σωστά όλα τα δεδομένα που την ενδιαφέρουν.  

Ποιοτική Ανάλυση 

Τα προβλήματα που έλυσαν τα παιδιά  ήταν τρία και όλα έδιναν τη δυνατότητα 

ανάδειξης χαρακτηριστικών των ικανών λυτών, δηλαδή της ακολουθίας των σταδίων 

επίλυσης, της ευελιξίας, της ευχέρειας, της δημιουργίας γενικεύσεων και συσχετισμών, 



54 

 

της πρωτοτυπίας των λύσεων και της ποιότητας, καθώς επίσης και της τεκμηρίωσης 

των απαντήσεων, άρα της ανάδειξης μεταγνωστικών ικανοτήτων. Ωστόσο καθένα 

αποσκοπούσε και στην ανάδειξη διαφορετικών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των 

ικανών λυτών. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο πρόβλημα προσφέρεται για την ανάδειξη 

στρατηγικών κατανόησης, αν αυτές υπάρχουν, αλλά και για την ικανότητα των 

μαθητών να διακρίνουν τις περιττές πληροφορίες σε ένα πρόβλημα. Το δεύτερο 

πρόβλημα κυρίως αποσκοπεί στην ανάδειξη της ευελιξίας των μαθητών, της 

δυνατότητας να προτείνουν πρωτότυπη και οικονομική λύση αλλά και της ικανότητας 

χειρισμού αριθμών και πράξεων. Το τρίτο πρόβλημα εκτός από ευελιξία, ευχέρεια και 

ικανότητα τεκμηρίωσης, μπορεί να αναδείξει την ικανότητα γενίκευσης μέσα στο ίδιο 

πρόβλημα, τη χωρική ικανότητα και την πρωτοτυπία της λύσης. Επίσης τα προβλήματα 

ήταν κατάλληλα επιλεγμένα ώστε να έχουν κατανοητό κείμενο χωρίς άγνωστους όρους 

και να εμπλέκουν μαθηματικές έννοιες που ήταν οικείες στα παιδιά.  

Όπως φάνηκε παραπάνω οι παρατηρήσεις που έγιναν διέφεραν από πρόβλημα σε 

πρόβλημα, καθώς η διαχείριση κάθε έργου από τα παιδιά ήταν διαφορετική. Έτσι σε 

ορισμένα προβλήματα αναδεικνύονται χαρακτηριστικά κατά τα στάδια επίλυσης που 

σε άλλα προβλήματα μπορεί να μην παρατηρηθούν καθόλου. Δηλαδή μπορεί ένας 

λύτης να φαίνεται ικανός κατά την επίλυση ενός από τα προβλήματα και σε άλλο 

πρόβλημα να παρουσιάζει ελλείψεις και αδυναμίες. Παρακάτω αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ανά στάδιο επίλυσης και αναφέρεται ο τρόπος που 

εμφανίστηκε το καθένα από αυτά.  

Πρώτο Στάδιο 

Εντοπισμός Δεδομένων – Ζητούμενων- Συνθήκης 

Ο εντοπισμός δεδομένων και ζητούμενων θεωρήθηκε από όλους τους μαθητές 

σημαντικός και με αυτό το βήμα άρχιζαν τα προβλήματά τους. Ωστόσο η διαδικασία 

διέφερε σε χρόνο και δυσκολία από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. Ξεκινώντας, 

λοιπόν, με το πρώτο πρόβλημα τα παιδιά στο σύνολό τους επένδυσαν αρκετό χρόνο 

στο στάδιο της μετάφρασης. Ξεκίνησαν διαβάζοντας πολύ προσεκτικά το πρόβλημα 

και πολλές φορές, ώστε να το κατανοήσουν και να εντοπίσουν τις σχέσεις μεταξύ των 

δεδομένων, καθώς το πρόβλημα ήταν αρκετά πλούσιο σε πληροφορίες που έπρεπε να 

αποκωδικοποιηθούν. Οι μαθητές επέμεναν να διαβάζουν την εκφώνηση του 

προβλήματος. Έμεναν απόλυτα συγκεντρωμένοι και πολλοί δεν μιλούσαν, ούτε 
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μπορούσαν να εξηγήσουν τι έκαναν, έλεγαν ότι διαβάζουν το πρόβλημα όμως στην 

πραγματικότητα κοιτούσαν συγκεκριμένα σημεία του προβλήματος στα οποία είχαν 

εντοπίσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Πολλά παιδιά συνέχισαν στο επόμενο στάδιο 

νομίζοντας ότι είχαν καταλάβει το πρόβλημα, τελικά όμως αποδεικνυόταν ότι υπήρχε 

αδυναμία, αφού προχωρούσαν σε λανθασμένο σχεδιασμό.  

Αντίθετα στο δεύτερο πρόβλημα ο εντοπισμός δεδομένων και ζητούμενων δεν ήταν 

τόσο χρονοβόρα διαδικασία για τα παιδιά και έγινε εύκολα. Επένδυσαν λίγο χρόνο 

στην ανάγνωση του προβλήματος και την ανάδειξη της συνθήκης, καθώς η εκφώνηση 

ήταν σύντομη και ξεκάθαρη οπότε θεώρησαν ότι δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθούν 

πολλή ώρα. Ωστόσο στη συνέχεια φάνηκε και πάλι πως υπήρχαν κάποιες παρανοήσεις 

αναφορικά με τη συνθήκη. Ακόμα και αυτοί που στο προηγούμενο πρόβλημα 

επένδυσαν πολύ χρόνο στη μετάφραση, εδώ διαβάζουν γρήγορα το πρόβλημα. Έτσι 

περνούν άμεσα στο δεύτερο στάδιο της κατάστρωσης σχεδίου. Κάτι ανάλογο ίσχυσε 

και για το τρίτο πρόβλημα. Ενώ ήταν προσεκτικοί στην ανάγνωση της εκφώνησης, ο 

εντοπισμός των στοιχείων δεν διήρκησε πολλή ώρα, καθώς και αυτό το πρόβλημα 

αποτελούνταν από μια σύντομη εκφώνηση και η συνθήκη αποτυπωνόταν ξεκάθαρα. 

Βασική προϋπόθεση για την κατανόησή του αποτελούσε η γνώση της έννοιας του 

εμβαδού. Η έννοια του εμβαδού ήταν οικεία στην πλειοψηφία των μαθητών, ωστόσο 

αρκετοί προβληματίστηκαν με τη λέξη σχήμα, καθώς σκέφτηκαν αρχικά τα 

γεωμετρικά σχήματα. Κάποιοι αρχικά μεταφράζουν τη συνθήκη με βάση τους τύπους, 

δηλαδή «Εμβαδόν σημαίνει βάση επί ύψος, άρα το γινόμενο αυτό πρέπει να είναι 2». 

Στη συνέχεια δεν φάνηκε να υπάρχουν μαθητές που να μην έχουν κατανοήσει. 

Γενικότερα οι μαθητές εντοπίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα εύκολα σε όλα τα 

προβλήματα, αλλά δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη συνθήκη στα δύο από τα τρία 

προβλήματα. Ο τρόπος που το κάνουν είναι διαβάζοντας την εκφώνηση, κάτι το οποίο 

άλλοτε τους παίρνει πολλή ώρα και άλλοτε λίγη, ανάλογα με το μέγεθος της 

εκφώνησης και την ποσότητα των πληροφοριών που περιέχει.  

Καταγραφή Δεδομένων- Δημιουργία Σχεδίου 
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Το πιο δημοφιλές που παρατηρήθηκε και αφορούσε στην κατανόηση προβλήματος 

ήταν η υπογράμμιση πληροφοριών στην εκφώνηση, χωρίς αυτό να αποδεικνύεται 

καθοριστικό για την κατανόηση. Σχεδόν όλοι οι μαθητές σε όλα τα προβλήματα 

υπογράμμιζαν τα στοιχεία που θεωρούσαν σημαντικά. Μειοψηφία ήταν αυτοί που με 

κατέγραψαν τις πληροφορίες με κάποιον δικό τους τρόπο τις πληροφορίες. Λίγοι 

κατέγραψαν οργανωμένα τα δεδομένα με τους τρόπους που φαίνονται στην Εικόνα 1. 

 Φαίνεται να καταγράφουν τις πληροφορίες τους με τρόπο που αναδεικνύεται η 

μαθηματική σχέση μεταξύ τους. Κάνουν  Ειδικότερα στον δεύτερο τρόπο γίνεται και 

χρήση μαθηματικών συμβόλων οπότε φαίνεται ότι ο μαθητής έχει ξεκαθαρίσει 

απόλυτα τη μαθηματική σχέση. 

Μόνο 2 μαθητές δημιούργησαν σχέδιο προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν το 

πρόβλημα, κάτι το οποίο όπως δήλωσαν κάνουν συχνά γιατί αυτός είναι ο τρόπος τους 

για να κατανοήσουν ένα πρόβλημα. Ο ένας μάλιστα είπε: «Ας δουν οι δάσκαλοι αυτή 

την έρευνα για να καταλάβουν επιτέλους τι μας βοηθάει και να μας το δείχνουν στην 

τάξη». Στην ουσία με το σχόλιο αυτό καταδεικνύει ότι η δημιουργία αναπαράστασης 

είναι κάτι που αποφεύγεται στην τάξη του. Οι δύο μαθητές ήξεραν με κάποιο τρόπο ότι 

η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται ευρέως και ότι κατά κάποιο τρόπο αποτελούν 

εξαίρεση.  

Εικόνα 1:Καταγραφή δεδομένων 
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Οι δύο μαθητές δημιουργούν αφηρημένα σχέδια και όχι ζωντανές,  λεπτομερείς 

αναπαραστάσεις, καθώς αυτά που κατασκευάζουν δεν θυμίζουν σε καμία περίπτωση 

κασετίνες και τετράδια, όπως αναφέρει η εκφώνηση.  Μάλιστα  ο ένας από αυτούς είπε: 

«Ας πούμε πως αυτό είναι το τετράδιο, δεν χρειάζεται να μοιάζει απλά κάνουμε ένα 

τυχαίο σχέδιο». Στην ουσία εισάγουν έναν δικό τους συμβολισμό. Εντοπίζουν έτσι ότι 

το ένα σύνολο διαφέρει κατά 1 τετράδιο και 1 κασετίνα. Ο δεύτερος μαθητής 

προκειμένου να δείξει αυτή τη διαφορά, διαγράφει τα αντικείμενα που υπάρχουν και 

στα δυο σύνολα και τελικά αναδεικνύει τη σχέση. Ο πρώτος απλά σχεδιάζει και 

βλέποντας το σχήμα του κατανοεί το πρόβλημα, ο δεύτερος όμως χρησιμοποιεί το 

σχήμα και μετά κατανοεί το πρόβλημα. Στο δεύτερο πρόβλημα υπήρξαν μόνο κάποιοι 

μαθητές που υπογράμμισαν δεδομένα στην εκφώνηση και στο τρίτο πρόβλημα το ίδιο. 

Μόνο που στο τελευταίο πρόβλημα κάποιοι μαθητές μόλις το διάβασαν, αποτύπωσαν 

ένα σχήμα με το ζητούμενο εμβαδόν προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ζητούμενο και 

να το κατανοήσουν καλύτερα.   
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Επάρκεια Συνθήκης - Διαχείριση Περιττής Πληροφορίας 

Ο έλεγχος της επάρκειας της συνθήκης θεωρήθηκε περιττός από τους λύτες, καθώς 

επικρατεί η λογική πως ότι προτείνεται από τον δάσκαλο λύνεται κιόλας. Πράγματι και 

στα τρία προβλήματα η συνθήκη ήταν επαρκής και μπορούσε να οδηγήσει σε λύση. 

Μόνο που στο πρώτο πρόβλημα δινόταν μια περιττή πληροφορία. Οι μαθητές δεν 

προβληματίστηκαν καθόλου για το πρώτο και  το τρίτο πρόβλημα ως προς την 

επάρκεια. Δύο ωστόσο μαθητές, πασχίζοντας να σκεφτούν έναν τρόπο λύσης για το 

δεύτερο πρόβλημα που τους ήταν και αρκετά δύσκολο, αναρωτήθηκαν για το αν τελικά 

το πρόβλημα αυτό έχει λύση. Μάλιστα η μια μαθήτρια ανέφερε «Μήπως δεν λύνεται 

το πρόβλημα αυτό; Αλλά τι λέω να δεν λυνόταν δεν θα μας το δίνατε…» και συνέχισε 

να σκέφτεται. Ωστόσο αυτό δεν έγινε εξ αρχής, αλλά αφού ξεκίνησαν να δοκιμάζουν 

τους τρόπους λύσης που είχαν σκεφτεί και είδαν ότι κανένας δεν οδηγούσε άμεσα σε 

αποτέλεσμα.  

Κάτι αρκετά εντυπωσιακό ήταν η περιττή πληροφορία που περιείχε το πρόβλημα και 

το πώς οι λύτες την αντιμετώπισαν. Δεν κατάλαβαν όλα τα παιδιά ότι υπήρχε κάτι 

περιττό στην εκφώνηση στο στάδιο της εκφώνησης, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι 

παιδιά που ξεχώρισαν την περιττή πληροφορία στο στάδιο αυτό, στο επόμενο στάδιο 

της κατάστρωσης σχεδίου τη χρησιμοποιούν. Περιττή πληροφορία υπήρχε μόνο στο 

πρώτο πρόβλημα. Αναφορικά με την περιττή πληροφορία όλα τα παιδιά υπολόγισαν 

πόσο κόστισαν τα μολύβια, κάποιοι επειδή αρχικά μπερδεύτηκαν και δεν κατάλαβαν 

ότι πρόκειται για κάτι περιττό, όμως το πιο εντυπωσιακό ήταν παιδιά που 

αντιλήφθηκαν ότι τα μολύβια ήταν μια πληροφορία άχρηστη αφιέρωσαν χρόνο στον 

Εικόνα 3: Δοκιμαστικά Σχέδια 
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υπολογισμό του κόστους των μολυβιών. Μάλιστα υπήρχαν δηλώσεις όπως «Αυτό δεν 

χρειάζεται, αλλά θα το υπολογίσω.» ή «Ας το έχω κι αυτό εδώ να υπάρχει.». Ο ένας 

μαθητής που έφτιαξε το σχέδιο για το πρώτο πρόβλημα (Εικόνα 2) αρχικά 

συμπεριλαμβάνει και τα μολύβια στο σχέδιό του μέσω του οποίου καταλαβαίνει ότι 

δεν παίζουν κάποιο ρόλο στην εύρεση του αποτελέσματος, γιατί υπάρχουν μόνο στο 

πρώτο σύνολο και σε κανένα άλλο. Ωστόσο η ύπαρξη περιττής πληροφορίας στο πρώτο 

πρόβλημα, δεν δημιούργησε προβληματισμό για τα επόμενα προβλήματα. Οι μαθητές 

δεν αξιολόγησαν τις πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητά τους και τις έλαβαν όλες 

υπόψη τους στον σχεδιασμό της λύσης.  

Φαίνεται πως οι μαθητές δεν προβληματίζονται για την επάρκεια της συνθήκης και 

ξαφνιάζονται με την ύπαρξη περιττής πληροφορίας την οποία δεν ξέρουν πώς να τη 

διαχειριστούν. Προφανώς δεν είναι εξοικειωμένοι με κάτι τέτοιο.  

Δεύτερο Στάδιο 

Σχεδιασμός Λύσης 

Έπειτα ακολουθούσε το δεύτερο στάδιο του σχεδιασμού της λύσης. Κανένα παιδί δεν 

παρέκαμψε το στάδιο αυτό. Ωστόσο πολλές φορές το σχέδιο ήταν ελλιπές, δηλαδή 

προχωρούσαν στον σχεδιασμό του πρώτου βήματος και μετά ανάλογα με αυτό που θα 

έβρισκαν θα αποφάσιζαν για το πώς θα συνεχίσουν. Στο πρώτο πρόβλημα πολλοί 

σχεδίασαν το πρώτο βήμα και το εκτέλεσαν, αλλά μετά φάνηκε να μην ξέρουν πώς να 

διαχειριστούν αυτό που βρήκαν στη συνέχεια, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν 

αναμενόμενο. Άρα ο σχεδιασμός είχε ελλείψεις. Για το δεύτερο πρόβλημα στο στάδιο 

αυτό όλοι οι μαθητές λειτούργησαν με τον ίδιο τρόπο. Έθεσαν σαν στόχο να μικρύνουν 

τον αριθμό, ώστε να πλησιάσουν στο 7 και να το φτάσουν με κάποιον τρόπο. Άρα δεν 

κατέστρωσαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά και πάλι αποφάσισαν μόνο το πρώτο 

βήμα που θα ακολουθούσαν. Αυτό το έκαναν διότι κανείς τους δεν ήταν βέβαιος για 

το τι θα προέκυπτε μετά. Στο τρίτο πρόβλημα λειτούργησαν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 

ο σχεδιασμός ήταν κάτι στο οποίο δεν αφιέρωσαν χρόνο τα παιδιά. Οι περισσότεροι 

ξεκίνησαν να φτιάχνουν σχήματα και στη συνέχεια λόγω της επιμονής τους να 

φτιάξουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχήματα, άρχιζαν να σκέφτονται και να 

οργανώνονται καλύτερα. Βέβαια υπήρξαν και παιδιά που πριν από κάθε σχήμα που 

πρότειναν, έφτιαχναν ένα σχέδιο στο μυαλό τους, δηλαδή δεν οργάνωσαν εξ αρχής όλη 
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την πορεία που θα ακολουθούσαν, αλλά οργάνωναν και εκτελούσαν ένα βήμα κάθε 

φορά. 

Συνεπώς υπάρχει μεν σχεδιασμός, όμως γίνεται βήμα βήμα και όχι ολοκληρωμένα από 

την αρχή. Τα παιδιά λειτουργούν με βάση το τι θα προκύψει. Είναι ξεκάθαρο εξ αρχής 

ότι κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί με μία μόνο πράξη και έτσι στην ουσία 

έχουν στο μυαλό τους τον τελικό στόχο και θέτουν ενδιάμεσους στόχους που θα 

οδηγήσουν στον απώτερο.  

Δημιουργία Συνδέσεων 

Η δημιουργία συνδέσεων δεν ήταν πάντα εφικτή, καθώς τα προβλήματα όπως 

αναφέρθηκε ήταν εκτός ρουτίνας. Ωστόσο υπήρξαν κάποιοι που αναγνώρισαν 

ομοιότητες με προβλήματα που είχαν λύσει στο παρελθόν, χωρίς όμως αυτό να τους 

βοηθήσει στην επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Υπήρχαν δηλαδή παιδιά 

που δήλωσαν ότι κάποιο πρόβλημα είναι οικείο και ανακάλεσαν τον τρόπο λύσης που 

είχαν χρησιμοποιήσει σε παρόμοιο πρόβλημα. Αναφορικά με το πρώτο πρόβλημα, να 

σημειωθεί ότι τα 8 παιδιά του δείγματος, που συμμετέχουν σε μαθήματα προετοιμασίας 

για τον διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας, είχαν λύσει στο μάθημα το πρόβλημα 

αυτό, αλλά η εκφώνηση ήταν διατυπωμένη διαφορετικά, άρα ήταν επιβεβαιωμένα 

οικείο για αυτούς. Ωστόσο δεν αναγνώρισαν όλοι ότι το πρόβλημα αυτό ήταν ίδιο με 

αυτό που κλήθηκαν να λύσουν στη δοκιμασία της έρευνας. Για την ακρίβεια μόνο 2 

παιδιά ανέφεραν ότι έλυσαν το πρόβλημα αυτό στα μαθήματα προετοιμασίας, οι 4 

είπαν απλά ότι τους θύμισε κάτι και οι υπόλοιποι δεν το αναγνώρισαν και το 

αντιμετώπισαν σαν ένα εντελώς νέο πρόβλημα. Εντυπωσιακή ήταν η αντιμετώπιση 

μιας μαθήτριας η οποία εντόπισε πως πρόκειται για το ίδιο πρόβλημα, αλλά είπε πως 

ποτέ δεν χρησιμοποιεί την ίδια στρατηγική αλλά κάθε φορά προτιμά να επινοεί κάτι 

καινούργιο χωρίς όμως να μπορεί να αιτιολογήσει γιατί επιλέγει να δρα έτσι, αν δηλαδή 

της προσφέρει τη σιγουριά ότι δεν θα ξεχάσει κάτι ή αν της φαίνεται δημιουργικό. Το 

δεύτερο πρόβλημα  φάνηκε οικείο μόνο σε έναν μαθητή, στον οποίο θύμισε 

προβλήματα με χαλασμένη αριθμομηχανή που είχε λύσει παλαιότερα. Ωστόσο δεν 

ανακάλεσε τον τρόπο λύσης που είχε χρησιμοποιήσει στα προβλήματα αυτά. Σχετικά 

με το τρίτο πρόβλημα είναι οικείο μόνο σε ένα παιδί το οποίο υποστηρίζει ότι θα το 

λύσει όπως είχε λύσει το πρόβλημα που είχε συναντήσει παλαιότερα. Στην ουσία όμως 
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δεν μπορεί να αναπαράγει το πρόβλημα που του θύμισε ούτε φαίνεται να λειτουργεί 

σαν να ξέρει τι θα κάνει εξ αρχής, αλλά δείχνει να το σχεδιάζει εκείνη την ώρα. 

Φαίνεται να μην είναι εξοικειωμένοι με την κατηγοριοποίηση προβλημάτων, καθώς 

εντοπίζουν ομοιότητες, αλλά δεν τις χρησιμοποιούν για τον σχεδιασμό της λύσης. 

Εξάλλου κανένα παιδί δεν μπήκε στη διαδικασία από μόνο του να συσχετίσει τα 

προβλήματα, αλλά μόνο όταν αυτό τέθηκε σαν ερώτηση, μπήκαν στη διαδικασία να 

σκεφτούν αν κάποιο πρόβλημα τους είναι οικείο.  

Ευελιξία 

 Για το πρώτο πρόβλημα 2 παιδιά σκέφτηκαν κατά το στάδιο αυτό και δεύτερο τρόπο 

λύσης, δηλαδή υπήρξε ευελιξία. Ο ένας μαθητής κατέγραψε και τους δυο, ωστόσο 

δήλωσε πως θα επέλεγε αυτόν με τις λιγότερες πράξεις, αν συναντούσε αλλού το 

πρόβλημα. Μια άλλη μαθήτρια επιχείρησε να δημιουργήσει εξίσωση, ωστόσο οι 

γνώσεις που έχει δεν της επέτρεπαν να λύσει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο και έτσι 

μόνη της άλλαξε άμεσα σχεδιασμό και έκανε κάτι άλλο. Στο δεύτερο πρόβλημα δεν 

υπήρξε κάποια στρατηγική που ξεχώρισε καθώς όλοι οι μαθητές άρχισαν να κάνουν 

δοκιμές οι οποίες δεν ήταν εντελώς ανοργάνωτες, αλλά αποσκοπούσαν στη γρήγορη 

μείωση του αρχικού αριθμού. Για το τρίτο πρόβλημα οι μαθητές δεν είχαν τόσο στο 

μυαλό τους να πρωτοτυπήσουν στα σχήματά τους, ήταν κάτι με το οποίο ασχολήθηκαν 

αργότερα. Ωστόσο στην πλειοψηφία τους σκέφτηκαν περισσότερες από μια λύσεις. 

Σκοπός ήταν να γεμίσουν όσο γίνεται περισσότερα κουτάκια για να μη φανούν 

ανεπαρκείς.  

Στην ουσία η εμφάνιση ευελιξίας κατά το στάδιο αυτό παρατηρήθηκε μόνο σε λίγες 

περιπτώσεις και μόνο στο πρώτο πρόβλημα. Οι μαθητές, στο σύνολό τους σχεδόν, 

μόλις βρήκαν έναν τρόπο για να λύσουν το πρόβλημα προχώρησαν στο επόμενο 

στάδιο, άρα δεν επέλεξαν κάτι πρωτότυπο ή οικονομικό κι εκλεπτυσμένο, αλλά βρήκαν 

απλά τη λύση, η οποία κάποιες φορές ήταν εντυπωσιακή. 

Τρίτο Στάδιο 

Τρόποι Λύσης- Συνηθισμένες Στρατηγικές 

Ο τρόπος λύσης που σκέφτηκαν οι περισσότεροι για το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι 

αφαιρώντας 44-32 βρίσκει κανείς ότι 1 τετράδιο και 1 κασετίνα κοστίζουν 12€, οπότε 

32-12 θα είναι η τιμή από 2 τετράδια και 1 κασετίνα, δηλαδή 20€.  
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Για το δεύτερο πρόβλημα όλοι οι μαθητές λαμβάνουν την ίδια απόφαση και θέτουν 

έναν ενδιάμεσο στόχο. Ο στόχος που τέθηκε ήταν να μικρύνει ο αριθμός για να είναι 

πιο εύκολα διαχειρίσιμος και μετά θα ξεκαθάριζαν πώς θα έφταναν στον αριθμό 7. 

Αρχικά δοκιμάζουν να διαιρέσουν τον αριθμό με το 7, καθώς η διαίρεση είναι μια 

πράξη που θα μπορούσε εύκολα να μικρύνει κατά πολύ τον αριθμό. Από τη διαίρεση 

αυτή προέκυπτε ένας ατελής δεκαδικός αριθμός. Οπότε η ιδέα αυτή ακυρωνόταν. Από 

εκεί και πέρα τα σχέδια που σκέφτηκαν τα παιδιά παρουσίασαν κάποιες διαφορές. Η 

δημοφιλέστερη στρατηγική ήταν η δημιουργία ενός αριθμού που να είναι πολλαπλάσιο 

του 7, ωστόσο κάθε μαθητής το έπραξε με διαφορετικό τρόπο και κάποιες φορές όχι 

πετυχημένο. Όλοι οι μαθητές επέλεξαν να μικρύνουν τον αριθμό με αφαίρεση 

προκειμένου να μπορούν να τον διαχειριστούν ευκολότερα και να επιδιώξουν να βρουν 

κάποιο πολλαπλάσιο του 7. Εδώ υπήρξε η εξής διαφοροποίηση ορισμένοι μαθητές 

αφαιρούσαν γινόμενα της μορφής 7Χ7Χ7 και κάποιοι άλλοι αφαιρούσαν αριθμούς της 

μορφής 777.777, δηλαδή επέλεξαν να αφαιρέσουν τον μεγαλύτερο αριθμό που 

μπορούσαν κάθε φορά ώστε να μικρύνει σύντομα ο αρχικός αριθμός. Οι μαθητές στο 

σύνολό τους έκαναν δοκιμές από τις οποίες ήξεραν ότι θα προκύψει ένας μικρότερος 

αριθμός, δεν ήξεραν όμως ποιος ή πού θα οδηγούσε όλο αυτό που έκαναν. Πολλοί 

πατούσαν το 7 ανεξέλεγκτα έτσι για παράδειγμα σχημάτιζαν αφαιρέσεις της μορφής 

1000000-7777777 των οποίων το αποτέλεσμα ήταν αρνητικός αριθμός, δεν υπολόγιζαν 

ότι ο αριθμός που πληκτρολογούσαν, αφαιρετέος,  έπρεπε να είναι μικρότερος από τον 

μειωτέο, αλλά έπρεπε να δουν το αποτέλεσμα για να το διορθώσουν. Κάποιοι μάλιστα 

έκαναν κάθε φορά το ίδιο λάθος και μόλις εμφανιζόταν αρνητικός αριθμός, διέγραφαν 

το ένα ψηφίο από τον αφαιρετέο. Κάθε τόσο δοκίμαζαν να διαιρέσουν τον αριθμό με 

το 7 για να δουν αν έχουν βρει κάποιο πολλαπλάσιο. Δεν ήταν ξεκάθαρη η μορφή που 

θα έπρεπε να έχει ένα πολλαπλάσιο του 7 έτσι απλώς δοκίμαζαν, η διαίρεση οδηγούσε 

πάντα σε δεκαδικό, οπότε οι μαθητές επέστρεφαν στις συνεχείς αφαιρέσεις. Η διαίρεση 

ήταν ο μόνος γρήγορος δρόμος που θα οδηγούσε στη λύση κι έτσι σχεδόν όλα τα παιδιά 

επέμεναν σε αυτή την ιδέα. Ωστόσο ακόμα κι όταν οι αριθμοί ήταν πια διψήφιοι, που 

τότε ήταν βέβαιοι ότι δεν ήταν κάποιος από αυτούς πολλαπλάσιο του 7, δεν πήγαινε το 

μυαλό τους στο να τους μετατρέψουν σε πολλαπλάσιο του 7. Συνέχιζαν τις αφαιρέσεις 

ώσπου έφταναν στο 1, το οποίο πολλαπλασίαζαν με το 7 και έφταναν στη λύση. 

Υπήρξαν όμως και μαθητές που φτάνοντας στο 1 ή πιο πριν στο 8  απογοητεύτηκαν 

και είπαν αρχικά «αυτό δεν λύνεται έτσι πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο», αλλά τελικά το 
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έλυσαν. Μια μαθήτρια φτάνοντας στο 8 το πολλαπλασίασε με το 7 και μετά αφαίρεσε 

το 7 για 7 φορές! 

Στο τρίτο πρόβλημα όλοι οι μαθητές ξεκινούν φτιάχνοντας τα γεωμετρικά σχήματα 

που ικανοποιούν τη συνθήκη. Τα πρώτα σχήματα που κατασκεύασαν ήταν ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα. Κάποιοι σταματούν εδώ. Αφού ολοκληρώσουν με τα ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα, ξεκινούν να σχεδιάζουν τρίγωνα. Αρχικά ορθογώνια τρίγωνα των 

οποίων το εμβαδόν υπολογίζουν χρησιμοποιώντας τον τύπο. 

Οι μαθητές, μην έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση τους, φαίνεται ότι 

προτείνουν τρόπους που δεν εμφανίζουν κάποια πρωτοτυπία. Ειδικότερα στο δεύτερο 

πρόβλημα οι περισσότεροι ακολουθούν μέχρι τέλους έναν τρόπο λύσης με πολλές 

πράξεις που φαντάζει για αυτούς πιο ασφαλής επιλογή επί της ουσίας όμως ούτε και οι 

ίδιοι ξέρουν πού θα οδηγήσει αυτό που κάνουν. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις 

υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένα γύρισμα προς το δεύτερο στάδιο. Οι μαθητές 

σχεδιάζουν ένα βήμα, το εκτελούν και ανάλογα με το τι θα βρουν οργανώνουν το 

επόμενο βήμα τους.  

Λανθασμένες Λύσεις 

Ωστόσο υπήρχαν μαθητές που βρήκαν λάθος στρατηγική ή μαθητές που 

πρωτοτύπησαν. Έτσι υπήρξαν μαθητές που θεώρησαν πως τα 32€ περιλαμβάνουν και 

τα μολύβια, συνεπώς ξεκίνησαν υπολογίζοντας το κόστος των μολυβιών και συνέχισαν 

αφαιρώντας το αποτέλεσμα από τα 32€. Αυτό ήταν και το συχνότερο λάθος. Ωστόσο 

υπήρξε παιδί που θεώρησε ότι τα τετράδια και οι κασετίνες είχαν την ίδια τιμή οπότε 

προχώρησαν σε διαίρεση του ποσού για να βρουν την τιμή του καθενός. Άλλα παιδιά 

πάλι ξεκίνησαν να κάνουν εικασίες για την τιμή από το κάθε προϊόν σύμφωνα πάντα 

με το ποσό που πλήρωσε το κάθε παιδί για αυτά. Στην ουσία οι λανθασμένες λύσεις 

πηγάζουν από ελλιπή μετάφραση και ανάδειξη μαθηματικών σχέσεων κατά το πρώτο 

στάδιο. Δεν κατάλαβαν όμως ότι επρόκειτο για λάθος οπότε προχώρησαν στην 

εφαρμογή αυτού που σκέφτηκαν, δηλαδή επέμειναν στον τρόπο λύσης που είχαν 

σκεφτεί.  

Στο πρώτο πρόβλημα τα παιδιά εφάρμοζαν τα βήματα που είχαν σχεδιάσει και ήξεραν 

κάθε φορά τι θα προέκυπτε. Κάτι τέτοιο όμως δεν ίσχυε για το δεύτερο πρόβλημα. 

Λύσεις που ξεχώρισαν 
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Μια λύση η οποία ξεχώρισε ήταν αυτή που πρότεινε ένας μαθητής ο οποίος 

προσπάθησε να ανακαλύψει ένα μοτίβο ανάμεσα στις τιμές. Είπε λοιπόν πως το ποσό 

ανεβαίνει κατά 12€ και τα αντικείμενα αυξάνονται κατά 1. Στο πρώτο πρόβλημα δεν 

υπήρξε κάτι ξεχωριστό στο στάδιο αυτό. Όλοι εφάρμοσαν αυτό που είχαν οργανώσει 

χωρίς αποκλίσεις. Ένας μαθητής ξεχωρίζει όχι για τις ιδέες του, αλλά για τον τρόπο 

που διαχειρίζεται τους αριθμούς και υπολογίζει νοερά. Από τον αρχικό αριθμό αφαιρεί 

γινόμενα της μορφής 777Χ77, ωστόσο κάποια στιγμή του εμφανίζονται αρνητικοί. 

Προσπαθεί να τους αποφύγει όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει  λάθος κι έτσι 

αποφασίζει να δουλέψει με αυτούς. Ξέρει ότι αν σε έναν αρνητικό αριθμό προσθέσει 

κάποιον θετικό, ο αρνητικός θα πλησιάσει στο μηδέν. Έτσι βρίσκει το -1721 προσθέτει 

το 777, το 77 και ξανά το 77, προκύπτει -13 προσθέτει 7 και ξανά 7 οδηγείται στο 1 το 

οποίο πολλαπλασιάζει με το 7 και έτσι φτάνει στη λύση. Το εντυπωσιακό είναι πως 

παρόλο που χρησιμοποιεί την αριθμομηχανή, υπολογίζει πρώτα με το μυαλό κι έτσι 

ξέρει ποιον αριθμό να περιμένει. Ωστόσο αυτό το ενεργοποιεί αφότου αποφασίζει να 

δουλέψει με τους αρνητικούς, γιατί όπως προαναφέρθηκε αρχικά δεν ήξερε τι να κάνει 

για να τους αποφύγει.  

Μια μαθήτρια σκέφτεται ότι πρέπει να μετατρέψει το 1000000 σε πολλαπλάσιο του 7, 

ώστε να τον διαιρέσει με το 7 και να βγει ακέραιος αριθμός. Το σκεπτικό της είναι ο 

αριθμός της να τελειώνει σε κάποιο πολλαπλάσιο του 7 (π.χ. 14,49), για να δει αν τότε 

θα είναι πολλαπλάσιο του 7. Αρχικά δουλεύει στην αριθμομηχανή, προσθέτει και 

αφαιρεί διάφορους συνδυασμούς (π.χ. -7Χ7) με σκοπό να εμφανίσει έναν αριθμό όπως 

το 999.949 που τελειώνει σε πολλαπλάσιο του 7, ώστε να δοκιμάσει αν αυτός ο αριθμός 

διαιρείται ακριβώς με το 7. Η μαθήτρια φαίνεται να έχει προσκολληθεί στη στρατηγική 

αυτή και γι αυτό τελικά εφαρμόζει κάτι άλλο. Κάνει τις διαιρέσεις στο χαρτί με σκοπό 

να βρει το υπόλοιπο και να το αφαιρέσει από τον αριθμό της. Για παράδειγμα βρίσκει 

ότι το υπόλοιπο είναι οπότε κάνει +7:7 ώστε ο αριθμός να αυξηθεί κατά 1 και να 

διαιρείται με το 7. Υιοθετεί αυτή τη στρατηγική και προχωράει. Σπάει όμως τη 

σύμβαση και κάποια στιγμή αφαιρεί από τον αριθμό της 700, χωρίς να το καταλάβει 

και συνεχίζει κανονικά. Αφαιρεί οποιονδήποτε αριθμό χρειάζεται κάνοντας το εξής: αν 

θέλει να αφαιρέσει 3 κάνει (7+7+7): 7 κι έτσι διαμορφώνει τον διαιρετέο της όπως 

θέλει. Τελικά εμφανίζει τον αριθμό 7 στην αριθμομηχανή.  

Ένας άλλος μαθητής ξεκινάει με σκοπό να αφαιρεί κάθε φορά τον μεγαλύτερο δυνατό 

αριθμό. Έτσι αφαιρεί 7Χ7Χ7Χ7, χωρίς να είναι σίγουρος για το τι θα προκύψει. 
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Αναφέρει ότι αναζητά ένα μοτίβο το οποίο θα αφαιρεί συνεχώς προκειμένου να 

εμφανίσει τον αριθμό 7 στις μονάδες. Επιλέγει να αφαιρεί 7Χ7Χ7-7-7 χωρίς όμως να 

μπορεί να αιτιολογήσει την επιλογή του η οποία φάνηκε να είναι τυχαία. Τελικά δείχνει 

να μην τον καλύπτει αυτός ο τρόπος, άλλωστε είναι πολύ χρονοβόρος και ενώ έχει 

προχωρήσει αρκετά ανακαλύπτει ότι η συνθήκη επιτρέπει να πληκτρολογήσει 

αριθμούς όπως το 777.777. Ξεκινάει λοιπόν συνεχείς αφαιρέσεις. Αφαιρεί κάθε φορά 

αριθμούς της μορφής αυτής που να έχουν ένα λιγότερο ψηφίο από τον αριθμό που 

εμφανίζεται στην οθόνη π.χ. όταν έχει έναν πενταψήφιο αριθμό θα αφαιρέσει 7777, 

δηλαδή τετραψήφιο αριθμό που να αποτελείται από εφτάρια. Κάθε τόσο δοκιμάζει αν 

ο αριθμός που προκύπτει είναι πολλαπλάσιο του 7, όμως σε μια από αυτές τα δοκιμές 

χάνει τον αριθμό που είχε και ξεκινάει πάλι από την αρχή κάνοντας τις συνεχείς 

αφαιρέσεις μέχρι να φτάσει 8. Όταν εμφανίστηκε το 8, το πολλαπλασίασε με το 7 για 

να προκύψει το πολλαπλάσιο του 7 που επιθυμούσε εξ αρχής και στη συνέχεια 

αφαίρεσε το 7 για 7 φορές ώσπου εμφανίστηκε το 7. Γενικότερα  είδε το πρόβλημα 

ανταγωνιστικά, δεν ήθελε να φανεί ανεπαρκής και για τον λόγο αυτό όταν ήθελε να 

δοκιμάσει κάτι, το έκανε κρυφά. 

Υπήρξε ένας μαθητής ο οποίος σκέφτηκε κάτι ιδιαίτερο, το οποίο όμως απέρριψε γιατί 

θα έπρεπε να σπάσει τη σύμβαση. Επειδή όμως πρόκειται για αρκετά έξυπνη ιδέα αξίζει 

να αναφερθεί σε συντομία. Ο μαθητής ξεκίνησε διαιρώντας το 1000000 με το 7 και 

στη συνέχεια αξιοποίησε το ακέραιο μέρος του αριθμού που εμφανίστηκε, βρίσκοντας 

έτσι ότι το πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 7 είναι το 999.999. Αυτό το διαίρεσε με το 

777 και το αποτέλεσμα και πάλι με το 7. Πάλι προέκυψε δεκαδικός τον οποίο 

αξιοποίησε με τον τρόπο που έκανε και την πρώτη φορά. Έτσι βρήκε το πολλαπλάσιο 

του 7 και συνέχισε με τον ίδιο τρόπο ώσπου εμφανίστηκε το 21 και από αυτό αφαίρεσε 

το 7 δύο φορές. Ωστόσο επειδή δεν κατάφερε να βρει τρόπο να ακολουθήσει τη 

στρατηγική αυτή πατώντας μόνο το 7 και όχι άλλα ψηφία, εγκατέλειψε και ακολούθησε 

και αυτός τη στρατηγική με τις επαναλαμβανόμενες αφαιρέσεις.  

Τα παιδιά που ξεχώρισαν στο τρίτο πρόβλημα ήταν εκείνα  που αφότου σχεδίασαν τα 

γεωμετρικά σχήματα που ικανοποιούσαν τη συνθήκη, συνέχισαν και έγιναν 

πραγματικά δημιουργικά. Ξέφυγαν από τον τύπο που τα περιόριζε και εντόπισαν 

αρχικά ότι μπορούσαν να φτιάξουν σχήματα με δύο μικρά τετραγωνάκια, αφού το 

καθένα από αυτά είναι 1 τ.εκ Έπειτα προχώρησαν τη σκέψη τους παραπάνω και 

ανακάλυψαν ότι χωρίζοντας το τετραγωνάκι στα δύο προκύπτει τριγωνάκι που το 
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εμβαδόν του είναι 0,5 τ. εκ. Πρόκειται για μια παρατήρηση που δεν έκαναν όλοι οι 

μαθητές και αποτέλεσε αφορμή για να προτείνουν οι μαθητές σχήματα που ήταν 

πρωτότυπα. Έκαναν διάφορους συνδυασμούς κρατώντας αυτό το δεδομένο στο μυαλό 

τους και οι περισσότεροι αντέστρεφαν ή καθρέφτιζαν τα σχήματά τους με άνεση. Άρα 

λοιπόν πρότειναν πρωτότυπες λύσεις αλλά όχι εξ αρχής.  

Τρόποι Υπολογισμού 

Οι υπολογισμοί μπορούσαν εύκολα να γίνουν νοερά και πολλοί μαθητές αυτό έκαναν. 

Λίγοι επέλεξαν να υπολογίσουν γραπτά. Στο δεύτερο πρόβλημα οι περισσότεροι 

επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν την αριθμομηχανή για τις πράξεις τους. Μια μαθήτρια 

επιλέγει να κάνει τις πράξεις γραπτά, αλλά υπολογίζει λάθος. Μια άλλη επιλέγει για το 

δεύτερο πρόβλημα να κάνει γραπτά τη διαίρεση ώστε να αξιοποιήσει το υπόλοιπο, στην 

ουσία κάνει κάποιες πράξεις γραπτά και κάποιες με αριθμομηχανή.  

Ευχέρεια 

Τα παιδιά στην ουσία δεν έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θα ακολουθήσουν, 

έχουν απλά έναν στόχο και κάθε φορά ψάχνουν τον τρόπο για να τον προσεγγίσουν. 

Άρα τα βήματα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ένα προς ένα. Οι μαθητές που είχαν 

σχεδιάσει λάθος τρόπο για την επίλυση του προβλήματος το κατάλαβαν κατά το στάδιο 

αυτό και άλλαξαν στρατηγική. Αυτό ήταν που βοήθησε τα παιδιά με τις λάθος 

στρατηγικές να τις διορθώσουν ήταν ότι επέστρεφαν στην εκφώνηση του 

προβλήματος, συνεπώς κατάφεραν να αντιληφθούν την περιττή πληροφορία αλλά και 

να αναδείξουν σωστά τις μαθηματικές σχέσεις. Κάποια παιδιά διαπίστωσαν ότι η 

στρατηγική ήταν σωστή αλλά υπήρχε λάθος στην εφαρμογή της άρα δεν άλλαξαν εξ 

ολοκλήρου τρόπο λύσης. Ωστόσο υπήρξαν παιδιά που είχαν λανθασμένη στρατηγική, 

κατάλαβαν ότι δεν οδηγούσε πουθενά, αλλά αντί να σκεφτούν κάτι καινούργιο, απλά 

είδαν τις πιθανές απαντήσεις που προτείνονταν και απορρίπτοντας κάποιες που τους 

φαίνονταν λανθασμένες και επέλεξαν τη σωστή λέγοντας ότι «Το 75 είναι πάρα πολύ 

και το 3 πολύ λίγο, κανένα από τα παραπάνω δεν μπορεί να είναι αυτό είναι παγίδα, 

άρα η σωστή απάντηση είναι 15 ή 20. Θα βάλω 20 γιατί μου φαίνεται πιο λογικό.» Για 

το δεύτερο πρόβλημα επειδή οι περισσότεροι επέλεξαν μια στρατηγική με πολλές 

πράξεις και η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν μαθητές 

που παραβίασαν τη σύμβαση χωρίς να το αντιληφθούν. Οι μαθητές ήταν 4 οι οποίοι 

κάνοντας αυτές τις συνεχείς αφαιρέσεις πάτησαν κάποιο άλλο ψηφίο πέρα από το 7. 
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Επίσης, παρόλο που διαπίστωναν ότι ο τρόπος τους δεν ήταν καλός και κάποιες φορές 

δεν ικανοποιούσε και τους ίδιους, έμεναν κολλημένοι στη στρατηγική αυτή γιατί ήταν 

η μόνη που ήξεραν με σιγουριά ότι θα οδηγήσει κάπου. Κάποιοι δεν ήταν καν σίγουροι 

ότι θα οδηγηθούν κάπου, ωστόσο παρέμεναν «κολλημένοι» στον τρόπο λύσης που 

είχαν σκεφτεί. Άρα δεν υπήρξε ευχέρεια στη σκέψη των λυτών. Στο τρίτο πρόβλημα 

παρατηρήθηκε ότι μόλις ολοκλήρωναν ένα σύνολο σχημάτων βασισμένων στην ίδια 

στρατηγική προχωρούσαν σε άλλη. 

Συνεπώς  φαίνεται να υπάρχει ευχέρεια, η οποία όμως εμφανίζεται αφότου προχωρήσει 

αρκετά το σχέδιο που έχουν καταστρώσει. Όμως ευχέρεια υπάρχει όταν το πρόβλημα 

είναι απλούστερο και νιώθουν ότι μπορούν να βρουν άλλο τρόπο να το προσεγγίσουν. 

Αντίθετα εκεί που δεν μπορούν να βρουν εναλλακτική, οι λύτες προσκολλούν στη 

στρατηγική τους, κάποιες φορές με κίνδυνο αυτή να οδηγήσει σε λανθασμένο 

αποτέλεσμα, και αυτό συμβαίνει γιατί νιώθουν ανίκανοι να την αλλάξουν.  

Γενικεύσεις 

Κάτι ακόμα που παρατηρήθηκε ήταν η δημιουργία γενικεύσεων. Το μοναδικό 

πρόβλημα που δίνει τη δυνατότητα για γενίκευση είναι το τρίτο. Σχεδόν  όλοι οι 

μαθητές ξεκινούν σχεδιάζοντας ένα σχήμα με βάση το ζητούμενο. Τα πρώτα σχήματα 

που κατασκεύασαν ήταν ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Πολλοί δεν είναι 

ικανοποιημένοι με το να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σχήμα αλλά με άλλο 

προσανατολισμό και ζητούν επιβεβαίωση προκειμένου να προχωρήσουν σε γενίκευση. 

Οι περισσότεροι έχουν την ικανότητα να γενικεύσουν το οποίο φαίνεται από το ότι 

χρησιμοποιούν το ίδιο σχήμα με άλλο προσανατολισμό ή καθρεφτίζοντάς τα. Μια 

μαθήτρια διπλώνει το χαρτί και δημιουργεί τα νέα σχήματα σαν «παρτιτούρα» του 

πρώτου. Μια άλλη περιστρέφει το χαρτί για να δει πώς θα είναι το σχήμα που θα 

δημιουργήσει. Στην ουσία οι μαθητές προσέγγισαν το τρίτο πρόβλημα κόβοντας τα 

σχήματά τους σε κομμάτια και ανασχηματίζοντάς τα. Γενικά οι μαθητές που 

κατάφεραν να γενικεύσουν φαίνεται πως έχουν άνεση στη διαχείριση των χωρικών 

σχέσεων. Ωστόσο δεν υπήρχε πρόβλεψη από την έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν οι 

λύτες γενικεύουν τους τρόπους λύσης και τους μεταφέρουν από ένα πρόβλημα σε άλλο. 

Αν και με βάση τους συσχετισμούς που αναφέρονται παραπάνω μάλλον μια τέτοια 

δεξιότητα εκλείπει.  

Ευελιξία 
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Δεν παρατηρήθηκε κάποιος μαθητής ο οποίος να σκέφτηκε άλλο τρόπο λύσης για το 

πρώτο και το δεύτερο πρόβλημα στο στάδιο αυτό. Στο τρίτο πρόβλημα οι μαθητές κατά 

κάποιον τρόπο αναγκάστηκαν να σκεφτούν περισσότερα σχήματα προκειμένου να 

γεμίσουν τα κουτάκια που δόθηκαν. Αλλιώς θα είχαν σταματήσει τη διαδικασία.   

Η ευελιξία λοιπόν φάνηκε να απουσιάζει και κατά αυτό το στάδιο, καθώς οι μαθητές 

ήθελαν απλά να ολοκληρώσουν με κάποιον τρόπο και δεν τους ενδιέφερε αν ο τρόπος 

τους να είναι απαραίτητα αποδεκτός ή εκλεπτυσμένος. Για το δεύτερο πρόβλημα 

υπάρχει μια σχετική ανησυχία από τους μαθητές και ένα ενδιαφέρον να σκεφτούν άλλο 

τρόπο προσέγγισης, ωστόσο δεν τα καταφέρνουν.  

Τέταρτο Στάδιο   

Έλεγχος 

Στο τέταρτο στάδιο, του ελέγχου, πέρασε η πλειοψηφία των παιδιών για το πρώτο 

πρόβλημα όχι όμως κι για τα υπόλοιπα. Ο έλεγχος στο πρώτο πρόβλημα βοηθάει στη 

βελτίωση και την πρωτοτυπία των επόμενων λύσεων. Τα παιδιά επέστρεψαν στο 

πρόβλημα και έλεγξαν την ορθότητα των αποτελεσμάτων τους, ωστόσο στο δεύτερο 

και το τρίτο πρόβλημα όλοι αποτύπωσαν εξ αρχής στο μυαλό τους την εκφώνηση και 

έτσι δεν επέστρεψαν στο πρόβλημα. Η εκφώνηση των προβλημάτων αυτών ήταν μικρή 

και θεώρησαν ότι δεν ήταν απαραίτητο να τη διαβάσουν ξανά προκειμένου να 

ανακαλύψουν κάποιο νέο δεδομένο που ίσως είχε ξεφύγει.  Γενικότερα το στάδιο του 

ελέγχου απουσίασε κυρίως από το δεύτερο πρόβλημα. Οι περισσότεροι μαθητές δεν 

μπήκαν στη διαδικασία να ελέγξουν όλες αυτές τις πράξεις που είχαν προηγηθεί, ήταν 

αδύνατο να τις ξανακάνουν και μόλις εμφανίστηκε ο αριθμός 7, έδειξαν ανακούφιση 

και συνέχισαν παρακάτω. Κάποιοι έλεγξαν μόνο αν τήρησαν τη συνθήκη. Στο τρίτο 

πρόβλημα λίγοι ελέγχουν στο τέλος τα σχήματά τους ένα προς ένα. Οι περισσότεροι 

ελέγχουν κάθε σχήμα που ολοκληρώνουν. Βλέπουν αν έχει επαναληφθεί και αν 

παραβιάζει τη συνθήκη.  

Γενικότερα το αν θα επιστρέψουν στο πρόβλημα εξαρτάται από το πόσο σίγουροι είναι 

ότι το κατάλαβαν και έλαβαν υπόψη όλα τα δεδομένα και το αν θα ελέγξουν τη λύση 

τους εξαρτάται από την έκτασή της.  

Ευελιξία- Αναζήτηση καλύτερων λύσεων 
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Κατά τον έλεγχο του πρώτου προβλήματος υπήρξαν 2 παιδιά που προχώρησαν στη 

λύση του προβλήματος και με έναν ακόμη τρόπο, όχι επειδή αυτό τους κίνησε την 

περιέργεια αλλά προκειμένου να επικυρώσουν το αποτέλεσμα και με κάποιον ακόμη 

τρόπο, καθώς δεν ήταν αρκετά σίγουροι. Το περίεργο ήταν πως μια μαθήτρια κατέληξε 

να λύσει το πρόβλημα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για τον λόγο αυτό, χωρίς να 

το καταλάβει! Τελικά κατέληξε στο να κυκλώσει τη σωστή απάντηση διατηρώντας 

όμως αμφιβολίες. Για το δεύτερο πρόβλημα υπήρξαν μαθητές που ανέφεραν ότι 

σίγουρα υπάρχει πιο σύντομος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα, κάποιοι 

χαρακτήρισαν τη λύση τους κακή και δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Ένας ανέφερε: «Αν 

το έκανα αυτό στη μαθηματική εταιρεία, θα μου το έκοβαν όλο το θέμα!». Ωστόσο 

κανείς δεν μπόρεσε να σκεφτεί κάτι καλύτερο. Επίσης κάποιοι μαθητές θέλησαν να 

μάθουν πώς λύνεται το πρόβλημα, αλλά και αν υπήρξαν παιδιά που έλυσαν το 

πρόβλημα με πιο σύντομο τρόπο. Κάποιοι ζήτησαν να σκεφτούν με την ησυχία τους 

έναν τρόπο και να τον αναφέρουν κάποια άλλη μέρα, όμως τελικά δεν κατάφεραν να 

λύσουν το πρόβλημα. Στην ουσία οι μαθητές που είχαν αυτή την αγωνία για την 

ποιότητα της λύσης τους, ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν και για τον τρόπο επίλυσης 

και για το τι έκαναν τα υπόλοιπα παιδιά. Μάλιστα ένας μαθητής ανέφερε: «Αν αυτό το 

πρόβλημα υπήρχε σε διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας, σίγουρα θα μου 

μηδένιζαν το θέμα! Αλλά αφού δεν μπορώ να βρω κάτι καλύτερο θα το αφήσω έτσι.» 

Στο τρίτο πρόβλημα δεν υπήρξε κάποιο παιδί που στο στάδιο αυτό σκέφτηκε κάποια 

άλλη λύση, καθώς οι περισσότεροι είχαν γεμίσει το προσφερόμενο χώρο με 

απαντήσεις. Ωστόσο ενώ υπήρξαν κάποιοι που ενώ γέμισαν τον χώρο συνέχιζαν να 

σκέφτονται πρωτότυπες λύσεις, δεν μπήκαν στη διαδικασία να σβήσουν κάποια λύση 

που ήταν πιο συνηθισμένη και να την αντικαταστήσουν με κάτι καλύτερο. Παρόλο που 

το πρόβλημα αυτό ζητά από τους μαθητές ξεκάθαρα να πρωτοτυπήσουν! 

Η ευελιξία λοιπόν εμφανίζεται με την πρόταση άλλων λύσεων με σκοπό να ελεγχθεί η 

λύση που εφαρμόστηκε. Επίσης κάποιοι μαθητές εμφανίζουν ανησυχία για την 

ποιότητα της λύσης τους και κατακρίνουν αυτά που έκαναν, ωστόσο δεν μπορούν να 

σκεφτούν κάτι καλύτερο αλλά ακόμα κι όταν το κάνουν δεν μπαίνουν στη διαδικασία 

να αντικαταστήσουν τη λύση τους, θέλουν απλά να λύσουν το πρόβλημα με έναν 

σίγουρο τρόπο.  

Τεκμηρίωση 
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 Όλοι τεκμηρίωσαν με κάποιο τρόπο, ωστόσο λίγα παιδιά δυσκολεύτηκαν στην 

τεκμηρίωση όσων έκαναν. Αυτό δεν είχε να κάνει απαραίτητα με το πόσο σίγουροι 

ήταν για το αποτέλεσμα, υπήρχαν παιδιά που είχαν λύσει το πρόβλημα σωστά και ήταν 

σίγουρα για αυτό, ωστόσο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τον τρόπο λύσης και τις 

επιλογές τους, μέσα τους όμως ήταν όλα ξεκάθαρα απλά αυτό δεν μπορούσαν να το 

εκφράσουν σε κάποιον άλλο. Ίσως πρόκειται για αδυναμία επειδή κάτι τέτοιο δεν τους 

ζητείται συχνά στην τάξη, όμως ακόμα και το παιδί που διάλεξε απάντηση χωρίς να 

την έχει βρει με πράξεις, σχεδόν στην τύχη, ήταν σε θέση να αιτιολογήσει την επιλογή 

του αυτή. Το ίδιο ίσχυσε και στο δεύτερο πρόβλημα. Τα παιδιά σχεδόν στο σύνολό 

τους αιτιολογούσαν τα βήματά τους, ακόμα κι αν δεν ήταν σίγουροι για το αποτέλεσμα. 

Κάτι ανάλογο ισχύει και για το τρίτο πρόβλημα. Ο έλεγχος στις περισσότερες 

περιπτώσεις γίνεται μόλις ολοκληρώνεται το σχήμα. Τα παιδιά ελέγχουν αν ικανοποιεί 

τη συνθήκη και αν έχουν επαναλάβει το σχήμα που έφτιαξαν νωρίτερα.  Όλοι είναι σε 

θέση να εξηγήσουν τις λύσεις τους, είναι βέβαιοι για τη λύση που προτείνουν και 

εξηγούν είτε με τη χρήση των μαθηματικών τύπων για το εμβαδόν είτε εξηγώντας πόση 

επιφάνεια καλύπτει με άλλους πιο εμπειρικούς τρόπους που όμως δείχνουν τη χωρική 

αντίληψη των μαθητών. 

Συνεπώς υπάρχει τεκμηρίωση, αλλά όχι πάντα ποιοτική. Η εξήγηση μπορεί να μην 

είναι ποιοτική είτε επειδή δεν μπορούν να εκφραστούν για αυτά που έκαναν, είτε επειδή 

η ίδια η λύση δεν είναι ποιοτική.  

Αναγνώριση Βαθμού Δυσκολίας του Προβλήματος 

Ένας ικανός λύτης είναι σε θέση να αναγνωρίζει με μια πρώτη ανάγνωση τον βαθμό 

δυσκολίας ενός προβλήματος. Οι λύτες στην προκειμένη περίπτωση αξιολόγησαν το 

πρώτο πρόβλημα σαν δύσκολο και τα άλλα δύο σαν εύκολα. Στο τέλος όμως η άποψη 

αυτή ανατράπηκε για τα δύο πρώτα προβλήματα. Στην τελική αποτίμηση το πρώτο 

πρόβλημα ήταν πιο εύκολο και το δεύτερο πολύ δύσκολο. Στο τρίτο πρόβλημα, όσοι 

εξ αρχής το αντιλήφθηκαν σαν δύσκολο, που ήταν λίγοι, πρότειναν και λίγες λύσεις. 

Για τους περισσότερους το τρίτο πρόβλημα ήταν το πιο ενδιαφέρον, το πρώτο πιο 

εύκολο και για το δεύτερο οι απόψεις διίστανται. Για κάποιους είναι πρόκληση να 

δουλέψουν με αριθμομηχανή, κάτι που δεν συνηθίζεται στις τάξεις των μαθηματικών, 

επίσης πρόκληση αποτελεί και το γεγονός ότι κάποιοι αντιλαμβάνονται την ύπαρξη 

άλλων λύσεων, αλλά δεν μπορούν να τις βρουν. Μερικοί βρίσκουν το πρόβλημα αυτό 
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μη ενδιαφέρον,  κάτι που πιθανά σχετίζεται με την αίσθηση αποτυχίας που 

δημιουργήθηκε εξαιτίας της «κακής» λύσης που πρότειναν. Πάντως η πλειοψηφία 

ζήτησε κι άλλα τέτοια προβλήματα και δήλωσαν ότι θα ήθελαν να υπάρχουν τέτοια 

προβλήματα στο καθημερινό μάθημα των μαθηματικών. Μάλιστα έδειξαν επιθυμία και 

για επόμενη συνεργασία, σαν να το είχαν διασκεδάσει, παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν! 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Βλέποντας τα ευρήματα στο σύνολό τους μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε συμπεράσματα 

που αφορούν στον τρόπο επεξεργασίας των μαθηματικών προβλημάτων από παιδιά 

που θεωρούνται ικανά στα μαθηματικά. Αρχικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα στάδια 

επίλυσης προβλήματος διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι μαθητές δούλεψαν 

σταδιακά τα προβλήματα. Ωστόσο ο τρόπος αντιμετώπισης διαφέρει ανάλογα με τη 

φύση του κάθε προβλήματος. Έτσι σε προβλήματα με μεγάλη εκφώνηση και πολλά 

δεδομένα αναλώνεται αρκετός χρόνος στο πρώτο στάδιο ενώ στα πιο σύντομα και 

περιεκτικά προβλήματα το πρώτο στάδιο ξεπερνιέται γρηγορότερα. Το δεύτερο στάδιο, 

αν και δεν προσπεράστηκε από τους μαθητές, ανέδειξε κάποιες αδυναμίες στον 

σχεδιασμό με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να επανέρχονται στο στάδιο αυτό. Στην 

ουσία πολλές φορές υπήρξε ένα πισωγύρισμα από το τρίτο στάδιο στο δεύτερο, ώσπου 

να καταφέρουν οι μαθητές να οδηγηθούν σε κάποια λύση που θεωρούσαν σωστή. 

Ακόμα κάποιοι μεταφέρθηκαν πίσω στο στάδιο αυτό ενώ είχαν προχωρήσει στο 

τέταρτο στάδιο του ελέγχου. Η πορεία του λύτη με βάση τα στάδια επίλυσης είναι 

χαρακτηριστικό που καθιστά έναν λύτη ικανό με βάση τον Polya (1998), ωστόσο η μη 

γραμμική πορεία από στάδιο σε στάδιο και οι επιστροφές από ένα στάδιο σε 

προηγούμενο δεν αποτελούν χαρακτηριστικά ικανών λυτών και παρατηρήθηκε σε 

μαθητές με υψηλές επιδόσεις αλλά όχι ικανούς στην επίλυση προβλήματος (Szabo, 

2015). Αυτό σχετίζεται με την παρατήρηση πως  όταν δεν οδηγούνταν άμεσα σε κάποιο 

αποτέλεσμα, άρχιζαν να αγχώνονται και να επιστρέφουν σε αρχικό στάδιο της 

επιλυσης, δηλαδή στη μελέτη των πληροφοριών του προβλήματος κάτι που σχετίζεται 

με κακή μαθηματική μνήμη (Szabo, 2015). Στην ουσία όμως οι μαθητές δεν 

επέστρεφαν στις πληροφορίες επειδή δεν θυμόντουσαν κάτι, αλλά επειδή δεν τις είχαν 

αναλύσει σωστά ώστε να οδηγηθούν στον σχηματισμό μαθηματικών σχέσεων.  

Διαχείριριση Πληροφοριών 
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Κατά το πρώτο στάδιο επίλυσης, όπου οι μαθητές έπρεπε να μεταφράσουν τα 

προβλήματα, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των παιδιών χρειάστηκε χρόνο 

προκειμένου να αποκωδικοποιήσει τα προβλήματα και να διακρίνει τη συνθήκη. 

Επιπλέον οι μαθητές δεν είχαν κάποια έλλειψη σε γνώση που θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε μη κατανόηση του προβλήματος. Ήταν εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο και τις έννοιες 

που αναφέρονταν στα προβλήματα. Επίσης οι περισσότεροι από αυτούς που 

προχώρησαν γρήγορα στο στάδιο αυτό αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι δεν είχαν 

μεταφράσει σωστά τα προβλήματα και αυτό τους οδήγησε σε λάθη. Κάτι τέτοιο έρχεται 

σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά του ικανού λύτη όπως αυτά προτείνονται από τον 

Kruteskii (1976), καθώς σύμφωνα με τον ίδιο ο ικανός λύτης μπορεί πριν ακόμα 

διαβάσει το πρόβλημα να καταλάβει τη δομή του, να απομονώσει τα δεδομένα και στη 

συνθήκη (Kruteskii, 1976). Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη διαχείριση της περιττής 

πληροφορίας στην εκφώνηση. Πρόκειται για κατάσταση η οποία ξένισε αυτά τα παιδιά, 

αφού παραβαίνει την ευρέως διαδεδομένη συνθήκη που υπάρχει ανάμεσα σε 

δασκάλους και μαθητές, γι’ αυτό και τα παιδιά δεν κατάφεραν άμεσα να την 

ξεχωρίσουν. Συνεπώς το χαρακτηριστικό που παρατήρησαν ο Krutetskii (1976) και ο 

Silver (1979)  υπάρχει σε μικρό ποσοστό των μαθητών αυτής της κατηγορίας. Ακόμα 

κι αυτοί που την ξεχώρισαν όμως, τελικά δεν την παρέλειψαν τελείως, αφού είναι τόσο 

πειθαρχημένοι να χρησιμοποιούν όλα τα στοιχεία που δίνονται σε ένα πρόβλημα και 

κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε αυτά που έχουν μάθει ως τώρα. Εξαιτίας αυτής της αρχής, 

πολλοί παγιδεύτηκαν σε αυτό το περιττό δεδομένο και οδηγήθηκαν σε λάθος τρόπο 

λύσης. Οπότε οι μαθητές με διακρίσεις διαχωρίζουν τις περιττές πληροφορίες στην 

εκφώνηση ενός προβλήματος, αλλά τελικά δεν τις εξαιρούν από τη λύση. Έτσι 

επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του διδακτικού συμβολαίου, όπως περιγράφεται από τον 

Brousseau, με βάση το οποίο οι μαθητές  πιστεύουν ότι κάθε πρόβλημα επιδέχεται μια 

και μοναδική λύση, ότι κάθε δεδομένο που αναφέρεται είναι απαραίτητο για να λυθεί 

το πρόβλημα και δεν απαιτείται κάποια επιπλέον πληροφορία (Κολέζα, 2009).  

 Αξιολογώντας τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν τα παιδιά για να μεταφράσουν τα 

προβλήματα φάνηκε ότι η δημιουργία σχεδίου δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Σύμφωνα 

όμως με τους Lucangeli, Tressoldi  και Cendron (1998) η κατασκευή σχεδίου είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση της βαθύτερης δομής ενός προβλήματος (Lucangeli, 

Tressoldi & Cendron, 1998). Ωστόσο οι μαθητές που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν 

κάποιο σχέδιο δημιούργησαν σχηματική απεικόνιση και όχι μια λεπτομερή ζωγραφιά, 
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δηλαδή δεν έκαναν λεπτομερή εικονιστική απεικόνιση αλλά κατέφυγαν σε ποιοτικά 

σχέδια, κάτι που σαν τεχνική συναντάται σε ικανούς λύτες προβλημάτων (van 

Garderen, 2006). Οι εικόνες που χρησιμοποίησαν είχαν συμβολικό χαρακτήρα ενώ 

ταυτόχρονα οι μαθητές ενέπλεξαν και μαθηματικά σύμβολα. Γενικότερα όμως αυτό 

που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως οι μαθητές με διακρίσεις δεν είναι οπτικοί 

τύποι, όπως αντίστοιχα εντόπισε η Presmeg (1986). Σύμφωνα με τον ίδιο βέβαια αυτό 

δεν είναι ξεκάθαρα κάτι που οφείλεται στη φύση των παιδιών αυτών, αλλά οφείλεται 

στο γεγονός ότι η οπτικοποίηση των μαθηματικών προβλημάτων είναι κάτι που 

συμβαίνει σπάνια σε μια σχολική τάξη, θεωρείται χρονοβόρο και περιττό  και άρα οι 

μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι (Presmeg , 1986). Οι περισσότεροι όμως μαθητές 

κατέφυγαν σε κάποιες μορφές καταγραφής όπως η υπογράμμιση και η συνοπτική 

καταγραφή πληροφοριών με τη μορφή σημειώσεων. Αυτού του είδους οι καταγραφές 

νοηματοδότησαν το πρόβλημα και τις μαθηματικές σχέσεις του. Αν και στο παρελθόν 

αποδείχτηκε ότι η καταγραφή πληροφοριών θεωρείται πως δεν ταιριάζει σε έναν 

«καλό» μαθητή (Elia, Heuvel-Panhuizen & Kolovou, 2009) κάτι που δεν έχει μελετηθεί 

όμως στους ικανούς λύτες.  

Χαρακτηριστικό των ικανών λυτών που εντοπίζεται στο στάδιο αυτό είναι η 

προσέγγιση των προβλημάτων αναλυτικά και συνθετικά (Krutetskii ,1976, όπ. αναφ. 

Κοντογιάννη, 2014), κάτι που παρατηρήθηκε να συμβαίνει μερικώς στα παιδιά με 

διακρίσεις. Τα παιδιά με διακρίσεις ανέλυσαν τα προβλήματα και εντόπισαν τα 

δεδομένα τα οποία όμως δεν αξιολόγησαν όλοι σωστά από την αρχή με αποτέλεσμα 

στη συνέχεια πολλοί από αυτούς να συνθέσουν λανθασμένα τις μαθηματικές σχέσεις. 

Αυτή η δυσκολία ίσως συνδέεται με τη φύση των προβλημάτων που δόθηκαν και την 

έλλειψη εξοικείωσης με τέτοιου είδους προβλήματα. Ο Silver (1979) όμως κάνει λόγο 

για βαθιά κατανόηση της δομής των προβλημάτων ακόμα και πριν ο μαθητής διαβάσει 

την εκφώνηση. Αυτό όμως δεν παρατηρήθηκε να γίνεται στους μαθητές με διακρίσεις. 

Σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξε εμπλοκή με το πρόβλημα όπως και 

στην έρευνα της Hammouri (2009) σε μαθητές υψηλών επιδόσεων. Αντιμετώπισαν το 

πρόβλημα επιφανειακά όπως κάνουν οι κακοί λύτες (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 

1998). Στην πορεία όμως όταν αποτύγχαναν στη λύση του προβλήματος, επιστράτευαν 

όλες τις δυνάμεις τους και προσπαθούσαν ξανά από να το λύσουν αυτή τη φορά όμως 

μελετώντας και εμβαθύνοντας πρώτα στη δομή του.  

Δημιουργία Συνδέσεων-Γενικεύσεις 
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Η δημιουργία συνδέσεων με άλλα προβλήματα που εντόπισαν ο Krutetskii (1976) και 

ο Silver (1979), επίσης δεν εντοπίστηκε. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα 

προβλήματα ήταν «εκτός ρουτίνας», άρα είναι πολύ πιθανό να μην είχαν συναντήσει 

τέτοιο πρόβλημα στο παρελθόν. Φάνηκε ότι κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται σαν κάτι 

νέο και οι μαθητές με διακρίσεις δεν συνηθίζουν να κάνουν συνδέσεις ή να 

κατηγοριοποιούν με κάποιο τρόπο τα προβλήματα. Πράγματι οι ικανότητα για 

κατηγοριοποίηση προβλημάτων σχετίστηκε από τους ερευνητές και με την εμπειρία 

των μαθητών στην επίλυση πλήθους προβλημάτων οπότε οι ικανοί λύτες μπορούν να 

αξιοποιήσουν την πλούσια εμπειρία τους για την κατηγοριοποίηση και επίλυση άλλων 

προβλημάτων (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998). Ωστόσο ενώ φάνηκε να μη 

γενικεύουν λύσεις και να τις εφαρμόζουν σε προβλήματα που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία, μέσα στο ίδιο πρόβλημα υπήρχαν γενικεύσεις. Έτσι στο τρίτο πρόβλημα οι 

περισσότεροι πρότειναν πληθώρα λύσεων γενικεύοντας και μετατρέποντας ένα σχέδιο 

σε πολλά νέα και διαφορετικά. Οι γενικεύσεις είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι παρατήρησαν πως ένα σχήμα με το ζητούμενο εμβαδό μπορεί να φτιαχτεί 

από μικρά τετράγωνα του 1 τετρ. εκ. τα οποία αν χωριστούν στη μέση φτιάχνουν 

τρίγωνα με εμβαδό 0,5 τετρ. εκ. Γενικεύοντας αυτό το συμπέρασμα κατάφεραν να 

συνθέσουν πολλές λύσεις. Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν και από την Κοντογιάννη 

(2014) στο ίδιο πρόβλημα, η οποία επίσης εντόπισε πως οι μαθητές επαναλάμβαναν τα 

σχήματα με άλλο προσανατολισμό προτείνοντας έτσι πολλές διαφορετικές λύσεις 

(Κοντογιάννη, 2014).  Το νόημα της γενίκευσης όμως στα μαθηματικά έχει να κάνει 

με την πορεία από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο οπότε αυτή δεν είναι ξεκάθαρη 

περίπτωση γενικεύσεων. Το θέμα αυτό θα μπορούσε να μελετηθεί σε ξεχωριστή έρευνα 

όπου θα υπήρχε η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία από μαθητές που θεωρούνται ικανοί αλλά η διαδικασία να γίνει σε 

περισσότερες συναντήσεις.  

Σχεδιασμός Λύσης 

Ο ικανός λύτης σχεδιάζει τη λύση του ως το τέλος. Επίσης ξέρει τι ακριβώς θα 

προκύψει μετά από κάθε βήμα που πρόκειται να εκτελέσει (Polya, 1998), όμως τα 

παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα προχωρούσαν τον σχεδιασμό τους σταδιακά. 

Ξεκινούσαν και έπειτα ανάλογα με το αποτέλεσμα προχωρούσαν. Δεν 

πραγματοποίησαν τυχαίες δοκιμές, αλλά στην ουσία ο σχεδιασμός τους ήταν μερικώς 

δομημένος. Η πρακτική αυτή διαφέρει από αυτή των μαθητών που σε αντίστοιχη 
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έρευνα χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική δοκιμής και λάθους (Hammouri, 2009). Οι 

μαθητές συνειδητά ετοίμαζαν κάθε βήμα αλλά όχι αυτό που θα ακολουθούσε, ένα βήμα 

τη φορά. Ένας ικανός λύτης όμως είναι βασικό να έχει σχεδιάσει τη λύση του όταν 

αυτή πρόκειται να περιέχει πάνω από ένα βήμα (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 

1998).  Αυτό στην ουσία τείνει  να κατατάξει τους μαθητές στους αδύναμους και όχι 

τόσο στους ικανούς λύτες παρόλο που υπάρχει μια ένδειξη ότι υπάρχει στρατηγική η 

οποία όμως δεν έχει εξελιχθεί αρκετά.  

Ευελιξία 

Αναφορικά με την ευελιξία βλέπουμε το χαρακτηριστικό αυτό να εμφανίζεται στο 

τέταρτο στάδιο επίλυσης, αν και σύμφωνα με τις έρευνες ο ικανός λύτης παρουσιάζει 

ευελιξία σε όλα τα στάδια επίλυσης (Leikin, 2007). Οι περισσότεροι μαθητές μόλις 

θεώρησαν ότι είχαν κατανοήσει τα προβλήματα, προχώρησαν άμεσα στον σχεδιασμό 

λύσης. Μόλις σχεδίαζαν κάτι, ακόμα κι όταν αυτό δεν ήταν ολοκληρωμένο, 

προχωρούσαν στην εφαρμογή του. Άρα στο δεύτερο στάδιο επίλυσης δεν εμφανίζεται 

ευελιξία σκέψης, δηλαδή δεν παρατηρήθηκε η εύρεση περισσότερων λύσεων. Στη 

συνέχεια όσο εφαρμόζουν το σχέδιο που έχουν δημιουργήσει, δεν παρεκκλίνουν από 

αυτό ούτε προσπαθούν να σκεφτούν  μια διαφορετική προσέγγιση για το πρόβλημα. 

Άρα ούτε και στο τρίτο στάδιο παρατηρείται ευελιξία σκέψης. Κατά τον έλεγχο όμως 

στον οποίο προχώρησαν δημιουργήθηκε η ανάγκη για την εύρεση μιας άλλης λύσης 

για το κάθε πρόβλημα. Κίνητρο για την εύρεση νέας λύσης αποτελεί είτε ο έλεγχος της 

δουλειάς που έχει προηγηθεί κάτι που παρατηρήθηκε στο πρώτο πρόβλημα, είτε η 

αισθητική ικανοποίηση του λύτη από τον τρόπο λύσης που προτείνει, κάτι που 

εμφανίστηκε στο δεύτερο πρόβλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το τρίτο πρόβλημα το οποίο 

έτσι κι αλλιώς απαιτούσε την εύρεση πολλών λύσεων, κάτι το οποίο σχεδόν όλοι οι 

μαθητές κατόρθωσαν να κάνουν με επιτυχία. Στην ουσία αρχικά «παλεύουν» να 

λύσουν το κάθε πρόβλημα και στη συνέχεια «παλεύουν» για κάτι καλύτερο, αυτό 

ταιριάζει με το χαρακτηριστικό που έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με το οποίο ο ικανός 

λύτης θα ξεκινήσει με μια στρατηγική θα προσπαθήσει όμως να σκεφτεί  μια καλύτερη 

μέθοδο την οποία δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει μόλις τη βρει (Κοντογιάννη, 

2014). 

Ποιότητα Λύσης 
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Από τα παραπάνω προκύπτει και ότι η εύρεση μιας λύσης που να ικανοποιεί αισθητικά 

τον λύτη αποτελεί ανάγκη των παιδιών τα οποία ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

κατάφεραν να βρουν μια καλύτερη λύση αλλά έδειξαν δυσαρέσκεια για τη δουλειά 

τους παρόλο που οδήγησε σε αποτέλεσμα. Η ανάγκη αυτή είναι χαρακτηριστικό ενός 

ικανού λύτη προβλημάτων, ο οποίος δεν παύει να προσπαθεί μέχρι όχι απλά να βρει 

κάτι, αλλά να βρει κάτι που να τον ικανοποιεί (Krutetskii, 1976).  Η πρωτοτυπία της 

λύσης είναι χαρακτηριστικό αμιγώς συνδεδεμένο με την ικανότητα επίλυσης. Στο τρίτο 

πρόβλημα η εύρεση πρωτότυπων λύσεων ήταν κάτι που ζητήθηκε από τους μαθητές 

στην εκφώνηση του προβλήματος. Στο πρόβλημα αυτό, όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα, δόθηκαν λύσεις που ναι μεν ήταν διαφορετικές και δεν παρατηρήθηκαν 

σε όλα τα παιδιά. Ωστόσο οι μαθητές που είναι χαρισματικοί εκτός από πρωτότυπες 

λύσεις εμφανίζουν και λύσεις που αποκλίνουν από τις κοινές λύσεις (Haylock, 1997). 

Σύμφωνα με τον Haylock (1997) οι λύσεις που είναι αποκλίνουσες είναι αυτές που ο 

λύτης παρακάμπτει την ύπαρξη κουκίδων και στη συγκεκριμένη έρευνα δεν υπήρξε 

κάτι τέτοιο. Βέβαια κάποιες από τις λύσεις των μαθητών στο πρόβλημα αυτό 

χαρακτηρίζονται από τον Haylock (1997) σαν δημιουργικές. Τέτοιες λύσεις είναι αυτές 

στην οποία τα παιδιά συνθέτουν δύο ιδέες και παράγουν ένα σχήμα με βάση το 

ζητούμενο (Haylock (1997).  

Ευχέρεια 

Σχετικά με την ευχέρεια, η οποία αποτελεί γνώρισμα των ικανών λυτών προβλημάτων 

(Leikin, 2007), οι μαθητές έδειξαν ότι είναι σε θέση να αλλάξουν στρατηγική αν αυτή 

που έχουν επιλέξει τους οδηγεί σε λανθασμένο αποτέλεσμα. Αυτό ωστόσο θα γίνει 

αφού πρώτα ελέγξουν κάθε πράξη που έκαναν μια προς μια και αποκλείσουν το 

ενδεχόμενο το λάθος να προέρχεται από έναν λανθασμένο υπολογισμό. Στην ουσία 

εξαντλούν το αρχικό τους σχέδιο και όταν πια βεβαιωθούν ότι δεν οδηγεί κάπου το 

αλλάζουν. Η προσκόλληση των μαθητών στην ίδια τεχνική είναι χαρακτηριστικό που 

παρατηρείται σε μη ικανούς λύτες προβλημάτων (Κοντογιάννη, 2014). Ωστόσο το ότι 

μετά είναι σε θέση να αλλάξουν στρατηγική αντί να παρατήσουν το πρόβλημα αποτελεί 

σημάδι ευχέρειας, αν και ο ικανός λύτης σκέφτεται συνεχώς και αναζητά άλλους 

τρόπους λύσης (Κοντογιάννη, 2014).  

Έλεγχος  
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Η τακτική αυτή των μαθητών που με το που βλέπουν το λανθασμένο αποτέλεσμα 

καταλαβαίνουν ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και ανατρέχουν στο πρόβλημα, δείχνει ότι 

στην ουσία είχε γίνει κάποια πρόβλεψη από τα παιδιά για το αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια 

παρατηρείται μόνο στο πρώτο πρόβλημα, διότι μόνο εκεί είναι εφικτή η οποιαδήποτε 

πρόβλεψη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει η αντίστοιχη μεταγνωστική δεξιότητα που οι 

Lucangeli, Tressoldi και Cendron (1998) θεωρούν απαραίτητη για την ύπαρξη 

ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Όπως αναφέρουν οι μαθητές ελέγχουν τη 

συμβατότητα του αποτελέσματος που εκτίμησαν σαν σωστό με αυτό που τελικά 

βρήκαν και έτσι αξιολογούν τη διαδικασία που ακολούθησαν. Με βάση αυτή την αυτό-

αξιολόγηση θα παρακινηθούν να ελέγξουν τη διαδικασία τους και να εντοπίσουν που 

έκαναν λάθος  (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998).   

Το στάδιο του ελέγχου και η σημασία του φάνηκε να διαφέρουν από λύτη σε λύτη και 

από πρόβλημα σε πρόβλημα. Οι περισσότεροι μαθητές προχώρησαν σε έλεγχο του 

πρώτου προβλήματος, αφότου ολοκλήρωσαν τη λύση και παρατηρώντας τα βήματα 

που είχαν ακολουθήσει ένα προς ένα. Μάλιστα για την ανάγκη του ελέγχου κάποιοι 

μαθητές εμπνεύστηκαν έναν νέο τρόπο λύσης ώστε να βεβαιωθούν για το αν το 

αποτέλεσμα είναι ορθό. Στο δεύτερο πρόβλημα όμως επειδή όλοι οι μαθητές πρότειναν 

μακροσκελείς λύσεις πολλοί από αυτούς δεν προχώρησαν σε έλεγχο αλλά μόλις είδαν 

το αποτέλεσμα προχώρησαν παρακάτω. Στο τρίτο πρόβλημα οι περισσότεροι έλεγχαν 

κάθε σχήμα που ολοκλήρωναν. Κάποιοι επέλεξαν να ελέγξουν στο τέλος όλης της 

διαδικασίας όλα τα προβλήματα. Ο έλεγχος που έκαναν ήταν ουσιαστικός και 

μεθοδικός τις περισσότερες φορές με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να διαπιστώσουν λάθη 

και να τα διορθώσουν. Για πολλούς η διαδικασία του ελέγχου δεν ήταν απλά μια 

ανάγκη για να διαπιστώσουν αν έδρασαν σωστά, αλλά ήταν αποτέλεσμα υπακοής στη 

διαδικασία που έχει καθιερωθεί σαν σωστή από τους δασκάλους τους.  Συνεπώς το 

στάδιο του ελέγχου όπως περιγράφεται από τους Leikin και Kloss (2011), παρατηρείται 

στα παιδιά με διακρίσεις όμως οι περιπτώσεις που συνέχισαν να αναζητούν τρόπο 

λύσης παρόλο που είχαν οδηγηθεί σε αποτέλεσμα, χαρακτηριστικό που φανερώνει 

ικανότητα επίλυσης  (Borovik & Gardiner, 2007), ήταν περιορισμένες και το κίνητρο 

για την εύρεση νέου τρόπου λύσης δεν ήταν πάντα η βελτίωση της ποιότητας του 

τρόπου λύσης.  

Μεταγνωστικές Δεξιότητες 
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Μεταγνωστικά οι διακριθέντες μαθητές φάνηκε να υστερούν, αφού ναι μεν ήξεραν και 

μπορούσαν να υποστηρίξουν τη δράση τους, όμως δεν ήταν βέβαιοι για το πού θα 

οδηγηθούν. Στην ουσία μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις αποφάσεις τους, να τις 

υποστηρίξουν και να τις εξηγήσουν, ωστόσο δεν μπορούσαν να ορίσουν πάντα τι 

περιμένουν σαν αποτέλεσμα  ούτε το πώς αυτό που θα βρουν θα τους είναι χρήσιμο για 

παρακάτω. Ακόμη φάνηκε να υπάρχει μια σαφής στρατηγική που τους ωθούσε να 

επιλύουν τα προβλήματα ακολουθώντας τα στάδια επίλυσης. Ο καλός έλεγχος των 

στρατηγικών, φανερώνει βελτιωμένη  ικανότητα επίλυσης προβλήματος (Kapa, 2001). 

Η μεταγνώση σύμφωνα με τον Flavell (1979, όπ. αναφ. Jonassen, 2000) είναι και η 

ικανότητα του να κρίνει κάποιος τη δυσκολία μιας διαδικασίας (Jonassen, 2000, σ. 71) 

και οι διακριθέντες μαθητές φάνηκε να μην αξιολογούν σωστά εξ αρχής τα 

προβλήματα ως προς τη δυσκολία τους.  

Οι διακριθέντες μαθητές τις περισσότερες φορές μπορούσαν να εξηγήσουν με 

σαφήνεια ό,τι έκαναν, ακόμη κι όταν δεν ήταν σαφές για εκείνους το πώς θα συνέχιζαν 

τη διαδικασία της επίλυσης. Η σύντομη, περιεκτική και σαφής επεξήγηση είναι 

χαρακτηριστικό που εντοπίζεται σε ικανούς λύτες προβλημάτων (Krutetskii, 1976).  Οι 

περισσότεροι εξηγούσαν σύντομα και περιεκτικά έχοντας μάλιστα ένα «διδακτικό» 

ύφος, σαν να έμπαιναν κατά κάποιο τρόπο στη θέση του δασκάλου προκειμένου να 

εξηγήσουν. Η αιτιολόγηση είναι μια διαδικασία που συχνά δεν λαμβάνει χώρα στη 

σχολική πραγματικότητα και για τον λόγο αυτό έπρεπε να ζητηθεί από τους μαθητές 

να γίνει. Ωστόσο οι μαθητές φάνηκε ότι λειτουργούν πολύ ξεκάθαρα και έχοντας 

συναίσθηση του τι κάνουν. Αυτό μαρτυρά και μεταγνωστικές δεξιότητες.  

Όπως αναφέρθηκε, μαθητές που είναι ικανοί λύτες και το γνωρίζουν, αντιμετωπίζουν 

με αυτοπεποίθηση ένα νέο πρόβλημα που θα τους παρουσιαστεί (Pajares, 1996). Έτσι 

και τα παιδιά αυτά που έλαβαν μέρος στην έρευνα αντιμετώπισαν με αυτοπεποίθηση 

τα προβλήματα και είχαν τη σιγουριά ότι θα καταφέρουν να τα λύσουν με κάποιον 

τρόπο ακόμα και αν ο τρόπος αυτός θα υστερεί ποιοτικά. Στη διάρκεια των 

συνεντεύξεων όμως φάνηκε και κάτι ακόμα. Οι μαθητές αυτοί που έχουν αξιώσεις στα 

μαθηματικά δεν άφησαν στους εαυτούς τους περιθώριο αποτυχίας. Θεώρησαν ότι 

έπρεπε να υπερασπιστούν τους «τίτλους» τους και την εικόνα που έχει σχηματιστεί για 

αυτούς και τις ικανότητές τους. Ακόμα υπήρξαν περιπτώσεις που ήθελαν να 

εντυπωσιάσουν με τις  γνώσεις και τις ικανότητές τους με αποτέλεσμα σε στιγμές που 

δυσκολεύτηκαν, να θεωρούν ότι πρέπει να το αποκρύψουν ώστε να μην καταρρεύσει 
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η εικόνα τους, παρόλο που τους ήταν σαφές ότι δεν πρόκειται για μια διαδικασία 

αξιολόγησης. 

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορά στο πώς οι μαθητές διαχειρίστηκαν τις 

δυνάμεις τους. Έτσι το ότι κάποιοι δεν έλυσαν εξ αρχής σωστά τα προβλήματα ούτε 

παρουσίασαν πρωτότυπους τρόπους λύσης μπορεί να συνδεθεί με το γεγονός ότι 

υποτίμησαν τη δυσκολία τους αλλά και με το γεγονός ότι έκαναν κατά κάποιο τρόπο 

«οικονομία δυνάμεων». Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στο πρώτο πρόβλημα 

αρχικά λίγοι νιώθουν την ανάγκη να πρωτοτυπήσουν και στο τρίτο πρόβλημα 

παρουσιάζουν πρώτα τις προφανείς λύσεις και μετά πρωτοτυπούν. Στην ουσία δεν 

εξαντλούν τους πόρους τους από την αρχή αλλά μόνο όταν κριθεί απαραίτητο, αυτό 

όμως διαφέρει από τη μορφή ευελιξίας που προτείνεται από τον Krutetskii (1976,  όπ. 

αναφ. Κοντογιάννη, 2014), καθώς η «οικονομία» αυτή στη σκέψη αφορά στην 

παράλειψη ενδιάμεσων βημάτων και σε αλλαγή στις διαδικασίες που ακολουθεί η 

σκέψη τους (Κοντογιάννη, 2014). Εξίσου ενδιαφέρον όμως είναι και το γεγονός ότι 

όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από το πόσο δυσκολεύτηκαν στη διαδικασία, την έφεραν 

εις πέρας. Σχεδόν κανένα παιδί δεν παράτησε κάποιο πρόβλημα χωρίς να προτείνει 

τουλάχιστον μια λύση. Αντίθετα δέχθηκαν την πρόκληση και αφιέρωσαν όσο χρόνο 

χρειαζόταν ο καθένας προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της επίλυσης. 

Αυτή η αφοσίωση και το ενδιαφέρον για την εργασία αποτελεί χαρακτηριστικό των 

χαρισματικών παιδιών (Κοντογιάννη, 2014). Αλλά και μόνο η ικανότητα κάποιου να 

εστιάζει στα μαθηματικά για πολλή ώρα χωρίς να υπάρχουν σημάδια κόπωσης 

φανερώνει ικανότητα στα μαθηματικά (Borovik & Gardiner, 2007).  

Διαφοροποιήσεις Μαθητών 

Τέλος, αν και στην έρευνα συμμετείχε μόνο μια μαθήτρια της Ε΄, είδαμε ότι η μαθήτρια 

αυτή διαφοροποιήθηκε αρκετά από τα παιδιά της Στ΄. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 

ηλικία και τις γνώσεις της όμως δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλές συμπέρασμα 

για την ηλικία αυτή λόγω του ότι πρόκειται για μόλις μια περίπτωση. Ωστόσο σύμφωνα 

με την Κοντογιάννη (2014) τα ευρήματα σε μαθητές Ε’ τάξης διαφέρουν από αυτά των 

μαθητών της Στ’ τάξης. Οι πρώτοι εμφάνισαν περισσότερες δυσκολίες κάτι το οποίο 

πιθανά να σχετίζεται με την έλλειψη εμπειρίας σε παρόμοιες εργασίες και σε έλλειψη 

μαθηματικής γνώσης σε σχέση με τους μαθητές της Στ’ (Κοντογιάννη, 2014). 

Αναφορικά με τους μαθητές και τις μαθήτριες και τα σχολεία από τα οποία 
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προέρχονταν, παρατηρήθηκε μια διαφοροποίηση στους μαθητές των ιδιωτικών 

σχολείων. Οι μαθητές αυτοί είχαν πιο συστηματοποιημένες στρατηγικές που τους 

έκαναν να υπερτερούν. Ωστόσο στην πρωτοτυπία των λύσεων δεν διαφοροποιήθηκαν 

σημαντικά. Αντίθετα οι μαθητές που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο και δήλωσαν ότι 

ασχολούνται με τα μαθηματικά στον ελεύθερό τους χρόνο ξεχώρισαν και ως προς την 

οργάνωση της σκέψης και ως προς την πρωτοτυπία των λύσεων που πρότειναν. Στην 

ουσία η προετοιμασία για τους διαγωνισμούς μαθηματικών που κυρίως αφορούσε τους 

μαθητές ιδιωτικών σχολείων, μπορεί να τους εξόπλιζε με στρατηγική και με τη 

δυνατότητα να λύνουν προβλήματα αλλά αυτό δεν συνιστούσε πάντα μαθηματική 

σκέψη παρά περιορισμό της δημιουργικής σκέψης. Στην πραγματικότητα υπήρχε 

εφαρμογή γνώσεων και στρατηγικών που είχαν διδαχθεί και δεν ήταν απαραίτητα 

πηγαία μαθηματική ικανότητα. Γενικότερα όμως οι περισσότεροι μαθητές ήταν 

πειθαρχημένοι στο να εφαρμόζουν έναν συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς.  

Περιορισμοί 

Καταληκτικά στην  έρευνα υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Πρώτος και βασικός 

περιορισμός ήταν η εύρεση παιδιών που να μπορούν να λάβουν μέρος στην έρευνα. 

Στα αποτελέσματα των διαγωνισμών δημοσιεύονται τα ονόματα και τα σχολεία των 

παιδιών. Για τις ανάγκες της έρευνας έπρεπε πρώτα να υπάρξει επικοινωνία με τους 

γονείς και αφού οι ίδιοι έδιναν την άδειά τους να ρωτηθούν τα παιδιά για το αν θέλουν 

να λάβουν μέρος. Έτσι λοιπόν το να βρεθούν τα στοιχεία των συμμετεχόντων  

αποτέλεσε σημαντική δυσκολία και στη συνέχεια αφού έγινε η επικοινωνία αυτοί που 

τελικά συμμετείχαν ήταν λίγοι. Επιπλέον η διαδικασία είχε διάρκεια περίπου μιάμιση 

ώρα με το κάθε παιδί. Πρόκειται για αρκετό χρόνο ο οποίος προήλθε από τον ελεύθερο 

χρόνο των παιδιών κάτι το οποίο μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Αυτό 

περιορίζει και τον αριθμό των δραστηριοτήτων, ο οποίος δεν θα μπορούσε να είναι 

μεγαλύτερος, καθώς θα ήταν πολύ κουραστικό για τα παιδιά να αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο αλλά και για να οριστεί μια επιπλέον συνάντηση. Επίσης πολλοί 

στην ουσία ήταν με κάποιον άγνωστο δάσκαλο, κάτι το οποίο μπορούσε να τους κάνει 

να αισθανθούν άβολα με τη διαδικασία και να μην αποδώσουν όπως θα μπορούσαν.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις που έγιναν μπορούμε να συμπεράνουμε αν τελικά οι 

μαθητές με διακρίσεις στα μαθηματικά μπορούν να θεωρηθούν ικανοί λύτες 
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μαθηματικών προβλημάτων εκτός ρουτίνας, το οποίο ήταν και ο σκοπός της έρευνας. 

Από την έρευνα προκύπτει πως οι μαθητές με διακρίσεις εμφανίζουν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά των ικανών λυτών προβλημάτων, αλλά όχι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών αυτών. Τα ευρήματα έρχονται να επιβεβαιώσουν εκείνα 

παλαιότερων ερευνών που αφορούσαν μαθητές με υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι 

εμφανίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους 

υπόλοιπους αλλά δεν είναι απαραίτητα ικανοί (Krutetskii, 1976).  Έτσι είδαμε τα παιδιά 

με διακρίσεις να λύνουν τα προβλήματα ακολουθώντας τα στάδια επίλυσης, να λύνουν 

προβλήματα εκτός ρουτίνας, να εντοπίζουν δεδομένα και ζητούμενα, να 

καταστρώνουν σχέδιο επίλυσης, να εξηγούν σύντομα και περιεκτικά τον τρόπο 

δουλειάς τους, να ελέγχουν τις εργασίες τους, να ενδιαφέρονται για την ποιότητα της 

λύσης που προτείνουν, να εξοικονομούν δυνάμεις, να έχουν αυτοπεποίθηση και να 

παραμένουν συγκεντρωμένοι στις εργασίες τους μέχρι να καταφέρουν να τις 

ολοκληρώσουν. Όμως αντίστοιχα είδαμε τους μαθητές να δυσκολεύονται να 

διαχωρίσουν περιττές πληροφορίες, να αδυνατούν να δημιουργήσουν συνδέσεις 

μεταξύ προβλημάτων αλλά να γενικεύουν, να καταστρώνουν ελλιπή σχέδια για την 

επίλυση των προβλημάτων και συχνά να «κολλάνε» σε μια στρατηγική.  

Με μια προσεκτικότερη ματιά στα αποτελέσματα και εστιάζοντας στο ποιοτικό 

κομμάτι των χαρακτηριστικών που εμφανίζονται θα μπορούσαμε να πούμε πως οι 

διακριθέντες μαθητές εμφανίζουν τη βάση των χαρακτηριστικών που σηματοδοτούν 

την ικανότητα στην επίλυση προβλήματος. Έτσι για παράδειγμα καταστρώνουν ένα 

σχέδιο πριν ξεκινήσουν να λύνουν ένα πρόβλημα και δεν λειτουργούν με οδηγό την 

τύχη, όμως το σχέδιο αυτό σε πολλές περιπτώσεις ήταν ελλιπές. Αυτό πιθανά να 

σημαίνει πως αν συνεχίσουν να εργάζονται μεθοδικά και αποκτήσουν μεγαλύτερη 

εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων και μάλιστα προβλημάτων εκτός ρουτίνας, ίσως 

να εξελίξουν την ικανότητά τους για επίλυση προβλημάτων.  

Επιπλέον συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά που εμφανίστηκαν σε κάθε στάδιο 

επίλυσης, γίνεται αντιληπτό πως τα περισσότερα χαρακτηριστικά προέκυψαν στο 

τέταρτο στάδιο επίλυσης και τον έλεγχο. Στο στάδιο αυτό εμφανίζεται η όποια ευελιξία 

και ευχέρεια αλλά και γίνεται μια πιο ξεκάθαρη αποτίμηση του εκάστοτε προβλήματος 

που δείχνει ότι τότε οι μαθητές αντιλήφθηκαν πλήρως τη δομή του κάθε προβλήματος. 

Αυτό πιθανά να σημαίνει πως οι μαθητές έχοντας βρει κάποια λύση στο πρόβλημα και 

απελευθερωμένοι πια από οποιοδήποτε τυχόν άγχος για το αν θα τα καταφέρουν, 
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λειτουργούν πιο δημιουργικά. Είναι επίσης ξεκάθαρο πως οι στρατηγικές κατανόησης 

προβλήματος ήταν μια από τις βασικότερες ελλείψεις αυτών των παιδιών. Στην ουσία 

οποιοδήποτε λάθος έγινε κατά την επίλυση οφειλόταν σε ελλιπή αποκωδικοποίηση των 

προβλημάτων  η οποία αλυσιδωτά οδηγούσε σε λάθος σχεδιασμό.  

Με μια αυστηρή ματιά τα περισσότερα παιδιά με διακρίσεις δεν λειτουργούν σαν 

ικανοί λύτες, όταν προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα εκτός ρουτίνας. Ειδικότερα 

η αποκωδικοποίηση και η ευελιξία στη σκέψη φάνηκε να απουσιάζουν ή να υπάρχουν 

σε χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί απλά να οφείλεται στον τρόπο που 

έχουν διδαχθεί  να χρησιμοποιούν για την αποκωδικοποίηση και τις νόρμες που 

επικρατούν στην τάξη των μαθηματικών. Για παράδειγμα αν οι μαθητές είναι 

συνηθισμένοι να μη συναντούν περιττές πληροφορίες σε ένα πρόβλημα είναι λογικό 

στο αντίστοιχο πρόβλημα της έρευνας να μη πάει το μυαλό τους σε κάτι τέτοιο. 

Αντίστοιχα εφόσον είναι συνηθισμένοι να απαιτείται ένας τρόπος λύσης για κάθε 

πρόβλημα και οι επιπλέον τρόποι να μην έχουν κάποια  αξία, τότε είναι πιθανό να μη 

σκέφτηκαν άλλους τρόπους λύσης διότι δεν υπήρχε κάποιο κίνητρο για να το κάνουν. 

Στην ουσία η έρευνα αυτή έσπασε κάποιους από τους όρους του διδακτικού 

συμβολαίου που συνηθίζεται να υπάρχουν σε μια ελληνική σχολική τάξη οπότε πιθανά 

κάτι τέτοιο να σημαίνει πως οι διακριθέντες μαθητές εμφανίζονται «κατώτεροι» των 

προσδοκιών που έχουμε από έναν ικανό λύτη. Τα ευρήματα αυτά, επίσης, εγείρουν 

πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που έχουν διδαχθεί οι μαθητές αυτοί να διαχειρίζονται 

μαθηματικά προβλήματα και θα έπρεπε να μας προβληματίσουν σχετικά με τη 

διδακτική των μαθηματικών, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι στην έρευνα έλαβαν μέρος 

μαθητές με αξιώσεις. 

Ακόμα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα παιδιά δημόσιων και 

ιδιωτικών σχολείων και ανάμεσα στα παιδιά που κάνουν κάποια προετοιμασία για τους 

μαθηματικούς διαγωνισμούς φαίνεται ότι τα παιδιά λειτουργούν με  κάποια 

«μεθοδολογία». Στην ουσία η ακολουθία των σταδίων επίλυσης δεν είναι κάτι που 

ανέπτυξαν μόνοι τους αλλά μια μέθοδος που τους έχουν εμφυσήσει σαν σωστή. Για 

τον λόγο αυτό λειτουργούσαν με απόλυτη πειθαρχία και όταν παρέκκλιναν ανέφεραν 

πως κάτι τέτοιο θα δυσαρεστούσε τον δάσκαλό τους ή έπαιρναν άδεια για να 

προχωρήσουν σε αυτό που θεωρούσαν ότι έπρεπε να κάνουν. Αυτό δείχνει πως 

υπάρχουν κάποιες παγιωμένες στάσεις και ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο  που 

καθορίζει τη δουλειά του κάθε μαθητή. Στην ουσία αυτό γεννά ερωτήματα που έχουν 
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να κάνουν με το κατά πόσο είναι εφικτό να διδαχθούν οι στρατηγικές που καθιστούν 

έναν λύτη ικανό αλλά και το πώς τα παιδιά αυτά θα λειτουργούσαν αν άφηναν το μυαλό 

τους να ξεφύγει από αυτό το αυστηρά δομημένο πλαίσιο.  

Οι μαθητές με διακρίσεις μπορεί να θεωρούνται «ανώτεροι» από τον μέσο όρο των 

συνομηλίκων τους ωστόσο φάνηκε πως έχουν αρκετές αδυναμίες. Αυτό σημαίνει πως 

τελικά η επίδοση και η επιτυχία δεν συνιστούν απαραίτητα μαθηματική ικανότητα και 

επιπλέον δείχνουν πως η πεποίθηση ότι οι μαθητές με καλές επιδόσεις δεν χρειάζονται 

βοήθεια μέσα στη σχολική τάξη (Marja, V. D. H. P.& Conny, B. B., 2004), πρέπει να 

αλλάξει. Ακόμα το γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί είναι οι πλέον πετυχημένοι μέσα στην 

ελληνική σχολική τάξη δείχνει πως το πλαίσιο που υπάρχει τελικά δεν στοχεύει να 

δημιουργήσει μαθητές που είναι πραγματικά ικανοί στην επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων.  

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα έρευνα θα πρέπει να ερευνηθεί περεταίρω 

προκειμένου να μπορούν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τους 

μαθητές με διακρίσεις και την ικανότητα επίλυσης προβλήματος, μιας και το δείγμα 

ήταν μικρό και άρα δεν θα ήταν ορθό να προβούμε σε γενικεύσεις. Δίνεται όμως η 

βάση για την πραγματοποίηση μιας ευρύτερης έρευνας αναφορικά με το θέμα αυτό που 

να έχει τον ίδιο σκοπό στην οποία θα λάβουν μέρος περισσότερα παιδιά καθώς επίσης 

και η βάση για να αξιολογηθούν οι μαθητές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία σε 

περισσότερα προβλήματα τα οποία να αναδεικνύουν πολύπλευρα τα χαρακτηριστικά 

αυτά. Θα μπορούσαν επίσης να διεξαχθούν έρευνες που η καθεμιά να εστιάζει σε 

διαφορετικό στάδιο επίλυσης. Ακόμα θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα που να 

καταγράφει τα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών σε βάθος χρόνου, με σκοπό να 

μελετηθεί αν υπάρχει εξέλιξη και ποιοι παράγοντες την καθορίζουν.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Baker, L., & Cerro, L. C. (2000). 3. Assessing Metacognition in Children and 

Adults  

Borovik, A, & Gardiner, T. (2007). Mathematical abilities and mathematical 

skills. The University of Manchester. Retrieved from 

http://eprints.ma.man.ac.uk/839/01/covered/MIMS_ep2007_109.pdf 

Butterworth, B. (2006). Mathematical expertise. The Cambridge handbook of 

expertise and expert performance, 553-568. 

http://eprints.ma.man.ac.uk/839/01/covered/MIMS_ep2007_109.pdf


84 

 

Campbell, K. J., Collis, K. F., & Watson, J. M. (1995). Visual processing during 

mathematical problem solving. Educational Studies in Mathematics, 

28(2), 177-194. 

Charters, E. (2003). The use of think-aloud methods in qualitative research an 

introduction to think-aloud methods. Brock Education Journal, 12(2). 

Denzin, N. K. (2000). Aesthetics and the practices of qualitative inquiry. 

Qualitative inquiry, 6(2), 256-265. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (2000). Qualitative research. Thousand Oaks ua, 

413-427. 

Elia, I., van den Heuvel-Panhuizen, M., & Kolovou, A. (2009). Exploring 

strategy use and strategy flexibility in non-routine problem solving by 

primary school high achievers in mathematics. ZDM, 41(5), 605. 

Garofalo, J., & Lester Jr, F. K. (1985). Metacognition, cognitive monitoring, 

and mathematical performance. Journal for research in mathematics 

education, 163-176. 

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: strategies 

for qualitative research, Chicago: Aldin Pub. 

Goldin, G. A. (1993, July). Observing mathematical problem solving: 

Perspectives on structured, task-based interviews. In Contexts in 

mathematics education: Proceedings of the Sixteenth Annual 

Conference of the Mathematics Education Research Group of 

Australasia (MERGA-16) (pp. 303-310). 

 

Hammouri, H. (2001, August). The Problem Solving Cognitive Strategies Used 

by High Achievers of the Hashemite University. In Mathematics 

Education into the 21st Century Project International Conference: New 

Ideas in Mathematics Education, Palm Cove (pp. 19-24). 

 Haylock, D. (1997). Recognizing mathematical creativity in schoolchildren. 

ZDM, 29(3), 68-74. 

Hegarty, M., & Kozhevnikov, M. (1999). Types of visual–spatial 

representations and mathematical problem solving. Journal of 

educational psychology, 91(4), 684. 



85 

 

Hunting, R. P. (1997). Clinical interview methods in mathematics education 

research and practice. The Journal of Mathematical Behavior, 16(2), 

145-165. 

Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. 

Educational technology research and development, 48(4), 63-85. 

kangaroo. (n.d.). Kangaroo Hellas. Retrieved from Διεθνής Μαθηματικός 

Διαγωνισμός «Καγκουρό»: http://www.kangaroo.gr 

Kapa, E. (2001). A metacognitive support during the process of problem solving 

in a computerized environment. Educational Studies in Mathematics, 

47(3), 317-336. 

Kattou, M., Kontoyianni, K., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2011, January) 

ON THE COMPARISON BETWEEN MATHEMATICALLY 

GIFTED AND NON-GIFTED STUDENTS’CREATIVΕ ΑBILITY. 

Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Αθήνα, εκδ Τόπος. 

Κοντογιάννη, Κ. Ν., & Kontoyianni, K. N. (2014). Unraveling mathematical 

giftedness: characteristics, cognitive processes and identification. 

Kramarski, B., Mevarech, Z. R., & Arami, M. (2002). The effects of 

metacognitive instruction on solving mathematical authentic tasks. 

Educational studies in mathematics, 49(2), 225-250. 

Krulik, S., Rudnick, J. A., & Milou, E. (2003). Teaching mathematics in middle 

school: A practical guide. Allyn and Bacon. 

Krutet︠s︡kiĭ, V. A., WIRSZUP, I., & Kilpatrick, J. (1976). The psychology of 

mathematical abilities in schoolchildren. University of Chicago Press. 

Leikin, R. (2007, February). Habits of mind associated with advanced 

mathematical thinking and solution spaces of mathematical tasks. In 

Proceedings of the Fifth Conference of the European Society for 

Research in Mathematics Education: Early childhood mathematics (pp. 

2330-2339). 

Leikin, R., & Kloss, Y. (2011). Mathematical creativity of 8th and 10th grade 

students. CERME7 Proceedings, 1084-1093. 



86 

 

Lester, F. K. (1994). Musings about mathematical problem-solving research: 

1970-1994. Journal for research in mathematics education, 25(6), 660-

675. 

Lucangeli, D., Tressoldi, P. E., & Cendron, M. (1998). Cognitive and 

metacognitive abilities involved in the solution of mathematical word 

problems: Validation of a comprehensive model. Contemporary 

educational psychology, 23(3), 257-275. 

 Maier, N. R., & Janzen, J. C. (1969). Are good problem-solvers also creative?. 

Psychological Reports, 24(1), 139-146. 

Mayer, R. E. (1985). Implications of cognitive psychology for instruction in 

mathematical problem solving. Teaching and learning mathematical 

problem solving: Multiple research perspectives, 123-138. 

Marja, V. D. H. P., & Conny, B. B. (2004). All or Nothing: Problem Solving 

High Achievers in Mathematics. Research in Mathematical Education, 

8(3), 115-121. 

Montague, M., & Bos, C. S. (1990). Cognitive and metacognitive characteristics 

of eighth grade students' mathematical problem solving. Learning and 

Individual Differences, 2(3), 371-388. 

Mokos, E., & Kafoussi, S. (2013). Elementary Student'Spontaneous 

Metacognitive Functions in Different Types of Mathematical Problems. 

Journal of Research in Mathematics Education, 2(2), 242-267.  

Μπεμπένη , Μ., Καλδρυμίδου , Μ., & Βαμβακούση , Ξ. (2015). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: TI KANOYN OI MAΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ. Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις (σσ. 

559-568). Θεσσαλονίκη: Εν.Ε.Δι.Μ. 

Μώκος, Ε., & Καφούση. Σ. (2014). Μεταγνωστικές λειτουργίες και επίλυση 

μαθηματικού προβλήματος. Η περίπτωση των αυθεντικών 

μαθηματικών προβλημάτων. Πρακτικά του 5ου Συνέδριου της Ένωσης 



87 

 

Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, 14-16 Μαρτίου 2014. 

Φλώρινα, Ελλάδα: ΕΝΕΔΙΜ.  

Μώκος, Ε. (2012). Διερεύνηση μεταγνωστικών λειτουργιών κατά την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων σε μαθητές ηλικίας 10–11 ετών (Doctoral 

dissertation, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τομέας της Διδακτικής των Θετικών 

Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών). 

National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and 

standards for school mathematics (Vol. 1). National Council of 

Teachers of. 

Παπαδόπουλος , Ι., & Ανασταδιάδου, Ά. (2015). ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΟΝ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: 

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ;. Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και 

ΧΩΡΙΣ διακρίσεις (σσ. 136-145). Θεσσαλονίκη: Ε.Ν.Ε.Δ.Ι.Μ. 

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of 

gifted students. Contemporary Educational Psychology, 21(4), 325–

344. doi:10.1006/ceps.1996.0025 

PISA, (2003). Problem Solving for tomorrow’s World. Organisation for 

economic cooperation and development. 

Polya, G. (1998). Πώς να το λύσω (3η Έκδοση εκδ.). (Π. Τ., Επιμ., & Ψ. Ξ., 

Μεταφρ.) Αθήνα: Καρδαμίτσα. 

Presmeg, N. C. (1986). Visualisation and mathematical giftedness. Educational 

studies in mathematics, 17(3), 297-311. 

Schoenfeld, A. H., (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, 

metacognition and sense-making in mathematics. In D. Grouws (ed.), 

Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 

334-370). New York: Macmillan.  

Schoenfeld, A.H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando, FL: 

Academic Press. 



88 

 

Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of 

problem solving. Instructional science, 26(1), 49-63. 

Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in 

mathematical problem solving and problem posing. Zdm, 29(3), 75-80. 

Silver, E. A., & Metzger, W. (1989). Aesthetic influences on expert 

mathematical problem solving. In Affect and mathematical problem 

solving (pp. 59-74). Springer New York. 

 Silver, E. A. (1979). Student perceptions of relatedness among mathematical 

verbal problems. Journal for research in mathematics education, 195-

210. 

Sriraman, B. (2005). Are giftedness and creativity synonyms in mathematics?. 

Journal of Secondary Gifted Education, 17(1), 20-36. 

Sriraman, B. (Ed.). (2008). Creativity, giftedness, and talent development in 

mathematics. IAP. 

 Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and 

procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, 

CA: Sage. 

Stylianou, D. A. (2002). On the interaction of visualization and analysis: the 

negotiation of a visual representation in expert problem solving. The 

Journal of Mathematical Behavior, 21(3), 303-317. 

Szabo, A. (2015, February). Mathematical problem-solving by high-achieving 

students: Interaction of mathematical abilities and the role of the 

mathematical memory. In CERME 9-Ninth Congress of the European 

Society for Research in Mathematics Education (pp. 1087-1093).  

van Garderen, D. (2006). Spatial visualization, visual imagery, and 

mathematical problem solving of students with varying abilities. 

Journal of learning disabilities, 39(6), 496-506. 

Wilson, J. W., Fernandez, M. L., & Hadaway, N. (1993). Mathematical problem 

solving. Research ideas for the classroom: High school mathematics, 57-

78. 



89 

 

Yee, F. P. (2002). Using short open-ended mathematics questions to promote 

thinking and understanding. In Proceedings of the 4th International 

Conference on the Humanistic Renaissance in Mathematics Education. 

Palermo, Italy, September 20-25  

Zaskis, R., & Applebaum, M. (2007). Advancing mathematical thinking: 

Looking back at one problem. In Proceedings of the Fifth Congress of 

the European Society for Research in Mathematics Education 

(CERME). Working group (Vol. 14, pp. 2389-2397).  

Zazkis, R., & Hazzan, O. (1998). Interviewing in mathematics education 

research: Choosing the questions. The Journal of Mathematical 

Behavior, 17(4), 429-439. 

Zhu, Z. (2007). Gender differences in mathematical problem-solving patterns: 

A review of literature. International Education Journal, 8(2), 187-203. 

 

  



90 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Φύλλο εργασίας μαθητών 
2. Φύλλο Παρατήρησης 

3. Απαντήσεις Μαθητών από το τρίτο πρόβλημα  
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1. Η Μαρία αγόρασε τρία τετράδια, δύο κασετίνες και τέσσερα 

μολύβια που το καθένα κόστιζε 0,95 €. Για  τα τετράδια και τις 

κασετίνες πλήρωσε 32€. Ο Ανέστης αγόρασε τέσσερα τετράδια και 

τρεις κασετίνες και πλήρωσε 44€. Πόσα χρήματα θα χρειαστεί η 

Αρετή για να αγοράσει δύο τετράδια και μία κασετίνα; 

 

Α. €3    B. €20   Γ. €15   Δ. €12    Ε. €76  ΣΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να αναγράψεις τον αριθμό 1 000 000 στην οθόνη της 

υπολογιστικής μηχανής. Πατώντας μόνο τα πλήκτρα 7 και +, -, ×, ÷ 

και = όσες φορές θέλεις, να φτάσεις στο αποτέλεσμα 7. 

 

Χώρος για σημειώσεις 

Χώρος για σημειώσεις      
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3. Να κατασκευάσεις όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά 

σχήματα με εμβαδόν 2 τετρ. εκατοστά. Τα εννέα σημεία μπορούν 

να σε καθοδηγήσουν. Μπορείς να σκεφτείς σχήματα που δύσκολα 

θα σκεφτόταν κάποιος άλλος; 
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ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΓΟΡΙ: ____     ΚΟΡΙΤΣΙ: ______    ΤΑΞΗ: _____ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ: _____________________________ 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

1ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

33. Διαβάζει προσεκτικά το πρόβλημα   

34. Εντοπίζει δεδομένα και ζητούμενα   

35. Διαχωρίζει τις περιττές 
πληροφορίες 

  

36. Καταγράφει τις πληροφορίες   

37. Δημιουργεί σχέδιο ή διάγραμμα   

38. Επιστρατεύει στρατηγική 
κατανόησης 

  

2Ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

39. Το πρόβλημα είναι οικείο   

40. Ανακαλεί τον τρόπο που έχει λύσει 
ένα αντίστοιχο πρόβλημα 

  

41. Θέτει ενδιάμεσους στόχους/ 
ζητούμενα 

  

42. Βρίσκει πολλούς τρόπους λύσης   

43. Προτείνει ανώτερους τρόπους 
λύσης 

  

3Ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

44. Ξεκινάει τυχαίες δοκιμές χωρίς να 
έχει προηγηθεί σχεδιασμός 

  

45. Λύνει το πρόβλημα με τον πρώτο 
τρόπο που σκέφτηκε 

  

46. Επιλέγει τον οικονομικότερο τρόπο 
λύσης 

  

47. Διαλέγει τον πιο «εκλεπτυσμένο» 
τρόπο επίλυσης 

  

48. Ξέρει τι θα προκύψει από κάθετι 
που κάνει 

  

49. Υπολογίζει σωστά   

50. Υπολογίζει νοερά   

51. Καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος και 
αλλάζει στρατηγική 

  

52. Βρίσκει κι άλλους τρόπους λύσης   

53. Τεκμηριώνει κάθε του βήμα   

4Ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ 54. Επιστρέφει στο πρόβλημα   
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55. Ελέγχει αν απάντησε στο ερώτημα   

56. Ελέγχει αν το αποτέλεσμα είναι 
σωστό  

  

57. Ελέγχει αν το αποτέλεσμα είναι 
λογικό 

  

58. Σκέφτεται καλύτερους τρόπους 
λύσης 

  

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

59. Εξηγεί ό,τι κάνει   

60. Εξηγεί σύντομα και περιεκτικά   

61. Επιστρέφει στο πρόβλημα   

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

1ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

1. Διαβάζει προσεκτικά το 
πρόβλημα 

  

2. Εντοπίζει δεδομένα και 
ζητούμενα 

  

3. Εντοπίζει τη συνθήκη   

4. Καταγράφει τις πληροφορίες   

5. Δημιουργεί σχέδιο ή 
διάγραμμα 

  

6. Επιστρατεύει στρατηγική 
κατανόησης 

  

2Ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

7. Το πρόβλημα είναι οικείο   

8. Ανακαλεί τον τρόπο που έχει 
λύσει ένα αντίστοιχο 
πρόβλημα 

  

9. Θέτει ενδιάμεσους στόχους/ 
ζητούμενα 

  

10. Βρίσκει πολλούς τρόπους 
λύσης 

  

11. Προτείνει ανώτερους 
τρόπους λύσης 

  

3Ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

12. Ξεκινάει τυχαίες δοκιμές 
χωρίς να έχει προηγηθεί 
σχεδιασμός 

  

13. Έχει έναν στόχο αλλά δεν 
ξέρει πώς θα τον πετύχει και 
δοκιμάζει 

  

14. Εφαρμόζει τα βήματα που 
σχεδίασε και ξέρει πάντα τι 
θα προκύψει 
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15. Λύνει το πρόβλημα με τον 
πρώτο τρόπο που σκέφτηκε 

  

16. Εξηγεί καθετί που κάνει   

17. Διαλέγει τον πιο 
«εκλεπτυσμένο» τρόπο 
επίλυσης 

  

18. Η λύση περιλαμβάνει λίγες 
πράξεις 

  

19. Υπολογίζει σωστά   

20. Υπολογίζει νοερά   

21. Καταλαβαίνει έγκαιρα ότι 
κάνει λάθος και αλλάζει 
στρατηγική 

  

22. Βρίσκει κι άλλους τρόπους 
λύσης 

  

4Ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ 

23. Επιστρέφει στο πρόβλημα   

24. Ελέγχει αν απάντησε στο 
ερώτημα 

  

25. Ελέγχει αν το αποτέλεσμα 
είναι σωστό  

  

26. Ελέγχει αν τήρησε τη 
συνθήκη 

  

27. Σκέφτεται καλύτερους 
τρόπους λύσης 

  

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

28. Εξηγεί κάθε βήμα   

29. Εξηγεί σύντομα και 
περιεκτικά 

  

30. Επιστρέφει στο πρόβλημα   

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3   

1ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

1. Διαβάζει προσεκτικά το 
πρόβλημα 

  

2. Εντοπίζει δεδομένα και 
ζητούμενα 

  

3. Εντοπίζει τη συνθήκη   

4. Καταγράφει τις πληροφορίες   

5. Δημιουργεί σχέδιο    

6. Επιστρατεύει στρατηγική 
κατανόησης 

  

7. Το πρόβλημα είναι οικείο   



97 

 

2Ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

8. Ανακαλεί τον τρόπο που έχει 
λύσει ένα οικείο πρόβλημα 

  

9. Βρίσκει πολλούς τρόπους 
λύσης 

  

10. Προτείνει 
ανώτερους/πρωτότυπους  
τρόπους λύσης 

  

11. Βρίσκει ένα σχέδιο και 
γενικεύει 

  

12. Επιλέγει να ξεκινήσει 
τυχαίες δοκιμές χωρίς να 
έχει προηγηθεί σχεδιασμός 
 

  

3Ο ΣΤΑΔΙΟ: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

13. Λύνει το πρόβλημα με τον 

πρώτο τρόπο που σκέφτηκε 

  

14. Βρίσκει κι άλλους τρόπους 
λύσης 

  

15. Διαλέγει τον πιο 
«εκλεπτυσμένο»/ 
πρωτότυπο τρόπο επίλυσης 

  

16. Καταλαβαίνει ότι κάνει 
λάθος και αλλάζει 
στρατηγική 

  

4Ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ 

17. Επιστρέφει στο πρόβλημα   

18. Ελέγχει αν απάντησε στο 
ερώτημα 

  

19. Ελέγχει αν το αποτέλεσμα 
είναι σωστό  

  

20. Σκέφτεται καλύτερους 
τρόπους λύσης 

  

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

21. Εξηγεί κάθε του βήμα   

22. Εξηγεί σύντομα και 
περιεκτικά 

  

23. Επιστρέφει στο πρόβλημα   
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ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κάθε παρατήρηση που υπάρχει στο φύλλο αφορά σε κάποιο χαρακτηριστικό του 

ικανού λύτη και στο πώς αυτό εμφανίζεται στο εκάστοτε στάδιο επίλυσης.  

Πιο αναλυτικά στο πρόβλημα 1 αυτά που αναμένονται να παρατηρηθούν είναι τα 

εξής: 

Πρώτο στάδιο: το στάδιο της μετάφρασης.  

Οι παρατηρήσεις 1-4 αφορούν στην αποκωδικοποίηση του προβλήματος και τον 

εντοπισμό δεδομένων, ζητούμενων και συνθήκης από τον λύτη. Οι παρατηρήσεις 5-

6 αφορούν στην επιστράτευση στρατηγικής για την κατανόηση.  

Δεύτερο στάδιο: κατάστρωση σχεδίου.  

Οι παρατηρήσεις 7-8 αφορούν στη δημιουργία συνδέσεων με άλλα προβλήματα, η 

παρατήρηση 9 αφορά στην κατάστρωση σχεδίου και οι παρατηρήσεις 10-11 στο αν 

παρουσιάζει ευελιξία κατά το δεύτερο στάδιο επίλυσης.  

Τρίτο στάδιο: εφαρμογή του σχεδίου επίλυσης.  

Οι παρατηρήσεις 12-15 αφορούν στην επιλογή «εκλεπτυσμένης» λύσης από τον 

λύτη, οι παρατηρήσεις 17-18 αφορούν στην εφαρμογή του τρόπου λύσης, η 

παρατήρηση 19 την ύπαρξη ευχέρειας, η 20 την ύπαρξη ευελιξίας , τέλος οι 16 και 

21 τη μεταγνωστική υποστήριξη κατά την εφαρμογή της λύσης. 

Τέταρτο στάδιο: έλεγχος.  

Οι παρατηρήσεις 22-25 εντοπίζουν αν ο λύτης επιστρέφει στο πρόβλημα και αν 

ελέγχει τα ευρήματά του, ενώ το 26 αφορά στην προσπάθεια του λύτη να 

ικανοποιήσει την αισθητική του εντοπίζοντας καλύτερες λύσεις ακόμη κι αν έχει 

βρει το ζητούμενο.  

Τέλος το 27 αφορά στη μεταγνωστική υποστήριξη που έχει ο λύτης για αυτά που 

κάνει σε όλη τη διάρκεια της επίλυσης, το 28 την ποιότητα της τεκμηρίωσης του 

λύτη και το 29 το αν επιστρέφει στο πρόβλημα.  

Στο πρόβλημα 2: 

 Πρώτο στάδιο: το στάδιο της μετάφρασης.  

Οι παρατηρήσεις 1-3 αφορούν στην αποκωδικοποίηση του προβλήματος και τον 

εντοπισμό δεδομένων, ζητούμενων και συνθήκης από τον λύτη. Οι παρατηρήσεις 4-

6 αφορούν στην επιστράτευση στρατηγικής για την κατανόηση.  

Δεύτερο στάδιο: κατάστρωση σχεδίου.  

Οι παρατηρήσεις 7-8 αφορούν στη δημιουργία συνδέσεων με άλλα προβλήματα, η 

παρατήρηση 9 αφορά στην κατάστρωση σχεδίου και οι παρατηρήσεις 10-11 στο αν 

παρουσιάζει ευελιξία κατά το δεύτερο στάδιο επίλυσης.  
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Τρίτο στάδιο: εφαρμογή του σχεδίου επίλυσης.  

Οι παρατηρήσεις 12-18 αφορούν στην επιλογή ποιοτικής λύσης από τον λύτη με 

βάση το σχέδιο που έχει προηγηθεί και αν υπάρχει μεταγνωστική υποστήριξη κατά 

το στάδιο αυτό, οι παρατηρήσεις 19-20 αφορούν στην εφαρμογή του τρόπου 

λύσης, η παρατήρηση 21 την ύπαρξη ευχέρειας και η 22 την ύπαρξη ευελιξίας. 

Τέταρτο στάδιο: έλεγχος.  

Οι παρατηρήσεις 23-26 εντοπίζουν αν ο λύτης επιστρέφει στο πρόβλημα και αν 

ελέγχει τα ευρήματά του, ενώ το 27 αφορά στην προσπάθεια του λύτη να 

ικανοποιήσει την αισθητική του εντοπίζοντας καλύτερες λύσεις ακόμη κι αν έχει 

βρει το ζητούμενο.  

Τέλος το 28 αφορά στη μεταγνωστική υποστήριξη που έχει ο λύτης για αυτά που 

κάνει σε όλη τη διάρκεια της επίλυσης, το 29 την ποιότητα της τεκμηρίωσης του 

λύτη και το 30 το αν επιστρέφει στο πρόβλημα.  

Στο πρόβλημα 3: 

 Πρώτο στάδιο: το στάδιο της μετάφρασης.  

Οι παρατηρήσεις 1-3 αφορούν στην αποκωδικοποίηση του προβλήματος και τον 

εντοπισμό δεδομένων, ζητούμενων και συνθήκης από τον λύτη. Οι παρατηρήσεις 4-

6 αφορούν στην επιστράτευση στρατηγικής για την κατανόηση.  

Δεύτερο στάδιο: κατάστρωση σχεδίου.  

Οι παρατηρήσεις 7-8 αφορούν στη δημιουργία συνδέσεων με άλλα προβλήματα, η 

παρατήρηση 9 αφορά στην ευελιξία κατά την κατάστρωση σχεδίου, η παρατήρηση 

10 αφορά στην ποιότητα και την πρωτοτυπία του τρόπου λύσης που προτείνει, η 11 

στην εύρεση ενός τρόπου λύσης τον οποίο γενικεύει και το 12 στην ύπαρξη ή όχι 

κατάστρωσης σχεδίου.  

Τρίτο στάδιο: εφαρμογή του σχεδίου επίλυσης.  

Οι παρατηρήσεις 13-15 αφορούν στην ύπαρξη ευελιξίας και η 16 στην ύπαρξη 

ευχέρειας.  

Τέταρτο στάδιο: έλεγχος.  

Οι παρατηρήσεις 17-19  εντοπίζουν αν ο λύτης επιστρέφει στο πρόβλημα και αν 

ελέγχει τα ευρήματά του, ενώ το 20 αφορά στην προσπάθεια του λύτη να βρει μια 

καλύτερη λύση. 

Τέλος το 21 αφορά στη μεταγνωστική υποστήριξη που έχει ο λύτης για αυτά που 

κάνει σε όλη τη διάρκεια της επίλυσης, το 22 την ποιότητα της τεκμηρίωσης του 

λύτη και το 23 το αν επιστρέφει στο πρόβλημα.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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