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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν συνήθως κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες στην τάξη 

των μαθηματικών. Η διαδικασία αναγνώρισης και λήψης απόφασης σχετικά με την 

ενδεικνυόμενη διδακτική πρακτική, που λαμβάνει χώρα ως συνέπεια κρίσιμων 

συμβάντων, τα οποία ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

στην εξέλιξή της και, κατά συνέπεια, στη μάθηση των μαθηματικών από τους μαθητές.  

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις διδακτικές πρακτικές τριών εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα συμβάντα της τάξης των μαθηματικών που 

οδηγούν στη λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφοροποίηση των πρακτικών αυτών από 

τάξη σε τάξη και από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Τα ερευνητικά δεδομένα αποτέλεσαν 

οκτώ απομαγνητοφωνημένες διδασκαλίες τριών έμπειρων εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 6 ημι-δομημένες συνεντεύξεις ( πριν και  μετά από 

τις διδασκαλίες).  

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε την αξιοποίηση μικρού εύρους διδακτικών πρακτικών 

από τους εκπαιδευτικούς, με πλέον δημοφιλείς τη διατύπωση κλειστών κυρίως 

ερωτήσεων και την απλή επανάληψη της συμβολής του μαθητή. Η συχνότητα της χρήσης 

τους ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό διέφερε ανάλογα με την αξιολόγηση των κρίσιμων 

συμβάντων από τον εκπαιδευτικό. Τα κρίσιμα συμβάντα αποτέλεσαν την βασική αιτία 

που πυροδότησε τη λήψη αποφάσεων, όπως υποστήριξαν οι εκπαιδευτικοί, οδηγώντας 

τους σε διδακτικές πρακτικές, τα οποία στόχευαν κυρίως στη γνωστική και λιγότερο στην 

κοινωνική συνιστώσα της μαθησιακής διαδικασίας. Η επιλογή αυτών των πρακτικών 

συνδέεται κυρίως με πρακτικά ζητήματα διαχείρισης της καθημερινής τάξης των 

μαθηματικών (αριθμός μαθητών, υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος, κ.ά.) 

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτικές πρακτικές, λήψη αποφάσεων, κρίσιμα συμβάντα, 

παρατήρηση 

 

ABSTRACT 

Teachers usually work under particularly pressing conditions in the mathematics 

classroom. The process of recognizing and making decisions   regarding the appropriate 

teaching practice, which occurs as a consequence of critical incidents arising during 

teaching, plays a key role in its development and, consequently, in the learning of 

mathematics by students. 

This study examines teaching practices of three primary school teachers in relation to 

incidents taking place within the mathematics classroom leading to decision-making, as 

well as the diversification of these practices from class to class and from teacher to teacher. 

The data consisted of eight transcribed teaching sessions of three experienced primary 

school teachers, as well as 6 semi-structured interviews (before and after the teaching 

sessions).  
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The analysis of the data showed the use of a small range of teaching practices by teachers, 

with the most popular being the formulation of mostly closed questions and the simple 

repetition of the student's contribution. The frequency of their use per class and per teacher 

differed according to the assessment of critical incidents by the teacher. Critical incidents 

were the main cause that sparked decision-making, as instructed by teachers, leading them 

to teaching practices, which were mainly aimed at the cognitive and less at the social 

component of the learning process. The choice of these practices is mainly related to 

practical issues of management of the daily mathematics classroom (number of pupils, 

curriculum implementation, etc.) 

Keywords: Teaching practices, decision making, critical incidents, noticing 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λάβουν πληθώρα αποφάσεων μέσα σε μια 

μαθηματική τάξη. Καθώς γνωρίζουν καλά το περιβάλλον της τάξης τους, οδηγούν τους 

μαθητές στη μάθηση μέσω των αποφάσεων που λαμβάνουν (Hunter, 1979). Πολλές φορές 

στο πλαίσιο της διαχείρισης της μαθηματικής γνώσης και της μάθησης καλείται ο 

εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει πρακτικές που διαθέτει ή να αλλάξει αυτές που σχεδίασε και 

να εφαρμόσει άλλες τις οποίες θεωρεί καταλληλότερες για την επίτευξη του στόχου του. Η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η 

σχετική βιβλιογραφία φανερώνει ότι η λήψη αποφάσεων μπορεί να  είναι αποτέλεσμα 

διαισθητικής προσέγγισης του εκπαιδευτικού ή συνειδητής επιλογής που μπορεί να 

στηρίζεται ή όχι σε επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις που ενεργοποιείται με βάση τα 

τεκταινόμενα και δη τις δυσκολίες  που εμφανίζονται σε μια μαθηματική τάξη (Μαναρίδης, 

2005). 

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη λήψη αποφάσεων που οδηγούν σε 

αλλαγή της διδακτικής πρακτικής στην τάξη των μαθηματικών είναι τα κρίσιμα συμβάντα 

τα οποία σηματοδοτούν τυπικές αυθεντικές εκφάνσεις της πρακτικής μαθητών και 

εκπαιδευτικών να προσεγγίσουν τη μαθηματική γνώση (Goodell, 2006). Συμβάντα που 

παρουσιάζονται τόσο στο πλαίσιο των γνωστικών διεργασιών όσο και στο πλαίσιο της 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη και οδηγούν στη 

λήψη αποφάσεων που άλλοτε επιβεβαιώνουν και ισχυροποιούν πρακτικές που έχουν 

υιοθετηθεί και άλλοτε ‘επιβάλλουν’ την υιοθέτηση νέων με στόχο την επίτευξη των στόχων 

που θέτει ο κάθε εκπαιδευτικός, ανάλογα με το στόχο μάθησης που έχει θέσει.  

Η συνειδητή σύνδεση και, κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότερη διαχείριση της 

τριάδας κρίσιμο συμβάν-λήψη απόφασης-επιλογή διδακτικής πρακτικής προϋποθέτει 

καταρχήν τον εντοπισμό του κρίσιμου συμβάντος. Οι σχετικές έρευνες καταγράφουν  

σημαντικές δυσκολίες των εκπαιδευτικών να διακρίνουν σημαντικά ‘στιγμιότυπα’  της 

τάξης και να τα επεξεργασθούν παραγωγικά ώστε να οδηγηθούν σε ad hoc/ at the moment 

γόνιμες αποφάσεις. Η οξυδερκής παρατήρηση των όσων συμβαίνουν στην τάξη  μπορεί να 

βελτιώσει σημαντικά τη διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτικών, οδηγώντας τους σε 

εναλλακτικές και ενδεχομένως πιο αποτελεσματικές διδακτικές επιλογές σε σχέση με όσα 

είχαν προσχεδιάσει, καθώς ενσωματώνουν τη δυναμική της τάξης. 
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Μια διδασκαλία που προσφέρει σε όλους τους μαθητές ευκαιρίες ανάπτυξης της 

σκέψης και ειδικότερα της μαθηματικής σκέψης, δίνει τη δυνατότητα για πρακτική δράση 

και περιλαμβάνει ερωτήσεις με προκλήσεις,  μπορεί να χαρακτηριστεί ποιοτική. Μια τέτοια 

διδασκαλία ενθαρρύνει τη σύνδεση νοημάτων και ιδεών, στηρίζει την προσέγγιση της 

επίλυσης προβλήματος, πριμοδοτεί την αυτονομία και επενδύει στη συνεργασία και στην 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών αλλά και με τον εκπαιδευτικό, με τρόπους που καθιστούν 

αποτελεσματική τη λειτουργία της τάξης. (Brown, 1998. Chapin, O’Connor, & Anderson, 

2009).  

Στην παρούσα μελέτη, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε κυμαίνεται σε δύο επίπεδα. 

Στο 1ο επίπεδο όπου γίνεται αναφορά στις διδακτικές πρακτικές που επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια μαθηματική τάξη και στη 

διαφοροποίηση της συχνότητας εμφάνισης των πρακτικών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό 

στα πλαίσια των γνωστικών και κοινωνικών παραμέτρων και στο 2ο επίπεδο όπου 

διερευνάται η διαδικασία λήψης αποφάσεων που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αποτέλεσμα κρίσιμων συμβάντων που τον οδηγούν σε 

διδακτικές πρακτικές. 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα κεφάλαια που αναπτύσσεται η μελέτη. Ειδικότερα το 

θεωρητικό πλαίσιο αναδιπλώνεται στα τρία πρώτα κεφάλαια, όπου στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται λόγος για τον ρόλο της λήψης αποφάσεων στη διδασκαλία και την επίδραση των 

κρίσιμων συμβάντων στη λήψη αποφάσεων, στο δεύτερο παρουσιάζεται ο ρόλος της 

παρατήρησης και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο τρίτο κεφάλαιο 

παρατίθενται οι διδακτικές πρακτικές που συναντώνται σε μια τάξη μαθηματικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της 

έρευνας και στο πέμπτο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Ακολουθεί το έκτο 

κεφάλαιο με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και τέλος το έβδομο κεφάλαιο που 

παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την βιβλιογραφία 

και το παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

1.1.Η λήψη αποφάσεων στη διδασκαλία 

Η διδασκαλία είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει και τη λήψη αποφάσεων με 

σκοπό τη μάθηση. Όταν ο εκπαιδευτικός παίρνει αποφάσεις γνωρίζοντας καλά την 

κατάσταση του περιβάλλοντος διδασκαλίας τότε η μάθηση έχει θετικά αποτελέσματα και οι 

αποφάσεις του μπορούν να διαμορφώσουν ανάλογα και το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης 

(Hunter, 1979). Καθώς ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συνήθως κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές 

συνθήκες λαμβάνοντας αποφάσεις κάτω από αυτές, ασκείται στο να παίρνει τις σωστές (Hole 

& McEntee, 1999). 

Πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας διδασκαλίας. 

Βασικό ρόλο σε αυτά διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός που με τις επιλογές του οριοθετεί τα 

αποτελέσματα της μάθησης. Στα παραπάνω αν προστεθούν παράγοντες όπως ο χρόνος, η 

καθορισμένη ύλη, οι σχολικές πιέσεις και άλλα, διαφοροποιούν πολλές φορές αρνητικά τη 

διαδικασία μάθησης αλλά και τον ρόλο του εκπαιδευτικού (Μαναρίδης, 2005) ο οποίος 

οργανώνει το πλάνο διδασκαλίας στηριζόμενος σε δύο άξονες: στον σκοπό/στόχο και στη 

χρησιμότητα. Οι δύο αυτοί άξονες καταλαμβάνουν το κυριότερο κομμάτι του 

προβληματισμού του καθώς πολλές φορές προκύπτει το εξής παράδοξο, ο σχεδιασμός κατά 

τη διάρκεια της διδασκαλίας σχετικά με τη διδασκόμενη μαθηματική έννοια να είναι άρτιος 

αλλά οι μαθητές να μην δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον και το αντίθετο (Ainley, Pratt & 

Hansen, 2006 ). 

Επομένως η λήψη αποφάσεων χαρακτηρίζει έντονα τη διαδικασία μάθηση. Ο 

εκπαιδευτικός καλείται να αποφασίσει ως προς την απόδοση της γνώσης πριν ακόμα 

ξεκινήσει τη διδασκαλία ενώ στη συνέχεια μέσω αυτής επιδιώκει να εναρμονίσει τη νέα 

γνώση με το περιβάλλον της τάξης παρουσιάζοντας όσα από τα στοιχεία της είναι 

απαραίτητα και παραλείποντας άλλα. Πολλές φορές κρίσιμα συμβάντα που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οδηγούν τον εκπαιδευτικό στιγμιαία να λάβει υπόψη του 

στοιχεία που αναδύθηκαν μέσα από την αλληλεπίδραση με τους μαθητές και να πάρει 

αποφάσεις που βοηθούν στην κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος ώστε να γίνει 

κατανοητή η νέα γνώση. Έτσι πιθανές προβληματικές καταστάσεις που σχετίζονται με την 
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κατανόηση μιας μαθηματικής έννοιας αποτρέπονται και αποσαφηνίζεται η νέα έννοια στην 

ουσία της (Cooney, 1982). 

 

1.2. Κατηγορίες αποφάσεων 

Ωστόσο η λήψη αποφάσεων ποικίλει στους εκπαιδευτικούς καθώς πρόκειται για μια 

πολύπλοκη λειτουργία. Οι παιδαγωγικές αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας μάθησης συνήθως ενσωματώνουν πολλά και διαφορετικά είδη αποφάσεων 

όπως αναλυτικές, ενστικτώδης και άλλες. Επίσης μπορούν να διακριθούν σε τεχνικές, κοινές 

και παιδαγωγικές. Οι κοινές αποφάσεις προτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς ενώ οι 

τεχνικού τύπου  λαμβάνονται λόγω της σφιχτής δομής του αναλυτικού προγράμματος όπως 

ο μεγάλος όγκος ύλης, χρονοδιαγράμματα κ.ά. Καθώς η διδακτική διαδικασία είναι κυρίως 

παιδαγωγική, η λήψη παιδαγωγικών αποφάσεων είναι συχνότερη σε σχέση με τις δύο άλλες 

κατηγορίες. Η ποιότητα των αποφάσεων καθορίζει την ποιότητα της διδασκαλίας (Saad, 

κ.ά., 2009). 

Ένας ακόμα διαχωρισμός των αποφάσεων σε κατηγορίες έχει σχέση με το 

περιεχόμενο, το ύφος του μαθητή και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Οι αποφάσεις του 

εκπαιδευτικού που αναφέρονται στο περιεχόμενο για να είναι επιτυχημένες χρειάζεται ο 

εκπαιδευτικός να μπορεί να μετατρέπει τους πολύπλοκους σκοπούς σε απλούς και να 

διακρίνει στους μαθητές αλληλουχίες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη με αυτές που 

υπολείπονται να γίνουν. Σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με το ύφος 

του μαθητή, αυτές βασίζονται στις ανάγκες για ενθάρρυνση του μαθητή κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας. Όσες αφορούν στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού βασίζονται στις 

ανάγκες που προκύπτουν σε σχέση με το περιβάλλον διδασκαλίας κατά τη διδακτική 

διαδικασία. Η λήψη αποφάσεων απασχολεί τον εκπαιδευτικό και ο ίδιος κρίνει πότε είναι 

αναγκαία οποιαδήποτε αλλαγή στη διδακτική διαδικασία (Hunter, 1979). 

Πολλές φορές η διάκριση των παιδαγωγικών αποφάσεων συνδέεται με τη γνώση που 

αναφέρονται και διαχωρίζονται σε αποφάσεις που σχετίζονται με την προτασιακή, πρακτική 

και σιωπηλή γνώση. Η προτασιακή γνώση συναντάται στα βιβλία, περιοδικά και αλλού ενώ 

η πρακτική γνώση αποκτιέται από την εμπειρία μέσα στους χώρους διδασκαλίας και μέσα 

από την αλληλεπίδραση διδασκαλίας και σκέψης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

περιλαμβάνοντας τα διλήμματα των εκπαιδευτικών τα οποία αντιμετωπίζονται με 

στοχευμένες δράσεις. Η λήψη αποφάσεων είναι ένας συνδυασμός πρακτικής και 



13 
 

προσωπικής γνώσης όπου ο εκπαιδευτικός μέσα από πρακτικές καταστάσεις εμπλέκει τη 

γνώση της τάξης έτσι όπως εμφανίζεται μέσα από τα κρίσιμα συμβάντα (Munby, Russell, 

& Martin, 2001). 

Σύμφωνα με τον Eraut (1997), οι αποφάσεις διακρίνονται σε διαισθητικές, αναλυτικές 

και διαβουλευτικές. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την αναλυτική λήψη απόφασης 

απαιτείται χρονικό περιθώριο για σκέψη ενώ η βάση πληροφοριών και γνώσης πρέπει να 

είναι αξιόπιστη καθώς αποτελεί την κύρια πηγή λήψης αποφάσεων βασιζόμενη στις 

θεωρητικές αρχές ή στην πρακτική των αλγορίθμων. Στη διαβουλευτική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων εμπεριέχεται η συνειδητή κριτική σκέψη, ο βαθμός της οποίας εμπλοκής της 

εξαρτάται από τη διάθεση του χρόνου και την έκταση της σχετικής γνώσης του 

εκπαιδευτικού (Saad, κ.ά., 2009). 

Στις παραπάνω κατηγορίες αποφάσεων ενός εκπαιδευτικού μπορεί να 

συμπεριληφθούν και οι ακόλουθες: γνωστικές αποφάσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο 

(cognitive), αποφάσεις που αναφέρονται στο συναισθηματικό (affective) μέρος της 

διδασκαλίας και αποφάσεις που αφορούν την κατανομή του χρόνου και του τρόπου 

διαχείρισής του στην τάξη – διαχειριστικές (managerial). Με βάση τα παραπάνω γίνεται 

αντιληπτό ότι η λήψη αποφάσεων δεν αποτελεί μονο-παραγοντική αλλά πολυ-παραγοντική 

διαδικασία και σε αυτή λαμβάνεται υπόψη και η κατακτημένη γνώση που διαθέτουν οι 

μαθητές  από προηγούμενες διδακτικές προσεγγίσεις (Cooney, 1982). 

Επομένως το είδος των αποφάσεων που λαμβάνει ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να 

ποικίλει. Σύμφωνα με τους Brown and Coles (2000), ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τις 

περισσότερες φορές τις αποφάσεις διαισθητικά εφόσον η τάξη αποτελεί πολύπλοκο μέρος 

ενώ οι Breen and Littlejohn (2000),  με έρευνά τους αναφέρουν ότι η λήψη αποφάσεων μέσα 

στην τάξη υπόκειται σε διαπραγμάτευση καθώς υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες όπως ο 

αριθμός των μαθητών, η πρότερη γνώση τους και άλλοι παράγοντες που ο εκπαιδευτικός 

χρειάζεται να διαπραγματευτεί για να οδηγηθεί σε λήψη παιδαγωγικών αποφάσεων. Επίσης 

ο Case (1993) σε μελέτη του παρατήρησε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους ύστερα από γνωστικό και χρονικό περιορισμό καθώς και ανεπαρκείς 

πληροφορίες  (Saad et al., 2009). 

Με βάση τα παραπάνω πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που επηρεάζουν τους 

εκπαιδευτικούς στη λήψη αποφάσεων. Πολλές φορές οι αποφάσεις τους επηρεάζονται και 

από ένα πλήθος κινήτρων που συνοδεύουν μια δραστηριότητα. Τα κίνητρα αυτά μπορούν 
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να τους οδηγήσουν σε μια αντίθεση ανάμεσα στα πιστεύω τους και στις  πρακτικές τους 

καθώς οι ίδιοι διακατέχονται και από άλλα κίνητρα κατά τη διάρκεια μια δραστηριότητας 

που συνδέονται με τα σχολικά μαθηματικά (Παπακανδεράκη, 2012).  

Επίσης η λήψη αποφάσεων μπορεί να στηρίζεται στην εμπειρία του εκπαιδευτικού 

αλλά και στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον της τάξης του. Έχοντας καλή 

γνώση των αποτελεσμάτων των ερευνών που αφορούν στα Μαθηματικά, λαμβάνει 

αποφάσεις τις οποίες και αλλάζει ανάλογα με τα κρίσιμα συμβάντα που διαδραματίζονται 

την ώρα της διδασκαλίας καθώς και τη διάθεσή του να εμπλακεί επιστημονικά με αυτά μέσα 

από προβληματισμούς που θα τον οδηγήσουν σε μια γόνιμη διδασκαλία (Μαναρίδης, 2005). 

Έτσι η λήψη παιδαγωγικών αποφάσεων είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη η οποία συνάδει με 

τις θεωρητικές γνώσεις του εκπαιδευτικού και τις αντιλήψεις του για τη γνώση μέσα από 

την επιστημολογική του εμπειρία (Munby, Russell, & Martin, 2001). Τα μηνύματα που 

λαμβάνει ένας εκπαιδευτικός από τους μαθητές  τον οδηγούν στο να αλλάξει τις στρατηγικές 

μάθησης.   

 

1.3. Η λήψη και διαχείριση αποφάσεων των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη 

Για τον εκπαιδευτικό η λήψη αποφάσεων είναι η ουσία της πρακτικής του καθώς 

αναφέρεται στην προοδευτική σκέψη και δικαιολογεί την επιλογή των αποφάσεών του 

έναντι άλλων. Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τον Shulman (1987), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι η διδασκαλία ξεκινά με μια πράξη λογικής, συνεχίζει με την αιτιολογία, 

κορυφώνεται με τη μετάδοση, την εκμαίευση, τη συμμετοχή και επαναλαμβάνεται με την 

ίδια σειρά (Saad et al., 2009). Σύμφωνα με μελέτες, η δράση των εκπαιδευτικών κατά τη 

διδασκαλία γίνεται αντιληπτή όταν βασίζεται στη μελέτη τόσο της γνώσης όσο και των 

πεποιθήσεων που πρεσβεύουν καθώς και των ιδεών που τους διακατέχουν (Ponte & 

Chapman, 2006). Ο εκπαιδευτικός διδάσκει με βάση τις προσωπικές του πεποιθήσεις και 

πρακτικές (Ernest, 1991), οι οποίες χαρακτηρίζονται με μια σχέση αιτιότητας στα πλαίσια 

του περιβάλλοντος της τάξης, που συμβάλλει στη διαμόρφωση πεποιθήσεων από τους 

μαθητές αναφορικά με τη φύση των μαθηματικών (Schoenfeld, 1992). Τα παραπάνω 

διακατέχουν τον εκπαιδευτικό και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο διδασκαλίας του 

(Μαναρίδης, 2005).  

Κατά τη διαδικασία κατασκευής της γνώση, η τελευταία αλληλεπιδράται με 

παράγοντες όπως προσωπικούς, κοινωνικούς, οργανωτικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς 
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που συμπεριλαμβάνονται σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται 

πολλές φορές στοιχεία από αυτούς με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τις δικές τους 

πεποιθήσεις, γνώσεις και πρακτικές ενώ παράλληλα να δίνουν και οι ίδιοι στοιχεία από τον 

δικό τους χαρακτήρα (Krainer, 2007). Στην περίπτωση των πεποιθήσεων, αυτές 

διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τον αναστοχασμό που προκύπτει από τις εμπειρίες 

των εκπαιδευτικών (Stipek, Givvin, Salmon, & MacGyvers, 2001). 

Ο Lampert (2001), αναφέρει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές και 

στον εκπαιδευτικό στο επίπεδο του περιεχομένου. Έτσι οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν 

την άποψή τους μέσα σε ανάλογες συνθήκες και ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόζει τη 

διδασκαλία του χρησιμοποιώντας πολλά στοιχεία του χαρακτήρα του ώστε να λάβει τις 

κατάλληλες αποφάσεις που θα τον οδηγήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων της τάξης.  

Είναι φανερό ότι παρουσιάζονται πολλές εναλλαγές στην παρουσία του εκπαιδευτικού 

στη διδασκαλία. Σύμφωνα με τον Skott (2001), υπάρχει διαφορά στους εκπαιδευτικούς τόσο 

ανάμεσά τους όσο και στο πλαίσιο διδασκαλίας τους  Στην αλληλεπίδραση που εμφανίζεται 

ανάμεσα στη λήψη αποφάσεων και στις πρακτικές που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός μπορούν 

να προστεθούν και τα κρίσιμα συμβάντα που συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων αλλά και 

στην κατανόηση των πρακτικών που ακολουθούνται (Παπακανδεράκη, 2012). Οι τελευταίες 

μπορούν να αλλάξουν λόγω της διαφορετικής συμμετοχής τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 

των μαθητών σε μια δραστηριότητα και να δημιουργηθούν καινούριες ιδέες που αφορούν 

στη διδασκαλία των μαθηματικών. Στην παραπάνω αλλαγή σημαντικό ρόλο παίζει και η 

αναδόμηση του διδακτικού συμβολαίου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  (Wedege & Scott, 2007). 

Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός συμβάλλει στην αναδημιουργία των πρακτικών σε μια 

τάξη δίνοντας λύσεις σε προβλήματα συμπεριφοράς εφόσον γνωρίζει το κοινωνικό και 

οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη συμμετοχή 

σε πράξεις και διαδικασίες που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία. Με τη λήψη αποφάσεων 

και τη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός εκτελεί μια δραστηριότητα με συγκεκριμένο νόημα στην 

οποία εμπλέκεται και ο ίδιος με διάφορες πρακτικές, χωρίς να περιορίζεται, κάνοντας απλή 

εφαρμογή των πεποιθήσεων και των γνώσεων του (Skott, 2011). 

Οι αποφάσεις που λαμβάνει ένας εκπαιδευτικός τις περισσότερες φορές είναι μη 

σχεδιασμένες και ξεκινούν από τους ίδιους τους μαθητές διακόπτοντας τη ροή της 

προσχεδιασμένης διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της οποίας προκύπτουν μικρά και σύντομα 
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επεισόδια που αποτελούν χαρακτηριστικό κομμάτι της. Η ανταπόκριση των μαθητών στα 

επεισόδια ορίζει και την κατάκτηση της γνώσης ενώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στην διαδικασία ώστε να μην παρασυρθεί μέσα σε αυτά (Davis, 1992).  

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μπορεί να εμφανίζονται πρακτικές όπου 

συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές χωρίς να σημαίνει ότι ανταποκρίνονται 

ολοκληρωτικά στη διδασκαλία των μαθηματικών. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να κάνει ταυτόχρονη χρήση πρακτικών στις οποίες εμπλέκονται οι γονείς ή οι συνάδελφοί 

τους ή που έχουν σχέση με τη διαχείριση του σχολείου (Παπακανδεράκη, 2012). Επομένως 

η αλληλεπίδραση των ανθρώπων συμβάλλει στην κατασκευή νοημάτων καθώς υπάρχει μια 

συνεχόμενη σχέση ανάμεσα σε προηγούμενες κοινωνικές πρακτικές και στο νόημα που 

κατασκευάζεται  (Skott, 2011).  

Οι λήψεις αποφάσεων των εκπαιδευτικών έχουν άμεση σχέση με τις κοινωνικές 

πρακτικές όπως αυτές διαμορφώνονται όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά και μέσα σε 

κοινότητες πρακτικής στις οποίες οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μέλη. Η μαθηματική 

πρακτική είναι αυτή που προέχει στην επιλογή των αποφάσεων των εκπαιδευτικών χωρίς 

να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες που λαμβάνουν μέρος κατά τη διαδικασία μάθησης δεν 

επηρεάζουν με ανάλογο ποσοστό  (Παπακανδεράκη, 2012). 

 

1.4. Λήψεις αποφάσεων:  δυσκολίες και αναστοχασμός 

Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο να αποτυπωθούν όλες οι δυνατότητες επιλογών που 

θα μπορούσε να έχει ο εκπαιδευτικός σε μια τάξη και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους 

στην προσπάθειά του να λάβει αποφάσεις. Οι επιλογές φιλτράρονται με τον αναστοχασμό, 

αξιολογούνται (Hole & McEntee, 1999), ενώ παράλληλα δημιουργείται ανάλογο 

περιβάλλον μάθησης τόσο για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές του 

(Skott, 2011).  Το περιεχόμενο και η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου περιλαμβάνονται ως 

στοιχεία του αναστοχασμού, όταν το περιεχόμενο αναφέρεται στην πρακτική (Ponte & 

Chapman, 2006).  

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί λόγω της ευαισθητοποίησής τους και του 

επαναλαμβανόμενου αναστοχασμού τους κάνουν χρήση της γνώσης τους με αποτέλεσμα να 

αντιδρούν άμεσα σε μη προβλεπόμενες συνθήκες με εποικοδομητικό τρόπο λαμβάνοντας 

αποφάσεις γρήγορα και υπολογίζοντας παράλληλα τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε 



17 
 

μια τάξη. Οι απόψεις των μαθητών αλλά και οι ενδοιασμοί τους μπορούν να ανατρέψουν 

μια προγραμματισμένη διαδικασία π.χ. ένα παράδειγμα και να οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό 

να δημιουργήσει μια νέα. Αναστοχαζόμενοι έτσι οι εκπαιδευτικοί ανατρέχουν στα διδακτικά 

σημεία της διδασκαλίας τους μέσω των οποίων αποκτούν αντίληψη των μαθηματικών 

εννοιών που δίδαξαν (Loughran, 2002). Επομένως οι παράγοντες που οδηγούν στη λήψη 

συγκεκριμένων αποφάσεων είναι σημαντικοί καθώς η επιλογή μπορεί να επηρεάσει τον 

βαθμό απόκτησης της γνώσης  (Zaslavsky & Zodik, 2008).  

Συχνά ο εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία παρεμβαίνει σε μια 

προσπάθεια να ανατρέψει το διδακτικό πλαίσιο που έχει αρχικά προγραμματίσει 

αντιλαμβανόμενος ότι οι μαθητές δεν οδηγούνται στο γνωστικό αποτέλεσμα που έθεσε ο 

ίδιος ως στόχο. Πολλές φορές η παρέμβαση αυτή είναι αναγκαία όταν παρερμηνεύονται από 

τους μαθητές στοιχεία της διδασκαλίας με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε λανθασμένες 

μαθηματικές γνώσεις. Η λήψη των αποφάσεων τη στιγμή της παρερμηνείας από τους 

μαθητές έχει άμεση σχέση με τον αναστοχασμό των ενεργειών του εκπαιδευτικού κυρίως 

στα επιστημολογικά χαρακτηριστικά μιας μαθηματικής έννοιας καθώς και με την 

προσπάθεια των μαθητών να κατασκευάσουν μαθηματικά νοήματα. Η αλλαγή των 

αποφάσεων είναι συνεχής και σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας ώστε να 

οδηγηθούν μαθητές και εκπαιδευτικός σε αξιοποίηση των μαθηματικών εννοιών 

(Μαναρίδης, 2005).  Βέβαια λόγω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία ως 

διαδικασία υπάρχουν αποκλίσεις αλλά και διαστρεβλώσεις των μαθηματικών εννοιών τις 

οποίες καλείται ο εκπαιδευτικός, μέσα από τη διαχείριση των γνωστικών και κοινωνικό-

πολιτισμικών χαρακτηριστικών των πλαισίων μάθησης που επηρεάζουν τη γνώση, να 

εξομαλύνει (Σακονίδης, 2012).  

 

1.5. Ο ρόλος των κρίσιμων συμβάντων στη λήψη αποφάσεων 

Τα κρίσιμα συμβάντα είναι γεγονότα που εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης και 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα κατά τη λήψη αποφάσεων. Είναι το μέσο με το οποίο 

μπορούν να αναλυθούν και να γίνουν κατανοητές οι πρακτικές που ακολουθεί ο 

εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία (Goodell, 2006). Στην προσπάθειά τους οι εκπαιδευτικοί 

να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο 

εκλαμβάνουν και αντιδρούν σε ένα κρίσιμο γεγονός μέσα σε μια μαθηματική τάξη (Choy, 

2014). 
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Σύμφωνα  με τους Yang & Ricks (2012), ως κρίσιμα συμβάντα λογίζονται τα γεγονότα 

που λαμβάνουν χώρα σε μια τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συμβάλλουν στο 

να κατανοήσει ο εκπαιδευτικός σε βάθος τη μαθηματική σκέψη των μαθητών 

περιλαμβάνοντας απροσδόκητες απαντήσεις στις ερωτήσεις του (Yang & Ricks, 2012) ή  

αντίθετα δημιουργώντας ερωτήσεις που αφορούν στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών 

από τους μαθητές ή και στη διδακτική προσέγγιση (Goodell, 2006) ή πρόκειται για 

συμβάντα τα οποία ανατρέπουν τη σχεδιασμένη ροή του μαθήματος. Όταν ο εκπαιδευτικός 

έχει μια ουσιαστική άποψη των κρίσιμων συμβάντων μπορεί να βελτιώσει τις διδακτικές 

του πρακτικές σε θέματα που αφορούν τη μαθηματική σκέψη των μαθητών (Fernandez, 

Cannon, & Chokshi, 2003). 

Ως γεγονότα χαρακτηρίζονται κρίσιμα καθώς συμβάλλουν τόσο στη μάθηση όσο και 

στην αλληλεπίδραση της τάξης ενώ παράλληλα αποτελούν το μέσο με το οποίο γίνεται η 

παρατήρηση και ο αναστοχασμός των διδακτικών συμβάντων κατά την ανάλυση και 

ερμηνεία τους. Ο αναστοχασμός που επικεντρώνεται στα κρίσιμα συμβάντα οδηγεί τον 

εκπαιδευτικό στη λήψη αποφάσεων μέσα από την κοινωνική πρακτική (Zeichner, 1996), με 

αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να κατανοούν εάν οι επιλογές που προκρίθηκαν μπορούν να 

υποστηριχτούν (Goodell, 2006). Ως εργαλείο παρατήρησης και αναστοχασμού τα κρίσιμα 

συμβάντα  δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να στρέψει την προσοχή του τόσο στα 

επιστημολογικά χαρακτηριστικά της μαθηματικής γνώσης που διδάσκει όσο και στη 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης ατομικά ή συλλογικά (Σακονίδης, 2012). 

Κρίσιμο, επίσης, μπορεί να χαρακτηριστεί ένα γεγονός όταν παρουσιάζει μια 

σημαντική αλλαγή ή υποδεικνύει μια εννοιολογική διαφοροποίηση σε σχέση με την πρότερη 

γνώση (Maher, 2002). Σύμφωνα με τον Bruner (1977), ως κρίσιμο γεγονός χαρακτηρίζεται 

ένα λάθος που μπορεί να είναι διαισθητικό ή και μια λανθασμένη μετάβαση (Γκαράνη, 

2010).  Ακόμα και οι διαφοροποιήσεις ή οι συμφωνίες που προκύπτουν ανάμεσα στους 

μαθητές και στο πλάνο διδασκαλίας που έχει καταρτίσει ο εκπαιδευτικός, μπορούν να 

θεωρηθούν κρίσιμα συμβάντα. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης και τα σημεία της 

διδασκαλίας που αποτελούν σταθμούς για επιπλέον μάθηση (Goodell, 2006). 

Σύμφωνα με την Potari et al. (2011), ένα κρίσιμο σημείο στη διδασκαλία μπορεί να 

είναι μια απάντηση  μαθητή που δεν υπολογίζει ο εκπαιδευτικός ή μια αλληλεπίδραση που 

προκύπτει μέσα στην τάξη. Οι παρανοήσεις των μαθητών αλλά και οι διδακτικές 

στρατηγικές που δεν έχουν το αποτέλεσμα για το οποίο συντάχτηκαν, συμπεριλαμβάνονται 
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στην λίστα των κρίσιμων γεγονότων. Στις παραπάνω περιπτώσεις τα αίτια που τις 

προκαλούν συσχετίζονται τόσο με τους μαθητές όσο και με τους κοινωνικούς παράγοντες 

που εμπεριέχονται σε μια διδασκαλία.  

Επομένως τα κρίσιμα συμβάντα μπορούν να προκύψουν κατά την εννοιολογική και 

διαδικαστική μάθηση μέσα από τη φύση των ερωτήσεων αλλά και των απαντήσεων των 

μαθητών καθώς και τη δυσκολία τους κάποιες φορές να συνδέσουν αναπαραστάσεις που 

σχετίζονται με την προηγούμενη γνώση. Σε άλλη περίπτωση κρίσιμα συμβάντα μπορούν να 

παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας, στις πρακτικές που χρησιμοποιεί ο 

εκπαιδευτικός και στα ανάλογα αποτελέσματά τους (Potari, Psycharis, Kouletsi, & 

Diamantis, 2011).  

Έτσι ένα γεγονός μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμο αν προσεγγιστεί σε σχέση με τις 

ερωτήσεις που γίνονται στους μαθητές, όπως για παράδειγμα όταν οι μαθητές απαντούν με 

επιχειρήματα ή εξηγούν με μαθηματικό τρόπο, καθώς το ερώτημα αφορά τον τρόπο που οι 

μαθητές αποδεικνύουν και αιτιολογούν. Αν πάλι το ερώτημα έχει ως βάση τα αποτελέσματα 

των επεμβάσεων των εκπαιδευτικών και το πώς διαχειρίζονται τα θέματα στην τάξη, το 

κρίσιμο συμβάν σχετίζεται με τη σκέψη και κατανόηση του μαθητή (Hole & McEntee, 

1999). 

Στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να συμπεριληφθούν ως περιοχές εμφάνισης 

κρίσιμων συμβάντων σε μια διδασκαλία, οι κοινωνικοί παράγοντες που εμπλέκονται κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία, η επίδραση του αναλυτικού προγράμματος (Potari, Psycharis, 

Kouletsi, & Diamantis, 2011), η διαχείριση της τάξης καθώς και η κατανόηση και τα κίνητρα 

που οδηγούν τους μαθητές στη μαθηματική διαδικασία (Even & Schwarz, 2003). 

Ωστόσο το κρίσιμο συμβάν δεν σχετίζεται μόνο με τους μαθητές αλλά και με τον 

εκπαιδευτικό, καθώς καλείται ο εκπαιδευτικός να λάβει αποφάσεις και να ενεργήσει για να 

πετύχει μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία (Hole & McEntee, 1999). Οι εκπαιδευτικοί με 

τη βοήθεια των κρίσιμων συμβάντων ανατρέχουν στη  διδασκαλία τους και βρίσκοντας τα 

σημεία που δημιούργησαν πρόβλημα ως προς τους στόχους τους, τα διαφοροποιούν (Cobb, 

Wood & Yackel, 1990). Αναστοχαζόμενος ο εκπαιδευτικός πάνω στα κρίσιμα γεγονότα 

οδηγείται σε επιλογές με σκοπό την ανάπτυξη της μαθηματικής μάθησης. Με την 

κατάλληλη  διαχείριση των συμβάντων, την παρουσία του και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες των μαθητών, ο εκπαιδευτικός οδηγείται σε μια αποτελεσματική διδασκαλία 

(Davis, 1992). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΩΣ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

2.1.   Παρατήρηση και διδασκαλία 

Ο όρος παρατήρηση εμπεριέχει δύο διαδικασίες: την παρατήρηση σε χαρακτηριστικά 

γεγονότα και την αξιοποίηση των γεγονότων αυτών σε σχέση με το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(Sherin, Russ, & Colestock, 2011). Σε κάποιες περιπτώσεις η έννοια του όρου διευρύνεται 

περιλαμβάνοντας και τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών σε μια μαθηματική τάξη στην 

προσπάθειά τους να οδηγήσουν τους μαθητές τους σε απαντήσεις που είναι αναμενόμενες 

(Choy, 2013). Οι παρατηρήσεις μπορεί να αποτελούν κομμάτια ενός συνόλου πρακτικών που 

βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να έχουν διαφορετικές επιλογές κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας (Mason, 2002). 

Ωστόσο τόσο η παρατήρηση όσο και η κατανόηση χαρακτηριστικών σημείων ενός 

κρίσιμου συμβάντος εμπεριέχει δυσκολίες. Αποτελέσματα μελέτης οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι οι εκπαιδευτικοί ύστερα από μια παραγωγική παρατήρηση μπορούν να εστιάσουν την 

προσοχή τους σε κρίσιμα συμβάντα που κρίνονται σημαντικά και να οδηγηθούν μέσα από αυτά 

στην κατανόηση των τρόπων που τους δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές 

τους πρακτικές (Choy, 2014).  

Οι παρατηρήσεις σε μια μαθηματική τάξη αναφέρονται κυρίως στα κρίσιμα συμβάντα 

και στις λεπτομέρειες που αυτά διεγείρουν μέσα στην τάξη καθώς και στον τρόπο που γίνονται 

αντιληπτά από τον εκπαιδευτικό (Jacobs, Lamb, & Philipp, 2010).  Ένας από τους στόχους 

κατά την προετοιμασία και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι να καλλιεργήσουν τη 

δυνατότητα να παρατηρούν κρίσιμα συμβάντα ξεχωρίζοντάς τα, κατανοώντας τα και 

αντιδρώντας σε αυτά  (Sherin, M. G., Jacobs, V. R., & Philipp, R. A., 2011).  

Η παρατήρηση αποτελεί κεντρικό κομμάτι της διδασκαλίας σε μια μαθηματική τάξη και 

λαμβάνει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της (Schoenfeld, 2011). Αποτελεί την 

αλληλεπίδραση μιας σειράς πρακτικών που περιλαμβάνουν συστηματική αντανάκλαση, 

αναγνώριση επιλογών και εναλλακτικές λύσεις και εμφανίζονται σε αυτή με σκοπό την αύξηση 

της επίγνωσης του εκπαιδευτικού σε νέες απαντήσεις που προκύπτουν μέσα στην τάξη  

(Mason, 2002). 
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Πολλοί ερευνητές στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν μια αναμενόμενη αντίδραση 

σχετικά με την άποψη ότι η παρατήρηση εμπεριέχει δύο διαδικασίες, την παρατήρηση σε 

ιδιαίτερα συμβάντα και την κατανόηση αυτών των συμβάντων μέσα σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, περιλαμβάνουν και το πώς ο εκπαιδευτικός αποφασίζει να αντιδράσει σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον (Jacobs, Lamb, & Philipp, 2010). Η παρατήρηση ως διαδικασία 

παρατήρησης, κατανόησης και απόφασης συγκλίνει με την ιδέα ότι οδηγεί τους εκπαιδευτικούς 

σε διαφορετικές αντιδράσεις για κάθε περίπτωση της διδακτικής διαδικασίας (Mason, 2002). 

Σύμφωνα με τον Schoenfeld (2011), για τη βελτίωση της διδασκαλίας πρέπει να γίνει 

αντιληπτό το τι παρατηρούν οι εκπαιδευτικοί σε μία τάξη. Η διαδικασία της παρατήρησης 

συμβάλλει στο να κατανοήσουν και οι ίδιοι τις πρακτικές τους και να βελτιώσουν τη 

διδασκαλία τους (Mason, 2002). Ωστόσο δεν είναι όλες οι παρατηρήσεις παραγωγικές, όπως 

για παράδειγμα το να δυσκολεύεται ένας εκπαιδευτικός να παρατηρήσει τα χαρακτηριστικά 

των μαθησιακών στόχων (Star, Lynch, & Perova, 2011). Είναι πολύ σημαντική η ικανότητα 

να μπορεί να παρατηρήσει τι συμβαίνει στην τάξη του (Mason, 2002) και σύμφωνα με 

έρευνες, η ικανότητα αυτή μπορεί να αναπτυχθεί όταν η διδασκαλία είναι από πριν 

σχεδιασμένη (Fernández, Llinares, & Valls, 2012). 

 

2.2.   Οι δυσκολίες στην παρατήρηση 

Υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν ως επίκεντρο τις παρατηρήσεις του 

εκπαιδευτικού σε χαρακτηριστικά της τάξης, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης, των 

σκοπών και του μαθηματικού περιεχομένου,  όμως δεν επικεντρώνονται στο τι θα πρέπει να 

παρατηρεί ο εκπαιδευτικός (Jacobs, Lamb, & Philipp, 2010). Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί 

αν στοχεύοντας οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριμένους στόχους όπως για παράδειγμα οι 

παρανοήσεις, μπορούν να  κάνουν τις παρανοήσεις περισσότερο παραγωγικές (Star, Lynch, 

& Perova, 2011). Σύμφωνα με μελέτη των Star  and Strickland (2007), όταν η παρατήρηση 

των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει δομικά συμβάντα είναι περισσότερο παραγωγική στη 

βελτίωση της διδακτικής τους ικανότητας. Επίσης σε μια άλλη μελέτη των Goldsmith and 

Seago (2011), παρατηρήθηκε ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί ευκολότερα να παρατηρεί τη 

μαθηματική σκέψη των μαθητών του μέσα από τη χρήση αντικειμένων όπως η δουλειά των 

μαθητών μέσα στην τάξη (Choy, 2014).  

Μια από τις δυσκολίες που αντιμέτωπιζουν οι εκπαιδευτικοί στο να παρατήρησουν 

μέσα στην τάξη, ακόμα και αν τους δοθεί ένας συγκεκριμένος στόχος για παρατήρηση όπως 
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οι στρατηγικές των μαθητών, είναι να διακρίνουν τα κρίσιμα συμβάντα που δημιουργούνται 

μέσα σε ένα κλίμα φασαρίας και να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελος μιας παραγωγικής 

διδασκαλίας (Choy, 2014). Σε έρευνες οι οποίες έγιναν σε βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες 

οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύτηκαν να παρατηρήσουν λεπτομέρειες που σχετίζονταν με τους 

στόχους του μαθήματος (Star, Lynch, & Perova, 2011) ενώ σε άλλες έρευνες που 

συμμετείχαν εκπαιδευτικοί χωρίς μεγάλη πείρα, η παραπάνω δυσκολία εντοπίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό ακόμα και όταν το κρίσιμο συμβάν ήταν ορατό (Vondrová & Žalská, 2013). 

 Επομένως παρόλο που η μαθηματική παρατήρηση κρίνεται απαραίτητη για την 

συμβολή της στην αλλαγή των πρακτικών που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς, 

ωστόσο πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν παρατηρούν όσα συσχετίζονται με τους 

διδακτικούς στόχους ή ακόμα υπολείπονται των γνώσεων σε σχέση με την κατάλληλη 

αντίδραση σε ένα συμβάν. Θα ήταν χρήσιμο για να χαρακτηριστεί μια παρατήρηση 

παραγωγική να έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό το παρατηρήσιμο σημείο (Choy, 2013).  

Μια ακόμα δυσκολία στην παρατήρηση είναι η έλλειψη εστίασης των εκπαιδευτικών 

στην προετοιμασία της καθώς δεν πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να συμβεί 

ξαφνικά αλλά χρειάζεται να προηγηθεί προετοιμασία από μια εσωτερική ή εξωτερική 

ώθηση ή ενεργοποίηση. Η παρατήρηση ως αποτέλεσμα προηγούμενης προετοιμασίας 

μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αντιδράσεις κατά τη διδασκαλία (Mason, 2002).  

Η γνώση του τι παρατηρεί ένας εκπαιδευτικός και τι περιμένει να παρατηρήσει μέσα 

από ένα κρίσιμο συμβάν σημαίνει πώς έχει αναπτύξει την ικανότητα να διαχωρίζει τα σημεία 

στη διδασκαλία που χρήζουν παρατήρηση. Η άποψη του εκπαιδευτικού για τα ζητήματα 

μάθησης που προκύπτει ύστερα από παρατήρηση είναι πολύ σημαντική και επηρεάζει την 

εκπαιδευτική διαδικασία και τα ερμηνευτικά σχόλια που αναδεικνύονται από μια 

παρατεταμένη παρατήρηση. Σε αντίθεση τα ερμηνευτικά σχόλια μιας βασικής παρατήρησης 

αποτελούν αποδείξεις για ειδικά συμβάντα και αντιδράσεις που προκύπτουν μέσα στην τάξη 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (van Es, 2011). 
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2.3.   Οφέλη της παρατήρησης 

Η εμπειρία ενός εκπαιδευτικού να παρατηρεί μέσα σε μια μαθηματική τάξη φαίνεται 

σε διάφορες στιγμές της διδακτικής διαδικασίας, όπως για παράδειγμα όταν μπορεί να 

συσχετίζει σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στην τάξη με σκέψεις μαθητών. Ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η εμπειρία του εκπαιδευτικού όταν η παρατήρησή του σχετικά με τη γνώση 

των μαθητών προκύπτει μέσα στη φασαρία των δραστηριοτήτων της τάξης (Miller, 2011). 

Οι Yang and Ricks (2012), τονίζουν τη χρήση  του «Three-Point framework» που 

χρησιμοποιούν οι κινέζοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με το οποίο καταγράφονται τρία σημεία 

παρατήρησης που αφορούν: το «σημείο κλειδί» των μαθηματικών ιδεών του μαθήματος, το 

«δύσκολο σημείο» που αναφέρεται στην καταμέτρηση των γνωστικών εμποδίων από τους 

μαθητές όταν αυτοί επιχειρούν να προσεγγίσουν το «σημείο κλειδί» και το «κρίσιμο 

σημείο» που αναφέρεται στην στρατηγική προσέγγιση των εκπαιδευτικών για να βοηθήσουν 

τους μαθητές τους να ξεπεράσουν το «δύσκολο σημείο». Ο εκπαιδευτικός συνδέοντας τα 

τρια παραπάνω σημεία παρατήρησης ενεργοποιεί την προσοχή του στο τι πρέπει να 

παρατηρήσει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (Choy, 2014a).  

Η παρατήρηση μέσα σε μια μαθηματική τάξη οδηγεί τον εκπαιδευτικό σε 

εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές (Santagata, 2011) και όπως αναφέρει ο Mason (2002), 

ο εκπαιδευτικός που παρατηρεί μπορεί να ακολουθεί εναλλακτικές πρακτικές κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας σε σχέση με αυτές που έχει προκαθορίσει. Έτσι η μαθηματική 

έννοια προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο καθώς πρόκειται για ένα σύνολο πρακτικών που 

βρίσκονται σε άμεση σχέση μεταξύ τους και έχουν ως αποτέλεσμα να βοηθήσουν τον 

εκπαιδευτικό να κατανοήσει όσα προκύπτουν μέσα στην τάξη.  Όταν η  παρακολουθηση, η 

κατανόηση και η λήψη αποφάσεων αλληλοεξαρτώνται και συνεργάζονται τότε η 

παρατήρηση προάγεται σε παραγωγική για τη διδακτική διαδικασία (Jacobs V. R., Lamb, 

Philipp, & Schappelle, 2011).  

Η παρατήρηση που βασίζεται στη διορατικότητα των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται 

σε παραγωγική όταν οι εκπαιδευτικοί παρατηρώντας διαχωρίζουν τις σχετικές από τις 

άσχετες πληροφορίες εμπλέκοντας σε αυτές την πρότερη γνώση. Έτσι οδηγούνται στην 

κατανόηση μιας νέας προσέγγισης της διδασκαλίας με δυνατότητα γενίκευσης μέσα σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον (Choy, 2013). Η διορατικότητα του εκπαιδευτικού που 

περιλαμβάνει την επιλεκτική κωδικοποίηση, την επιλεκτική σύγκριση και τον επιλεκτικό 

συνδυασμό, αποτελεί εγγύηση κατά την παρατήρηση. Η παραπάνω διαδικασία 
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χρησιμοποιείται από επαγγελματίες, όπως γιατρούς και δικηγόρους, οι οποίοι, αν και 

λαμβάνουν πληθώρα πληροφοριών, τις διαφοροποιούν, τις συγκρίνουν και συσχετίζουν τις 

κατάλληλες με την προηγούμενη γνώση τους ώστε να οδηγηθούν στο τελικό αποτέλεσμα. 

Παρόμοια και οι έμπειροι εκπαιδευτικοί  με την παραγωγική παρατήρηση επιλέγουν, 

συσχετίζουν και συνδυάζουν στοιχεία κρίσιμων συμβάντων που θα τους οδηγήσουν σε 

ανάλογη αντίδραση σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (Stenberg & Davidson, 1983).  

Με την παραγωγική παρατήρηση οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 

διαφορετικές πρακτικές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και να βελτιώνουν τις ήδη 

υπάρχουσες. Όταν ο εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνει την παρατήρηση και την ανάλυσή της 

στην προετοιμασία ενός μαθήματος, τότε μπορεί να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με το τι πρέπει 

να διδάξει αλλά και να διαχειριστεί πιθανές παρανοήσεις των μαθητών με διαφορετικούς 

τρόπους. Μια παραγωγική παρατήρηση μπορεί να εφαρμοστεί πριν αλλά και κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών που ακολουθούνται από τους 

εκπαιδευτικούς (Choy, 2014a.). Ο χαρακτηρισμός της παρατήρησης ως παραγωγική εξαρτάται 

από τη σχέση της πληροφορίας με το περιεχόμενο της διδασκαλίας καθώς η έννοια 

παραγωγικός διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάσταση. Όταν το αντικείμενο μάθησης 

σχετίζεται με την παρατήρηση τότε η πληροφορία που λαμβάνεται κρίνεται σχετική και μπορεί 

να οδηγήσει σε μια παραγωγική παρατήρηση (Yang & Ricks, 2013). 

Υπάρχουν ερευνητές που προσεγγίζουν την παρατήρηση μόνο μέσα από το πρίσμα της 

πρόθεσης του εκπαιδευτικού σε μια μαθηματική τάξη (Star, Lynch, & Perova, 2011). Η 

παραγωγική παρατήρηση ως έννοια μπορεί να αποδοθεί με την ικανότητα των εκπαιδευτικών 

να παρατηρούν κομμάτια της διδασκαλίας που σχετίζονται με το «Three-Point framework» και 

οδηγούν σε νέες απαντήσεις. Η πρότερη γνώση και οι νέες απαντήσεις προωθούν την απόκτηση 

νέων γνώσεων και ο συνδιασμός αυτών οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε αποφάσεις. Οι 

εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν μια παραγωγική παρατήρηση ευθυγραμμίζοντας τα τρία 

προαναφερόμενα σημεία. Μια τέτοια παρατήρηση τους βοηθά να εφαρμόσουν πρακτικές που 

έχουν στόχο την αύξηση της μαθηματικής σκέψης των μαθητών (Choy, 2014) και είναι 

παραγωγική όταν οι μαθητές ανταποκρίνονται παραθέτοντας διαφορετικές απαντήσεις από 

αυτές που είχαν στο μυαλό τους (Mason, 2002). Η παρατήρηση με τη βοήθεια του «Three-

Point framework» καθιστά τους εκπαιδευτικούς ικανούς να παρατηρήσουν τόσο τις 

μαθηματικές ιδέες που προσεγγίζουν οι μαθητές όσο και τα εμπόδια που μπορεί να 

δημιουργηθούν, αναπτύσσοντας στρατηγικές που ενισχύουν τους μαθητές στην κατανόηση του 
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μαθηματικού περιεχομένου με ενέργειες εστιασμένες κυρίως στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές (Choy, 2014) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

3.1.    Εισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός με τις επιλογές του στη διάρκεια της διδασκαλίας καθορίζει τη 

διδακτική διαδικασία οριοθετώντας πολλές φορές τα αποτελέσματα της μάθησης. Η λήψη 

αποφάσεων τον ωθεί σε διδακτικές πρακτικές τις οποίες θεωρεί καταλληλότερες έναντι 

άλλων στην επίτευξη των στόχων του. Οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών συχνά 

εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Πολλοί είναι οι παράγοντες που 

ευθύνονται για αυτές τις αλλαγές. Σύμφωνα με τον Scott (2011), οι διδακτικές πρακτικές 

των εκπαιδευτικών διαφέρουν τόσο μεταξύ τους όσο και από πλαίσιο σε πλαίσιο 

διδασκαλίας. Η αναδημιουργία πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να συμβάλλει 

στην καλύτερη διαχείριση της διδασκαλίας, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα μαθησιακά 

αλλά και συμπεριφοράς.  

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις κυρίαρχες διδακτικές πρακτικές που 

επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα σε μια μαθηματική τάξη. 

 

3.2.     Χρήση παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων κατά τη διδασκαλία 

 

3.2.1.  Ο ρόλος των παραδειγμάτων στη μαθηματική μάθηση 

Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές στην προσπάθειά τους να μεταδώσουν τη μαθηματική 

γνώση χρησιμοποιούν πρακτικές όπως τα παραδείγματα. Η χρήση παραδειγμάτων αποτελεί  

ένα από τα στοιχεία που κατέχουν ιδιαίτερο ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εξέλιξη 

των μαθηματικών (Bills & Watson, 2008). Ιδιαίτερα για τη μετάδοση και εξήγηση της 

μαθηματικής γνώσης χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα παραδείγματα (Suffian & Rahman, 

2010) καθώς είναι γνωστό ότι η μάθηση των μαθηματικών επιτελείται περισσότερο μέσα 

από αυτά παρά μέσα από ορισμούς και τεχνικές.  

Η χρήση του παραδείγματος κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα προηγούμενου σχεδιασμού ή δημιουργίας από ανάγκη εξαιτίας της τροπής της 
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διδασκαλίας. Μπορεί όμως να είναι και ένας συνδυασμός πεποιθήσεων και εμπειριών καθώς 

ένα παράδειγμα διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται σε μια τάξη 

(Zodik & Zaslavsky, 2007).    Γενικότερα η ύπαρξη παραδειγμάτων όπως παραδείγματα της 

τάξης, παραδείγματα που παρουσιάζουν έννοιες και άλλα, έχει ως στόχο στην προσέγγιση 

διάφορων μαθηματικών ειδών (Watson & Mason, 2002). 

Σε έρευνα σχετικά με την ανταπόκριση που παρουσιάζουν οι μαθητές στους 

μαθηματικούς στόχους αναφέρεται ότι η μάθηση αποτελεί την ανάπτυξη και προσαρμογή 

του προσωπικού παραδείγματος μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με βάση την 

παραπάνω μελέτη χαρακτηρίζονται αρκετές πρακτικές διδασκαλίας ως εμπειρίες 

εννοιολογικής μάθησης αφού έχουν ως στόχο να δεσμεύσουν ενεργά τους μαθητές με 

έννοιες. Πολλές φορές όταν γίνεται αναφορά σε μια έννοια αμέσως έρχεται στο μυαλό μια 

εικόνα π.χ. από ένα σχήμα ή ένα κλάσμα ή έναν αριθμό ως ευκαιρία για επέκταση του 

προσωπικού χώρου παραδείγματος. Μερικές κυριαρχούν γιατί σε προηγούμενα μαθήματα 

έχει γίνει λόγος συχνά για αυτές ενώ κάποιες άλλες έννοιες έχουν συναισθηματική δράση 

ως αποτέλεσμα της αγάπης του μαθητή προς έναν εκπαιδευτικό.  

Συχνά οι μαθητές λόγω της προηγούμενης εμπειρίας τους να κατασκευάζουν με 

συγκεκριμένο τρόπο π.χ. ένα σχήμα, όταν τους ζητηθεί να το κατασκευάσουν διαφορετικά 

με την προσθήκη ως δεδομένου ενός νέου στοιχείου, δυσκολεύονται εξαιτίας της 

προηγούμενης συνήθειας τους ή επειδή εμπλέκονται και στοιχεία που δεν μπορούν να 

διαχειριστούν. Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση πολλές φορές οι μαθητές προσπαθούν 

περισσότερο να κάνουν αυτό που ικανοποιεί τον εκπαιδευτικό παρά να στραφούν στα δικά 

τους παραδείγματα μέσα από τις κατηγορίες και εικόνες που έχουν.  

Επομένως ένας μαθητής που συναντά γνωστές έννοιες κατά τη διδασκαλία μπορεί να 

τις ταυτίσει με την κυρίαρχη εικόνα στην αρχή αλλά μπορεί και να επηρεαστεί από 

παλαιότερες εμπειρίες του σχετικά με αυτό που ζητείται. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας 

παραδείγματα με εικόνες παρέχει πρόσβαση και σε άλλα παραδείγματα και εικόνες μέσα 

από τις κυρίαρχες εικόνες. Πολλές φορές τα παραδείγματα αυτά μπορεί να διαφέρουν από 

άτομο σε άτομο ή να είναι τα ίδια αλλά να έχουν διαφορετικές δομές στα όρια της μεταξύ 

τους σχέσης. Υπάρχει επομένως μια διαφορετικότητα τόσο στα παραδείγματα όσο και στη 

δομή που αυτά έχουν, ως αποτέλεσμα της αντίδρασης στην προτροπή του εκπαιδευτικού. Ο 

χώρος των παραδειγμάτων δομείται διαφορετικά, με διαφορετικά περιεχόμενα, για 
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διαφορετικούς μαθητές, σε διαφορετικές στιγμές και με διαφορετικά περιβάλλοντα ως 

αποτέλεσμα προτροπής (Watson & Mason, 2002). 

Η μαθηματική διαδικασία παρουσιάζεται ως μια διαδικασία γενίκευσης από ειδικά 

παραδείγματα, όπως στην εκμάθηση της πρόσθεσης όπου περιλαμβάνεται μια διαδικασία 

γενικευμένη με παραδείγματα που έχουν δοθεί και μέσω αυτών παρουσιάζονται 

παραδείγματα που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά. Συμπερασματικά όσο περισσότερα είναι 

τα παραδείγματα τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα για συνδέσεις και γενικεύσεις οι 

οποίες οδηγούν στην κατασκευή εννοιολογικής κατανόησης ύστερα από επέκταση των 

οικείων παραδειγμάτων. Οι μαθητές στην προσπάθεια να αποκτήσουν μια γενική εικόνα της 

διδασκαλίας έρχονται σε επαφή με διάφορα παραδείγματα τα οποία τις περισσότερες φορές 

προέρχονται από πηγές όπως ο δάσκαλος, οι συγγραφείς βιβλίων και άλλοι εκπαιδευτικοί 

φορείς.  

Συγκρίνοντας τα παραδείγματα ως προς τα κοινά τους σημεία, οι μαθητές 

προσεγγίζουν τη γενίκευση χωρίς να διαστρεβλώνεται η πραγματική έννοια με άλλες 

φανταστικές οι οποίες κατευθύνουν τους μαθητές σε χαρακτηριστικά των παραδειγμάτων 

που δεν είναι βοηθητικά (Watson & Mason, 2002). Υπάρχει επομένως αντίθεση ανάμεσα 

σε ένα παράδειγμα που δίνει ο εκπαιδευτικός για παραδειγματισμό ή γενίκευση και στον 

μαθητή που το λαμβάνει σαν κάτι που απλώς πρέπει να μάθει  (Mason & Pimm, 1984).  

Οι εκπαιδευτικοί στοχεύοντας στη μετάδοση της μαθηματικής γνώσης χρησιμοποιούν 

πρακτικές όπως τα παραδείγματα που οδηγούν στην επιτυχία του στόχου όταν 

παρουσιάζουν τόσο τη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση όσο και την ύπαρξη σχέσεων 

και γενικεύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδείγματα κατέχουν μεγάλη σημασία στην 

ανάπτυξη της εννοιολογικής γνώσης γίνεται αντιληπτό ότι κάποια από αυτά βοηθούν πάρα 

πολύ στην καλύτερη κατανόηση της μαθηματικής θεωρίας (Alcock & Inglis, 2008).   

 

3.2.2.   Ο ρόλος των αντιπαραδειγμάτων στη μαθηματική γνώση 

Στα πλαίσια των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την εξήγηση και 

μετάδοση της μαθηματικής γνώσης περιλαμβάνονται και τα αντιπαραδείγματα. Οι 

Zaslavsky & Peled (1997), υποστηρίζουν ότι η συμβολή των αντιπαραδειγμάτων στην 

εξήγηση είναι πολύ μεγάλη (Potari, Zachariades, & Zaslavsky, 2009). Σύμφωνα με τους 

Mason & Pimm (1984), ως αντιπαράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ένα γενικό παράδειγμα που 

ανακλά και οδηγεί σε μια γενική περίπτωση (Suffian & Rahman, 2010).  
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Τα αντιπαραδείγματα χωρίζονται σε τρεις τύπους: στα ειδικά, στα ημι-γενικά και στα 

γενικά παραδείγματα. Από αυτά τα ημι-γενικά και γενικά παραδείγματα δίνουν τον τρόπο 

στο πως μπορούν οι μαθητές αλλά και οι δάσκαλοι να δημιουργούν περισσότερα 

αντιπαραδείγματα μέσω εξηγήσεων και ιδεών (Potari, Zachariades, & Zaslavsky, 2009). Οι 

Zazkis & Chernoff (2008), αναφέρονται επίσης στις έννοιες του βασικού παραδείγματος και 

του παραδείγματος γεφύρωσης τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 

δημιουργίας και λύσης γνωστικών συγκρούσεων.  

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις αξιώσεις 

των μαθητών τους που δεν είναι έγκυρες, δημιουργούν ένα αντιπαράδειγμα και 

χρησιμοποιούν ένα θεώρημα. Άλλες φορές προτείνουν την πιθανότητα ενός 

αντιπαραδείγματος χωρίς όμως να το δημιουργούν ή το δημιουργούν συνοδεύοντάς το από 

τη μαθηματική απόδειξη. Η δημιουργία  αντιπαραδειγμάτων από τους εκπαιδευτικούς 

συνήθως προκύπτει μέσα από δικούς τους χώρους παραδειγμάτων όπου κατά τη διαδικασία 

δημιουργίας πρέπει να ελέγξουν αν ένα παράδειγμα είναι υπαρκτό και αν στηρίζεται σε 

γνωστά θεωρήματα και κριτήρια (Bills et al., 2006).  

Πολλές φορές η παραπάνω διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. 

Σύμφωνα με τους Zodik and Zaslavsky's (2008), κάποιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ένα μη 

υπαρκτό παράδειγμα ως υπαρκτό, αντίληψη η οποία αντανακλά τα πιστεύω τους ότι δηλαδή 

ένας ισχυρισμός μπορεί να αντικρουστεί αν όλα τα σχετικά θεωρήματα που γνωρίζουν δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτή η άποψη δείχνει μια λάθος κατεύθυνση της 

επιστημολογικής όψης των θεωρημάτων και της κατάστασής τους στη μαθηματική 

αιτιολόγηση (Potari, Zachariades, & Zaslavsky, 2009). 

Αρκετά συχνά γίνονται αναφορές για την έλλειψη της χρησιμότητας των 

αντιπαραδειγμάτων στη γνώση και μάθηση των μαθηματικών σε σχέση με τις εμπειρίες των 

μαθητών. Σε μελέτες αναφέρεται ότι τα αντιπαραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές να ξεχωρίσουν ποιο είναι το στοιχείο που σχετίζεται με την κατανόηση της έννοιας 

και ποιο όχι ενώ σε άλλες έρευνες αναφέρεται ότι το αντιπαράδειγμα μπορεί να 

δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που πρακτικά λύνει καθώς η χρήση του 

μπερδεύει τους μαθητές στο τι πρέπει να κρατήσουν και τι να απορρίψουν  (Zaslavsky & 

Ron, 1998).   

Σύμφωνα με τους Askew and Wiliam (1995), γίνεται λόγος για ένα ειδικό είδος 

αντιπαραδείγματος και πιο συγκεκριμένα ισχυρίζονται ότι « Τα ιδανικά παραδείγματα προς 
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χρήση στη διδασκαλία είναι εκείνα τα οποία είναι μόνο παραδείγματα και τα ιδανικά 

αντιπαραδείγματα είναι εκείνα που είναι πολύ κοντά στα παραδείγματα» (p. iii). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι μερικοί εκπαιδευτικοί για να αντικρούσουν απόψεις των μαθητών 

που δεν είναι έγκυρες χρησιμοποιούν δύο προσεγγίσεις, τη χρήση γνωστών θεωρημάτων και 

τη χρήση αντιπαραδειγμάτων. Ωστόσο παρατηρήθηκε δυσκολία να δημιουργήσουν 

αντιπαραδείγματα και χρησιμοποιήθηκε μάλλον περισσότερο η προσέγγιση τους μέσω των 

στενών εννοιών των θεωριών και της χρήσης τους (Potari, Zachariades, & Zaslavsky, 2009). 

 

3.2.3. Η επιλογή και χρήση παραδειγμάτων στη διδακτική διαδικασία 

Η σύγκριση παραδειγμάτων πολλές φορές μπορεί να διευκρινίσει τις εννοιολογικές, 

σημασιολογικές και κατασκευαστικές ομοιότητες π.χ. σε ένα πρόβλημα παρά να τονίσει  

επιφανειακά χαρακτηριστικά σε αυτό όπως συντακτικό ή περιεχόμενο (Reimann & Schult, 

1996). Επίσης η χρήση των παραδειγμάτων ως πρότυπα από τους μαθητές, μπορεί να 

βοηθήσει στην εισαγωγή τους σε μαθηματικές έννοιες παρά να τους καθοδηγήσει τυφλά σε 

σχέσεις ή συνδέσεις δεδομένων για την επίτευξη του στόχου (Anthony, 1994).  

Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να δώσουν εξηγήσεις σε απόψεις των μαθητών τους 

που δεν είναι έγκυρες σχετίζεται άμεσα με τη μαθηματική γνώση του εκπαιδευτικού και 

μελετήθηκε ιδιαίτερα από τους Stylianidis & Ball (2008), ως προς τη γνώση τους στις αιτίες 

και αποδείξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που εστιάζουν στη διαδικασία 

παραδειγματοποίησης που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί καθώς πρόκειται για μια 

διαδικασία με πολλές απαιτήσεις (Bills, Dreyfus, Mason, Tsamir, Watson & Zaslavsky, 

2006). Οι Zodik and Zaslavsky (2008), προσπάθησαν να  σχηματοποιήσουν την δυναμική 

της επιλογής και γένεσης παραδειγμάτων από εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία τους 

προσφέροντας ένα βασικό παράδειγμα κυκλικής διδασκαλίας με σεβασμό στη γνώση του 

εκπαιδευτικού, τον προγραμματισμό και το πραγματικό μάθημα (Potari, Zachariades, & 

Zaslavsky, 2009). 

Ύστερα από εκτενείς έρευνες συμπεραίνεται ότι η επιλογή κατάλληλων 

παραδειγμάτων ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία και εξαρτάται από το είδος της 

γνώσης του εκπαιδευτικού (Rowland, Thwaites, & Huckstep, 2003), την εμπειρία του (Peled 

& Zaslavsky, 1997) και την επίγνωση της προηγούμενης εμπειρίας των μαθητών (Tsamir & 

Dreyfus, 2002). Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας υπάρχει αλληλεπίδραση τόσο ανάμεσα 

στη θεωρία και στην πρακτική όσο και ανάμεσα στην ίδια τη διδασκαλία και στη μάθηση 
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των μαθηματικών. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν βαθιά γνώση μπορούν να πετύχουν αυτήν 

την αλληλεπίδραση κατά τη διδακτική διαδικασία και να εξηγήσουν τις μαθηματικές αρχές 

που διδάσκουν (Shulman, 1987).   

Η επιλογή παραδειγμάτων με τα οποία ο μαθητής μπορεί να καταλάβει καλύτερα τη 

μαθηματική διαδικασία είναι πολύ σημαντική καθώς αναπτύσσουν γενικεύσεις δομών παρά 

επιφανειακά χαρακτηριστικά (Bills & Rowland, 1999). Όταν το επιλεγόμενο παράδειγμα 

είναι κατάλληλο, προσεγγίζεται αρτιότερα το περιεχόμενο μάθησης καθώς η παραπάνω 

επιλογή επηρεάζει τη διαδικασία μάθησης μέσα στην τάξη.  

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες στην επιλογή παραδειγμάτων είναι το 

περιεχόμενο της παιδαγωγικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού και η χρήση του από τον 

εκπαιδευτικό (Suffian & Rahman, 2010). Όταν γίνεται αναφορά στο παιδαγωγικό 

περιεχόμενο γνώσης συνήθως γίνεται λόγος για τη σύνθεση τριών περιοχών γνώσης, το 

περιεχόμενο γνώσης, την παιδαγωγική γνώση και τη συναφή γνώση (Grossman, 1992 ) που 

ορίζεται σαν μια φυσική σειρά κατά την οποία μεταφέρεται η μια γνώση περιεχομένου στην 

άλλη. Επιπλέον είναι η πιο συναισθηματική μέθοδο μεταφοράς ιδέας, αναλογίας, 

οπτικοποίησης παραδειγμάτων και εξήγησης περιεχομένου που μπορεί να κατανοηθεί από 

άλλους. Το περιεχόμενο γνώσης των μαθηματικών και η παιδαγωγική γνώση δημιουργούν 

το παιδαγωγικό περιεχόμενο γνώσης που συμβάλλει στην κατανόηση τίτλων, προβλημάτων 

ή μαθηματικών θεμάτων που είναι διαχειρίσιμα και προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα και 

στις ικανότητες των μαθητών (Shulman, 1987). 

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν 

παραδείγματα. Πρόκειται για μια διαδικασία που παρατηρείται ακόμα και στις πολύ μικρές 

ηλικίες. Οι μαθητές δημιουργούν τα δικά τους παραδείγματα αρκεί ο δάσκαλος να έχει 

βοηθητικό ρόλο διατυπώνοντας ερωτήσεις. Μελέτες αναφέρουν ότι αρκούν τρία μαθήματα 

ώστε οι μικροί μαθητές να μπορούν να παράγουν τα δικά τους παραδείγματα. Μερικές φορές 

είναι δυνατόν να δημιουργηθούν μη αναμενόμενα παραδείγματα που περισσότερο 

κατασκευάζονται παρά ανακαλούνται από προηγούμενα μαθήματα (Watson & Mason, 

2002).  

Σύμφωνα με έρευνα των Silver & Cai (1996), οι μαθητές δημιουργούν πολύπλοκα 

προβλήματα αρκεί να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς η κατάλληλη υποστήριξη κατά τη 

διδακτική διαδικασία. Οι τελευταίοι κάνοντας χρήση της ενεργητικής επέκτασης των 

χωρικών παραδειγμάτων οδηγούν τους μαθητές στη δημιουργία παραδειγμάτων. Η 
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διαδικασία ενισχύεται και με τη χρήση ερωτήσεων που δίνονται από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι αποτελούν και το κεντρικό πρότυπο (Watson & Mason, 2002).   

Όταν ο μαθητής μπορεί να δημιουργεί και να απαντά σε διαφορετικές ερωτήσεις από 

αυτές που έχει ως πρότερη εμπειρία, αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη της μαθηματικής γνώσης. 

Η χρήση παραδειγμάτων και πιο συγκεκριμένα η δημιουργία και πιστοποίησή τους είναι 

πολύ σημαντική στην κατανόηση μιας έννοιας. Επιπλέον η κατασκευή παραδειγμάτων από 

τους μαθητές μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την προώθηση της εννοιολογικής 

ανάπτυξης των νέων εννοιών στα μαθηματικά που δεν προκύπτει τυχαία αλλά αποτελεί 

συγκεκριμένο παιδαγωγικό στόχο.  

Η κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών με πρακτική γνώση στην επιλογή και 

χρήση παραδειγμάτων δίνει τη δυνατότητα καλύτερης επιλογής και χρήσης τους στην 

διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Ο ατομικός χώρος που διακρίνεται από τον 

χρόνο, τον τόπο, τον άνθρωπο και την πρόκληση παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

συνδέουν ένα νέο θέμα με την προηγούμενη γνώση. Έτσι αναδύονται εικόνες και 

παραδείγματα στο μυαλό τους και εργάζονται  με βάση το δικό τους χώρο παραδειγμάτων 

σε ό,τι προτείνει ο εκπαιδευτικός. Σε μερικές περιπτώσεις για να οδηγηθούν οι μαθητές στη 

μάθηση είναι αναγκαίο ο χώρος αυτός να  επαναδομήσει το περιεχόμενό του. Αυτό αποτελεί 

πρόβλημα σε κάποιους μαθητές αφού ο χώρος παραδειγμάτων τους δεν περιλαμβάνει 

ανάλογη εμπειρία και πρέπει να τον επεκτείνουν (Watson & Mason, 2002). 

 

3.3. Διαχείριση Ερωτήσεων στην τάξη 

Οι εκπαιδευτικοί συνηθίζουν να διατυπώνουν ερωτήσεις στους μαθητές στο 

μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας καθώς αυτές αποτελούν εργαλείο διδασκαλίας (Hattie, 

2009) παρέχοντάς τους κίνητρα μέσα από έναν διάλογο ερωτήσεων-απαντήσεων όπου οι 

ερωτήσεις είναι συνεχόμενες χωρίς να δίνονται πληροφορίες. Σκοπός αυτού του διαλόγου 

είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τα δικά τους μαθηματικά (Smith, 1986). Όταν οι ερωτήσεις 

διατυπώνονται με ευκρίνεια, η κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και η κριτική σκέψη 

των μαθητών αυξάνεται συμβάλλοντας καταλυτικά στην κατασκευή της γνώσης (Boerst, 

Sleep, Ball, & Bass, 2011). Ο εκπαιδευτικός με τις ερωτήσεις προσεγγίζει την πρότερη 

γνώση προάγοντας μέσα από αυτή τη νέα γνώση και κάνοντας συνδέσεις που αναδεικνύουν 

τον τρόπο σκέψης των μαθητών του (Vogler, 2008). 
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Οι ερωτήσεις ως μέσο διαχείρισης της τάξης συχνά διατυπώνονται από τους 

εκπαιδευτικούς με στόχο τη διατήρηση της προσοχής των μαθητών. Η ποιότητα των 

απαντήσεων των μαθητών έχει διακυμάνσεις καθώς πολλές φορές απαντούν μηχανικά ή 

λανθασμένα ή δεν απαντούν καθόλου (Croom & Stair, 2005) ενώ άλλες φορές οι ερωτήσεις  

έχουν σκοπό να ανακαλέσουν την προηγούμενη γνώση αναφερόμενη σε αριθμητικά 

δεδομένα. Τέτοιες ερωτήσεις χαρακτηρίζονται ως ερωτήσεις με χαμηλές απαιτήσεις (Mc 

Comas & Abraham, 2004). 

Όταν οι ερωτήσεις σχετίζονται με ενδιαφέροντα και οικείες καταστάσεις στους 

μαθητές, προκαλούν κίνητρο ενασχόλησης με τη μάθηση των μαθηματικών και αίσθημα 

αυτοπεποίθησης με μακροπρόθεσμα οφέλη καθώς δίνουν το έναυσμα για διερεύνηση και 

συζήτηση που αποτρέπει λανθασμένες καταστάσεις. Τέτοιου τύπου ερωτήσεις 

χαρακτηρίζονται ως ανοιχτές ή γνήσιες ωστόσο λόγω της ποικιλότητας των απαντήσεών 

τους δυσκολεύουν τον εκπαιδευτικό στη διαχείρισή τους μέσα σε μια μαθηματική τάξη και 

συναντώνται λιγότερο σε σχέση με αυτές που χαρακτηρίζονται ως ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και λαμβάνουν συγκεκριμένη απάντηση (Smith, 1986). Οι τελευταίες διασφαλίζουν 

στον εκπαιδευτικό την προσοχή των μαθητών αποτρέποντας όμως την ενεργή παρουσία 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί διατυπώνουν σε μεγάλη συχνότητα ερωτήσεις με τις οποίες 

επιδιώκουν να τονίσουν συγκεκριμένα σημεία στη διδασκαλία τους προκαλώντας τους 

μαθητές να στραφούν σε αυτά και να οδηγηθούν σε ανάλογες σκέψεις. Στις περιπτώσεις 

αυτές η διαχείριση του χρόνου που δίνεται η απάντηση παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία 

του στόχου για τον οποίο διατυπώθηκε η ερώτηση (Ainley, 1987). 

Η διατύπωση ερωτήσεων με διερευνητικό χαρακτήρα οδηγεί σε αναστοχασμό ως προς 

το περιεχόμενό τους (Lindfors, 1999). Ερωτήσεις που προέρχονται από τους ίδιους τους 

μαθητές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την κατανόηση της μαθηματικής γνώσης, αφού 

προκαλούν τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και οδηγούν στη 

μεταγνώση .Μέσα από τις ερωτήσεις οι μαθητές καταφέρνουν να υπερπηδούν εννοιολογικά 

εμπόδια και αναστοχαζόμενοι να καλύπτουν τα γνωστικά κενά (Chin, Brown, & Bruce, 

2002).  

Πολλές φορές παρατηρείται απροθυμία στους μαθητές να διατυπώνουν ερωτήσεις από 

τις οποίες διαφαίνεται η έλλειψη γνώσης σε μια μαθηματική ιδέα (Dillon, 1988). Συνήθως 

οι εκπαιδευτικοί εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως ο χρονικός περιορισμός και η 
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αδυναμία διαχείρισης μαθητικών ερωτήσεων, αντιμετωπίζουν τέτοιες ερωτήσεις αρνητικά 

(Walsh & Sattes, 2005). 

 

3.4.   Διαχείριση του λάθους 

Η διαχείριση του λάθους συναντάται συχνά σε μια μαθηματική τάξη ως διδακτική 

πρακτική με διάφορες επεκτάσεις. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη σημαντικότητα στη 

διόρθωση των λαθών των μαθητών αλλά τις περισσότερες φορές υπολείπονται εμπειρίας 

στον τρόπο με τον οποίο διορθώνουν τα λάθη των μαθητών τους ώστε να έχουν επιτυχή  

διδακτικά αποτελέσματα.  

Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός ταυτίζει το λάθος με την αδυναμία του μαθητή να 

κατανοήσει τις μαθηματικές ιδέες ή με απροθυμία του να συμμετέχει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Διατύπωση ερωτήσεων από τον μαθητή με λανθασμένο αποτέλεσμα τις 

περισσότερες φορές απορρίπτονται ενώ όσες συμφωνούν με τις απόψεις του εκπαιδευτικού, 

επιβραβεύονται. Σε κάθε περίπτωση για τον εκπαιδευτικό το λάθος, σύμφωνα με την 

παραπάνω διαχείριση, δηλώνει δυσμενή εικόνα στην επίδοση του μαθητή (Χαιρέτη, 2009). 

Οι μαθητές λαμβάνουν τη γνώση μέσα από διαδικασίες μάθησης κατά τις οποίες 

υπάρχει κίνδυνος, όταν ο εκπαιδευτικός αγνοεί τα λάθη ή δεν προβαίνει στη διαχείρισή τους, 

αυτά να επαναλαμβάνονται και να οδηγούνται οι μαθητές στη λανθασμένες δεξιότητες. Για 

την καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών αναγκαία είναι η ανατροφοδότηση η 

οποία όταν επέρχεται καθυστερημένα επιτρέπει την επανάληψη του λάθους. Πολλές φορές 

ο εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να επεξεργαστεί τα λάθη των μαθητών, καταναλώνει 

πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας δίνοντας οδηγίες και επαναλαμβάνοντας κομμάτια της 

διδασκαλίας του.  

Σύμφωνα με τον Brousseau (1997), η διαχείριση του λάθους μπορεί να οδηγήσει στη 

μάθηση όμως κάποιες φορές όταν η διαχείριση του πραγματοποιείται μέσα από 

κατασκευασμένα περιβάλλοντα, προκαλεί αποτροπή της γνώσης και ενθαρρύνει την 

προοπτική της επανάληψής του οδηγώντας τον μαθητή στη στασιμότητα. Όταν το 

περιβάλλον που δρα ο μαθητής διαχειρίζεται το λάθος με αρνητική φόρτιση, τον αποτρέπει 

ψυχολογικά περιορίζοντας τα κίνητρά του για μάθηση. 

Η κατάλληλη διαχείριση του λάθους από τον εκπαιδευτικό μπορεί να αποτελέσει 

διδακτική πρακτική με επιτυχή αποτελέσματα για μάθηση. Η αποτελεσματική διαχείριση 
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του λάθους προϋποθέτει την άμεση διόρθωσή του από τον εκπαιδευτικό (Barbetta, Heward, 

& Bradley, 1994) βασισμένη σε ανατροφοδότηση με στοχευμένη δραστηριότητα (Barbetta, 

Heron, & Heward, 1993) αποφεύγοντας να αναλωθεί σε συζητήσεις που 

αποπροσανατολίζουν τους μαθητές δίνοντας άμεσα και γρήγορα τη σωστή απάντηση. Ο 

εκπαιδευτικός ολοκληρώνοντας τη διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

επαναλάβουν τη σωστή απάντηση.  

Η προσέγγιση του λάθους μέσα από τη διαδικασία μάθησης επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να αντιληφθεί την αδυναμία του μαθητή στην κατανόηση μιας μαθηματικής 

ιδέας και να τη διαχειριστεί διδακτικά προς όφελος της μάθησης. Στην περίπτωση αυτή το 

λάθος αποτελεί εργαλείο με το οποίο προσεγγίζεται καλύτερα η γνώση. Επομένως, ο τρόπος 

που διαχειρίζεται ένας εκπαιδευτικός το λάθος είναι άμεσα συνυφασμένος με τη διδακτική 

του προσέγγιση, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως τις επιστημολογικές 

του πεποιθήσεις, τη θεωρία μάθησης που ακολουθεί, τις εμπειρίες του κ.ά.  

 

3.5.   Αξιοποίηση αναπαραστάσεων κατά τη διδασκαλία 

Σε μια διδασκαλία και η αναπαράσταση αποτελεί μια από τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη διαχείριση των γνωστικών παραμέτρων. Μια 

αναπαράσταση μπορεί να εκφράζει το νοητικό σύμβολο ή την έννοια ενός υλικού συμβόλου 

και να εμπεριέχει δραστηριότητες και πρακτικές που αφορούν σε ένα νοητικό σύνολο 

(Kaput, 1987). Σύμφωνα με τους Confrey & Smith (1991), η αναπαράσταση είναι μια 

νοητική δομή όπου ανάλογα με τον τρόπο χρήσης διαφόρων εργαλείων που την καθορίζουν 

όπως πίνακες, σχήματα, εξισώσεις και γραφικές παραστάσεις, παρουσιάζονται οι 

μαθηματικές έννοιες και ιδέες (Γραββάνη , 2006). 

Οι αναπαραστάσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της Σύγχρονης Διδακτικής των 

μαθηματικών καθώς θεωρούνται σύμφυτες με τα μαθηματικά (Dufur – Janvier et al, 1987) 

και καθορίζουν το επίπεδο κατανόησης των μαθηματικών εννοιών. Ως εργαλεία 

εφαρμόζονται με σκοπό την εννοιολογική κατανόηση και επικοινωνία των μαθηματικών 

εννοιών αλλά και την οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης ευρύτερα. Οι μαθητές μέσα από 

διαφορετικά συστήματα αναπαράστασης μπορούν να οργανώνουν, να ερμηνεύουν και να 

καταγράφουν τις μαθηματικές πληροφορίες (Greeno & Hall, 1997).  
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Σύμφωνα με τον Kaput (1987), οι αναπαραστάσεις διακρίνονται σε εσωτερικές που 

αναφέρονται σε γνώσεις και εμπειρίες που προϋπάρχουν και δίνουν συγκεκριμένες 

σημασίες στις αντίστοιχες εξωτερικές αναπαραστάσεις και σε εξωτερικές, που αναφέρονται 

σε αναπαραστάσεις όπως σύμβολα, διαγράμματα κ.ά. που στοχεύουν στην αναπαράσταση 

μιας συγκεκριμένης μαθηματικής κατάστασης. Η αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης που 

παρατηρείται ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές αναπαραστάσεις αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για μια επιτυχημένη διδασκαλία. Ο διαχωρισμός των 

αναπαραστάσεων σε εξωτερικές ή εσωτερικές δεν επιτελείται μόνο από τη μορφή τους αλλά 

και από το ρόλο που διαδραματίζουν στην κατασκευή της γνώσης (Κολέζα, 2003). 

Η αναπαράσταση ως διδακτική πρακτική είναι δυνατόν να πετύχει τον στόχο για τον 

οποίο χρησιμοποιείται, όταν οι μαθητές κατανοούν ότι σχετίζεται με κάποια άλλη ολότητα 

και παρέχει πληροφορίες για αυτήν ενώ ταυτόχρονα τα επιμέρους στοιχεία της έχουν σχέση 

με τα αντίστοιχα επιμέρους στοιχεία της ολότητας. Επίσης, η αναπαράσταση ως διδακτική 

πρακτική είναι επιτυχής όταν οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν και να 

υπολογίζουν τις σχέσεις που εμφανίζονται ανάμεσα σε αυτήν και στην ολότητα στην οποία 

αναφέρεται (DeLoache, Uttal, & Pierroutsakos, 1998) 

Η συμβολή της αναπαράστασης στην κατανόηση των μαθηματικών ιδεών είναι πολύ 

σημαντική. Ωστόσο πολλές φορές παρατηρείται αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν τη 

μαθηματική έννοια καθώς η αναπαράσταση που επιλέγεται από τον εκπαιδευτικό είναι 

αφηρημένη με αποτέλεσμα οι μαθητές να στρέφουν την προσοχή τους στην κατανόηση της 

αναπαράστασης και όχι της μαθηματική έννοια. Η παραπάνω διαδικασία απομακρύνει την 

επίτευξη του διδακτικού στόχου καθώς η αναπαράσταση παύει να είναι το μέσο για την 

καλύτερη προσέγγιση του στόχου αλλά γίνεται σκοπός (Dufour-Janvier, Bednarz, & 

Belanger, 1987).  

Η επιλογή της κατάλληλης αναπαράστασης από τον εκπαιδευτικό για την κατανόηση 

μιας μαθηματικής έννοιας είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλές φορές οι αναπαραστάσεις 

που επιλέγονται δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη του διδακτικού 

στόχου με αποτέλεσμα να δημιουργούν παρανοήσεις στους μαθητές όπως για παράδειγμα 

κατά τη χρήση της αριθμογραμμής στους ακέραιους αριθμούς όπου οι μαθητές θεωρούν ότι 

ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς αριθμούς υπάρχει το κενό, σκέψη η οποία δεν ταυτίζεται με 

την έννοια της πυκνότητας των αριθμών (Dufour-Janvier, Bednarz, & Belanger, 1987). 
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Πολλές φορές η επιλογή μιας αναπαράστασης από τον εκπαιδευτικό ως μέσο 

κατανόησης μιας μαθηματικής έννοιας επηρεάζεται από τις υποθέσεις του σχετικά με τον 

τρόπο σκέψης των μαθητών αλλά και από τις δικές του πεποιθήσεις για τη διδασκαλία. Έτσι 

για παράδειγμα αν ο εκπαιδευτικός δώσει βαρύτητα στη δημιουργία φιλικού κλίματος  μέσα 

στην τάξη είναι δυνατόν να επιλέξει μια αναπαράσταση που να βοηθά στη δημιουργία του 

παραπάνω κλίματος αλλά να αποσυντονίζει τους μαθητές από την προσπάθειά τους να 

κατακτήσουν μια μαθηματική έννοια που αποτελεί και τον πρωταρχικό διδακτικό στόχο 

(Ball, 1993). 

Μέσα από έρευνες γίνεται φανερό ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την 

επιλογή των κατάλληλων αναπαραστάσεων είναι πάρα πολύ σημαντική αφού μπορεί να 

περιορίσει τις αδυναμίες που παρουσιάζονται όπως οι παρανοήσεις μαθητών σε 

μαθηματικές έννοιες, ο αποπροσανατολισμός του διδακτικού στόχου κ.ά. (Ward, Anhalt, & 

Vinson, 2003) 

 

3.6.    Αξιοποίηση του παιχνιδιού στην τάξη 

Μια πρακτική που εμφανίζεται πολλές φορές στη διδασκαλία είναι το παιχνίδι. Ο 

ρόλος του είναι βοηθητικός τόσο στην καλλιέργεια της επικοινωνίας και του 

συναισθηματικού τομέα όσο και στην ανάπτυξη της μαθηματικής συζήτησης και στην 

ενίσχυση των μαθηματικών ως γνωστικό αντικείμενο με την προϋπόθεση ότι σχετίζεται με 

τη μαθηματική εκπαίδευση ως κριτική και δημιουργία.  

Το παιχνίδι αποτελεί δραστηριότητα που την χαρακτηρίζει η εθελοντική συμμετοχή 

των μαθητών με κύρια στοιχεία τη διασκέδαση των συμμετεχόντων, την ύπαρξη κανόνων 

και τη σημασία που αυτό σηματοδοτεί στους συμμετέχοντες και στο εσωτερικό κίνητρο που 

αυτοί διαθέτουν (Παπαδοπούλου, 2012). Μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες μορφές όπως 

κοινωνικό, συναισθηματικό, αντικειμενικό, γλωσσικό, και κινητικό παιχνίδι αλλά και να 

ταξινομηθεί σε κατηγορίες ανάλογα τη συμμετοχή ή μη των συμπαικτών, την εμπλοκή, τον 

ρόλο, τη συμμετοχή και τις αρμοδιότητες του μαθητή και του δασκάλου (Χαραλαμπίδου, 

2017). Οι μαθητές συμμετέχοντας στη διαδικασία του παιχνιδιού αποκτούν πλεονεκτήματα 

σε βασικούς τομείς της προσωπικότητάς τους όπως γνωστικούς, συναισθηματικούς και 

κοινωνικούς (Chudacoff, 2011) 

Η συσχέτιση του παιχνιδιού με τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι άμεση με την 

ύπαρξη κοινών στοιχείων όπως η αναφορά στην πραγματικότητα και η χρήση κανόνων με 
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σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη (Χασάπης, 2012). Δεν θα πρέπει επίσης να αγνοηθούν 

οι κοινές συνιστώσες μερικές από τις οποίες είναι οι διαφορετικοί ρόλοι, η λήψη 

αποφάσεων, η στοχοθεσία, η συνεργασία, η επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών. Επομένως 

παρατηρείται μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στο παιχνίδι και στα μαθηματικά με βασικό 

χαρακτηριστικό την επιχειρηματολογία η οποία εμπεριέχεται στο παιχνίδι ως σημείο 

σύνδεσης των εννοιών ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό στοιχείο των μαθηματικών 

(Shechtman & Knudsen, 2009).  

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της σύνδεσης μαθηματικών και παιχνιδιού είναι η σχέση 

επίλυσης προβλήματος με το παιχνίδι (Γκιάστας, 2012). Πολλές φορές μέσα από παιχνίδια 

στρατηγικής οι μαθητές καλούνται να ενεργοποιήσουν νοητικά και γνωστικά σχήματα 

εξασκώντας τη δεξιότητα για διερεύνηση και διαχείριση, στοιχεία τα οποία συσχετίζονται 

άμεσα με την επίλυση προβλήματος (Movshovitz-Hadar, 2011).  

Η παιδαγωγική αξία και η συμβολή του παιχνιδιού στη διαδικασία της μάθησης είναι 

σημαντική δεδομένου ότι πολλά χαρακτηριστικά του υποστηρίζουν μαθησιακές διαδικασίες 

(Bergen, 2009). Η συνεισφορά του οφείλεται κυρίως στο πλαίσιο που δημιουργεί καθώς 

μέσα σε αυτό υλικά, αντικείμενα, εργαλεία και ιδέες νοηματοδοτούνται (Jarrell, 1998). Η 

αξιοποίησή του στη διδασκαλία των μαθηματικών δίνει το πλεονέκτημα στον εκπαιδευτικό 

να ενισχύσει την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά προσφέροντάς τους κίνητρα για 

ενασχόληση και κατανόηση μέσα από συνδέσεις εμπειριών και γνώσεων (Λαζαρίδης, 2012).  

Τα οφέλη της αξιοποίησης του παιχνιδιού στη διδασκαλία των μαθηματικών είναι 

πολλά τόσο στη βελτίωση της μαθηματικής και κριτικής σκέψης, στην επίλυση  

προβλήματος και στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών όσο και στην αλλαγή της στάσης 

τους ως προς τα μαθηματικά επιθυμώντας τη συμμετοχή τους σε μαθηματικές 

δραστηριότητες (Steffe & Thompson, 2000). Οι μαθητές παίρνοντας μέρος σε παιγνιώδεις 

δραστηριότητες οξύνουν την παρατηρητικότητά τους και καλλιεργούν την κριτική τους 

σκέψη (van Hiele, 1999). Η ένταξη του παιχνιδιού στη διδακτική διαδικασία δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τις ιδέες των μαθητών αλλά και οποιεσδήποτε 

παρανοήσεις τους προκύπτουν στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών (Broadhead, 2006). 

Κάποιες φορές η χρήση του παιχνιδιού ως μορφή διδασκαλίας μπορεί να απομακρύνει 

τους μαθητές από τον διδακτικό στόχο καθώς η εμπλοκή τους σε αυτό εστιάζει την προσοχή 

τους περισσότερο στο ίδιο το παιχνίδι παρά στα μαθηματικά νόημα ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για μορφή παιχνιδιού κατά την οποία οι μαθητές αποφεύγουν να τα κατασκευάζουν. Στο 
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σημείο αυτό να αναφερθεί και η στάση των γονέων οι οποίοι πολλές φορές εμφανίζονται 

αρνητικοί στη συνύπαρξη παιχνιδιού και μάθησης (Tucker, 2014). 

Το παιχνίδι μέσα σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε 

δημιουργική και κριτική μαθηματική εκπαίδευση (Σκουμπουρδή, 2010). Μέσα στις 

μαθηματικές τάξεις παίζονται παιχνίδια στα οποία εμπεριέχονται τα μαθηματικά ενώ 

παράλληλα δημιουργούνται κίνητρα και ενδιαφέροντα στους μαθητές για την μαθηματική 

έννοια που εμπεριέχουν βοηθώντας στην κατανόησή της (Tapson, 1997). Το πόσο 

αποτελεσματικό μπορεί να γίνει το παιχνίδι σε μια μαθηματική τάξη εξαρτάται από τον 

εκπαιδευτικό, τον τρόπο που θα διαχειριστεί τις παιγνιώδης δραστηριότητες, τις επιλογές, 

τις κινήσεις και τις πρακτικές του (Hunting, 2010). Βασική προϋπόθεση στα παραπάνω είναι 

ο εκπαιδευτικός να διαθέτει τις γνώσεις αλλά και τα μέσα που θα τον οδηγήσουν στην 

επίτευξη των στόχων του με τη χρήση του παιχνιδιού ως διδακτική πρακτική (Bragg, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1.   Ερευνητικό πρόβλημα – Ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι πρακτικές των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διδακτικής διαχείρισης της τάξης στα 

μαθηματικά, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που λαμβάνονται με βάση 

τις επαγγελματικές τους γνώσεις και στόχο τη μάθηση του μαθητή.  

Η μελέτη αναπτύχθηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο και κεντρικό επίπεδο αφορά στη 

διερεύνηση των πρακτικών που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ως αποτέλεσμα κρίσιμων συμβάντων της καθημερινής τάξης των μαθηματικών, τα οποία 

επιβάλλουν τη λήψη αποφάσεων για την αποτελεσματική διδακτική τους διαχείριση, ενώ το 

δεύτερο επίπεδο έρευνας εστιάζει σε μια μικρής κλίμακας διερεύνηση των διαδικασιών 

λήψης των σχετικών αποφάσεων από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Έτσι, τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν για να εξυπηρετήσουν το σκοπό της έρευνας ήταν:  

(ΕΕ1): Ποιες είναι οι διδακτικές πρακτικές που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την καθημερινή διαχείριση των γνωστικών και κοινωνικών 

παραμέτρων της μάθησης και πώς αυτές διαφέρουν από τάξη σε τάξη και από εκπαιδευτικό 

σε εκπαιδευτικό; 

(ΕΕ2): Πώς αυτές οι πρακτικές συνδέονται με τα συμβάντα της τάξης και τη λήψη 

αποφάσεων που αυτά πυροδοτούν;  

 

4.2.    Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχτηκε ως ερευνητική στρατηγική η μελέτη 

περίπτωσης. Πρόκειται για μια μέθοδο που περιλαμβάνει την εντατική, λεπτομερή και σε 

βάθος μελέτη σε ομάδες και άτομα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους παρατήρησης 

(συμμετοχικής και μη συμμετοχικής), μελέτη εγγράφων, ημερολόγιων, επιστολών, βίντεο 

κ.ά. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο φάσμα μεθόδων και τεχνικών έρευνας 

(Stake , 1995). Δίνεται έμφαση στη διερεύνηση και στην περιγραφή των ευρημάτων τα 

οποία δεν αποτελούν διατύπωση γενικής αλήθειας (Yin, 1994). 
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Η παραπάνω μέθοδος επιλέχτηκε καθώς πληροί τις προϋποθέσεις τεχνητών 

ζητημάτων όπως ο διαθέσιμος χρόνος και η προσβασιμότητα αλλά κυρίως γιατί βοηθά στην 

αξιολόγηση του σκοπού για τον οποίο διεξάγεται η έρευνα. Η μελέτη περίπτωσης είναι 

δυνατόν να βοηθήσει στην έρευνα καθώς στρέφεται σε εργαλεία όπως η παρατήρηση, η 

συνέντευξη, η μελέτη αρχειακού υλικού, οι ομάδες εστίασης κ.ά. που εμφανίζονται στο 

φυσικό περιβάλλον της περίπτωσης. 

 Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της για τη 

διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων τηρώντας τα κριτήρια επιλογής όπως την 

αντιπροσωπευτικότητα και αυτοδυναμία της περίπτωσης, τη φυσικότητα και οριοθέτηση, 

τη δυνατότητα γενίκευσης, την αναγνώριση των χαρακτηριστικών της, τη χρήση πολλαπλών 

πηγών και την επικέντρωση σε σχέσεις και διαδικασίες. 

 

4.3    Δείγμα  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η «σκόπιμη ποιοτική» 

δειγματοληψία κατά την οποία μπορεί καλύτερα να κατανοηθεί το φαινόμενο, καθώς 

εξασφαλίζει χρήσιμες πληροφορίες και βοηθά να γίνει κατανοητό το ερευνητικό ερώτημα ή 

ερωτήματα (Patton, 1990). Οι στρατηγικές δειγματοληψίας που ακολουθούνται είναι: πριν 

από τη συγκέντρωση δεδομένων γίνεται δειγματοληψία μέγιστης διακύμανσης (maximal 

variation sample), όπως στην περίπτωση της παρούσας εργασίας όπου το δείγμα αποτελείται 

από άτομα που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, 3 εκπαιδευτικοί από διαφορετικές τάξεις 

(Β΄, Γ΄, Στ΄ δημοτικού) και με διαφορετικά χρόνια προϋπηρεσίας (9, 21, 15 έτη αντίστοιχα). 

Μετά την έναρξη της συγκέντρωσης δεδομένων ακολουθεί η Καιροσκοπική Δειγματοληψία 

(opportunistic sampling) καθώς αξιοποιείται η όποια περίπτωση ξεδιπλώνεται και βοηθά 

στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων (Crowell, 2011). 

Για τη συλλογή δεδομένων καταγράφηκαν  διδασκαλίες από τρεις εκπαιδευτικούς της 

Β΄, Γ΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με στόχο στην ανίχνευση των διδακτικών 

πρακτικών τους που συνδέονται με συμβάντα της τάξης και την επακόλουθη λήψη άμεσων 

ή έμμεσων αποφάσεων σχετικών  με τη διαχείριση ζητημάτων γνώσης και μάθησης. Οι 

καταγραφές αυτές αναλύθηκαν και, στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις διάρκειας 1 ώρας για την κάθε εκπαιδευτικό, στο πλαίσιο των οποίων οι τρεις 

εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν σχετικά με συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές τους και τις 

ενδεχόμενες αποφάσεις που συνδέονται με αυτές. 
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Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δημοτικό σχολείο αστικής περιοχής του 

νομού Θεσσαλονίκης στο οποίο φοιτούν μαθητές από διάφορες περιοχές του παραπάνω 

νομού. Πρόκειται για μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και με 

υψηλό το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Στο συγκεκριμένο σχολείο δεν φοιτούν μαθητές 

που προέρχονται από άλλες χώρες ή ανήκουν σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες ωστόσο στις 

τάξεις όπου έγινε η συλλογή δεδομένων υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Το δημοτικό σχολείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα αποτελεί και χώρο 

εργασίας της ερευνήτριας, διευκολύνοντας έτσι τις προϋποθέσεις πρόσβασης και 

διεξαγωγής της, καθώς διασφαλίζει τη μακρόχρονη παραμονή στο χώρο όπως και τη 

δυνατότητα προσέγγισης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν  στην έρευνα (όροι 

απαραίτητοι σε μια ποιοτική ερευνητική διαδικασία όπως αυτή που υιοθετήθηκε στη 

συγκεκριμένη μελέτη). 

Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι τρεις γυναίκες οι οποίες 

δίδασκαν σε διαφορετικές τάξεις του σχολείου. Συγκεκριμένα η πρώτη δίδασκε στη Β΄ 

δημοτικού με 23 μαθητές, η δεύτερη στη Γ΄ δημοτικού με 22 μαθητές και η τρίτη στη Στ΄ 

δημοτικού με 18 μαθητές. Η κάθε εκπαιδευτικός έχει διαφορετικά χρόνια υπηρεσίας στη 

δημόσια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης βρίσκεται στα 25 

έτη, η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης στα 9 και η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης στα 15. Και οι 

τρεις κατέχουν υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης καθώς διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, 

διδασκαλείο, επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες αλλά και μια σειρά σεμιναρίων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν. 

 

4.4.   Ερευνητικά εργαλεία και Συλλογή δεδομένων  

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: η παρατήρηση, η συνέντευξη 

(ημι-δομημένη) και οι σημειώσεις πεδίου. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν 

(μαγνητοφωνήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν) συνολικά 8 διδασκαλίες των τριών 

εκπαιδευτικών διάρκειας μιας διδακτικής ώρας η κάθε μια. Η συλλογή δεδομένων ξεκίνησε 

στις αρχές Δεκεμβρίου του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017  και οι ενότητες, 

καθώς και οι ημερομηνίες που διδάχθηκαν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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 1η διδασκαλία 2η διδασκαλία 3η διδασκαλία 

Β΄ τάξη 31/1/2017 

Κεφ.34 « Υπολογίζω ένα 

αποτέλεσμα κάνοντας 

κάθετη πρόσθεση με 

κρατούμενο» 

15/2/2017 

Διόρθωση φύλλου 

αξιολόγησης με θέμα τον 

πολλαπλασιασμό 

(προπαίδεια-

προβλήματα) 

2/3/2017 

Επεξεργασία φύλλου 

εργασίας με σύνθετα 

προβλήματα. 

Γ΄ τάξη  23/12/2016 

Κεφ. 23 « Οι 

κλασματικές μονάδες»  

18/2/2017 

Κεφ.27 «Προσθέσεις και 

αφαιρέσεις με 

τετραψήφιους αριθμούς» 

22/2/2017 

Κεφ.29 «Προς τον 

πολλαπλασιασμό» 

Στ΄ τάξη 25/1/2017 

Επεξεργασία φύλλου 

εργασίας με σύνθετα 

προβλήματα που 

εμπεριέχουν και 

κλασματικούς αριθμούς 

 

20/2/2017 

Επεξεργασία φύλλου 

εργασίας με προβλήματα 

εξισώσεων 

------------ 

 

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, παρατηρήθηκαν  από την ερευνήτρια 3 

ωριαίες διδασκαλίες για την Β΄ τάξη, 3 ωριαίες  διδασκαλίες  για τη Γ΄ τάξη και 2 ωριαίες 

διδασκαλίες για τη Στ΄ τάξη. Προηγήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τις 

εκπαιδευτικούς που είχαν σχέση με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και σκοπό τον 

προσδιορισμό του προφίλ τους ως προς τη διδασκαλία των μαθηματικών.  Οι διδασκαλίες 

καταγράφηκαν ηχητικά από την ερευνήτρια και ακολούθησε λεπτομερής κατά γράμμα 

απομαγνητοφώνηση για κάθε πρώτη διδασκαλία από κάθε τάξη.   

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πρακτικών που αφορούσε στη λήψη 

αποφάσεων και των τριών εκπαιδευτικών στις πρώτες τους διδασκαλίες και με βάση αυτό η 

ερευνήτρια οδηγήθηκε σε ακρόαση και επιλεκτική απομαγνητοφώνηση των υπόλοιπων 

διδασκαλιών. Ακολούθησε ημι-δομημένη συνέντευξη με τις εκπαιδευτικούς με σκοπό τον 

αναστοχασμό των διδακτικών πρακτικών που αξιοποιήθηκαν από τις παραπάνω 

εκπαιδευτικούς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που ενδεχομένως συνδέονταν με 

αυτές. Τόσο οι συνεντεύξεις που προηγήθηκαν όσο και αυτές που ακολούθησαν 

διεξήχθησαν μεμονωμένα για την κάθε εκπαιδευτικό σε χώρου του σχολείου που επιτρέπει 

την ομαλή έκβαση της διαδικασίας μακριά από παρεμβολές ήχων ή προσώπων και 

απομαγνητοφωνήθηκαν. Ο χώρος του σχολείου επιλέχθηκε καθώς ήταν εύκολα 

προσβάσιμος τόσο για τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν όσο και για την ερευνήτρια. 

Πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ενημερώθηκαν 

για το ερευνητικό πρόβλημα καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Τονίστηκε ότι 
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θα εξασφαλιστεί η εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων τόσο των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών που συμμετέχουν στη διδασκαλία. Επίσης, ο λόγος για 

τον οποίο επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες τάξεις του δημοτικού σχολείου (μία από καθέναν 

από τους τρεις κύκλους, μικρές/ Α΄& Β΄, μεσαίες/ Γ΄& Δ΄ και μεγάλες/ Ε΄& Στ΄ ) ήταν η 

επιθυμία διερεύνησης του βαθμού που οι σχετικές πρακτικές συνδέονται με την τάξη 

διδασκαλίας. Η συμμετοχή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στην έρευνα ήταν 

αποτέλεσμα της θετικής τους απάντησης στην πρόταση συμμετοχής της ερευνήτριας προς 

όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.  

 

4.5.   Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων 

Κατά την επεξεργασία δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της Θεμελιωμένης 

Θεωρίας (grounded theory), η οποία στοχεύει στη θεωρητική κατηγοριοποίηση των 

δεδομένων και στη δημιουργία ενός συστήματος που αναφέρεται στη σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ των δεδομένων μέσα από την παραγωγή και την ανάλυσή τους 

(Charmaz, 2006).  Οι Braun & Clarke (2006) προσεγγίζουν την ποιοτική ανάλυση μέσω δύο 

κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι προσεγγίσεις που δεσμεύονται από 

συγκεκριμένες θεωρητικές και επιστημολογικές θέσεις και στη δεύτερη αυτές που 

επιτρέπουν στους ερευνητές να τις αξιοποιήσουν με ευελιξία, καθώς μπορούν να ξεκινήσουν 

από διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες. Η Θεμελιωμένη Θεωρία κατατάσσεται στη 

δεύτερη κατηγορία καθώς η συγκεκριμένη προσέγγιση δίνει στον ερευνητή ευελιξία να 

ξεκινήσει την ανάλυσή του από διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες και να ορίζει τους 

δικούς του στόχους.  

Στην παρούσα έρευνα  επιχειρήθηκε η χαρτογράφηση των διδακτικών πρακτικών που 

αξιοποιούσε η κάθε εκπαιδευτικός τους δείγματος κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών 

και συνδέονταν με ζητήματα διαχείρισης της γνώσης και της μάθησης. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση, εντοπίζονταν καταρχήν οι διδακτικές πρακτικές που εμφανίζονταν με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο της πρώτης διδασκαλίας για 

κάθε εκπαιδευτικό και κωδικοποιούνταν. Οι πρακτικές αυτές ανιχνεύονταν και στις 

υπόλοιπες διδασκαλίες κάθε εκπαιδευτικού και εμπλουτίζονταν από ενδεχόμενα περαιτέρω 

πρακτικές που αναγνωρίζονταν. Ακολούθως, ομαδοποιούνταν όλες οι περιστάσεις 

πρακτικών που είχαν εντοπιστεί με κριτήριο το αν αφορούσαν γνωστικά ή κοινωνικά 

στοιχεία της γνώσης και της μάθησης των μαθηματικών. Τέλος, οι διδακτικές πρακτικές 
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καθεμιάς από τις δυο ομάδες χωρίζονταν σε υπο-κατηγορίες με κριτήριο το συμβάν με το 

οποίο συνδέονταν.    

Για την αναπαράσταση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω επεξεργασίας και ανάλυσης 

των διδασκαλιών κάθε εκπαιδευτικού κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί το συστημικό 

δίκτυο, που επιτρέπει την ενιαία απεικόνιση των δεδομένων και παράλληλα τη διάκριση 

διαφόρων επιπέδων συνθετότητας σε αυτά (μέσω υπο-κατηγοριών), παρέχοντας έτσι τη 

δυνατότητα αποσαφήνισης της δομής των δεδομένων. Για την ανάπτυξη ενός συστημικού 

δικτύου ακολουθείται μια διατμηματική (cross-sectional) χρήση των δεδομένων, καθώς 

αυτά χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες οι οποίες και οργανώνονται με βάση έναν 

προκαθορισμένο θεματικό άξονα (Mason, 2002/2011). 

Με βάση την ανωτέρω διαδικασία, για καθεμιά από τις τρεις εκπαιδευτικούς του 

δείγματος δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πρακτικών για κάθε διδασκαλία χωριστά, ένα 

συνολικό για την κάθε εκπαιδευτικό και ένα συνολικό δίκτυο για όλες τις εκπαιδευτικούς 

που αποτύπωναν τις κυρίαρχες διδακτικές πρακτικές που ανιχνεύθηκαν σε κάθε περίπτωση 

(συνοδευόμενες και από τη συχνότητά τους) σε τρία επίπεδα: αναφορικά με το αν 

αφορούσαν σε γνωστικά ή σε κοινωνικά χαρακτηριστικά της γνώσης ή/ και της μάθησης 

των μαθηματικών (1ο επίπεδο), σε σχέση με την επιλογή της διδακτικής πρακτικής που 

πυροδοτήθηκε από το αντίστοιχο συμβάν (2ο επίπεδο) και με αναφορά στη στόχευση της 

διδακτικής πρακτικής που επιλέχτηκε (3ο επίπεδο).  

Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκαν οι 

προκαταρκτικές συνεντεύξεις με τις τρεις εκπαιδευτικούς με σκοπό τη διερεύνηση του 

προφίλ τους ως προς τη σχέση και τις πεποιθήσεις τους σχετικά με τα μαθηματικά και τη 

διδασκαλία τους. Η κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια περίπου 20 λεπτών. 

Στη δεύτερη φάση έγινε παρατήρηση και μαγνητοφώνηση των διδασκαλιών των 

τριών εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη από την ερευνήτρια. Οι διδασκαλίες ήταν 45 λεπτών 

και αφορούσαν στη διδακτική ενότητα που συμπεριλαμβάνονταν στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών. Παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν τρεις διδασκαλίες για κάθε εκπαιδευτικό με 

εξαίρεση την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης όπου οι διδασκαλίες ήταν δύο. Σε όλη τη διάρκεια 

της παρατήρησης η ερευνήτρια δεν εμπλεκόταν στη διδακτική διαδικασία αλλά η παρουσία 

της ήταν αισθητή, καθώς συχνά οι μαθητές εκδήλωναν την επιθυμία να της δείξουν τις 

δυνατότητές τους. 
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Μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών η ερευνήτρια προέβη σε 

απομαγνητοφώνηση των διδασκαλιών από κάθε εκπαιδευτικό και, αφού έγινε επεξεργασία 

του υλικού, εντοπίστηκαν οι κυριότερες διδακτικές πρακτικές που συνδέονταν με τη λήψη 

αποφάσεων και δημιουργήθηκε ένα σχετικό δίκτυο πρακτικών. Το δίκτυο αυτό 

συμπληρώθηκε με την ανάλυση των υπόλοιπων διδασκαλιών για καθέναν εκπαιδευτικό. 

Έτσι, αναπτύχθηκε αρχικά ένα δίκτυο διδακτικών πρακτικών για καθεμιά διδασκαλία και 

καθέναν εκπαιδευτικό, στη συνέχεια, ένα συγκεντρωτικό για κάθε εκπαιδευτικό και, τέλος, 

ένα συνολικό και για τους τρεις εκπαιδευτικούς. Με βάση αυτό το τελικό δίκτυο  η 

ερευνήτρια προχώρησε σε σχολιασμό των πρακτικών της κάθε εκπαιδευτικού αρχικά 

ατομικά για την κάθε μία και για κάθε διδασκαλία ξεχωριστά και στη συνέχεια για την κάθε 

μία συγκεντρωτικά για όλες τις διδασκαλίες της αλλά και συγκριτικά και για τις τρεις 

εκπαιδευτικούς για όλες τις διδασκαλίες τους. 

Στην τρίτη φάση  διεξήχθησαν συνεντεύξεις με τις τρεις εκπαιδευτικούς, χωριστά για 

την κάθε μία,  εστιάζοντας σε συγκεκριμένα σημεία των διδασκαλιών τους και είχαν ως 

στόχο την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση των διδακτικών 

πρακτικών των εκπαιδευτικών με τα συγκεκριμένα συμβάντα της τάξης και τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων που αυτά ενδεχομένως ενεργοποίησαν. Η ερευνήτρια μαγνητοφώνησε 

τις συνεντεύξεις και στη συνέχεια έγινε απομαγνητοφώνησή τους με σκοπό την ενίσχυση 

των συμπερασμάτων της έρευνας. 

 

4.6.   Λειτουργικοί ορισμοί της έρευνας 

Παρακάτω παραθέτονται οι λειτουργικοί ορισμοί των εννοιών που κυριαρχούν στο 

ερευνητικό πρόβλημα και που είναι απαραίτητα συστατικά στην πραγματοποίηση της 

έρευνας. 

«Διδακτικές πρακτικές»: Είναι το σύνολο των ενεργειών του εκπαιδευτικού στην 

τάξη, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτικού πλάνου, προκειμένου να προσεγγίσει μια 

μαθηματική έννοια ή διαδικασία, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές του στην κατανόησή της. 

(Μαναρίδης, 2005) 

«Λήψη αποφάσεων»: Πρόκειται για τη διαδικασία επιλογής μεταξύ δύο ή 

περισσότερο  εναλλακτικών λύσεων. Αποτελεί μια διανοητική διεργασία η οποία προηγείται 

της δράσης του ατόμου με κύρια χαρακτηριστικά την εξεύρεση ευκαιριών (διαφορά 
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υπάρχουσας-επιθυμητής κατάστασης), την εξεύρεση πιθανών τρόπων δράσης 

(εναλλακτικές) και την επιλογή μεταξύ τρόπων δράσης.  

 «Κρίσιμα συμβάντα»: Είναι τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε μια τάξη κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας και συμβάλλουν στο να κατανοήσει ο εκπαιδευτικός σε βάθος τη 

μαθηματική σκέψη των μαθητών περιλαμβάνοντας απροσδόκητες απαντήσεις στις 

ερωτήσεις του (Yang & Ricks, 2012) ή  αντίθετα δημιουργεί ερωτήσεις που αφορούν την 

κατανόηση των μαθητών ή και τη διδακτική προσέγγιση (Goodell, 2006) ή πρόκειται για 

συμβάντα τα οποία ανατρέπουν τη σχεδιασμένη ροή του μαθήματος (Fernandez, Cannon, 

& Chokshi, 2003).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης πρώτα των διδασκαλιών 

και, στη συνέχεια, των συνεντεύξεων που δόθηκαν μετά από αυτές,  κατά εκπαιδευτικό που 

συμμετείχε στην μελέτη. 

 

5.1.   Ανάλυση περιεχομένου διδασκαλιών Β΄ τάξης 

 

5.1.1.   Ανάλυση 1ης διδασκαλίας  

Η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης έτεινε περισσότερο καταρχήν να αξιοποιεί τη συμβολή 

των  μαθητών και, στη συνέχεια, να θέτει ερωτήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των 

γνωστικών παραμέτρων της μάθησης. Τα ακόλουθα αποσπάσματα της διδασκαλίας 

συνιστούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της πρώτης περίπτωσης. 

Δ: Μάλιστα τι είναι αυτά τα δύο που μιλάνε μεταξύ τους; Τι είναι; Τι συμβολίζουνε;            

     Λέγε Άννα… 

Μ: Τις δεκάδες και τις μονάδες. 

Δ: Πώς;; 

Μ: Τις δεκάδες και τις μονάδες. 

Δ: Τις δεκάδες και τις μονάδες και λέει η μονάδα εμείς είμαστε 7, είμαστε πιο πολλές   

    από σένα. Λέει όμως η δεκάδα.. εγώ είμαι 1.. {5:35 – 5:50} 

Και στο σημείο : 

Δ: Τι σημαίνει είναι μια δεκάδα βρε παιδιά;; 

Μ: Έχει δέκα…δέκα. 

Δ: Δέκα τι;; τι έχει μέσα του; 

Μ: Δεκάδες. 

Δ: Δέκα;; Τι ..τι έχει μέσα του η δεκάδα…δέκαα.. 

Μ: Ψηφία. 
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Δ: Μμμμμ … 

Μ: Μονάδες. 

Δ: Μονάδες, βέβαια. Για να κάνω μία δεκάδα χρειάζομαι ..ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 

πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα.  {7:30 – 8:00} 

Όπως και αργότερα: 

Δ: Δεκάδες, πάρα πολύ ωραία. Από πού ξεκινάω πάντα την πρόσθεση; 

Μ: Από τις μονάδες.  

Δ: Από τις μονάδες, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάω(γράφει στον πίνακα)..έλα.. εεε… 

Μ: Έξι και 7 ίσον 13. 

Δ: 13, για να το γράψω εγώ εδώ πέρα. Έχουμε πει το εξής στην  πρόσθεση και στην 

αφαίρεση οι μονάδες είναι κάτω από τις μονάδες και οι δεκάδες … 

Μ: Κάτω από τις δεκάδες.    {14:34 – 15:10} 

 

Η δεύτερη πιο συχνή διδακτική πρακτική της εκπαιδευτικού αφορούσε στη διατύπωση 

ερωτήσεων. Οι περισσότερες από αυτές είχαν ως στόχο τη διευκρίνιση της γνώσης και την 

επανάληψη μιας ιδέας και λιγότερο την ανάπτυξη/επέκταση του τρόπου σκέψης των 

μαθητών και την υποστήριξη της υπολογιστικής σκέψης/διαδικασίας. 

Δ: Το βιβλίο του μαθητή στην πρώτη σελίδα, για να δούμε τι σκέπτονται; Τι 

     σκέπτονται;…εδώ…για να διαβάσει κάποιος …Σωτήρη για διάβασε; 

Μ: Εδώ. 

Δ: Ναι,, ναι. 

Μ: Στα συννεφάκια;; 

Δ: Στα συννεφάκια,  ναι… 

Μ: Εμείς είμαστε πιο πολλές. Εμείς όλες μαζί είμαστε 7 και εσύ είσαι μόνο 1. 

Δ: Άρα τι λέει η 1; Ποιες είναι οι 7 και ποια είναι η 1; Για να δούμε τι λέει η 1, για να    

     ακούσω, Ιωάννα; 

Μ: Το 7 λέει, εμείς είμαστε πιο πολλές. {4:35 – 5:20} 

 

Επίσης: 

Δ: Μπροστά όταν είναι τι ο αριθμός; Δι… 

Μ: Διψήφιος. 

Δ: Διψήφιος, αν είναι τριψήφιος; Πού είναι; 
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Μ: Δεύτερος.     {8:37 – 8:47} 

 

Αλλά και παρακάτω στο σημείο: 

Δ: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε πάντα πρόσθεση από πού Γιάννη; 

Μ: Από τις μονάδες. 

Δ: Ωραία, πάμε…  {18:25- 18:29} 

 

Ένα μικρό μέρος της διδασκαλίας καταλαμβάνουν τα παραδείγματα με μικρή υπεροχή 

τη χρήση τους με αξιοποίηση καθημερινών καταστάσεων για την κατανόηση της 

μαθηματικής γνώσης που βρίσκεται υπό επεξεργασία. 

 Δ: Ααα, σου το είπε η μαμά…μάλιστα, έχει δίκιο ο Αναστάσης γιατί στα μαθηματικά  

      έχουμε τους θετικούς αριθμούς και έχουμε και τους αρνητικούς αριθμούς όμως  

      εμείς… 

Μ: Αρνητικούς. 

Δ: Ναι, αρνητικούς μπροστά έχουν ένα σύμβολο, αυτό το μείον, σαν να είναι αφαίρεση  

    δηλαδή, -5. 

Μ: Ο καιρός. 

Δ: Ναι, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στον καιρό πάρα πολύ σωστά αλλά στα  

    μαθηματικά είναι διαφορετική η χρήση τους, έτσι;; Δεν είναι όμως τώρα ώρα να τα   

    μάθουμε αυτά.   {10:38 – 11:10 } 

 

Και στο σημείο: 

Μ:…να μαθευτούν και να γίνουν μια δεκάδα. Το κρατούμενο. Αυτή η δεκάδα θα έρθουν  

    από τη δική μου τη μεριά και έτσι θα γίνουμε δύο. Πάλι θα έχουμε μικρότερη αξία. 

Δ: Ααα και τι πάθαν.. αυτό καταλαβαίνετε που λέει; Γίνατε 16 αλλά οι 10 από εσάς θα  

    μαζευτούμε να γίνετε μία δεκάδα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα που γράψαμε τις μονάδες  

   δε γράφουμε τον αριθμό…10… δεν τον γράφουμε έτσι(σημειώνει στον πίνακα) το 16  

   για να θεωρήσουμε ότι αυτό…..{12:25 – 13:17} 

 

 Η διαχείριση του λάθους στο πλαίσιο της 1ης διδασκαλίας της Έφης, δασκάλας της Β΄ 

τάξης, πραγματοποιείται συχνά μέσα από πρόκληση προς τον μαθητή να σκεφτεί ξανά 



51 
 

κάποια (λανθασμένη) σκέψη και καθόλου με την εσκεμμένη χρήση λάθους για διαπίστωσή 

του μέσω συνειδητοποίησης ή αντίφασης. 

 Μ: Η πρώτη μου δουλειά είναι…βάζω μια δεκάδα εδώ πέρα. 

Δ: Όχι, ποια είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνεις; 

Μ: Να προσθέσω αυτά τα δύο; 

Δ: Η πρώτη δουλειά που κάνουμε ποια είναι; Τι βάζουμε πάνω από τους αριθμούς; 

Μ: Μονάδες και δεκάδες. {20:00 – 20:28} 

 

Όπως επίσης: 

Μ: Εδώ πέρα το 1 στο 4. 

Δ: Ναι. 

Μ: Και γίνεται 5 το 4. 

Δ: Χμμχμμ ..και… 

Μ: Γίνεται 7. 

Δ: 5 και 2 , 7..ωραία..το επόμενο…Έλα Άγγελε…{21:33 -  21:48} 

 

 Επίσης, η εκπαιδευτικός ως προς τις άλλες πρακτικές χρησιμοποιεί περισσότερο την 

αξιοποίηση της αναπαράστασης/επίδειξης και λιγότερο το συμπλήρωμα ημιτελών 

διατυπώσεων ενώ δεν εμφανίζεται καθόλου κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

διδασκαλίας η αξιοποίηση του παιχνιδιού. 

 Δ: Δέκα; Τι ..τι έχει μέσα του η δεκάδα…δέκαα.. 

Μ: Ψηφία. 

Δ: Μμμμμ… 

Μ: Μονάδες. 

Δ: Μονάδες, βέβαια. Για να κάνω μία δεκάδα χρειάζομαι ..ένα, δύο, τρία, τέσσερα,  

     πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά δέκα (τραβάει γραμμούλες στον πίνακα) …{7:35 –  

     8:00} 

 

Και πιο κάτω: 

Μ:…να μαθευτούν και να γίνουν μια δεκάδα. Το κρατούμενο. Αυτή η δεκάδα θα έρθουν  

     από τη δική μου τη μεριά και έτσι θα γίνουμε δύο. Πάλι θα έχουμε μικρότερη αξία. 

Δ: Ααα και τι πάθαν.. αυτό καταλαβαίνετε που λέει; Γίνατε 16 αλλά οι 10 από εσάς θα  



52 
 

    μαζευτούμε να γίνετε μία δεκάδα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα που γράψαμε τις μονάδες  

    δε γράφουμε τον αριθμό…10… δεν τον γράφουμε έτσι(σημειώνει στον πίνακα) το 16  

    για να θεωρήσουμε ότι αυτό …{12:25 – 13:17} 

 

 

 Αργότερα: 

Δ: Το 3 το 3 λοιπόν θα το βάλω κάτω από τις μονάδες και το 1 τι θα το κάνω βρε  

     παιδιά, θα το πετάξω; 

Μ: Θα το βάλουμε στις δεκάδες. 

Δ: Πάρα πολύ ωραία. Πάω λοιπόν και το βάζω εδώ σε ένα μικρό σημαδάκι να μην το  

    ξεχάσω και προσθέτω 3 και 1.   {15:27 – 15:45} 

Η διαχείριση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στην τάξη κατά την 1η 

διδασκαλία της Έφης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η εκπαιδευτικός περιορίζεται σε 

ελάχιστες περιπτώσεις διαλόγου και σε μηδενική χρήση φιλικού λόγου. 

Μ: Αν ήταν μείον 15 πώς θα ήταν; 

Δ: Τι εννοείς μείον 15, Αναστάση; 

Μ: Αυτό το  111000. 

Δ: Μπορεί να μου εξηγήσει ο Αναστάσης …Ορέστη…ωραία ευχαριστώ.. λέγε. 

Μ: Γιατί κάτω από το 0 υπάρχει το -1, -2 πώς είναι μετά η δεκάδα; 

Δ: Αααα…αυτό όμως Ορέστη μου εεεε … Αναστάση μου θα φτάσει…έχεις δίκιο αλλά  

    αυτούς τους αριθμούς δεν τους μαθαίνουμε ακόμα μην μπερδευτούμε με τους  

    αριθμούς τους μείον τους αρνητικούς έτσι λέγονται αυτοί οι αριθμοί γιατί έχουν  

    μπροστά το μείον. Αυτό το μείον εσύ.. πώς σου ήρθε στο μυαλό ,από τις  

   θερμοκρασίες τις άσχημες που είχαμε φέτος… 

Μ: Όοοοχι. 

Δ: Ή το ξέρεις; 

Μ: Το ξέρω. 

Δ: Πού το ξέρεις; 

Μ:…… 

Δ: Ποιος σου το είπε; 

Μ: Η μαμά. 

Δ: Ααα σου το είπε η μαμά…μάλιστα, έχει δίκιο ο Αναστάσης γιατί στα μαθηματικά  

    έχουμε τους θετικούς αριθμούς και έχουμε και τους αρνητικούς αριθμούς όμως  
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    εμείς… {9:38 – 10:50} 

Όπως επίσης: 

Μ: 4 και 2. 

Δ: Και 2 , 6 εντάξει; 

Μ: Κυρία, νομίζω ότι αυτό το έχουμε κάνει. 

Δ: Το έχουμε κάνει και τώρα το ξαναθυμόμαστε. Τώρα θα αρχίσουμε συνέχεια τέτοιες  

     Προσθέσεις. 

Μ: Γιούπιιιι! 

Δ: Και αφαιρέσεις και προσθέσεις…εντάξει θα τις ξαναθυμηθούμε, Γιώργο μη  

    στεναχωριέσαι λοιπόν πάμε να κάνουμε; Μόνοι μας.    {15:59 – 16:20} 

Σχετικά με την αλληλεπίδραση με τους μαθητές, η εκπαιδευτικός τείνει να υιοθετεί 

την εξατομικευμένη διαχείριση της μάθησης συγκεκριμένων μαθητών. 

 Δ: Για να σηκωθεί κάποιος μήπως και μπορεί να το εξηγήσει κάπως καλύτερα από  

     μένα. Για έλα Γιάννη. 

Μ: Ωωωω! Εγώ δεν ξέρω. 

Μ: 37 το 7 είναι κάτω γιατί είναι μονάδες. 

Δ: Περίμενε βρε βιάζεσαι, λοιπόν, έχουμε 37 και … 

Μ: 26. 

Δ: 26, χωρίζουμε τους αριθμούς σε τι…σε μο…. 

Μ: Μονάδες και δεκάδες. 

Δ: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε πάντα πρόσθεση από πού Γιάννη; 

Μ: Από τις μονάδες. 

Δ: Ωραία, πάμε. 

Μ: 7 και 6, 13. 

Δ: Το γράφω εκεί, δεν θα το γράφουμε εκεί πάντα, το γράφουμε τώρα για να  

     καταλάβουμε, ωραία; 

Μ: Το 3 είναι μονάδες άρα το βάζω εδώ κάτω, το 1 είναι δεκάδες, γράφω πρώτα ένα  

      μικρό 1 εκεί, 3 και 2 , 5 και ένα το κρατούμενο 6. 

Δ: Πάρα πολύ ωραία. 

Μ: Μπράβο Γιάννη. 

Δ: Μπράβο Γιάννη, ένα χειροκρότημα δεν δώσατε στο Γιάννη τόσο ωραία σας τα  

     εξήγησε…{17:39 -  18:55 } 

Και λίγο πιο κάτω: 
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Δ: Σα να ήταν δάσκαλος ναι…έλα Λουκία, ποια είναι η πρώτη σου δουλεία; 

Μ: Η πρώτη μου δουλειά είναι…βάζω μια δεκάδα εδώ πέρα. 

Δ: Όχι, ποια είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνεις; 

Μ: Να προσθέσω αυτά τα δύο; 

Δ: Η πρώτη δουλειά που κάνουμε ποια είναι; Τι βάζουμε πάνω από τους αριθμούς; 

Μ: Μονάδες και δεκάδες. 

Δ: Ποιες είναι οι μονάδες και ποιες είναι οι δεκάδες;  {19:54 – 20:34} 

 

5.1.2.  Ανάλυση 2ης διδασκαλίας    

Προσεγγίζοντας τη διδακτική διαχείριση των γνωστικών παραμέτρων, η Έφη 

στρέφεται κυρίως στη διατύπωση ερωτήσεων με σκοπό να διευκρινίσει μια έννοια 

/διαδικασία αλλά και σε ερωτήσεις ανάπτυξης/επέκτασης του τρόπου σκέψης των μαθητών 

της. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν αποτυπώνουν τη χρήση της πρώτης περίπτωσης 

ερωτήσεων. 

Δ: Προσέξτε παιδιά, τι σας είπα προηγουμένως… 1 κιλό πορτοκάλια κοστίζει 5 ευρώ.    

    Τα 8 κιλά πόσο; Είναι πορτοκάλια…πορτοκάλια; 

Μ: Ααααααα…. 

Δ: Είναι πορτοκάλια….πορτοκάλια; 

Μ: Ναιιιιιι. {4:22 – 4:46} 

 

Ακολούθως: 

Δ: Τρεις…τι; 

Μ: Τρεις γωνίες το ένα. 

Δ: Το ένα τρεις γωνίες, πολύ σωστά! Άρα; 

Μ: Άρα τα 10, 30. 

Δ: Δηλαδή τι θα κάνεις; {7:15 – 7:32} 

 

Επίσης: 

Μ: Δεν θα κάνω πρόσθεση γιατί είναι διαφορετικά αγόρια και κορίτσια. 

Δ: Ναι, αλλά εγώ ρωτάω πόσα είναι όλα τα παιδιά. Παιδιά δεν είναι όλα τα αγόρια και  

     τα κορίτσια; {15:00 – 15:11} 
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Στην ίδια συχνότητα με τη διατύπωση ερωτήσεων, η εκπαιδευτικός της Β’ τάξης 

προτιμά την αναπαράσταση/επίδειξη στη διδασκαλία της και πολλές φορές επιχειρεί να 

συμπληρώσει ημιτελείς διατυπώσεις των μαθητών της. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν 

εμπεριέχει στις πρακτικές της διδασκαλίας της καθόλου το παιχνίδι. Ακολουθούν κάποια 

ενδεικτικά σημεία της διδασκαλίας της σχετικά με τις αναπαραστάσεις. 

Δ: Τι είπα όμως πριν; 5 κιλά πορτοκάλια, 7 κιλά λεμόνια, 3 κιλά κεράσια, πόσα είναι  

      όλα τα φρούτα; Για δείτε πόσα είναι όλα τα φρούτα; {4:55-5:22) 

 

Σε άλλη περίπτωση: 

Δ: Καλά 5 είναι βρε Άννα μου, 5 τετράδες, μία εδώ τετράδα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε,  

    από πόσα… τέσσερα. .μία τετράδα, δύο τετράδες, τρεις, τέσσερις, πέντε δηλαδή τι θα  

    κάνεις;{10:43-10:55} 

 

Όπως επίσης: 

Δ: Πόσο βρήκες; Τι θα κάνω για να το βρω; 

Μ: Είναι 20. 

Δ: Θα κάτσω να τα μετρήσω έτσι ένα-ένα; 

Μ: … 

Δ: Το λέει εδώ Άννα…. {11:43-11:38} 

Σε μικρότερο ποσοστό η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ανολοκλήρωτες φράσεις που 

στοχεύουν στην επέκταση του τρόπου σκέψης των μαθητών αξιοποιώντας με αυτόν τον 

τρόπο τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα 

επαναλαμβάνει τις απαντήσεις τους διευκολύνοντάς τους στην κατανόηση της γνώσης. 

Ακολουθούν αποσπάσματα που αντιπροσωπεύουν την πρώτη από τις περιπτώσεις. 

Δ: Ωραία. Να ακούσουμε το πρόβλημα, ποιος θα το διαβάσει δυνατά και καθαρά. Λέγε  

      Μαρία. 

Μ: Έχουμε 4 γυάλες. Κάθε γυάλα… 

Δ: Περίμενε καλέ.. τέσσερις … ωραία.. παρακάτω Μαρία. 

Μ: Κάθε γυάλα έχει μέσα 5 ψαράκια. Πόσα είναι όλα τα ψαράκια; 

Μ: Θα κάνω πολλαπλασιασμό. 

Δ: Μπορείς να μας πεις το πρόβλημα; Γιάννη, τι λέει; 

Μ: Ναι. 
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Δ:Πες το. 

Μ: 5 γυάλες, έχουμε 4 γυάλες που ..οι 5 … οι 4 γυάλες. 

Δ: Η κάθε….. 

Μ: Η κάθε γυάλα έχει 5 ψαράκια. Άρα θα κάνω πολλαπλασιασμό. 

Δ: Πολύ ωραία, τι μας ζητάει το πρόβλημα; Πόσα; 

Μ: Πόσα ψαράκια είναι όλα;{47:52-48:57} 

 

Καθώς και σε άλλο σημείο της διδασκαλίας 

Δ: Πολύ ωραία. Μπορείς να πεις το πρόβλημα Άλκηστης; Σε ακούμε…ένα…ένα σχολ… 

Μ: Ένα σχολείο έχει 10 αίθουσες. Η …. 

Δ: Κάθε…. 

Μ: Κάθε αίθουσα έχει 4 παράθυρα. 

Δ: Πο…. Πόσα… 

Μ: Πόσα είναι τα παράθυρά; 

Δ: Ωραία. {00:19-00:40} 

Μια ακόμα πρακτική που εμφανίζεται στη διδασκαλία της Έφης στην ίδια σχεδόν 

συχνότητα με τη χρήση μη ολοκληρωμένων φράσεων είναι και η διατύπωση 

παραδειγμάτων. Με την παρουσία τους επιδιώκεται η αξιοποίηση καταστάσεων από την 

καθημερινότητα των μαθητών και συντελούν στην κατανόηση της μαθηματικής έννοιας, 

όπως παρατίθεται στα παρακάτω κομμάτια της διδασκαλίας. 

Δ: Το λέει και η λέξη, εεε ...Θάνο…πολλά, πολλαπλασιασμό. Αν όμως μου πουν για  

    κοιτάξτε τώρα. Έχω 5 κιλά λεμόνια, 7 κιλά πορτοκάλια, 3 κιλά πατάτ…εεε.., 3 κιλά  

    κεράσια, πόσα φρούτα έχω όλα μαζί; {3:20-3:40} 

 

Επίσης σε άλλο κομμάτι της διδασκαλίας: 

Δ: Όταν ξέρω για παράδειγμα 1 κιλό πορτοκάλια κοστίζει 5 ευρώ, τα 8 κιλά πόσο;  {4:12-

4:39} 

 

Η εκπαιδευτικός της Β’ τάξης προσεγγίζει τη διδακτική διαχείριση της επικοινωνίας 

σε χαμηλή συχνότητα προσεγγίζοντας επικοινωνιακά τους μαθητές της με κάποια στοιχεία 

διαλόγου και μια προσπάθεια φιλικής ατμόσφαιρας. Την πρώτη επικοινωνιακή περίπτωση 

είναι δυνατό να αποτυπωθεί στα παρακάτω κομμάτια. 
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Μ: Δεν θα γράψεις πόσα ήταν όλα μαζί; 

Δ: Την απάντηση; Την απάντηση την γράφουμε εδώ στο χαρτί. 

Μ: Γράφουμε και απάντηση; 

Δ: Όχι εδώ δεν χρειάζεται. {49:18-49:25} 

 

Όπως ακολούθως: 

Δ:Εάν όμως μου πουν ότι έχω 5 κιλά λεμόνια, 7 κιλά πορτοκάλια, 3 κιλά πατ..εεε. 3 κιλά  

    κεράσια πόσα φρούτα έχω όλα μαζί; 

Μ: Δεν μπορώ να κάνω πολλαπλασιασμό γιατί είναι τρία νούμερα. 

Δ:Τι σημασία, μπορώ και με τρία νούμερα να κάνω πολλαπλασιασμό, γι’ αυτό δεν μπορώ    

    να κάνω; 

Μ: όχι γιατ…  

Δ: Γιατί δεν μπορώ να κάνω. 

Μ: Γιατί το βρίσκω πιο εύκολα.{3:27 – 4:01} 

 

Στη  διαχείριση της αλληλεπίδρασης προτιμά σε μεγάλο βαθμό την εξατομίκευση σε 

συγκεκριμένους  μαθητές συγκριτικά με τη συλλογική αξιολόγηση. Τα παρακάτω κομμάτια 

αναφέρονται σε αυτή την περίπτωση. 

Δ: Πηγαίνετε στην άσκηση 3..Άννα. 

Μ:Χρωματίζω στα κουτάκια τους αριθμούς της προπαίδειας του 3.  

     3,6,9,12,15,18,21,24,27,30. 

Δ: Πολύ σωστά.{30:16 -30:33} 

 

Και σε άλλο σημείο. 

Δ: Ωραία πoιo  5, πέντε έκανες; Τι θα έβαζες εσύ στο δικό σου το γραπτό… 

Μ:….. 

Δ: Θα έβαζες άριστα; 

Μ: Όχι. 

Δ: Γιατί; 

Μ: Γιατί δεν έκανα.. 

Δ: Δεν έκανες όλες τις ασκήσεις. Ωραία βαθμολόγησε τον εαυτό σου είναι τόσο δύσκολο;  

    {42:49 -43:19} 
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Επίσης: 

Δ: Κάθισε Άννα και επανάληψη τον πολλαπλασιασμό. Έλα, Αναστάση. Διάβασε  

    Θωμά…{15:40-16:03} 

 

5.1.3.  Ανάλυση 3ης διδασκαλίας   

Η προτίμηση της εκπαιδευτικού της Β’ τάξης στη διατύπωση ερωτήσεων προς τους 

μαθητές είναι η πρακτική που εφαρμόζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στην 3η  

διδασκαλία όσον αφορά στη διδακτική διαχείριση των γνωστικών παραμέτρων. Η Έφη θέτει 

ερωτήσεις για να διευκρινίσει τη μαθηματική γνώση αλλά δεν παραλείπει να  διατυπώνει 

και ερωτήματα που στοχεύουν στην υπολογιστική σκέψη των μαθητών. Τα παρακάτω 

κομμάτια αντιστοιχούν στην πρώτη περίπτωση ερωτήσεων. 

 

Δ: Σύμφωνοι. 

Μ: Βάζω τη δεκάδα επάνω στο 5 και το 5 γίνεται 10 από το 1. 

Δ: Το 5 θα γίνει 10;  

Μ: Επειδή…15 μείον 6… 

Δ: Ααα. {5:16-5:25} 

 

Επίσης το ακόλουθο: 

Δ: Το καταλάβατε; Κατάλαβες γιατί πρέπει να βάλουμε 12 και 9 Ξένια; 

Μ: Ναι. 

Δ: Γιατί;{12:08-12:16} 

 

Ομοίως: 

Μ: Έπιασε δυο μεγάλα ψάρια. Και τα έκοψε σε 8 φέτες. 

Δ: Και τα δύο ή μόνο το ένα; {32:05-32:16} 

 

Στο ίδιο επίπεδο συχνότητας με τη διατύπωση ερωτήσεων αξιοποιείται από την 

εκπαιδευτικό και η συμβολή του μαθητή στη διδασκαλία. Πολλές φορές η Έφη υιοθετεί 

επαναλήψεις των απαντήσεων των μαθητών της με σκοπό να τους διευκολύνει στην 

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Κάποιες ελάχιστες φορές χρησιμοποιούνται 

ανολοκλήρωτες φράσεις για να βοηθηθούν οι μαθητές και να επεκτείνουν τον τρόπο σκέψης 
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τους. Στα αποσπάσματα που ακολουθούν εμφανίζεται η επανάληψη απαντήσεων της 

εκπαιδευτικού. 

 

Δ: Ένα κορίτσι έβαλε 12 καλάθια …επίσης, άλλα 12. 

Μ: Και ένα αγόρι έβαλε 9 περισσότερα. 

Δ:  Αααα, και ένα αγόρι έβαλε 9 περισσότερα…{8:40-8:49} 

 

Και σε άλλο σημείο: 

Δ: Δώσανε τα 19 τα μισά και τους μείναν; 

Μ: 19. 

Δ:19. 

Δ: Και από αυτά τα 19 τι κάνανε; 

Μ: Έφαγαν 5. 

Δ: Έφαγαν 5. {22:35-22:50} 

 

Όπως επίσης: 

Δ: Αφού φάγαν όλοι, περίσσεψαν άλλες 4. Πόσες φέτες έφαγαν όλοι αυτοί που ήταν; 

Μ: Να πω; Τρεις. 

Μ: 12. 

Δ: 12 βρε παιδιά. Γιατί τρεις;{34:50-35:02) 

 

Η εκπαιδευτικός ως προς τις άλλες πρακτικές επιλέγει την αξιοποίηση της 

αναπαράστασης/επίδειξης στη διδασκαλία της αποφεύγοντας ολοκληρωτικά να εφαρμόσει 

την τεχνική του παιχνιδιού. Ωστόσο και η διαχείριση λάθους αποτελεί για την Έφη μια 

πρακτική που εμφανίζεται στην ίδια συχνότητα στη διδασκαλία της όσο και η χρήση της 

αναπαράστασης/επίδειξης μέσα σε μια προσπάθεια να προκαλέσει τους μαθητές να 

σκεφτούν ξανά αυτό που έχουν εκφράσει ως λανθασμένη σκέψη. Τέτοιες περιπτώσεις όπως 

η τελευταία εμφανίζονται στα ακόλουθα κομμάτια διδασκαλίας. 

 

Δ: Λοιπόν , αγόρι 1 έβαλε 12, κορίτσι, 12, και το άλλο το αγόρι  έβαλε  9 περισσότερα. 

Μ: Δηλαδή 21. 

Δ: Ωραία, τι θα κάνω για να το βρω. 

Μ: Τι είναι αυτό το κ. 

Δ: Καλάθια…τι θα κάνω για να το βρω; 
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Μ: Πρόσθεση. 

Δ: Ωραία, είναι σωστό έτσι που το έκανε η Ξένια…για να δούμε; 

Μ: Όχι. { 9:17-9:55} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Δ: Πόσα ήταν τα ψάρια; 

Μ: 2. 

Δ: 2 ήταν τα ψάρια. Το κάθε ψάρι σε πόσες φέτες το έκοψες… 

Μ: Σε 8. 

Δ: Πόσες φέτες ήταν όλες; 

Μ: Τρεις. 

Μ: 16. 

Δ: 16. Άρα τι θα κάνω εδώ πέρα; Το 1 ψάρι πόσες φέτες έχει; 

Μ: 4. 

Δ: Γιατί βρε παιδιά 4; 

Μ: Αααααα, ναι, 8.{33:15-33:50} 

 

Και αλλού: 

Δ: Από τις  16 φέτες που είχα ήταν πεινασμένοι όλοι και φάγανε….πόσες φέτες για να  

         περισσέψουν 4; 

Μ:3 

Δ:Προσέξτεεεεε….Πόσες φέτες φάγανε για να μου περισσέψουν 4; {41:17-41:39} 

 

Η διδακτική διαχείριση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είναι ιδιαίτερα χαμηλής 

συχνότητας με περιορισμένες περιπτώσεις διαλόγου και φιλικού λόγου. Ακολουθούν 

αποσπάσματα  που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση. 

 

Δ: Δεν κατάλαβες;; Έχουμε ένα ταψί.. να το … το ταψί αυτό. 

Μ: Όχι δεν είναι έτσι το ταψί. 

Δ: Πώς είναι…στρόγγυλο; 

Μ: Ναι 

Δ:  Σε αυτό θα κολλήσουμε τώρα; Αν είναι στρόγγυλο ή τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο;      

     {23:18-23:30} 
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Όπως και στο σημείο: 

Δ: Ορέστη είσαι εδώ σήμερα; Τι κάνεις κοιμάσαι; Γιατί είσαι ξαπλωμένος; 

Μ: Είμαι κουρασμένος. 

Δ: Είσαι κουρασμένος; Τι έκανες, έσκαβες;{28:19-28:26} 

 

Σχετικά με την αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού της Β΄ τάξης με τους μαθητές της, 

η εξατομίκευση της μάθησης συγκεκριμένων μαθητών κατέχει τη μεγαλύτερη συχνότητα 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Κομμάτια αυτής παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Δ: Μπορεί κάποιος να σηκωθεί στον πίνακα να λύσει ένα πρόβλημα; Έλα Γιάννη.  

     Σβήσε. Ωραία …ποιος θα διαβάσει; {4:11-4:30} 

 

Και στο σημείο: 

Δ: Σβήσε Ξένια τον πίνακα. Δε στεκόμαστε σε αυτό. Ποιος θα διαβάσει; Η Μαρία,  

     διαβάζεις; Δυνατά και καθαρά. {7:11-7:31} 

 

5.1.4.   Συγκεντρωτική ανάλυση περιεχομένου για τη Β΄ τάξη 

Το συστημικό δίκτυο στο σχεδιάγραμμα 5.1 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις 

διδακτικές πρακτικές που αξιοποίησε η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο και των τριών 

διδασκαλιών της. Σύμφωνα με την επεξεργασία του υλικού που καταγράφηκε κατά τη 

διάρκεια των τριών διδασκαλιών στη Β΄ τάξη, ως προς τη διδακτική διαχείριση γνωστικών 

παραμέτρων, η εκπαιδευτικός προτίμησε να χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τις ερωτήσεις ως 

πρακτική και κυρίως αυτές που είχαν σκοπό τη διευκρίνιση της μαθηματικής γνώσης και 

λιγότερο την αλληλουχία ερωτήσεων που διευκολύνουν την κατανόηση της μαθηματικής 

γνώσης. Αντίστοιχα γίνεται πολύ λιγότερη χρήση ερωτήσεων που αναφέρονται σε 

επανάληψη μαθηματικής γνώσης, σε ανάπτυξη/επέκταση του τρόπου σκέψης των μαθητών 

αλλά και σε υποστήριξη της υπολογιστικής τους σκέψης. 

Η αξιοποίηση της συμβολής του μαθητή εμφανίζεται πολύ στις πρακτικές της Έφης, 

εκπαιδευτικού της Β΄ τάξης, και συγκεκριμένα παρατηρείται συντριπτικά μεγάλη χρήση 

στην επανάληψη των απαντήσεων των μαθητών και πολύ λιγότερη χρήση της αποκάλυψης 

διαδικασίας για την διευκόλυνση της σκέψης τους καθώς και της χρήσης ανολοκλήρωτων 

φράσεων για την επέκταση του τρόπου σκέψης. Σπανιότερα η εκπαιδευτικός προβαίνει στη 
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συμπλήρωση απαντήσεων για διευκόλυνση προσέγγισης της γνώσης καθώς και στην 

αποκάλυψη της απάντησης για λόγους διδακτικής διαχείρισης. 

Ακολουθούν άλλες πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται αρκετά στις διδασκαλίες 

και συγκεκριμένα η Έφη επιλέγει να αξιοποιήσει την αναπαράσταση/επίδειξη πάρα πολύ 

και πολύ λιγότερο να προβεί σε συμπλήρωση ημιτελών απαντήσεων ενώ σπάνια αξιοποιεί 

το παιχνίδι. 

Ένα μικρό κομμάτι των διδασκαλιών κατέχει η χρήση του λάθους που ως πρακτική 

εμφανίζεται λίγο, κυρίως μέσα από προκλήσεις προς τους μαθητές να αναστοχαστούν τη 

λανθασμένη σκέψη και πολύ λιγότερο μέσα από εσκεμμένη χρήση λάθους. Η χρήση 

παραδειγμάτων εμφανίζεται ελάχιστα και είτε έχουν ως στόχο την αναγνώριση της 

μαθηματικής γνώσης μέσα από καθημερινές  καταστάσεις/αντικείμενα, είτε την αξιοποίηση 

καθημερινών καταστάσεων για την  κατανόηση της μαθηματικής γνώσης.              

Ως προς τη  διαχείριση της επικοινωνίας μέσα στην τάξη χαρακτηρίζεται σε χαμηλό 

επίπεδο με την εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τον διάλογο ελάχιστα καθώς και την ύπαρξη 

φιλικής ατμόσφαιρας. Στην περίπτωση διαχείρισης της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές 

στη συντριπτική πλειοψηφία προτιμάται η εξατομικευμένη διαχείριση της μάθησης 

συγκεκριμένων μαθητών σε σχέση με τη συλλογική διαχείριση. 
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Σχεδιάγραμμα 5.1  Το συγκεντρωτικό δίκτυο διδακτικών πρακτικών για την 

εκπαιδευτικό της Β΄ τάξης 
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5.2.   Ανάλυση περιεχομένου διδασκαλιών Γ΄ τάξης  

 

5.2.1.  Ανάλυση 1ης διδασκαλίας   

 

Η Παρασκευή, εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης, θέτει ως προτεραιότητά της, όσον αφορά 

στη διδακτική διαχείριση των γνωστικών παραμέτρων, την αξιοποίηση της συμβολής των 

μαθητών επαναλαμβάνοντας ως επί το πλείστων τις απαντήσεις τους στην προσπάθεια της 

να διευκολύνει την κατανόηση εννοιών και άλλες φορές, στοχεύοντας στην επίτευξη της 

επέκτασης του τρόπου σκέψης των μαθητών, προβαίνει σε ανολοκλήρωτες φράσεις. Σε 

ελάχιστες περιπτώσεις συμπληρώνει τις απαντήσεις των μαθητών για να τους διευκολύνει. 

Μερικά κομμάτια από τη διδασκαλία σχετικά με την πρώτη περίπτωση παρατίθενται 

παρακάτω. 

 

 Μ: 5. 

Δ: Τις 5 θα το γράψω πού; 

Μ: Στον αριθμητή. 

Δ: Στον αριθμητή δηλαδή τι μου δείχνει ο αριθμητής; {2:30- 2:40} 

 

Επίσης ακολούθως: 

Μ: Ένα δεύτερο 

Δ: Θα γράψουμε το ένα  δεύτερο …στη διπλανή εικόνα σε πόσα κομμάτια την έχουμε  

     κόψει; 

Μ: Τέσσερα. 

Δ: Τέσσερα. {9:00-9:12} 

 

Όπως επίσης: 

Δ: Τι εργαλείο θα χρειαστούμε; 

Μ: Χάρακα. 

Δ: Χάρακα στην πρώτη πίτσα, τούρτα δεν ξέρω τι… 

Μ: Τούρτα. 

Δ: Την χωρίζουμε σε πόσα κομμάτια; 

Μ: Ένα σε όγδοο. 
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Μ: Σε οκτώ. {31:50-32:07} 

 

Μια άλλη πρακτική που προτιμάται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαιδευτικό έχει σχέση 

με τη συμπλήρωση απαντήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν από τους μαθητές. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι αποφεύγεται εντελώς η αξιοποίηση του παιχνιδιού κατά τη διδασκαλία. 

Οι περιπτώσεις που ακολουθούν αφορούν τη συμπλήρωση ημιτελών διατυπώσεων. 

 

 Δ: Ένα κέικ το κόβω σε… 

Μ: Κομμάτια. 

Δ: Φέτες. 

Μ: Κυρία, μία μπανάνα. 

Δ: Μία μπανάνα την κόβω σε… ροδέλες… Έλενα. 

Μ: Μία βασιλόπιτα. 

Δ: Τη βασιλόπιτα την κόβω σε κομμάτια, Ραφαηλία….{1:52-2:05} 

 

Όπως επίσης: 

Δ: Πολύ ωραία, μας διαβάζει η Έλενα ακριβώς δίπλα, από κάτω μάλλον. 

M: Συμπληρώνω αυτό που γράφει «οι ζωγράφοι και οι μαθηματικοί»; 

Δ: Οι μαθηματικοί, οι πρακτικοί άνθρωποι, όλοι μας δηλαδή στην καθημερινή μας ζωή  

     χωρίζουμε τα πράγματα σε κομμάτια. 

Μ: Ναι. {10:00-10:25} 

 

Επίσης: 

Δ: Πώς μετρούσατε; Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα δύο τρία… στοπ… σε τι  

     μετρούσατε;… σε; 

Μ: Παλαμάκια. 

Δ: Σε παλαμάκια που ήταν όγδοα, σε κάθε μέτρο μετρούσατε δύο φορές από ένα, δύο,   

     τρία…ένα, δύο, τρία, ένα δύο, τρία για να μην λέμε τέσσερα, πέντε, έξι… θα μπορούσε  

    να ήταν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι… άρα 

σε τι μετρούσαμε είπαμε; Σε τέταρτα; 

Μ: Σε έξι. {22:56-23:40} 
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Οι ερωτήσεις και η διαχείριση του λάθους απασχόλησαν την Παρασκευή η οποία τις 

διαχειρίστηκε στην ίδια ποσόστωση, δείχνοντας μια μικρή προτίμηση στην πρόκληση των 

μαθητών με σκοπό τον αναστοχασμό κατά τη διαχείριση του λάθους ενώ οι ερωτήσεις της 

κυμαίνονται ανάμεσα σε αυτές που στόχευαν στη διευκρίνιση μιας έννοιας/διαδικασίας και 

σε αυτές που μέσα από την αλληλουχία τους θα διευκόλυναν τους μαθητές στην κατανόηση 

της έννοιας. Ελάχιστα διατυπώνει ερωτήσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη του τρόπου 

σκέψης και σχεδόν καθόλου δεν υποστηρίζει της  υπολογιστική σκέψη με αυτές. Παρακάτω 

παρουσιάζονται κομμάτια σχετικά με τη διαχείριση του λάθους. 

 

Δ: Το ένα... πώς το γράφω αυτό σε κλάσμα… όλοι μαζί 

Μ: Ένα δεύτερο. 

Δ: Και είχαμε πει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να πω ότι πήρα το μισό γιατί αν κόψω  

     την πίτσα σε πόσα κομμάτια; 

Μ: Πέντε. 

Δ: Πέντε;…βολεύει; 

Μ: Σε οκτώ.  

Δ: Σε 8, τότε τα μισά θα είναι;{3:27-3:45} 

 

Όπως επίσης: 

 Δ: Εκατοστά, πολύ ωραία, τέλεια, ανοίγουμε στη σελίδα 60 …χονδρό βιβλίο σελίδα 60, 

το λεπτό έχει σελίδα 60; Για πείτε και στην κυρία Βέφα πώς λέγαμε στα μαθηματικά τι 

κλάσμα της ομάδας τελείωσε την άσκηση; 

Μ: Ένα τέταρτο, ένα τέταρτο. 

Δ: Ένα τέταρτο… σε αυτή την ομάδα; Αλλά αν είχε τελειώσει όλη η ομάδα θα  

     λέγατε; 

Μ: Ένα τέταρτο. 

Δ: Ένα τέταρτο θα λέγατε; 

Μ: Τέσσερα τέταρτα. 

Δ: Τέσσερα τέταρτα.. {5:00-5:35} 

 

Και συνέχεια: 

Δ: Αααα, κάθε διάμετρος που... είναι άπειρες οι διάμετροι, είναι άξονας συμμετρίας, 

πολύ ωραία εδώ τις θέλουμε και τις άπειρες όλες δηλαδή… 

Μ: Όχι 
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Δ: Όχι, πόσες θα κάνουμε; 

Μ:8. 

Δ:8; 

Μ: 4. 

Δ:4…για πάρτε το χάρακα… μία, δύο όπως η βασιλόπιτα σας έχει έτοιμα τα  

         σημαδάκια. {19:16-19:37} 

 

Ένα πολύ μικρό κομμάτι της διδασκαλίας της εκπαιδευτικού της Γ΄ τάξης 

καταλαμβάνουν τα παραδείγματα. Η εκπαιδευτικός τείνει να οδηγήσει τους μαθητές της 

στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών κυρίως μέσα από παραδείγματα που αξιοποιούν 

καθημερινές καταστάσεις οικείες στους μαθητές και ελάχιστα μέσα από παραδείγματα που 

η έννοια είναι αναγνωρίσιμη μέσα από καθημερινές καταστάσεις. 

 

 Δ: Ένα κουτάλι να το χωρίσω σε ίσα μέρη; 

Μ: Πορτοκάλι. 

Δ: Πορτοκάλι …σε φέτες, πολύ ωραία μπορώ να το χωρίσω σε φέτες το  

    πορτοκάλι… Ζωή… 

Δ: Ένα μήλο… Βασίλη… 

Μ: Ένα κέικ. 

Δ: Ένα κέικ το κόβω σε… 

Μ: Κομμάτια. (1:42-1:56} 

 

Όπως και: 

Μ: Σε… σε τέσσερα. 

Δ: Σε τέσσερα, όπως κόβουμε τη βασιλόπιτα πρώτα χωρίζουμε σε …. 

Μ: Του Χριστού. {10:55-11:00} 

 

Η διαχείριση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας της Παρασκευής 

χαρακτηρίζεται ως μέτρια καθώς επιχειρείται μια προσπάθεια διαλόγου αλλά και η 

δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας στην τάξη. Ακολουθούν κομμάτια της διδασκαλίας από 

τη δεύτερη περίπτωση. 
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Μ: Η παρακάτω…(χαμηλόφωνα)….ίσα μέρη. 

Δ: Ποιος έχει ένα υγρό μαντηλάκι. Έπεσε μελάνι αν δεν τον προσέχουμε ο μαρκαδόρος  

    μπορεί να σπάσει και να χυθεί η μελάνη… Υπάρχει όμως λόγος σοβαρός να  

    μιλάτε όλοι μαζί; Δεν σας έχει τύχει ποτέ να λερωθείτε με μπογιές; Ναι, Θωμά; 

Μ: Ωραία, συνέχισε Θωμά… {7:18-8:27} 

 

Όπως επίσης: 

Μ: Ένα όγδοο. 

Δ: Ή όπως έλεγε κ. Βέφα ο κ. Τρικολίδης ο μαέστρος ένα όχτοο, όχτοο  γιατί  

     ήταν Γερμανός και δεν μπορούσε να πει το γ μπορούσε να πει χ, όχτοο, τα  

     όχτοα μετράτε. ..έτσι έλεγε… 

Μ: Όχτοο. 

Δ: Ένα όγδοο…όχτοο…τι παίζετε εκεί…τριχωνάκια.. 

Μ: Όχτοα, όχτοα. 

Δ: Τι θα ζωγραφίσουμε; 

Μ: Ένα από τα όχτα.. {31:04-31:40} 

 

Η συλλογική διαχείριση της μάθησης είναι αυτό που απασχολεί την εκπαιδευτικό κατά 

την 1η διδασκαλία όσον αφορά στην διαχείριση της αλληλεπίδρασης και την προτιμά σε 

μέτρια ποσοστά. 

 

Δ: Γρήγορα θα μου πείτε… διαβάζει ο Ανδρέας. 

Μ: ………….. 

Δ: Άντε παιδί μου. 

Μ: Συνδέω με μία γραμμή κάθε κλάσμα με την εικόνα που αντιστοιχεί. 

Δ: Όλοι μαζί ποιο κλάσμα είναι το πρώτο;{26:13-26:35} 

 

Όπως και ακολούθως: 

Δ: Τι σου λέει να βάλεις; Πόσα κομμάτια από τα 8…ένα από τα 8 ...πόσοι  

    τελειώσατε…εντάξει δίνουμε ακόμα λίγο χρόνο, για να δω Γιώργο….θα μας  

    διαβάσει η Χριστίνα την επόμενη άσκηση στη διπλανή σελίδα. 

Μ: Γράφω με κλάσμα πόσο είναι το χρωματισμένο μέρος. 

Δ: Όλοι μαζί μου λέτε πόσο…{34:50-35:16} 
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5.2.2.  Ανάλυση 2ης διδασκαλίας  

Η πρακτική που υιοθετείται σε υψηλά επίπεδα από την εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης κατά 

τη 2η διδασκαλία είναι η διατύπωση ερωτήσεων με σκοπό να διευκρινίσει μαθηματικές 

γνώσεις. Η Παρασκευή εναλλακτικά μέσα από αλληλουχία ερωτήσεων προσεγγίζει την 

κατανόηση μαθηματικής γνώσης για την αποτελεσματική διαχείριση των γνωστικών 

παραμέτρων μάθησης. Ακολουθούν κομμάτια της διδασκαλίας που αναφέρονται στην 

πρώτη περίπτωση ερωτήσεων. 

 

Δ: Πόσα έχει αυτή τη στιγμή η λίμνη;  

Μ: 1919. 

Δ:Αλλά πέταξαν πίσω…τα 563…πόσα είχατε πει; 

Μ:Εεε…517. 

Δ: Ωραία, τι πράξη θα κάνουμε; 

Μ: Πρόσθεση. 

Δ: Πρόσθεση. Ποιος θα ‘ρθει; Έλα Δημήτρη. Τι αριθμούς θα βάλουμε; {16:25-16:51} 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο: 

Δ: Και τι είναι αυτοί; Καραμέλες. 

Μ: Άνθρωποι. Και έφυγαν οι 1000… 

Δ: 1000 πόσοι; 

Μ:1564. 

Δ:1564. 

Μ:Πόσοι έμειναν; 

Δ: Όταν φύγαν τι πράξη είναι αυτό; 

Μ:Μείον. {24:22-24:38} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Δ: 1 και 1 δύο σκέφτηκε η Μαρία, πολύ ωραία, τι είναι αυτοί;  

Μ: 950. 

Δ: Τι είναι αυτοί; 

Μ: Επιβάτες. {31:30-31:38} 
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Ένα μικρό κομμάτι της διδασκαλίας κατέχει η διαχείριση του λάθους όπου η 

εκπαιδευτικός προβαίνει σε εσκεμμένη χρήση του ώστε να δημιουργήσει συνθήκες 

συνειδητοποίησης ή αντίφασης στους μαθητές. 

 

Δ: Σε έναν κινηματογράφο πήγαν 215 …διαστημάνθρωποι. 

Μ: Θεατές. 

Δ: Αααα, θεατές. {19:31 – 19:38} 

 

Ή επίσης: 

Δ: Τι λέμε τώρα; 

Μ: 1 το κρατούμενο. 

Δ: Γίνεται; 

Μ: Όχι. 

Δ: Όχι, τι θα γίνει τώρα, θα αρχίσουμε να εξαφανίζουμε και κόσμο που δεν ήταν; Άρα 

είχατε σωστά γραμμένο εδώ το 7 αλλά όταν το είπατε στη Ράνια έγραψε ακριβώς αυτό 

που της  είπατε και γι’ αυτό έχει σημασία να διαβάζουμε σωστά. {26:00 – 26:29} 

 

Σε πάρα πολύ μικρά ποσοστά εμφανίζεται η χρήση άλλων πρακτικών από την 

Παρασκευή με ελάχιστα σημεία αξιοποίησης της συμβολής των μαθητών κυρίως 

επαναλαμβάνοντας τις απαντήσεις τους και σε ελάχιστες περιπτώσεις αποκαλύπτοντας τη 

διαδικασία για να τους διευκολύνει στη μαθηματική σκέψη. Η παρουσία αναπαραστάσεων 

όπως και του παιχνιδιού σχεδόν απουσιάζει από τη διδασκαλία ενώ είναι εμφανής η έλλειψη 

παραδειγμάτων. Στα αποσπάσματα που ακολουθούν εμφανίζονται οι επαναλήψεις στις 

απαντήσεις των μαθητών κατά την αξιοποίηση της συμβολής τους στη διάρκεια της 

διδασκαλίας. 

 

Μ: Προσθέτω το 5 και γίνεται 6. 

Δ: Γίνεται 6. {16:11 - 16:13} 

 

Ή στο σημείο: 

Μ: 2 μείον 2, μηδέν. 

Δ: Μηδέν, πολύ ωραία. {31:27-31:28} 
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Η εκπαιδευτικός προβαίνει στη διαχείριση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

χρησιμοποιώντας τον διάλογο και το καθημερινό ιδίωμα σε μέτρια επίπεδα. Ακολουθεί 

κομμάτι διαλόγου από τη διδασκαλία. 

 

Δ: Εξήντα; Τι είναι αυτοί, ψάρια; 

Μ:Χα,χα,χα …θεατές. 

Δ: Θεατές. 

Μ:Επιβάτες. 

Δ: Επιβάτες στον κινηματογράφο; Τι είναι ο κινηματογράφος, ο Τιτανικός; 

Μ: Χα, χα, χα, ναι, λαθρεπιβάτες. 

Δ: Λαθρεπιβάτες κι όλας, δεν πλήρωσαν εισιτήριο.{22:04-22:15} 

 

Η διαχείριση της αλληλεπίδρασης έχει τη μορφή εξατομικευμένης διαχείρισης της 

μάθησης σε συγκεκριμένους μαθητές με μέτρια επίπεδα παρουσίας στη διάρκεια της 

διδασκαλίας. 

 

Δ: Εσείς οι δύο, τι κάνετε; Η ομάδα είναι πενταμελής, δεν είναι η κ. Βέφα και τα τρία 

κορίτσια μόνα τους… {00:47 – 00:24} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Δ: Τραβάμε γραμμή και μας λέει η Ζωή, … Γιώργο εδώ, Βασίλη εδώ. 

Μ: 5 και 3, 8. 

Δ:Χμμμ. 

Μ: 9 και 6 ,15. Γράφουμε το 5, ένα το κρατούμενο. {17:13- 17:36} 

 

Και επίσης: 

Δ: …δεν ακούμε όμως την Άσπα.  

Α: 4 και 5,εννιά. Εεεε, 6 και 9… 

Δ: ή 9 και 6, ότι σας βολεύει. {32:33 – 32:43} 

 

5.2.3.  Ανάλυση 3ης διδασκαλίας  

Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην 3η διδασκαλία της Παρασκευής κατέχει η αξιοποίηση 

της συμβολής των μαθητών. Η εκπαιδευτικός με την αποκάλυψη της διαδικασίας τείνει να 

διευκολύνει τη μαθηματική σκέψη και στη συνέχεια με τη χρήση ανολοκλήρωτων φράσεων 
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προσπαθεί να οδηγήσει τους μαθητές σε επιπλέον τρόπους σκέψης ενώ ελάχιστα την 

απασχολεί η χρήση της επανάληψης των απαντήσεων των μαθητών της που θα 

διευκολύνουν στην κατανόηση μιας έννοιας. Ακολουθούν κομμάτια της διδασκαλίας που 

αφορούν την πρώτη από τις περιπτώσεις.  

 

Δ: Είναι σα να λες 5 φορές το 4 ή 4 φορές το 5. 

Μ: 300. 

Δ: 300, ωραία.  

Δ:5 φορές το 8. 

Μ: 30. {4:38 – 4:49} 

 

Καθώς επίσης και: 

Δ: Για μέτρα την προπαίδεια του 6. 

Μ: 36. 

Δ: Το βρήκες, βάλε και το 0.{14-56 – 15:07} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Δ: Μέτρα, μέτρα με τα χεράκια σου αν δεν το θυμάσαι μετράς... το 35 να ανεβείς άλλα 7, 

πού θα πας; {30:34 – 30:40} 

 

Η δεύτερη πρακτική που εμφανίζεται σε υψηλή επίπεδα αναφέρεται στη διαχείριση 

του λάθους που επιχειρεί η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης καθώς μέσα από τη διαδικασία 

μάθησης προκαλεί τους μαθητές να αναστοχαστούν. Αντίθετα δεν εμφανίζεται καθόλου 

οποιαδήποτε εσκεμμένη χρήση του λάθους από την Παρασκευή για την επίτευξη της 

συνειδητοποίησης μιας λανθασμένης κατάστασης. 

 

Δ: Η πρώτη τρίλιζα ποιους αριθμούς έχει;  

Μ: 27. 

Δ: 27; {1:42- 1:48} 

 

Ή επίσης: 

Δ: Και το 30, ολόκληρο δεν έχει μονάδες. Πάμε, 30 φορές το 40. 

Δ: Το ξέρει, θα το βρει.  

Δ: Μήπως ξέχασες κάτι;  Ωραία. {12:15 – 12:30} 
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Αλλά και στο σημείο: 

Δ: Τι λάθος έκανε ο Δημήτρης; 7 φορές το 8 κάνει;  

Μ:56. 

Δ: 5.600 λοιπόν.{38:18 – 38:23} 

 

Η εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις σε μέτρια συχνότητα κυρίως για να 

υποστήριξη της υπολογιστική σκέψης/διαδικασίας των μαθητών της και ελάχιστα για να 

διευκρινίσει μια έννοια. Ερωτήσεις που αφορούν την επέκταση του τρόπου σκέψης των 

μαθητών απουσιάζουν από τη διδασκαλία ενώ αυτές έχουν στόχο την επανάληψη μιας ιδέας 

είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ακολουθούν αποσπάσματα της πρώτης περίπτωσης. 

 

Δ: Και μετά τι θα πούμε Ειρήνη; 

Μ: 7 φορές το 6. 

Δ: Όχι, πού το γράφουμε αυτό; Εκεί που συναντιούνται … 

Μ: Εδώ. 

Δ: Και τι λέμε εδώ Ειρήνη...{2:56-3:08} 

 

Όπως επίσης και στο σημείο: 

Δ: Πάμε να κάνουμε πρόσθεση. 1200 και 240. 

Μ: 1200 και 240 μας κάνει 1440. 

Δ: Και 150; 

Μ: Εεε, 1490. 

Δ: Και 30;  

Μ:1620. {10:22- 10:40} 

 

Ως προς τις άλλες πρακτικές η Παρασκευή υιοθετεί σε ελάχιστο βαθμό την 

αναπαράσταση/επίδειξη ενώ η αξιοποίηση του παιχνιδιού όπως και η συμπλήρωση 

ημιτελών διατυπώσεων δεν εμφανίζεται σχεδόν καθόλου στη διδασκαλία της. Η 

εκπαιδευτικός δεν επιλέγει καθόλου τα παραδείγματα για την κατανόηση μαθηματικών 

εννοιών. Παρακάτω παρουσιάζονται κομμάτια της διδασκαλίας που αφορούν στην 

πρακτική της αναπαράστασης/επίδειξης. 
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Δ: Και τι λέμε τώρα Ειρήνη;  

Μ: 20… 

Δ: Αυτά κοιτάμε; 

Μ: Όχι. {3:08- 3:13} 

 

Ως προς τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, αυτή βρίσκεται σε 

μέτρια επίπεδα με την εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης να επιδιώκει τη φιλική ατμόσφαιρα στην 

τάξη με ελάχιστο διάλογο. Παρακάτω ακολουθούν αποσπάσματα φιλικής ατμόσφαιρας. 

 

Δ:Είμαστε το μικρό γαλατικό χωριό. Εεεε;  Κωνσταντίνα; Δεν είμαστε; {0:32-0:35} 

 

Και στο παρακάτω σημείο: 

Δ: Να κάνουμε το άλλο το κουτάκι. Την άσκηση 2 που είχατε. Νικόν Οριού, ποιος θα  

    σηκωθεί; Νικόν Οριού, είπα. Λευτέρη έλα.{8:15- 8:26} 

 

Όπως επίσης: 

Δ: Όχι, αύριο είναι Σάββατο, έτσι για πρωτοτυπία. 

Μ: Α,χα,χα,χα.  

Μ: Σάββατο, σήμερα είναι Παρασκευή. 

Δ: Θα τις εξαφανίσουμε τις δυο αυτές ημέρες.{28:00 – 28:13} 

 

Κατά την αλληλεπίδραση η εκπαιδευτικός τείνει περισσότερο στην εξατομίκευση σε 

συγκεκριμένους μαθητές και όχι σε συλλογική διαχείριση της τάξης. 

 

Δ: Κυρία Βέφα να σας πούμε τι ζωγραφίζουμε. Έλα Ειρήνη.  

Δ: Κάνουμε κ. Βέφα μια… 

Μ:Τρίλιζα. 

Δ: Τρίλιζα, που εδώ θα είναι δίλιζα γιατί έχουμε έναν μονοψήφιο. Μουντζουρώνουμε αυτό   

      το κουτάκι γιατί δεν θα το χρειαστούμε. Βάζουμε τον έναν αριθμό, πού; 

Μ: Εδώ. 

 Δ: Εδώ. Έχουμε μόνο μονάδες, εδώ έχουμε μονάδες.{2:03 – 2:28} 

 

 

 



76 
 

Όπως επίσης και στο σημείο: 

Δ: Ελάτε από κει, Ευαγγελία, πού είναι ο μαρκαδόρος μας. Α, α… εδώ τον άφησε ο Λευτέρης. 

Κάνε 45 φορές το 30. Κάνε την τρίλιζα. Γρήγορα … σπάμε το 45 σε; 

Μ: 40 και 5. 

Δ: Και το 30;{11:35-12:08} 

 

5.2.4.   Συγκεντρωτική ανάλυση περιεχομένου για τη Γ΄ τάξη  

Το συστημικό δίκτυο στο σχεδιάγραμμα 5.2 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις 

διδακτικές πρακτικές που αξιοποίησε η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο και των τριών 

διδασκαλιών της. Συγκεκριμένα ως προς τη διδακτική διαχείριση των γνωστικών 

παραμέτρων στη Γ΄ τάξη η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί πάρα πολύ ως πρακτική την 

αξιοποίηση της συμβολής του μαθητή και συγκεκριμένα εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό την 

επανάληψη απαντήσεων μαθητών με σκοπό την κατανόηση και σε χαμηλότερο βαθμό τις 

ανολοκλήρωτες φράσεις για την επέκταση του τρόπου σκέψης του μαθητή. Η αποκάλυψη 

διαδικασίας για την διευκόλυνση της σκέψης των μαθητών εφαρμόζεται λιγότερο 

συγκριτικά με τα παραπάνω ενώ η εκπαιδευτικός ελάχιστα προβαίνει σε αποκαλύψεις 

απαντήσεων για λόγους διδακτικής διαχείρισης της έννοιας ή συμπληρώνει απαντήσεις 

μαθητών για διευκόλυνση προσέγγισης της γνώσης. 

Η διατύπωση ερωτήσεων ως πρακτική διδακτικής διαχείρισης επιλέγεται σε μέτριο 

επίπεδο καθώς η Παρασκευή προτιμά με τις ερωτήσεις που θέτει κυρίως να διευκρινίσει τη 

μαθηματική γνώση και στη συνέχεια να διευκολύνει την κατανόηση της μαθηματικής 

έννοιας με αλληλουχία ερωτήσεων. Ελάχιστα παρατηρούνται ερωτήσεις με σκοπό την 

επανάληψη της  μαθηματικής γνώσης, την ανάπτυξη/επέκταση του τρόπου σκέψης των 

μαθητών αλλά και την υποστήριξη της υπολογιστικής σκέψης. 

Η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης κάποιες φορές διαχειρίζεται το λάθος προκαλώντας τον 

μαθητή να σκεφτεί ξανά τη λανθασμένη σκέψη και ελάχιστα με την εσκεμμένη χρήση του. 

Λιγότερο συχνά εμφανίζονται άλλες πρακτικές κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών όπου η 

εκπαιδευτικός προτιμά περισσότερο να συμπληρώνει τις ημιτελείς απαντήσεις των μαθητών 

και πολύ λιγότερο να αξιοποιεί την αναπαράσταση/επίδειξη. Η  αξιοποίηση παιχνιδιού 

εμφανίζεται σπάνια ως πρακτική στις διδασκαλίες που καταγράφηκαν. 
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Χαρακτηριστικό είναι ότι τα παραδείγματα ως πρακτική διδακτικής διαχείρισης 

εμφανίζονται  ελάχιστα και στις τρεις διδασκαλίες της εκπαιδευτικού επιλέγοντας εκείνα 

που αξιοποιούν καθημερινές καταστάσεις για την  κατανόηση της μαθηματικής γνώσης. 

Διερευνώντας τη  διαχείριση της επικοινωνίας μέσα στην τάξη η εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί σε μέτριο βαθμό τον διάλογο και τη φιλική ατμόσφαιρα. Στην περίπτωση της 

διαχείρισης της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές προτιμά πάρα πολύ να ασχοληθεί με την 

εξατομικευμένη διαχείριση σε συγκεκριμένους μαθητές. 
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Σχεδιάγραμμα 5.2  Το συγκεντρωτικό δίκτυο διδακτικών πρακτικών για την 

εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης 
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5.3.   Ανάλυση περιεχομένου διδασκαλιών Στ΄ τάξης  

 

5.3.1.  Ανάλυση 1ης διδασκαλίας  

Η πρακτική που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι στη διαχείριση των γνωστικών 

παραμέτρων της μάθησης κατά την 1η διδασκαλία της Αθηνάς, εκπαιδευτικού της Στ΄ τάξης 

είναι η διατύπωση ερωτήσεων με τις οποίες αναπτύσσεται ο τρόπος σκέψης των μαθητών. 

Σε λίγο μικρότερη συχνότητα διατυπώνονται ερωτήσεις όπου διευκρινίζονται 

έννοιες/διαδικασίες.. Σε ελάχιστες περιπτώσεις διατυπώνονται ερωτήσεις με σκοπό την 

επανάληψη μιας ιδέας ή αλληλουχία ερωτήσεων που διευκολύνουν τους μαθητές στην 

κατανόηση εννοιών. Ακολουθούν κομμάτια διδασκαλίας που αφορούν ερωτήσεις 

ανάπτυξης τρόπου σκέψης. 

 Δ: Για να δούμε ποιο είναι το πρώτο βήμα; Τι πρέπει να βρούμε πρώτα; Λέει ότι είχε    

     24 τόνους αλλά δεν τα πούλησε όλα, πούλησε μόνο τα 7/8. 

Μ: Ναι. 

Δ: Το ένα κομμάτι σε αυτή την τιμή, το άλλο κομμάτι σε αυτή την τιμή. Τι πρέπει πρώτα –  

    πρώτα να βρούμε… Γιάννη; 

Μ: Πρέπει να βρούμε πόσα θα πουλήσει; 

Δ: Πόσα είναι αυτά που θα πουλήσει; Δεν πουλάει και τους 24 τόνους, κάποια πούλησε,  

    ένα κομμάτι των24 τόνων, ένα τμήμα, ένα μέρος, ένα κλάσμα των 24  

    τόνων…σωστά; {10:35 – 11:18} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Δ: Και δε μου λέτε πώς θα βρω το αλεύρι της δεύτερης ποιότητα; Έλα  Έλενα; 

Μ:Το υπόλοιπο. 

Δ: Το υπόλοιπο. Δηλαδή πώς θα το βρεις; 

Μ: Το υπόλοιπο του 2/3 είναι 14 τόνοι. 

Δ: 2/3 είναι 14 τόνοι, πώς το βρήκες; Έκανες κάτι άλλο;{21:43- 21:57} 

 

Και παρακάτω: 

Μ: Άρα λοιπόν και ο κάθε εργαζόμενος παίρνει από ένα λεπτό. 

Δ: Έτσι ακριβώς, άρα συνολικά…τι θα κάνω; Νίκο συνολικά τι θα κάνω; 

Μ: Πρόσθεση. 
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Δ: Πρόσθεση. 

Μ: 3 ευρώ. 

Μ: 6.300 

Δ: Έλενα πόσο μας κάνει; Σσς… 

Μ: 6.300 ευρώ. {31:20- 31:45} 

 

Σε μικρότερο εύρος εμφανίζονται άλλες πρακτικές με την συμπλήρωση ημιτελούς 

απάντησης των μαθητών να κατέχει τη μεγαλύτερη συχνότητα ενώ παρατηρείται και η 

αξιοποίηση της αναπαράστασης/επίδειξης από την εκπαιδευτικό αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

Το παιχνίδι απουσιάζει ως πρακτική από τη διδασκαλία. Τα παρακάτω κομμάτια 

αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση. 

 

Μ: Μας λέει ότι υπάρχουν 24 τόνοι αλεύρι. Από αυτά... 

Δ: Την… την ημέρα. 

Μ: Και είναι εδώ… την  έκαναν 24 τόνοι. 

Δ: 24 τόνους βγάζει την ημέρα. 

Μ: Ναι. 

Δ: Μπράβο, σσσς …{8:11 – 8:26} 

 

Επίσης στο σημείο: 

Δ: Ξέρω ότι… 

Μ: Ότι το 1/3 είναι 7 άρα τα 2/3 θα είναι 14. 

Δ: Πολύ ωραία με αναγωγή στη μονάδα, αφού το 1/3 είναι 7 τα 2/3 είναι δυο φορές το  

     1/3 , 14 . Ή άλλος τρόπος; Άλλος τρόπος. ..έλα βρε παιδιά…από τους 21 τόνους το  

     1/3 είναι 7 τόνοι το υπόλοιπο πόσο είναι ; Αλέξανδρε;{22:21 – 22:46} 

 

Καθώς και παρακάτω: 

Μ:Κκαι με 2 πρόσθετα μηδενικά από πίσω. 

Δ: Πολύ ωραία γιατί 4, 7 μας κάνει 28…εε… το ένα μηδενικό με αυτό φεύγει και το ένα  

     μηδενικό χάνεται από αυτό εδώ, άρα δύο μηδενικά. {29:20 -29:34} 

 

Η αξιοποίηση της συμβολής των μαθητών από την Αθηνά είναι σε χαμηλά επίπεδα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η εκπαιδευτικός εναλλάσσεται ανάμεσα στην αποκάλυψη των 
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απαντήσεων στην επανάληψη των απαντήσεων των μαθητών και στις ανολοκλήρωτες 

φράσεις με την ίδια συχνότητα. Τα παραδείγματα όπως και η διαχείριση του λάθους δεν 

υιοθετούνται από την εκπαιδευτικό καθόλου ως πρακτικές διδακτικής διαχείρισης 

γνωστικών παραμέτρων. Ακολουθούν κομμάτια της διδασκαλίας που αναφέρονται σε 

επαναλήψεις απαντήσεων μαθητών για διευκόλυνση στην  κατανόηση εννοιών. 

 

Μ: Με πολλαπλασιασμό. 

Δ: Με πολλαπλασιασμό, τι θα πολλαπλασιάσω λοιπόν Γιάννη; 

Μ: Το 7/8. 

Δ: Πολύ ωραία 7/8 επί …{11:57 – 12:16} 

 

Και επίσης: 

Δ: Δεν σε άκουσα. 

Μ: Της Α ποιότητας. 

Δ: Της Α ποιότητας, 7 τόνοι Α ποιότητας. Το καταλάβαμε;{20:46- 20:56} 

 

Επίσης στο σημείο: 

Δ: Παιδιά, να πω στον πολλαπλασιασμό το κάνουμε ομώνυμο Χρόνη; Πού το  

    κάνουμε αυτό; 

Μ: Στην πρόσθεση και αφαίρεση. 

Δ: Στην πρόσθεση και αφαίρεση εντάξει παιδιά; Πολλαπλασιασμό, σσς  

    …πολλαπλασιάζω αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή  

   …διαίρεση πώς κάνω;{32:38 – 33:00} 

 

Η διδακτική διαχείριση αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας βρίσκεται σε μέτρια 

επίπεδα καθώς η Αθηνά χρησιμοποιεί το διάλογο σε λίγες περιπτώσεις και τη φιλική 

ατμόσφαιρά. 

 

Δ: Τι βρίσκαμε;…βρίσκαμε το 1/3 του 21. 

Μ: Δεν κατάλαβα γιατί το κάνουμε αυτό. 

Δ: Δεν σε άκουσα. 

Μ: Της Α ποιότητας. 

Δ: Της Α ποιότητας, 7 τόνοι Α ποιότητας. Το καταλάβαμε; 
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Μ: Ναι αλλά δεν τελειώσαμε. 

Δ: Να το ξαναπώ Σοφία; Σε βλέπω προβληματισμένη. 

Μ: Αυτό είναι ωραία ...αυτό; 

Δ: Αυτό να το πούμε…παράγει 24 τόνους, παράγει 24 τόνους από αυτό τα 7/8 μόνο     

     πουλάει ... 

Μ: Ναι. 

Δ: Πόσο είναι τα 7/8, 21 τόνοι, από αυτό το 1/3 είναι Α ποιότητας, πόσο είναι το  

    1/3 του 21; 

Μ: …. 

Δ: Πόσο, π… 

Μ: Σε ευρώ; 

Δ: Πόσο, πόσοι τόνοι είναι; το 1/3 των 21 τόνων; 7 τόνοι. Το κατάλαβες; 

Μ: Ναι. {20:37 – 21:42} 

 

Όπως επίσης: 

Μ: Στο 7000 επί 0,40 βρήκα 2800. 

Δ: Γιατί 4, 7, 28. 

Μ: Και με 2 πρόσθετα μηδενικά από πίσω. 

Δ: Πολύ ωραία γιατί 4, 7 μας κάνει 28…εε… το ένα μηδενικό με αυτό φεύγει και το  

     ένα μηδενικό χάνεται από αυτό εδώ, άρα δύο μηδενικά. 

Μ: 2,8 βγαίνει. 

Δ: Όχι 2, 8. 

Μ: Κυρία, ουσιαστικά γιατί δε γίνεται 7, 40 παίρνει το μηδενικό. 

Δ: Έτσι μπράβο. {29:07 – 29:42} 

 

Η αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού της Στ΄ τάξης βρίσκεται σε πολύ χαμηλό βαθμό 

υιοθετώντας κυρίως την εξατομικευμένη διαχείριση της μάθησης σε συγκεκριμένους 

μαθητές. 

 

Δ: Ωραία, 21 τόνοι πουλάει λοιπόν όλη την ημέρα ...ωραία παιδιά; τι έκανες εσύ  

    κοπέλα μου; 

Μ: Δείτε λίγο, λέει 24 τόνοι είναι τα 7/8 οπότε το έκανα έτσι…το 1/8 το βρήκα είναι  

      3 τόνοι. 
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Δ: Ωραία …τι διαίρεσες; 

Μ: Το 8…όχι το 24 διά του 8… 

Δ: Τέλεια. 

Μ: Και μετά βρήκα τους τόνους και σε κιλά. 

Δ: Τρεις, τρεις τόνοι… 

Μ: Σε κιλά. 

Δ: Τα κιλά γιατί το βρήκες;{14:20 – 14:47} 

 

Όπως και παρακάτω: 

 Δ: Λοιπόν, Σοφία πόσο βρήκες; Το έκανες; 

Μ: Εεεε… 

Δ: Ή το σταμάτησες. 

Μ: Κυρία, να πω πόσο κάνει το καθένα. 

Μ: Εγώ τα έσβησα. 

Δ: Καλά το έχεις ...εδώ το έχεις, καλά το έχεις…αυτό εδώ είναι άλλο. {28:40- 28:56} 

 

5.3.2.  Ανάλυση 2ης διδασκαλίας  

Η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης επιλέγει να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την 

αναπαράσταση/επίδειξη στη διδασκαλία της ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η διδακτική 

διαχείριση των γνωστικών παραμέτρων συντελείται με τη συμπλήρωση ημιτελών 

διατυπώσεων. Τα ακόλουθα κομμάτια αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση. 

 

Δ: Θέλω  να βρω λοιπόν τι να βάλω εδώ έτσι ώστε να γίνει ο λόγος αναλογία.{9:21 – 9:28} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Δ: Λέω, παιδιά θέλω να βρω αυτό εδώ, τι λέγαμε Αλέξανδρε στις εξισώσεις; Αυτό που θέλω  

    να βρω ας το βάλω χ .{13:06-13:17} 

 

Στο παρακάτω κομμάτι: 

Δ: Αφού ξέρω ότι το αλάτι προς νερό έχει αυτή την αναλογία, 2 προς 100, να φτιάξω και  

    μια τέτοια αναλογία. …σωστά; Να βάλω χ αυτό που δεν ξέρω, έτσι Πασχάλη; Δεν ξέρω  

    πόσο αλάτι  θα βάλουμε, το λέμε χ , ξέρω όμως τα λίτρα του θαλασσινού νερού….άρα χ  

    προς 5. {27:17 – 27:43} 
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Μια δεύτερη πρακτική που εμφανίζεται συχνότερα κατά τη διδασκαλία της Αθηνάς 

είναι η διατύπωση ερωτήσεων. Η εκπαιδευτικός διατυπώνει ως επί το πλείστων για να 

διευκρινιστεί η μαθηματική έννοια και λιγότερο για να επαναληφθεί η μαθηματική γνώση. 

Ερωτήσεις με στόχο την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των μαθητών ή την υποστήριξη της 

υπολογιστικής τους σκέψης είχαν μικρή θέση στις προτιμήσεις της. Ακολουθούν κομμάτια 

με διατύπωση ερωτήσεων διευκρίνισης έννοιας. 

 

  Δ: Λέει να συμπληρώσουμε τα κενά με κατάλληλους αριθμούς ώστε οι λόγοι να γίνουν  

      αναλογίες. 

      Δ: Δηλαδή τι θέλει; Οι λόγοι να είναι;{8:55 – 9:04} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Μ: 1 λίτρο θαλασσινό νερό. Έτσι το σκέφτηκα γιατί… 

Δ: Όχι, δεν είναι 1 λίτρο. Εδώ το θαλασσινό νερό σε τι μετριέται;{22:06- 22:14} 

 

Και παρακάτω: 

Δ: Είναι το ίδιο να γράψω 90 προς 1 και 1 προς 90; {36:11-36:16} 

 

Σε μικρότερη συχνότητα η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τη συμβολή των μαθητών κατά τη 

2η διδασκαλία. Στις περισσότερες από αυτές η Αθηνά προβαίνει σε αποκάλυψη της 

διαδικασίας με σκοπό τη διδακτική διαχείριση και σε κάποιες λιγότερες επαναλαμβάνει τις 

απαντήσεις των μαθητών διευκολύνοντας την κατανόηση της μαθηματικής γνώσης. Η 

εκπαιδευτικός δεν υιοθετεί το παράδειγμα ή τη διαχείριση λάθους ως πρακτικές που 

συντελούν στη διδακτική διαχείριση των γνωστικών παραμέτρων. Τα ακόλουθα κομμάτια 

διδασκαλίας αφορούν στην αποκάλυψη διαδικασίας από την εκπαιδευτικό. 

 

Δ: … και λέει να συμπληρώσουμε τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς ώστε οι  

     λόγοι να γίνουν αναλογίες. Δηλαδή τι θέλει; Οι λόγοι να είναι … 

Μ: Αναλογίες. 

Μ: Ίσοι. 

Δ: Πότε λέμε ότι δύο λόγοι είναι αναλογία.  Όταν οι λόγοι είναι ίσοι, είναι ισοδύναμα  

     τα κλάσματα.{8:54 – 9:15} 
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Παρακάτω στο σημείο: 

Δ: Εδώ είναι εύκολο γιατί φαίνεται κατευθείαν ότι πολλαπλασίασα επί 2. Είναι εύκολο  

    όταν φαίνεται με τι πολλαπλασιάζω, δε χρειάζεται ούτε αναλογία να κάνω ούτε  

    τίποτα..{18:28 – 18:40} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Δ:Αφού αυτό είναι μια αναλογία αν κάνω χιαστή θα βρω ίσους όρους δηλαδή 2 επί 5  

   ίσον 100 επί χ… σωστά; Άρα γράφω 100 επί χ ίσον 2 επί πέντε ή 100 επί χ ίσον 10 άρα χ  

   ίσον 10 διά 100 προσέξτε όχι το μεγαλύτερο δια το μικρότερο, το έχουμε κάνει πολλές  

   φορές λάθος αυτό. Άρα χ ίσον 01 το ίδιο με πριν.{27:55 – 28:33} 

 

Τα επίπεδα διαχείρισης της επικοινωνίας στη διδασκαλία είναι μέτρια και 

επιχειρούνται κυρίως μέσα από διάλογο με τους μαθητές αλλά και από τη φιλική 

ατμόσφαιρά. Παρατίθενται κομμάτια διαλόγων παρακάτω. 

 

Δ: Να βγάλουμε λίγο τα μαθηματικά, να επαναλάβουμε κάποια πράγματα για τα δύο  

     παιδιά που έλλειπαν. 

Μ: Κυρία, τα έκανα τα μαθηματικά. 

Δ: Ωραία, να δούμε αυτά που κάνατε. Τι είναι αυτό παιδί μου; Αααα!  θα μου το δώσεις  

    μετά…{5:51-6:07} 

 

Όπως και παρακάτω: 

Δ: Ελένη, τον είδατε αυτόν τον τρόπο; 

Μ: Ναι κυρία, αλλά πάω στην Αθήνα μέσω Αλεξανδρούπολης. 

Δ: Ναι, αλλά αν δυσκολευτείς το κάνεις κάτι πιο απλό και μπορείς να το βρεις. 

Μ: Και εγώ στην αρχή το βρήκα 24 αλλά σκέφτηκα ότι όσες φορές και να το βάλεις, δε  

     γίνεται.{17:32-18:05} 

 

Και ακολούθως: 

Δ: Παιδιά, αφού δεν σας το είπα αυτό μην μου πείτε ότι σας το είπα. 

Μ: Αφού είναι άγνωστος. 

Δ: Αποκλείεται. 

Μ: Η μαμά του του το είπε. 

Δ: Εεεε, ας είμαστε ειλικρινείς. {26:47 – 26:59} 
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Η διαχείριση της αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη είναι χαμηλή με μεγαλύτερη 

συχνότητα την εξατομικευμένη διαχείριση της μάθησης σε συγκεκριμένους μαθητές. 

 

Δ: Χριστίνα θα μας πεις τι έκανες; Πώς το βρήκες εσύ; {9:28-9:30} 

 

Όπως και στο σημείο: 

Δ: Τάσο τι έκανες; {11:43 – 11:45} 

 

5.3.3.   Συγκεντρωτική ανάλυση περιεχομένου για την Στ΄ τάξη  

Το συστημικό δίκτυο στο σχεδιάγραμμα 5.3 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις 

διδακτικές πρακτικές που αξιοποίησε η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο και των τριών 

διδασκαλιών της. Ως προς τη διδακτική διαχείριση γνωστικών παραμέτρων η εκπαιδευτικός 

της Στ΄ τάξης χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό και σχεδόν με την ίδια συχνότητα πρακτικές 

όπως: ερωτήσεις προς τους μαθητές, αξιοποίηση της συμβολής των μαθητών καθώς και 

άλλες πρακτικές που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση του παιχνιδιού, αναπαράσταση και 

συμπλήρωμα ημιτελών διατυπώσεων. 

Πιο συγκεκριμένα η διατύπωση ερωτήσεων επιτελείται σε πολύ μεγάλη συχνότητα 

και κυρίως με ερωτήσεις που αφορούν στη διευκρίνιση της μαθηματικής γνώσης καθώς και 

στην ανάπτυξη/επέκταση του τρόπου σκέψης των μαθητών. Σε μικρότερη συχνότητα 

διατυπώνονται ερωτήσεις με σκοπό την επανάληψη της μαθηματικής γνώσης ενώ η 

αλληλουχία ερωτήσεων όπως και ερωτήσεις για την υποστήριξη της υπολογιστικής σκέψης 

εμφανίζονται ελάχιστα. 

Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τη συμβολή του μαθητή σε μεγάλη συχνότητα κυρίως 

αποκαλύπτοντας απαντήσεις για τη διδακτική διαχείριση αλλά και επαναλαμβάνοντάς τις 

με σκοπό τη διευκόλυνση της κατανόηση. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρακτικής 

εφαρμόζεται ελάχιστα τόσο η αποκάλυψη διαδικασίας για την διευκόλυνση της σκέψης των 

μαθητών όσο και οι φράσεις που παραμένουν ανολοκλήρωτες βοηθώντας στην επέκταση 

του τρόπου σκέψης. Στο σύνολο των διδασκαλιών η συμπλήρωση απαντήσεων για 

διευκόλυνση προσέγγισης της γνώσης καταλαμβάνει το μικρότερο ποσοστό. 

Σε λίγο μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα παραπάνω εμφανίζεται η χρήση άλλων 

πρακτικών όπως η αξιοποίηση αναπαραστάσεων και η συμπλήρωση ημιτελών απαντήσεων 
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με την πρώτη να υπερέχει σε σχέση της δεύτερη. Η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης δεν 

αξιοποιεί καθόλου το παιχνίδι ως πρακτική όπως επίσης αποφεύγει τη χρήση 

παραδειγμάτων αλλά και την διαχείριση του λάθους μέσα στις διδασκαλίες της, 

 Περνώντας στη διαχείριση της επικοινωνίας μέσα στην τάξη αλλά και στην 

αλληλεπίδραση με τους μαθητές, η εκπαιδευτικός τις διαχειρίζεται σε μέτριο επίπεδο 

δίνοντας προτεραιότητα στο διάλογο με κάποια δείγματα φιλικής ατμόσφαιρας. Όσον 

αφορά στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές η εξατομικευμένη διαχείριση σε 

συγκεκριμένους μαθητές χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό περιορίζοντας στο ελάχιστο τη 

συλλογική διαχείριση. 



89 
 

 

 

 

 



90 
 

 

΄ 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 5.3  Το συγκεντρωτικό δίκτυο διδακτικών πρακτικών για την 

εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης 
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5.4. Συγκριτική ανάλυση περιεχομένου της λήψης αποφάσεων των Β΄, Γ΄, Στ΄ τάξεων 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας η ερευνήτρια παρακολούθησε και κατέγραψε συνολικά 

8 διδασκαλίες εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δημοτικό σχολείο αστικής 

περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα πήραν μέρος εκπαιδευτικοί της Β΄, Γ΄ και 

Στ΄ τάξης και καταγράφηκαν 3 μονόωρες διδασκαλίες στο μάθημα των μαθηματικών για τη 

Β΄ τάξη, 3 για τη Γ΄ τάξη και 2 για τη Στ΄. Το υλικό που συλλέχθηκε, απομαγνητοφωνήθηκε 

και ύστερα από επεξεργασίας δημιουργήθηκε δίκτυο λήψεων αποφάσεων των 

εκπαιδευτικών στηριζόμενο στις πρακτικές που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων τους τόσο στη διδακτική διαχείριση γνωστικών παραμέτρων όσο και στη 

διαχείριση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στην τάξη.  

Διερευνώντας τη χρήση παραδειγμάτων/αντιπαραδειγμάτων που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση καθώς η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης 

επιλέγει περισσότερο από τις υπόλοιπες τη χρήση παραδειγμάτων και κυρίως εκείνων που 

αφορούν στην αξιοποίηση καθημερινών καταστάσεων για την κατανόηση της μαθηματικής 

γνώσης παρά όσων αφορούν στην αναγνώριση μιας έννοιας μέσα από καθημερινές 

καταστάσεις/αντικείμενα. Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται 

λιγότερο από την εκπαιδευτικό σε σχέση με τις υπόλοιπες που εμπεριέχονται στο δίκτυο 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η εκπαιδευτικός της 

Στ΄ τάξης δεν χρησιμοποιεί καθόλου παραδείγματα ενώ η Έφη, εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης 

κάνει πάρα πολύ μικρή χρήση αυτών σε σχέση με τις πρακτικές που χρησιμοποιεί στη 

διδασκαλία της. Η Έφη, αν και σε πολύ μικρό βαθμό, χρησιμοποιεί παραδείγματα με 

ισομέρεια όσον αφορά στους στόχους τους.   

Περνώντας στη διατύπωση ερωτήσεων ως μια ακόμα πρακτική που εμφανίζεται στις 

διδασκαλίες των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης διατυπώνει 

περισσότερες ερωτήσεις σε σχέση με τις συναδέλφους της. Οι ερωτήσεις που διατυπώνονται 

και από τις τρεις εκπαιδευτικούς έχουν σκοπό τη διευκρίνιση της μαθηματικής γνώσης με 

την εκπαιδευτικό της Β΄ τάξης να επιλέγει τις παραπάνω ερωτήσεις περισσότερο σε σχέση 

με τις άλλες κατηγορίες ενώ η Αθηνά, εκπαιδευτικός της Στ΄, χρησιμοποιεί το ίδιο συχνά με 

την Έφη ερωτήσεις αλλά με σκοπό την ανάπτυξη/επέκταση του τρόπου σκέψης των 

μαθητών. Στις άλλες δύο εκπαιδευτικούς η διατύπωση ερωτήσεων με τον συγκεκριμένο 

στόχο φαίνεται να μην αποτελεί βασικό στοιχείο της διδακτικής τους διαχείρισης. 
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 Αρκετά σημαντικό ρόλο κατέχει η αλληλουχία ερωτήσεων προς διευκόλυνση της 

κατανόησης της μαθηματικής γνώσης κυρίως για τις εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ τάξης, 

αφού εμφανίζεται αρκετά συχνά στη διδασκαλίας τους και αποτελεί την αμέσως επόμενη σε 

συχνότητα κατηγορία ερωτήσεων μετά τις ερωτήσεις με σκοπό τη διευκρίνιση της 

μαθηματικής γνώσης. Αντίθετα φαίνεται ότι αυτή η κατηγορία ερωτήσεων δεν απασχολεί 

την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης καθώς τη χρησιμοποιεί ελάχιστα τόσο αυτήν όσο και τις 

ερωτήσεις με σκοπό την υποστήριξη της υπολογιστικής σκέψης. Η παραπάνω κατηγορία 

ερωτήσεων συναντάται και στις εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ τάξης όμως σε μεγαλύτερη 

συχνότητα σε σχέση με τη δασκάλα της Στ΄. Τέλος παρατηρείται ότι και οι τρεις 

εκπαιδευτικοί διατυπώνουν στους μαθητές τους ερωτήσεις με σκοπό να επαναλάβουν τη 

μαθηματική γνώση και μάλιστα στην ίδια συχνότητα μόνο που για τις εκπαιδευτικούς της 

Β΄ και Γ΄ τάξης αυτή η κατηγορία εμφανίζεται λιγότερο σε σχέση με τις άλλες ενώ στην 

Αθηνά, εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης, εμφανίζεται σε μέτριο επίπεδο . 

Μια ακόμα πρακτική που εμφανίζεται στις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών και 

καταγράφεται στο δίκτυο για τη διδακτική διαχείριση γνωστικών παραμέτρων είναι και η 

διαχείριση του λάθους που εμφανίζεται είτε με τη μορφή πρόκλησης προς τον μαθητή για 

να αναστοχαστεί είτε με την εσκεμμένη χρήση του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης σε καμία της διδασκαλία δεν ασχολήθηκε με τη διαχείριση του 

λάθους σε αντίθεση με τις εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ τάξης όπου εμφανίζεται η παραπάνω 

πρακτική, με την Παρασκευή, εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης, να τη χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερη 

συχνότητα σε σχέση με την εκπαιδευτικό της Β΄ τάξης. Ωστόσο αν και οι δύο τελευταίες 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν να διαχειρίζονται το λάθος προκαλώντας τους μαθητές τους να 

αναστοχαστούν τη λανθασμένη σκέψη σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την εσκεμμένη 

χρήση του, είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική αρκετά λιγότερο σε 

σύγκριση τη διατύπωση ερωτήσεων. 

Η αξιοποίηση της συμβολής του μαθητή απασχολεί έντονα τις εκπαιδευτικούς και των 

τριών τάξεων και εμφανίζεται σε μεγάλη συχνότητα. Ιδιαίτερα για την εκπαιδευτικό της Γ΄ 

τάξης η αξιοποίηση των μαθητών στη διδασκαλία χρησιμοποιείται ως βασική πρακτική στο 

σύνολο των πρακτικών της ενώ και για τις άλλες δύο εκπαιδευτικούς αποτελεί τη δεύτερη 

σε σειρά συχνότητας πρακτική που επιλέγουν κατά τη διδασκαλία τους. Πιο συγκεκριμένα 

παρατηρείται ότι Έφη και Παρασκευή, εκπαιδευτικοί της Β΄ και Γ΄ τάξης αντίστοιχα, 

επαναλαμβάνουν πάρα πολύ τις απαντήσεις των μαθητών τους για καλύτερη κατανόηση της 
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γνώσης σε σχέση με την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης όπου η συχνότητα των 

επαναλαμβανόμενων απαντήσεων των μαθητών εμφανίζεται λιγότερο.  

Αντ’ αυτού  η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό απαντήσεις 

με σκοπό τη διδακτική διαχείριση ενώ οι εκπαιδευτικοί της Β΄ και Γ΄ τάξης επιχειρούν 

ελάχιστα να προβούν σε αποκάλυψη των απαντήσεων. Αρκετά σημαντική για τις δασκάλες 

της Γ΄ και Στ΄ τάξης αποτελεί η αποκάλυψη της διαδικασίας για τη διευκόλυνση της σκέψης 

των μαθητών καθώς βρίσκεται σε επίπεδο προτίμησης αμέσως μετά την επανάληψη 

απαντήσεων των μαθητών. Η παραπάνω κατηγορία αξιοποίησης της συμβολής των 

μαθητών δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την εκπαιδευτικό της Β΄ τάξης,  αφού 

συναντάται πολύ λίγες φορές στις διδασκαλίες της. Η χρήση ανολοκλήρωτων φράσεων για 

την επέκταση του τρόπου σκέψης επιλέγεται σε μικρή συχνότητα από τις εκπαιδευτικούς 

της Β΄ και Στ΄ τάξης εν αντιθέσει με τη δασκάλα της Γ΄ τάξης η οποία προτιμά τις 

ανολοκλήρωτες φράσεις σε μεγάλη συχνότητα αμέσως μετά τη χρήση επαναλαμβανόμενων 

απαντήσεων των μαθητών. Τέλος και οι τρεις εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν σπάνια τη 

συμπλήρωση απαντήσεων των μαθητών με σκοπό τη διευκόλυνση προσέγγισης μιας 

έννοιας. 

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας παρατηρήθηκε και η χρήση άλλων 

πρακτικών όπως η αξιοποίηση του παιχνιδιού, η αξιοποίηση της αναπαράστασης/επίδειξης 

και το συμπλήρωμα ημιτελούς απάντησης. Όσον αφορά τις παραπάνω πρακτικές 

εμφανίζεται διαφοροποίηση στις εκπαιδευτικούς των τάξεων που διερευνήθηκαν καθώς ενώ 

και οι τρεις φαίνεται να δίνουν μεγάλη σημασία στην αξιοποίηση της αναπαράστασης/ 

επίδειξης ωστόσο μόνο οι εκπαιδευτικοί της Στ΄ και Β΄ τάξης κάνουν πάρα πολύ μεγάλη 

χρήση της ενώ η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης επιλέγει την επίδειξη/ αναπαράσταση λιγότερο 

προτιμώντας σε μεγαλύτερο βαθμό να συμπληρώνει ημιτελείς απαντήσεις. Την τελευταία 

πρακτική όπως και την αξιοποίηση της αναπαράστασης/επίδειξης επιλέγει σε μεγάλο βαθμό 

και η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης. Σε αντίθεση των παραπάνω η Έφη, εκπαιδευτικός της Β΄ 

τάξης, προβαίνει στη χρήση της συμπλήρωσης ημιτελών απαντήσεων σε μικρό βαθμό. Το 

παιχνίδι και η αξιοποίησή του δεν αποτελεί κομμάτι της διδακτικής διαχείρισης αφού οι 

εκπαιδευτικοί και των τριών τάξεων το χρησιμοποιούν σπάνια. 

Σε μέτρια επίπεδα χαρακτηρίζεται η διαχείριση της επικοινωνίας στις διδασκαλίες και 

των τριών εκπαιδευτικών όπου ο διάλογος και η φιλική ατμόσφαιρά ως μέσα επικοινωνίας 

επιλέγονται σε χαμηλή συχνότητα ενώ η αλληλεπίδραση χαρακτηρίζεται από την επιλογή 
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της εξατομικευμένης διαχείρισης σε συγκεκριμένους μαθητές σε όλες τις διδασκαλίες και 

των τριών εκπαιδευτικών. 

 

5.5.  Ανάλυση περιεχομένου συνέντευξης εκπαιδευτικού Β΄ τάξης 

Η Έφη υποστηρίζει ότι υπάρχουν διάφορα συμβάντα που μπορεί να οδηγήσουν έναν 

εκπαιδευτικό στη λήψη αποφάσεων και αυτά αφορούν σε περιστατικά με μαθητές: 

αντιδράσεις τους γενικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας (1), συμμετοχή τους στο μάθημα (2) 

ή σε κάποιο παραβατικό συμβάν (3). Συμφωνεί, επιπλέον, με τη βιβλιογραφία ότι ένας 

εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις (4). 

«Είναι η αντίδραση των ίδιων των μαθητών. Οι αποφάσεις των μαθητών σε φέρνουν 

μπροστά σε ζητήματα που πρέπει να πάρεις απόφαση να τα επιλύσεις» {1} {00:21:30} 

 

«Όταν θέλεις τη συμμετοχή των μαθητών σου πρέπει να βρεις τον τρόπο που διευκολύνει 

καλύτερα. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, μετά από διακοπές 15 ημερών 

αν έρθεις και πας να βάλλεις προβλήματα κατευθείαν δεν θα σου τα λύσουν» {2} 

{00:21:43} 

 

«Από ένα ανέκδοτο που κάποιος θυμήθηκε εκείνη τη στιγμή και θα πρέπει να το πει και θα 

κάνει όλη την τάξη να γελάει, έχεις χάσει το παιχνίδι, δεν μπορείς να συνεχίσεις ή θα πρέπει 

να φωνάξεις ή να κάνεις τον Καραγκιόζη ή όταν κάποιος έχει βαρεθεί, έχει διάσπαση 

προσοχής ή υπάρχει παιδί με υπερκινητικότητα. Τότε δεν μπορείς να τα αγνοήσεις» {3} 

{00:24:10} 

 

 «Η κάθε μέρα είναι διαφορετική. Μπορεί να πας με γενικό πλάνο αλλά τα επιμέρους 

ζητήματα που είναι και η λεπτοδουλειά μπορεί να χρειάζεται να αλλαχθούν και από μέρα 

σε μέρα» {4} {00:21:55} 

 

Εξετάζοντας τις διδασκαλίες της Έφης παρατηρείται ότι συμβάντα που την οδηγούν 

σε λήψη απόφασης σχετικής με τις γνωστικές παραμέτρους συνδέονται με την επιθυμία της 

να βεβαιωθεί πως οι μαθητές έχουν κατανοήσει τη μαθηματική ιδέα που βρίσκεται υπό 

διαπραγμάτευση, με βάση τη δική της επιθυμία (5, 6) ή αντίληψη (7) ή τη ρητή έκφραση 

αδυναμίας κατανόησης από μαθητές (8). 
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 «Γίνονται οι ερωτήσεις για να εμπεδωθεί αυτό που λέει και να κατανοήσουν τα παιδιά.. 

Όχι, δεν υπήρξε συμβάν, ήθελα να καταλάβω εγώ ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν τη δεκάδα 

και τις μονάδες. Ήταν μια προσωπική επιλογή για να δω αν τα παιδιά είχαν κατακτήσει τις 

θέσεις ψηφίου» {5} {00:26:06} 

«Για να καταλάβουν ότι όταν έχουν ίδιο αριθμό που πρέπει να προσθέσουν αντί για 

πρόσθεση μπορούν να κάνουν πολλαπλασιασμό» {6} {00:29:14} 

 

«Μάλλον επειδή δεν κατάλαβαν τα παιδιά πότε κάνουμε διαίρεση» {7} {00:36:06} 

 

«Γιατί τα παιδιά σήκωσαν το χέρι και είπαν ότι δεν το κατάλαβαν» {8} {00:32:25} 

 

Αναφορικά με την αλληλεπίδραση και επικοινωνία στην τάξη, η Έφη υποστηρίζει ότι 

οδηγείται να λαμβάνει αποφάσεις, όταν διαπιστώνει ότι δεν έγινε κατανοητή η νέα γνώση 

κατά τη διδασκαλία της (9) και όταν επιθυμεί να ενισχύσει τους μαθητές στην κατανόηση 

της μαθηματικής έννοιας που πραγματεύεται (10). 

 

«Μάλλον επειδή δεν κατάλαβαν τα παιδιά πότε κάνουμε διαίρεση» {9}{00:36:06} 

 

«Η απόφαση λήφθηκε για να ενισχύσω τους μαθητές και να ενισχυθεί και ο ίδιος ο μαθητής 

από τους συμμαθητές του» {10}{00:40:55} 

 

Υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν τις περισσότερες φορές κρίσιμα γεγονότα που οδηγούν 

έναν εκπαιδευτικό σε λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή συγκεκριμένων τρόπων-

πρακτικών, η Έφη θεωρεί ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να διαλέξει μέσα από μια πληθώρα 

πρακτικών εκείνες που εξυπηρετούν καλύτερα τον σκοπό του, όπως η διατύπωση 

ερωτήσεων, η  αξιοποίηση αναπαραστάσεων (ψηφιακών ή στον πίνακα), η χρήση κειμένων 

(11), δείχνοντας την προτίμησή της στη διατύπωση ερωτήσεων και στην ηλεκτρονική 

απεικόνιση (12). 

 

 «Συνήθως ξεκινώ από αυτά που γνωρίζουν ήδη τα παιδιά. Ναι, στη διδασκαλία μου κάνω 

χρήση πολύ των ερωτήσεων που ξεκινά από αυτά που γνωρίζουν ήδη τα παιδιά, την 

προηγούμενη γνώση. Αν αυτή έχει κατακτηθεί τότε προσπαθώ με εύσχημο τρόπο να δώσω 

μια ερώτηση που θα ακουμπάει σε αυτό που θέλω να διδάξω. Στην τάξη χρησιμοποίησα 
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τον πίνακα. Πολλές φορές στα μαθηματικά χρειάζεται ο πίνακας. Μπορεί να χρειαστεί και 

ένα βίντεο, εικόνες, ένα κείμενο ή ένα παραμύθι ανάλογα και ποια τάξη έχεις και εξαρτάται 

και από το επίπεδο των παιδιών» {11}{00:01:40} 

 

«Οι ερωτήσεις και η ηλεκτρονική απεικόνιση. Αν μαθαίνουν την πρόσθεση χρησιμοποιώ 

πρόβλημα από τα βιώματα παιδιών π.χ. αν θέλουν να αγοράσουν κάτι από ένα περίπτερο 

και μέσα από ερωταπαντήσεις να ενεργοποιηθεί η σκέψη τους και να φράσουν στο 

ζητούμενο» {12}{00:04:23} 

 

Η εκπαιδευτικός παρατηρεί ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τους 

εκπαιδευτικούς στην επιλογή συγκεκριμένων πρακτικών στη διδασκαλία τους που 

συνδέονται με τη δυσκολία του μαθήματος που διδάσκεται, τις έννοιες που προσεγγίζονται, 

καθώς και την προηγούμενη γνώση των μαθητών (13) και επηρεάζουν και την ίδια (14). 

 

«Το μάθημα, οι έννοιες που πρέπει να προσεγγίσεις, οι προγενέστερη γνώση, αν ο δάσκαλος 

έχει κατανοήσει τι κατέχουν τα παιδιά, το ίδιο το υλικό των παιδιών, διότι κάθε χρονιά η 

τάξη διαφοροποιείται και χρησιμοποιείς διαφορετικές πρακτικές» {13}{00:05:38} 

 

«Φυσικά και τα παραπάνω επηρεάζουν και εμένα» {14}{00:06:08} 

 

 Θεωρεί επίσης ότι η επιλογή των διδακτικών πρακτικών επηρεάζεται άμεσα από την 

τάξη στην οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός, από τους μαθητές ως σύνολο αλλά και ως 

μεμονωμένα άτομα (15) καθώς και από τις πεποιθήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα 

μαθηματικά (16) και τη μάθησή τους (17, 18). 

 

 «Εννοείται. Αν η τάξη ανταποκρίνεται σε αυτή τη μέθοδο. Μόνο από τη βλεμματική επαφή 

κατανοείς αν σε καταλαβαίνει και έχει φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο μαθητής 

μεμονωμένα επηρεάζει τον εκπαιδευτικό στις επιλογές του. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

μαθητές που η αντίληψή τους είναι πολύ υψηλή. Αυτούς τους μαθητές, όταν εγώ ζητήσω να 

λυθεί μια δύσκολη άσκηση, ζητώ αυτοί να μου τη λύσουν για να τη δουν και οι άλλοι. Να 

το εξηγήσουν και να απολαύσουν αυτή τη χαρά. Για τους άλλους που ξέρω ότι δεν είναι 

ακόμα σε αυτό το επίπεδο δεν το ζητώ» {15}{00:07:18} 
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«Οι πεποιθήσεις μας για τα μαθηματικά παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός 

που τα κατάφερνε πάρα πολύ καλά στα μαθηματικά ίσως να μην μπορεί να κάνει τόσο απλή 

τη διαδικασία εκμάθησης των μαθηματικών. Αυτός που δεν τα κατάφερνε, ίσως επειδή 

προσπαθεί να τα καταλάβει, προσπαθεί ιδιαίτερα και να τα μεταδώσει και προσεγγίζει 

καλύτερα τους μαθητές. Φυσικά αυτό με τα χρόνια και την εμπειρία εξομαλύνεται» 

{16}{00:11:06} 

 

«Επίσης, οι πεποιθήσεις που έχουμε για τη μάθηση των μαθηματικών είναι και αυτός 

παράγοντας που επηρεάζει τη διδασκαλία, πολύ βασικός. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν 

περάσει πολλά βιβλία, πολλές μεθοδολογίες με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να έχουμε τρεις 

και τέσσερις τρόπους επίλυσης προβλημάτων» {17}{00:11:60} 

 

«Ναι, και οι πεποιθήσεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι παράγοντας που 

επηρεάζει την επιλογή πρακτικών. Μαθαίνουμε τα μαθηματικά σαν αλγόριθμους, δεν 

μαθαίνουμε καθόλου τα μαθηματικά σαν ιστορία των μαθηματικών και πως τα μαθηματικά 

επηρέασαν ουσιαστικά τον πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό» {18}{00:12:56} 

 

Στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των πρακτικών εντάσσει επιπλέον η 

Έφη την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (19) αλλά  και τα προγράμματα 

σπουδών. 

 

«Ναι, είναι παράγοντες για να δίνουν ιδέες,  όχι να τους ακολουθείς κάθε φορά.. Βεβαίως 

δίνει, σου ξαναθυμίζει πράγματα που είχες μάθει και τα ξέχασες στην πορεία. Το 

διδασκαλείο με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα τον κόσμο των μαθηματικών και πως 

μπαίνει μέσα στις πτυχές της ζωής μας και μέσα στα γνωστικά αντικείμενα. Το ήξερα και 

πριν αλλά δεν μπορούσα να επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό» {19}{00:17:20} 

 

Η Έφη υποστηρίζει ότι οδηγείται στην επιλογή συγκεκριμένων πρακτικών μέσα από 

κρίσιμα γεγονότα που προηγήθηκαν στο πλαίσιο των γνωστικών παραμέτρων κατά τη 

διδασκαλία της όπως τη διατύπωση ερωτήσεων (20), την αξιοποίηση της συμβολής των 

μαθητών (21) και τη χρήση αναπαραστάσεων στον πίνακα (22). Θεωρεί ότι στο επίπεδο της 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας στην τάξη η επιλογή πρακτικών, όπως η χρήση διαλόγου 

(23) και η  εξατομικευμένη διαχείριση συγκεκριμένων μαθητών ως πρακτικές βοηθούν στην 

επίτευξη του στόχου (24). 
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«Γίνονται οι ερωτήσεις για να εμπεδωθεί αυτό που λέει και να κατανοήσουν τα παιδιά» 

{20}{00:26:06} 

 

«Η απόφαση ήταν να μην ολοκληρώνω τις φράσεις για να οδηγήσω με αυτόν τον τρόπο 

στην κατανόηση» {21}{00:29:25} 

 

«Η απόφαση ήταν να πάω στον πίνακα να κάνω τις γραμμές να ενώσω τις γραμμές και να 

ρωτήσω» {22}{00:32:59} 

 

«Η απόφαση ήταν να κάνω διάλογο αλλά τα παιδιά συνήθως μένουν στην εικόνα» 

{23}{00:36:32} 

 

«Είναι μια πρακτική που ακολουθώ συχνά βάζω μαθητές να εξηγήσουν και 

επιχειρηματολογήσουν αυτό που κάνουμε. Υπάρχουν ευφυείς μαθητές και αυτοί που δεν 

καταλαβαίνουν το δικό μου λεξιλόγιο, οπότε παίρνω έναν μαθητή και τον κάνω δάσκαλο 

και το εξηγεί. Έτσι δίνει στο μαθητή κύρος και διευκολύνει τον δάσκαλο γιατί μιλά τη 

γλώσσα των παιδιών» {24}{00:39:40} 

 

Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι οι επιλογές της ως προς τις πρακτικές που 

χρησιμοποίησε στις διδασκαλίες της ήταν αποτελεσματικές και κάποιες προέκυψαν 

αυθόρμητα μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, οι αποφάσεις της κρίθηκαν 

από την ίδια ως συνειδητές (25). Δήλωσε δε πως σε πολλές από τις περιπτώσεις θα 

επιθυμούσε να αλλάξει τις αποφάσεις της, χρησιμοποιώντας περισσότερο παιχνίδια ρόλων 

(26), χειραπτικά υλικά (27) αλλά και επίδειξη με πραγματικά αντικείμενα (28). 

 

«Ναι, νομίζω ήταν αποτελεσματικό. Ναι, ήταν αποτελεσματικό γιατί όταν καθημερινά 

συνδιαλέγεσαι, αλληλοκαταλαβαινόμαστε. Με τη λέξη που λέω, τα παιδιά καταλαβαίνουν 

τι θέλει η κυρία από μας και προσπαθούν να με δικαιώσουν»{25}{00:30:06} 

 

 «Δεν ξέρω αν θα άλλαζα αλλά νομίζω ότι και τότε είχα κάνει τα παιδιά σε ομάδες και τους 

χώρισα σε δεκάδες και μονάδες ως δρώμενο» {26}{00:27:00} 
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«Ναι, θα μπορούσα αυτό να το κάνω βγάζοντας τα μολύβια να κάνουν μια δεκάδα…αλλά 

είναι χρονοβόρο. Δυστυχώς είναι 45 λεπτά τα μαθήματα και μέχρι να βγάλουνε τα μολύβια 

περνά πάρα πολύ ο χρόνος. Έπρεπε να υπάρχουν λιγότερα παιδιά  Δεν είμαι σίγουρη αν το 

2ωρο θα βόλευε,  κουράζονται» {27}{00:33:40} 

 

«Ίσως να τους έφερνα ένα ταψί με πίτσα, χαχαα» {28}{00:38:00} 

 

5.6.  Ανάλυση περιεχομένου συνέντευξης εκπαιδευτικού  Γ΄ τάξης 

 

Η Παρασκευή θεωρεί ότι κρίσιμα συμβάντα, όπως η ανταπόκριση των μαθητών (1)  

δημιουργούν συνθήκες οι οποίες οδηγούν τον εκπαιδευτικό στη λήψη αποφάσεων σε μια 

μαθηματική τάξη, καθώς προκαλούν διλήμματα και τον «αναγκάζουν» να επιλέξει. Η 

αξιολόγησή τους ως σημαντικών είναι η αιτία να προβεί ο εκπαιδευτικός σε αποφάσεις και 

αλλαγές των πρακτικών του ή να παραμείνει στον αρχικό σχεδιασμό του (2). 

 «Είναι η ανταπόκριση των παιδιών. Η διδασκαλία των μαθηματικών είναι μια συνεχής 

αλληλεπίδραση, δεν είναι κάτι που μαθαίνει το παιδί μηχανικά όπως η γραμματική» 

{1}{00:01:21β} 

«Τα γεγονότα υπάρχουν αλλά είναι στο χέρι μας αν θα αλλάζουμε το αρχικό μας πλάνο ή 

όχι. Παράδειγμα, στα παιδιά θεωρούμε δεδομένο ότι έχουν καταλάβει τι είναι ο αριθμητής 

και ο παρονομαστής. Την επόμενη μέρα λοιπόν που κάνουμε κάποια τέτοια παραδείγματα, 

διαπιστώνουμε ότι 5 παιδιά δεν το έχουν καταλάβει ενώ είχαμε σχεδιάσει ότι θα πάμε 

παρακάτω. Εκεί καλείσαι είτε να αγνοήσεις τα 5 παιδιά και να προχωρήσεις για τους 

υπόλοιπους είτε να ακυρώσεις στην ουσία το σημερινό σου πλάνο και να επιμείνεις στο ίδιο 

αντικείμενο με διάφορους τρόπους, με άλλες πρακτικές, κυρίως με παιγνιώδη τρόπο» 

{2}{00:03:38β} 

Η διατύπωση ερωτήσεων είναι μια από τις πρακτικές που χρησιμοποιεί συχνότερα η 

Παρασκευή κατά τη διδακτική διαδικασία σχετικά με τις γνωστικές παραμέτρους και 

συνδέεται με  την ανάγκη της να πιστοποιήσει την ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης της 

μαθηματικής ιδέας (3). Εξετάζοντας τις διδασκαλίες της διαπιστώνεται ότι τα συμβάντα που 

την οδηγούν σε λήψη αποφάσεων σχετίζονται με την επιθυμία για ανάκληση της πρότερης 

γνώσης (4), και την εξακρίβωση της ύπαρξης κοινών αντιλήψεων σε μαθηματικές ιδέες με 

τους μαθητές (5) όπως και με λανθασμένες ενέργειες των μαθητών (6). 
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«Τα παιδιά γνωρίζουνε πολλά πράγματα για τα κλάσματα.  Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι 

στην πράξη παίρνω κάποια κομμάτια από ένα όλο που είναι μοιρασμένο σε ίσα κομμάτια. 

Χρειάζομαι όμως βοήθεια για να αναδυθεί η γνώση αυτή ώστε να προχωρήσουμε μετά 

παρακάτω» {3}{00:04:45β} 

«Ενώ κάναμε τον καταιγισμό ιδεών και τα παιδιά ανέφεραν διάφορα πράγματα που 

κόβουμε ίσα κομμάτια και μοιραζόμαστε, ένας μαθητής που έχει πολύ καλές επιδόσεις στα 

μαθηματικά, θεώρησε ότι δεν κατάλαβε πού γράφω όλα τα κομμάτια που έχω κόψει και 

πού γράφω πόσα θα πάρω» {4}{00:05:47β} 

«Το σύνηθες λάθος που κάνουν οι μαθητές. Μπερδεύουν τον αριθμό που προκύπτει από το 

αποτέλεσμα μιας πράξης, το θεωρούνε πλήρης απάντηση στο πρόβλημα χωρίς να 

προσδιορίσουν τι μετράει αυτός ο αριθμός, είναι πολύ συνηθισμένο. Το συμβάν είναι ότι 

ρώτησα τι είναι και απάντησαν στο πώς είναι, απάντησαν άλλη ερώτηση» {5}{00:00:46γ} 

 «Έκανα την ερώτηση διότι υπήρχε ένα λάθος σε αυτό που υπολόγιζε εκείνη τη στιγμή και 

κατέγραψε μια λάθος απάντηση» {6}{00:01:32δ} 

Αναφορικά με την αλληλεπίδραση και επικοινωνία στην τάξη, η Παρασκευή θεωρεί 

ότι  οδηγείται στη λήψη αποφάσεων, όταν διαπιστώνει ότι δεν έγινε κατανοητή η νέα γνώση 

(7) και όταν αντιλαμβάνεται διακύμανση του ενδιαφέροντος των μαθητών (8). 

«Δεν είχε προσδιορίσει το παιδί σε τι αντιστοιχούσε ο αριθμός που είχε βρει,  οπότε του 

κάνω και λίγο πλάκα για να χαλαρώσει λίγο το μάθημα, αυτό το κάνω συνέχεια, και 

αντιστοίχως ανταποκρίνεται και το παιδί με χιούμορ» {7}{00:01:14ε} 

«Αυτό το κοριτσάκι (που εκτελεί την άσκηση) είναι άριστο στα μαθηματικά, … υπάρχουν 

άλλα που αισθάνονται ότι κάτι δεν κάνουν σωστά και όσοι είναι πάντα σωστοί αισθάνονται 

ότι δεν έχει νόημα το ότι είμαι πάντα σωστός γιατί δεν θα σηκωθώ ποτέ.  Τα δύο παιδάκια 

που έγινε η παρατήρηση είναι πολύ προχωρημένα και βαριούνται να ακούσουν ξανά τα 

ίδια. Επιμένω όμως γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό να παρακολουθούν ώστε να 

φροντίσουν να διαπιστώσουν αν όλοι έχουν μάθει» {8}{00:06:56ε} 

Η Παρασκευή θεωρεί ότι τα κρίσιμα συμβάντα οδηγούν τον εκπαιδευτικό σε λήψη 

αποφάσεων, οι οποίες λαμβάνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόζει τις πρακτικές του στις προσωπικές 

ανάγκες των μαθητών του (9) και να λαμβάνει αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή (10).  
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«Το πιστεύω, σε μένα τουλάχιστον συμβαίνει διαρκώς. Ο λόγος είναι ότι επειδή τα 

μαθηματικά έχουν να κάνουν με δεξιότητες και ωριμότητες που δεν ωριμάζουν σε όλα τα 

παιδιά ταυτόχρονα και στην ουσία κάθε παιδί βρίσκεται στο δικό του προσωπικό επίπεδο. 

Πρέπει να προσαρμόζεται η διδασκαλία κατ’ αυτόν τον τρόπο ώστε να καταφέρει να φτάσει 

το κάθε παιδί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε, ό,τι και να έχεις σχεδιάσει, πρακτικά 

πάντοτε ακυρώνεται και πρέπει να αυτοσχεδιάσεις» {9}{00:00:30β} 

«Μετά προσέχεις την αντίδραση του παιδιού. Το παιδί φαίνεται από τις αντιδράσεις που 

δίνει, ο δάσκαλος συνήθως θέτει κάποιον προβληματισμό για να το διευκολύνει. Από τις 

απαντήσεις του παιδιού μπορεί να φανεί αν κατάλαβε, οπότε σταματάς εκεί και προχωράς 

στο επόμενο, αν δεν κατάλαβε αλλάζεις πρακτική» {10}{00:01:46β} 

Υποστηρίζοντας η Παρασκευή ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ποικίλες 

πρακτικές στις διδασκαλίες τους για την επίτευξη των στόχων τους, θεωρεί: τη χρήση 

παραδειγμάτων και την αξιοποίηση της επίδειξης/απεικόνισης ως τις πιο συνηθισμένες 

πρακτικές (11), προτιμώντας την εφαρμογή τους εναλλακτικά (12) ανάλογα με την ηλικία 

των μαθητών, τις μαθησιακές τους δυσκολίες και τη διδακτέα ύλη (13).  

«Να δίνεις παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των παιδιών, να σχεδιάζεις στον πίνακα 

κάποιο πρόβλημα ή να το σχεδιάζουν τα παιδιά, να εργάζονται σε ομάδες όταν καλούνται 

να φτιάξουν προβλήματα ή να λύσουν ένα δύσκολο πρόβλημα, κάποιες διαδικασίες 

στερεοτυπικές στους αλγόριθμους της πρόσθεσης και της αφαίρεσης για να μπορούν να το 

αυτοματοποιήσουν πιο εύκολα, μνημονικές τεχνικές με τραγουδάκια, ποιηματάκια για να 

απομνημονεύσουνε πίνακα προπαίδειας» {11}{00:01:01α} 

 «Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι τρόποι που εγώ τους χρησιμοποιώ όλους ειδικά στις μικρές 

τάξεις. Δεν μπορώ να πω ότι χρησιμοποιώ κάποιον περισσότερο από τον άλλο. Εξαρτάται 

από το κεφάλαιο και τις ηλικίες. Για παράδειγμα, στις μικρές τάξης χρησιμοποιείς πολύ την 

απομνημόνευση με ποιηματάκια, με σχεδιάκια, σε μεγαλύτερες τάξεις χρησιμοποιείς πιο 

λογικές διαδικασίες, καταγραφή δεδομένων» {12}{00:02:09α} 

«Η ηλικία, η ύπαρξη ή μη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και τι είδους είναι οι 

μαθησιακές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο μάθημα που πρέπει κανείς να διδάξει….. 

Παράδειγμα, όταν στην τάξη υπάρχει παιδί με δυσαριθμησία ή με μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά φροντίζω να οπτικοποιήσω το πρόβλημα όχι μόνο με ζωγραφιά αλλά και με 

υλικά που μπορεί το παιδί να αγγίξει, ενώ αν δεν υπάρχει τέτοιο παιδάκι συνήθως δεν 

χρειάζεται» {13}{00:03:35α} 
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Η επιλογή των πρακτικών σύμφωνα με την Παρασκευή επηρεάζεται από παράγοντες 

που συνδέονται με τους μαθητές της τάξης είτε ως σύνολο είτε ως μονάδες (14) και με τις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που αφορούν στα μαθηματικά, στη μάθηση και στη 

διδασκαλία τους (15). Κρίνει ότι η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών θεωρείται 

εξίσου σημαντικός παράγοντας στην επιλογή πρακτικών όπως και η ανατροφοδότηση από 

τους μαθητές (16). 

«Όταν τα παιδιά νιώθουν άνετα λένε δεν κατάλαβα και μπορεί η ερώτηση να είναι όχι από 

κάποιο παιδί με δυσκολίες αλλά και από παιδί που έχει καλές επιδόσεις στα μαθηματικά 

αλλά κάτι δεν κατάλαβε, οπότε εκείνη τη στιγμή πρέπει να ανακαλέσεις ποια από τις 

πρακτικές αυτές θα βοηθούσε το παιδί να καταλάβει» {14}{00:04:54α} 

«Καταρχήν τι σχέση έχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός με τα μαθηματικά. Ένας εκπαιδευτικός 

που σαν παιδί πάρα πολύ εύκολα έμαθε την προπαίδεια ενδεχομένως του μεταφέρεται 

αυτονόητα ότι και οι μαθητές του θα τη μάθουν πολύ εύκολα και βέβαια ανακαλύπτει στη 

συνέχεια ότι η μειοψηφία μαθαίνει τον πίνακα της προπαίδειας πολύ εύκολα όποτε 

αναγκάζεται να υιοθετήσει άλλες πρακτικές προκειμένου να μάθουν όλα τα παιδιά» 

{15}{00:07:36α} 

«Για μένα κυρίως είναι η ανατροφοδότηση που δίνουν τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή εγώ 

μπορώ να κάνω ένα πολύ ωραίο πλάνο μαθήματος πάω να το εφαρμόσω και βλέπω ότι η 

μισή τάξη δεν καταλαβαίνει. Εκείνη τη στιγμή το ανατρέπω αυτόματα και ανακαλώ 

οποιεσδήποτε πρακτικές έχω μάθει και δοκιμάζω μία, δύο, τρεις μέχρι να διαπιστώσω ότι 

όλοι έχουν καταλάβει» {16}{00:11:04α} 

Η Παρασκευή μετά από κρίσιμα συμβάντα οδηγείται, όσον αφορά στις γνωστικές 

παραμέτρους, σε λήψεις αποφάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα ποικίλες πρακτικές 

προσέγγισης με πιο συχνές την αξιοποίηση της συμβολής των μαθητών (17), τη διατύπωση 

ερωτήσεων καθώς και τη διαχείριση του λάθους (18). Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία στην τάξη, η Παρασκευή οδηγείται στην επιλογή του διαλόγου και της 

εξατομικευμένης διαχείρισης συγκεκριμένων μαθητών (19). 

«Ενώ θα μπορούσα να αγνοήσω την ερώτηση γιατί ήξερα τι έχει καταλάβει επέμεινα, τον 

άφησα να πει το παράδειγμα, να απαντήσει και επαναλαμβάνω τις απαντήσεις όχι τόσο για 

τα ίδια τα παιδιά, έχουμε και παιδάκια με διάσπαση προσοχής στην τάξη, οπότε όταν 

γίνονται καταιγιστικά οι ερωτήσεις, η επανάληψη των απαντήσεων είναι απαραίτητη για 

να έχουμε μία δεύτερη ευκαιρία, κυρίως αυτά αλλά και τα υπόλοιπα παιδάκια να ακούσουν. 
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Το πλήθος των μαθητών παίζει ρόλο στην επανάληψη. Αν έχεις 15 παιδιά δεν κάνεις τόσες 

πολλές επαναλήψεις»{17}{00:06:41β} 

«Η απόφαση που έλαβα ήταν να κάνω την ερώτηση διότι υπήρχε ένα λάθος.  Υπολόγιζε 

εκείνη τη στιγμή και κατέγραψε μια λάθος απάντηση» {18}{00:01:29δ} 

«Η απόφαση που πήρα ήταν στο να προσέξουνε. Σηκώνω όλα τα παιδιά για τους λόγους 

που είπαμε, να αισθάνονται όλα ότι συμμετέχουν» {19}{00:04:53ε} 

Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι οι πρακτικές που εφάρμοσε στις διδασκαλίες της 

ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής καθοδηγούμενες από τις εμπειρίες, τον χαρακτήρα 

και τις γνώσεις της (20). Κρίνει ότι τα αποτελέσματα των πρακτικών ήταν θετικά (21) και 

για το λόγο αυτό δεν θα επιθυμούσε να αλλάξει τις παραπάνω επιλογές τόσο ως αποφάσεις 

όσο και ως εφαρμογή (22).  

 «Ναι, είναι συνειδητή αλλά είναι κάτι που γίνεται πάντα στα προβλήματα, πάντα το 

ρωτάω» {20} {00:02:02γ} 

«Ναι, η διαδικασία ήταν αποτελεσματική, αφού και το ίδιο το παιδί εμπέδωσε, κατάλαβε, 

στις επόμενες ασκήσεις φάνηκε κι όλας ότι το έχει καταλάβει» (21) {00:07:29β} 

«Όχι, δεν θα άλλαζα κάτι. Και πάλι θα επέμενα  μέχρι να με απαντήσουν σωστά και επιμένω 

να γράφουν και τις απαντήσεις στα προβλήματα και στο αποτέλεσμα πάντα επιμένω να 

γράφουμε τι είναι ο αριθμός που έχουν βρει» {22}{00:02:17γ} 

 

5.7.  Ανάλυση περιεχομένου συνέντευξης εκπαιδευτικού Στ΄ τάξη 

H Αθηνά πιστεύει ότι η παρατήρηση ενός κρίσιμου συμβάντος προηγείται της λήψης 

αποφάσεων που οδηγούν σε αλλαγή των πρακτικών (1). Τα κρίσιμα συμβάντα θέτουν 

διλήμματα στον εκπαιδευτικό και τον οδηγούν σε συγκεκριμένες επιλογές (2). 

«Σίγουρα σε οδηγεί κάτι που παρατήρησες ώστε να αλλάξεις την πρακτική σου και 

τσεκάρεις να πιάνει αυτό που έκανες και μετά ξανά το τροποποιείς και γυρνάς στο αρχικό 

πλάνο αν χρειάζεται» {1}{00:15:03} 

«Για παράδειγμα στις αναλογίες που είχαμε, το είχαμε συνδέσει, πέρσι αν θυμάμαι καλά, 

με τα κλάσματα. Αν εκεί που εξηγείς εσύ τις αναλογίες και αναφέρεις, αν θυμάστε ότι τα 
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κλάσματα γίνονταν έτσι…δεις πέντε παιδάκια που δεν θυμούνται, σταματάς να μιλάς για 

τις αναλογίες και κάνεις επανάληψη» {2}{00:16:36} 

Συμφωνεί ότι η συχνότερη πρακτική που επιλέγει είναι η διατύπωση ερωτήσεων, 

υποστηρίζοντας ότι προήλθε από την επιθυμία της για επικοινωνία και καθοδήγηση (3).  Η 

Αθηνά ισχυρίζεται ότι στο πλαίσιο των γνωστικών παραμέτρων εμφανίζονται συμβάντα που 

σχετίζονται με την πρόθεσή της να επεξηγήσει τη νέα γνώση (4) και να βεβαιωθεί ότι  αυτή 

κατανοήθηκε (5). 

«Ναι, αυτό το κάνω συχνά τώρα που το λες είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσεις με τα 

παιδιά και είναι και ένας τρόπος να εκμαιεύσεις αυτό που θες.  Συχνά τα καθοδηγούμε κι 

όλας με τις ερωτήσεις και τα βάζουμε να σκεφτούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο» 

{3}{00:17:30} 

« Η λογική που είχα από πίσω ήταν να εξηγήσω και να δείξω. Το συμβάν που με οδήγησε 

ήταν η δική μου διάθεση να δώσω την επιστημονική γνώση» {4}{00:21:34} 

«Θέλω να τσεκάρω αν έχουν καταλάβει τι σημαίνει να γίνουν αναλογίες. Δηλαδή για να 

γίνουν οι λόγοι αναλογίες πρέπει τα κλάσματα να είναι ανάλογα. Θέλω να δω αν, όπως 

θυμούνται, έχουν εμπεδώσει τον ορισμό, στην ουσία κάτι σαν ορισμός είναι» 

{5}{00:18:00} 

Αναφορικά με την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μέσα στην τάξη, η Αθηνά 

λαμβάνει αποφάσεις όταν διαπιστώνει ότι δεν έγινε κατανοητή η μαθηματική ιδέα κατά τη 

διδασκαλία (6) και όταν επιθυμεί να παρουσιάσει τη διαφορετικότητα των αντιλήψεων των 

μαθητών (7).  

 «Κάποια παιδιά κάτι δεν κατάλαβαν και προσπαθούσα με τα λόγια να τους εξηγήσω» 

{6}{00:27:09} 

«Ήθελα να ακουστεί και ο άλλος τρόπος, η αναγωγή στη μονάδα, επειδή το συγκεκριμένο 

παιδί είχε βρει έναν άλλο τρόπο και ήθελα να ακουστεί και για να ξεκαθαριστεί στο παιδί 

ότι ήταν σωστός ο τρόπος και για να τον ακούσουν και οι άλλοι ότι υπάρχει άλλος τρόπος» 

{7}{00:29:47} 

Η Αθηνά συμφωνεί ότι η λήψη αποφάσεων ύστερα από κρίσιμα συμβάντα, όπως η 

επιθυμία του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και σε περιστατικά 

που αφορούν στους μαθητές, είναι μια διαρκής διαδικασία κατά τη διδασκαλία (8). Θεωρεί 

ότι η λήψη αποφάσεων εκφράζεται μέσα από πρακτικές που εξυπηρετούν κατάλληλα τον 
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διδακτικό στόχο, δασκαλοκεντρική προσέγγιση, διάλογος, χρήση εποπτικού υλικού 

(χειραπτικού  ή ψηφιακού) (9), δείχνοντας την προτίμησή της στον διάλογο (10).  

«Ναι, νομίζω το κάνουμε είτε για να ανταποκριθούμε σε προβλήματα που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, για να ανταποκριθούμε στις ερωτήσεις των μαθητών, 

στη διδασκαλία της ύλης της συγκεκριμένης με ποιον τρόπο θα δουλέψω εδώ με ποιον 

τρόπο θα δουλέψω εκεί» {8}{00:14:10} 

«Μπορεί καταρχάς να εισάγει ο ίδιος την επιστημονική γνώση που θέλει να πει. Να το κάνει 

δηλαδή δασκαλοκεντρικά, να πει αυτός και τα παιδιά στη συνέχεια να ακούσουν. Μπορεί 

να τους βάλει ένα πρόβλημα και μέσα από το πρόβλημα να συζητηθεί η επιστημονική 

γνώση» {9}{00:01:14} 

«Σίγουρα μιλάω, σίγουρα βάζω δουλειά στα παιδιά να κάνουνε και μετά συζητάμε αυτό 

που κάνανε. Σχεδόν πάντα ρωτάω πώς το βρήκανε και αναζητάω διάφορους τρόπους να 

μου εξηγήσουνε. Για παράδειγμα, αν ξέραν τις αναλογίες από πριν, βάζουμε πρόβλημα ,το 

λύνουνε είτε ατομικά είτε δυο-δυο και μετά συζητάμε τη λύση και μας λέει ο καθένας τι 

σκέφτηκε και πώς το σκέφτηκε» {10}{00:03:13} 

Η Αθηνά θεωρεί ότι η επιλογή διδακτικών πρακτικών εξαρτάται από το αντικείμενο 

της διδασκαλίας, τον αριθμό των μαθητών της τάξης, την υλικοτεχνική υποδομή της 

σχολικής μονάδας τονίζοντας ότι οι πρακτικές της επηρεάζονται από το σχολικό εγχειρίδιο 

και την αντίδραση των μαθητών στην τάξη (11). Υποστηρίζει ότι οι μαθητές ως σύνολο 

αλλά και ως μονάδες αποτελούν παράγοντες στην επιλογή των πρακτικών (12), όπως και οι 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τα μαθηματικά, τη μάθηση και τη διδασκαλία τους  (13).  

«Πολλές φορές ακολουθώ αυτό που λέει το βιβλίο, έχω έναν μπούσουλα. Προτείνει 

δραστηριότητες και το βιβλίο του δασκάλου και το βιβλίο το ίδιο μέσα. Πάρα πολλές φορές 

επίσης σε καθοδηγεί και η ίδια η τάξη» {11}{00:05:16} 

«Σίγουρα επηρεάζει….. Όταν κάτι δεν τρέχει σε κάποιον αλλάζουμε, δίνουμε κάτι άλλο μια 

πιο κοντινή δραστηριότητα για να βοηθηθεί» {12}{00:06:40} 

«Σε ένα αρχικό στάδιο σίγουρα παίζουνε αλλά όταν είσαι εκπαιδευτικός χρόνια και χρόνια 

και χρόνια βλέπεις, η εμπειρία σε διαμορφώνει αλλιώς δηλαδή τις πεποιθήσεις, ….. πολλές 

φορές από τον τρόπο που  εμείς οι ίδιοι σκεφτόμαστε, έχω συναντήσει πολλές φορές παιδιά 

να λύνουν προβλήματα με άλλο τρόπο από αυτόν που σκέφτηκα εγώ. Στην αρχή δίνω αυτό 

που σκέφτηκα εγώ, οπότε είναι δικές μου πεποιθήσεις ο τρόπος που δουλεύω, με το δικό 
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μου το μυαλό. Αυτό διευρύνεται, βλέπεις πώς το σκέφτηκε κάποιος άλλος και κάποιος άλλος 

και το χρησιμοποιείς» {13}{00:07:5} 

Η Αθηνά εντάσσει επίσης στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή πρακτικών 

την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (14) και την ψυχολογία τους κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας (15). 

«Ότι έχω κάνει με βοήθησε και θεωρώ ότι πήρα πράγματα τα οποία προσπαθώ να τα 

εφαρμόσω. Καινούριες πρακτικές, καινούριες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, η χρήση ΤΠΕ 

από το διδασκαλείο ή η χρήση φύλλων εργασίας και γενικά ο σχεδιασμός ενός ολόκληρου 

πρότζεκτ με ένα συγκεκριμένο στόχο» {14}{00:11:18} 

«Επειδή η διδασκαλία είναι ένα περίπλοκο πράγμα νομίζω ότι επηρεάζεται και από 

πράγματα εκτός σχολείου από την ψυχολογία σου, από τα προβλήματά σου, από την όρεξη 

που έχεις όταν έρχεσαι το πρωί.  Μπορεί την προηγούμενη μέρα να σχεδιάζεις να κάνεις 

αυτό αλλά την άλλη μέρα να έχεις ένα τρέξιμο και να μην το κάνεις, κάτι να σε άγχωσε» 

{15}{00:12:55} 

Στο πλαίσιο των γνωστικών παραμέτρων, η Αθηνά χρησιμοποιεί πρακτικές όπως η 

διατύπωση ερωτήσεων (16), η αξιοποίηση της συμβολής των μαθητών, καθώς και η χρήση 

επίδειξης/αναπαράστασης για την επίτευξη των στόχων της (17).  

«Να κάνω την ερώτηση για να καταλάβω τι έχουν καταλάβει και τι όχι, αν το έχουν 

συνδέσει στο μυαλό τους» {16}{00:18:40} 

«Η απόφαση που πήρα, επειδή ήταν καινούριο πράγμα, να το δείξω εγώ στα παιδιά γιατί 

θεώρησα ότι ήταν λίγο δύσκολο να τη βρουν μόνα τους την απάντηση οπότε θέλαν ένα 

έτοιμο παράδειγμα το οποίο το έχω εξηγήσει εγώ στον πίνακα και μετά να το εφαρμόσουν 

αυτοί στις δικές τους ασκήσεις » {17}{00:22:18} 

Σχετικά με την επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην τάξη, η Αθηνά προτιμά την 

πρακτική του διαλόγου και της εξατομικευμένης διαχείρισης συγκεκριμένων μαθητών (18). 

«Αποφάσισα να ζητήσω από τη μαθήτρια να κάνει, αναφέρει τη δική της επίλυση» 

{18}{00:29:27} 

Η εκπαιδευτικός πιστεύει ότι λόγω των κρίσιμων συμβάντων ωθήθηκε στην επιλογή 

συγκεκριμένων πρακτικών. Κρίνει ότι οι λήψεις αποφάσεων ήταν μια συνειδητή διαδικασία 

(19) που αποδείχτηκε αποτελεσματική (20) όσον αφορά στον σκοπό για τον οποίο 
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επιλέχθηκαν. Η Αθηνά αναστοχαζόμενη θεωρεί ότι δεν θα άλλαζε τις αποφάσεις της καθώς 

πέτυχαν το ρόλο για τον οποίο επιλέχθηκαν (21). 

 «Ναι. είναι συνειδητή διαδικασία» {19}{00:30:53} 

 «Ναι, νομίζω ότι είναι αποτελεσματικό. Μπορεί να είναι χρονοβόρο αλλά είναι πολύ 

αποτελεσματικό και για τα άλλα παιδιά να ακούν και άλλους τρόπους και διαφορετικές 

προσεγγίσεις και ειδικά από συμμαθητές τους και όχι από τη δασκάλα» {20}{00:30:34} 

 «Όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα» {21}{00:31:02} 

 

5.8.  Συγκριτική ανάλυση περιεχομένου συνεντεύξεων εκπαιδευτικών Β΄, Γ΄, Στ΄ 

τάξεων. 

 

Οι τρεις εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι τα συμβάντα ωθούν τους εκπαιδευτικούς σε 

λήψη αποφάσεων και επιλογή πρακτικών. Η Αθηνά, εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης, θεωρεί 

ότι η παρατήρηση ενός συμβάντος μπορεί να πυροδοτήσει την αλλαγή πρακτικών και η 

Έφη, εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης, αξιολογεί ως κρίσιμα περιστατικά αντιδράσεις μαθητών 

που αφορούν στη συμμετοχή στο μάθημα ή γενικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας όπως και 

σε κάποιο παραβατικό συμβάν. Η  Παρασκευή προσθέτει στα παραπάνω και την 

ανταπόκριση των μαθητών στη διδασκαλία. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι όλες 

οι παραπάνω συνθήκες προκαλούν διλήμματα και τους αναγκάζουν να προβούν σε επιλογές. 

Μια από τις πρακτικές που επιλέγουν και οι τρεις στις διδασκαλίες είναι η διατύπωση 

ερωτήσεων, την οποία συνδέουν με διαφορετικά συμβάντα που προκλήθηκαν σε κάθε τάξη 

και ταυτίζονται όλα με την επιθυμία τους να διαπιστώσουν το επίπεδο κατανόησης των 

μαθητών. Η Αθηνά τονίζει εκτός των άλλων και την ανάγκη της για επικοινωνία και 

καθοδήγηση.  

Στις διδασκαλίες τους εμφανίζονται κρίσιμα συμβάντα σχετικά με γνωστικές 

παραμέτρους  που συνδέονται κυρίως με την πρόθεση των εκπαιδευτικών να επεξηγήσουν 

τη νέα γνώση και να βεβαιώσουν ότι κατακτήθηκε. Επιπλέον η Παρασκευή οδηγείται σε 

λήψη αποφάσεων από συμβάντα που σχετίζονται με την επιθυμία των μαθητών για 

κατανόηση ή με λανθασμένες ενέργειές τους.  

Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας στην τάξη και οι τρεις 

εκπαιδευτικοί ωθούνται σε λήψη αποφάσεων ύστερα από διαπίστωση έλλειψης κατανόησης 
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της νέας γνώσης, ωστόσο για την Έφη, εκπαιδευτικό της Β΄ τάξης, κρίσιμο συμβάν αποτελεί 

και η επιθυμία της για ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών όπως και για την Παρασκευή, 

η διακύμανση του ενδιαφέροντός τους ενώ για την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης σημαντικό 

γεγονός αποτελεί και η πρόθεση παρουσίασης της διαφοροποιημένης σκέψης. 

Η λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία που εμφανίζεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, άποψη με την οποία συμφωνούν και οι τρεις εκπαιδευτικοί. Πιο συγκεκριμένα η   

εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης υποστηρίζει ότι η παραπάνω άποψη συσχετίζεται με το επιχείρημα 

ότι τα μαθηματικά και οι δεξιότητες των μαθητών είναι άμεσα συνδεδεμένα και η Αθηνά, 

εκπαιδευτικός της Στ΄, την ταυτίζει με τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά μαθητών κατά τη 

διδασκαλία. 

Τα κρίσιμα συμβάντα ωθούν τον εκπαιδευτικό σε λήψη αποφάσεων και σε επιλογή 

πρακτικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου. Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικούς 

υπάρχει μεγάλη πληθώρα πρακτικών όπως η χρήση παραδειγμάτων, η αξιοποίηση της 

επίδειξης/απεικόνισης, ο διάλογος, η χρήση εποπτικού υλικού (χειραπτικού – ψηφιακού), η 

διατύπωση ερωτήσεων, η χρήση κειμένων και πολλών άλλων. Η Παρασκευή επιλέγει να 

εφαρμόσει εναλλακτικά τις παραπάνω πρακτικές με κριτήρια την ηλικία των μαθητών, τις 

μαθησιακές τους δυσκολίες και το είδος της διδακτέας ύλης ενώ η Αθηνά δείχνει μεγαλύτερη 

προτίμηση στον διάλογο ως πρακτική και η Έφη στη διατύπωση ερωτήσεων και στην 

ηλεκτρονική απεικόνιση. 

Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη 

αποφάσεων όπως οι μαθητές ως σύνολο και ως μονάδες, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για 

τα μαθηματικά, τη μάθηση και τη διδασκαλία τους, η επαγγελματική τους κατάρτιση. Η 

εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης υποστηρίζει ότι και η ανατροφοδότηση από τους μαθητές αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων ενώ η εκπαιδευτικός της Στ΄ προσθέτει ότι και το 

αντικείμενο διδασκαλίας, ο αριθμός των μαθητών της τάξης, και η υλικοτεχνική υποδομή της 

σχολικής μονάδας επηρεάζουν τις επιλογές των εκπαιδευτικών με την ίδια να λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη στις επιλογές της το σχολικό εγχειρίδιο και τις αντιδράσεις των μαθητών. Επιπλέον, 

παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων αποτελούν για την Έφη, εκπαιδευτικό της Β΄ τάξης, οι 

έννοιες που προσεγγίζονται, η προηγούμενη γνώση των μαθητών, η δυσκολία του 

διδασκόμενου μαθήματος και τα προγράμματα σπουδών. 

Εξετάζοντας τις πρακτικές που εφαρμόζουν και οι τρεις εκπαιδευτικοί στα πλαίσια 

των γνωστικών παραμέτρων, η διατύπωση ερωτήσεων και η αξιοποίηση της συμβολής του 
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μαθητή κατά τη διδασκαλία είναι οι πρακτικές που εμφανίζονται σε όλους, με τις 

εκπαιδευτικούς της Β΄ και Στ΄ τάξης να εντάσσουν και τη χρήση αναπαραστάσεων στη 

διδασκαλία τους ενώ η Παρασκευή, εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης, συμπεριλαμβάνει και τη 

διαχείριση του λάθους. Οι πρακτικές που επιλέγονται από τις εκπαιδευτικούς για την 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία της τάξης, είναι κοινές και αφορούν στον διάλογο και στην 

εξατομικευμένη διαχείριση συγκεκριμένων μαθητών. 

Αναστοχαζόμενες οι εκπαιδευτικοί και των τριών τάξεων κρίνουν ότι η λήψη 

αποφάσεων κατά τις διδασκαλίες τους είναι αποτέλεσμα συνειδητής διαδικασίας και ότι 

κατάφεραν να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο επιλέχτηκαν. Οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ και 

Στ΄ τάξης υποστηρίζουν ότι δεν θα άλλαζαν τίποτα στις επιλογές τους ενώ η εκπαιδευτικός 

της Β΄ τάξης εκφράζει την επιθυμία κάποιων αλλαγών στις αποφάσεις της όπως η 

ενσωμάτωση με παιχνίδια ρόλων, χειραπτικά υλικά αλλά και επίδειξη με πραγματικά 

αντικείμενα στη διδασκαλία της. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών των τριών τάξεων διαφαίνεται ότι 

συγκλίνουν στην άποψη πως κρίσιμα συμβάντα που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία 

προκαλούν διλήμματα και οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε λήψη αποφάσεων και επιλογή 

πρακτικών. Η απόκλισή τους στην παραπάνω άποψη οφείλεται στη διαφοροποιημένη 

οπτική τους όσον αφορά στα συμβάντα καθώς η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης προκρίνει την 

παρατήρηση του εκπαιδευτικού σε γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στην τάξη ενώ οι 

εκπαιδευτικοί της Β΄ και Γ΄ τάξης στρέφονται στους μαθητές και στην 

ανταπόκριση/αντίδρασή τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας.  

Εξετάζοντας γενικότερα τις πρακτικές που επιλέγονται, παρατηρείται ότι και οι τρεις 

εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στη διατύπωση ερωτήσεων συνδέοντάς την με την επιθυμία τους 

να διαπιστώσουν το επίπεδο κατανόησης των μαθητών. Στο σημείο αυτό η εκπαιδευτικός 

της Στ΄ τάξης διαφοροποιείται των άλλων προσθέτοντας και την ανάγκη της για επικοινωνία 

και καθοδήγηση.  

Ως προς τις γνωστικές παραμέτρους των διδασκαλιών οι πρακτικές και για τις τρεις 

εκπαιδευτικούς συνδέονται με την πρόθεση για επεξήγηση της νέας γνώσης και 

επιβεβαίωση ότι αυτή κατακτήθηκε ωστόσο πέραν της γενικής πρόθεσης οι εκπαιδευτικοί 

αποκλίνουν στο συμβάν που τους ωθεί να λάβουν αποφάσεις καθώς οι εκπαιδευτικοί της Β΄ 

και  Γ΄ τάξης συσχετίζουν τη λήψη των αποφάσεων με την κατανόηση των μαθητών στη 

νέα γνώση ενώ η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης αντίστοιχα με την πρόθεση παρουσίασης της 
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διαφοροποιημένης σκέψης. Ως προς το πλαίσιο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας στην τάξη 

και οι τρεις εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στη λήψη αποφάσεων λόγω διαπίστωσης έλλειψης 

κατανόησης της νέας γνώσης. 

Οι εκπαιδευτικοί και των τριών τάξεων συμφωνούν ότι η λήψη αποφάσεων είναι μια 

διαδικασία συνεχής κατά τη διδασκαλία τονίζοντας ότι υπάρχει πληθώρα πρακτικών για να 

εφαρμόσουν. Διαφοροποιούνται στο είδος των πρακτικών που προτιμούν γενικά να 

επιλέγουν στη διδασκαλία τους καθώς η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης δείχνει προτίμηση 

στον διάλογο, η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης στη διατύπωση ερωτήσεων και στην 

ηλεκτρονική απεικόνιση και η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης εναλλακτικά σε όλο το 

αναφερόμενο εύρος πρακτικών με ανάλογα κριτήρια επιλογής  όπως η ηλικία των μαθητών, 

οι μαθησιακές δυσκολίες κ. ά. 

Σχετικά με την επιλογή των πρακτικών και οι τρεις εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι 

υπάρχουν παράγοντες που την επηρεάζουν, αποκλίνοντας στο ποιοι είναι αυτοί οι 

παράγοντες όπως για παράδειγμα η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης αναφέρει ως παράγοντες τα 

προγράμματα σπουδών, την προηγούμενη γνώση και άλλους, η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης, 

την ανατροφοδότηση από τους μαθητές και η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης το αντικείμενο 

διδασκαλίας, τον αριθμό των μαθητών της τάξης και άλλους. 

Στις δικές τους διδασκαλίες αναφορικά με τις γνωστικές παραμέτρους εφαρμόζουν 

και οι τρεις τη διατύπωση ερωτήσεων και την αξιοποίηση της συμβολής του μαθητή με τις 

εκπαιδευτικούς της Β΄ και Στ΄ τάξης να εντάσσουν και τη χρήση αναπαραστάσεων ενώ η 

εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης να συμπεριλαμβάνει και τη διαχείριση λάθους. Στα πλαίσια της 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας συμφωνούν στην πρακτική του διαλόγου και της 

εξατομικευμένης διαχείρισης συγκεκριμένων μαθητών. 

Εξετάζοντας συγκεντρωτικά οι εκπαιδευτικοί τις διδασκαλίες τους συγκλίνουν στο 

γεγονός ότι κρίνουν τη λήψη των αποφάσεών τους ως αποτέλεσμα συνειδητής διαδικασίας, 

θεωρώντας ότι πέτυχαν τον σκοπό τους. Οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ και Στ΄ τάξης υποστηρίζουν 

ότι δεν θα άλλαζαν τίποτα από τη διδασκαλία τους ενώ η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης 

διαφοροποιείται στην παραπάνω άποψη εκφράζοντας την επιθυμία σε κάποιες αλλαγές 

όπως την ενσωμάτωση με παιχνίδια ρόλων, χειραπτικά υλικά και με πραγματικά 

αντικείμενα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η μελέτη αναπτύχθηκε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο και κεντρικό επίπεδο 

διερευνήθηκαν οι πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ως αποτέλεσμα συμβάντων της καθημερινής τάξης των μαθηματικών που επιβάλλουν τη 

λήψη αποφάσεων για την αποτελεσματική διδακτική τους διαχείριση. Στο δεύτερο επίπεδο 

διερευνήθηκε η διαδικασία λήψης αυτών των αποφάσεων από τους εκπαιδευτικούς. 

Για τις ανάγκες της έρευνας καταγράφηκαν και αναλύθηκαν λεπτομερώς 8 συνολικά 

διδασκαλίες στην Β΄, Γ΄ και Στ΄ δημοτικού και εντοπίστηκαν οι διδακτικές πρακτικές που 

αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την καθημερινή 

διαχείριση των γνωστικών και κοινωνικών παραμέτρων της διδασκαλίας, καθώς και το πώς 

αυτές διαφέρουν από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό και από τάξη σε τάξη (ΕΕ1). 

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί και των τριών τάξεων χρησιμοποίησαν 

περιορισμένο εύρος  διδακτικών πρακτικών για την επίτευξη του στόχου τους. Θα μπορούσε 

κανείς να υποστηρίξει ότι οι ενότητες που διαπραγματεύονταν στις διδασκαλίες τους και η 

σχέση τους με το αναλυτικό πρόγραμμα περιόρισαν τη δυνατότητα εναλλαγής πολλών 

πρακτικών. Η εναλλαγή των πρακτικών τους ήταν αποτέλεσμα κυρίως της παρατήρησης 

ενός συμβάντος, που σύμφωνα με τις ίδιες ήταν άλλες φορές αναμενόμενο και άλλες 

απροσδόκητο, πυροδοτώντας μια διαφορετική πρακτική στις διδασκαλίες τους. Κατά τη 

διάρκεια των διδασκαλιών παρατηρήθηκε ότι τα συμβάντα που οδήγησαν σε αλλαγή της 

πρακτικής ήταν σε μεγαλύτερη συχνότητα απροσδόκητα, άποψη την οποία υιοθετούν και οι 

εκπαιδευτικοί μέσα από τις συνεντεύξεις τους. Σύμφωνα με τον Mason (2002), ο 

εκπαιδευτικός που παρατηρεί, μπορεί να ακολουθεί εναλλακτικές πρακτικές κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας του σε σχέση με αυτές που έχει προκαθορίσει.  

Αναφορικά με τη διαχείριση των γνωστικών παραμέτρων της γνώσης και της 

μάθησης, καταγράφηκαν πρακτικές, όπως η χρήση παραδειγμάτων, η διατύπωση 

ερωτήσεων, η διαχείριση λάθους, η αξιοποίηση της συμβολής του μαθητή, καθώς και 

πρακτικές που αναφέρονται στην αξιοποίηση του παιχνιδιού, στην αξιοποίηση της 
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αναπαράστασης/επίδειξης και στη συμπλήρωση ημιτελούς απάντησης, που εφαρμόστηκαν 

με μεγαλύτερη συχνότητα στο γνωστικό πλαίσιο. 

Ερευνώντας τις πρακτικές που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαχείρισης της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας σε μια 

μαθηματική τάξη, παρατηρείται ότι η ατομική αξιολόγηση που αναφέρεται σε 

συγκεκριμένους μαθητές επωνύμως ή ανωνύμως, καθώς και η συλλογική αξιολόγηση 

ξεχωρίζουν ως οι πρακτικές που εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα κυρίως κατά 

την αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη. Από την άλλη, το καθημερινό ιδίωμα, ο φιλικός λόγος 

και ο διάλογος εμφανίζονται ως οι συχνότερες πρακτικές διαχείρισης της επικοινωνίας. 

Τοποθετώντας τις διδακτικές πρακτικές που αναγνωρίστηκαν σε ένα συστημικό 

δίκτυο, δημιουργήθηκε και ένα επιπλέον επίπεδο ανάλυσης που αφορά στις προθέσεις των 

εκπαιδευτικών για χρήση των συγκεκριμένων πρακτικών το οποίο παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. Το επίπεδο αυτό προέκυψε μέσα από τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας κατά τη 

διάρκεια των διδασκαλιών σε συνδυασμό με τις αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών 

που διατυπώθηκαν κατά τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν.  

Σε ό,τι αφορά τις διδακτικές πρακτικές που συνδέονται με τη διαχείριση των 

γνωστικών παραμέτρων της μάθησης, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τα παραδείγματα 

στοχεύοντας είτε στο να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναγνωρίσουν τη μαθηματική 

γνώση μέσα από καθημερινές καταστάσεις ή αντικείμενα, είτε στο να αξιοποιήσουν τις 

καθημερινές καταστάσεις οδηγώντας τους μαθητές στην κατανόησή της. Σε άλλη 

περίπτωση διατύπωσαν ερωτήσεις σε αλληλουχία, προσπαθώντας να διευκρινίσουν, να 

επαναλάβουν ή να κάνουν κατανοητή τη μαθηματική γνώση. Η υποστήριξη της 

υπολογιστικής σκέψης ή η ανάπτυξη/επέκταση του τρόπου σκέψης των μαθητών φάνηκε να 

αποτελεί επίσης πρωταρχικό σκοπό στη διατύπωση ερωτήσεων από τους εκπαιδευτικούς. 

Υιοθετώντας την πρακτική της διαχείρισης του λάθους, οι εκπαιδευτικοί 

προσπάθησαν να προκαλέσουν τους μαθητές, οδηγώντας τους στον αναστοχασμό της 

σκέψης. Σε κάποιες περιπτώσεις κάνοντας οι ίδιες εσκεμμένη χρήση του λάθους ωθούν τους 

μαθητές στη διαπίστωσή του είτε μέσω της συνειδητοποίησης είτε μέσω της αντίφασης.  

Αξιοποιώντας τη συμβολή του μαθητή, έλαβαν αποφάσεις έχοντας ως αφετηρία τον 

ίδιο τον μαθητή και, αποκαλύπτοντας διαδικασίες ή απαντήσεις ή χρησιμοποιώντας 

ανολοκλήρωτες φράσεις,  προσδοκούσαν στη διευκόλυνση ή/και στην επέκταση της σκέψης 

του. Κατά την διδακτική διαδικασία, η επανάληψη των απαντήσεων των μαθητών, όπως και 
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η συμπλήρωση απαντήσεων, αντανακλούν την πρόθεση των εκπαιδευτικών να 

διευκολύνουν την κατανόηση της μαθηματικής γνώσης ή γενικότερα την  προσέγγισή της 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ανταπόκριση των μαθητών προσδιορίζει το βαθμό που αυτό 

επιτεύχθηκε,  με τον εκπαιδευτικό να κατέχει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία (Davis, 

1992). 

Σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές που συνδέονται με τη διαχείριση των 

κοινωνικών παραμέτρων της μάθησης και αναφορικά με την αλληλεπίδραση,  οι 

εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν την ατομική και συλλογική αξιολόγηση,  με την πρώτη να 

διακρίνεται σε αξιολόγηση σε συγκεκριμένους μαθητές αλλά και σε αξιολόγηση που 

πραγματοποιείται ανώνυμα μέσα στην τάξη. Στο πλαίσιο της διαχείρισης της επικοινωνίας, 

η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την διαχειρίζονται μέσα 

από καθημερινά ιδιώματα, φιλικό λόγο, διάλογο και διαχείριση του χρόνου. 

Το επιπλέον επίπεδο ανάλυσης στο παραπάνω δίκτυο που σχετίζεται με την πρόθεση 

των εκπαιδευτικών κατά την επιλογή των πρακτικών που ακολουθούν σε μια μαθηματική 

τάξη αναδεικνύεται τόσο στο πλαίσιο των γνωστικών όσο και στο πλαίσιο των κοινωνικών 

παραμέτρων και προέκυψε από τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια των 

διδασκαλιών. Ενισχύθηκε επίσης και από τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών όπως 

καταγράφηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν σχετικά με τις προθέσεις τους. 

Έτσι δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού της συχνότητας σχετικά με το είδος των προθέσεων 

των εκπαιδευτικών στην επιλογή των πρακτικών το οποίο και αναδεικνύεται στη συνέχεια.  

Παρόλο που είναι πολύπλοκη η σχέση μεταξύ του είδους και της συχνότητας των 

διδακτικών πρακτικών που υιοθετούνται στην τάξη των μαθηματικών από τη μια και του 

επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού, της τάξης ή της ενότητας που διδάσκεται από 

την άλλη, επιχειρείται, στη συνέχεια, μια πρώτη διερεύνησή της, αντλώντας από τα 

ευρήματα της ανάλυσης των διδασκαλιών, τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και 

αξιοποιώντας σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα.   

Με βάση το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών αλλά και τη βιβλιογραφία θα 

μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι οι πεποιθήσεις, η εμπειρία, η επαγγελματική 

κατάρτισή τους αλλά και ο αριθμός των μαθητών, οι μαθησιακές τους δυσκολίες ή το 

αναλυτικό πρόγραμμα δημιουργούν συνθήκες που διαφοροποιούν τη συχνότητα με την 

οποία επιλέγονται οι διδακτικές πρακτικές (Munby, Russell, & Martin, 2001).  
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Η διδασκαλία είναι μια διαδικασία που αναπόφευκτα περιλαμβάνει τη λήψη 

αποφάσεων με σκοπό τη μάθηση (Hole & McEntee, 1999). Οι εκπαιδευτικοί και των τριών 

τάξεων οδηγήθηκαν στη λήψη αποφάσεων στη βάση της κατανόησης που είχαν 

διαμορφώσει για το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης τους στα μαθηματικά και των 

συμβάντων που προκύπταν, με αποτέλεσμα να αξιοποιούν τις διδακτικές πρακτικές που 

εντοπίστηκαν με μικρές αποκλίσεις αλλά με  διαφορετική συχνότητα ο καθένας. Κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων κατέθεσαν την άποψη ότι οι πρακτικές που επιλέγονται ύστερα 

από τη λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς, ανάλογα με τις συνθήκες διδασκαλίας, την ηλικία των 

μαθητών, τους μαθητές με δυσκολίες, το αναλυτικό πρόγραμμα, κ.ά.  Υποστήριξαν, επίσης, 

ότι η διαφορετική συχνότητα αξιοποίησης των πρακτικών από εκπαιδευτικό σε 

εκπαιδευτικό επηρεάζεται επιπλέον και από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή 

τους. 

Συγκεκριμένα, κάθε εκπαιδευτικός οδηγήθηκε σε αξιοποίηση πρακτικών κατά τη 

διδασκαλία της που προέκυψαν ύστερα από λήψη αποφάσεων, τις οποίες επηρέασαν οι 

πεποιθήσεις τους σχετικά με την τάξη, ως σύνολο μαθητών και ως μονάδες, τα πιστεύω τους 

για τα μαθηματικά, τη διδασκαλία και τη μάθησή τους,  η επαγγελματική τους κατάρτιση 

αλλά και άλλοι παράγοντες, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν στις συνεντεύξεις που 

ακολούθησαν των διδασκαλιών. Καθώς η γνώση αλληλοεπιδρά με παράγοντες, όπως 

προσωπικούς, κοινωνικούς, οργανωτικούς, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε διάφορα 

κοινωνικά περιβάλλοντα, οι εκπαιδευτικοί δέχονται και διαμορφώνουν τις δικές τους 

πεποιθήσεις μέσα από αυτά τα περιβάλλοντα, προσθέτοντας στοιχεία του δικού τους 

χαρακτήρα (Krainer, 2007). 

Η χρήση του παραδείγματος ως πρακτική μπορεί να είναι ένας συνδυασμός 

πεποιθήσεων και εμπειριών, καθώς ένα παράδειγμα διαφοροποιείται στη χρήση του 

ανάλογα με τις συνθήκες της τάξης (Zodik & Zaslavsky, 2007). Η πρακτική των 

παραδειγμάτων υιοθετήθηκε με μεγάλη συχνότητα από την εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης, με 

πολύ μικρότερη από την εκπαιδευτικό της Β΄ τάξης και καθόλου από την εκπαιδευτικό της 

Στ΄ τάξης. Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποίησαν τα παραδείγματα στη διδασκαλία τους 

δραστηριοποιήθηκαν κυρίως στο επίπεδο της αξιοποίησης καθημερινών καταστάσεων για 

την κατανόηση της μαθηματικής γνώσης. Μέσα από τις συνεντεύξεις που έδωσαν οι 

εκπαιδευτικοί στην ερευνήτρια αλλά και με βάση τις σημειώσεις πεδίου που τήρησε,  θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η διαφοροποίηση στη συχνότητα λήψης αποφάσεων για την 



115 
 

παραπάνω πρακτική οφείλεται σε παράγοντες που έχουν σχέση με την προσωπικότητα του 

εκπαιδευτικού αλλά και την ενότητα που διαχειρίζεται κατά τη διδασκαλία.  

Έτσι, η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης καλείται να διαχειριστεί διδακτικό υλικό, όπως η 

διαδικασία της πρόσθεσης με κρατούμενο, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει συχνότερα 

πρακτικές που προσεγγίζουν καλύτερα τον στόχο της, για παράδειγμα τη διατύπωση 

ερωτήσεων που εξυπηρετούν την επιθυμία να διερευνήσει το επίπεδο κατανόησης της 

μαθηματικής έννοιας, όπως υποστήριξε και στην συνέντευξη που παραχώρησε. Η 

εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης επιλέγει κατά τη διδασκαλία της παραδείγματα που σχετίζονται 

με προσωπικά της βιώματα, όπως η μεγάλη της αγάπη για τη μουσική, τα οποία παράλληλα 

έχουν σχέση και με τα βιώματα των παιδιών, όπως η συμμετοχή τους στη μουσική 

παράσταση του σχολείου. Η θετική ανταπόκριση των παιδιών σε αυτήν την επιλογή της, την 

ωθεί σε συχνή χρήση της πρακτικής των παραδειγμάτων. Η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης 

στρέφεται συχνότερα σε άλλες πρακτικές που κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον των 

μαθητών, όπως η αξιοποίηση της αναπαράστασης προκαλώντας έτσι το ενδιαφέρον τους 

και προσεγγίζοντας ταυτόχρονα την μαθηματική έννοια με τον καταλληλότερο τρόπο. Στη 

συνέντευξη που παραχώρησε υποστήριξε ότι το ενδιαφέρον των μαθητών της είναι για 

εκείνη ένας πολύ σημαντικός παράγοντας λήψης αποφάσεων και επιλογής πρακτικών.  

Την επιλογή της πρακτικής διατύπωσης ερωτήσεων φαίνεται να ακολουθούν και οι 

τρεις εκπαιδευτικοί διαφοροποιούμενοι, ωστόσο, ως προς τον στόχο των ερωτήσεων. Η 

εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης διατυπώνει συχνότερα ερωτήσεις συγκριτικά με τις άλλες δύο. 

Ο πιο συχνός στόχος κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων και στις τρεις εκπαιδευτικούς είναι 

η διευκρίνιση της μαθηματικής έννοιας.  Ωστόσο για τις εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ τάξης 

η επιλογή της αλληλουχίας ερωτήσεων προς διευκόλυνση της μαθηματικής έννοιας, όπως 

και η χρήση ερωτήσεων για την υποστήριξη της υπολογιστικής σκέψης έρχονται σε 

συνέχεια της παραπάνω πρόθεσης, ενώ για την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης οι  ερωτήσεις με 

σκοπό την ανάπτυξη/επέκταση του τρόπου σκέψης των μαθητών είναι αυτές που 

ακολουθούν της αρχικής πρόθεσης.  

Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις και οι τρεις εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να 

πιστοποιήσουν μέσα από τη διατύπωση ερωτήσεων κυρίως αν προσεγγίσθηκε επαρκώς η 

μαθηματική γνώση. Η διαφοροποίηση παρατηρείται στη δεύτερη σε συχνότητα στόχευση 

στη διατύπωσης των ερωτήσεών τους όπου, όπως υποστήριξαν, η ηλικία των μαθητών 

έπαιξε ρόλο.  Συγκεκριμένα, καθώς οι εκπαιδευτικοί της Β΄ και Γ΄ τάξης εργάζονταν με 
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μικρούς μαθητές (σε κοντινό ηλικιακό επίπεδο), φάνηκε να συμφωνούν αναφορικά με τη 

σημασία ερωτήσεων που διευκολύνουν βήμα – βήμα τους μαθητές. Οι ερωτήσεις που 

δευτερευόντως αξιοποιούσε  η εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης στόχευαν, αντιθέτως, στην 

ανάπτυξη/επέκταση του τρόπου σκέψης των μαθητών, σημαντική στόχευση για μαθητές 

αυτής της ηλικίας που καλούνται να διαχειριστούν προκλητικές μαθηματικές καταστάσεις, 

όπως η επίλυση προβλήματος. Η συγκεκριμένη διαπίστωση συνάδει με αντίστοιχες που 

συναντώνται στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με τις οποίες ερωτήματα που απαντούν με 

επιχειρήματα ή εξηγούν με μαθηματικό τρόπο, προέρχονται από την επιθυμία του 

εκπαιδευτικού να διερευνήσει τον τρόπο που αποδεικνύουν και αιτιολογούν οι μαθητές, ενώ 

ερωτήσεις τύπου διαχείρισης θεμάτων τάξης, σχετίζονται με την τάση του για διερεύνηση 

της σκέψης και κατανόησης των μαθητών (Hole & McEntee, 1999). 

Η πρακτική της διαχείρισης του λάθους εμφανίστηκε με μικρή συχνότητα από τις 

εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ τάξης και καθόλου από την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης στις 

διδασκαλίες τους. Η χρήση της είχε ως στόχο την πρόκληση των μαθητών να 

αναστοχαστούν τη λαθεμένη σκέψη, κυρίως σε συμβάντα που σχετίζονται με την 

εξατομικευμένη αξιολόγηση συγκεκριμένων μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η 

εξατομικευμένη αξιολόγηση συνηθίζεται από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης κυρίως για να  διαπιστώσουν το επίπεδο κατανόησης της μαθηματικής γνώσης 

ή το επίπεδο της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη. 

Η αξιοποίηση της συμβολής του μαθητή, μια πρακτική που υπογραμμίζει το βαθμό 

εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία  μάθησης, είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται 

πάρα πολύ συχνά από την εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης, αποτελώντας την κυρίαρχη διδακτική 

της πρακτική, και λιγότερο συχνά από τις εκπαιδευτικούς της Β΄ και Στ΄ τάξης, κατέχοντας 

τη δεύτερη θέση στη σειρά προτεραιότητας ανάμεσα στις πρακτικές τους. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία πολλές φορές οι μαθητές εκφράζουν την άποψή τους και ο εκπαιδευτικός 

προσαρμόζει τη διδασκαλία του σε αυτές λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις που 

εξαρτώνται και από το χαρακτήρα του (Lampert, 2001).   

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί των μικρών τάξεων συγκλίνουν στην 

πρακτική της αξιοποίησης της συμβολής του μαθητή, επαναλαμβάνοντας εμφατικά τις 

απαντήσεις τους, συγκριτικά με την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης, η οποία τείνει να 

αποκαλύπτει τις απαντήσεις. Όπως υποστήριξαν οι εκπαιδευτικοί, θεωρούν την ηλικία των 

μαθητών σημαντικό παράγοντα λήψης αποφάσεων και, επομένως, η  διαφοροποίηση ως 
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προς το μέσο αξιοποίησης της συμβολής τους θα μπορούσε να αποδοθεί στη μεγαλύτερη 

ανάγκη διατήρησης της προσοχής και άρα εμπλοκής στα τεκταινόμενα της τάξης που 

αναγνωρίζεται στους μικρούς σε σύγκριση με τους μεγάλους μαθητές. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση οι εκπαιδευτικοί των μικρών τάξεων ωθήθηκαν σε επαναλήψεις των 

απαντήσεων των μαθητών, για να πιστοποιήσουν τη βεβαιότητα κατάκτησης της 

μαθηματικής γνώσης, σε αντίθεση με την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης για την οποία η 

μαθηματική γνώση πιστοποιείται με την αποκάλυψη της απάντησης αλλά και με την 

αποκάλυψη της διαδικασίας για τη διευκόλυνση της σκέψης των μαθητών.  

Με διαφορετική συχνότητα εμφανίζεται η πρακτική της επίδειξης/αναπαράστασης 

στις τρεις εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα,  οι εκπαιδευτικοί της Β΄ και Στ΄ τάξης κάνουν 

περισσότερο συχνή χρήση της σε σχέση με την εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης. Αν και υπάρχει 

διαφορά τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στην ηλικία των μαθητών της Β΄ και Στ΄ τάξης, οι 

εκπαιδευτικοί των τάξεων επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν αρκετά συχνά την αναπαράσταση 

στις διδασκαλίες τους, για να κάνουν κατανοητή τη νέα μαθηματική γνώση. Μέσα από τις 

διδασκαλίες η ερευνήτρια παρατήρησε ότι η εκπαιδευτικός της Β΄ τάξης τείνει να προβαίνει 

σε αναπαραστάσεις στον πίνακα δυσνόητων για τους μαθητές σημείων της διδασκαλίας, 

όπως η ανάλυση ενός αριθμού στις δεκάδες του με τη μορφή γραμμών, ενώ η εκπαιδευτικός 

της Στ΄ τάξης συνηθίζει να επιδεικνύει στον πίνακα την εκτέλεση πράξεων και να αναγράφει 

τα δεδομένα ενός  προβλήματος.  

Η παραπάνω διαφοροποίηση στη χρήση της αναπαράστασης/επίδειξης φαίνεται να 

οφείλεται στη διδακτέα ύλη της κάθε τάξης που θέτει συγκεκριμένους στόχους αλλά και στο 

ηλικιακό επίπεδο των μαθητών που οριοθετεί διαφορετικές δυνατότητες των μαθητών . Η 

εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης, αν και οι μαθητές της βρίσκονται πιο κοντά ηλικιακά  με τους 

μαθητές της Β΄ τάξης, χρησιμοποίησε ελάχιστα την πρακτική της αναπαράστασης, εφόσον, 

σύμφωνα με όσα υποστήριξε στη συνέντευξή της, σημασία για εκείνη έχει ο μαθητής. 

Προτιμά να αξιοποιεί τη συμβολή του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, σηματοδοτώντας 

διαφορετικό κριτήριο επιλογής της συγκεκριμένης πρακτικής από τις άλλες δυο 

εκπαιδευτικούς.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι τρεις εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποίησαν καθόλου στη 

διδακτική τους διαχείριση την αξιοποίηση του παιχνιδιού. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται 

σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία, κυρίως για τις εκπαιδευτικούς των μικρών τάξεων, Β΄ και 

Γ΄, σύμφωνα με την οποία, οι μαθητές βρίσκονται σε ηλικία που το παιχνίδι εμπλέκεται 
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άμεσα στα ενδιαφέροντά τους και διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά τον 

Tapson (1997), το παιχνίδι δημιουργεί συνθήκες μέσω των οποίων προσεγγίζονται οι 

μαθηματικές ιδέες με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές, αφού συμβάλλει τόσο στην 

κατανόηση των παραπάνω ιδεών όσο και στην παροχή κινήτρων που οδηγούν τους μαθητές 

σε ευρύτερη ενασχόληση με τα μαθηματικά.  

Οι πρακτικές που αφορούν στη διαχείριση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στην 

τάξη είναι σχεδόν ανύπαρκτες και για τις τρεις εκπαιδευτικούς κατά τις διδασκαλίες τους. 

Περιορίζονται επικοινωνιακά στον διάλογο και στη φιλική ατμόσφαιρα, επιλέγοντας την 

εξατομικευμένη διαχείριση συγκεκριμένων μαθητών, την οποία, όπως υποστήριξαν και στις 

συνεντεύξεις τους, θεωρούν ως έναν τρόπο να πιστοποιήσουν το επίπεδο κατάκτησης της 

γνώσης των μαθητών τους. Η τόσο συγκλίνουσα επιλογή πρακτικών σε αυτήν την 

προοπτική της διδασκαλίας φαίνεται να απορρέει από τα στερεότυπα που κυριαρχούν στην 

εκπαίδευση αλλά και στο αναλυτικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα των μαθηματικών, όπου η 

έμφαση βρίσκεται στην γνωστική ανάπτυξη και μάλιστα της διαδικαστικής σκέψης των 

μαθητών. Παρόλες τις προσπάθειες αλλαγών και διαφοροποιήσεων που παρουσίασαν οι 

εκπαιδευτικοί κατά τη διαχείριση του γνωστικού πλαισίου, στο επίπεδο της επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασης εμφάνισαν πολύ συγκεκριμένες και παγιωμένες πρακτικές διαχείρισης. 

Η λήψη αποφάσεων από τους εκπαιδευτικούς που οδηγεί στην επιλογή πρακτικών τις 

οποίες χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για την καλύτερη επίτευξη του 

στόχου τους είναι μια διαρκής διαδικασία. Καταγράφηκαν πρακτικές, όπως η χρήση 

παραδειγμάτων, η διατύπωση ερωτήσεων, η διαχείριση του λάθους, η αξιοποίηση της 

συμβολής του μαθητή, καθώς και άλλες πρακτικές που αναφέρονται στην αξιοποίηση του 

παιχνιδιού, στην αξιοποίηση της αναπαράστασης/επίδειξης και στη συμπλήρωση ημιτελούς 

απάντησης που εφαρμόστηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα στο πλαίσιο της διδακτικής 

διαχείρισης των γνωστικών παραμέτρων της διδασκαλίας των μαθηματικών που όμως θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν «κλασικές» και περιορισμένες σε σχέση με την 

επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στην επιλογή των 

πρακτικών που ακολουθούν σε μια μαθηματική τάξη. Για τις εκπαιδευτικούς του δείγματος 

οι πεποιθήσεις τους σχετικά με τα μαθηματικά, η προσωπικότητά τους, η ηλικία των 

μαθητών τους, το αναλυτικό πρόγραμμα είναι μερικοί από τους παράγοντες που τους 

οδήγησαν στην επιλογή πρακτικών όπως η διατύπωση ερωτήσεων, η διαχείριση του λάθους 
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κ. ά.. Οι παραπάνω παράγοντες συντέλεσαν στον καθορισμό της συχνότητα όσον αφορά 

στη χρήση των πρακτικών  κατά τις διδασκαλίες τους. 

Στο δεύτερο επίπεδο της έρευνας αναζητήθηκε το πώς οι παραπάνω πρακτικές 

συνδέονται με τα συμβάντα της τάξης και τη λήψη αποφάσεων που αυτά πυροδοτούν. Οι 

εκπαιδευτικοί και των τριών τάξεων συγκλίνουν στην άποψη ότι τα κρίσιμα συμβάντα τους 

ώθησαν στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις πρακτικές που εφάρμοσαν, καθώς 

πρόκειται για γεγονότα που αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων και 

μέσο με το οποίο μπορούν να γίνουν κατανοητές οι πρακτικές των εκπαιδευτικών (Goodell, 

2006). Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος υποστήριξαν στις συνεντεύξεις τους ότι η λήψη 

αποφάσεων είναι μια διαδικασία που συμβαίνει συνέχεια κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

και οδηγεί σε επιλογές που κατά την κρίση τους εξυπηρετούν καλύτερα τον στόχο τους.  

Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα συμβάντα ως εργαλείο 

παρατήρησης και αναστοχασμού, πρακτική που συμβάλλει στην καλύτερη στήριξη των 

μαθητών και, κατ’ επέκταση, στην επαγγελματική του ανάπτυξη (Σακονίδης, 2012). Οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος επισημαίνουν ως κρίσιμο συμβάν τις ποικίλες αντιδράσεις των 

μαθητών τους, οι οποίες τις οδήγησαν σε διλήμματα ως προς την καταλληλόλητα της 

πρακτικής που ακολουθούσαν και τις ώθησαν σε λήψη αποφάσεων και επιλογή άλλων 

πρακτικών. Στο πλαίσιο των γνωστικών παραμέτρων και οι τρεις χρησιμοποίησαν την 

πρακτική της διατύπωσης ερωτήσεων στις τάξεις τους με μεγάλη συχνότητα.  Στη σχετική 

απόφαση οδηγήθηκαν, ωστόσο, ύστερα από παρατήρηση διαφορετικών συμβάντων που 

προέκυψαν σε κάθε τάξη  κατά τη διδασκαλία τους, τα οποία όμως είχαν μια κοινή 

συνισταμένη, την επιθυμία τους να διαπιστώσουν το επίπεδο κατανόησης της νέας γνώσης. 

 Οι Sherin, Russ, & Colestock (2011), αναφέρουν ότι η παρατήρηση συμβάντων και 

η κατανόηση αυτών μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούν δύο διαδικασίες που 

συνθέτουν την έννοια της παρατήρησης. Γενικότερα, οι παρατηρήσεις μπορεί να είναι 

κομμάτια ενός συνόλου πρακτικών που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε διαφορετικές 

επιλογές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Mason, Researching your own practice: The 

discipline of noticing, 2002). Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η παρατήρηση των 

συμβάντων και η αξιολόγησή τους τις ώθησε στην επιλογή των πρακτικών. Ωστόσο, δεν 

μπορεί να γνωρίζει κανείς με ποια συχνότητα οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν τα κρίσιμα 

συμβάντα και αν η παρατήρησή τους ήταν αποτέλεσμα προσχεδιασμένης ή αυθόρμητης 

διαδικασίας κατά τη διδασκαλία. Σύμφωνα με τις ίδιες, υπήρχαν σημεία στη διδασκαλία 
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τους όπου συνειδητά παρατήρησαν τα κρίσιμα συμβάντα που προέκυψαν από κάποια 

ενέργεια των μαθητών αλλά και σημεία όπου η παρατήρηση έγινε τυχαία.  

Σύμφωνα με την Παπακανδεράκη (2012), υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στη λήψη 

αποφάσεων και στις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί. Τα κρίσιμα συμβάντα  

πυροδοτούν τη λήψη αποφάσεων και διευκολύνουν την κατανόηση των πρακτικών που 

επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς. Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας 

έδειξε ότι οι τρεις εκπαιδευτικοί οδηγήθηκαν σε κοινές πρακτικές, όπως ο διάλογος και η 

εξατομικευμένη διαχείριση συγκεκριμένων μαθητών. Η περιορισμένη συχνότητα 

πρακτικών που εμφανίστηκε στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 

οφείλεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικούς, στην τυποποιημένη μορφή που ακολουθεί η 

διδασκαλία σε μια μαθηματική τάξη, εξαιτίας παραγόντων όπως η έλλειψη χρόνου, το 

σφιχτό αναλυτικό πρόγραμμα, ο μεγάλος αριθμός μαθητών. Ωστόσο, θα μπορούσε να 

διαβλέψει κανείς πίσω από τις επιλογές πρακτικής των εκπαιδευτικών και τις δικές τους 

αδυναμίες σχετικά με το τι είναι σημαντικό να μάθουν οι μαθητές στα μαθηματικά (γνώση 

περιεχομένου) και πως μπορούν να τους στηρίξουν σε αυτήν την κατεύθυνση (παιδαγωγική 

γνώση περιεχομένου) (Beswick & Goos, 2012). Επιπλέον, τις δικές τους πεποιθήσεις για τα 

μαθηματικά, τη μάθηση και τη διδασκαλία τους. 

 Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τα συμβάντα που παρατήρησαν με διαφορετικά 

κριτήρια, εξαιτίας παραγόντων όπως η διακύμανση της ηλικίας των μαθητών, η 

προσωπικότητα των εκπαιδευτικών κ.ά. Για παράδειγμα, και οι τρεις ωθήθηκαν σε λήψη 

αποφάσεων ύστερα από διαπίστωση έλλειψης κατανόησης της νέας γνώσης αλλά  για τις 

εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ τάξης, η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών ήταν 

σημαντικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων, ενώ για την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης 

σημαντικός παράγοντας ήταν η επιθυμία της να παρουσιάσει τη διαφοροποιημένη σκέψη 

των μαθητών που εμφανίστηκε σε μια προβληματική κατάσταση, όπως δήλωσαν. Οι 

εκπαιδευτικοί των μικρών τάξεων θεώρησαν ότι οδηγήθηκαν στη λήψη αποφάσεων και 

επιλογή πρακτικών επηρεασμένες από τη μικρή ηλικία των μαθητών τους καθώς στις μικρές 

ηλικίες πολύ γρήγορα οι μαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους, ενώ η εκπαιδευτικός του 

τελευταίου κύκλου τάξεων έστρεψε την προσοχή της σε κρίσιμα συμβάντα που αφορούσαν 

στην επιθυμία των μαθητών να εκφράσουν τη διαφοροποιημένη τους σκέψη. 

Για την λήψη αποφάσεων και την επιλογή διδακτικών πρακτικών, οι εκπαιδευτικοί 

που αποτέλεσαν το δείγμα συμφώνησαν ότι επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες, 
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διαφοροποιώντας όμως το ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες για την καθεμιά τους.  

Αναφερόμενες σε αυτούς τόνισαν τον αριθμό των μαθητών, την προηγούμενη γνώση τους 

αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, παράγοντες 

όπως η επίδραση του αναλυτικού προγράμματος κατά τη διδασκαλία αποτελούν περιοχές 

στις οποίες εμφανίζονται κρίσιμα συμβάντα που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων και την 

επιλογή πρακτικών (Even & Schwarz, 2003). Η κάθε εκπαιδευτικός υποστήριξε διαφορετικό 

παράγοντα ως τον πιο σημαντικό από τους παραπάνω που την ώθησε στη λήψη αποφάσεων. 

Η διαφορετική τους προσέγγιση φάνηκε να επηρεάζεται από την ιδιοσυγκρασία, την 

εμπειρία και την επαγγελματική κατάρτιση της καθεμιάς, καθώς  σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία η λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία που συνάδει με τις θεωρητικές 

γνώσεις του εκπαιδευτικού και με τις αντιλήψεις του για τη γνώση μέσα από την 

επιστημολογική του εμπειρία (Munby, Russell, & Martin, 2001). 

Η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος οδηγήθηκαν σε λήψη αποφάσεων 

για την επιλογή πρακτικών ύστερα από συνειδητή διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τα 

κρίσιμα συμβάντα αλλά και άλλους παράγοντες που συνθέτουν το μωσαϊκό μιας 

μαθηματικής τάξης. Πιστεύουν ότι η επιλογή των κατάλληλων πρακτικών τις οδήγησε στην 

επίτευξη του γνωστικού τους στόχου. Σύμφωνα με τον Skott (2011),  ο εκπαιδευτικός με τη 

διδασκαλία του και τη λήψη αποφάσεων πραγματοποιεί μια διαδικασία με συγκεκριμένο 

σκοπό εφαρμόζοντας τις πρακτικές του χωρίς περιορισμούς στις οποίες εμπεριέχονται οι 

πεποιθήσεις και οι γνώσεις του.  

Ωστόσο, αν και η διαδικασία λήψης αποφάσεων ήταν αποτέλεσμα συνειδητής 

ενέργειας για τις εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, μία εκ των τριών 

εξέφρασε την επιθυμία της για αλλαγή των αποφάσεών της θεωρώντας ότι η διαδικασία 

μάθησης θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι ο αναστοχασμός μιας 

διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, εστιάζοντας στην παρατήρηση των κρίσιμων 

συμβάντων που τον οδήγησαν σε λήψη αποφάσεων και στην επιλογή των διδακτικών 

πρακτικών, μπορεί να τον οδηγήσει σε αλλαγή αυτών για την καλύτερη επίτευξη των 

στόχων του. 

Συμπερασματικά, η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

λαμβάνουν αποφάσεις ως αποτέλεσμα της ώθησης κρίσιμων συμβάντων τα οποία 

προκύπτουν σε μια μαθηματική τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αποτέλεσμα της 
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λήψης αποφάσεων είναι η επιλογή διδακτικών πρακτικών με στόχο την καλύτερη 

προσέγγιση του διδακτικού αποτελέσματος. 

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, τα αποτελέσματα της 

έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

μια προσπάθεια διαχείρισης των γνωστικών και κοινωνικών παραμέτρων της μάθησης 

αξιοποιούν καθημερινά πρακτικές όπως η χρήση παραδειγμάτων, η διατύπωση ερωτήσεων, 

η διαχείριση του λάθους, η αξιοποίηση της συμβολής του μαθητή, η αξιοποίηση του 

παιχνιδιού, της αναπαράστασης, της ατομικής αξιολόγησης και του διαλόγου. Οι διδακτικές 

πρακτικές της διατύπωσης ερωτήσεων και της αξιοποίησης της συμβολής του μαθητή είναι 

εκείνες που χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερη συχνότητα στις διδασκαλίες τους. 

Σχετικά με τη διαφορά των διδακτικών πρακτικών από τάξη σε τάξη και από 

εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό η έρευνα έδειξε ότι  το εύρος αυτών των πρακτικών είναι 

αξιοσημείωτα περιορισμένο και η ανάπτυξή τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. 

Οι μικρές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται συνδέονται κυρίως με μικρές αποκλίσεις 

στη συχνότητα με την οποία οι πρακτικές επιλέγονται από τις εκπαιδευτικούς των τάξεων 

και οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες όπως στις πεποιθήσεις τους, στην επαγγελματική 

τους κατάρτιση, την εμπειρία τους κ.ά.. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η ιδιαίτερα περιορισμένη 

επιλογή πρακτικών που αφορά στο κοινωνικό πλαίσιο.  

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι τα 

κρίσιμα συμβάντα συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων και την επιλογή διδακτικών 

πρακτικών από αυτούς.  Βασικός ‘μηχανισμός’ προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η 

παρατήρηση και η αξιολόγηση των συμβάντων που οδηγούν σε διλήμματα ως προς την 

καταλληλόλητα των πρακτικών που εφαρμόζουν και σε λήψη αποφάσεων για  τροποποίησή 

τους. Ωστόσο, η παραπάνω ‘ανάγνωση’ βρίσκεται σε αντίθεση με αυτήν που αναδείχτηκε 

από την ανάλυση των διδασκαλιών των τριών εκπαιδευτικών. Η λήψη αποφάσεων για την 

επιλογή των διδακτικών πρακτικών επηρεάστηκε από διαφορετικούς για τον κάθε 

εκπαιδευτικό παράγοντες με τους οποίους αξιολόγησαν τα κρίσιμα συμβάντα, όπως οι 

πεποιθήσεις τους για τη μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών, η διακύμανση της 

ηλικίας των μαθητών, η προσωπικότητά τους. Η διαφοροποίηση στην επιλογή των 

πρακτικών επηρεάστηκε και από παράγοντες όπως ο αριθμός των μαθητών, το αναλυτικό 

πρόγραμμα, η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών, η επαγγελματική τους κατάρτιση κ.α. 

με διαφορετική βαρύτητα για καθένα από αυτούς τους παράγοντες σε  κάθε εκπαιδευτικό.  
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΡΕΥΝΑ  
 

Η  μελέτη που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας δεν μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο γενίκευσης παρά μόνο ένδειξη των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια μαθηματική τάξη. Ο μικρός αριθμός του δείγματος, 

καθώς και ο περιορισμένος αριθμός των παρατηρούμενων διδασκαλιών αποτελούν 

περιοριστικά στοιχεία της έρευνας. Στα παραπάνω να προστεθεί και η πολύ καλή γνωριμία των 

εκπαιδευτικών του δείγματος με την ερευνήτρια, καθώς εργάζονται και συνεργάζονται στον 

ίδιο χώρο σε μακρύ χρονικό διάστημα κάτι που ενδεχομένως επηρέασε την κρίση της 

ερευνήτριας τόσο κατά την παρατήρηση των διδασκαλιών όσο και κατά την ανάλυση των 

δεδομένων. 

Η παρούσα έρευνα μπορεί να επεκταθεί με παρατήρηση των εκπαιδευτικών του 

δείγματος στα επόμενα έτη όπου υπάρχει εναλλαγή των τάξεων διδασκαλίας για την κάθε μία. 

Να ερευνηθούν οι πρακτικές που χρησιμοποιούν και να συγκριθούν με αυτές που 

χρησιμοποίησαν στην συγκεκριμένη έρευνα. Επίσης, να μελετηθούν περαιτέρω οι διδακτικές 

πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα από τις εκπαιδευτικούς, όπως, για 

παράδειγμα,  η διατύπωση ερωτήσεων, ως προς το είδος της ποιότητας χρήσης τους από κάθε 

εκπαιδευτικό  κατά τη διαδικασία μάθησης (δηλαδή, αν η ποιότητα των ερωτήσεων που 

διατυπώθηκαν ήταν ίδια ή όχι). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Δειγματοληπτικά παραθέτεται η πρώτη διδασκαλία της Γ΄ τάξης η οποία περιλαμβάνει 

σε μεγάλο ποσοστό το σύνολο των πρακτικών που παρατηρήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα. 

Απομαγνητοφωνημένη διδασκαλία  Γ΄ τάξης   23/12/2016 

(1.)Δ: Ξεκινάμε πάντα γράφοντας ποιο κομματάκι του κλάσματος όλοι μαζί 

(2)Μαθητές: Κλασματική γραμμή 

(3)Δ: στο κάτω μέρος γράφω τον;; 

(4)Μ: αρι…παρονομαστή 

(5)Δ: τι μου δείχνει ο παρονομαστής; 

(6)Μ: κυρία παγωνιά έχει. 

(7)Δ: παρονομαστής… και τι σημαίνει ο παρονομαστής η κυρία ξέχασε δεν ξέρει…. 

(8)Μ: κυρία ξέχασα τη ζακέτα μου 

(9)Δ: τι μας δείχνει ο παρονομαστείς στο κλάσμα;………… Οι άλλοι δεν ξέρουμε; ….Έλενα;; 

(10)Μ: μας δείχνει τι νούμερο πρέπει να πάρουμε; 

(11)Μ: πόσα θα έχουμε 

(12) Δ: πόσα τι…. 

(13)Μ: πόσα κομμάτια έχει.. 

(14)Δ: πόσα κομμάτια έχω… 

(15)Μ: πάρει 

(16)Μ: χωρίσει 

(17)Δ: χωρίσει. Στο αντικείμενό μου. Πόσα κομμάτια……..ή μάλλον καλύτερα σε πόσα 

κομμάτια……έχω χωρίσει………για παράδειγμα τι πράγμα έχω χωρίσει σε κομμάτια …για 

πείτε μου. (αποφασίζει με ερωτήσεις να προσεγγίσει τους όρους του κλασματος) 

(18)Μ: μία πίτσα. 

(19)Δ:άλλο..πίτσα…τι άλλο  μπορώ να χωρίσω.. Μαρία 

(20)Μ: μπορώ να χωρίσω μια ..πίτα 

(21)Δ: πίτσα, πίτα τι άλλο; 

(22)Μ; σοκολάτα 

(23)Δ: Σοκολάτα ..Χριστίνα 

(24)Μ: τούρτα 

(25)Δ: τούρτα, Στέλλα 

(26)Μ: ντομάτα 

(27)Δ: ντομάτα.. Έλενα…..ένα φρούτο.. Μαρία; 

(28)Μ: πορτοκάλι 

(29)Δ: ένα κουτί το χωρίζω σε ίσα μέρη;…χωρίζω συνήθως τα κουτιά; 

(30)Μ: όχι 

(31)Δ: ένα κουτάλι να το χωρίσω σε ίσα μέρη; 

(32)Μ: πορτοκάλι 

(33)Δ: πορτοκάλι ..σε φέτες πολύ ωραία μπορώ να το χωρίσω σε φέτες το πορτοκάλι.. Ζωή 

ζωή: μήλο 

(34)Δ: ένα μήλο.. Βασίλη 

(35)Μ: ένα κέικ 

(36)Δ: ένα κέικ το κόβω σε… 

(37)Μ: κομμάτια 

(38)Δ: φέτες 

(39)Μ: κυρία, μία μπανάνα 

(40)Δ: μία μπανάνα την κόβω σε.. ροδέλες.. Έλενα 

(41)Μ: μία βασιλόπιτα 
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(42)Δ: τη βασιλόπιτα την κόβω σε κομμάτια Ραφαηλία (αποφασίζει να αφήσει τους μαθητές 

να δώσουν πολλά παραδείγματα και μάλιστα κάποια από αυτά να σχετίζονται και με την 

εορταστική περίοδο) 

(43)Μ: Μία καραμέλα ..αν έχω μόνο μία καραμέλα και προτείνω να την κόψω 

(44)Δ: να κόψω την καραμέλα αλλά και αν έχω όλο το κουτάκι με τις καραμέλες δεν είναι 

χωρισμένο σε…πόσες καραμέλες το κουτάκι; Παράδειγμα σε 10 καραμέλες έχει μέσα 10 άρα 

ένα κουτί καραμέλες είναι χωρισμένο σε 10 καραμέλες. Και αν εγώ θέλω να φάω τις… 

(αποφασίζει να δώσει παράδειγμα) 

(45)Μ: 5 

(46)Δ: τις 5 θα το γράψω πού;; 

(47)Μ: στον αριθμητή 

(48)Δ: στον αριθμητήηη δηλαδή τι μου δείχνει ο αριθμητής;,(αποφασίζει να ξεκαθαρίσει το τι 

σημαίνουν οι όροι του κλασματος) 

(49)Μ: πόσα παιδ… πόσα  

(50)Δ: πόσα κομμάτια θα πάρω;…..Λευτέρη το κατάλαβες τώρα;; 

(51)Μ: ναι 

(52)Μ: είναι σφαίρα 

(53)Δ: μπορούμε.. βεβαίως όπως το πορτοκάλι δεν είναι σφαίρα 

(54)Μ: ναι 

(55)Μ: μια μπάλα 

(56)Μ: κυρία ένα ρόδι 

(57)Δ: το ρόδι μπορούμε να το κόψουμε σε κομμάτια πάρα πολύ ωραία…είχαμε σκεφτεί πάρα 

πολλούς τρόπους να πούμε ποιο κλάσμα;;(αποφασίζει να δώσει παραδείγματα από την 

καθημερινή ζωή) 

(58)Μ: το μισό 

(59)Δ: το μισό.. μισό  εε;;; ένα από τα κλάσματα αυτό που είναι το πιο εύκολο είναι αυτό που 

δείχνει το μισό.. τι σημαίνει ότι έχω μισό. Παίρνω μία πίτσα και την κόβω σε πόσα κομμάτια; 

(60)Μ: σε… στην μέση 

(61)Δ: άρα σε πόσα κομμάτια 

(62)Μ: δύο 

(63)Δ: σε δύο κομμάτια, και τι σημαίνει ότι θα πάρω το μισό;; ότι θα πάρω από αυτά τα δύο 

το.. 

(64) Μ: το ένα 

(65)Δ: το ένα.. πώς το γράφω αυτό σε κλάσμα.. όλοι μαζί 

(66)Μ: ένα δεύτερο 

(67)Δ: και είχαμε πει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να πω ότι πείρα το μισό γιατί αν κόψω την 

πίτσα σε πόσα κομμάτια; 

(68)Μ: πέντε 

(69)Δ: πέντε;…βολεύει;; 

(70)Μ: σε Οκτώ  

(71)Δ: σε 8 τότε τα μισά θα είναι;; 

(72)Μ: τέσσερα 

(73)Δ: άρα το κλάσμα που θα πάρω θα είναι; 

(74)Μ: τέσσερα γραμμή όγδοα 

(75)Δ: τέσσερα όγδοα.. κατευθείαν να το λέτε αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος γιατί αν κόψω 

την τούρτα Θέκλα σε πόσα κομμάτια; 

(76)Θέκλα: σε….πέντε 

(77)Δ: αν κόψω σε πέντε είναι εύκολο να πάρω.. ποιο είναι το μισό από το 5 

(78)Μ: δυόμιση 

(79)Μ: τέσσερα 
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(80)Δ: δεν θέλω αριθμούς.. σε τέσσερα λέει η Έλενα 

(81)Μ: τεράστιο κομμάτι θα είναι 

(82)Δ: μάλλον θα το γράψω μετά.. το μισό θα είναι… Δημήτρη μπροστά σου.. το μισό θα είναι; 

(83)Μ: το 8 

(84)Δ: το 8 είναι το μισό του 4; 

(85)Μ: είναι το 2 

(86)Δ: άρα πώς θα γράψω το μισό; 

(87)Μ; εε..δύο τέταρτα 

(88): δύο τέταρτα και μου είχατε πει και με μεγάλους αριθμούς θυμάστε;;,, 

(89)Μ: ναι  

(90)Δ: παράδειγμα αν κάποιος έχει κερδίσει πόσα ευρώ;(αποφασίζει να δώσει άλλο 

παράδειγμα) 

(91)Μ: εκατό 

(92)Δ: εκατό ευρώ και ξοδέψει τα μισάα 

(93)Μ: θα μείνουν 50 

(94)Δ: θα έχει ξοδέψει τα.. 

(95)Μ: πενήντα 

(96)Δ: τα πενήντα;; 

(97)Μ: από τα 100 

(98)Δ: εκατοστά πολύ ωραία τέλεια ανοίγουμε στη σελίδα 60 …..χονδρό βιβλίο σελίδα 60 το 

λεπτό έχει σελίδα 60; Για πείτε και στην κυρία Βέφα πώς λέγαμε στα μαθηματικά τι κλάσμα 

τις ομάδας τελείωσε την άσκηση; 

(99)Μ: ένα τέταρτο, ένα τέταρτο 

(100)Δ: ένα τέταρτο… σε αυτή την ομάδα; Αλλά αν είχε τελειώσει όλη η ομάδα θα λέγατε; 

(101)Μ: ένα τέταρτο 

(102)Δ: ένα τέταρτο θα λέγατε; 

(103)Μ: τέσσερα τέταρτα 

(104)Δ: τέσσερα τέταρτα.. εδώ που είναι πέντε τα παιδάκια θα λέγαμε ένα πέμπτο αν ένας είχε 

τελειώσει….αν είχε τελειώσει από αυτή την ομάδα…αν είχαν τελειώσει σε αυτή την ομάδα 

δύο παιδιά πώς θα το λέγαμε; 

(105)Μ; δύο τέταρτα 

(106)Δ: δύο τέταρτα και αν είχαν τελειώσει σε αυτή την ομάδα 2 παιδιά; 

(107)Μ: δύο τέταρτα 

(108)Μ: λείπει η Κατερίνα 

(109)Δ:2 τρίτα έτσι όπως είστε τώρα… αν είχανε τελειώσει σε αυτή την ομάδα 3 παιδιά πώς 

θα το λέγαμε το κλάσμα; 

(110)Μ: 1….3 τέταρτα 

(111)Δ: τρία τέταρτα πολύ ωραία…………………. Αν σε αυτήν την ομάδα είχαν τελειώσει 

τρία παιδιά πώς θα το λέγαμε το κλάσμα; 

(112)Μ: τρία πέμπτα 

(113)Δ: τρία πέμπτα γιατί είναι πέντε τα παιδάκια…ξεκινάμε με τη σειρά να διαβάζουμε από 

εκεί.. ξεκίνα Θωμά να μας διαβάζεις την πρώτη εργασία. (αποφασίζει να κάνει εφαρμογή των 

όρων μέσα από την ίδια την τάξη) 

(114)Μ …(χαμηλόφωνα) 

(115)Δ: ακούτε; 

(116)Μ: όχι 

(117)Δ: δυνατά Θωμά με τη δυνατή τη φωνή. 

(118)Μ: Η παρακάτω…..(χαμηλόφωνα)….ίσα μέρη 
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(119)Δ: ποιος έχει ένα υγρό μαντηλάκι. Έπεσε μελάνι αν δεν τον προσέχουμε ο μαρκαδόρος 

μπορεί να σπάσει και να χυθεί η μελάνη…………Υπάρχει όμως λόγος σοβαρός να μιλάτε όλοι 

μαζί; Δεν σας έχει τύχει ποτέ να λερωθείτε με μπογιές; Ναι Θωμά; 

(120)Μ: ωραία συνέχισε Θωμά 

(121)Μ: συμπληρώνω αυτό που.. 

(122)Δ: τι κάνει εκεί πέρα με την ντομάτα; 

(123)Μ: την κόβει.. την κόβει στη μέση 

(124)Δ: τη κόβει στη μέση άρα αν πάρω το ένα κομμάτι από τα δύο τι κλάσμα θα γράψετε πάνω 

από τη δεύτερη εικόνα; 

(125)Μ: ένα δεύτερο 

(126)Δ: ένα δεύτερο.. αν πάρω και τα δύο; 

(127)Μ: δύο δεύτερα 

(128)Δ: δύο δεύτερα, άρα στην πρώτη εικόνα θα γράψουμε ότι αν πάρω το ένα κυκλώστε το 

ένα μέρος της ντομάτας τι κλάσμα είπαμε θα γράψουμε από πάνω; 

(129)Μ; ένα δεύτερο 

(130)Δ: θα γράψουμε το ένα  δεύτερο …στη διπλανή εικόνα σε πόσα κομμάτια την έχουμε 

κόψει; 

(131)Μ: τέσσερα 

(132)Δ: τέσσερα 

(133)Μ: δύο τέταρτα 

(134)Δ: αν πάρουμε τα μισά κυκλώστε τα πόσα είναι τα μισά από τα 4 

(135)Μ: δύο 

(136)Δ: δύο.. κυκλώστε τα δύο και τι κλάσμα θα μας βγει; 

(137)Μ: δύο τέταρτα 

(138)Δ: δύο τέταρτα το γράφουμε…….για να ελέγξουμε, γράψαμε όλοι το 1 δεύτερο έτσι; 

(139)Μ: ναίιιι 

(140)Δ:στην Τρίτη εικόνα γράψαμε τα 3 τέταρτα έτσι; 

(141)Μ: ναίιι 

(142)Δ: πάντα είπαμε ότι τα κομμάτια που έκοψα είναι στον… 

(143) Μ: παρονομαστή.. 

(144)Δ: γιατί μόνο δυο παιδιά το ήξεραν; Ενώ τα κομμάτια που κυκλώσαμε τα πήραμε στον… 

(145)Μ: αριθμητή 

(146)Δ: πολύ ωραία, μας διαβάζει η Έλενα ακριβώς δίπλα, από κάτω μάλλον 

(147)M: συμπληρώνω αυτό που γράφει οι ζωγράφοι και οι μαθηματικοί; 

(148)Δ: οι μαθηματικοί οι πρακτικοί άνθρωποι όλοι μας δηλαδή στην καθημερινή μας ζωή 

χωρίζουμε τα πράγματα σε κομμάτια 

(149)Μ: ναι 

(150)Δ: για να τα μοιραστούμε.. όπως στην πρώτη άσκηση αν θέλουμε να αποδείξουμε με 

ζωγραφιά συνήθως το ολόκληρο πράγμα πώς το κάνουμε;; σαν ένα.. 

(151)Μ: κύκλο 

(152)Δ: κύκλο για να θυμηθούμε τώρα,, το σημαδάκι που είναι μέσα στη μέση του κύκλου 

θυμάται κανείς πώς το λένε; 

(153)Μ: τελίτσα 

(154)Δ: τελίτσα το λένε; 

(155)Μ: άξονα 

(156)Δ: είναι το κε..το κέντρο 

(157)Μ: το κέντρο 

(158)Δ: το κέντρο του κύκλου…σε πόσα κομμάτια θέλει να τον χωρίσουμε; (αποφασίζει να 

περάσει στη γεωμετρία και να  θυμίσει βασικά μέρη του κύκλου) 

(159)Μ: σε.. σε τέσσερα 
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(160)Δ: σε τέσσερα όπως κόβουμε τη βασιλόπιτα πρώτα χωρίζουμε σε..(αποφασίζει να φέρει 

παράδειγμα) 

(161)Μ: του Χριστού 

(162)Δ: σε δύο.. πώς λέμε αυτή εδώ τη γραμμή που περνά από το κέντρο και φτάνει μέχρι τις 

άκρες του κύκλου; Χθες την είπαμε στο ημικύκλιο είναι η…διά 

(163)Μ: διάσταση 

(164)Δ: Διάσταση τη λέμε; Διά-με… 

(165)Μ: Διάμετρο 

(166)Δ: Διάμετρος .. κάνουμε μία διάμετρο και μετά κάνουμε άλλη μία…τι γωνία φτιάχνουμε 

εδώ πέρα για να είμαστε δίκαιοι; 

(167)Μ: εεε… 

(168)Δ: δεν μου απαντάτε όμως και εγώ καταλαβαίνω ότι δεν τα ξέρετε από το προηγούμενο 

κεφάλαιο 

(169)Μ: εεεε…. 

(170)Δ: εδώ θέλω όλα τα ματάκια Ραφαηλία, Εμμανουέλα, Ειρηναίε δεν μπορεί να λέω ένα 

μάθημα που δεν το γράφει το βιβλίο και να μην το παρακολουθείτε απλά να πηγαίνετε 

παρακάτω επειδή είναι εύκολα τα παρακάτω 

(171)Μ: κυρία δεν πάμε παρακάτω 

(172)Δ: τότε γιατί δεν είναι τα μάτια εδώ; Ξαναρωτάω λοιπόν πώς λέγεται το σημαδάκι που 

είναι μέσα στη μέση του κύκλου; Όλοι μαζί 

(173)Μ: κέντρο 

(174)Δ: Πώς λέγεται η ευθεία που περνά από το κέντρο του κύκλου και ενώνει τις άκρες 

(175)Μ: διάμετρος 

(176)Δ: αν κάνω μία διάμετρο έτσι και μία έτσι πώς θα είναι μεταξύ τους; Πες το 

Λευτέρη…είναι μεταξύ τους…τι είπες πρις; 

(177)M: κάθετες 

(178)Δ: κάθετες γιατί οι γωνίες που κάνουν είναι Ευαγγελία; (αποφασίζει να  κάνει επανάληψη 

στις γωνίες και τα είδη τους) 

Ευαγγελία: ορθές 

(179)Δ: ορθές δηλαδή πόσες μοίρες; 

(180)Μ: 90(12:31) 

(181)Δ: 90 μοίρες..90 και 90;; 

(182)Μ: τριακ…εκατόν ογδόντα 

(183)Δ: και 90; 

(184)Μ: 270 

(185)Δ: και 90; 

(186)Μ:360 

(187)Δ: άρα ο κύκλος πόσες μοίρες έχει; 

(188)Μ: 360 

(189)Δ:360 και το κάθε κομματάκι από τα 4 έχει; 

(190)Μ: εεεε… 90 

(191)Δ: 90 πάρα πολύ ωραία.. το κόψαμε στα 4 και τι μας ζητάει εμείς τώρα να πάρουμε; 

(192)Μ:…………….. 

(193)Δ: λογοτέχνες λέει…λογοτέχνες είναι αυτοί που τα λένε όλα με λέξεις. Να διαβάσει η 

Θέκλα τι λένε οι λογοτέχνες, 

(194)M: κόβω μια ντομάτα σε 4 ίσα κομμάτια και παίρνω το 1 

(195)Δ: πώς θα το δείξω με ζωγραφιά ; Εσείς τι πρέπει να κάνετε στον κύκλο; Λέγε Άσπα.. 

(196)M: θα ζωγραφίσουμε ένα… 

(197)Δ: ένα από τα… 

(198)M: κομμάτια 
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(199)Δ: ένα από τα κομμάτια. Από τα πόσα κομμάτια; 

(200)Μ:.. τα τέσσερα 

(201)Δ: για ζωγραφίστε ένα από τα τέσσερα αν δε το έχετε ήδη ζωγραφίσει;,,, οι μαθηματικοί 

έχει κενό.. οι μαθηματικοί θα το γράψουνε πώς αυτό το πράγμα.. με ένα.. 

(202)Μ: με ένα κλάσμα 

(203)Δ: με ένα κλάσμα αυτό το νούμερο λέγεται κλάσμα. Πείτε μου τι θα γράψω.. πρώτα τι θα 

κάνω; Έλενα; 

(204)M: την κλασματική γραμμή 

(205)Δ: και μετά  γράφω στον.. 

(206)M: αριθμητή…παρονομαστή… 

(207)Δ: σε πόσα το έκοψα 

(208)Μ: τέσσερα 

(209)Δ: και πόσα πήρα 

(210)Μ:ένα 

(211)Δ: άρα το κλάσμα μου πώς διαβάζεται; 

(212)Μ: ένα τέταρτο 

(213)Δ: για γράψτε το εκεί που λέει μαθηματικοί.. θα μας διαβάσει τώρα η Ζωή δίπλα τι λένε 

οι λογοτέχνες 

(214)M: κόβω μια ορθογώνια πίτσα σε 12 ίσα κομμάτια και  παίρνω το 1 (αποφασίζει να 

αναφερθεί σε παράδειγμα από την καθημερινή ζωή) 

(215)Δ: ξέρετε που πουλάνε πίτσα με το μέτρο, σε κάποια μαγαζιά; 

(216)Μ: ναι 

(217)Δ:εκείνη είναι ορθογώνια αναγκαστικά. Πήρα λοιπόν ένα μέτρο πίτσα θέλω να την κόψω 

σε 12 κομμάτια για να τη μοιράσω στη μισή τάξη και θα πάρω το 1 από τα 12 άρα 

(218)Μ: ζωγραφίζουμε 1 

(219)Δ: ζωγραφίζουμε το 1 κομμάτι.. για ζωγραφίστε το.. οι μαθηματικοί πρέπει να το πουν 

αυτό με κλάσμα.. και άλλα χέρια να δω 

(220)Μ: ένα.. 

(221)Δ: και άλλα χέρια να δω.. δεν μπορεί μόνο τρία άτομα αυτό να το ξέρουνε πώς θα το 

γράψουν οι μαθηματικοί; …ότι θα πάρουμε το 1 από τα 12;…μόνο μία ομάδα το ξέρει και η 

Ζωή και η Έλενα;.. οι άλλοι δεν ήταν εδώ; Κοιτάω μια συγκεκριμένη ομάδα δύο μάλλον που 

δεν σηκώνει κανείς το χέρι. Πως θα γράψω ότι παίρνω το ένα από τα 12. Όλοι μαζί.. 

(222)Μ: ένα δωδέκατο 

(223)Δ: πάρα πολύ ωραία 

(224)Μ: λάθος 

(225)Δ: τι έκανα λάθος; (αποφασίζει να κάνει λάθος για να ελέγξει αν πο μαθητές προσέχουν 

και γνωρίζουν) 

(226)Μ: το ένα πάνω και το Κάτω 

(227)Δ: τι θα πει… το ένα πάει στον .. 

(228)Μ: παρονομαστή 

(229)Δ: στον παρονομαστή το έχω 

(230)Μ: αριθμητή 

(231)Δ: και το Είναι ο.. 

(232)Μ: παρονομαστής 

(233)Δ: γιατί; 

(234)Μ: γιατί… 

(235)Δ: γιατί έκοψα την πίτσα σε.. 

(236)Μ: σε 12 

(237)Δ: και πήρα το.. 

(238)Μ: 1 
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(239)Δ: δεν πήρα 12 ολόκληρες πίτσες.. αυτό το πράγμα τι σημαίνει.. ότι αφήνω τις πίτσες 

ολόκληρες ένα κομμάτι και τρώω πόσες τέτοιες; 

(240)Μ: 12 

(241)Δ:12.. μπορώ; 

(242)Μ: όχι 

(243)Δ: όχι, δεν θα μου το συνιστούσα. Μας διαβάζει τώρα ο Κωνσταντίνος την άσκηση 2 

(244)M: χαράζω 4 άξονες συμμετρίας στον κύκλο ώστε να χωριστεί σε αυτό σε ίσα μέρη 

(245)Δ:ποιος θα μου θυμίσει τι είναι ο άξονας συμμετρία;…που είχαμε να το μάθουμε…δεν 

μπορεί μόνο τόσο λίγα άτομα να έμαθαν αυτό που το είχαμε για το σπίτι να το μάθουμε.. τι 

είναι ο άξονας συμμετρίας; Είναι ένα κυκλάκι;(αποφασίζει να συνεχίσει την επανάληψη με τον 

άξονα συμμετρίας) 

(246)Μ: όχι 

(247)Δ:όχι είναι μία.. 

(248)Μ: γραμμή 

(249)Δ: πώς τη λέμε τη γραμμή 

(250)Μ: κλασματική γραμμή 

(251)Μ: όχι  όχι 

(252)Δ: γραμμές τις λέμε στη γεωμετρία; 

(253)Μ: όχι …ευθείες 

(254)Δ: άρα κάτι ευθείες εμείς θα κάνουμε.. άρα θα χρειαστούμε ποιο;; 

(255)Μ: χάρακα 

(256)Δ: χάρακα.. για να βλέπω να βγαίνουν οι χάρακες…αλλά είναι μια τυχαία ευθεία.. να 

ορίστε εγώ έκανα μια ευθεία είναι άξονας συμμετρίας; 

(257)Μ: όχι 

(258)Δ: όχι πρέπει…πες το Ασπα τι θα πρέπει να κάνει να… 

(259)M: ενώνει μια.. 

(260)Δ: τι να τον κάνει τον κύκλο; 

(261)M: να τον κάνει.. να είναι 8 κομμάτια 

(262)Δ: αυτό;; ο άξονας συμμετρίας χωρίζει κάτι σε 8 κομμάτια; 

(263)Μ: όχι 

(264)Δ: ο άξονας συμμετρίας είναι μία ευθεία πού; 

(265)Μ: που ενώνει… το κάνει …να…το χωρίζει στη μέση.. 

(266)Δ: χωρίζει ένα τι 

(267)Μ: ένα.. 

(268)Δ: ένα τι.. Σχήμα, το χωρίζει με τέτοιο τρόπο ώστε.. 

(269)Μ: να είναι και οι δύο πλευρές ίσες 

(270)Δ: να πέφτουν ακριβώς τα κομμάτια το ένα πάνω στ;; 

(271)Μ: άλλο 

(272)Δ: γιατί.. για κοιτάξτε λίγο.. έχω ένα…ένα χονδρό ποντίκι (αποφασίζει να χρησιμοποιήσει 

παράδειγμα από τη ζωή της, της αρέσουν τα ποντικάκια) 

(273)Μ: κυρία δεν είναι όμορφο 

(274)Δ: χονδρό είναι και άσχημο…ωραία, το χώρισα στη μέση, είναι άξονας συμμετρία; 

(275)Μ: όχι 

(276)Δ: είναι άξονας συμμετρίας; 

(277)Μ: όχι 

(278)Δ: όχι. Το χώρισα στη μέση ας πούμε ότι το στοματάκι είναι εδώ 

(279)Μ: είναι.. 

(280)Δ: άρα πρέπει να το χωρίζω στη μέση με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα μισό να πέφτει πάνω 

στο.. 

(281)Μ: άλλο 
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(282)Δ: ο άξονας.. μάλλον ο κύκλος πόσους άξονες έχει; 

(283)Μ: οκτ.. έεεε.. άπειρους…ενενήντα 

(284)Δ: πες το.. 

(285)Μ: άπειρους 

(286)Δ: άπειρους όπου και.. αρκεί να τραβήξω σωστά όχι έξω από τον κύκλο να είναι.. η μόνο 

να τον ακουμπάει. Από πού πρέπει να περνάν όλοι οι άξονες συμμετρίας από τον  

(287)Μ: κέντρο 

(288)Δ: κέντρο 

(289)Μ: από τις τελίτσες 

(290)Δ: ποιες από τις πάνω ή αυτήν; 

(291) Μ: από τη μέση.. από το κέντρο 

(292)Δ: δηλαδή πώς λέγεται αυτό εδώ; Είναι μία δι 

(293)Μ: δια 

(294)Δ: δια.. 

(295)Μ: μέτρο 

(296)Δ: Αααα, κάθε διάμετρος που.. είναι άπειρες οι διάμετροι είναι άξονας συμμετρίας πολύ 

ωραία εδώ τις θέλουμε και τις άπειρες όλες δηλαδή.. 

(297)Μ: όχι 

(298)Δ: όχι πόσες θα κάνουμε 

(299)Μ:8 

(300):8; 

(301)Μ: 4 

(302)Δ:4..για πάρτε το χάρακα.. μία, δύο όπως η βασιλόπιτα σας έχει έτοιμα τα σημαδάκια 

(303)Μ: κυρία εγώ τελείωσα 

(304)Δ: μία δύο τρεις…τέσσερις 

(305)Μ: κυρία επιτρέπεται να μετατρέψουμε τον κύκλο σε πίτσα;(αποφασίζει να μεταφέρει τη 

μαθηματική έννοια σε κάτι πιο καθημερινό για τους μαθητές) 

(306)Δ: ότι φανταστείτε, τούρτα , πίτσα, ανάλογα τι όρεξη έχετε αυτή τη στιγμή. …Μπακλαβά 

θέλει η κυρία Βέφα.. 

(307)Μ: και εγώ μπακλαβά.. 

(308)Δ: μια γιγάντια σβηστήρα που θα τη μοιραστούμε αυτή τη στιγμή….έχει …πώς θα τη 

μοιραστούμε: 

…………… 

(309)Μ: πόσοι θα τη μοιραστούμε; 

(310)Μ: δύο 

(311)Δ: δύο; 8 θα τη μοιραστούν, πώς θα το γράψω; 

(312)Μ: ένα όγδοο 

(313)Δ: ο καθένας θα πάρει το ένα όγδοο, το γράψαμε το κλάσμα δίπλα.  

(314)Μ: ναι 

(315)Δ: Για χρωματίστε το ένα όγδοο…δε μου λέτε έχει σημασία ποιο όγδοο χρωματίζω;…Σε 

ποιο μάθημα…σε ποιο μάθημα, φωνάζω τώρα γιατί μιλάτε, σε ποιο μάθημα έχετε συναντήσει 

τη λέξη όγδοα; 

……………………………………. 

(316)Δ: Θέκλα; 

(317)Μ: στη μουσική(αποφασίζει να εμπλέξει στη διδασκαλία τη μουσική που αγαπά πολύ) 

(318)Δ: στην μουσική, χωρίζω την ολόκληρη νότα σε οκτώ όγδοα…άρα η μουσική είναι 

γεμάτη από κλάσματα και το να ξέρουμε τα κλάσματα μας βοηθάει να μετράμε στη μουσική… 

δεν υπάρχει μουσικός που να μην ξέρει κλάσματα.. δεν γίνεται.. αν καταλαβαίνεις να μετράς 

τη μουσική καταλαβαίνεις τα κλάσματα 

………………………. 
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(319)Δ: τι θα πει μετράω σε 2 τέταρτα; Τέταρτο είναι.. χωρίζω μια ολόκληρη νότα που είναι 

τέσσερα τέταρτα αλλά εγώ τα χτυπάω και τα τέσσερα; 

(320)Μ: όχι 

(321)Δ: όχι γιατί η μουσική είναι μαθηματικά οι κανόνες της μουσικής είναι μαθηματικά δεν 

είναι γλώσσα όπως και οι κανόνες της γλώσσας όποιος καταλαβαίνει στη γλώσσα να βρίσκει 

ρήματα, υποκείμενα, μαθηματική ικανότητα είναι. 

(322)Μ: αλήθεια; 

(323)Δ: ναι τα μαθηματικά είναι τρόπος να σκεφτόμαστε τον κόσμο η μουσική…λέγε Ράνια 

(324)Μ: Επίσης τα μαθηματικά πρέπει να τα ξέρουμε για την καθημερινή μας ζωή 

(325)Δ: εννοείται να μας έφερε χθες η Μάρθα στον όμιλο μια συνταγή που δεν έλεγε τι 

ποσότητες έπρεπε να βάλουμε από τα υλικά 

(326)Μ: ααα.. ναι σωστά 

(327)Δ: και λέω τώρα εγώ να πάρω 10 κιλά μπισκότα να ρίξω πέντε σακούλια κακάο, θα βγει 

η συνταγή; 

(328)Μ: όχι 

(329)Δ: και να βάλω τόσο λίγη ζάχαρη θα βγει το γλυκό; 

(330) Μ: όχι 

(331)Δ: άρα τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή είναι απαραίτητα. 

(332)Μ: και η γλώσσα 

(333)Δ: παντού γύρω μας οι υπολογιστές περιέχουν μαθηματικά, η μουσική που ακούμε για να 

γραφτεί έχει μαθηματικά στα κορίτσια που θα δείξουνε το βαλς τι σας έμαθε η κυρία Εύη να 

μετράτε δεν σας έμαθε; 

(334)Μ: ναι κυρία 

(335)Δ: πώς μετρούσατε; Ένα δύο τρία, ένα δυο τρία, ένα δύο τρία.. στοπ.. σε τι μετρούσατε;.. 

σε;; 

(336)Μ: παλαμάκια 

(337)Δ: σε παλαμάκια που ήταν όγδοα, σε κάθε μέτρο μετρούσατε δύο φορές από ένα δύο 

τρία…ένα δύο τρία, ένα δύο τρία για να μην λέμε τέσσερα πέντε έξι.. θα μπορούσε να ήταν ένα 

δύο τρία τέσσερα πέντε έξι, ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι.. άρα σε τι μετρούσαμε είπαμε; Σε 

τέταρτα; 

(338)Μ: σε έξι 

(339) Δ: σε δέκατα; 

(340)Μ: τρίτα; 

(341)Δ: τρίτα δεν υπάρχουν 

(342)Μ: σε όγδοα 

(343)Δ: σε όγδοα.. σε όγδοα μετρούσαμε.. ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι, 

(344)Μ: δύο, δύο, δύο(αποφασίζει να παρουσιάσει τις διδασκόμενες έννοιες μέσα από τη 

δράση των παιδιών για τη χριστουγεννιάτική γιορτή) 

(345)Δ: το βαλς που χορεύατε ήταν σε έξι όγδοα. Το Βιενέζικο βαλς που μετριέται έτσι είναι 

σε έξι όγδοα.. αν δεν το ξέρω αυτό μπορώ να πάω να το χορέψω; Αν μετράω σε τρίτα που 

είπατε πριν.. αν πάω εγώ να χορέψω βαλς και μετράω ένα δύο, ένα δύο βαλς θα μου βγει αυτό 

το πράγμα; 

(346)Μ: όχι 

(347)Δ: όχι, κάτι άλλο ναι βαλς όχι………..αν χορέψω πιο αργό βαλς και δεν μετράω ένα δυο 

τρία τέσσερα πέντε έξι αλλά μετράω…εδώ μάθημα είναι και αυτό.. ένα δύο τρία, ένα δύο τρία 

τώρα μετράω γρήγορα σε όγδοα; Μετράω σε όγδοα; 

(348)Μ: όχι 

(349)Δ: όχι μετράω σε πιο μεγάλη αξία.. σε τι μετράω.. για να το φτιάξουμε.. έκοψα λοιπόν τη 

νότα μου σε μεγάλα κομμάτια ή σε μικρότερα; 

(350)Μ: σε μεγαλύτερα 
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(351)Δ: άρα όχι σε όγδοα.. σε τι την έκοψα; 

(352)Μ: σε τέσσερα 

(353)Δ: σε τέσσερα κομμάτια.. πόσα μετρούσα από τα τέσσερα; Ένα.. 

(354)Μ: δύο τρία, ένα δύο τρία 

(355)Δ: άρα σε τι είναι το κανονικό βαλς; 

(356)Μ: σε τρία 

(357)Δ: είναι πιο αργό σε τρία τι; 

(358)Μ; όγδοα 

(359)Μ: τέταρτα 

(360)Δ: άρα όταν μου πουν χόρεψε βιενέζικο βαλς μετράω ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι 

(361)Μ: ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι 

(362)Δ: γρήγορα όγδοα.. μικρά κομματάκια.. και έξι από αυτά.. αν μου πουν χόρεψε ένα 

γερμανικό βαλς που είναι πιο αργό και κάνεις μεγάλα βήματα πιο μεγάλα δεν κάνεις δηλαδή 

ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι αλλά κάνεις ένα τετράγωνο ας πούμε ένα δύο τρία που είναι 

πιο μεγάλα βήματα ένα δύο τρία πιο μεγάλο βήμα άρα δεν θα μετράω σε μικρές νοτούλες θα 

μετράω σε μεγαλύτερες.. ποιος το κάνει αυτό; Θα μετράω σε μεγαλύτερες όχι σε όγδοα αλλά 

σε… 

(363)Μ: τέταρτα 

(364)Δ: άρα θα μετράω πόσα από αυτά; 

(365)Μ: τρία 

(366)Δ: ένα δύο τρία εντάξει; Άλλο χορό θα χορέψω στο ένα και άλλο στο άλλο. 

(367)Μ: για να κάνουμε.. 

(368)Δ: γρήγορα θα μου πείτε.. διαβάζει ο Ανδρέας 

(369)Μ: ………….. 

(370)Δ: άντε παιδί μου 

(371)Μ: συνδέω με μία γραμμή κάθε κλάσμα με την εικόνα που αντιστοιχεί 

(372)Δ: όλοι μαζί ποιο κλάσμα είναι το πρώτο; 

(373)Μ: ένα όγδοο 

(374)Δ: το ζωγραφισμένο ρωτάω 

(375)Μ: ένα τρίτο 

(376)Δ: άρα τραβάμε γραμμή στο ένα τρίτο όλοι μαζί το δεύτερο 

(377)Μ: ένα τέταρτο 

(378)Δ: τραβάμε γραμμή στο ένα τέταρτο 

(379)Μ: ένα έβδομο 

(380)Δ: τι είναι 

(381)Μ: ένα έβδομο 

(382)Μ: και μετά ένα πέμπτο.. πανεύκολο 

(383)Μ: μετά ένα έβδομο 

(384)Δ: δύσκολα 

(385)Μ: όχι 

(386)Δ: κλείνουμε το χονδρό και ανοίγουμε το λεπτό βιβλίο……..σελίδα 26……σσσς μπροστά 

σας μας διαβάζει η Ράνια την πρώτη εργασία 

(387)Μ: Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα δεύτερο βάλε χ στο κουτάκι 

(388)Δ: το πρώτο είναι ένα δεύτερο; 

(389)Μ: όχι 

(390)Δ: γιατί; Χεράκια.. ¨Έλενα 

(391)Μ: επειδή είναι μόνοοο 

(392)Δ: δεν είναι χωρισμένο σε…τι μέρος.. τα κλάσματα σημαίνει ότι έχω χωρίσει σε τι 

μέρη…τυχαία;; 

(393)Μ: όχι 
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(394)Δ: σε.. 

(395)Μ: ίσα 

(396)Δ: ίσα είναι σε ίσα μέρη χωρισμένο; 

(397)Μ: όχι 

(398)Δ: όχι το δεύτερο είναι σε ίσα μέρη χωρισμένο 

(399)Μ: ναι είναι 

(400)Δ: Ναι αλλά… 

(401)Μ: ναι αλλά είναι χωρισμένο σε τέσσερα 

(402)Δ: αλλά είναι ένα.. 

(403)Μ: τρίτο 

(404)Μ: τέταρτο 

(405)Δ: τέταρτο.. για κοιτάξτε το.. έχω το ..τι σχήμα είναι αυτό; 

(406)Μ: τετράγωνο 

(407)Δ: και τραβάω τη διαγώνιο 

(408)Μ: διαγώνιο 

(409)Δ: και την μία και την άλλη και πήρα αυτό εδώ το έχω χωρίσει σε δύο μέρη; 

(410)Μ: όχι 

(411)Δ: Έχω πάρει το 

(412)Μ: ένα 

(413)Δ: ένα τι… 

(414)Μ: τέταρτο 

(415)Δ: για γράψτε από πάνω ένα τέταρτο.. αν σβήσω όμως τη μία διαγώνιο…και πάρω αυτό 

το κομμάτι ..τώρα τι έκανα 

(416)Μ: ένα.. 

(417)Δ: άρα τι θα βάλουμε από κάτω; 

(418)Μ: χ 

(419)Δ: μας διαβάζει τώρα η Άσπα από κάτω ακριβώς την επόμενη ερώτηση 

(420): ποιο από τα παρακάτω είναι το ένα τέταρτο. Βάλε χ στο κουτάκι 

(421)Δ: σε ποιο κουτάκι θα βάλουμε είναι ίδια άσκηση αλλά.. 

(422)Μ: στο δεύτερο 

(423)Δ: στο δεύτερο κουτάκι πολύ ωραία Κωνσταντίνε. Εντάξει; Το σημειώσαμε εμείς από 

πριν αυτόο αν φέρω και τις δύο πώς τις είπαμε τις γραμμές αυτές; 

(424)Μ: διαγώνιος 

(425)Δ: τις δυο διαγώνιους το έχω χωρίσει σε τέσσερα ίσα μέρη. Μας διαβάζει την επόμενη 

άσκηση ο Βασίλης 

(426)Μ: χωρίζω.. χρωματίζω όσο λέει το κλάσμα. Γράφω από κάτω πώς το εκφράζουμε με 

λόγια 

(427)Δ: τι θα γράψουμε στη γραμμούλα ποιο είναι το πρώτο κλάσμα.. όλοι μαζί 

(428)Μ:  ένα έκτο 

(429)Δ: το γράφουμε με λέξεις ένα έκτο.. και πόσα θα ζωγραφίσετε; 

(430)Μ: ένα.. 

(431)Δ: ένα από τα .. 

(432)Μ: έξι 

(433)Δ: έξι…..πόσοι είστε έτοιμοι να δω χεράκια; Εμμανουέλα και Λένα πάλι μεταξύ σας 

μιλάτε;.. αυτό το λέει το κλάσμα.. δεν θέλει παιδί μου με αριθμό με λέξη, το έχει το κλάσμα με 

αριθμό…το διπλανό κλάσμα όλοι μαζί πώς το λένε 

(434)Μ: ένα όγδοο 

(435)Δ: ή όπως έλεγε κ.Βέφα ο κ,Τρικολίδης ο μαέστρος ένα όχτοο, όχτοο  γιατί ήταν Γερμανός 

και δεν μπορούσε να πει το γ μπορούσε να πει χ, όχτοο, τα όχτοα μετράτε ..έτσι έλεγε 

(αποφασίζει και πάλι να κάνει αναφορά σε κάτι που αφορά προσωπική εμπειρία) 
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(436)Μ: οχτοο 

(437)Δ: ένα όγδοο..όχτοο..τι παίζετε εκεί..τριχωνάκια 

(438)Μ: όχτοα, όχτοα 

(439)Δ: τι θα ζωγραφίσουμε; 

(440)Μ: ένα από τα οχτό 

(441)Δ: το ένα όχτοο..μας διαβάζει τώρα η Έλενα την αποκάτω άσκηση 

(442): Χωρίζω και χρωματίζω 

(443)Δ: τι εργαλείο θα χρειαστούμε; 

(444)Μ: χάρακα 

(445)Δ: χάρακα στην πρώτη πίτσα, τούρτα δεν ξέρω τι.. 

(446)Μ: τούρτα 

(447)Δ: την χωρίζουμε σε πόσα κομμάτια; 

(448)Μ: ένα σε όγδοο 

(449)Μ: σε οκτώ 

(450)Δ: σε οκτώ και θα χρωματίσουμε μόνο το.. 

(451)Μ: ένα 

(452)Δ: για κάντε το.. να περνάω να βλέπω.. ήδη η Ευαγγελία σχεδόν το έχει τελειώσει η 

Ειρήνη το έχει τελειώσει.. χάρακα.. δεν θα μου έρχεστε χωρίς χάρακα στο σχολείο 

(453)Μ: εγώ έχω γνώμονα 

(454)Δ: και γνώμονας μας κάνει βεβαίως…………….όσοι τελειώσετε στο διπλανό κλάσμα σε 

πόσα μέρη θα χωρίσετε την πίτσα του μέτρου;   Μμμ 

(455)Μ: σε εννιά 

(456)Δ: σε εννιά και θα χρωματίσουμε το.. 

(457)Μ: ένα 

(458)Δ: ένα.. για να σας δώσω λίγο χρόνο να τα τελειώσετε αυτά…πολύ ωραία 

(459)Μ: με τι χρώμα 

(460)Δ: με το μολύβι σας το σκιάζετε 

(461)Μ: όλη την πίτσα τη βάζουμε; 

(462)Δ: τι σου λέει να βάλεις; Πόσα κομμάτια από τα 8…ένα από τα 8 ..πόσοι 

τελειώσατε…εντάξει δίνουμε ακόμα λίγο χρόνο για να δω Γιώργο…(γίνεται έλεγχος και 

διορθώσεις από τη δασκάλα στους μαθητές περνώντας από τα θρανία)….θα μας διαβάσει η 

Χριστίνα την επόμενη άσκηση στη διπλανή σελίδα 

(463)Μ: Γράφω με κλάσμα πόσο είναι το χρωματισμένο μέρος 

(464)Δ: Όλοι μαζί μου λέτε πόσο.. 

(465)Μ: ένα τέταρτο 

(466)Δ: για να το γράψουμε δίπλα στο κουτάκι 

(467)Μ; ένα δεύτερο 

(468)Δ: από κάτω 

(469)Μ: ένα τέταρτο, 

(470)Δ: από κάτω ένα τέταρτο από κάτω.. 

(471)Μ: ένα δέκατο 

(472)Δ: είναι δέκα τα κομματάκια μετρήσατε καλά; 

(473)Μ: ναι.. ένα τρίτο 

(474)Δ: πού πήγατε; Αα στα αβγουλάκια.. ένα τρίτο.. ωραία δεν το είδα ότι έχει αβγουλάκια.. 

πάμε στη διπλανή στήλη 

(475)Μ: ένα όγδοο 

(476)Μ: ένα τρίτο 

(477)Μ: ένα έβδομο 

(478)Μ: ένα πέμπτο 

(479)Μ: πανεύκολο 
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(480)Δ: μας διαβάζει η Στέλλα την τελευταία άσκηση 

(481): λέει το κλάσμα 

(482)Δ: ααα προσοχή τώρα εδώ,, πώς θα χωρίσουμε το μισό ένας τρόπος είναι να μετρήσουμε 

πόσες γραμμές έχει.. πόσες γραμμές έχει το πρώτο σχήμα; 

(483)Μ: τέσσερις 

(484)Δ: το πρώτο σχήμα έχει 4 γραμμές 

(485)Μ: δέκα 

(486)Δ: δέκα γραμμές έχει; Γραμμές είναι έτσι.. 

(487)Μ: πέντε 

(488)Δ: πέντε. Πόσες στήλες έχει; 

(489)Μ: δέκα 

(490)Δ: δέκα δε μου λέτε ποιο είναι πιο βολικό να το κόψω στη μέση το5 ή το 10; 

(491)Μ: το 10 

(492)Μ: το 5  

(493)Δ: το 10 το μισό του 10 είναι; 

(494)Μ: το 5 

(495)Δ: άρα θα χρωματίσουμε 5 στήλες. Χρωματίστε 5 στήλες να σας δω… το υπόλοιπο παιδιά 

θα συνεχίσουμε την επόμενη ώρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Ημι-δομημένη Συνέντευξη εκπαιδευτικού (1η ) 
 

1. Ποιο είναι το φύλο σας; 

          Α. Γυναίκα              Β. Άνδρας 

 

2. Τοποθετείστε την ηλικία σας μεταξύ : 

           Α. 20-30     Β. 30-40       Γ. 40-50      Δ. 50-60 

 

3. Από ποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα αποφοιτήσατε και πότε; 

 

 

4. Έχετε άλλα τυπικά προσόντα όπως πτυχία, επιμορφώσεις , ΤΠΕ κ.α.; 

 

 

5. Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε; Σε ποιες τάξεις έχετε διδάξει έως σήμερα;  

 

 

6. Έχετε προσφέρει υπηρεσίες και στην ιδιωτική εκπαίδευση;  Πού και για πόσο διάστημα; 

 

 

7. Πόσα χρόνια διδάσκετε στο συγκεκριμένο σχολείο;  

 

8. Ποιες τάξεις διδάξατε και σε ποια διδάσκετε την τρέχουσα σχολική χρονιά; Πόσα χρόνια  

        διδάσκετε στη συγκεκριμένη τάξη; 

 

 

9. Θα θέλαμε την άποψή σας για το μάθημα των μαθηματικών:   

- Γιατί πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν μαθηματικά; 

- Ποια ήταν η σχέση σας με τα μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο;  Σήμερα; 

- Ποιες νομίζετε ότι είναι οι βασικές μαθηματικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας 

τελειόφοιτος του δημοτικού σχολείου; 

- Δυσκολεύονται οι μαθητές στα μαθηματικά σήμερα; Όλοι;  Σε όλα; Πού νομίζετε ότι 

οφείλεται αυτό;   

- Ποιες αδυναμίες θα καταγράφατε στην τάξη σας σχετικά με το γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών στα μαθηματικά;  

- Σε ποια σημεία του μαθηματικού περιεχομένου πιστεύετε ότι υπερέχουν οι μαθητές σας; 

- Πώς νομίζετε ότι διαφέρει η διδασκαλία των μαθηματικών από τη διδασκαλία άλλων 

μαθημάτων;  Ποια θα λέγατε ότι είναι τα αδύνατα και ποια τα δυνατά σημεία της δικής 

σας διδασκαλίας στα μαθηματικά; 

- Πώς θα προσεγγίζατε μια μαθηματική έννοια κατά τη διδασκαλία σας ώστε να γίνει όσο 

το δυνατόν περισσότερο κατανοητή από τους μαθητές σας; Δώστε ένα παράδειγμα. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Δίκτυα διδακτικών πρακτικών  Β΄, Γ΄, Στ΄ τάξεων  

Δίκτυο διδακτικών πρακτικών Β΄ τάξη : 1η διδασκαλία 
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Δίκτυο διδακτικών πρακτικών Β΄ τάξη : 2η διδασκαλία 
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Δίκτυο διδακτικών πρακτικών Β΄ τάξη : 3η διδασκαλία 
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Συγκεντρωτικό δίκτυο διδακτικών πρακτικών Β΄ τάξης 
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Δίκτυο διδακτικών πρακτικών Γ΄ τάξη : 1η διδασκαλία 
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Δίκτυο διδακτικών πρακτικών Γ΄ τάξη : 2η διδασκαλία 
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159 
 

 

Δίκτυο διδακτικών πρακτικών Γ΄ τάξη : 3η διδασκαλία 
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Συγκεντρωτικό δίκτυο διδακτικών πρακτικών Γ΄ τάξης  
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Δίκτυο διδακτικών πρακτικών Στ΄ τάξη : 1η διδασκαλία 
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Δίκτυο διδακτικών πρακτικών Στ΄ τάξη : 2η διδασκαλία 
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Συγκεντρωτικό δίκτυο διδακτικών πρακτικών Στ΄ τάξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

Ημι- δομημένη συνέντευξη   (2η )  
 

ΦΑΣΗ  Α   (τάξη Β΄) 

1. Ένας εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία του χρησιμοποιεί διάφορους, συγκεκριμένους τρόπους 

– πρακτικές για να πετύχει τους στόχους του, δηλαδή, να βοηθήσει τους μαθητές να προσεγγίσουν 

την ιδέα που μελετάται στην τάξη.  

a. Ποιοι νομίζετε ότι είναι αυτοί οι τρόποι/ οι πρακτικές στα μαθηματικά;  Οι πλέον 

συνηθισμένοι; 

b. Εσείς ποιους τρόπους/ πρακτικές χρησιμοποιείτε συνήθως κατά τη διδασκαλία των 

μαθηματικών; 

c. Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα από την τάξη σας; 

 

2. Από τι/ ποιους παράγοντες νομίζετε ότι εξαρτάται το ποιες πρακτικές θα επιλέξει να 

αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός κάθε φορά κατά τη διδασκαλία του στα μαθηματικά; 

a. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν/ καθορίζουν τις δικές σας; Παραδείγματα; 

 

3. Νομίζετε ότι η «τάξη» που διδάσκει ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει κάποιο σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή αυτών των πρακτικών;  Ποιον;  Παράδειγμα; 

 

4. Νομίζετε ότι ο παράγοντας «μαθητές» ως σύνολο επηρεάζει τον εκπαιδευτικό στην επιλογή 

συγκεκριμένης πρακτικής; Πως; 

a. Οι μαθητές μεμονωμένα; Πως; 

b. Ένα παράδειγμα για αυτό; 

 

5. Πιστεύετε ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών: 

a. Για τα μαθηματικά 

b. Για τη μάθηση στα μαθηματικά 

c. Για τη διδασκαλία των μαθηματικών 

παίζουν ρόλο στην επιλογή των πρακτικών του στη διδασκαλία του μαθήματος των 

μαθηματικών;  Πως στην κάθε περίπτωση;  Παράδειγμα για την κάθε περίπτωση; 

6. Πιστεύετε ότι η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (προπτυχιακές σπουδές, 

μεταπτυχιακές σπουδές, επιμόρφωση) αποτελεί παράγοντα επιλογής συγκεκριμένων πρακτικών 

που υιοθετούν/εφαρμόζουν στη διάρκεια των μαθημάτων τους στα μαθηματικά;   

a. Πως θα εντοπίζατε αυτό που αναφέρατε παραπάνω στην τάξη; Δώστε ένα παράδειγμα. 

 

7. Ποιος άλλος παράγοντας πιστεύετε ότι επηρεάζει τον εκπαιδευτικό ώστε να επιλέξει και να 

εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του; Δώστε ένα 

παράδειγμα για αυτήν την περίπτωση. 
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ΦΑΣΗ Β 

1. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η δράση του εκπαιδευτικού στην τάξη των μαθηματικών είναι 

μια συνεχής διαδικασία λήψης αποφάσεων;  Ποια είναι η άποψή σας;  Γιατί συμβαίνει αυτό; 

 

2. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που πυροδοτεί και οδηγεί τον εκπαιδευτικό στη λήψη συγκεκριμένων 

αποφάσεων στη διδασκαλία του; 

 

a. Τι ακολουθεί τη λήψη μιας απόφασης από τον εκπαιδευτικό; Παράδειγμα; 

 

3. H έρευνα δείχνει πως η λήψη κρίσιμων διδακτικών αποφάσεων προκύπτει εξαιτίας: 

 

a. Συμβάντων / γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά τη ροή της διδασκαλίας στην τάξη 

που οδηγούν τον εκπαιδευτικό σε «διλημματική κατάσταση» και τον «αναγκάζουν» να 

λάβει κάποιες αποφάσεις και να προβεί σε συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές 

 

Συμφωνείτε;  Εξηγείστε.  Παράδειγμα από τη διδακτική σας εμπειρία; 

 

4. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας μια από τις διδακτικές πρακτικές που επιλέξατε με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα ήταν η διατύπωση ερωτήσεων. Τι σας οδήγησε στη συγκεκριμένη 

επιλογή; 

 

5. Το παρακάτω απόσπασμα είναι από την 1η σας διδασκαλία και αφορά την υιοθέτηση/  διατύπωση 

συγκεκριμένου τύπου ερωτήσεων ως διδακτική πρακτική.  

 

Δ: Το βιβλίο του μαθητή στην πρώτη σελίδα, για να δούμε τι σκέπτονται; Τι 

     σκέπτονται;…εδώ…για να διαβάσει κάποιος …Σωτήρη για διάβασε; 

Μ: Εδώ 

Δ: Ναι,, ναι 

Μ: Στα συννεφάκια;; 

Δ: Στα συννεφάκια,  ναιι… 

Μ: Εμείς είμαστε πιο πολλές. Εμείς όλες μαζί είμαστε 7 και εσύ είσαι μόνο 1 

Δ: Άρα τι λέει η 1;; Ποιες είναι οι 7 και ποια είναι η 1; Για να δούμε τι λέει η 1, για να    

     ακούσω, Ιωάννα; 

Μ: Το 7 λέει, εμείς είμαστε πιο πολλές.. {4:35 – 5:20} 

a. Ποιο συμβάν σας οδήγησε στο να επιλέξετε τη συγκεκριμένη πρακτική στο σημείο 

αυτό της διδασκαλίας σας;   

 

b. Ποια ήταν η απόφαση που λάβατε εξαιτίας του συγκεκριμένου συμβάντος;   

 

c. Θεωρείτε πως ήταν αποτελεσματική; Εξηγείστε 

 

d. Ήταν συνειδητή η ανωτέρω διαδικασία; Γιατί; 
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e. d. Θα αλλάζατε κάτι σήμερα; Τι και γιατί; 

 

6. Το απόσπασμα που ακολουθεί βρίσκεται στη 2η διδασκαλίας σας και αφορά την αξιοποίηση της 

συμβολής του μαθητή κυρίως με ανολοκλήρωτες φράσεις ως διδακτική πρακτική.  

 

Δ: Ωραία. Να ακούσουμε το πρόβλημα, ποιος θα το διαβάσει δυνατά και καθαρά. Λέγε  

      Μαρία. 

Μ: Έχουμε 4 γυάλες. Κάθε γυάλα… 

Δ: Περίμενε καλέ.. τέσσερις … ωραία..πάρακάτω Μαρία. 

Μ: Κάθε γυάλα έχει μέσα 5 ψαράκια. Πόσα είναι όλα τα ψαράκια; 

Μ: Θα κάνω πολλαπλασιασμό. 

Δ: Μπορείς να μας πεις το πρόβλημα; Γιάννη, τι λέει; 

Μ: Ναι. 

Δ:Πες το. 

Μ: 5 γυάλες, έχουμε 4 γυάλες που ..οι 5 … οι 4 γυάλες. 

Δ: Η κάθε….. 

Μ: Η κάθε γυάλα έχει 5 ψαράκια. Άρα θα κάνω πολλαπλασιασμό. 

Δ: Πολύ ωραία, τι μας ζητάει το πρόβλημα; Πόσα;;;;;; 

Μ: Πόσα ψαράκια είναι όλα;;; {47:52-48:57} 

 

a. Ποιο συμβάν σας οδήγησε στο να επιλέξετε τη συγκεκριμένη πρακτική στο σημείο 

αυτό της διδασκαλίας σας;   

 

b. Ποια ήταν η απόφαση που λάβατε εξαιτίας του συγκεκριμένου συμβάντος;   

 

c. Θεωρείτε πως ήταν αποτελεσματική; Εξηγείστε 

 

d. Ήταν συνειδητή η ανωτέρω διαδικασία; Γιατί; 

 

e. d. Θα αλλάζατε κάτι σήμερα; Τι και γιατί; 

 

7. Το παρακάτω απόσπασμα είναι από την 1η σας διδασκαλία και αφορά την αξιοποίηση της 

αναπαράστασης/επίδειξης ως διδακτική πρακτική.  

 

Μ:…να μαθευτούν και να γίνουν μια δεκάδα. Το κρατούμενο. Αυτή η δεκάδα θα έρθουν  

     από τη δική μου τη μεριά και έτσι θα γίνουμε δύο. Πάλι θα έχουμε μικρότερη αξία. 

Δ: Ααα και τι πάθαν.. αυτό καταλαβαίνετε που λέει; Γίνατε 16 αλλά οι 10 από εσάς θα  

    μαζευτούμε να γίνετε μία δεκάδα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα που γράψαμε τις μονάδες  
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    δε γράφουμε τον αριθμό…10… δεν τον γράφουμε έτσι(σημειώνει στον πίνακα) το 16  

    για να θεωρήσουμε ότι αυτό….. …{12:25 – 13:17} 

 

a. Ποιο συμβάν σας οδήγησε στο να επιλέξετε τη συγκεκριμένη πρακτική στο σημείο 

αυτό της διδασκαλίας σας;   

 

b. Ποια ήταν η απόφαση που λάβατε εξαιτίας του συγκεκριμένου συμβάντος;   

 

c. Θεωρείτε πως ήταν αποτελεσματική; Εξηγείστε 

 

d. Ήταν συνειδητή η ανωτέρω διαδικασία; Γιατί; 

 

e. d. Θα αλλάζατε κάτι σήμερα; Τι και γιατί; 

 

8. Το απόσπασμα που ακολουθεί βρίσκεται στην 3η διδασκαλίας σας και αφορά στην αλληλεπίδραση 

και επικοινωνία με τους μαθητές σας και συγκεκριμένα στο διάλογο.   

 

Δ: Δεν κατάλαβες;; Έχουμε ένα ταψί.. να το το ταψί αυτό. 

Μ: Όχι δεν είναι έτσι το ταψί. 

Δ: Πώς είναι…στρόγγυλο; 

Μ: Ναι. 

Δ:  Σε αυτό θα κολλήσουμε τώρα;; Αν είναι στρόγγυλο ή τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο;      

     {23:18-23:30} 

a. Ποιο συμβάν σας οδήγησε στο να επιλέξετε τη συγκεκριμένη πρακτική στο σημείο 

αυτό της διδασκαλίας σας;   

 

b. Ποια ήταν η απόφαση που λάβατε εξαιτίας του συγκεκριμένου συμβάντος;   

 

c. Θεωρείτε πως ήταν αποτελεσματική; Εξηγείστε 

 

d. Ήταν συνειδητή η ανωτέρω διαδικασία; Γιατί; 

 

e. d. Θα αλλάζατε κάτι σήμερα; Τι και γιατί; 

 

 

9. Τέλος στο απόσπασμα από την 1η σας διδασκαλία παρατηρείται εξατομικευμένη διαχείριση 

συγκεκριμένων μαθητών . 

 

Δ: Για να σηκωθεί κάποιος μήπως και μπορεί να το εξηγήσει κάπως καλύτερα από  

     μένα. Για έλα Γιάννη. 

Μ: Ωωωω!!!, εγώ δεν ξέρω. 

Μ: 37 το 7 είναι κάτω γιατί είναι μονάδες. 
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Δ: Περίμενε βρε βιάζεσαι, λοιπόν, έχουμε 37 και…… 

Μ: 26. 

Δ: 26, χωρίζουμε τους αριθμούς σε τι…σε μο…. 

Μ: Μονάδες και δεκάδες 

Δ: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε πάντα πρόσθεση από πού, Γιάννη; 

Μ: Από τις μονάδες. 

Δ: Ωραία, πάμε. 

Μ: 7 και 6, 13. 

Δ: Το γράφω εκεί, δεν θα το γράφουμε εκεί πάντα, το γράφουμε τώρα για να  

     καταλάβουμε, ωραία;; 

Μ: Το 3 είναι μονάδες άρα το βάζω εδώ κάτω, το 1 είναι δεκάδες, γράφω πρώτα ένα  

      μικρό 1 εκεί, 3 και 2 , 5 και ένα το κρατούμενο 6. 

Δ: Πάρα πολύ ωραία. 

Μ: Μπράβο Γιάννη. 

Δ: Μπράβο Γιάννη, ένα χειροκρότημα δεν δώσατε στο Γιάννη τόσο ωραία σας τα  

     εξήγησε..{17:39 -  18:55 } 

 

a. Ποιο συμβάν σας οδήγησε στο να επιλέξετε τη συγκεκριμένη πρακτική στο σημείο 

αυτό της διδασκαλίας σας;   

 

b. Ποια ήταν η απόφαση που λάβατε εξαιτίας του συγκεκριμένου συμβάντος;   

 

c. Θεωρείτε πως ήταν αποτελεσματική; Εξηγείστε 

 

d. Ήταν συνειδητή η ανωτέρω διαδικασία; Γιατί; 

 

e. d. Θα αλλάζατε κάτι σήμερα; Τι και γιατί; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


