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Το ανοιχτό πρόβλημα
• Στα Μαθηματικά ανοιχτό ονομάζεται ένα πρόβλημα που δεν έχει
κλείσει, ένα πρόβλημα ανοιχτής έρευνας. Στη διδασκαλία οι
μαθητές δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν. Πρέπει πρώτα να
σκεφτούν… (Γαγάτσης, 1988, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, 1999,
Kosyvas, 2010)
• Δεν αποτελεί πρόβλημα καθημερινής ρουτίνας της σχολικής
τάξης, αλλά ασυνήθιστο πρόβλημα υψηλών γνωστικών
απαιτήσεων, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να κάνουν επιλογές
στα δεδομένα, τις υποθέσεις, τη στρατηγική επίλυσης, τους
στόχους και να καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα
(Cifarelli & Cai, 2005).
• Με τη συζήτηση των λύσεων σε ολόκληρη την τάξη οι μαθητές
δραστηριοποιούν τα μαθησιακά τους κίνητρα για τα Μαθηματικά,
αρθρώνουν επιχειρήματα, εξηγούν τη λύση στους συμμαθητές
τους, κάνουν νέους εννοιολογικούς συσχετισμούς και
αναπτύσσουν τη μαθηματική τους σκέψη (Κόσυβας, 2008).
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Ανοιχτό πρόβλημα και αιτιολόγηση
• Τα ανοιχτά προβλήματα και οι αυθεντικές ή
κατάλληλα κατασκευασμένες δραστηριότητες (π. χ.
Pisa, TIMSS), προσφέρονται για την αξιολόγηση (Silver,
1995, 1995). "Απαντώντας σε ανοιχτά ερωτήματα, οι
μαθητές καλούνται συχνά όχι μόνο να εκθέσουν την
εργασία τους, αλλά και να εξηγήσουν πώς βρήκαν τις
απαντήσεις τους ή γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη
μέθοδο" (Schoenfeld, Α. κ. ά., 1997).
• Η επίλυση ανοιχτού προβλήματος έχει θεωρηθεί
ευρέως ως προχωρημένη μέθοδος διδασκαλίας των
μαθηματικών σε πολλές χώρες (Κόσυβας, 2013).
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Becker, J., Shimada, S. (1997). The open-ended approach:
a new proposal for teaching mathematics. Reston, VA:
National Council of Teachers of Mathematics.
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Η ανοιχτή προσέγγιση (Shimada 1997)
• Το ανοιχτό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που επιδέχεται
πολλαπλές σωστές απαντήσεις ή μια ορθή απάντηση που
εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Η ανοιχτή λύση
προβλήματος βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε
από τον Shimada S., η οποία αποκαλείται "ανοιχτή
προσέγγιση". Η ανοιχτή προσέγγιση ξεκίνησε τη δεκαετία του
'70.
• Η ανοιχτή προσέγγιση παρέχει στους μαθητές εμπειρίες
ανακάλυψης νέων τρόπων (Shimada 1997). Από τότε, οι
ιάπωνες εκπαιδευτικοί έχουν δοκιμάσει στη διδασκαλία τους
πολλά ανοιχτά προβλήματα και σχέδια μαθήματος. Αυτά τα
προβλήματα χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία και σήμερα
αποκαλούνται ανοιχτή επίλυση προβλήματος.
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Arsac, G. & Mante, M. (2007). Les pratiques du problème
ouvert. Villeurbanne : IREM de Lyon, CRDP.
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Τα γνωρίσματα ενός ανοιχτού προβλήματος
από την ερευνητική ομάδα του IREM de Lyon
• Η εκφώνηση επιτρέπει την εμπλοκή όλων των μαθητών
στη δραστηριότητα της διερεύνησης και της λύσης.
• Η εκφώνηση θα πρέπει να είναι σύντομη.
• Η εκφώνηση δεν «προδίδει» τη μέθοδο ή τη λύση.

– Δεν υπάρχουν ερωτήσεις της μορφής «να αποδείξετε ότι».
– Δεν υπάρχουν βοηθητικά ενδιάμεσα υποερωτήματα.
– Δεν συνδέονται με τις έννοιες των τελευταίων μαθημάτων.

• Το εννοιολογικό πεδίο θα πρέπει να είναι οικείο στους
μαθητές.
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Συνόψιση των πλεονεκτημάτων των ανοιχτών
προβλημάτων
• Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στα μαθήματα και εκφράζουν τις
ιδέες τους συχνότερα. Η λύση ανοιχτών προβλημάτων παρέχει ένα
ελεύθερο και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον όπου η
συνύπαρξη πολλών διαφορετικών σωστών λύσεων παρέχει στους
μαθητές ευκαιρίες να διαμορφώσουν τη δική τους απάντηση.
(Φερεντίνος. & Γαλάνη, 2012, Kosyvas, 2013). Επιπλέον, οι μαθητές
είναι φιλοπερίεργοι για τις άλλες λύσεις, μπορούν να τις
συγκρίνουν με τις δικές τους και να τις συζητήσουν. Επειδή οι
μαθητές είναι πολύ ενεργοί, η μαθηματική συζήτηση στην τάξη
είναι ενδιαφέρουσα.
• Οι μαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν με
επιτυχία τις μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητές τους. Δεδομένου
ότι υπάρχουν πολλαπλές λύσεις, οι μαθητές μπορούν να
επιλέξουν το δικό τους τρόπο προς την απάντηση και να
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επινοήσουν τη λύση τους (Sawada, 1997).

Συνόψιση των πλεονεκτημάτων των ανοιχτών
προβλημάτων
• Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μαθητών σε μια τάξη
μαθηματικών (πολλαπλή νοημοσύνη). Κάθε μαθητής μπορεί να
καταγίνεται με το πρόβλημα με το δικό του προσωπικό τρόπο. Τα
ανοιχτά προβλήματα παρέχουν σε κάθε μαθητή ιδιαίτερες
ευκαιρίες (English, 1997 Nodha, 2000).
• Το μάθημα μπορεί να παρέχει στους μαθητές εμπειρίες
μαθηματικού συλλογισμού και αιτιολόγησης. Η σύγκριση των
διαφορετικών λύσεων και η συζήτηση πάνω σε αυτές παρακινεί
τους μαθητές να επιχειρηματολογήσουν αναπτύσσοντας τη
μαθηματική τους σκέψη (Κόσυβας, 1995, Sawada, 1997).
• Προσφέρονται πλούσιες ευκαιρίες να βιώσουν την απόλαυση της
έρευνας, τη χαρά της ανακάλυψης και την επιβράβευση των
συμμαθητών τους. Δεδομένου ότι κάθε μαθητής σκέφτεται κατά
μοναδικό τρόπο, ενδιαφέρεται για τη λύση των συμμαθητών του.10

Γεωμετρία: Μετάβαση προς το αφηρημένο με
στήριγμα το συγκεκριμένο
• Η αφηρημένη αξιωματική Γεωμετρία είναι ένα πολύτιμο απόσταγμα
μακροχρόνιων αναζητήσεων και επιστημονικών κατακτήσεων. Από την
εποχή του Ευκλείδη η Γεωμετρία διδάσκεται ως ένα θεωρητικό
υποθετικο-παραγωγικό σύστημα προκαλώντας δυσκολίες στους
μαθητές. Ωστόσο ο γεωμετρικός συλλογισμός είναι πλουσιότερος
από την τυπική απόδειξη.
• Ο πλούτος του γεωμετρικού συλλογισμού, βασίζεται κυρίως στην
παρατήρηση του σχήματος, τις επιλογές και την κριτική εξέταση
εικασιών, την ανάπτυξη της φαντασίας και καταλήγει σε μια πειστική
και έγκυρη απόδειξη, διατηρώντας ένα μόνιμο διάλογο μεταξύ
διαίσθησης και συστηματοποίησης.
• Η Ευκλείδεια Γεωμετρία δεν συνδέεται με εφαρμογές ούτε με τις
πρότερες γεωμετρικές γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών. Στο Λύκειο
οι μαθητές αρχίζουν από μηδενική βάση Οι στόχοι της Ευκλείδειας
Γεωμετρίας δεν συμβιβάζονται με την ουσιαστική αξιοποίηση ΤΠΕ.
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Τα ανοιχτά προβλήματα σε περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας
• Τα αλληλεπιδραστικά λογισμικά δίνουν μια τονωτική ώθηση στη
διδασκαλία της Γεωμετρίας. Πολλά ερευνητικά δεδομένα το
αποδεικνύουν (Κυνηγός 2006, Laborde, 2004, Contreras, 2003,
1998, Hoyles, 1998, Mariotti, 2002, Arzarello κ. ά., 2002)
• Στη συνέχεια θα δούμε πώς οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν
το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας για να αναπαραστήσουν, να
μοντελοποιήσουν και να λύσουν ανοιχτά προβλήματα
γεωμετρίας.
• Θα περιγράψουμε ορισμένα ευρήματα από τις συμπεριφορές και
τις διαθέσεις που παρατηρήσαμε, τις οποίες αναπτύσσουν οι
μαθητές ως αποτέλεσμα της διερεύνησης και της επίλυσης των
προβλημάτων.
• Εξετάζουμε το είδος των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που
αναπτύσσονται καθώς και το μαθηματικό συλλογισμό και την
επιχειρηματολογία κατά τη διερεύνηση και την επίλυση των 12
ανοιχτών προβλημάτων.

Ομαδοσυνεργατική μάθηση σε περιβάλλον
ψηφιακής τεχνολογίας

Αυτό που το παιδί κάνει σήμερα σε συνεργασία με άλλους, αύριο θα
είναι ικανό να το κάνει από μόνο του. Lev Vygotsky.

Μικροπείραμα: μετατροπή σε ανοιχτό πρόβλημα
(από το βιβλίο μαθητή Γ΄ Γυμνασίου, σ. 195)
Στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ ισοπλεύρου
τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε τμήματα έτσι
ώστε ΑΔ=ΒΕ=ΓΖ. Να διερευνήσετε το
είδος του τριγώνου ΔΕΖ.
Να αποδείξετε τον ισχυρισμό σας.

A
Δ
Ζ

B

Ε

Γ

Παρατήρηση: Με το λογισμικό οι μαθητές εκτελούν εύκολα
πειράματα, μεταβάλλοντας το σχήμα, όπως έχει
προκαθοριστεί, και ερευνώντας τις γεωμετρικές ιδιότητες που
διατηρούνται αμετάβλητες. Επιπλέον, θα πρέπει να
αισθανθούν την ανάγκη της απόδειξης: Γιατί το τρίγωνο θα
είναι πάντοτε ισόπλευρο;

(Α΄ Λυκείου, σελ. 56)
Το πρόβλημα του Ήρωνα:
Δίνεται ευθεία (ε) και
δύο σημεία Α και Β προς
το ίδιο μέρος της. Πού θα
τοποθετήσουμε σημείο
Μ στην ευθεία (ε) έτσι
ώστε η διαδρομή
ΑΜ+ΜΒ να είναι η
ελάχιστη δυνατή;
Σχόλιο: Η βηματική λογική
διασπά το ΟΛΟΝ, αποδυναμώνει
την πρόκληση και αποθαρρύνει
την ανοιχτή διερεύνηση.
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Ανοιχτό πρόβλημα (Β΄ Λυκείου, Κατεύθυνση)
Ο γνώμονας ΑΒΓ τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το
σημείο Β να βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα των
τετμημένων και το Γ στον θετικό ημιάξονα των τεταγμένων.
Μετακινούμε το γνώμονα ώστε τα Β και Γ να “γλιστρούν”
στους άξονες. Με ποιο τρόπο μετακινείται το σημείο Α;
y
Γ
A

0

B

x

•
•

y= 3 x

Ε(0,y)

1
Γ θ

ε
Α(x,y)

3

Μετακινώ τα σημεία Α και Β στους άξονες. Τι
μεταβάλλεται και τι παραμένει σταθερό ;
Οι μαθητές δεν έχουν τις αναγκαίες γνώσεις από
τα εγγράψιμα τετράπλευρα.

ΛΥΣΗ
ΑΒΓ: εφθ=AB/AΓ= 3
ΟΑΔ:

εφθ=y/x = 3

y= 3 x (ευθ τµήµα)
θ
Ο

Δ(x,0) Β
Όταν η λύση έρχεται έτοιμη ...

Ανοιχτό πρόβλημα: (Μαθηματικά Α΄
Γυμνασίου, σελ. 209, αναπροσαρμογή)
Οι τεχνίτες θα πρέπει να τοποθετήσουν μια κολώνα
φωτισμού στο κέντρο ενός κυκλικού σιντριβανιού.
Όμως το κέντρο έχει χαθεί. Μπορείτε να τους
βοηθήσετε να προσδιορίσουν το κέντρο του
κυκλικού σιντριβανιού;
Ζητούμε από τους μαθητές να κατασκευάσουν με το
Geogebra κύκλο με ακτίνα 4 εκ. και να κρύψουν το
κέντρο. Πειραματίζονται για να βρουν το κέντρο που
χάθηκε.

Το κέντρο του κυκλικού σιντριβανιού
Διερευνήσεις μαθητών (1): «Φέρνουμε ευθείες σα
διαμέτρους….», (βρίσκουν ένα σημείο της χορδής
που απέχει από δύο σημεία, μετά έξω από τη
χορδή…)
Εικασία 1: «Αν ένα σημείο Ρ ισαπέχει από δύο
σημεία του κύκλου είναι το κέντρο του κύκλου που
χάθηκε». ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑ
Διερευνήσεις μαθητών (2): «Σέρνουμε ένα εσωτερικό
σημείο Κ του κύκλου και μετρούμε τις αποστάσεις του
από δύο σημεία. Ψάχνοντας βρίσκουμε την κατάλληλη
θέση. Τώρα το Κ απέχει 4 εκατοστά από τα άκρα της
χορδής του κύκλου. Θα βρίσκεται στη μεσοκάθετο…».

Το κέντρο του κυκλικού σιντριβανιού
Εικασία 2: «Το σημείο Κ που απέχει 4 εκ. από τις
κορυφές του τριγώνου θα είναι το κέντρο του κύκλου
που χάθηκε».
Εμπειρική εξήγηση μαθήτριας: «Αν σύρουμε τις
κορυφές του τριγώνου το σημείο Κ δεν αλλάζει θέση
και απέχει πάλι 4 εκατοστά από τις κορυφές. Κάθε
τρίγωνο που έχει τις κορυφές του στον κύκλο θα έχει
το ίδιο κέντρο. Θα απέχει 4 εκ. από όλα τα σημεία του
κύκλου. Είμαι σίγουρη… Γιατί να το αποδείξω; Δεν
χρειάζεται απόδειξη!».
Αιτιολόγηση (παραγωγικός συλλογισμός, με
καθοδήγηση) «Το Κ απέχει 4 εκ από το Α και από το Β.
Τι σημαίνει αυτό; … θα βρίσκεται στη μεσοκάθετο. Και
τα σημεία Β και Γ …»

“Η κατασκευή του αεροδρομίου για
τρεις πόλεις” (Α΄ Λυκείου)
Οι δημοτικές αρχές τριών πόλεων - της Άρτας (Α), του
Βόλου (Β) και των Γρεβενών (Γ) - αποφάσισαν να
κατασκευάσουν ένα αεροδρόμιο, το οποίο θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων τους. Να βρείτε την
καλύτερη θέση για την κατασκευή του αεροδρομίου;

Ανοιχτή ερμηνεία του προβλήματος
Στο πρόβλημα του αεροδρομίου ο λύτης θα πρέπει να σκεφτεί τι
σημαίνει “η καλύτερη θέση”, αλλά και με ποιο τρόπο θα
τοποθετηθούν οι πόλεις.
• Αν θέλουμε η κατασκευή να γίνει με πνεύμα δικαιοσύνης,
δηλαδή οι τρεις πόλεις να εξυπηρετούνται κατά δίκαιο τρόπο,
τότε οι αποστάσεις του αεροδρομίου από τις τρεις πόλεις θα
πρέπει να είναι ίσες και το αεροδρόμιο να κατασκευαστεί στο
περίκεντρο του τριγώνου.
• Αν η βέλτιστη λύση ερμηνευτεί με όρους οικονομίας
(ελαχιστοποίηση του κόστους), τότε το αεροδρόμιο θα
μπορούσε να κατασκευαστεί σε μια θέση στην οποία το
άθροισμα των αποστάσεών τους από κάθε πόλη να είναι
ελάχιστο. Στην περίπτωση αυτή το αεροδρόμιο θα πρέπει να
κατασκευαστεί στο σημείο Fermat του τριγώνου. Τα δύο
σημεία ταυτίζονται στην περίπτωση του ισοπλεύρου τριγώνου.

Σχόλιο για το πρόβλημα του αεροδρομίου
• Στο πρόβλημα του αεροδρομίου υπάρχουν
διαφορετικές λογικές τοποθεσίες, δηλαδή το
πρόβλημα επιδέχεται πολλές σωστές απαντήσεις
(Christou, κ. ά. 2005. Η διαδικασία είναι ανοιχτή όταν
υπάρχουν πολλαπλές σωστές στρατηγικές για την
επίλυση του προβλήματος (Pehkonen, 1997).
• Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν
διαφορετικά εργαλεία του GeoGebra για να λύσουν
το πρόβλημα). Η ψηφιακή τεχνολογία εμπλουτίζει
την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους μπορεί να
λυθεί το πρόβλημα.

Το πρόβλημα Fermat για τρίγωνα (Α΄ Λυκείου)
• Πειράματα: Οι μαθητές σύροντας το ποντίκι πολλές φορές βρίσκουν
μια θέση του σημείου Δ στο οποίο ελαχιστοποιεί το άθροισμα
ΔΑ+ΔΒ+ΔΓ (το λογισμικό υπολογίζει). Δοκιμαστική λύση.
• Ανακάλυψη του σημείου Fermat όταν όλες οι γωνίες του τριγώνου
είναι μικρότερες των 1200 : Μετρούν τις γωνίες ΑΔΒ, ΒΔΓ και ΑΔΓ και
διατυπώνουν την εικασία ότι το σημείο αυτό είναι ισογώνιο (Σχ 1). Το
σημείο είναι εσωτερικό του τριγώνου.
• Η κατασκευή του σημείου δεν επιτεύχθηκε από τους μαθητές.
Δώσαμε στους μαθητές έναν τρόπο κατασκευής (Σχ 2). Το σημείο
Fermat, μπορεί να οριστεί είτε ως το κοινό σημείο Θ των
περιγεγραμμένων κύκλων των τριών ισοπλεύρων τριγώνων, είτε ως
το σημείο τομής των ΑΕ, ΒΖ και ΓΗ.
• Αν κάποια γωνία είναι ίση με 1200 το σημείο ταυτίζεται με την
κορυφή αυτής της γωνίας. Αν κάποια γωνία υπερβεί τις 1200 το
σημείο παραμένει στην κορυφή αυτής της γωνίας. (Σχ. 3)

“Η κατασκευή πάρκου φωτοβολταϊκών για
τέσσερις πόλεις” (Α΄ Λυκείου)
Τέσσερις πόλεις, η Άρτα (Α), ο Βόλος (Β), τα Γρεβενά (Γ) και
η Δράμα (Δ), θέλουν να δημιουργήσουν ένα πάρκο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι τέσσερις πόλεις είναι
συνεπίπεδες και αποτελούν κορυφές τετραπλεύρου. Για να
ελαχιστοποιηθεί το κόστος των καλωδίων μεταφοράς της
ενέργειας το πάρκο θα κατασκευαστεί σε μια θέση όπου το
άθροισμα των αποστάσεών τους από τις τέσσερις πόλεις
να είναι ελάχιστο. Να προσδιορίσετε τη βέλτιστη θέση για
την τοποθεσία του πάρκου.

Το πρόβλημα Fermat για τετράπλευρα
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

• Εικασία: Το βέλτιστο σημείο φαίνεται να είναι το σημείο
τομής των διαγωνίων. Οι μαθητές έλεγξαν την εικασία
τους για άλλα κυρτά τετράπλευρα σύροντας
οποιαδήποτε από τις κορυφές του τετραπλεύρου.
• Νέα διερεύνηση: Όμως σύροντας μια από τις κορυφές
του τετραπλεύρου, διαπίστωσαν ότι το σημείο τομής
των διαγωνίων εξαφανίζεται για μη κυρτά τετράπλευρα.

Το πρόβλημα Fermat για τετράπλευρα (Α΄ Λυκείου)
Απόδειξη 1: Έστω ΑΒΓΔ
ένα κυρτό τετράπλευρο, Ε
ένα τυχόν σημείο, και Ζ το
σημείο τομής των
διαγωνίων. Σύμφωνα με
την τριγωνική ανισότητα
στα ΕΑΓ, ΕΒΔ έχουμε:
ΕΑ+ΕΓ>ΑΓ και ΕΒ+ΕΔ>ΒΔ.
Προσθέτοντας τις δύο
ανισότητες βρίσκουμε:
ΕΑ+ ΕΒ+ ΕΓ+ ΕΔ >ΑΓ+ ΒΔ,
το οποίο είναι αυτό που
θέλουμε να αποδείξουμε.

Απόδειξη 2: Για την περίπτωση του
μη κυρτού τετραπλεύρου, έστω Ζ το
σημείο τομής των ευθειών ΒΓ και ΔΕ.
Εφαρμόζοντας την τριγωνική
ανισότητα δύο φορές, βρίσκουμε
ΒΕ+ΔΕ>ΒΖ+ΖΔ>ΒΓ+ΓΔ. Επιπλέον
ισχύει: ΑΕ+ΓΕ>ΑΓ. Από αυτές τις δύο
ανισότητες προκύπτει ότι
ΑΕ+ΒΕ+ΓΕ+ΔΕ>ΒΓ+ΔΓ+ΑΓ,
αποδεικνύοντας ότι το Γ είναι το
σημείο Fermat.
Αυτό το επιχείρημα μπορεί να
προσαρμοστεί για διαφορετικές
θέσεις του σημείου Ε.

“Το πρόβλημα του σημείου Fermat για
τετράπλευρα”
Κεφ. 3 σελ. 58

Πρόταση: Να γίνει η
άσκηση αυτή
μικροπείραμα.

(Frank Plastria, 2005, Jiang. & Pagnucco, 2002, Oliver,
2001, Christou, κ. ά., 2005 ).

Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των Μαθηματικών
• Από τα ανοιχτά προβλήματα προκύπτει ότι οι δυνατότητες
συρσίματος, μετρήσεων, αλλά και η δημιουργία ωραίων
σχημάτων και η ταχύτητα τροποποίησής τους, που
παρέχουν τα λογισμικά, βοηθούν τους μαθητές να
αναπτύσσουν ικανότητες πειραματισμού, εμπειρικής
επιβεβαίωσης, μοντελοποίησης, διατύπωσης και ελέγχου
εικασιών και γενίκευσης και έτσι να μελετούν καλύτερα τις
γεωμετρικές ιδιότητες. (Arzarello κ. ά., 2002, BaccagliniFrank, 2012). Οι μαθητές έχουν ανάγκη να επαληθεύουν
εποπτικά τα συμπεράσματά τους, γι’ αυτό οι μαθηματικές
αφαιρέσεις θα πρέπει να συνδέονται με την εμπειρία.
• Τα τεχνολογικά εργαλεία διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να
εφαρμόζουν διερευνητικές-ανακαλυπτικές προσεγγίσεις και
τους μαθητές, καθώς εργάζονται ανά ζεύγη ή σε μικρές ομάδες,
να συζητούν τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις και να αιτιολογούν
τις λύσεις τους (Κυνηγός 2006, Laborde, 2004, Contreras,
2003, de Villiers, 1998, Hoyles, 1998, Mariotti, 2002).

Τα ψηφιακά μέσα εμπλουτίζουν τις λύσεις στα ανοιχτά
προβλήματα και οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν τις πρακτικές τους
• Το σχήμα δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αλλά μπορούν οι
μαθητές να το χειρίζονται με δυναμικό τρόπο. Οι μαθητές
αλληλεπιδρούν με τις αλληλένδετες αναπαραστάσεις που
δημιουργούν.
• Οι εκπαιδευτικοί παρακινούν τους μαθητές να τροποποιούν τα
σχήματα, να θέτουν ερωτήματα και να αναζητούν απαντήσεις
και ποικίλες αιτιολογήσεις. Οι μαθητές πειραματίζονται,
επικοινωνούν, υποστηρίζουν ιδέες, διατυπώνουν εικασίες
χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για διερευνήσεις των
γεωμετρικών ιδιοτήτων και καταλήγουν σε συμπεράσματα
(Κυνηγός κ.ά, 2008).
• Οι μαθητές οικοδομούν γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες
και στάσεις. Τα ψηφιακά μέσα και εργαλεία επιφέρουν
αξιοσημείωτες αλλαγές στις συνήθεις πρακτικές της
διδασκαλίας των μαθηματικών.

Ανάμεικτες διαθέσεις βεβαιότητας/αμφιβολίας
• Παρότι το λογισμικό οδηγεί τους μαθητές περισσότερο στη
βεβαιότητα των εικόνων και λιγότερο στη δημιουργική
αμφιβολία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κεντρίσει την
περιέργεια των μαθητών και να τους βοηθήσει να
αναπτύξουν την ικανότητα λύσης προβλήματος και ενίσχυσης
του αποδεικτικού συλλογισμού. Οι διδακτικές αποφάσεις
του βασίζονται στη σκέψη των μαθητών.
• Κατά τη μαθηματική συζήτηση οι μαθητές βιώνουν ένα
ανάμεικτο κλίμα βεβαιότητας και αμφιβολίας. Η αμφιβολία
αφυπνίζει την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους και η
βεβαιότητα τούς δίνει τη δύναμη και αυτοπεποίθηση να
προβάλουν και να υποστηρίξουν τα επιχειρήματά τους και να
προχωρήσουν στην απόδειξη.

Ψηφιακή τεχνολογία: γέφυρα για τη μετάβαση
στην αφηρημένη μαθηματική σκέψη
Μια πραγματική μεταρρύθμιση θα πρέπει να αντικαταστήσει το
αφηρημένο διδακτικό πρότυπο και να δώσει χώρο και χρόνο
στη λύση γεωμετρικών προβλημάτων στην διερευνητική
αίθουσα διδασκαλίας από τους ίδιους τους μαθητές με το
διευκολυντικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Η μαθησιακή
προσέγγιση δεν θα πρέπει ακολουθεί την επιστημολογική
θεμελίωση των τυπικών μαθηματικών, αλλά να ανελίσσεται από
το επίπεδο των αισθήσεων προς τη νοητική σφαίρα, από το
συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Στη μακρά διαδικασία
κατανόησης των μαθηματικών εννοιών αυτή η ανέλιξη είναι
μόνο στη γενική φορά της ανοδική, δηλαδή προχωρεί από τις
αισθήσεις στο νοητικό επίπεδο. Στην καθημερινή διδασκαλία
επιστρέφουμε συνεχώς και από το ανώτερο στο κατώτερο
επίπεδο αφαίρεσης. Η μάθηση δεν είναι ένα και μόνο άλμα,
που εξασφαλίζει η δύναμη της εικόνας, αλλά μια
μακροχρόνια και ολοένα ανανεωνόμενη προσπάθεια.

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ανοιχτά
προβλήματα στην αλληλεπιδραστική Γεωμετρία
Κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών κυριαρχούν τα κλειστά
προβλήματα που επιδέχονται μοναδική απάντηση, και
υπαγορεύονται από την αξιολόγηση και το σύστημα εισαγωγής των
μαθητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις με την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας που
ευνοούν την εισαγωγή πνευματικών προκλήσεων συμπλέουν με το
ΑΠΣΜ περισσότερο του Γυμνασίου και λιγότερο του Λυκείου.
• Η ενασχόληση των μαθητών στο εργαστήριο Η/Υ με ανοιχτά
προβλήματα, μπορεί να είναι διανθιστική (4-5 φορές το χρόνο).
• ενσωματωμένη στις ενότητες του ΑΠΣΜ της αντίστοιχης τάξης
(ανοιχτό πρόβλημα εβδομάδας, επιλογή μικροπειράματος) ή
• ενταγμένη σε ειδικές δραστηριότητες του ετήσιου
προγραμματισμού του σχολείου (π. χ. ημέρα ανοιχτών
προβλημάτων, διερευνητικά projects, διαθεματικές εργασίες).
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