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Σχολικόσ Σφμβουλοσ Μαθηματικϊν Αϋ Αθήνασ  



• Τα μακθματικά προβλιματα είναι προτάςεισ που 
παρουςιάηουν αντιξοότθτεσ και δυςχζρειεσ και θ 
λφςθ τουσ απαιτεί κατάλλθλουσ ςυλλογιςμοφσ και 
ςυνδυαςμοφσ εμπειριϊν και γνϊςεων των μακθτϊν.  

• Πρόβλθμα είναι κάκε περίπλοκθ κατάςταςθ, κάκε 
προβαλλόμενο εμπόδιο που ανακόπτει τθν ομαλι 
πορεία και πρζπει να αρκεί. Θ λφςθ δεν είναι 
προφανισ ι εφκολθ, αλλά κατά βάςθ υπάρχει 
διζξοδοσ.  

• Το πρόβλθμα ςυνδζεται με το μακθτι 
(υποκειμενικόσ χαρακτιρασ)  

Τι είναι πρόβλθμα; 



• Επίλυςθ προβλιματοσ είναι θ διαδικαςία 
υπζρβαςθσ των δυςκολιϊν  που εμποδίηουν τθν 
επίτευξθ ενόσ ςτόχου.  

• Θ λφςθ προβλιματοσ αποτελεί βαςικό ςυςτατικό 
του αναλυτικοφ προγράμματοσ των 
μακθματικϊν ςε πολλζσ χϊρεσ. Αυτό ςυμβαίνει 
επειδι θ λφςθ προβλιματοσ μπορεί να ςυνδεκεί 
με άλλα γνωςτικά πεδία, ζννοιεσ, ςτρατθγικζσ 
και δεξιότθτεσ.   

Η ςθμαςία τθσ λφςθσ προβλιματοσ 



• Μετά από τθ Μεταρρφκμιςθ των Μοντζρνων 
Μακθματικϊν, θ επίλυςθ προβλιματοσ αποτελεί κατά 
βάςθ κεντρικό άξονα των ςχολικϊν μακθματικϊν ςε 
διεκνζσ επίπεδο.  

• Κατά τθν τελευταία 30ετία θ επίλυςθ μακθματικϊν 
προβλθμάτων είναι θ καρδιά τθσ μακθματικισ 
δραςτθριότθτασ.  

• Απαιτεί ενεργό διανοθτικι εναςχόλθςθ, πνευματικι 
εγριγορςθ και ςτοχαςμό πάνω ςτισ πρότερεσ 
εμπειρίεσ ϊςτε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να 
ςχθματίςουν νζεσ ζννοιεσ και να βελτιϊςουν τθν 
κατανόθςθ. 

Επίλυςθ προβλιματοσ  



Διερεφνθςθ και Επίλυςθ προβλιματοσ  

• Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια μετατόπιςθ τθσ 
μακθματικισ εκπαίδευςθσ από τθν εκμάκθςθ των 
αλγορίκμων και τφπων ςτθ μελζτθ των νοθτικϊν 
διεργαςιϊν των μακθτϊν όταν λφνουν προβλιματα.  

• Προεξάρχουςα ςθμαςία ζχει θ επιλογι προβλθμάτων από 
τθν κακθμερινι ηωι που ζχουν νόθμα για τα παιδιά. 

• Οι εκπαιδευτικοί ανακζτουν πρωτότυπα προβλιματα που 
ανταποκρίνονται ςτισ ικανότθτεσ των μακθτϊν. 

• Προτείνουν ςτουσ μακθτζσ να διορκϊςουν προβλιματα, 
αξιολογιςουν πλθροφορίεσ, να ςυμπλθρϊςουν 
προβλιματα, να βρουν περιςςότερεσ λφςεισ, να 
δθμιουργιςουν τα δικά τουσ προβλιματα,… 

 



Τα ςτάδια επίλυςθσ κάκε προβλιματοσ (Polya) 

Τα ςτάδια που πρζπει να διανυκοφν για τθν επίλυςθ 
ενόσ προβλιματοσ είναι ςε γενικζσ γραμμζσ τα 
ακόλουκα:  

• θ κατανόθςθ του προβλιματοσ (ζχεισ ςυναντιςει 
παρόμοιο, ςε τι διαφζρει ), 

• θ κατάςτρωςθ ενόσ ςχεδίου λφςθσ (εφρεςθ τθσ 
ςωςτισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτα δεδομζνα και τα 
ηθτοφμενα, εφαρμογι κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ),  

• θ εκτζλεςθ του ςχεδίου (ςωςτόσ υπολογιςμόσ του 
ηθτοφμενου) και τζλοσ  

• αναςκόπθςθ και επανεξζταςθ (ζχεισ απαντιςει ςτο 
ερϊτθμα, είναι λογικζσ οι απαντιςεισ;) 



Κατθγοριοποίθςθ των προβλθμάτων ςτθ 
διδαςκαλία των μακθματικϊν 

• Καταςτάςεισ-προβλιματα (situations-problèmes) : Το μακθματικό 
μοντζλο δεν δίνεται. Βίωςθ και ανακάλυψθ νζων γνϊςεων και 
ςχθματιςμόσ εννοιϊν μζςω προβλθμάτων. Η διδακτικι προςζγγιςθ 
τθσ πλειονότθτασ των μακθματικϊν εννοιϊν επιτυγχάνεται 
καλφτερα μζςα από τθ λφςθ προβλθμάτων.  

•  Προβλιματα ι αςκιςεισ εφαρμογισ (το μακθματικό μοντζλο είναι 
δεδομζνο και το πρόβλθμα είναι μζςον για τθν εξάςκθςθ, 
επανάλθψθ, επανεπζνδυςθ ι εμπζδωςθ)   

• Προβλιματα παιδαγωγικισ αξιολόγθςθσ (τι περίμενα, διάγνωςθ 
δυςκολιϊν, διαβάκμιςθ κατανόθςθσ μακθτϊν) 

• Προβλιματα μεταφοράσ γνϊςθσ, προβλιματα μοντελοποίθςθσ 
(εντόσ των μακθματικϊν ι ςε άλλα επιςτθμονικά πεδία) 

• Aνοιχτά προβλιματα... (το μακθματικό μοντζλο δεν είναι 
προφανζσ οφτε μοναδικό) 



Οι δθμοτικζσ αρχζσ τεςςάρων πόλεων αποφάςιςαν 

να καταςκευάςουν ζνα αεροδρόμιο, το οποίο κα 

εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των κατοίκων τουσ. Να βρείτε 

τθ βζλτιςτθ κζςθ για τθν καταςκευι του 

αεροδρομίου ζτςι ώςτε οι ανάγκεσ των τεςςάρων 

πόλεων να εξυπθρετοφνται κατά δίκαιο τρόπο 

(Christou κ. ά., 2005).  

Ζνα παράδειγμα ανοιχτοφ προβλιματοσ: 
“θ καταςκευι του αεροδρομίου” 



Στο πρόβλθμα ο λφτθσ κα πρζπει να ςκεφτεί τουσ όρουσ 
“βζλτιςτη λφςη” και “κατά δίκαιο τρόπο”, αλλά και με ποιο 
τρόπο κα τοποκετθκοφν οι πόλεισ.  Θ κζςθ του αεροδρομίου κα 
ιςαπζχει από τισ κορυφζσ του τετραπλεφρου; Θα 
ελαχιςτοποιθκεί το άκροιςμα των αποςτάςεων από αυτζσ; Όταν 
τα τελικά αποτελζςματα είναι ανοιχτά, τότε το πρόβλθμα 
επιδζχεται πολλζσ ςωςτζσ απαντιςεισ (Pehkonen, 1997). Στο 
πρόβλθμα του αεροδρομίου υπάρχουν διαφορετικζσ λογικζσ 
τοποκεςίεσ (Christou κ. ά., 2005).  

Θ διαδικαςία είναι ανοιχτι όταν υπάρχουν πολλαπλζσ ςωςτζσ 
ςτρατθγικζσ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ (Nohda, 2000). 
Για παράδειγμα, ςτο πρόβλθμα του αεροδρομίου οι μακθτζσ 
μποροφν να χρθςιμοποιιςουν διαφορετικά εργαλεία του 
GeoGebra για να λφςουν το πρόβλθμα. Στο εν λόγω πρόβλθμα θ 
ερμθνεία τθσ εκφϊνθςθσ είναι ανοιχτι. 

 

Σχόλιο για το πρόβλθμα του αεροδρομίου  



“Το πρόβλθμα του αεροδρομίου” 

Frank Plastria (2005). 4-point Fermat location problems revisited. New proofs and 

extensions of old results 

http://server.math.uoc.gr/~tzanakis/Courses/EuclideanGeometry/Course-8.pdf 

Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M. & Pitta-Pantazi, D. (2005). Problem Solving and Problem 

Posing in a Dynamic Geometry Environment. The Montana Mathematics Enthusiast, 2(2), 125-143. 

Κεφ. 3 ςελ. 58 

http://server.math.uoc.gr/~tzanakis/Courses/EuclideanGeometry/Course-8.pdf
http://server.math.uoc.gr/~tzanakis/Courses/EuclideanGeometry/Course-8.pdf
http://server.math.uoc.gr/~tzanakis/Courses/EuclideanGeometry/Course-8.pdf


• Στα Μακθματικά ανοιχτό ονομάηεται ζνα πρόβλθμα που δεν 

ζχει κλείςει, ζνα πρόβλθμα ανοιχτισ ζρευνασ. Στθ 

διδαςκαλία οι μακθτζσ δεν ξζρουν πϊσ να ξεκινιςουν. 

Πρζπει πρϊτα να ςκεφτοφν…  

• Δεν αποτελεί πρόβλθμα κακθμερινισ ρουτίνασ τθσ ςχολικισ 

τάξθσ, αλλά αςυνικιςτο πρόβλθμα, ςτο οποίο οι μακθτζσ 

μποροφν να κάνουν επιλογζσ ςτα δεδομζνα, τισ υποκζςεισ, 

τθ ςτρατθγικι επίλυςθσ, τουσ ςτόχουσ και να καταλιγουν ςε 

διαφορετικά αποτελζςματα (Cifarelli & Cai, 2005).  

• Με τθ ςυηιτθςθ των λφςεων ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ οι 
μακθτζσ δραςτθριοποιοφν τα μακθςιακά τουσ κίνθτρα για τα 
Μακθματικά, εξθγοφν τθ λφςθ ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, 
κάνουν νζουσ εννοιολογικοφσ ςυςχετιςμοφσ και 
αναπτφςςουν τθ μακθματικι τουσ ςκζψθ.  

 

Το ανοιχτό πρόβλθμα 



Ανοιχτά και κλειςτά προβλήματα 
 (PME, Pehkonen  E.) 
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   Τελικι κατάςταςθ 

 
Αρχικι  

Κατάςταςθ  

Κλειςτι τελικι κατάςταςθ 
Ανοιχτι τελικι 
κατάςταςθ 

Κλειςτι αρχικι 
κατάςταςθ 

(προβλιματα 
καλώσ οριςμζνα) 

 Κλειςτά προβλιματα 

 Ανοιχτά-κλειςτά 
προβλιματα 

 Διερευνιςεισ 

 Ζρευνα πεδίου 

 Προβλιματα ποικιλίασ 
(Problem variation) 

Ανοιχτι αρχικι 
κατάςταςθ 

 

 Ηωντανζσ πραγματικζσ 
καταςτάςεισ 

 Προβλιματα ποικιλίασ 
(Problem variation) 

 Ηωντανζσ πραγματικζσ 
καταςτάςεισ 

 Προβλιματα ποικιλίασ 
(Problem variation) 

 Ερευνθτικζσ εργαςίεσ 
(projets)  

 Διατφπωςθ 
προβλθμάτων (problem 
posing) 

 



Ανοιχτό πρόβλθμα και ανοιχτι προςζγγιςθ 
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• Το ανοιχτό πρόβλθμα είναι ζνα πρόβλθμα που επιδζχεται 
πολλαπλζσ ςωςτζσ απαντιςεισ ι μια ςωςτι απάντθςθ που 
εκφράηεται με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Θ ανοιχτι λφςθ 
προβλιματοσ βαςίηεται ςτθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε 
από τον Shimada S., θ οποία αποκαλείται "ανοιχτή 
προςζγγιςη". Θ ανοιχτι προςζγγιςθ ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 
'70.  

• Θ ανοιχτι προςζγγιςθ παρζχει ςτουσ μακθτζσ εμπειρίεσ 
ανακάλυψθσ νζων τρόπων (Shimada 1997). Από τότε, οι 
ιάπωνεσ εκπαιδευτικοί ζχουν δοκιμάςει ςτθ διδαςκαλία τουσ 
πολλά ανοιχτά προβλιματα και ςχζδια μακιματοσ. Αυτά τα 
προβλιματα χρθςιμοποιοφνται ςτθ διδαςκαλία και ςιμερα 
αποκαλοφνται ανοιχτι επίλυςθ προβλιματοσ.  
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Ένα έντομο κινείται κατά μήκος ενός τεντωμένου σχοινιού. Ο ακόλουθος 

πίνακας δείχνει τον χρόνο που χρειάζεται το έντομο για να διανύσει τις 

δεδομένες αποστάσεις. Οι αστερίσκοι δείχνουν τις αποστάσεις που ξεχάσαμε να 

σημειώσουμε.  

Χρόνος 
(λεπτά) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Απόσταση 
(cm) 

12 24 36 48 60 72 84 * * 120 

        

A) Ποιον αριθμό παραστάνει το αστεράκι κάτω από το 8; Να γράψετε την 

παράσταση που χρησιμοποιήσατε για να βρείτε τον αριθμό. 

B) Να βρείτε μια άλλη παράσταση την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για 

να βρείτε τον ίδιο αριθμό. Να γράψετε όσες περισσότερες 
παραστάσεις μπορείτε.  

Becker, J., Shimada, S. (1997).  



Ανοιχτό πρόβλθμα και αιτιολόγθςθ 
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• Τα ανοιχτά προβλιματα και οι αυκεντικζσ ι 
κατάλλθλα καταςκευαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ (π. χ. 
Pisa, TIMSS), προςφζρονται για τθν αξιολόγθςθ. 
"Απαντώντασ ςε ανοιχτά ερωτιματα, οι μακθτζσ 
καλοφνται ςυχνά όχι μόνο να εκκζςουν τθν εργαςία 
τουσ, αλλά και να εξθγιςουν πώσ βρικαν τισ 
απαντιςεισ τουσ ι γιατί επζλεξαν τθ ςυγκεκριμζνθ 
μζκοδο". 

• Επιπλζον, θ ανοιχτι επίλυςθ προβλιματοσ ζχει 
κεωρθκεί ευρζωσ ωσ προχωρθμζνθ μζκοδοσ 
διδαςκαλίασ των μακθματικϊν ςτθν Αμερικι. 



Συνόψιςθ των πλεονεκτθμάτων των ανοιχτϊν 
προβλθμάτων (Sawada, 1997).  
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• Οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργά ςτα μακιματα και εκφράηουν τισ 
ιδζεσ τουσ ςυχνότερα. Θ λφςθ ανοιχτϊν προβλθμάτων παρζχει ζνα 
ελεφκερο και υποςτθρικτικό μακθςιακό περιβάλλον όπου θ 
ςυνφπαρξθ πολλϊν διαφορετικϊν ςωςτϊν λφςεων παρζχει ςτουσ 
μακθτζσ ευκαιρίεσ να διαμορφϊςουν τθ δικι τουσ απάντθςθ. 
Επιπλζον, οι μακθτζσ είναι φιλοπερίεργοι για τισ άλλεσ λφςεισ, 
μποροφν να τισ ςυγκρίνουν με τισ δικζσ τουσ και να τισ 
ςυηθτιςουν. Επειδι μακθτζσ είναι πολφ ενεργοί, θ μακθματικι 
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ είναι ενδιαφζρουςα. 

• Οι μακθτζσ ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να αξιοποιιςουν με 
επιτυχία τισ μακθματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτζσ τουσ. 
Δεδομζνου ότι υπάρχουν πολλαπλζσ λφςεισ, οι μακθτζσ μποροφν 
να επιλζξουν το δικό τουσ τρόπο προσ τθν απάντθςθ και να 
επινοιςουν τθ λφςθ τουσ.  



Συνόψιςθ των πλεονεκτθμάτων των ανοιχτϊν 
προβλθμάτων (Sawada, 1997).  
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• Υπάρχουν διάφορεσ κατθγορίεσ μακθτϊν ςε μια τάξθ 
μακθματικϊν. Κάκε μακθτισ μπορεί να καταγίνεται με το 
πρόβλθμα με το δικό του προςωπικό τρόπο. Τα ανοιχτά 
προβλιματα παρζχουν ςε κάκε μακθτι ιδιαίτερεσ ευκαιρίεσ. 

• Το μάκθμα μπορεί να παρζχει ςτουσ μακθτζσ εμπειρίεσ 
μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ και αιτιολόγθςθσ. Θ ςφγκριςθ των 
διαφορετικϊν λφςεων και θ ςυηιτθςθ πάνω ςε αυτζσ παρακινεί 
τουσ μακθτζσ να επιχειρθματολογιςουν αναπτφςςοντασ τθ 
μακθματικι τουσ ςκζψθ. 

• Προςφζρονται πλοφςιεσ ευκαιρίεσ να βιϊςουν τθν απόλαυςθ τθσ 
ζρευνασ, τθ χαρά τθσ ανακάλυψθσ και τθν επιβράβευςθ των 
ςυμμακθτϊν τουσ. Δεδομζνου ότι κάκε μακθτισ ςκζφτεται κατά 
μοναδικό τρόπο, ενδιαφζρεται για τθ λφςθ των ςυμμακθτϊν του. 



 
Τα γνωρίςματα ενόσ ανοιχτοφ προβλήματοσ 
από την ερευνητική ομάδα του IREM de Lyon 

 
• Θ εκφϊνθςθ επιτρζπει τθν εμπλοκι όλων των μακθτϊν 

ςτθ δραςτθριότθτα διερεφνθςθσ και λφςθσ. 
 
• Θ εκφϊνθςθ κα πρζπει να είναι  ςφντομθ. 

 
• Θ εκφϊνθςθ  δεν  «προδίδει» τθ μζκοδο ι τθ λφςθ.   

– Δεν υπάρχουν ερωτιςεισ τθσ μορφισ «να αποδείξετε ότι». 
– Δεν υπάρχουν βοθκθτικά ενδιάμεςα υποερωτιματα. 
– Δεν ςυνδζονται με τισ ζννοιεσ των τελευταίων μακθμάτων. 

 
• Το εννοιολογικό πεδίο κα πρζπει να είναι οικείο ςτουσ 

μακθτζσ. 
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Πρϊτο παράδειγμα (Βϋ Γυμναςίου) 

• Ανοιχτι εκφϊνθςθ: Ζχουμε ζνα  τετράγωνο με 
πλευρά 2  εκατοςτά και  κζλουμε να 
καταςκευάςουμε ζνα δεφτερο με διπλάςιο 
εμβαδό. Μπορείσ να βρεισ μια μζκοδο να το 
καταςκευάςεισ;  

• Κλειςτι εκφϊνθςθ: Ζχουμε ζνα τετράγωνο με 
πλευρά 2 εκατοςτά και κζλουμε να 
καταςκευάςουμε ζνα δεφτερο με διπλάςιο 
εμβαδό. Να διαπιςτώςεισ ότι θ λφςθ κα βρεκεί 
αν πάρουμε ωσ πλευρά του δεφτερου ηθτοφμενου 
τετραγώνου τθ διαγώνιο του πρώτου. 
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Δεφτερο παράδειγμα (Γϋ Γυμναςίου) 

Στισ πλευρζσ ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ ιςοπλεφρου τρίγωνου 
ΑΒΓ παίρνουμε τμιματα ζτςι ώςτε ΑΔ=ΒΕ=ΓΗ. 
Να διερευνιςετε το είδοσ του τριγώνου ΔΕΗ. Να 
αποδείξετε τον ιςχυριςμό ςασ.  

 
A

B ΓΔ

Ε

Γ

C:/Users/Georges/Desktop/OLA/ΝΤ-GEOGEBRA class/Γ ΓΥΜΝ-ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ-kefb1_1_askisi_5.ggb


Τρίτο παράδειγμα (Αϋ Λυκείου) 
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Δίνεται ευθεία (ε) 
και δφο ςημεία Α 
και Β προσ το ίδιο 
μζροσ τησ. Που θα 
τοποθετήςουμε 
ςημείο Μ ςτην 
ευθεία (ε) ζτςι 
ϊςτε η διαδρομή 
ΑΜ+ΜΒ να είναι η  
ελάχιςτη δυνατή;  

 

C:/Users/Georges/Desktop/OLA/ΝΤ-GEOGEBRA class/Α ΛΥΚ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ-kef3_12_drastiriotita.ggb


Αμφιςβιτθςθ  
τθσ παραδοςιακοφ   
 ΑΠΣ Μακθματικϊν 

Η  καλλιζργεια   
Ερευνθτικισ ςτάςθσ 

Αμφιςβιτθςθ τθσ  
κυρίαρχθσ Επιςτθμολογίασ  των 

Μακθματικϊν 

Η καλλιζργεια  τθσ  
κριτικισ  ςκζψθσ  
ςτα  Μακθματικά 

Η  ανάπτυξθ τθσ   
     Δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Τα ανοιχηά 

πποβλήμαηα 

ζηην ηάξη ηων 

μαθημαηικών 

Η  ριξθ του “διδακτικοφ ςυμβολαίου” 

Πολυαιςκθτιρια 
Πολυλειτουργικι  

μάκθςθ 
Πολλαπλι 
νοθμοςφνθ  

Μακθματικι ςυηιτθςθ ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ,  
διαμάχθ, ανταλλαγι επιχειρθμάτων 

Θ ανάδειξθ των  
διαφορετικϊν 
ικανοτιτων, ανακατάταξθ  
τθσ ιεραρχίασ  των  
μακθςιακϊν ςτόχων 
 και γνωςτικϊν ςτυλ των 
μακθτϊν, αξιολόγθςθ. 



 
  

 
Θ ςκθνοκεςία τθσ ανοιχτισ κατάςταςθσ 

προβλθματιςμοφ  
 

 
 

• Εκχϊρθςθ ενόσ προβλιματοσ που αναδεικνφει 
διαφορετικότθτεσ (π. χ. πολλαπλζσ ςτρατθγικζσ). Οι 
μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςυλλογιςμό, επιχειρθματολογία 
και κριτικι ςκζψθ για να βρουν τθ λφςθ.  

• Θ μακθςιακι διαδικαςία εμβακφνει ςτθν κατανόθςθ και 
αναπτφςςει γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ.  

• Θ εργαςία των παιδιϊν ςε μικρζσ ομάδεσ: Οι μακθτζσ κα 
πρζπει από κοινοφ να προςδιορίςουν τθ λφςθ, να τθν 
παρουςιάςουν και να υποςτθρίξουν τισ απαντιςεισ τουσ.  
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Καζώξ μμηνάδμομε μηα πνεμαηηθή 

αλία ηε δηαηνμύμε θαη ιηγμζηεύεη. Η 

γκώζε είκαη ε μόκε αλία πμο αολάκεη 

όηακ ηε μμηναδόμαζηε. 
  

Ινδική παροιμία  
 



• Ο δάςκαλοσ πρζπει να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ ςτθν 

υιοκζτθςθ «ενεργθτικών μεκόδων» μάκθςθσ. Βαςικό εργαλείο 

προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αποτελοφν οι μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν ερευνητικζσ εργαςίεσ και 

εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ μαθητϊν (Βιβ. Εκπαιδ. Αϋ 

Γυμναςίου, 2007, ς. 32).   

• Επιπλζον υπάρχουν 5 ςχζδια εργαςίασ για ςυλλογική 

διερευνητική δουλειά των μαθητϊν με διακεματικό 

περιεχόμενο …(ςτο ίδιο, ς. 34).  

Ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ (βιβλίο 

εκπαιδευτικοφ Αϋ Γυμναςίου) 



• Με τον όρο «πρόβλθμα» δεν εννοοφμε μόνο τα γνωςτά 

προβλιματα, αλλά και τα λεγόμενα «ανοιχτά προβλήματα». 

Γενικά κα ονομάηουμε ανοιχτό το πρόβλημα που μπορεί να 

ερμθνευτεί με πολλοφσ τρόπουσ και επομζνωσ δζχεται 

διαφορετικζσ λφςεισ… (ςτο ίδιο, ς. 33).  

• Το να δίνουμε μερικζσ φορζσ ςτουσ μακθτζσ μασ ανοικτζσ 

δραςτηριότητεσ αντί για αςκιςεισ των δφο ι τριών λεπτών , είναι 

ζνα βιμα για τθ μεταφορά τθσ υπευκυνότθτασ τθσ διαδικαςίασ 

τθσ μάκθςθσ από το δάςκαλο ςτο μακθτι  (ςτο ίδιο, ς. 33).  

• Ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ που είναι «ανοιχτά 

προβλήματα» …(ςτο ίδιο, ς. 34).  

Ανοιχτό πρόβλθμα (βιβλίο εκπαιδευτικοφ Αϋ 

Γυμναςίου) 



• Θ δραςτθριότθτα ςτοχεφει να ενθαρρφνει τη ςυνεργαςία και 

την ομαδική εργαςία παροτρφνοντασ τουσ μακθτζσ ι τισ 

ομάδεσ των μακθτών ςε πνευματικό, διανοθτικό ανταγωνιςμό… 

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ δίνουν επιπλζον ςτο διδάςκοντα τθ 

δυνατότθτα να προκαλζςει τθ ςυμμετοχι των μακθτών του ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ μζςα ςτθν τάξθ ενκαρρφνοντασ τθ 

ςυνεργαςία (Βιβ. Εκπαιδ. Γϋ Γυμναςίου, 2007, ς. 9).   

• …Προτείνονται ακόμθ κζματα για τθν εκπόνηςη Διαθεματικϊν 

εργαςιϊν οι οποίεσ αποτελοφν πρόκληςη για ομαδική ζρευνα 

και ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτών.   (ςτο ίδιο, ς. 11).  

Ομαδοςυνεργατικι λφςθ προβλιματοσ 

 (βιβλίο εκπαιδευτικοφ Γϋ Γυμναςίου) 



Η ομαδοςυνεργατικ οργάνωςθ των μακθτϊν   
(Ολομζλεια & μικρο-ομάδεσ) 

Η ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία βοθκά ςτθν ολόπλευρθ 
ανάπτυξθ του μακθτι ςτουσ τομείσ: βιωματικό, 

ςυναιςκθματικό, κιναιςκθτικό, κοινωνικό, γνωςτικό και θκικό.  

“Η ομάδα είναι κάτι 
περιςςότερο από το 

άθροιςμα των 
επιμζρουσ ατόμων”. 

Μορφολογικι Ψυχολογία  



• Η ατομικι διερεφνθςθ  
     (κατανόθςθ του προβλιματοσ) 

• Η ομαδικι διερεφνθςθ  

• Η μακθματικι ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ 
(υπεράςπιςθ ιςχυριςμϊν) 

• Η ςφνκεςθ από τον εκπαιδευτικό 

Οη 4 θάζεηξ ηεξ μμαδμζοκενγαηηθήξ  
δναζηενηόηεηαξ ηωκ μαζεηώκ 

Οη εκενγμί μαζεηέξ ακαιαμβάκμοκ ημ ένγμ ηεξ μάζεζεξ. 
Δεκ απμθαζίδεη μόκμ μ δάζθαιμξ ηη είκαη ζωζηό ή ιάζμξ. 



• Κινθτοποίθςθ των μακθτϊν από τον εκπαιδευτικό. Διανοθτικι και 
ςυναιςκθματικι προετοιμαςία. Διευκρίνιςθ του ςυμβολαίου.  

• Θ εκφϊνθςθ του προβλιματοσ μοιράηεται ςτουσ μακθτζσ (ζνα 
φφλλο κατά ομάδα).  

• Ο εκπαιδευτικόσ επιςκζπτεται διαδοχικά τισ ομάδεσ φροντίηοντασ να 
μθ μετατρζψει τθν ανοιχτι προβλθματικι κατάςταςθ ςε κλειςτι.  

• Αν πολλοί μακθτζσ ζχουν δυςκολίεσ με τθν κατανόθςθ του 
προβλιματοσ, γίνεται ςυηιτθςθ ςε όλθ τθν τάξθ.  

• Οι μακθτζσ πριν αρχίςουν τθ δουλειά κα πρζπει να ζχουν 
κατανοιςει τόςο το πρόβλθμα όςο και τθν ευκφνθ που τουσ 
ανατζκθκε. 

• Οι μακθτζσ διερευνοφν το πρόβλθμα και κάνουν ατομικζσ δοκιμζσ 
και επαλθκεφςεισ και ςχθματίηουν μια πρϊτθ αναπαράςταςθ του 
προβλιματοσ. 

Η θάζε ηεξ αημμηθήξ δηενεύκεζεξ (πενίπμο 5 
min) 

 



• Τα μζλθ κάκε ομάδασ μζςω βιωματικισ-επικοινωνιακισ 
αλλθλεπίδραςθσ διατυπϊνουν και ελζγχουν εικαςίεσ,  
ανταλλάςςουν μακθματικζσ εμπειρίεσ, ςυνερευνοφν και 
μοιράηονται ιδζεσ και επιχειριματα.  

• Τα παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να εργαςτοφν πάνω ςτο πρόβλθμα 
χωρίσ διαρκι κακοδιγθςθ και να ετοιμαςτοφν για τθ ςυηιτθςθ.  

• Σκοπόσ του ζργου κάκε ομάδασ είναι να ςυμφωνιςουν ςε μια 
αιτιολογθμζνθ λφςθ του προβλιματοσ. Τθν κοινι τεκμθρίωςθ τθσ 
λφςθσ γράφουν πάνω ςε μια διαφάνεια εργαςίασ (ςε ζνα χαρτόνι 
κανςόν, ι ςε μια μεγάλθ αφίςα).  

• Όταν τα παιδιά τθσ ομάδασ γράφουν, μποροφν να ςταματοφν και 
να ςκζφτονται. Ο διδάςκων καλλιεργεί τθν προςδοκία ότι οι 
μακθτζσ κα τα καταφζρουν.  

Η θάζε ηεξ μμαδηθήξ δηενεύκεζεξ:  
Αθήκμομε ηα εκία ζημοξ μαζεηέξ 

 (ζομπιήνωζε ηεξ πνώηεξ δηδαθηηθήξ ώναξ) 
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• Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει τθν πρϊτθ διαφάνεια και τθν  
προβάλει με το διαφανοςκόπιο ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ. 

• Οι μακθτζσ διαβάηουν προςεκτικά το περιεχόμενό τθσ.  

• Ο εκπαιδευτικόσ γράφει ςτον πίνακα τα επιχειριματα 
κάκε ομάδασ (απαντιςεισ “υπζρ” και “κατά”). 

• Θ “διαμάχθ” διεξάγεται πάνω ςτθν ορκότθτα τθσ 
προτεινόμενθσ λφςθσ, τθν εγκυρότθτα των 
ςυλλογιςμϊν που ξετυλίγονται και τθν πειςτικότθτα 
των  επιχειρθμάτων. 

Η θάζε ηεξ μαζεμαηηθήξ ζοδήηεζεξ 
ζηεκ μιμμέιεηα (δεύηενε δηδαθηηθή ώνα) 
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Πρωταγωνιςτζσ οι μακθτζσ: κατάργθςθ τθσ 
ζδρασ και παραχϊρθςθ «εξουςίασ» 

• Διαμορφϊνουμε προχποκζςεισ ζτςι ϊςτε οι ζφθβοι να 
αρκρϊςουν το δικό τουσ λόγο. 

• «Η τάξη θα αποφαςίςει ποια από τισ ιδζεσ είναι ζγκυρεσ και 
ςωςτζσ και ποιεσ είναι  λάθοσ».  

• «Εςείσ θα κρίνετε ποιεσ απόψεισ θα δεχθείτε και ποιεσ  θα  
απορρίψετε,  αναλογιςτείτε …». 

• Θ ανάπτυξθ του αυτόνομου, ενεργοφ και υπεφκυνου 
δθμοκρατικοφ πολίτθ ςυντελείται μζςα ςε ςυνκικεσ ιςότιμων 
ςχζςεων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ.  

Υπεράςπιςθ του περιεχομζνου, ςφγκριςθ διάφορων εκδοχϊν, 
αναςκευι, φιλτράριςμα, πειςτικι τεκμθρίωςθ, λογικι ςυνοχι, 

ακρίβεια, ςυνζπεια, ςεβαςμόσ κανόνων υπεφκυνθσ ςυηιτθςθσ κλπ.  



Φάςθ τθσ κοινισ ςυηιτθςθσ  ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ  

• Θ ςυνεργαςία μικρζσ ομάδεσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςυηιτθςθ ςε 

ολόκλθρθ τθν τάξθ, αφοφ κάκε παρουςίαςθ προχποκζτει τθ 

ςυνόψιςθ των ςκζψεων και των αποφάςεων των μελϊν τθσ.  

• Στθ φάςθ αυτι μιλοφν και αιτιολογοφν μόνο οι μακθτζσ. Συνικωσ  

αμφιςβθτοφν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ενϊ δζχονται τισ εξθγιςεισ 

του δαςκάλου χωρίσ να τισ εξετάηουν (κεςμικι εξουςία) 

• Ταυτόχρονα, όμωσ, ενεργοποιοφνται νζεσ ςυνομιλίεσ ςτισ μικρζσ 

ομάδεσ, νζα και περιςςότερο διειςδυτικά ερωτιματα και 

πλθρζςτερα επιχειριματα.  

• Τα Χαρτόνια Εργαςίασ προκαλοφν ωριμότερεσ διαβουλεφςεισ και 

κριτικζσ αναλφςεισ και ςυμβάλλουν ςτθν αλλθλομόρφωςθ. 

 



• Στο τζλοσ γίνεται επαλικευςθ των αποτελεςμάτων, 
ζλεγχοσ τθσ των διαδικαςιϊν τεκμθρίωςθσ και 
αιτιολόγθςθσ, των κριτθρίων εγκυρότθτασ και των 
κανόνων τθσ ςυηιτθςθσ.  

• Ο εκπαιδευτικόσ ςυνοψίηει τισ ςτρατθγικζσ, τα 
επιχειριματα, τα ςυμπεράςματα από τισ λφςεισ που 
εκτζκθκαν, κάνει ςφνκεςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ τάξθσ. 

• Εννοείται ότι μποροφν να ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ.  
• Στθ φάςθ αυτι ο αναςτοχαςμόσ και θ ανακεϊρθςθ των 

λακϊν από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ είναι κεμελιϊδθσ.  
• Επίςθσ ςχολιάηονται: θ υπευκυνότθτα, θ επιμονι ςτθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου, θ ςυνεργαςία, κλπ. 

Η θάζε ηεξ ζύκζεζεξ από ημκ εθπαηδεοηηθό 
(πνμξ ημ ηέιμξ ηεξ δεύηενεξ δηδαθηηθήξ ώναξ) 

 



• Ο ρόλοσ του δαςκάλου ςτο ομαδοςυνεργατικό πλαίςιο διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ ςυνίςταται κατά βάςθ ςτθν εμψφχωςθ των μακθματικϊν 
αλλθλεπιδράςεων ςτθ ςχολικι τάξθ: κφριο μζλθμά του είναι θ 
δθμιουργία κλίματοσ καλοπροαίρετθσ ςυηιτθςθσ μεταξφ των μακθτϊν, 
θ ενκάρρυνςι τουσ για γόνιμθ ανταλλαγι ςκζψεων πάνω ςτο 
πρόβλθμα, θ παρότρυνςι τουσ για κοινι διερεφνθςθ και ςυναποδοχι 
νοθμάτων. Όλα αυτά ςυλλειτουργοφν ςτο πλαίςιο των εκιμικϊν 
κανόνων τθσ μικροκουλτοφρασ τθσ κάκε τάξθσ. 

•  Από τθ μια πλευρά, ακοφει προςεκτικά ενκαρρφνει μακθςιακζσ 
καταςτάςεισ όπου οι μακθτζσ ςυνεργάηονται "χωρίσ" το δάςκαλο, 
κάνουν δοκιμζσ και επαλθκεφςεισ, κζτουν και τεκμθριϊνουν εικαςίεσ, 
ςτοχάηονται και παίρνουν αποφάςεισ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ζρευνα και 
τθν καταςκευι των δικϊν τουσ γνϊςεων. 

• Από τθν άλλθ ςυντονίηει τισ μακθματικζσ  ςυηθτιςεισ  ςε ολόκλθρθ 
τθν τάξθ όπου οι μακθτζσ ςυηθτοφν, μοιράηονται ιδζεσ και προβάλλουν 
επιχειριματα για να πείςουν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ για τθν ορκότθτα 
των ιςχυριςμϊν τουσ. 

Ο εθπαηδεοηηθόξ ωξ δηεοθμιοκηήξ θαη εκενγόξ αθνμαηήξ 



1. Ανοιχτά  προβλιματα  με  ποικιλία  
ςτρατθγικϊν (ι μια πρωτότυπθ ςτρατθγικι) 

2. Ανοιχτά  προβλιματα  με πολλά ςωςτά 
αποτελζςματα   

3. Ανοιχτά  προβλιματα με ανοιχτι  ερμθνεία 
τθσ εκφϊνθςθσ  

4. Ανοιχτά προβλιματα-γρίφοι που απαιτοφν 
αποκόλλθςθ από τθν πρϊτθ αντίλθψθ και 
αλλαγι οπτικισ γωνίασ 

  

Απόπειρα ταξινόμθςθσ των ανοιχτϊν 
προβλθμάτων 



1. Ανοιχτά προβλιματα με ποικιλία ςτρατθγικϊν 

Ανοιχτό πρόβλθμα: Σε ορκογώνιο παραλλθλόγραμμο 
ΑΒΓΔ και οι διαγώνιοί του ΑΓ και ΒΔ τζμνονται ςτο Ο. Να 
αποδείξετε με όςουσ περιςςότερουσ τρόπουσ μπορείτε 
ότι τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΒΟΓ ζχουν ίςα εμβαδά.  

Α Β

ΓΓ

O

Σχόλιο: Ο πινύηνο πνπ αλαδεηθλύεηαη κέζα από ηε 

δηαδηθαζία ηεο καζεκαηηθήο αλαθάιπςεο θαη ηεο 

ελεξγεηηθήο εκπινθήο ηπέθει ηη δημιουπγικόηηηα και 

ηην πεπιέπγεια.  
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Να θαηαζθεπάζεηε έλα επζύγξακκν ηκήκα κε 

κήθνο ζε εθαηνζηά όζν ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 2  

1. Ανοιχτά προβλιματα με ποικιλία ςτρατθγικϊν 



Ανοιχηό ππόβλημα: (Μαζεκαηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ, 

ζει. 209, αλαπξνζαξκνγή) 

 

Οη ηερλίηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ κηα θνιώλα 

θσηηζκνύ ζην θέληξν ελόο θπθιηθνύ ζηληξηβαληνύ. 

Όκσο ην θέληξν έρεη ραζεί. Μπνξείηε λα ηνπο 

βνεζήζεηε λα πξνζδηνξίζνπλ ην θέληξν ηνπ 

θπθιηθνύ ζηληξηβαληνύ;   

1. Ανοιχτά προβλιματα με ποικιλία ςτρατθγικϊν 



Ανοιχτό πρόβλθμα 10 (Βϋ Λυκείου, Κατεφκυνςθ, 
αξιοποίθςθ ΤΠΕ) 

Ο γνϊμονασ ΑΒΓ τοποκετείται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε το 
ςθμείο Β να βρίςκεται ςτον κετικό θμιάξονα των 
τετμθμζνων και το Γ ςτον κετικό θμιάξονα των τεταγμζνων. 
Μετακινοφμε το γνϊμονα ϊςτε τα Β και Γ να “γλιςτροφν” 
ςτουσ άξονεσ. Με ποιο τρόπο μετακινείται το ςθμείο Α; 

y

x0

A

B

Γ

1. Ανοιχτά προβλιματα με ποικιλία ςτρατθγικϊν 
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Δφο ευκείεσ ε1 και ε2 τζμνονται ςτο εξωτερικό του 
φφλλου ςχεδίαςθσ ςε ζνα ςθμείο Ο. Να βρεισ μια 
μζκοδο να χαράξεισ τθ διχοτόμο τθσ γωνίασ που 
ςχθματίηουν οι ε1 και ε2 χωρίσ να βγεισ ζξω  από το 
φφλλο ςχεδίαςθσ. 
 
 
 
 
 

ε1

ε2

ε1

ε2

1. Ανοιχτά προβλιματα με ποικιλία ςτρατθγικϊν 



Διαγωνιςμόσ Pisa 2000 (15χρονοι ςε 57 χϊρεσ) 

α) Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Σηε 

ζπλέρεηα λα γεληθεύζεηε ην πξόβιεκα δίλνληαο ην πιήζνο ησλ δέληξσλ 

κειηάο θαη ην πιήζνο ησλ θππαξηζζηώλ γηα λ ζεηξέο από κειηέο  

β) Υπάξρεη κηα ηηκή ηνπ λ, γηα ηελ νπνία ην πιήζνο ησλ δέληξσλ κειηάο ηζνύηαη 

κε ην πιήζνο ησλ θππαξηζζηώλ. Να βξείηε απηήλ ηελ ηηκή ηνπ λ θαη λα 

πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ηελ ππνινγίζαηε. 

 γ) Αο ππνζέζνπκε όηη ν αγξόηεο κεγαιώλεη ζπλέρεηα ην πεξηβόιη ηνπ 

πξνζζέηνληαο ζπλερώο ζεηξέο δέληξσλ. Δλώ ν αγξόηεο κεγαιώλεη ην 

πεξηβόιη ηνπ πξνζζέηνληαο ζεηξέο, ζα ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξεο κειηέο ή 

θππαξίζζηα; Γξάςηε παξαθάησ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν βξήθαηε ηελ 

απάληεζή ζαο.  

Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. 

Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηεο κε 

θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε ησλ δέληξσλ, 

όπσο ηα θαληάδεηαη ν αγξόηεο. Κάζε δηάγξακκα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο 

ζεηξέο από κειηέο. (λ = ζεηξέο από κειηέο) 

 

ν 
Πλήθος 

δένηρων 

μηλιάς  

Πλήθος 

κσπαριζζιών 
 

1 1 8 

2 4  

3   

4   

5   

 



2. Ανοιχτά προβλήματα με πολλά 
 ςωςτά αποτελζςματα  

Ο όγκοσ ενόσ ορκογωνίου παραλλθλεπιπζδου είναι 48 
m3 και οι διαςτάςεισ του είναι ακζραιοι αρικμοί. Ποιεσ 
κα μποροφςαν να είναι οι διαςτάςεισ του; Να βρείτε 
όλεσ τισ δυνατζσ λφςεισ. 



3. Ανοιχτά προβλιματα με ανοιχτι ερμθνεία  
τθσ εκφϊνθςθσ  

  

• Πϊσ μπορείσ να γεμίςεισ πιο αποτελεςματικά ζνα 
κουτί με αντικείμενα του ίδιου ςχιματοσ; 
 

• Πόςα κφτταρα υπάρχουν κατά μζςο όρο ςτο ςϊμα 
ενόσ ενιλικου άνδρα; 



3. Ανοιχτά προβλιματα με ανοιχτι ερμθνεία 
τθσ εκφϊνθςθσ  

  

Παπάδειγμα: (Βηβιίν θαζεγεηή Γεσκεηξίαο Λπθείνπ, ζει. 55) 

 

Γίλνληαη ηξία ζεκεία Α, Β, Γ, κε ζπλεπζεηαθά. Να 

βξείηε ζεκείν Σ ηνπ επηπέδνπ, ώζηε ηα ηξίγσλα ΣΑΒ 

θαη ΣΒΓ λα είλαη ηζνζθειή.  
 

Γύν νκάδεο ηεο Α΄ Λπθείνπ έδσζαλ ηηο αθόινπζεο ιύζεηο:  

 



Α

Β

Γ

Σ η1
η2

Ππώηη επμηνεία (ομάδα Α): Τν ζεκείν Σ 

νξίδεηαη σο ζεκείν ηνκήο ησλ κεζνθαζέησλ 

ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ΑΒ θαη ΒΓ. 

Δπεηδή ην Σ είλαη ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ε1, 

ζα ηζαπέρεη από ηα άθξα ηνπ επζπγξάκκνπ 

ηκήκαηνο ΑΒ. Δπνκέλσο ην ηξίγσλν ΣΑΒ είλαη 

ηζνζθειέο. Οκνίσο ην ηξίγσλν ΣΒΓ είλαη 

ηζνζθειέο. 

Γεύηεπη επμηνεία (ομάδα Β): Τν ζεκείν Σ 

νξίδεηαη σο ην δεύηεξν ζεκείν ηνκήο ησλ 

θύθισλ (Α, ΑΒ) θαη (Γ, ΓΒ). Δπεηδή ΑΒ=ΑΣ 

(αθηίλεο ηνπ ίδηνπ θύθινπ), ην ηξίγσλν ΑΒΣ 

είλαη ηζνζθειέο. Οκνίσο ην ηξίγσλν ΒΓΣ είλαη 

ηζνζθειέο 

Α

Β

Γ

Σ



4. Ανοιχτά προβλιματα-γρίφοι που απαιτοφν αποκόλλθςθ  

από  τθν πρϊτθ αντίλθψθ και αλλαγι οπτικισ  γωνίασ 
  
  

Τοποκετιςτε  εννζα  ςπίρτα  ζτςι  ώςτε  να  
 ςχθματίηουν τζςςερα  ιςόπλευρα  τρίγωνα, όπωσ  
δείχνει  το διπλανό ςχιμα. Να  βρείτε  τρόπο  να   
ςχθματίςετε  τζςςερα  τρίγωνα  ίδιου  ςχιματοσ 
και  ίςου  μεγζκουσ  με  αυτό  που  ζχετε,  
χρθςιμοποιώντασ  μόνο  ζξι ςπίρτα. 
  

Μπορείτε  να ενώςετε  τισ  τελείεσ  ςτο   
 διπλανό  ςχιμα με  τζςςερισ  μόνο  ευκείεσ   
χωρίσ  να ςθκώςετε  το  μολφβι  ςασ; 
  

Με μια τεκλαςμζνθ (πολυγωνικι)  
γραμμι που ζχει 6 ευκφγραμμα  
τμιματα ενώςτε τζςςερισ τετράδεσ 
 ςθμείων που είναι τοποκετθμζνα 
 ςε ςχιμα τετραγώνου. Μπορείτε;   



Πϊσ μποροφμε να αξιοποιιςουμε τα ανοιχτά 
προβλιματα ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν 

Κατά τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν κυριαρχοφν τα κλειςτά 
προβλιματα, τα οποία υπαγορεφονται από τθν αξιολόγθςθ και το 
ςφςτθμα ειςαγωγισ των μακθτϊν ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα. Σφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ που ευνοοφν τθν 
ειςαγωγι προκλιςεων ςυμπλζουν με το ΑΠΣΜ περιςςότερο του 
Γυμναςίου και λιγότερο του Λυκείου.  

• Θ εναςχόλθςθ τθσ τάξθσ με ανοιχτά προβλιματα, μπορεί να είναι 
διανκιςτικι (4-5 φορζσ το χρόνο),  

• ενςωματωμζνθ ςτισ ενότθτεσ του ΑΠΣΜ τθσ αντίςτοιχθσ τάξθσ 
(ανοιχτό πρόβλθμα εβδομάδασ) ι  

• ενταγμζνθ ςε ειδικζσ δραςτθριότθτεσ του ετιςιου 
προγραμματιςμοφ του ςχολείου (π. χ. θμζρα ανοιχτϊν 
προβλθμάτων, διερευνθτικά projects, διακεματικζσ εργαςίεσ).  



Ενδεικτικι Βιβλιογραφία  
Arsac, G. & Mante, M. (2007). Les pratiques du problème ouvert. Villeurbanne : IREM de Lyon, CRDP. 

Becker, J., Shimada, S. (1997). The open-ended approach: a new proposal for teaching mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers 

of Mathematics. 

Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M. & Pitta-Pantazi, D. (2005). Problem Solving and Problem Posing in a Dynamic Geometry Environment. 

The Montana Mathematics Enthusiast, 2(2), 125-143. 

Cifarelli, V. & Cai, J. (2005). The evolution of mathematical explorations in open-ended problem solving situations. Journal of Mathematical 

Behavior, 24, 302-324. 

English, L. D. (1997). Development of fifth grade children’s problem posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183-217. 

Kosyvas, G. (2010). Problèmes ouvertes: notion, catégories et difficultés. Annales de Didactique et des Sciences cognitives, 15, IREM de 

Strasbourg, 43-71. 

Kosyvas, G. (2013). Pratiques pédagogiques de problèmes ouverts dans un collège expérimental à Athènes. Repères-IREM, 91, 25-50. 

Kosyvas, G. (2013). Problèmes ouverts dans la classe. International Journal for Mathematics in Education (HMS iJME), Vol. 5, 46-83. Athens.  

Kosyvas, G. (2013): Originality and beauty of arithmetic reasoning. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, vol. 12, 1-2, 

23-37. 

Nohda, N. (2000). Teaching by open-approach method in Japanese mathematics classroom.In Nakahara, T. & Koyama, M. (Eds.), Proceedings 

of the 24th conference of the international group for the psychology of mathematics education (Vol. 1, pp. 39-53). Hiroshima, Japan: 

PME. 

Pehkonen, E. (Ed.) (1997). Use of open-ended problems in mathematics classroom. Department of Teacher Education, Research Report 176. 

University of Helsinki. 

Voskoglou, M. & Kosyvas, G. (2012). Analyzing students' difficulties in understanding real numbers. REDIMAT Journal of Research in 

Mathematics Education, 1(3), 301-336, www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/redimat/article/view/229/pdf_1 

Polya, G. (1998). Πώο λα ην ιύζσ. (Τ. Παηξώλεο, Δπηκέιεηα ειιεληθήο έθδνζεο). Αζήλα: Δθδόζεηο Καξδακίηζα. 

Γαγάηζεο, Α. (1988). Γηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ κε αλνηρηά πξνβιήκαηα. Tεηξάδηα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ, 1, 26-28 θαη 64-67. 

Θεζζαινλίθε. 

Κόζπβαο, Γ. (1995). Πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ αλνηρηνύ πξνβιήκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. Δπθιείδεο Γ΄, 43, 11-

33. Αζήλα: ΔΜΔ.  

Κόζπβαο, Γ. (1996). Η πξαθηηθή ηνπ αλνηρηνύ πξνβιήκαηνο ζην δεκνηηθό ζρνιείν. Αζήλα: Gutenberg. 

Κόζπβαο, Γ. (2008). Δηθαζίεο θαη καζεκαηηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. Πξαθηηθά ηνπ 25νπ Σπλεδξίνπ ηεο ΔΜΔ, 434-448, Βόινο: ΔΜΔ. 

Κόζπβαο, Γ. (2013). Αμηνπνίεζε αλνηρηώλ πξνβιεκάησλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. Πξαθηηθά 30νπ ζπλεδξίνπ ηεο ΔΜΔ, 487-501, 

Καξδίηζα: ΔΜΔ. 

Κπλεγόο, Χ.,  Γαβξίιεο, Κ. Κεΐζνγινπ Σ., Ψπράξεο Γ. (2009). Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηε βνήζεηα 

εξγαιείσλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 5ν Παλειιήλην Σπλέδξην ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΤΠΔ. «Αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε», Σύξνο .  

Φεξεληίλνο, Σ. & Γαιάλε, Ι. (2012). Τα αλνηρηά πξνβιήκαηα ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά 29νπ Σπλεδξίνπ ΔΜΔ, 916-931. Καιακάηα: 

ΔΜΔ. 

Χηνλίδνπ-Μνζθνθόγινπ, Μ. (1999). Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην θνλζηξνπθηηβηζηηθό-δνκεηηζηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ κε ρξήζε αλνηρηώλ πξνβιεκάησλ (open-ended) θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. Δξεπλεηηθή Γηάζηαζε, 4, 3-36, 

Θεζζαινλίθε. 



 

52 

Τρόποι επικοινωνίασ: 
   

e-mail         :   gkosyvas@sch.gr   
 
Δικτ. τόποσ:  http://users.sch.gr/gkosyvas/ 
 
Κινθτό.        :  6934844288 
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