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«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα
από την ίση μεταχείριση 

άνισων ανθρώπων»
Thomas Jefferson (1743-1826)



Πώς ο εκπαιδευτικός απαντά στην ανομοιογένεια 
των σύγχρονων τάξεων; 

«Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το καθήκον να 
οδηγήσει μια ομάδα πεζοπορίας, η οποία αποτελείται 
από δρομείς διεθνών επιδόσεων και αναπήρους, μέσα 
από καταχνιά και κακοτοπιές και μάλιστα κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε όλοι με κέφι και όρεξη και κατά το 
δυνατόν ταυτόχρονα να φτάσουν στον προορισμό 
τους». (H. Gudjons, 1998, σ. 55)



Ομοιόμορφη διδασκαλία 

• Σύμφωνα με την μετωπική διδασκαλία οι μαθητές 
είναι παθητικοί δέκτες και ο εκπαιδευτικός 
προσαρμόζει το μάθημά του σύμφωνα με το 
γνωστικό επίπεδο του «μέσου» μαθητή. 

• Στην περίπτωση αυτή, οι καλοί μαθητές αισθάνονται 
πλήξη και οι αδύνατοι επιδεικνύουν χαμηλή 
αυτοπεποίθηση και παραιτούνται από τη μάθηση.  

• Οι παραδοσιακές και αδιαφοροποίητες διδακτικές 
προσεγγίσεις είναι αναποτελεσματικές και δεν 
διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης στις 
τάξεις μεικτών ικανοτήτων (Κουτσελίνη, 2006).



Ομοιόμορφη διδασκαλία 



Ομοιόμορφη διδασκαλία 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία: περισσότερο 
παιδαγωγική προσέγγιση παρά οργανωτική 

H διαφοροποιημένη διδασκαλία 
είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας 
που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους 
στη διαφορετικότητα των μαθητών 
τους.

Η Διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια απάντηση για την 

αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας, που θεωρείται ότι 

εκφράζει τις πλέον προοδευτικές αντιλήψεις για τη μάθηση και τη 

διδασκαλία.



Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία περιλαμβάνει 
τις προσπάθειες του εκπαιδευτικού να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών του στην 
ποικιλόμορφη τάξη με στόχο την επίτευξη της 
καλύτερης μαθησιακής εμπειρίας από όλους 
τους μαθητές.

• Ανοίγει νέους δρόμους για να κατακτήσουν τη 
γνώση μαθητές με διαφορετικά ενδιαφέροντα 
και ικανότητες. 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία 



“Διαφοροποιημένη διδασκαλία σημαίνει ότι οι 
μαθητές έχουν πολλαπλές επιλογές στη λήψη 
της πληροφορίας, στον τρόπο κατανόησης και 
στον τρόπο έκφρασης. Με άλλα λόγια, μια 
διαφοροποιημένη τάξη παρέχει διαφορετικές 
πορείες στην ανάπτυξη του περιεχομένου, στην 
επεξεργασία ή την κατανόηση των ιδεών και 
στην ανάπτυξη των προϊόντων, έτσι ώστε κάθε 
μαθητής να είναι σε θέση να μάθει 
αποτελεσματικά” (Tomlinson, 2001)

Διαφοροποιημένη διδασκαλία 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία 



H μοναδικότητα του μαθητή

• Η παιδαγωγική διαφοροποίηση της διδασκαλίας μας 
επιτρέπει να ξεφύγουμε από μια διχοτομική αντίληψη της 
εκπαίδευσης, ήτοι, εκπαίδευση «για κανονικούς 
μαθητές», και εκπαίδευση για «ειδικούς μαθητές». 

• Με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες 
του μαθητή και «χτίζει» πάνω στις διαφορές των 
μαθητών».

• Στο σχεδιασμό προεξάρχει η ατομικότητα των μαθητών, 
ενώ η επιλογή του περιεχομένου έρχεται σε δεύτερη 
θέση. 

• Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά, μαθαίνει διαρκώς και 
φτάνει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. 



Όλοι είμαστε ευφυείς.

Με διαφορετικό τρόπο.

Κανένας δεν είναι 
καλύτερος απ’ τον άλλον.

Howard Gardner



Πολλαπλή νοημοσύνη



Διαφοροποιημένη διδασκαλία 



• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ενεργοποιεί τις 
δυνατότητες μάθησης όλων των μαθητών, ανεξάρτητα 
από το γνωστικές τους ικανότητες. 

• Αφορά στα περιεχόμενα, τις μεθόδους και τα μέσα 
διδασκαλίας, ώστε να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες 
κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, την ετοιμότητα, το γνωστικό 
στυλ, το γλωσσικό τους υπόβαθρο, τις εμπειρίες και τις 
προηγούμενες γνώσεις τους, τις δυνατότητες και τις 
αδυναμίες των μαθητών του.

• Η εσωτερική διαφοροποίηση περιλαμβάνει όλα τα 
μέτρα τα οποία λαμβάνει ο εκπαιδευτικός για να 
προσαρμόσει τη διδασκαλία στη διαφορετικότητα των 
μαθητών του. 

Οι διαφορές πλουτίζουν τη διδασκαλία



• ως προς το στόχο.

• ως προς το αποτέλεσμα.

• ως προς το περιεχόμενο.

• ως προς τη μαθησιακή δραστηριότητα.

• ως προς το ρυθμό του μαθήματος στην τάξη.

• ως προς την βοήθεια.

• ως προς το βαθμό δυσκολίας των διδακτικών υλικών 
πάνω στα οποία οι μαθητές πρέπει να εργαστούν.

• ως προς το μαθησιακό περιβάλλον: συνεργατικό, 
τεχνολογικά υποστηριζόμενο, εξατομικευμένο, 
πειραματικό κτλ.

• ως προς τη μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης.

Eίδη διαφοροποίησης (Strading & Saunders)



Διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής και της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Tomlinson, 2007) 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Οι διαφορές των μαθητών αγνοούνται ή 
αντιμετωπίζονται όταν υπάρχει πρόβλημα. 

Οι διαφορές των μαθητών θεωρούνται ως βασικό 
στοιχείο του προγραμματισμού του μαθήματος. 

Η αξιολόγηση συνήθως γίνεται στο τελικό στάδιο για 
να διαπιστωθεί κατά όσον αποκτήθηκε η γνώση. 

Η αξιολόγηση γίνεται συνεχώς, είναι διαγνωστική και 
έχει στόχο την προσαρμογή της διδασκαλίας στις 
ανάγκες των μαθητών. 

Επικρατεί μονοδιάστατη αντίληψη σχετικά με την 
νοημοσύνη. 

Θεωρείται ότι η νοημοσύνη έχει πολλαπλές μορφές. 

Σπάνια παίρνεται υπόψη το ενδιαφέρον των 
μαθητών. 

Οι μαθητές πολλές φορές οδηγούνται στο να κάνουν 
μαθησιακές επιλογές με βάση τα ενδιαφέροντά 
τους. 

Λίγες επιλογές που, αντιστοιχούν στο μαθησιακό 
προφίλ των μαθητών παίρνονται υπόψη. 

Παρέχονται πολλές επιλογές αναλόγως με το 
μαθησιακό προφίλ των μαθητών. 

Η διδασκαλία απευθύνεται σε ολόκληρη την τάξη. Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη διδασκαλίας, 
ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. 

Η διδασκαλία έχει ως κύριο άξονα την κάλυψη του 
εγχειριδίου και του αναλυτικού προγράμματος. 

Η διαμόρφωση της διδασκαλίας εξαρτάται από την 
ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ 
των μαθητών. 

Ανατίθεται μόνο ενός είδους εργασία.  Ανατίθενται διάφορες εναλλακτικές μορφές 
εργασίας. 

 



Διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής και της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Tomlinson, 2007) 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Επικρατεί ένα και μοναδικό εγχειρίδιο. Παρέχονται πολλαπλά μέσα διδασκαλίας . 
Αναζητείται μια και μοναδική ερμηνεία ιδεών και 
γεγονότων. 

Αναζητούνται πολλαπλές προσεγγίσεις στις ιδέες και 
τα γεγονότα. 

Η μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών  
κατευθύνεται από τον εκπαιδευτικό. 

Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την ανάπτυξη των  
δεξιοτήτων των μαθητών, με στόχο την 
ανεξαρτητοποίησή τους . 

Τα προβλήματα λύνονται από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές αλληλοβοηθούνται και λύνουν τα 
προβλήματα μαζί με τον εκπαιδευτικό. 

Όλοι οι μαθητής αξιολογούνται από τον 
εκπαιδευτικό με τα ίδια κριτήρια. 
 

Τα κριτήρια συναποφασίζονται από τον 
εκπαιδευτικό και τους μαθητές και είναι σε 
συνάρτηση με τους μαθησιακούς στόχους. 

Συχνά χρησιμοποιείται μια και μοναδική μορφή 
αξιολόγησης. 

Οι μαθητές αξιολογούνται με πολλαπλούς τρόπους. 

Η "εξαιρετική επίδοση" ορίζεται μονοσήμαντα. 
 

Η εξαιρετική επίδοση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 
από την πρόοδο που σημειώνει ο μαθητής σε σχέση 
με το σημείο που ξεκίνησε. 

Η μάθηση εστιάζεται στην απομνημόνευση καθώς 
και την απόκτηση δεξιοτήτων. 

Η μάθηση εστιάζεται στη χρήση βασικών ικανοτήτων 
για την αντίληψη και κατανόηση βασικών εννοιών 
και αρχών. 

 



• Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η διαφοροποίηση 
συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και της 
μάθησης (Τοmlinson 1999, Good and Brophy, 2003, 
McAdamis, 2001). 

• O Gayfer (1991), αναλύοντας τα αποτελέσματα 57 από 
τις 65 μελέτες τυποποιημένων τεστ σε τάξεις 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση την 
ετοιμότητα των μαθητών, διαπιστώνει προβάδισμα 
στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών από τις τάξεις 
που διδάχθηκαν με διαφοροποιημένη διδασκαλία σε 
σχέση με τους μαθητές που διδάχθηκαν κυρίως με 
παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.

Διαφοροποίηση για τη βελτίωση



Για τον σχεδιασμό της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας, 
δίνεται έμφαση σε δύο βασικούς άξονες: στο μαθητή και στο 
αναλυτικό πρόγραμμα (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). 

Για να είναι επιτυχημένη η διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του τρία 
χαρακτηριστικά των μαθητών (Tomlinson):

• Ετοιμότητα ή επίπεδο μάθησης (Readiness)

• Ενδιαφέροντα – προτιμήσεις (Interest)

• Μαθησιακό προφίλ (Learning Profile) 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών



• Η ετοιμότητα αφορά τη δυνατότητα του μαθητή να 
κατακτήσει νέες γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες και 
στάσεις που συνδέονται με το αντικείμενο διδασκαλίας. 

• Τα ενδιαφέροντα αφορούν θέματα τα οποία θέλει να 
διερευνήσει ο μαθητής ή τα θεωρεί ελκυστικά ή τον 
κινητοποιούν.

• Το μαθησιακό προφίλ διαμορφώνεται από το φύλο, τον  
τύπο νοημοσύνης κ.λπ., και σχετίζεται με τους τρόπους με 
τους οποίους οι μαθητές σκέφτονται, νιώθουν, λύνουν 
προβλήματα και αλληλεπιδρούν. Τα μαθησιακά στυλ 
επηρεάζονται από τους εξής παράγοντες: Περιβάλλον, 
Συναισθηματική κατάσταση του μαθητή, 
Κοινωνικοποίηση του μαθητή, Φυσικές προτιμήσεις του 
μαθητή, Ψυχολογία.

Ετοιμότητα, ενδιαφέροντα, μαθησιακά στυλ 



• Σύμφωνα με την Dunn (1987), υπάρχει μεγάλη 
διαφορετικότητα στις ανάγκες του κάθε ατόμου ως προς τα 
ακόλουθα στοιχεία του περιβάλλοντος: Ησυχία ή Θόρυβος, 
Δυνατός ή αδύνατος φωτισμός, Ψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, 
ευέλικτος σχηματισμός θρανίων, κ.λπ. 

• Η συναισθηματική κατάσταση του μαθητή συμπεριλαμβάνει 
τα εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα, την επιμονή, την 
αυτοπειθαρχία, την υπακοή, τη θέληση του μαθητή, κ.λπ. 

• Ορισμένοι μαθητές προτιμούν να εργάζονται σε ομάδες, 
άλλοι εργάζονται καλύτερα όταν νοιώθουν ανεξάρτητοι, ενώ 
άλλοι προτιμούν να εργάζονται σε ζεύγη. Υπάρχουν βέβαια 
άνθρωποι που προτιμούν ποικιλία συνθηκών εργασίας 
ανάλογα με την εργασία που πρέπει να διεκπεραιώσουν. 

Περιβάλλον, συναισθηματική κατάσταση μαθητή, 
κοινωνικοποίηση του μαθητή



Η κατηγορία αυτή έχει σχέση με τον τρόπο που το κάθε 
άτομο μαθαίνει πιο καλά. 

• Ακουστικοί τύποι 

• Οπτικοί τύποι 

• Τύποι που μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τα χέρια 

• Κινητικοί τύποι 

• Ιδιοτροπίες.

Φυσικές προτιμήσεις του μαθητή



• Αναλυτικό μαθησιακό στυλ (αριστερό ημισφαίριο). 
Προτιμούν να αρχίζουν τη διαδικασία μάθησης με μικρές 
ποσότητες πληροφοριών που μπορούν να τοποθετήσουν μαζί 
σαν «παζλ» για να δημιουργήσουν την τελική εικόνα του 
θέματος (Spinner, 1992). 

• Ολιστικό μαθησιακό στυλ (δεξί ημισφαίριο). Οι τύποι αυτοί 
προτιμούν να αρχίζουν τη διαδικασία μάθησης παίρνοντας μια 
ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος και μετά να την 
μετατρέψουν σε μικρά τεμάχια πληροφοριών που θα 
αναλύσουν από μόνοι τους (φαντασία, διαίσθηση, αφήγηση, 
μουσική). Οι ολιστικοί τύποι συνήθως έχουν προβλήματα σε 
τάξεις με παραδοσιακά χαρακτηριστικά γιατί προτιμούν να 
έχουν δραστικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης (Spinner, 
1992).

Ψυχολογία



• Διδακτέα ύλη (Content).

• Επεξεργασία του περιεχομένου (Process).

• Τελικά προϊόντα μάθησης (Products).

• Μαθησιακό περιβάλλον (Learning Environment). 

Παράγοντες που μπορούν να 
διαφοροποιηθούν

Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα ενδιαφέροντα και οι 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών διαμορφώνουν το 

περιεχόμενο και τις διδακτικές στρατηγικές, για να 

προσαρμόσουν την εκπαίδευση στο παιδί και όχι το παιδί 

στην εκπαίδευση. 



• Ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τη διδακτέα ύλη 
(περιεχόμενο και μορφή), ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μαθητών του χωρίς να αλλάζουν οι 
διδακτικοί στόχοι του Α.Π.Σ. π.χ. για τους μαθητές που: 

• έχουν δυσκολίες να κατανοήσουν το περιεχόμενο του 
διδακτικού εγχειριδίου δίνεται κείμενο πιο απλό και 
πιο προσιτό στην κατανόηση 

• βρίσκουν απλοϊκά και αδιάφορα τα κείμενα του 
βιβλίου δίνεται ένα κείμενο πιο σύνθετο και πιο 
‘‘ενδιαφέρον’’. 

Διδακτέα ύλη



Διάφοροι τρόποι επεξεργασίας της διδακτέας ύλης ή 
διαφορετικές δραστηριότητες  μπορούν να βοηθήσουν 
τους μαθητές στην άντληση ιδεών και τη δημιουργία 
νοήματος. Ανάλογα με τον κάθε μαθητή. π.χ. στο ίδιο θέμα  

• κάποιοι μαθητές μπορούν να υποδυθούν ρόλους 
(δραματοποίηση), 

• άλλοι να διατυπώσουν υποθέσεις και να τις 
διερευνήσουν π.χ. στο σχολικό εργαστήριο, 

• άλλοι να επεξεργαστούν πληροφορίες είτε από κείμενα 
είτε από το διαδίκτυο.

Διαδικασίες



Το θεωρητικό υπόβαθρο για τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι 

ευρύ
• Οι νευροεπιστήμες.

• Κονστρουκτιβισμός (Vygotsky, Glasserfeld)

• Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του 
Gardner και συναισθηματικής νοημοσύνης.

• Η τριμερής θεώρηση της νοημοσύνης του 
Sternberg

• Η θεωρία του καθολικού σχεδιασμού για τη 
μάθηση (Universal design for learning -UDL).

• Η αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom



Οι Politano και Paquin περιγράφουν εννέα παράγοντες οι 
οποίοι που επιτρέπουν στη διδασκαλία να αξιοποιήσει 
όλες τις λειτουργίες του εγκεφάλου ανεξάρτητα από το 
περιβάλλον μάθησης: 
➢ η μοναδικότητα του κάθε διδασκόμενου,
➢ η αξιολόγηση, 
➢ οι αισθήσεις, 
➢ τα συναισθήματα, 
➢ οι εγκεφαλικές διασυνδέσεις, 
➢ η φυσική δραστηριότητα, 
➢ η μνήμη, 
➢ ο προσωπικός σωματικός βιορυθμός,
➢ και το αίσθημα της ασφάλειας. 

Οι νευροεπιστήμες: σημαντικό εργαλείο 



Αλληλεπίδραση και κονστρουκτιβισμός 

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία έχει τη βάση της στις 
θεωρίες της εποικοδόμησης της μάθησης (constructivism) 
και της αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1988). 

• Η γνώση δεν μεταδίδεται έτοιμη από τον εκπαιδευτικό 
προς στους μαθητές, όσο καλά κι αν «παραδίδει» το 
μάθημα. Το κάθε άτομο οικοδομεί τη γνώση με βάση τις 
προϋπάρχουσες ιδέες- αντιλήψεις του.

• Δεν πρόκειται, επομένως, για μια μέθοδο διδασκαλίας, 
αλλά για μια προσέγγιση βασισμένη στην υπόθεση ότι η 
γνώση οικοδομείται από το άτομο με την ενεργό 
συμμετοχή του στη γνωστική διαδικασία. 

• Αυτή η διαδικασία σκέψης απαιτεί επίσης από το μαθητή 
να συνεργάζεται με τους άλλους.



• Οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο. Άλλοι 
μαθαίνουν βλέποντας, ακούγοντας ή κάνοντας κάτι. 
Άλλοι μπορούν πιο εύκολα να μάθουν μαθηματικά ή 
γλώσσα, μουσική, χορό, να αναπτύξουν σχέσεις, κ.λπ.  

• Ο Gardner (1993) εξέθεσε ένα σύνολο νοητικών 
ικανοτήτων που είναι διακριτές και ανεξάρτητες, αλλά 
δρουν συμπληρωματικά. Η θεωρία του Gardner
συμπληρώνεται με τη θεωρία του Daniel Goleman (1998) 
για τη συναισθηματική νοημοσύνη. 

• Ο Gardner έχει μέχρι τώρα αναγνωρίσει οκτώ τύπους 
νοημοσύνης. Ήδη δύο νέοι τύποι νοημοσύνης, η 
υπαρξιακή και η πνευματική, βρίσκονται υπό μελέτη. 

Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner





Στην καλύτερη περίπτωση ο δείκτης νοημοσύνης συμβάλει κατά 
το 20% στους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία στη 
ζωή, γεγονός που αφήνει το 80% σε άλλες δυνάμεις… 

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει να κάνει με ικανότητες όπως 
να μπορείς να βρίσκεις κίνητρα για τον εαυτό σου και να 
αντέχεις τις απογοητεύσεις, να ελέγχεις την παρόρμηση και να 
χαλιναγωγείς την ανυπομονησία σου, να ρυθμίζεις σωστά τη 
διάθεσή σου και να εμποδίζεις την απογοήτευση να καταπνίξει 
την ικανότητά σου για σκέψη, να έχεις ενσυναίσθηση και 
ελπίδα (Goleman, 1998, σ. 66-67)

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι: γνώση των 
συναισθημάτων μας, έλεγχος των συναισθημάτων μας, 
εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας, αναγνώριση των 
συναισθημάτων των άλλων και χειρισμός των σχέσεων 
(Salovey, 78-79)

Συναισθηματική νοημοσύνη (Goleman)



• Σημαντική μνήμη: Ασχολείται με αυτά που έχουν 
χαραχθεί στη μνήμη μας ως προϊόν διδασκαλίας και 
μάθησης, για παράδειγμα «πόσο κάνει 7 επί 6».

• Επεισοδιακή μνήμη: Ασχολείται με πράγματα που 
βρίσκονται μεν στο μυαλό μας αλλά δεν έχουν 
αποθηκευτεί στη μνήμη μας σκόπιμα, για 
παράδειγμα «πού περάσαμε τα περασμένα 
Χριστούγεννα ή πιο ήταν το πιο αξέχαστο ταξίδι 
αναψυχής της ζωής μας».

“Σημαντική’’ και ‘’επεισοδιακή’’ μνήμη



Ο Robert Sternberg (1996, 1997) υποστηρίζει ότι τα άτομα 
χαρακτηρίζονται κυρίως από τρεις μορφές νοημοσύνης: την 
αναλυτική, τη δημιουργική και την πρακτική. Τα ευφυή άτομα 
επιτυγχάνουν μια λειτουργική ισορροπία μεταξύ μιας τριάδας 
ικανοτήτων:

Αναλυτικές ικανότητες: ανάλυση, αξιολόγηση, σύγκριση, 
αντιπαραβολή, κρίση κ.λπ.

Δημιουργικές ικανότητες: φαντασία, εφεύρεση, ανακάλυψη, 
δημιουργία κ.λπ.

Πραχτικές ικανότητες: εφαρμογή, ενεργοποίηση, κ.λπ.  

Τα ευφυή άτομα δεν διαθέτουν απαραίτητα σε υψηλά επίπεδα 
και τις τρεις αυτές ικανότητες, αλλά βρίσκουν τρόπους να 
αξιοποιούν αποτελεσματικά, όποιες ικανότητες έχουν. 
Επιπλέον, αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους. 

Η τριμερής θεώρηση της νοημοσύνης του Sternberg



Ο Sternberg υποστηρίζει ότι τα άτομα 
χαρακτηρίζονται κυρίως από τρείς μορφές 

νοημοσύνης

Aναλυτική Πρακτική Δημιουργική 

• Βήματα στο συλλογισμό 

• Διαγράμματα Ροής 

• Σύγκριση 

• Αντιπαραβολή 

• Ανίχνευση Λάθους 

• Ταξινόμηση 

• Ομαδοποίηση 

• Λογικός Συλλογισμός 

• Κρίση και Κριτική Επεξήγηση 

• Διατύπωση Υποθέσεων & 
Παραγωγή συμπερασμάτων 

• Εξήγηση με παραδείγματα της 
προβληματικής κατάστασης 

• Αναζήτηση ανάλογων 
καταστάσεων 

• Συγκεκριμένα παραδείγματα 

• Συγκεκριμένες δραστηριότητες 

• Επίλυση συγκρούσεων 

• Προσαρμογή σε νέες 
καταστάσεις 

• Εφευρετικότητα 

• Σχεδιασμός νέων πραγμάτων 

• Εναλλακτικές λύσεις και 
μέθοδοι 

• Παρατήρηση διαστάσεων που 
συνήθως αγνοούνται 

• Διατύπωση δημιουργικών 
Υποθέσεων «Τι θα συνέβαινε 
εάν» 

• Δραματοποιήσεις 

 



Η θεωρία του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 
(Rose & Meyer, 2002, Meyer, Rose & Gordon, 2014) 
αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που φιλοξενεί τις 
διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Αναγνωρίζει ότι ο 
τρόπος μάθησης είναι μοναδικός και υπάρχουν: 

• Πολλαπλοί τρόποι αναπαράστασης: επιτρέπουν  
διάφορους τρόπους απόκτησης της γνώσης, 

• Πολλαπλοί τρόποι έκφρασης: οι μαθητές επιδείξουν   
ό, τι γνωρίζουν με εναλλακτικούς τρόπους, 

• Πολλαπλά μέσα εμπλοκής με διαφορετικούς τρόπους 
ενθάρρυνσης αξιοποιηθούν τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών και παρακινούνται στη για μάθηση. 

Η θεωρία του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 



Η ταξινομία του Bloom

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΓΝΩΣΗ/ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

• Οι κατηγορίες που 
περιγράφει συνιστούν ένα 
ιεραρχικά διατεταγμένο 
σύνολο.

• Στην περίπτωση της 
διαφοροποίησης 
κινητοποιούμε τα δύο 
ανώτερα επίπεδα  
νοητικών λειτουργιών.



Ο Bloom (1956) διέκρινε τους εκπαιδευτικούς στόχους σε: 

• γνωστικούς (στόχοι που αφορούν τις διεργασίες 
μάθησης) 

• συναισθηματικούς (στόχοι που αφορούν τις στάσεις) 

• ψυχοκινητικούς (στόχοι που αφορούν τις δεξιότητες) 

Οι Anderson και Krathwoοlh (2001) πρότειναν την 
αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom, σύμφωνα με την οποία 
καθεμιά από τις 6 γνωστικές διεργασίες έχει 4 είδη γνώσης 
(24 συνδυασμοί). 

• Οι γνωστικές διεργασίες που εμπλέκονται είναι: οι 
γνωστικές πράξεις του «θυμάμαι», «κατανοώ», 
«εφαρμόζω», «αναλύω», «αξιολογώ» και «δημιουργώ». 

• Διακρίνουν τέσσερα είδη της γνώσης: την πραγματική, την 
εννοιολογική, τη διαδικαστική και τη μεταγνωστική. 

Η αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom: οδηγός



Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι: ελαστικός, αποτελεσματικός, 
διαχειρίσιμος και στρατηγικός. 
• Ποιες είναι οι γνώσεις μας για τις ανάγκες κάθε μαθητή; 
• Τι γνωρίζουμε  για  τις διαφορετικές ικανότητες, τα  

ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες  των μαθητών; 
• Ποιες γλώσσες μιλούν και ποιο είναι το πολιτιστικό τους 

υπόβαθρο; 
• Ποιες δεξιότητες, γνώσεις, αξίες και στάσεις προδιαγράφονται 

στο πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ); 
• Ποιες προσαρμογές του ΠΣ απαντούν στις δυσκολίες και 

βοηθούν στην επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων;
• Ποιοι πόροι απαιτούνται για την υποστήριξη του σχεδιασμού; 
• Ποια η αναγκαία στήριξη για τη μάθηση των μαθητών; 
• Ποιες προσεγγίσεις της αξιολόγησης ταιριάζουν στο σχεδιασμό; 
• Ποιο είναι το προσφορότερο χρονοδιάγραμμα; 



Ο σχεδιασμός είναι ευκαιρία μάθησης

Οι μαθητές καλούνται: 
• Να μεταφέρουν την κατανόηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες και βασικές διεργασίες. 
• Να θέτουν ερωτήσεις που τους αφορούν. 
• Να αναλύουν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις τους και να 

ενεργούν σύμφωνα με αυτές. 
• Να δημιουργήσουν δεσμούς και να διαμορφώσουν ταυτότητα. 

Παράγοντες που 
επηρεάζουν το 

σχεδιασμό



Ο σχεδιασμός στην υπηρεσία των μαθητών

Με έναν εναρμονισμένο σχεδιασμό οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να βοηθήσουν όλους τους μαθητές (Perrenoud, 1996, 2005): 

• με μαθησιακές δυσκολίες 

• μαθητές σε στήριξη (παράλληλη, ενισχυτική, κ.ά) 

• πρόσφυγες, αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες, 

• χαρισματικούς μαθητές, 

• μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο 
χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο των 
σπουδών τους. 

• μαθητές που αντιμετωπίζουν μια πρόσκαιρη δυσκολία λόγω 
ποικίλων προβλημάτων. 

• και άλλες περιπτώσεις μαθητών. 



Γνωριμία με τους μαθητές

Για τη διαφοροποίηση απαιτείται αποτελεσματική 
προσωπική γνωριμία και αλληλεπίδραση με τους μαθητές 
(Bolduc & Van Neste, 2002, Caron, 2007, Pallascio & 
Leblanc, 1998). 

Για να λειτουργήσει η διαφοροποιημένη τάξη, χρειάζεται η 
συλλογή στοιχείων ώστε να δημιουργηθεί:

• το προφίλ του κάθε μαθητή, (καταγραφή 
προτερημάτων,  αναγκών, προτιμήσεων μάθησης, 
ενδιαφερόντων κάθε μαθητή. 

• το γενικό προφίλ της κάθε τάξης.



Δυνατότητες, δυσκολίες, προτιμήσεις

Μαρία: Μεγάλο εύρος στρατηγικών ανάγνωσης
Ελένη: ευρύ λεξιλόγιο
Γιώργος:ικανότητα στην απαγγελία ποιημάτων
Αντώνης: έχει μεγάλες ικανότητες στο χορό (κιναισθητικός τύπος) κ.λπ. 
Δημήτρης: μόλις ξεκίνησε τη γλώσσα αυτή.
Ζωή: έχει ανάγκη από ενθάρρυνση
Μάριος: «ξεχνιέται» και αποσπάται εύκολα η προσοχή του.
Μάρθα: δυσκολεύεται και αγχώνεται για την προφορά του όταν 
συμμετέχει σε συζητήσεις μικρών ομάδων, ομάδες μελέτης ή σε 
ομαδικές συζητήσεις για την επίλυση προβλημάτων, κ.λπ.
Στέφανος:  αγαπά ότι σχετίζεται με την πληροφορική
Γιώργος: προτιμά την ακρόαση ενός κειμένου και όχι το διάβασμα 
(ακουστικός τύπος)
Ισμήνη: προτιμά το διάβασμα (οπτικός τύπος)
Βαρβάρα: αγαπά το τραγούδι (έχει γενικότερα μουσική νοημοσύνη) 
Φαίδρα: προτιμά να δουλεύει μόνη της, κ.λπ.



Γενικοί σκοποί για τη διαφοροποίηση
• Παροχή ίσων ευκαιριών 

• Μεγιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών

• Ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης

• Επίτευξη της εποικοδόμησης της γνώσης δηλ. η απόκτηση 
της γνώσης μέσα από τη διερεύνηση και την ενεργητική 
μάθηση.

• Η μάθηση εστιάζει στις έννοιες και στις σχέσεις τους και 
όχι σε σκόρπιες και ασύνδετες πληροφορίες

• Οι νέες γνώσεις συνδέονται με τις προϋπάρχουσες.

• Η διαφοροποίηση καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση των 
μαθητών μας, δημιουργεί συνθήκες επιτυχίας και 
επίτευξης χαρούμενης μάθησης.



Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

• Μαιευτική μάθηση 

• Διερευνητική τάξη (διδασκαλία και μάθηση 
μέσω ανακάλυψης) 

• Δημιουργική λύση προβλημάτων 

• Εφαρμογή μεταγνωστικών δραστηριοτήτων 

• Αυθεντική σχέση με τους μαθητές

• Συνεργατική μάθηση.



Αρχές και διαδικασίες

• Περιορισμός του λόγου του εκπαιδευτικού

• Αύξηση του χρόνου εργασίας των μαθητών

• Εξατομίκευση και συνεργασία

• Αύξηση της ανατροφοδότησης

• Επαγωγική πορεία

• Αλλαγή στον τρόπο προετοιμασίας του 
εκπαιδευτικού

• Διαφοροποιημένη κατ΄ οίκον εργασία.



Στάδια σχεδίασης
1 ο Στάδιο:  Ανάλυση γνωστικού αντικειμένου σε συνάρτηση 
με τις ανάγκες των μαθητών.

• καθορίζουμε πυρηνικές γνώσεις (βασικές, ουσιώδεις, 
δεξιότητες στάσεις) που έχουν την εγγενή δυνατότητα να 
παράγουν νέα γνώση. Με τον όρο δεξιότητες εννοούμε τις 
νοητικές δεξιότητες όπως κατανόησης, λύσης προβλήματος. 

• Προαπαιτούμενες γνώσεις δηλ. εκείνες που απαιτούνται 
για να είναι εφικτή η οικοδόμηση της νέας γνώσης 

• Καθορισμός μετασχηματιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
που στη συνέχεια θα αποτελέσουν πυρηνικές σε επόμενα 
μαθήματα αφού 

• ο Εκπαιδευτικός που διαφοροποιεί την διδασκαλία του 
έχει υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές του.



Στάδια σχεδίασης

2ο Στάδιο 

• Θέτει συγκεκριμένους στόχους και οργανώνει 
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την 
επίτευξη των στόχων.

• Στο στάδιο αυτό κάνει οριζόντια ανάλυση 
δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση των 
διαφορετικών ενδιαφερόντων των μαθητών 
του.



Στόχοι στους τομείς: γνωστικό, συναισθηματικό, 
ψυχοκινητικό

• Ρήματα που επιτρέπουν πολλές ερμηνείες όπως τα παρακάτω 
πρέπει να αποφεύγονται: να καταλαβαίνει, να γνωρίζει, να 
μαθαίνει, να αισθάνεται, να πιστεύει, να συνειδητοποιεί, να 
θυμάται, να καταλαβαίνει τη σημασία, να εκτιμήσει, να 
ενδιαφέρεται (Διονάτος, 2013). 

• Αντίθετα είναι προτιμητέα ενεργητικά ρήματα που δεν 
επιτρέπουν πολλές ερμηνείες και δηλώνουν δράση: να σχεδιάζει, 
να απαριθμεί, να κατασκευάζει, να εξηγεί, να ορίζει, να 
κατηγοριοποιεί, να περιγράφει, να υπολογίζει, να απεικονίζει, να 
ζωγραφίζει, να διαφοροποιεί, να εξηγεί, να συμπεραίνει, να 
προβλέπει, να ξεχωρίζει, να διευθετεί, να προεκτείνει, να 
συμπληρώνει, να ενώνει, να συνδέει, να δικαιολογεί, να μετρήσει, 
να απαγγέλει, να  μεταφράσει, να επιλέξει, να συγκρίνει, να 
επισκευάσει, να αναγνωρίσει, να μετατρέψει, να αντικαταστήσει, 
να διατυπώνει, κ.ά .



Διατύπωση στόχων με ρήματα σε 4 κατηγορίες: 
γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις

ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

Γνωρίζω  Εφαρμόζω τύπους Διορθώνω Προσαρμόζομαι 

Περιγράφω  Εφαρμόζω αλγοριθμικές 
διαδικασίες 

Ελέγχω Αισθάνομαι 

Απαριθμώ  Χρησιμοποιώ Αποφασίζω Προτιμώ 
Προσδιορίζω  Ενεργώ μηχανικά Αναλύω Εντάσσομαι 

Συγκρατώ  Κατανοώ απλές έννοιες Ερμηνεύω Κινητοποιούμαι 
Ονομάζω  Υπολογίζω Απορρίπτω Αναστοχάζομαι 

Αναγνωρίζω  Ανακαλύπτω Εκτιμώ 

Απομνημονεύω  Συνθέτω Αξιολογώ 
Διακρίνω  Αξιοποιώ Στέκομαι κριτικά 

Ορίζω  Κρίνω Ενθαρρύνω 
Προσδιορίζω  Επιλέγω Απομυθοποιώ 

  Κατανοώ σύνθετες έννοιες  

  Συγκρίνω  
 



«Όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν 
μαθηματικά με βαθειά κατανόηση, και κάθε 
στόχος μάθησης που θέτει ο εκπαιδευτικός 
θάπρεπε να βοηθά όλα τα παιδιά να 
αποκομίσουν υψηλό επίπεδο κατανόησης και 
γνώσης». (NCTM, 2000)

Κανένα παιδί να μείνει πίσω στα 
Μαθηματικά



Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα Μαθηματικά 
όταν αισθάνονται μέλη μιας κοινότητας

Η μικρο-κοινότητα της τάξης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα 
προκλητικό περιβάλλον διερεύνησης και συνεργασίας στο 
οποίο οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία: 

• Να σκεφτούν και να κάνουν επιλογές και διερευνήσεις.

• Να δημιουργήσουν ένα κοινό έργο.

• Να εκφράσουν τη γνώση με πολλαπλούς τρόπους. 

• Να εμπλακούν σε μαθηματικές συζητήσεις στην τάξη.

Ένας από τους τρόπους εφαρμογής της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι μέσω ανοιχτών 
ερωτήσεων και ανοιχτών προβλημάτων.



Πρόβλημα είναι κάθε δραστηριότητα για την οποία τα 
παιδιά δεν έχουν κανέναν προδιαγεγραμμένο ή 
απομνημονευμένο κανόνα ή μέθοδο, ούτε έχουν την 
εντύπωση ότι υπάρχει μια ορισμένη «σωστή» μέθοδος 
επίλυσης.  (Hiebert et al., 1997 )

Πεποίθησή μας είναι ότι, αν θέλουμε να καταλάβουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες τα μαθηματικά, θα ήταν πιο 
χρήσιμο να δούμε την κατανόηση μάλλον ως αποτέλεσμα 
της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων παρά ως άμεσο 
αντικείμενο διδασκαλίας… Οι μαθηματικές ιδέες 
απορρέουν από την εμπειρία επίλυσης προβλημάτων και 
όχι από τη γνώση που διδάχτηκε πριν από την επίλυση 
προβλημάτων. (Hiebert et al., 1997 )

Τι είναι πρόβλημα;



Στα Μαθηματικά ανοιχτό ονομάζεται ένα πρόβλημα που δεν 

έχει κλείσει, ένα πρόβλημα ανοιχτής έρευνας. Παράδειγμα:

Εικασία του Γκόλντμπαχ : Κάθε άρτιος θετικός ακέραιος 

μεγαλύτερος του 2 μπορεί να γραφεί ως άθροισμα δύο πρώτων 

αριθμών, έτσι ώστε για κάθε n ≧ 2, 2n=p+q, όπου p, q πρώτοι 

αριθμοί. Π.χ. 

• 4 = 2 + 2

• 6 = 3 + 3

• 8 = 3 + 5

• 10 = 3 + 7 = 5 + 5

• 12 = 5 + 7

• 14 = 3 + 11 = 7 + 7

Το ανοιχτό πρόβλημα στα Μαθηματικά



• Το ανοιχτό πρόβλημα δεν αποτελεί πρόβλημα 

καθημερινής ρουτίνας της σχολικής τάξης, αλλά 

ασυνήθιστο πρόβλημα, 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). Οι 

μαθητές δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν. Πρέπει πρώτα 

να σκεφτούν… 

• Με τη συζήτηση των λύσεων σε ολόκληρη την τάξη οι 
μαθητές δραστηριοποιούν τα μαθησιακά τους κίνητρα 
για τα Μαθηματικά, εξηγούν τη λύση στους συμμαθητές 
τους, κάνουν νέους εννοιολογικούς συσχετισμούς και 
αναπτύσσουν τη μαθηματική τους σκέψη. 

Το ανοιχτό πρόβλημα στη διδασκαλία



Ο Γιάννης μένει σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από 

το σχολείο, ενώ η Ελένη σε απόσταση δυόμιση 

χιλιομέτρων από το σχολείο. Μπορείτε να βρείτε 

πόσο απέχουν τα σπίτια τους; (Pisa 2008) 

• Υπάρχουν ασάφειες στην εκφώνηση; 

• Πρέπει να θέτουμε προβλήματα με ασαφείς ερωτήσεις; 

• Η ασάφεια του προβλήματος αναπτύσσει τη φαντασία των 

παιδιών ή την καταπνίγει;

Το ανοιχτό πρόβλημα



Ανοιχτό πρόβλημα και αιτιολόγηση
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Τα ανοιχτά προβλήματα και οι αυθεντικές ή κατάλληλα 
κατασκευασμένες δραστηριότητες (π. χ. Pisa, TIMSS), 
προσφέρονται για την αξιολόγηση. "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).



Ανοιχτά και κλειστά προβλήματα
(PME, Pehkonen E.)
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   Τελική κατάσταση 

→ 
Αρχική  

Κατάσταση  

Κλειστή τελική κατάσταση 
Ανοιχτή τελική 
κατάσταση 

Κλειστή αρχική 
κατάσταση 

(προβλήματα 
καλώς ορισμένα) 

• Κλειστά προβλήματα 

• Ανοιχτά-κλειστά 
προβλήματα 

• Διερευνήσεις 

• Έρευνα πεδίου 

• Προβλήματα ποικιλίας 
(Problem variation) 

Ανοιχτή αρχική 
κατάσταση 

 

• Ζωντανές πραγματικές 
καταστάσεις 

• Προβλήματα ποικιλίας 
(Problem variation) 

• Ζωντανές πραγματικές 
καταστάσεις 

• Προβλήματα ποικιλίας 
(Problem variation) 

• Ερευνητικές εργασίες 
(projets)  

• Διατύπωση 
προβλημάτων (problem 
posing) 

 



Τα γνωρίσματα ενός ανοιχτού προβλήματος 
από την ερευνητική ομάδα του IREM de Lyon

• Η εκφώνηση επιτρέπει την εμπλοκή όλων των μαθητών 
στη δραστηριότητα διερεύνησης και 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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Arsac, G. & Mante, M. (2007). Les pratiques du problème 
ouvert. Villeurbanne : IREM de Lyon, CRDP.
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Ανοιχτό πρόβλημα και ανοιχτή προσέγγιση
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• Το ανοιχτό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που επιδέχεται 
πολλαπλές σωστές απαντήσεις ή μια σωστή 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. 



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 πρακτική του ανοιχτού προβλήματος στο Δημοτικό σχολείο”
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“Η πρακτική του ανοιχτού προβλήματος στο Δημοτικό σχολείο”
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• Το βιβλίο αυτό έχει διπλή όψη. Προτείνει ένα  διαφορετικό τύπο έρευνας στη Διδακτική των 
Μαθηματικών και ταυτόχρονα ένα διαφορετικό τρόπο εκτύλιξης της μαθησιακής 
διαδικασίας, δηλαδή μια ‘‘διδακτική μέθοδο”. 

• Στο έργο αυτό, “την πρακτική του ανοιχτού προβλήματος στο δημοτικό σχολείο”, ερευνά επτά 
πειραματικές καταστάσεις, στις οποίες τα παιδιά δραστηριοποιούνται ομαδικά, και 
αναδεικνύει από τη μια μεριά το γόνιμο χαρακτήρα του ανοιχτού προβλήματος και από την 
άλλη τις διαδικασίες ανατροπής των παγιωμένων αντιλήψεων των παιδιών.

• Πώς οι μαθητές θα σχεδιάσουν την επίλυση του ανοιχτού  προβλήματος; Πώς θα  
ερμηνεύσουν την εκφώνηση; Ποιες στρατηγικές θα ακολουθήσουν; Πώς θα  ενεργήσουν 
στην περίπτωση που το πρόβλημα έχει πολλά σωστά αποτελέσματα;

• Θα προβλέψουν τυχαία ή διαισθητικά το σωστό αποτέλεσμα, θα προσεγγίζουν το  πρόβλημα 
αναψηλαφώντας και αξιολογώντας διαδοχικές προσεγγίσεις;

• Θα εφαρμόζουν άμεσα τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην αίθουσα  διδασκαλίας;

• Ποιες θα είναι οι αναπαραστάσεις του ανοιχτού προβλήματος και ποια τα εμπόδια  που θα 
συναντήσουν;

• Τι είδους υποθέσεις θα  κάνουν και πώς θα τις επαληθεύσουν;

• Τι είδους “αποδεικτικά” και “πραγματολογικά” επιχειρήματα θα διατυπώσουν;

• Η πεμπτουσία της επιδίωξής αυτής της εργασίας του θα μπορούσε να διατυπωθεί λιτά και 
παραστατικά: οι μαθητές, οι σπουδαστές και οι δάσκαλοι δεν πρέπει να μαθαίνουν, να 
σπουδάζουν και να διδάσκουν νεκρή ύλη, δεν πρέπει να “τρώνε τα έτοιμα”,  αλλά  να  γίνουν  
και αυτοί ερευνητές  και παραγωγοί.



Η ομαδοσυνεργατική οργάνωση των μαθητών  
(Ολομέλεια & μικρο-ομάδες)

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία βοηθά στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη του μαθητή στους τομείς: βιωματικό, 

συναισθηματικό, κιναισθητικό, κοινωνικό, γνωστικό και ηθικό. 

“Η ομάδα είναι κάτι 
περισσότερο από το 

άθροισμα των 
επιμέρους ατόμων”.

Μορφολογική Ψυχολογία 



Καθώς μοιράζουμε μια χρηματική 

αξία τη διαιρούμε και λιγοστεύει. Η 

γνώση είναι η μόνη αξία που αυξάνει 

όταν τη μοιραζόμαστε.
Ινδική παροιμία 



• Η ατομική διερεύνηση
(κατανόηση του προβλήματος)

• Η ομαδική διερεύνηση

• Η μαθηματική συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης
(υπεράσπιση ισχυρισμών)

• Η σύνθεση από τον εκπαιδευτικό

Οι 4 φάσεις της ομαδοσυνεργατικής
δραστηριότητας των μαθητών (2 διδ. ώρες

Οι ενεργοί μαθητές αναλαμβάνουν το έργο της μάθησης. 
Δεν αποφασίζει μόνο ο δάσκαλος τι είναι σωστό ή λάθος.



• Κινητοποίηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Διανοητική και
συναισθηματική προετοιμασία. Διευκρίνιση του συμβολαίου.

• Η εκφώνηση του προβλήματος μοιράζεται στους μαθητές (ένα
φύλλο κατά ομάδα).

• Ο εκπαιδευτικός επισκέπτεται διαδοχικά τις ομάδες φροντίζοντας να
μη μετατρέψει την ανοιχτή προβληματική κατάσταση σε κλειστή.

• Αν πολλοί μαθητές έχουν δυσκολίες με την κατανόηση του
προβλήματος, γίνεται συζήτηση σε όλη την τάξη.

• Οι μαθητές πριν αρχίσουν τη δουλειά θα πρέπει να έχουν
κατανοήσει τόσο το πρόβλημα όσο και την ευθύνη που τους
ανατέθηκε.

• Οι μαθητές διερευνούν το πρόβλημα και κάνουν ατομικές δοκιμές
και επαληθεύσεις και σχηματίζουν μια πρώτη αναπαράσταση του
προβλήματος.

Η φάση της ατομικής διερεύνησης (περίπου 5 
min)
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• Τα μέλη κάθε ομάδας μέσω βιωματικής-επικοινωνιακής
αλληλεπίδρασης διατυπώνουν και ελέγχουν εικασίες,
ανταλλάσσουν μαθηματικές εμπειρίες, συνερευνούν και
μοιράζονται ιδέες και επιχειρήματα.

• Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στο πρόβλημα
χωρίς διαρκή καθοδήγηση και να ετοιμαστούν για τη συζήτηση.

• Σκοπός του έργου κάθε ομάδας είναι να συμφωνήσουν σε μια
αιτιολογημένη λύση του προβλήματος. Την κοινή τεκμηρίωση της
λύσης γράφουν πάνω ένα χαρτόνι, ή σε μια μεγάλη αφίσα.

• Όταν τα παιδιά της ομάδας γράφουν, μπορούν να σταματούν και
να σκέφτονται. Ο διδάσκων καλλιεργεί την προσδοκία ότι οι
μαθητές θα τα καταφέρουν.

Η φάση της ομαδικής διερεύνησης: 
Αφήνουμε τα ηνία στους μαθητές

(συμπλήρωση της πρώτης διδακτικής ώρας)
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Τα χαρτόνια εργασίας









Κριτική απόσταση με τα «Χαρτόνια εργασίας»

Οι μαθητές «οπτικοποιούν» (με σχήματα, σκίτσα, εικονίδια, τεκμηριώσεις, 
αιτιολογήσεις, σχόλια, «τεχνήματα» και μοντέλα) που απαντούν στο 
πρόβλημα. Η σημασία των «Χαρτονιών Εργασίας» είναι πολλαπλή:  

• Είναι συνεργατικά δημιουργήματα που ευνοούν τη συνοχή της ομάδας. 
Εστιάζουν τη δράση της ομάδας σε ένα κοινό στόχο. Αποτυπώνουν τις 
επιλογές της ομάδας για τη μαθηματική συζήτηση στην ολομέλεια σε 
ένα συνοπτικό κείμενο με σύμβολα και σχήματα που έχει νόημα για τα 
παιδιά της ομάδας και αποκρυσταλλώνει με πειστικά  επιχειρήματα το 
«λόγο» της ομάδας. 

• Τα παιδιά αφήνουν τα προσωπικά ίχνη της σκέψης τους σε ένα «χάρτη 
ιδεών-νοημάτων» χωρίς τυποποίηση και ομοιομορφία. Η γραπτή 
καταγραφή αναπαριστά την αιτιολόγηση και υποδηλώνει την ευθύνη
της ομάδας. 

• Αποτελούν εργαλεία αξιολόγησης/ αυτοαξιολόγησης

• Είναι μέσα αναστοχασμού και μεταγνώσης τα οποία θα βοηθούν τα 
παιδιά να οργανώνουν τις σκέψεις τους, να τις μοιράζονται με τους 
άλλους.





• Ο εκπαιδευτικός επιλέγει το πρώτο χαρτόνι και οι
ομάδα των μαθητών το παρουσιάζει σε ολόκληρη την
τάξη.

• Οι μαθητές διαβάζουν προσεκτικά το περιεχόμενό της.

• Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τα επιχειρήματα
κάθε ομάδας (απαντήσεις “υπέρ” και “κατά”).

• Η “διαμάχη” διεξάγεται πάνω στην ορθότητα της
προτεινόμενης λύσης, την εγκυρότητα των
συλλογισμών που ξετυλίγονται και την πειστικότητα
των επιχειρημάτων.

Η φάση της μαθηματικής συζήτησης 
στην ολομέλεια (δεύτερη διδακτική ώρα)
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Ο κριτικός λόγος των μαθητών με αφορμή τα 
«Χαρτόνια εργασίας»

Οδηγίες εκπαιδευτικού: 

«Τώρα  θα  εργαστείτε  όλοι  πάνω  στο  περιεχόμενο  του 

πρώτου χαρτονιού. Θα  πρέπει  να  θεμελιώσετε με  στέρεα, 

πειστικά  επιχειρήματα  την γνώμη σας. Σας  προτείνω  να  

αιτιολογήσετε  τη  θέση  σας με έναν  από  τους  παρακάτω  

τρόπους»:

• έχουμε πειστεί διότι:

• δεν έχουμε πειστεί, διότι:

• προτείνουμε την τροποποίηση…»

«Μπορείτε τώρα να συνδυάστε όλα όσα συζητήσατε για όλα 

τα «χαρτόνια εργασίας» και να γράψετε την ουσία του 

προβληματισμού όλης της τάξης;»



Πρωταγωνιστές οι μαθητές: κατάργηση της 
έδρας και παραχώρηση «εξουσίας»

• Διαμορφώνουμε προϋποθέσεις έτσι ώστε οι έφηβοι να 
αρθρώσουν το δικό τους λόγο.

• «Η τάξη θα αποφασίσει ποια από τις ιδέες είναι έγκυρες και 
σωστές και ποιες είναι  λάθος». 

• «Εσείς θα κρίνετε ποιες απόψεις θα δεχθείτε και ποιες  θα  
απορρίψετε,  αναλογιστείτε …».

• Η ανάπτυξη του αυτόνομου, ενεργού και υπεύθυνου 
δημοκρατικού πολίτη συντελείται μέσα σε συνθήκες ισότιμων 
σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Υπεράσπιση του περιεχομένου, σύγκριση διάφορων εκδοχών, 
ανασκευή, φιλτράρισμα, πειστική τεκμηρίωση, λογική συνοχή, 

ακρίβεια, συνέπεια, σεβασμός κανόνων υπεύθυνης συζήτησης κλπ. 



Φάση της κοινής συζήτησης  στην ολομέλεια της τάξης 

• Η συνεργασία μικρές ομάδες ολοκληρώνεται με τη συζήτηση σε 

ολόκληρη την τάξη, αφού κάθε παρουσίαση προϋποθέτει τη 

συνόψιση των σκέψεων και των αποφάσεων των μελών της. 

• Στη φάση αυτή μιλούν και αιτιολογούν μόνο οι μαθητές. Συνήθως  

αμφισβητούν τους συμμαθητές τους, ενώ δέχονται τις εξηγήσεις 

του δασκάλου χωρίς να τις εξετάζουν (θεσμική εξουσία)

• Ταυτόχρονα, όμως, ενεργοποιούνται νέες συνομιλίες στις μικρές 

ομάδες, νέα και περισσότερο διεισδυτικά ερωτήματα και 

πληρέστερα επιχειρήματα. 

• Τα Χαρτόνια Εργασίας προκαλούν ωριμότερες διαβουλεύσεις και 

κριτικές αναλύσεις και συμβάλλουν στην αλληλομόρφωση.



• Στο τέλος γίνεται επαλήθευση των αποτελεσμάτων,
έλεγχος της των διαδικασιών τεκμηρίωσης και
αιτιολόγησης, των κριτηρίων εγκυρότητας και των
κανόνων της συζήτησης.

• Ο εκπαιδευτικός συνοψίζει τις στρατηγικές, τα
επιχειρήματα, τα συμπεράσματα από τις λύσεις που
εκτέθηκαν, κάνει σύνθεση της δραστηριότητας της τάξης.

• Εννοείται ότι μπορούν να συμμετέχουν και οι μαθητές.
• Στη φάση αυτή ο αναστοχασμός και η αναθεώρηση των

λαθών από τους ίδιους τους μαθητές είναι θεμελιώδης.
• Επίσης σχολιάζονται: η υπευθυνότητα, η επιμονή στην

ολοκλήρωση του έργου, η συνεργασία, κλπ.

Η φάση της σύνθεσης από τον εκπαιδευτικό
(προς το τέλος της δεύτερης διδακτικής ώρας)



Οι μαθητές μιας τάξης συγκέντρωσαν στον κουμπαρά τους ποσό 
αξίας 120 ευρώ σε 15 χαρτονομίσματα, των 5 και 10 ευρώ. Πόσα 
χαρτονομίσματα από κάθε είδος έχουν στον κουμπαρά τους;

Το πρόβλημα του κουμπαρά

• Το προηγούμενο πρόβλημα παραπέμπει στην καθημερινή ζωή 
των μαθητών και μπορεί να λυθεί με πολλαπλές λύσεις.

• Το πρόβλημα αυτό οι μαθητές της Πρώτης Γυμνασίου 
αναμενόταν να το λύσουν με γνώσεις Πρακτικής Αριθμητικής και 
όχι Άλγεβρας, αφού δεν είχαν αποκτήσει ακόμη τέτοιου είδους 
γνώσεις. Η μαθηματική δομή του προβλήματος παραπέμπει σε 
ένα γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους.

• Μεριμνήσαμε οι αριθμοί που υπεισέρχονται στην εκφώνηση να 
είναι μικροί, ώστε με το περιορισμένο εύρος δοκιμών και την 
ευκολία στους νοερούς υπολογισμούς να ευνοείται η εστίαση 
των μαθητών στην έρευνα του προβλήματος. 



(α) Κατά πόσον ο χωρισμός της τάξης σε ανομοιογενείς ομάδες 
και σχεδόν ισοδύναμες μεταξύ τους συμβάλλει στην πολλαπλή 
διερεύνηση του προβλήματος και την αξιοποίηση της 
ετοιμότητας, του μαθησιακού στυλ και του ενδιαφέροντος των 
μαθητών; 

(β) Ποια επίπεδα διαφορετικών τρόπων συλλογισμού 
αναπτύσσουν οι μαθητές κατά τη διερεύνηση του 
προβλήματος. 

(γ) Πώς οι μαθητές διαφοροποιούν τις στρατηγικές λύσης και 
αιτιολόγησης του προβλήματος; Ποια διαφορετικά μέσα 
αναπαράστασης επιλέγουν;

(δ) Μπορούν οι μαθητές να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους και 
να οικοδομήσουν νέα επιχειρήματα, πιο όμορφα ή κομψά;

ΣΗΜ. Δεν γίνεται διαφοροποίηση του στόχου του μαθήματος και του 
γνωστικού περιεχομένου, αλλά των προϊόντων με επιλογές των ίδιων 
των μαθητών. Το πρόβλημα είναι κοινό  για  όλους τους μαθητές. 

Τα ερωτήματα της έρευνας



• Υιοθετήσαμε το παράδειγμα της ποιοτικής έρευνας, 
συνδυάζοντας το πείραμα σχεδιασμού (Cobb et al. 
2003, Gravemeije & Eerde, 2009) και τη μεθοδολογία 
της συμμετοχικής παρατήρησης. 

• Ένα διδακτικό πείραμα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 
2008-2009 στην Α΄ τάξη του 1ου Πειραματικού 
Γυμνασίου Αθήνας, ως μέρος μιας ευρύτερης μελέτης 
για το μαθηματικό συλλογισμό των μαθητών. 

• Παρουσιάζονται επιλεγμένα δεδομένα, ως απόδειξη της 
διαφοροποίησης των επιχειρημάτων και 
αιτιολογήσεων των μαθητών. Εξετάζουμε την εξέλιξη 
του συλλογισμού των μαθητών κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας (Erickson 1986, Cobb et al. 2003, Collins
et al. 2004, Kosyvas & Baralis, 2010).

Μέθοδος



Η μελέτη αυτή περιορίζεται σε μια σύντομη 
περιγραφή των πιο σημαντικών ανακαλύψεων των 
μαθητών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας των μαθητών στις μικρο-ομάδες και 
κατά τη μαθηματική συζήτηση σε ολόκληρη την 
τάξη. Οι συνθήκες αυτές επέτρεψαν στους μαθητές 
να εκδηλώσουν διαφοροποίηση του μαθηματικού 
συλλογισμού. Οι παρακάτω τύποι συλλογισμού μας 
θυμίζουν τα τρία πρώτα επίπεδα γεωμετρικής 
σκέψης του μοντέλου Van Hiele.

Τρία διαφορετικά επίπεδα συλλογισμού των 
μαθητών



Εδώ η λύση του προβλήματος αρχίζει με μια φυσική πρόβλεψη, 

αλλά η επιτυχημένη ανακάλυψη δεν συνδέεται με άλλες 

πειραματικές δοκιμές και επαληθεύσεις. Όταν οι μαθητές δεν 

διαθέτουν μια μέθοδο ή έναν αλγόριθμο λύσης κάνουν εμπειρικές 

παρατηρήσεις, αυθαίρετες προβλέψεις ή «βιαστικές» εικασίες 

και ελέγχουν την ισχύ τους με ένα περιορισμένο αριθμό 

αριθμητικών περιπτώσεων. Στο πρώτο επίπεδο 

συγκεντρώνονται σωστές απαντήσεις «δοκιμής και πλάνης» χωρίς 

επαρκή αιτιολόγηση ή άλλες δηλώσεις χωρίς λογική συνοχή οι 

οποίες καταλήγουν σε μια λανθασμένη λύση του προβλήματος και 

σε άστοχες μεθόδους. Συχνά οι μαθητές δεν ελέγχουν αν η λύση 

την οποία βρήκαν ικανοποιούσε τους απαιτούμενους 

περιορισμούς. Η λύση του προβλήματος ανάγεται στην 

ανακάλυψη ενός ζεύγους αριθμών οι οποίοι επαληθεύουν την 

εξίσωση 5x+10y=120 χωρίς να επαληθεύουν την άλλη, δηλαδή την 

x+y=15 ή το αντίστροφο. 

Επίπεδο 1:  Ολιστικός συλλογισμός ή ανεπαρκώς 
αιτιολογημένες εξερευνήσεις (μέθοδος δοκιμής και πλάνης, 

διαισθήσεις, απαντήσεις χωρίς λογική συνοχή)



Επίπεδο 1:  Ολιστικός συλλογισμός ή ανεπαρκώς 
αιτιολογημένες εξερευνήσεις (μέθοδος δοκιμής και πλάνης, 

διαισθήσεις, απαντήσεις χωρίς λογική συνοχή)



Επίπεδο 1:  Ολιστικός συλλογισμός ή ανεπαρκώς 
αιτιολογημένες εξερευνήσεις (μέθοδος δοκιμής και πλάνης, 

διαισθήσεις, απαντήσεις χωρίς λογική συνοχή)



M.:    Θα υπάρχουν μέσα στον κουμπαρά 6 χαρτονομίσματα των 5 € και 

9 χαρτονομίσματα των 10 €.

Εκπ. : Γιατί θα υπάρχουν 6 χαρτονομίσματα των 5 € και 9 

χαρτονομίσματα των 10 €; Μ. Βρήκαμε το σωστό αποτέλεσμα. Να!

Eκπ. :  Μπορείτε να γράψετε την αιτιολόγησή σας πάνω σε μια διαφάνεια;

Μ.:     Σχεδιάσαμε μια λύση. Ο κουμπαράς θα περιέχει 6 χαρτονομίσματα 

των 5

€ και 9 χαρτονομίσματα των 10 €. Είναι σίγουρο!

Eκπ. :  Πώς θα το εξηγήσετε; 

Μ.:     (Σιωπή).

Eκπ. :  Πώς βρήκατε τη λύση;

Δ.:     … Τυχαία !

Επίπεδο 1:  Ολιστικός συλλογισμός ή ανεπαρκώς 
αιτιολογημένες εξερευνήσεις (μέθοδος δοκιμής και πλάνης, 

διαισθήσεις, απαντήσεις χωρίς λογική συνοχή)



Σχόλιο

• Ο παραπάνω διάλογος δείχνει ότι μερικοί μαθητές 

πρόβλεψαν την απάντηση, δεδομένου ότι η 

επιτυχής ανακάλυψη του προβλήματος δεν έχει 

σχέση με άλλες δοκιμές και επαληθεύσεις. 

• Βεβαίως, υπάρχει συντονισμός μεταξύ εικονιστικής 

αναπαράστασης και αριθμητικού αποτελέσματος. 

Παρά τη λογική συνοχή, υπάρχει έλλειψη έγκυρης 

αιτιολόγησης. 

• Οι μαθητές μη διαθέτοντας μια μέθοδο ή έναν 

έτοιμο αλγόριθμο, αφού εξέτασαν μερικές 

αριθμητικές δοκιμές, έπεσαν “κατά τύχη" στη σωστή 

λύση. Η ολιστική ανακάλυψή τους παριστάνεται 

με μια εικόνα.









Επίπεδο 2. Οργανωμένες αριθμητικές εξερευνήσεις, 
υποθέσεις και αιτιολογήσεις (περιγραφικό επίπεδο)



Επίπεδο 2. Οργανωμένες αριθμητικές εξερευνήσεις, 
υποθέσεις και αιτιολογήσεις (περιγραφικό επίπεδο)



Επίπεδο 2. Οργανωμένες αριθμητικές εξερευνήσεις, 
υποθέσεις και αιτιολογήσεις (περιγραφικό επίπεδο)



Επίπεδο 2. Οργανωμένες αριθμητικές εξερευνήσεις, 
υποθέσεις και αιτιολογήσεις (περιγραφικό επίπεδο)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ 
αρίθμηση 

αντικατασ

τάσεων 

πλήθος 

πεντάευρων 

πλήθος 

δεκάευρων 

συνολικό άθροισμα 

εωρώ κουμπαρά 

άθροισμα 

χαρτονομισμάτ

ων 

1.  24 0 24·5+0·10=120 24+0=24 

2.  22 1 22·5+1·10=120 22+1=23 

3.  20 2 20·5+2·10=120 20+2=22 

4.  18 3 18·5+3·10=120 18+3=21 

5.  16 4 16·5+4·10=120 16+4=20 

6.  14 5 14·5+5·10=120 14+5=19 

7.  12 6 12·5+6·10=120 12+6=18 

8.  10 7 10·5+7·10=120 10+7=17 

9.  8 8 8·5+8·10=120 8+8=16 

10.  6 9 6·5+9·10=120 6+9=15 

 

Επίπεδο 2. Οργανωμένες αριθμητικές εξερευνήσεις, 
υποθέσεις και αιτιολογήσεις (περιγραφικό επίπεδο)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 

αρίθμηση 

δοκιμών 

πλήθος 

δεκάευρων  

πλήθος 

πεντάευρων 

σταθερό 

άθροισμα 

χαρτονομισμάτω

ν 

συνολικό άθροισμα 

εωρώ κουμπαρά 

1.  15 0 15+0=15 15·10+0·5=150 

2.  14 1 14+1=15 14·10+1·5=145 

3.  13 2 13+2=15 13·10+2·5=140 

4.  12 3 12+3=15 12·10+3·5=135 

5.  11 4 11+4=15 11·10+4·5=130 

6.  10 5 10+5=15 10·10+5·5=125 

7.  9 6 9+6=15 9·10+6·5=120 

 

Επίπεδο 2. Οργανωμένες αριθμητικές εξερευνήσεις, 
υποθέσεις και αιτιολογήσεις (περιγραφικό επίπεδο)



Μαθηματική συζήτηση:  άρτιο πλήθος χαρτονομισμάτων των 5 ευρώ. 

Σ. : Μού φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 

στον κουμπαρά 9, 7 ή 5 πεντάευρα. 

Ερ.:  Γιατί;  

Σ. :   Γιατί τότε ο κουμπαράς θα είχε 105,  115 ή 

125 ευρώ (παρατηρεί τον πίνακα). Όμως δεν 

μπορεί ο αριθμός αυτός να τελειώνει σε 5. 

Ερ. :  Γιατί δεν μπορεί να τελειώνει σε 5;   

Σ. :   Γιατί ο κουμπαράς έχει 120 ευρώ και το 

120 τελειώνει σε μηδέν. Ο κουμπαράς πρέπει 

να έχει 6, 8 ή ζυγό αριθμό χαρτονομισμάτων. 

Έτσι δεν είναι;  

Ι. :   Ο κουμπαράς δεν μπορεί να έχει μονό 

αριθμό από πεντάευρα. Αν για παράδειγμα 

είχε 11 πεντάευρα, θα είχε …55 ευρώ. Έτσι; 

Τότε τα δεκάευρα θα ήταν … 65 ευρώ, δηλαδή 

6 δεκάευρα και μισό. Όμως δεν γίνεται να 

κόψουμε χαρτονομίσματα στη μέση… 



Στο δεύτερο επίπεδο οι στρατηγικές των μαθητών είναι πιο 

συστηματικές. Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι οι περισσότεροι 

από τους μαθητές που χρησιμοποίησαν στρατηγικές του 

προηγούμενου επιπέδου ήταν ικανοί να τις αναθεωρούν όταν 

διαπίστωναν ότι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν ήταν 

ανεπαρκείς. Η ευέλικτη χρήση παραδειγμάτων και ειδικών 

περιπτώσεων αποτελούν σημεία εκκίνησης, που 

διευκολύνουν τις νοερές αριθμητικές διερευνήσεις και την 

προβολή πειστικών επιχειρημάτων. Συνήθως πινακοποιούν τις 

παρατηρήσεις σε οργανωμένες δομές. Από τις καταγραφές 

(πλήρεις ή περιορισμένου εύρους) επιλέγουν την αριθμητική λύση 

που ικανοποιεί και τις δύο συνθήκες του προβλήματος. Ωστόσο οι 

λύσεις τους δεν είναι οι συντομότερες δυνατές. Εμφανίστηκαν οι 

στρατηγικές «σταθερού πλήθους χαρτονομισμάτων 

κουμπαρά» και «σταθερού συνολικού χρηματικού ποσού 

κουμπαρά». 

Επίπεδο 2. Σχολιασμός



• Στον πρώτο τύπο, που παρατηρήθηκε κυρίως στις ομάδες Α και 

Β, οι μαθητές διατηρούν σταθερό το άθροισμα των 

χαρτονομισμάτων του κουμπαρά (x+y=15) και σχηματίζουν 

διαδοχικά αθροίσματα του 15, τα οποία επαληθεύουν 

προσπαθώντας να δημιουργήσουν προοδευτικά το 120 

(5x+10y=120). 

• Στο δεύτερο τύπο (ομάδα Δ) πίνακα εργάζονται αντίστροφα, 

δηλαδή ξεκινούν από τις συνθέσεις του 120, τις οποίες 

εφευρίσκουν με τους τρόπους που αναφέραμε παραπάνω και 

στη συνέχεια προβαίνουν σε επαληθεύσεις για να 

διαπιστώσουν αν σχηματίζουν άθροισμα 15. Στην περίπτωση 

αυτή διενεργείται απαρίθμηση αντικαταστάσεων: Έχουμε 

συνεχείς αντικαταστάσεις, όπου μειώνονται κατά δύο τα 

χαρτονομίσματα των 5 ευρώ και δίνουν τη θέση τους σε ένα 

χαρτονόμισμα των 10 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά ένα το 

πλήθος των δεκάευρων, ενώ ο κουμπαράς έχει πάντοτε το ίδιο 

συνολικό ποσό χρημάτων.

Επίπεδο 2. Σχολιασμός



Η οργανωμένη καταγραφή όλων των περιπτώσεων σε έναν 

πίνακα απαιτεί χρόνο, όμως έχει σημαντική παιδαγωγική αξία. 

Παρότι οι αριθμητικές πράξεις που καταχωρίζονται στον πίνακα 

είναι βασικές και επαναλαμβανόμενες και η ισορροπία γέρνει 

περισσότερο προς τις αριθμητικές εξερευνήσεις παρά προς την 

πειστική δύναμη της επεξεργασμένης μαθηματικής 

επιχειρηματολογίας, ενυπάρχει μια επιστημονική μέθοδος που 

απαιτεί ακριβή και οργανωμένη επικύρωση, παρέχοντας 

εμπιστοσύνη στους μαθητές. Για αυτό δεν θεωρούμε ότι θα 

πρέπει να αποτρέπουμε τους μαθητές από τη χρήση της 

εμπειρικής μεθόδου πινακοποίησης. Η επίδειξη του πίνακα 

προκαλεί προβληματισμό που διευκολύνει την παρατήρηση 

δομών και σχέσεων. Οι μαθητές διαπιστώνουν ομοιότητες και 

διαφορές, βρίσκουν κοινές ιδιότητες, εφευρίσκουν βελτιωμένα 

επιχειρήματα, επανεξετάζουν νέες στρατηγικές και καταφέρνουν 

να επικοινωνούν μέσω εικασιών και αιτιολογήσεων. Όλη αυτή η 

πλούσια αριθμητική εμπειρία προετοιμάζει το δρόμο προς την 

άλγεβρα.  

Επίπεδο 2. Σχολιασμός



Από τη «δοκιμή και πλάνη» στη μέθοδο των διαδοχικών 

προσεγγίσεων: Με αφορμή τις λύσεις των ομάδων Β και ΣΤ 

παρακολουθήσαμε μια πορεία την οποία τα παιδιά προοδευτικά 

τροποποιούν καθώς διαπιστώνουν ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση με το 

στόχο τους. Την αναδιατυπώνουμε σύντομα: 
Αν τα 15 χαρτονομίσματα του κουμπαρά ήταν δεκάευρα, τότε η συνολική αξία 

θα ήταν 150 ευρώ, ενώ αν όλα ήταν πεντάευρα τότε ο κουμπαράς θα είχε 75 

ευρώ. Όμως επειδή το περιεχόμενο του κουμπαρά είναι 120 ευρώ πρέπει να 

δοκιμαστούν κατάλληλοι ενδιάμεσοι συνδυασμοί:

Με 11 δεκάευρα και 4 πεντάευρα βρίσκουμε 130 ευρώ. 

Με 7 δεκάευρα και 8 πεντάευρα βρίσκουμε 110 ευρώ. 

Νέες δοκιμές πλησιάζουν περισσότερο το 120:

Με 10 δεκάευρα και 5 πεντάευρα βρίσκουμε 125 ευρώ. 

Με 8 δεκάευρα και 7 πεντάευρα βρίσκουμε 115 ευρώ. 

Τέλος δοκιμάζοντας 9 δεκάευρα και 6 πεντάευρα βρίσκουμε 120.

Επίπεδο 2. Οργανωμένες αριθμητικές εξερευνήσεις, 
υποθέσεις και αιτιολογήσεις (περιγραφικοί επίπεδο)



Επίπεδο 2. Οργανωμένες αριθμητικές εξερευνήσεις, 
υποθέσεις και αιτιολογήσεις (περιγραφικοί επίπεδο)



Στην προηγούμενη μέθοδο αυτή οι μαθητές 

καταγίνονται με μελετημένες δοκιμές. Θεωρούμε ότι 

αδικούμε την προηγούμενη μέθοδο όταν τη θεωρούμε 

μια «τυφλή πορεία μετ’ εμποδίων». Κάθε νέα δοκιμή 

είναι αιτιολογημένη, γίνεται με βάση την 

προηγούμενη και την βελτιώνει. Προοδευτικά η 

πλάνη διορθώνεται, καθώς οι διαδοχικές δοκιμές 

πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να μιλάμε για 

«πολλαπλές διαδοχικές δοκιμές», «διαδοχικές 

διορθώσεις» ή «διαδοχικές προσεγγίσεις» (Polya

2001). Η εν λόγω μέθοδος έχει αυτοδύναμη αξία και 

δεν θα πρέπει να αποθαρρύνονται οι μαθητές από τη 

χρήση της. 

Επίπεδο 2. Σχολιασμός



Επίπεδο 3:  Συλλογισμός πάνω σε αριθμητικές σχέσεις 

(συντόμευση της λύσης με άτυπη παραγωγή)



Εκπ.:  Μπορείτε να σκεφτείτε τι εκφράζει το 5; (απευθύνεται σε όλη την τάξη).  Μπορεί 
κάποιος άλλος να το εξηγήσει; (Σιωπή) … Η Σ.  

Σ.:   Είναι ο αριθμός των πεντάευρων. 
Ά.:   Όχι δεν είναι ο αριθμός πεντάευρων. Αυτά είναι 6.  
Εκπ.:  Τότε τι παριστάνει το 5; Για αναλογιστείτε… (σιωπή από όλη την τάξη) 
Ά.:   Υπάρχει η διαφορά των 30 ευρώ γιατί στον κουμπαρά υπάρχουν και πεντάευρα. Το 

30 είναι η διαφορά σε ευρώ ανάμεσα στα δεκάευρα και τα πεντάευρα. Σωστά; 
Εκπ.:  Βεβαίως! 
Ά.:   Τότε το βρήκα. Όσες είναι οι διαφορές δεκάευρων-πεντάευρων… τόσα θα είναι και 

τα πεντάευρα και το 5 …(σιωπή). Ναι! Το 5 είναι πόσα ευρώ είναι η μια διαφορά 
μεταξύ τους. Ναι αυτό είναι! Το βρήκα! 

Εκπ.:  Δηλαδή το 5 παριστάνει τη διαφορά χρηματικής αξίας ανάμεσα σε ένα δεκάευρο 
και είναι πεντάευρο; 

Ά.:   Ναι. Έχουμε 10-5=5. Έτσι θα υπάρχουν στον κουμπαρά 30:5=6 πεντάευρα. 
Εκπ.:  Επομένως εξήγησες ότι το 5 εκφράζει τη διαφορά αξίας ανάμεσα σε ένα δεκάευρο 

και ένα πεντάευρο. Από την άλλη πλευρά η διαφορά που βρήκες ανάμεσα στα 
δεκάευρα και πεντάευρα θα ήταν 30. Επειδή κάθε πεντάευρο έχει 10-5=5 ευρώ 
λιγότερα από κάθε δεκάευρο και όλα τα πεντάευρα θα είχαν 30 ευρώ λιγότερα από 
όλα τα δεκάευρα, θα έχουμε 30:5=6 πεντάευρα και 15-6=9 δεκάευρα. Τι λέτε;  

Επίπεδο 3:  Συλλογισμός πάνω σε αριθμητικές σχέσεις 

(συντόμευση της λύσης με άτυπη παραγωγή)



Σχεδόν Αλγεβρική λύση 

Ερ.:    Ας ακούσουμε τώρα και τη δεύτερη λύση. Ο Γ. 
Γ. Μ:  Λοιπόν ο κουμπαράς έχει 15 πεντάευρα και δεκάευρα, αλλά δεν ξέρουμε 

πόσα είναι τα πεντάευρα και πόσα τα δεκάευρα. Τα ευρώ που έχει 
συνολικά ο κουμπαράς είναι 120. Το κάθε δεκάευρο είναι πολλαπλάσιο 
του 5. Έχει δύο πεντάευρα. Έτσι; Αν διαιρέσουμε το 120 με το 5 βρίσκουμε 
120:5=24. Νομίζω ότι αν μετρήσουμε μια φορά τα πεντάευρα και δύο τα 
δεκάευρα βρίσκουμε το 24.  

Ερ.:    Γιατί; 
Γ. Μ:  Το δεκάευρο έχει διπλάσια αξία. Έτσι δεν είναι; 
Ερ.    Βεβαίως. Για συνέχισε. 
Γ. Μ:  Λοιπόν μια φορά ο αριθμός των πεντάευρων του κουμπαρά και μια φορά ο 

αριθμός των δεκάευρων κάνουν 15. Επίσης μια φορά ο αριθμός των 
πεντάευρων του κουμπαρά και δύο φορές ο αριθμός των δεκάευρων 
κάνουν 24. Αν από το 24 αφαιρέσουμε το 15 βρίσκουμε 9 δεκάευρα. 
Τέλος αν από τα 15 χαρτονομίσματα του κουμπαρά αφαιρέσουμε τα 9 
δεκάευρα βρίσκουμε 6 πεντάευρα. Σωστό κύριε; 

Ερ.    Μπράβο! Η λύση είναι απίθανη!   
Με.:   Τι σημαίνει δύο φορές ο αριθμός των δεκάευρων κάνουν 24 ευρώ;  
Γ. Μ:  Όχι 24 ευρώ, αλλά 24 χαρτονομίσματα. Μια φορά κάποια πεντάευρα και 

δύο φορές από κάποια δεκάευρα κάνουν 24. 



Αντιστοιχία με τη λύση του συστήματος 

«Αν παραστήσουμε με x το πλήθος των χαρτονομισμάτων των 5 ευρώ και με y το 

πλήθος των χαρτονομισμάτων των 10 ευρώ τότε η εύρεση της λύσης ανάγεται στη 

λύση ενός συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους.  

x + y = 15

5x +10y = 120





 

Το προηγούμενο σύστημα γράφεται: 

x + 2y = 24

x + y = 15





   ή

   

(x+ y)+ y = 24

(x+ y)= 15



    

 ή   y = 24 - 15

 

Έτσι βρίσκουμε: 

y=9 

Τότε η δεύτερη εξίσωση του συστήματος δίνει:

 

x + 9 = 15  ή x=15-9. Τελικά: 

x=6 

Επομένως στον κουμπαρά της τάξης υπάρχουν 6 χαρτονομίσματα των 5 ευρώ και 9 

χαρτονομίσματα των 10 ευρώ». 



Αλγεβρική γενίκευση



Επίπεδο 3. Σχόλιο

Στο τρίτο επίπεδο οι μαθητές, τόσο στις ομάδες όσο και σε όλη 

την τάξη, αιτιολογούν τις εικασίες τους και τελειοποιούν τις 

στρατηγικές τους επινοώντας κομψές και οικονομικές λύσεις 

που χαρακτηρίζονται από αναδιατύπωση και πρωτότυπη 

οργάνωση της λογικής επιχειρηματολογίας. Είναι 

βελτιωμένες στρατηγικές που δεν στηρίζονται ούτε στην τύχη 

ούτε στην πλήρη καταγραφή πολλών περιπτώσεων, που δεν 

είναι αναγκαίες. Αξιοποιούν τα εμπειρικά στοιχεία του 

προβλήματος και αντιμετωπίζουν με επιτυχία άλλα ίδια 

προβλήματα με μεγάλους αριθμούς. 

Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα τις τοποθετεί σε σχέση 

υπεροχής σε σύγκριση με τις αναποτελεσματικές 

πινακοποιήσεις.

Ωστόσο, η αλγεβρική γενίκευση περιλαμβάνει μόνο ορισμένες 

όψεις του ειδικού, ενώ στην ειδική περίπτωση ενυπάρχουν 

επιπρόσθετα μαθηματικά πλεονεκτήματα (δομές, ιδιότητες, 

κανονικότητες) που συνήθως παραμένουν στην αφάνεια, όμως 

στο διδακτικό μας πείραμα αναδείχτηκαν στις πρωτότυπες 



Συμπεράσματα
• Τα ευρήματα αυτής της έρευνας υπογραμμίζουν ότι κατά τη 

λύση προβλημάτων στην τάξη θα πρέπει να αποδίδεται 

βαρύνουσα σημασία όχι στις τυπικές αλγοριθμικές 

διαδικασίες, αλλά στην ανάπτυξη των πρωτότυπων ιδεών 

και στρατηγικών των μαθητών και μαθητριών. 

• Τα ανοιχτά προβλήματα δίνουν στους μαθητές ευκαιρίες 

να αναπτύσσουν πολλαπλές λύσεις, παρά να 

εφαρμόζουν άκριτα ετοιμοπαράδοτους κανόνες. 

• Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το εν λόγω ανοιχτό πρόβλημα 

ήταν ένα πρόσφορο μέσο για την ανάπτυξη της 

μαθηματικής δημιουργικότητας των μαθητών (Leikin, 

2009). Με την οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων 

πετυχαίνουμε την καλλιέργεια της ερευνητικής στάσης, 

καθώς και την ανάπτυξη των μαθηματικών συλλογισμών 

των μαθητών. 



Συμπεράσματα
• Ο χωρισμός της τάξης σε ανομοιογενείς ομάδες 

αποδείχτηκε μια αποτελεσματική μέθοδος, στην 
εξύψωση των προσδοκιών των αδύνατων μαθητών. 

• Η οργάνωση σε ομάδες διευκόλυνε τη συνεργατική-
διερευνητική μάθηση, την προσωπική εμπλοκή όλων 
μαθητών και την ανάπτυξη της μαθηματικής τους 
σκέψης. Η ανομοιογένεια εμπλούτισε τα βιώματα 
όλων των μαθητών. 

• Η διαφοροποίηση διενεργείται αυθόρμητα μέσω των 
αλληλεπιδράσεων στο εσωτερικό των ομάδων. Στις 
ομάδες έχουμε δασκάλους-μαθητές με υπευθυνότητα. 

• Η μαθηματική συζήτηση στην ολομέλεια ήταν ωφέλησε 
όλους τους μαθητές. 

• Η αξιολόγηση είναι μέρος της διαδικασίας της μάθησης.



• Κάθε παιδί είναι μοναδικό. Δεν υπάρχουν δύο ίδιοι 
μαθητές. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ανταποκρίθηκε 
επιτυχώς στους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και 
μάθησης των μαθητών. 

• Το ανοιχτό πρόβλημα ανέδειξε διαφορετικότητες.
• Η μάθηση ήταν ενεργητική και πολυλειτουργική (οι 

μαθητές αξιοποιούν τα ενδιαφέροντά τους, την ετοιμότητά 
τους, το μαθηματικό τους υπόβαθρο και το γνωστικό στυλ, 
προτιμήσεις, τις κλίσεις, τη διαφορετική νοημοσύνη τους). 

• Με επιλογές των ίδιων των μαθητών αναδείχθηκαν  3 
διαφορετικά επίπεδα μαθηματικού συλλογισμού. 

• Ο τρόπος σκέψης των μαθητών και μαθητριών διαφέρει 
στα προϊόντα (πρωτότυπες στρατηγικές, επιχειρήματα, 
μέσα αναπαράστασης, προσωπική έκφραση, τρόπος 
διερεύνησης, επεξεργασία των λαθών).

Συμπεράσματα
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