
Η παρατιρθςθ τθσ τάξθσ των μακθματικϊν 

και ο αναςτοχαςμόσ ωσ εργαλεία 
επαγγελματικισ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ

ΔΠΘ/ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Εργαςτιρια Διδακτικισ των Μακθματικϊν
(Ε εξάμθνο, 2017-18)



Περιεχόμενο και οργάνωςθ 
των Εργαςτθρίων

• 1ο -2ο:  θ τάξθ ωσ πεδίο παρατιρθςθσ τθσ ανάπτυξθσ του 

μακθματικοφ νοιματοσ (μακθτισ) και τθσ  επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ (εκπαιδευτικόσ)

• 3ο: εργαλεία ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ τθσ τάξθσ των 

μακθματικϊν (εργαλεία/ προςεγγίςεισ)

“Μεγάλεσ / Κρίςιμεσ Μακθματικζσ Ιδζεσ” (Big /Powerful Ideas) & 

“Κρίςιμα υμβάντα” (Critical Incidents)

“Noticing”

• 4ο: ερμθνεία & αναςτοχαςμόσ

• 5ο: διδακτικζσ πρακτικζσ και διδακτικι παρζμβαςθ (μελζτθ 

μακιματοσ-lesson study)



Παρατιρθςθ τάξθσ

• Ποια μακθματικι γνϊςθ;

• Ποιο περιβάλλον μάκθςθσ;

• Ποια διδακτικι πλαιςίωςθ;



«Είναι πραγματικά δυνατό για ζναν 
παρατθρθτι να επεξεργαςτεί και να εξάγει 
ςυμπεράςματα από ςφνκετα ςτοιχεία, από 
ςτοιχεία που λαμβάνονται ςε πραγματικό 
χρόνο, μόνο αν αξιοποιιςει κεωρίεσ περί 
διδακτικϊν πρακτικϊν»

Συμφωνείτε/ διαφωνείτε;



• Προετοιμαςία για τθν τάξθ

Αντλώντασ από αυτό που γνωρίηω

• Μζςα ςτθν τάξθ

Χρθςιμοποιώντασ αυτό που γνωρίηω

• Μετά τθν τάξθ

Αναςτοχαηόμενοσ/ θ πάνω ςε αυτά που 

τώρα γνωρίηω



«Τα αποδεικτικά ςτοιχεία πρζπει να είναι άμεςα 
παρατθριςιμα. Τα ανκρϊπινα όντα μποροφν να 
παρζχουν μόνο τζςςερισ τφπουσ άμεςα 
παρατθριςιμων ςτοιχείων αφθρθμζνθσ μάκθςθσ. 
Μποροφν να πράττουν, να αρκρϊνουν λόγο, να 
καταςκευάηουν και να γράφουν. 

Με βάςθ όςα πράττουμε, λζμε, φτιάχνουμε και 
γράφουμε, μποροφμε να εξάγουμε ςυμπεράςματα για 
τθ μάκθςθ, τα ςυναιςκιματα, τθ γνϊςθ, τθν 
κατανόθςθ και τθ μάκθςθ γενικότερα»



Η προοδευτικά βακφτερθ κατανόθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ πράξθσ είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ 
για τθ βελτίωςθ των επαγγελματικών δεξιοτιτων 
των εκπαιδευτικών. 

Θεωρείται δεδομζνο ότι θ μάκθςθ μπορεί να 
περιγραφεί και να χαρτογραφθκεί ωσ πρόοδοσ προσ 
τθν κατεφκυνςθ τθσ ποιοτικϊσ πλουςιότερθσ 
γνϊςθσ, των δεξιοτιτων υψθλότερθσ τάξθσ και των 
βακφτερων κατανοιςεων ...



Σιρθςθ ςθμειϊςεων

Οι ςθμειϊςεισ ωσ ςθμαντικό εργαλείο του 
παρατθρθτι για τθ ςυςτθματοποίθςθ, τθν 
ταξινόμθςθ, τθν επεξεργαςία και τθν 
ερμθνεία των δεδομζνων



Σιρθςθ ςθμειϊςεων

Αν δεν γίνεται καταγραφι επιτόπου, υπάρχει ο κίνδυνοσ να 
ξεχάςουμε ι να αλλοιϊςουμε όςα ζλαβαν χϊρα κατά τθ 
διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ. 

Αν κρατάμε ςυςτθματικά λεπτομερείσ ςθμειϊςεισ κατά τθ 
διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ, μπορεί να χάςουμε ςθμαντικά  
ςυμβάντα. 

Οι ςθμειϊςεισ με χαρτί και μολφβι είναι ζνασ ιδιαίτερα 
διαδεδομζνοσ τρόποσ να κρατάμε ςθμειϊςεισ ςε μια 
παρατιρθςθ. 

Οι ςθμειϊςεισ μασ πρζπει να ταξινομθκοφν ςε άξονεσ (ςθμεία 
εςτίαςθσ: είναι ςθμαντικό να εςτιαςτοφμε ςε κάτι που κα 
παρατθριςουμε με λεπτομζρεια) 



Παραγωγι τελικοφ κειμζνου-θμερολογίου 

Κατά τθ διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ

Οι ςθμειϊςεισ που παράγονται κατά τθ διάρκεια τθσ 
παρατιρθςθσ είναι ‘ακατζργαςτεσ’ (scratch-notes).

- Καταγραφι ακριβϊσ αυτοφ που γίνεται

- Μεταγραφι 

- Περιγραφι



Παραγωγι τελικοφ κειμζνου-θμερολογίου

Αμζςωσ μετά τθν παρατιρθςθ

– Συμπλθρϊνουμε τισ λεπτομζρειεσ των ςθμειϊςεων τθσ 
τάξθσ

– Συμπλιρωςθ/ολοκλιρωςθ

– Αναφορζσ ςε λεπτομζρειεσ ενόσ αξιοςθμείωτου 
ςυμβάντοσ που δεν προλάβαμε να ενςωματϊςουμε ςτισ 
αρχικζσ ςθμειϊςεισ  



Παραγωγι τελικοφ κειμζνου-θμερολογίου

Σελικό κείμενο 

Γράφεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. 

Είναι κείμενο αφθγθματικό ι/ και ςε μορφι διαλόγου  



υμβάν 

• Μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ που 
βρίςκονται ςε εξζλιξθ και ςχετίηονται με ζνα 
ερϊτθμα που κζτει ο παρατθρθτισ, π.χ. θ 
επιχειρθματολογία ενόσ μακθτι, το είδοσ των 
παρεμβάςεων του εκπαιδευτικοφ κ.ά.



Κρίςιμο ςυμβάν.doc

Αιτιολόγθςθ.doc

Ερμθνεία - Αναςτοχαςμόσ.doc
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• Αιτιολόγθςθ: θ εξιγθςθ τθσ αιτίασ μιασ 
άποψθσ, μιασ απόφαςθσ (επαρκισ, ακριβισ, 
πειςτικι, ελλιπισ, αναλυτικι) 

Συνϊνυμο: Δικαιολόγθςθ

• Αιτιολογϊ: 1. εντοπίηω τθν αιτία (ενόσ 
ςυγκεκριμζνου πράγματοσ)-τθσ απόφαςθσ, 
των πράξεϊν μου. Συνϊνυμο: δικαιολογϊ, 
τεκμθριϊνω, εξθγϊ 2. υποςτθρίηω με λογικά 
επιχειριματα: κάκε ςυμπζραςμα ι κρίςθ 
πρζπει να ζχει αιτιολογθκεί επαρκϊσ 
Συνϊνυμο: επιχειρθματολογϊ, τεκμθριϊνω



• Ερμθνεία: Η ανάδειξθ των αιτιϊν, των 
προκζςεων και των παραγόντων που 
ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνου 
αποτελζςματοσ

• Σεκμθρίωςθ: 1. Απόδειξθ ι ςτιριξθ τθσ 
εγκυρότθτασ ενόσ ςυμπεράςματοσ με 
αποδεικτικά ςτοιχεία 2. το ςφνολο των 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων με τα οποία κάποιοσ 
κατοχυρϊνει άποψθ ι ςυμπζραςμα

• τοχάηομαι: Σκζφτομαι βακιά, κάνω 
ςυλλογιςμοφσ (για κεωρθτικά ηθτιματα), 
διανοοφμαι



1οσ άξονασ: Σι παρατθροφμε
(Σο κρίςιμο ςυμβάν ωσ εργαλείο παρατιρθςθσ -

Αναγνϊριςθ/ περιγραφι και αιτιολόγθςθ
κρίςιμου ςυμβάντοσ )

Περιγράφουμε τι παρατθροφμε ςτθν τάξθ 
των μακθματικϊν ςχετικά με:

– τθ γνϊςθ 

– τθ μάκθςθ 

– τθ διδαςκαλία



2οσ άξονασ: Ερμθνεφουμε αυτό που παρατθροφμε

(Ερμθνεία κρίςιμου ςυμβάντοσ - Αναςτοχαςμόσ)

• Πϊσ επιτυγχάνεται θ «ευρφτερθ οπτικι/ 
κζαςθ»;

• Ποια είναι θ εςτίαςθ;



2οσ άξονασ: Ερμθνεφουμε αυτό που παρατθροφμε
(Ερμθνεία κρίςιμου ςυμβάντοσ - Αναςτοχαςμόσ)

Αναηθτοφμε να κατανοιςουμε γιατί προζκυψε το κρίςιμο 
ςυμβάν, αξιοποιϊντασ και επικαλοφμενοι πθγζσ: 
Επιςτθμονικι γνϊςθ (επιςτθμονικι βιβλιογραφία/ 
βιβλία, άρκρα, εκκζςεισ)
Επίςθμα κείμενα (π.χ., το ςχολικό εγχειρίδιο, το 
Πρόγραμμα Σπουδϊν των μακθματικϊν κ.ά.)
Επαγγελματικι γνϊςθ πεδίου – λόγο (θ γνϊςθ που 
διαμορφϊνεται ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ, μζςα από τθ 
ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτο επίςθμο και 
ανεπίςθμο εκπαιδευτικό γίγνεςκαι- ςυνομιλία με 
εκπαιδευτικοφσ, ενδεχομζνωσ επαγγελματικά κείμενα)



Ερμθνεία-Αναςτοχαςμόσ
• Ο διάλογοσ που αναπτφςςεται μεταξφ του 

εκπαιδευτικοφ και των καταςτάςεων με τισ οποίεσ 
ζρχεται αντιμζτωποσ, κακϊσ αμφιςβθτεί, διερευνά, 
επανεξετάηει και επαναπροςδιορίηει τθν πρακτικι 
του (Schön, 1983) 

• Ο αναςτοχαςμόσ δεν αφορά ςτθν απλι ανάκλθςθ 
γεγονότων/ ενεργειϊν τθσ τάξθσ, αλλά ςτθν 
ανάκλθςθ που ςυνοδεφεται από τθν επανεξζταςι 
τουσ μζςα από μια ευρφτερθ οπτικι γωνία/ κζαςθ, 
θ οποία επιτρζπει μια ολιςτικι ανάγνωςι τουσ και, 
αναπόφευκτα, οδθγεί ςτον επαναπροςδιοριςμό τθσ 
διδακτικισ πρακτικισ



ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Μάκθςθ 

Γνϊςθ
(Επιςτθμολογικά 
χαρακτθριςτικά 
μακθματικϊν)

* Μαθημαηικέρ έννοιερ, (εμπειπικοί) οπιζμοί, 

ιδιόηηηερ, ζσέζη μεηαξύ μαθημαηικών 

ιδεών *Εικαζίερ, διαδικαζίερ εμπειπικήρ 

απόδειξηρ, ηεκμηπίυζηρ & επίλςζηρ, 

μαθημαηική ζκέτη 

Διδαςκαλία

Ππιμοδόηηζη ηηρ αηομικήρ 

καηαζκεςήρ ηηρ γνώζηρ (ενεπγή 

εμπλοκή μαθηηή, αναζηοσαζμόρ, 

αςηονομία)

Ενθάππςνζη ηηρ διαππαγμάηεςζηρ 

ηος μαθημαηικού νοήμαηορ (νόπμερ 

επικοινυνίαρ και αλληλεπίδπαζηρ)

* Αλγόπιθμοι και διαδικαζίερ 

ςπολογιζηικού ή εκηελεζηικού 

ηύπος

Ατομικι καταςκευι τθσ γνϊςθσ, 
ενεργι εμπλοκι του μακθτι

Ζμφαςθ ςτθν αναπαραγωγι του 
αντικειμζνου τθσ μάκθςθσ χωρίσ 
αποκλίςεισ

Σςλλογική ζςγκπόηηζη ηηρ γνώζηρ, 

διαππαγμάηεςζη, διαμεζολάβηζη



κπίζιμερ έννοιερ, διαδικαζίερ και 

διεπγαζίερ 

ηηρ μαθημαηικήρ επιζηήμηρ 

ηηρ μάθηζηρ και 

ηηρ διδαζκαλίαρ ηυν μαθημαηικών 

μεγάλερ ιδέερ…



ζκοπόρ….

α) ανάπηςξη ηηρ γνώζηρ ηυν εκπαιδεςηικών 

• παιδαγυγική γνώζη πεπιεσομένος

• μαθημαηική γνώζη / γνώζη πεπιεσομένος

β) πποζθοπά αςθενηικών μαθημαηικών 

εμπειπιών ζηοςρ μαθηηέρ

…κομβικά ζημεία ζηην ανάπηςξη ηηρ 

μαθημαηικήρ ζκέτηρ



παιδαγυγική γνώζη 

ηος μαθημαηικού πεπιεσομένος 

α) μακθςιακι διαδικαςία:
γνωςτικζσ λειτουργίεσ, 
ενεργι εμπλοκι, 
γνωςτικι ςφγκρουςθ, 
νοθτικά ςχιματα, 
ανάπτυξθ δομϊν, 
ανακαλυπτικι μάκθςθ, 
διαπραγμάτευςθ μακθματικοφ νοιματοσ,
αλλθλεπίδραςθ & επικοινωνία, 
διαμεςολάβθςθ, 
επίλυςθ προβλιματοσ



παιδαγυγική γνώζη 

ηος μαθημαηικού πεπιεσομένος 

β) διδακτικι διαδικαςία:
διαχείριςθ λάκουσ, ερωτιςεων, διαλόγου,
παραδειγμάτων/ αντιπαραδειγμάτων,
παρζμβαςθ ςτθν εργαςία των μακθτϊν/
δραςτθριότθτα



μακθματικι γνϊςθ περιεχομζνου

απιθμηηικόρ λογιζμόρ: απιθμόρ, ππάξειρ, ιδιόηηηερ 

απιθμηηικών ονηοηήηων και διαδικαζιών, απιθμηηικά 

ζςζηήμαηα και μεηαξύ ηοςρ ζσέζειρ

αλγεβπικόρ λογιζμόρ: αλγεβπικέρ ονηόηηηερ, 

αλγεβπικέρ παπαζηάζειρ, αλγεβπικέρ ζσέζειρ, 

κανονικόηηηερ/ ζςνάπηηζη, γπαθικέρ αναπαπαζηάζειρ



γευμεηπικόρ λογιζμόρ: γεωμεηπικέρ 

ονηόηηηερ (ζημείο, εςθεία, ζσήμα, ζηεπεό), 

ιδιόηηηερ γεωμεηπικών ονηοηήηων, ζσέζειρ 

ζσημάηων, μέηπηζη μεγεθών, επιθανειών, 

σώπων 

ζηοσαζηικόρ λογιζμόρ: αναπαπαζηάζειρ 

δεδομένων, δείκηερ κενηπικήρ ηάζηρ, 

διαζποπά, πιθανόηηηερ και ιδιόηηηερ 

πιθανοηήηων    

μακθματικι γνϊςθ περιεχομζνου



Απιθμοί και ππάξειρ

Απιθμηηικά ζύμβολα, άμεζη αναγνώπιζη,

καηαμέηπηζη ποζοηήηων και απίθμηζη, διάηαξη

ποζοηήηων και απιθμών, ανάλςζη και ζύνθεζη

απιθμών, ζσέζειρ απιθμών, θεζιακή αξία

τηθίυν, εκηιμήζειρ, ππάξειρ ζηοςρ θςζικούρ

απιθμούρ (ππόζθεζη-αθαίπεζη-

πολλαπλαζιαζμόρ-διαίπεζη), κλαζμαηικοί και

δεκαδικοί απιθμοί



Άλγεβπα

Αναγνώπιζη, ζςμπλήπυζη, πεπιγπαθή και

καηαζκεςή επαναλαμβανόμενων και

μεηαβαλλόμενων κανονικοηήηων, αναγνώπιζη

ανηιζηοισιών, ζσέζειρ ζςμμεηαβολήρ

Σσέζειρ μεηαξύ ζςμμεηαβαλόμενων μεγεθών,

αλγεβπικέρ παπαζηάζειρ, ιζόηηηα-ανιζόηηηα:

γενίκεςζη ηηρ ιζόηηηαρ και ανιζόηηηαρ και

ζςμβολική έκθπαζη ηων ζσέζεων, σπήζη ηων

ζςμβόλυν =, ˃, ˂, ιδιόηηηερ ιζόηηηαρ,

ανιζόηηηαρ



Χώπορ και γεωμετπία/ μετπήσειρ

Θέζειρ, διεςθύνζειρ και διαδπομέρ ζε σάπηερ, δόμηζη σώπος,

επικαλύτειρ και ζςνηεηαγμένερ

Ταξινόμηζη γεωμεηπικών ζσημάηων, ανάλςζη ζε ζηοισεία και

ιδιόηηηερ, καηαζκεςέρ και ζσεδιαζμόρ, ζύνδεζη επίπεδων και

ζηεπεών ζσημάηων, ανάλςζη και ζύνθεζη

Μεηαηοπίζειρ, ζηποθέρ, αξονική ζςμμεηπία

Αναγνώπιζη οπηικών γωνιών, δημιοςπγία οπηικοποιήζευν

Μέηπηζη γωνίαρ

Μέηπηζη μήκοςρ: άμεζερ και έμμεζερ ζςγκπίζειρ,

επικαλύτειρ, μέηπηζη επιθανειών με σπήζη μη ηςπικών και

ηςπικών μονάδων, σπήζη οπγάνυν μέηπηζηρ μήκοςρ και

μέηπηζηρ επιθάνειαρ για ηη δόμηζη επιθανειών, εκηιμήζειρ

μήκοςρ και επιθανειών

Μέηπηζη σωπηηικόηηηαρ/ όγκος: έμμεζερ ζςγκπίζειρ, μέηπηζη

όγκων με σπήζη μη ηςπικών και ηςπικών μονάδων, εκηίμηζη

σωπηηικόηηηαρ και όγκος

Μέηπηζη σπόνος



Στατιστική-πιθανότητερ

Πείπαμα ηύσηρ, πιθανόηηηα, ζςλλογή, οπγάνωζη,

αναπαπάζηαζη ποζοηικών δεδομένων



«Επιτυχισ» αναγνϊριςθ/ περιγραφι 
κρίςιμων ςυμβάντων

2ο παράδειγμα

• Κεφάλαιο 40ο: Γεωμετρικά ςχιματα 

• Μακθματικά Α τάξθσ

Σελίδα 28



«Επιτυχισ» αναγνϊριςθ/ περιγραφι 
κρίςιμων ςυμβάντων

• Κατά τθ διεξαγωγι τθσ δραςτθριότθτασ με τθν ομαδοποίθςθ γεωμετρικϊν 
ςχθμάτων ο εκπαιδευτικόσ παρεμβαίνει και διατυπϊνει το εξισ ερϊτθμα: «Αν 
περιςτρζψω το τετράγωνο (τετράγωνο που ζχει ςτραφεί κατά 45ο), τι ςχιμα 
κα είναι; Θα είναι πάλι τετράγωνο ι κάποιο άλλο ςχιμα;»

• τουσ μακθτζσ θ περιςτροφι αυτι του τετραγϊνου δίνει τθν εντφπωςθ πωσ το 
τετράγωνο ζχει γίνει τϊρα ρόμβοσ. Ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί να πείςει τουσ 
μακθτζσ ότι το ςχιμα δεν άλλαξε. Επιπλζον, υπογραμμίηει ςτουσ μακθτζσ ότι 
το μόνο που ζχει αλλάξει είναι θ κζςθ του ςχιματοσ (ο προςανατολιςμόσ του). 
το ςθμείο αυτό οι μακθτζσ επιμζνουν ότι το ςχιμα είναι ρόμβοσ και όχι 
τετράγωνο. Ο εκπαιδευτικόσ, ςτθν προςπάκειά του να τουσ  πείςει ότι είναι 
τετράγωνο, παρακζτει ζνα παράδειγμα με ζνα άλλο ςχιμα, το ορκογϊνιο. 
Σουσ δείχνει, λοιπόν, ςτον πίνακα ζνα οριηόντια και ζνα διαγϊνια 
τοποκετθμζνο ορκογϊνιο ηθτϊντασ από τουσ μακθτζσ να ονομάςουν τα δφο 
ςχιματα.  Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν τα δφο ςχιματα ωσ  ορκογϊνια. 



«Επιτυχισ» αναγνϊριςθ/ περιγραφι 
κρίςιμων ςυμβάντων

• Τϊρα ο εκπαιδευτικόσ πρζπει, διαμζςου του παραδείγματοσ με το 
ορκογϊνιο, να δείξει ςτα παιδιά ότι το ίδιο ςυμβαίνει και με το 
τετράγωνο όποια κι αν είναι θ τοποκζτθςι του ςτον πίνακα. Οι 
μακθτζσ καλοφνται να ονομάςουν ζνα τετράγωνο και ζνα τετράγωνο 
που ζχει περιςτραφεί κατά 45ο μετά από τα δφο ορκογϊνια.  Η 
αδυναμία τουσ όμωσ να κάνουν τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ του 
ορκογωνίου και του τετραγώνου γίνεται εφκολα αντιλθπτι αφοφ 
εξακολουκοφν να ιςχυρίηονται ότι το ζνα ςχιμα είναι τετράγωνο και 
το άλλο ρόμβοσ. Παρά τα λεγόμενα του εκπαιδευτικοφ ότι και τα δφο 
ςχιματα είναι τετράγωνα οι μακθτζσ φαίνεται να μθν το κατανοοφν. 
Για τον λόγο αυτό ο εκπαιδευτικόσ αρκείται ςτθ διατφπωςθ τθσ 
πρόταςθσ «Ακόμθ και αν γυρίςουμε το τετράγωνο (περιςτρζφει το 
τετράγωνο ςτο χζρι του), το ςχιμα εξακολουκεί να είναι τετράγωνο 
και δεν αλλάηει ξαφνικά και γίνεται κάτι άλλο π.χ. ρόμβοσ» 



«Επιτυχισ» ερμθνεία/ αναςτοχαςμόσ: γνϊςθ
• «Σφμφωνα με τα επίπεδα γεωμετρικισ ςκζψθσ των van Hiele, τα παιδιά τθσ  

Α' δθμοτικοφ ςυχνότερα βρίςκονται ςτο επίπεδο 0, τθσ Νοερισ Απεικόνιςθσ. 
Τα αντικείμενα τθσ ςκζψθσ ςτο επίπεδο 0 είναι τα ςχιματα και θ μορφι 
τουσ (με τι μοιάηουν). Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αναγνωρίηουν και 
ονομάηουν τα ςχιματα βαςιηόμενοι ςτα κακολικά οπτικά χαρακτθριςτικά 
τουσ – μία προςζγγιςθ ςτο ςχιμα που κυμίηει τθν ψυχολογία τθσ μορφισ 
Gestalt. Το ςχιμα ορίηεται για το παιδί από τθν εμφάνιςι του. Ζνα 
τετράγωνο είναι τετράγωνο ''επειδι μοιάηει με τετράγωνο''. Για τον λόγο 
ότι θ εμφάνιςθ παίηει κυρίαρχο ρόλο ςτο ςυγκεκριμζνο επίπεδο, θ μορφι 
μπορεί να υπεριςχφςει ζναντι των ιδιοτιτων του ςχιματοσ. Ζνα 
τετράγωνο, για παράδειγμα, που ζχει περιςτραφεί κατά τζτοιο τρόπο που 
όλεσ οι πλευρζσ να ςχθματίηουν γωνία 45ο με τθν κατακόρυφο, ενδζχεται να 
μθν εκλαμβάνεται ωσ τετράγωνο από ζνα άτομο που ςκζφτεται ςτο επίπεδο 
0. Τα παιδιά του ςυγκεκριμζνου επιπζδου κα διαλζξουν και κα 
ταξινομιςουν τα ςχιματα βαςιηόμενα ςτθν εμφάνιςι τουσ: «Αυτά τα ζβαλα 
μαηί γιατί μοιάηουν κάπωσ μεταξφ τουσ» (Van de Walle, 2005) 



«Επιτυχισ» ερμθνεία/ αναςτοχαςμόσ: μάκθςθ

«Η μακθςιακι διαδικαςία διζπεται από τισ αρχζσ του κονςτρουκτιβιςμοφ. Τα 
παιδιά εργάηονται ςε ομάδεσ με ςκοπό να προωκθκεί θ αλλθλεπίδραςθ και, 
επομζνωσ, θ μάκθςθ. Η μάκθςθ επιτυγχάνεται μζςα από ςυγκρουςιακζσ 
καταςτάςεισ. το υπάρχον νοθτικό ςχιμα που είχαν καταςκευάςει τα παιδιά για 
το τετράγωνο ζρχεται τϊρα να προςτεκεί θ πλθροφορία ότι ακόμθ και αν 
αλλάξει ο προςανατολιςμόσ ενόσ ςχιματοσ, το ςχιμα εξακολουκεί να 
παραμζνει το ίδιο, δεν αλλάηει, παραδείγματοσ χάρθ, μετά από μία περιςτροφι 
κατά 45ο  το τετράγωνο παραμζνει τετράγωνο. Το νοθτικό ςχιμα που δζχεται τθν 
ιδζα «τετράγωνο» με ζναν οριςμζνο προςανατολιςμό ζρχεται τϊρα να 
ςυγκρουςτεί με το τετράγωνο να είναι τετράγωνο με οποιονδιποτε 
προςανατολιςμό κι αν ζχει ςτον χϊρο. Για να αποκτιςει αυτι τθ νζα γνϊςθ ο 

μακθτισ δζχεται προκλιςεισ (π.χ. με αλλαγι προςανατολιςμοφ του ορκογωνίου 
ςτον πίνακα), με τον τρόπο αυτό το νοθτικό του ςχιμα ανοίγει και 
τροποποιείται, ϊςτε να δεχτεί τθ νζα γνϊςθ.

• Στο ςθμείο αυτό τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ζχουμε ςτοιχεία 
ψευδοκονςτρουκτιβιςμοφ, κακϊσ ο εκπαιδευτικόσ, παρότι δεν ακυρϊνει τισ 
απαντιςεισ των μακθτϊν του, όπωσ ςυμβαίνει ςτον ςυμπεριφοριςμό, εντοφτοισ 
απαντά ο ίδιοσ ςτο γιατί που τουσ κζτει, κατευκφνοντασ επιπλζον τισ απαντιςεισ 
τουσ και αφινοντάσ τουσ περικϊρια για μονολεκτικζσ απαντιςεισ, δίχωσ 
επεξθγιςεισ. 



«Επιτυχισ» ερμθνεία/ αναςτοχαςμόσ: γνϊςθ

• Επίςθσ, πικανότατα, ςτθ δυςκολία εφρεςθσ τθσ κζςθσ 
από τον μακθτι, μπορεί να ζπαιξαν ρόλο και οι αρικμοί 
(2,2). Το γεγονόσ,  δθλαδι, ότι ιταν και θ ςειρά, αλλά και 
θ κζςθ 2 πικανά να οδιγθςε τον μακθτι ςτθ ςκζψθ ότι 
μπορεί να κακίςει ςε όποια καρζκλα τθσ ςτιλθσ 
επικυμεί, εφόςον όλεσ γράφουν 2. Αν π.χ. θ κζςθ όπου 
ζπρεπε να κακίςει ιταν (4, 2), τότε ίςωσ γινόταν για τον 
μακθτι πιο διακριτι θ ςθμαςία τθσ ςειράσ και τθσ 
κζςθσ. Εξάλλου, θ δυςκολία εφρεςθσ κζςθσ, κακϊσ θ 
κωδικοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ γίνεται πιο ςφνκετθ, 
υποςτθρίηεται και από τουσ Case και Okamoto, 1996.


