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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο χώρος της προσχολικής µαθηµατικής εκπαίδευσης έκανε τα τελευταία χρόνια σηµαντικά βήµατα, αναγνωρίζοντας
τη σηµασία ανάπτυξης µαθηµατικών νοηµάτων στα µικρά παιδιά και ενισχύοντας διδακτικές προσεγγίσεις που
στηρίζουν µια τέτοια κατεύθυνση. H ανάπτυξη όµως µιας εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου προϋποθέτει την δηµιουργία
κατάλληλου διδακτικού υλικού και την αντίστοιχη προετοιµασία των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εισήγηση
δοκιµάζουµε να αποσαφηνίσουµε το πιο ουσιαστικό στοιχείο για τη µαθηµατική εκπαίδευση της προσχολικής
ηλικίας που είναι το πώς να ενθαρρύνουµε τους µικρούς µαθητές, ανάλογα µε το επίπεδό τους, να δρουν και να
σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο. Παράλληλα παρουσιάζουµε τα χαρακτηριστικά που καλείται να έχει µια τάξη των
Μαθηµατικών ώστε να αποτελεί µια δυναµική κοινότητα µάθησης.
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ABSTRACT
Early mathematics education has considerably advanced during the last years. The development of substantial
mathematical meanings to the young children is generally valued and new teaching approaches are encouraged to
this direction. However, the design of a high quality early mathematics education remains a challenge as it
presupposes the improvement of the teaching material and the appropriate preparation of the teachers. In the
present paper, we attempt to clarify the most important part of early mathematics education that is how to
encourage the pre-schoolers to think and act mathematically, according to their level. Moreover, we present the
main characteristics of an early mathematics class that functions as a community of learning.
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Εισαγωγή
Κανείς στις µέρες µας δεν µπορεί να αµφισβητήσει τη σηµασία της µαθηµατικής εκπαίδευσης
και για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται µάλλον να απαντήσουµε στο ερώτηµα «γιατί µαθαίνουµε
Μαθηµατικά» Όλοι παραδέχονται ότι η επιστήµη αυτή, εξαιτίας της πολλαπλότητας των εφαρµογών
της, αναδεικνύεται απαραίτητη στον πολίτη του αιώνα των επιστηµονικών και τεχνολογικών
εξελίξεων, ενώ παράλληλα τον εξοπλίζει µε µια ιδιαίτερη συλλογιστική ικανότητα (Schoenfeld, 1992).
Επίσης κανείς δεν προβληµατίζεται για το αν η µάθηση των Μαθηµατικών ξεκινάει από τις
µικρότερες ηλικίες και κατά συνέπεια αν είναι στοιχείο και της προσχολικής εκπαίδευσης. Σήµερα όλοι
γνωρίζουµε ότι η ανάπτυξη µαθηµατικών ιδεών στοχεύει να εξασκήσει τα µικρά παιδιά σε σηµαντικές
µαθηµατικές διαδικασίες κι έννοιες που ανταποκρίνονται στο παρόν αλλά επενδύουν και στο µέλλον
τους. Η ολόπλευρη ανάπτυξη στις ηλικίες αυτές είναι κρίσιµη, αλλά και οι ίδιες οι µαθηµατικές έννοιες
ακολουθούν µια αργή πορεία σχηµατισµού (Ginsburg, Klein, Starkey, 1998, Greenes, 1999, Mullighan
& Vergnaud, 2006)
Ο κοινωνικός χαρακτήρας που απέκτησε η εκπαίδευση το δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα
πρόβαλλε µε έµφαση το αίτηµα «Μαθηµατικά για όλους» που το συσχέτισε µε ζητήµατα δηµοκρατίας
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και κοινωνικής δικαιοσύνης (Kilpatric, 1992, Steen, 2001), αλλά ακόµα οι κοινωνίες δεν κατανοούν
γιατί το να µάθουν τα παιδιά µας Μαθηµατικά δεν είναι απλά µια ευκαιρία αλλά και ένα δικαίωµα. Και
δυστυχώς κατανοούν ακόµα λιγότερο ότι η µάθηση αυτή είναι σηµαντική στην προσχολική ηλικία,
γιατί χωρίς αυτή την αρχική εκπαίδευση τα νέα παιδιά αρχίζουν από νωρίς να χάνουν και τις ευκαιρίες
και τα δικαιώµατά τους.
Μια µαθηµατική εκπαίδευση µε προσανατολισµό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών δεν έχει
κανένα από τα χαρακτηριστικά που την βάραιναν σε παλαιότερες εποχές, δηλαδή δεν ενδιαφέρεται να
βάλει στο µυαλό των µαθητών προκατασκευασµένες ιδέες και διαδικασίες χωρίς νόηµα. Μεθοδεύει
κυρίως την καλλιέργεια µιας δυναµικής πνευµατικής ικανότητας στο άτοµο να σκέφτεται και να δρα µε
µαθηµατικό τρόπο.
Η θέση αυτή εµφανίζεται και στον νέο οδηγό σπουδών, οπότε είναι σε όλους γνωστή
(∆αφέρµου, Κουλούρη, & Μπασογιάννη, 2005). Αναφέρει ότι:
«…κυρίαρχος στόχος είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται µε τρόπους που χαρακτηρίζουν τη
µαθηµατική επιστήµη… Για να αρχίσουν να σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο τα µικρά παιδιά είναι αναγκαίο
να τους δίνονται ευκαιρίες να εξερευνούν, να χειρίζονται και να οργανώνουν συγκεκριµένα υλικά…» (σ. 155).

Αλλά τι σηµαίνει ακριβώς «µαθαίνω να σκέφτοµαι µε τρόπους που χαρακτηρίζουν τη µαθηµατική
επιστήµη»;
Οι ερευνητές της µαθηµατικής εκπαίδευσης το προσδιορίζουν ως την ικανότητα του ατόµου να
προσεγγίζει τις καταστάσεις σφαιρικά, να διερευνά εναλλακτικές λύσεις, να αναγνωρίζει κοινές δοµές
πίσω από καταστάσεις διαφορετικού περιεχοµένου, να εντοπίζει τις µεταξύ τους σχέσεις, να
επεξεργάζεται κοινούς τρόπους αντιµετώπισης αλλά και να αναστοχάζεται πάνω στη δράση και σκέψη
του (Steinbring, 2003). Αυτή η «µαθηµατική τάση», όπως αποκαλείται, µπορεί να εξοπλίσει τα νέα
παιδιά µε ένα τρόπο θεώρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας των καταστάσεων που θα τους επιτρέψει
να τις διαχειριστούν όπως κρίνουν ωφέλιµο. Αλλά πώς ακριβώς πραγµατοποιείται αυτό;
O σχεδιασµός µιας µαθηµατικής εκπαίδευσης που επιτρέπει τους µαθητές να αξιοποιήσουν αυτή
τη διάσταση των Μαθηµατικών, δηλαδή στην ουσία να εµβαθύνουν στο πως δηµιουργούνται και πώς
ακριβώς λειτουργούν και να ασκηθούν να λειτουργούν και οι ίδιοι µε τον τρόπο αυτό, εντός και εκτός
της µαθηµατικής επιστήµης, είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο.
Από τον τίτλο της εισήγησης γίνεται φανερό ότι η πραγµατοποίηση του είναι για όλους µας µια
µεγάλη πρόκληση, καθώς προϋποθέτει κάτι επίσης πολύ σηµαντικό: να µπορούν κι οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί να σκέφτονται και να λειτουργούν µε µαθηµατικό τρόπο.
∆εν είναι εύκολο σε λίγες γραµµές να εξηγηθεί η µαθηµατική εκπαίδευση για την προσχολική
ηλικία, ωστόσο θα δοκιµάσουµε να αποσαφηνίσουµε το πιο ουσιαστική στοιχείο από αυτήν που είναι
το πώς να ενθαρρύνουµε τους µικρούς µαθητές µας να δρουν και να σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο,
αντίστοιχο βέβαια µε το επίπεδό τους.
Μαθηµατικά στην προσχολική ηλικία
Ο χώρος της προσχολικής µαθηµατικής εκπαίδευσης έκανε σηµαντικά βήµατα τα τελευταία
χρόνια. Μελετήθηκαν οι ικανότητες και οι δυναµικές των παιδιών της ηλικίας αυτής, συγκεντρώθηκε
ερευνητικό υλικό, δοκιµάσθηκαν νέες µορφές διδασκαλίας και µάθησης, οι νέες ιδέες διαδόθηκαν
αρκετά στο χώρο των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας που προχώρησαν τη σκέψη τους και τη
διδακτική τους πρακτική (Τζεκάκη, 2003, 2007).
Ωστόσο η ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής µαθηµατικής εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο η
ανάπτυξη της µαθηµατικής τάσης που αναφέραµε είναι πιο περίπλοκη από όσο αρχικά είχε γίνει
αντιληπτό. Για πολλούς εκπαιδευτικούς το «µαθαίνω µαθηµατικά» συνδέεται ακόµα µε την
ενασχόληση των παιδιών µε καταστάσεις που χρησιµοποιούν µαθηµατικές έννοιες ή διαδικασίες. Πολύ
συχνά οι καταστάσεις αυτές είναι οι ίδιες µε εκείνες που χρησιµοποιούσαµε τα προηγούµενα χρόνια,
απλά σήµερα τις ονοµάζουµε µαθηµατικές. Έτσι τελικά µοιάζει σαν να δεχόµαστε ότι τα παιδιά
µαθαίνουν Μαθηµατικά γιατί εµπλέκονται σε άτυπες µαθηµατικές διαδικασίες ή ασχολούνται µε
µαθηµατικά αντικείµενα, σχήµατα και αριθµούς. Ο νέος οδηγός (∆αφέρµου, Κουλούρη, Μπασογιάννη,
2005) αφήνει αυτή την εντύπωση, όπως για παράδειγµα στο «Μαγειρική και Μαθηµατικά», όπου
αναφέρεται:
«η συµµετοχή τους στη µαγειρική µπορεί να αποτελέσει για τα µικρά παιδιά χρήσιµη µαθηµατική
δραστηριότητα, καθώς εµπεριέχει δυνατότητα αρίθµησης, εκτίµησης ποσοτήτων, βάρους, χωρητικότητας και
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όγκου. Προφανώς µια δραστηριότητα µαγειρικής υποστηρίζει τη µαθηµατική σκέψη στο βαθµό που οι
ενήλικοι αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα µαθηµατικά στοιχεία, δίνοντας ερεθίσµατα…» (σ.161)

Με την παρουσίαση αυτή η ονοµαζόµενη «µαθηµατική δραστηριότητα» ολισθαίνει σε παλιές
µορφές που δεν είναι ούτε δραστηριότητες, ούτε µαθηµατικές. Τα παιδιά αντιµετωπίζουν τις
καταστάσεις που τους προτείνονται µε «καθηµερινές» έννοιες στις οποίες δεν δίνουν ιδιαίτερο νόηµα,
ούτε γενικεύουν, αν δεν έχουν για αυτό κάποιο κίνητρο και, κατά συνέπεια, δεν αναπτύσσουν νέες κι
οπωσδήποτε δεν αναπτύσσουν µαθηµατικές ιδέες. Οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να αναδείξουν τα
απαραίτητα στοιχεία για την προσέγγισή τους και µε τον τρόπο αυτό να υποδείξουν τις ιδέες που
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν. Ίσως θα ήθελαν να ενθαρρύνουν την αναζήτηση και τη δράση των
παιδιών, µόνο που τις περισσότερες φορές η δράση αυτή δεν είναι αυτόνοµη και δεν οδηγεί από µόνη
της σε καµία ιδιαίτερη µαθηµατική έννοια. Το ζήτηµα της αποτελεσµατικής µαθηµατικής µάθησης στις
µικρές ηλικίες εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβληµα.
Στο παγκόσµιο σκηνικό, δεν είναι µικρός ο αριθµός των επιστηµόνων που ερευνούν
συστηµατικά, πειραµατίζονται, επιχειρούν να ερµηνεύσουν και να προτείνουν τρόπους διδασκαλίας και
µάθησης για τα Μαθηµατικά, αν και η αναζήτηση αυτή έχει ακόµα µεγάλο δρόµο. Ορισµένα ζητήµατα
έχουν σταθεροποιηθεί προοδευτικά, όπως πότε οι προτεινόµενες στην ηλικία αυτή δραστηριότητες
είναι µαθηµατικές και ποια σύνδεση αποκτά η µαθηµατική γνώση που εµπεριέχεται σε αυτές τις
δραστηριότητες µε την µελλοντική ανάπτυξη των µαθηµατικών εννοιών. Έχει επίσης τεκµηριωθεί ότι
τα οφέλη που αποκτούν τα παιδιά από αυτές τις µαθηµατικές εµπειρίες και η εξέλιξη της µαθηµατικής
ανάπτυξης που ξεκινά από τις πρώτες αυτές επαφές µε τις µαθηµατικές έννοιες συναρτώνται στενά µε
το είδος του προγράµµατος και τον τρόπο διδακτικής εφαρµογής τους (Ginsburg, et al., 1997,
Mullighan & Vergnaud, 2006).
Έτσι, δοκιµάζονται και προτείνονται νέα προγράµµατα µε το γενικό στόχο «µικρά παιδιά,
µεγάλα µαθηµατικά νοήµατα» (Ginsburg et al., 2002, Τζεκάκη, 2007), τα οποία πλουτίζουν τις
κλασσικές απασχολήσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας µε υψηλού επιπέδου µαθηµατικές
δραστηριότητες.
Στον ελληνικό χώρο πραγµατοποιείται µια ενδιαφέρουσα πρώτη προσπάθεια προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξης µιας σοβαρής µαθηµατικής εκπαίδευσης στις ηλικίες 4-6 χρόνων, µε νέες
διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που επιδιώκουν να αναπτύξουν σηµαντικές µαθηµατικές
διαδικασίες και έννοιες. Αλλά δυστυχώς η ανάπτυξη µαθηµατικής δράσης στα παιδιά όπως και η
διαχείριση αυτής της δράσης από τον εκπαιδευτικό είναι ένα απαιτητικό ζήτηµα που η προσπάθεια
αυτή δεν πιστεύουµε ότι καταφέρνει να καλύψει.
Μαθηµατική δράση
Η θέση ότι η γνώση δεν µεταδίδεται µε την απλή παρουσίασή της, εξηγήσεις ή καθοδήγηση,
αλλά κατακτιέται µε την δραστηριοποίηση των µαθητών, είναι µια θέση γενικής αποδοχής που σχετίζεται
µε κάθε µορφής γνώση. Σύµφωνα µε αυτήν, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη δράση των παιδιών
προτείνοντας κατάλληλες δραστηριότητες και αναπτύσσοντας αυτό που ονοµάζεται «κοινότητα
µάθησης», µε δηµιουργική αναζήτηση, ανταλλαγή και διάλογο.
Στο χώρο της µαθηµατικής εκπαίδευσης ο σχεδιασµός κατάλληλων δραστηριοτήτων
αναδεικνύεται πιο περίπλοκο εγχείρηµα από ότι αρχικά είχε φανεί. Από πολύ νωρίς οι επιστήµονες
είχαν επισηµάνει ότι, για να αναπτύξουν µαθηµατικές ιδέες, τα παιδιά χρειάζονται να διαχειριστούν και
να µελετήσουν καταστάσεις µε περιεχόµενο και νόηµα για αυτούς. Ωστόσο η µελέτη αυτή, αν και
ξεκινά από πρακτικούς χειρισµούς, χρειάζεται να τα οδηγεί να µετασχηµατίσουν τα πραγµατικά
αντικείµενα που χειρίζονται σε νοερά και έτσι να τα αντιληφθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο
(Freudenthal, 1983). Αυτό το πέρασµα από τις καθηµερινές δραστηριότητες και τις οικείες καταστάσεις
στις γενικεύσεις και αφαιρέσεις που απαιτεί η µαθηµατική ανάπτυξη αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο
που πολλές προσεγγίσεις το αγνοούν.
Μια µαθηµατική δραστηριότητα, είναι καταρχήν δραστηριότητα, στηρίζεται δηλαδή πάνω στις
γενικά αποδεκτές παιδαγωγικές και ψυχολογικές θεωρίες και επιδιώκει την νοητική ενεργοποίηση του
µαθητή για τη αντιµετώπιση µιας κατάστασης, ενός προβλήµατος, µιας κατασκευής, ενός παιχνιδιού,
κλπ. Μια δραστηριότητα µπορεί να είναι µεµονωµένη ή να εντάσσεται µέσα σε ένα γενικότερο σύνολο,
µπορεί να ενδιαφέρεται να εξοικειώσει τα παιδιά µε µια ιδέα ή να ενθαρρύνει µία διαδικασία, µπορεί
να τη διαχειριστούν οι µαθητές ατοµικά ή οµαδικά, µπορεί δηλαδή να λειτουργήσει µε διαφορετικούς

Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ

21

τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα, πρέπει όµως να προκαλεί οπωσδήποτε την ενεργό δράση του
µαθητή. Κι αυτή η ενεργός δράση δεν αποτελεί, όπως θα µπορούσε να θεωρηθεί, ένας απλός χειρισµός
καταστάσεων ή αντικειµένων. Περιλαµβάνει µια ποικιλία ενεργειών και οπωσδήποτε στηρίζεται στη
σκέψη. Για παράδειγµα, µια δράση όπως η κατασκευή ενός σχήµατος από ξυλάκια προϋποθέτει από το
παιδί πολλές ενέργειες, όπως άτυπες συγκρίσεις επιλογές, κρίσεις, ελέγχους και αποφάσεις, δηλαδή
σκέψεις (αν το πούµε απλά) για το πώς θα γίνει αυτή η κατασκευή.
Αλλά πώς θα καταφέρουµε οι ενέργειες αυτές να γίνουν συστηµατικές και να οδηγήσουν σε πιο
γενικές µαθηµατικές ιδέες. Κάποιες προσεγγίσεις αλλά κι η κοινή αντίληψή µας οδηγούν να
θεωρήσουµε ότι πετυχαίνουµε αυτό το αποτέλεσµα όταν στο προτεινόµενο έργο παίρνουν µέρος
µαθηµατικά αντικείµενα (όπως στην περίπτωση του παραδείγµατος τα σχήµατα) ή η δράση έχει κάποια
µαθηµατικά χαρακτηριστικά, σύγκριση, µέτρηση, κατασκευή (Sierpinska, 1994)., Αναφέραµε όµως
ήδη ότι η εµπλοκή µαθηµατικών αντικειµένων δεν είναι αρκετή για να κάνει µια δραστηριότητα
µαθηµατική και πολύ περισσότερο να οδηγήσει στην ανάπτυξη µαθηµατικών ιδεών. Γιατί όχι;
Γιατί το σηµαντικό στοιχείο µιας δραστηριότητας µε µαθηµατικό περιεχόµενο δεν είναι η
ανάπτυξη µιας οποιασδήποτε δράσης αλλά η ανάπτυξη µαθηµατικής δράσης του παιδιού. Έτσι το
ερώτηµα που µοιάζει κρίσιµο να απαντηθεί, µε βάση τον προβληµατισµό για την ανάπτυξη
µαθηµατικών νοηµάτων, αλλά και το ενδιαφέρον να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να σκεφτούν µε
µαθηµατικό τρόπο είναι «πότε µία δράση του παιδιού µπορεί να χαρακτηριστεί ως µαθηµατική;».
Η αντιµετώπιση µιας άγνωστης κατάστασης, η λύση ενός προβλήµατος, µια κατασκευή ή ένα
παιχνίδι που απαιτεί στρατηγικές για να κερδηθεί περιλαµβάνει οπωσδήποτε δράση αλλά αυτή η δράση
είναι µαθηµατική όταν καταλήγει σε αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών, σε εντοπισµό ιδιοτήτων
και σχέσεων και οπωσδήποτε οδηγεί σε γενικεύσεις που δηµιουργούν ή κατευθύνονται προς µια
µαθηµατική ιδέα (Steinbring, 2003). H µαθηµατική έννοια που σχετίζεται µε αυτή την ιδέα ή µια όψη
της θα εµπλακεί µέσα στη δράση για την κατάσταση ή το πρόβληµα που διαπραγµατεύεται ο µαθητής,
αλλά θα προκύψει από τη σκέψη πάνω σε αυτή τη δράση.
Η αποσαφήνιση αυτή δείχνει ότι τα πράγµατα είναι αρκετά πολύπλοκα και δεν είναι εύκολο για
τον εκπαιδευτικό να διακρίνει µια µαθηµατική από µια άλλη δράση. Για το λόγο αυτό δοκιµάζουµε να
την προσεγγίσουµε µε κάποια παραδείγµατα.
Ας θεωρήσουµε δράσεις που ζητούν από τα παιδιά να αναγνωρίσουν σχήµατα, τρίγωνα,
τετράγωνα, κλπ, στα αντικείµενα του περιβάλλοντος, Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι σηµαντικός
αριθµός παιδιών αναγνωρίζουν τα συνήθη σχήµατα από την καθηµερινή αναφορά σε αυτά ή τη χρήση
αντικειµένων µε αυτές τις µορφές (Clements, et al., 1997). Η απλή αναγνώριση επικαλείται µόνο µια
ολιστική αντίληψη που δεν βελτιώνει ουσιαστικά την αρχική εικόνα που είχαν τα παιδιά για τα
σχήµατα, ούτε τους µαθαίνει κάτι πιο συστηµατικό. Η αναγνώριση αν και εµπλέκει σχήµατα δεν
περιέχει µαθηµατική δράση, δηλαδή δεν περιλαµβάνει συγκρίσεις, εντοπισµό ιδιοτήτων ή άλλων
χαρακτηριστικών των σχηµάτων. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί τα παιδιά να διακρίνουν τις µορφές σε
πραγµατικές καταστάσεις µε περιεχόµενο και νόηµα για αυτούς, αλλά για να γενικεύσουν και να τις
αντιληφθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο είναι απαραίτητο να κάνουν συγκρίσεις, να αναζητήσουν
οµοιότητες και διαφορές, να αντιληφθούν κάποιες ιδιότητες που η ολιστική αναγνώριση δεν
ενθαρρύνει.
Ας θεωρήσουµε, αντίθετα, µια δράση- παιχνίδι όπου δίνεται στα παιδιά ένα σχήµα που πρέπει να
το αναζητήσουν ανάµεσα σε άλλα µέσα σε µία εικόνα. Η κατάσταση αυτή, στο βαθµό που
ενδιαφέρονται να «νικήσουν», τους οδηγεί στην ανάπτυξη µιας µαθηµατικής δράσης πάνω στα
σχήµατα που είναι το κλειδί για την εύρεση της σωστής απάντησης.

Τι διαφορετικό δηλαδή κάνει το παιδί σε αυτή την περίπτωση; Κρατάει στο µυαλό του την
εικόνα του τριγώνου που ψάχνει, το συγκρίνει µε σχήµατα που δεν είναι τρίγωνα και τα αποκλείει, στη
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συνέχεια το συγκρίνει µε τα τρίγωνα και παρατηρεί κι άλλες οµοιότητες ή διαφορές (πιο µεγάλο, πιο
µικρό, µεγαλύτερες, µικρότερες πλευρές, άλλη µορφή κ.ά.), το περιστρέφει και τέλος, µπορεί να
επιβεβαιώσει ή σε περίπτωση λάθος να αναζητήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στο λάθος, µε δύο
λόγια να ξεπεράσει την ολιστική και να αναπτύξει µια πιο λεπτοµερή αντίληψη για τα σχήµατα.
Είναι φανερό ότι αυτή η δραστηριότητα δεν αρκεί για να προσεγγιστούν τα σχήµατα και τα
χαρακτηριστικά τους. Θα ακολουθήσουν κι άλλες δραστηριότητες, για παράδειγµα κατασκευές
σχηµάτων µε διάφορα υλικά που οδηγούν τα παιδιά να παρατηρήσουν τις ιδιότητες που εντόπισαν και,
αν ενθαρρυνθούν να τις περιγράψουν, θα τις κρατήσουν πιο συστηµατικά στο µυαλό του. Το
παράδειγµα αυτό µας δίνει και την ιδέα ότι οι µαθηµατικές δραστηριότητες δεν είναι ποτέ
µεµονωµένες, γιατί οι µαθηµατικές έννοιες δεν µπορούν να δηµιουργηθούν από µία ή δύο
δραστηριότητες. Αντίθετα αναδεικνύονται από ένα σύνολο καταστάσεων και προβληµάτων µέσα στις
οποίες λειτουργούν και παίρνουν το νόηµά τους και από τις οποίες µπορούν να προκύψουν ως
γενικεύσεις, γιατί αυτή άλλωστε είναι και η φύση τους.
Συχνά, πολλά από τα στοιχεία µε τα οποία τα παιδιά ασχολούνται ή προσεγγίζουν µε όσα
αναφέραµε, δε αναφέρονται ρητά, αλλά µε τις δράσεις αυτές τα παιδιά βαθαίνουν την µαθηµατική τους
εµπειρία µε τα µαθηµατικά αυτά αντικείµενα. Επιπλέον η δράση τους είναι µαθηµατική γιατί
διαπραγµατεύονται ιδιότητες, συγκρίνουν, κατασκευάζουν και ελέγχουν τις επιλογές τους.
Ένα ακόµα παράδειγµα ίσως αποσαφηνίσει καλύτερα πώς µια απλή δράση µπορεί να οδηγήσει
σε µια σηµαντική µαθηµατική ιδέα, όπως είναι η κατασκευή του αναπτύγµατος ενός κύβου, Ο
εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά ένα κύβο και τετράγωνα κοµµάτια χαρτί που αντιστοιχούν στις έδρες
του και τους ζητάει, χρησιµοποιώντας µια γλώσσα προσιτή σε αυτά, να φτιάξουν ένα κοστούµι για τον
κ. Κύβο. Τα παιδιά κολλούν και ενώνουν πάνω στον κύβο το ένα τετράγωνο µε το άλλο και έτσι στο
τέλος έχουν στα χέρια τους ένα ανάπτυγµα. Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να εξηγήσει τίποτε, ούτε
να δώσει τις ιδέες στα παιδιά, ούτε φυσικά να χρησιµοποιήσει µαθηµατικούς όρους. Η ιδέα του
αναπτύγµατος δηµιουργείται µέσα από την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης που έχει νόηµα για τα
παιδιά και τους δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουν µία έννοια που θα είναι σε θέση να την διευρύνουν
τα επόµενα χρόνια (Hejny, & Jirotkova, 2007)
Αναστοχαστική δράση
Τα παραδείγµατα που χρησιµοποιήσαµε µας επιτρέπει να αναφερθούµε στο επόµενο στοιχείο
που περιλαµβάνει ο σχηµατισµός µαθηµατικών εννοιών, που είναι ο αναστοχασµός πάνω στη δράση.
Πιστεύεται ότι η δράση των µαθητών σε µια δραστηριότητα που σχετίζεται µε µαθηµατικές έννοιες
οδηγεί σε µαθηµατική µάθηση, ενώ ο µαθητής ακολουθεί διαδικασίες που µοιάζουν αποτελεσµατικές
χωρίς να αναζητά παραπάνω εξηγήσεις ή ερµηνείες. Έχει καταδειχθεί ότι η εµπλοκή των µαθητών σε
µία δραστηριότητα δε σηµαίνει απαραίτητα τη δηµιουργία µιας ιδέας, καθώς δεν είναι η ίδια η δράση
που δηµιουργεί µια ιδέα, αλλά η σκέψη πάνω στη δράση (Duval, 2000).
Μια εικόνα για το τι σηµαίνει κατάσταση που οδηγεί σε σκέψη µπορεί να µας δώσει το
παράδειγµα της αριθµητικής δραστηριότητας όπου ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να κόψουν
αριθµούς από εφηµερίδες και περιοδικά και στη συνέχεια να τους βάλουν στη σειρά. Για την
αντιµετώπιση της τα παιδιά οδηγούνται σε µια συστηµατική διερεύνηση των αριθµών, αναζήτηση µιας
µεθόδου διάταξης, ερµηνεία για την ορθότητα της µεθόδου που χρησιµοποιείται, ανταλλαγή και
συζήτηση στην τάξη, κλπ. (Clarke & Clarke, 2002).
Είναι φανερό ότι κανείς και ιδιαίτερα ένα παιδί της προσχολικής ηλικίας δεν θα µπει σε
διαδικασία αναστοχασµού, εκτός κι αν έχει για αυτό ένα κίνητρο. Η ανάπτυξη όµως µαθηµατικών
νοηµάτων απαιτεί µια φάση γενίκευσης της εµπειρίας και σταθεροποίησης των νέων αυτών
γενικευµένων στοιχείων. Για να περιγραφεί η φάση αυτή κατά την οποία οι ιδέες που ανέπτυξαν οι
µαθητές ξεπερνούν το ειδικό περιεχόµενο και τις ειδικές καταστάσεις και αποκτούν ένα γενικευµένο
χαρακτήρα χρησιµοποιήθηκε, αρχικά στη γαλλική και αργότερα στη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος
«επισηµοποίηση» (institutionalization, Brousseau, 1997). Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός και οι
µαθητές κατονοµάζουν όσα έχουν πραγµατοποιηθεί στο επίπεδο που έχουν προσεγγισθεί, τα οποία
αποτελούν στο εξής µια “επίσηµη” γνώση της τάξης.
Ωστόσο η δουλειά αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και προϋποθέτει ότι το πλαίσιο των
καταστάσεων που προτείνεται είναι αρκετά ευρύ ώστε να επιτρέψει τέτοιες γενικεύσεις. Επίσης τα
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παιδιά γνωρίζουν τι και γιατί το έκαναν ώστε να οδηγηθούν σε πιο γενικευµένα συµπεράσµατα. και
ακόµα µπορούν ή έχουν ασκηθεί σηµαντικά να διαχωρίζουν το ειδικό (µια δράση ή µια λύση) από το
πιο γενικό, όπως είναι ένα συµπέρασµα. Στο θέµα αυτό βρίσκουµε πολύ περιορισµένα ερευνητικά
αποτελέσµατα, αν και αποτελεί τον πυρήνα της µαθηµατικής δράσης.
Για την διευκόλυνση γενικεύσεων δηµιουργήσαµε την ιδέα της «µετα- δραστηριότητας»
(Τζεκάκη, 2007). Το πρόθεµα «µετα» παραπέµπει και στη χρονική στιγµή που πραγµατοποιείται,
δηλαδή µετά το τέλος των δραστηριοτήτων και στο στοιχείο του αναστοχασµού πάνω σε αυτές.
Μια µετα- δραστηριότητα έχει ως περιεχόµενο την επεξεργασία των συµπερασµάτων που
προέρχονται από τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, µε άλλα λόγια επικεντρώνει τη δράση και τη
σκέψη των παιδιών στη γενίκευση που χρειάζεται να κάνουν. Για το λόγο αυτό, αν βέβαια
ενδιαφερόµαστε να αποφύγουµε την παρέµβαση του εκπαιδευτικού, έχει όλα τα στοιχεία µιας
µαθηµατικής δραστηριότητας, δηλαδή κίνητρο, αναζήτηση, αποτέλεσµα, έλεγχο και συζήτηση, αλλά το
περιεχόµενό της και ο στόχος της δράσης των παιδιών είναι η δηµιουργία γενικευµένων ιδεών
Ας θεωρήσουµε ως παράδειγµα, τις καταστάσεις της συµµετρίας όπου τα παιδιά όχι µόνο
µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συµµετρικά σχήµατα ολιστικά, αλλά και να κατασκευάζουν
συµµετρικές µορφές, ελέγχοντας τις κατασκευές ή τα σχέδια µε διαδικασίες δίπλωσης. Ερευνητικές
µελέτες έχουν δείξει ότι οι έλεγχοι αυτοί βελτιώνουν σηµαντικά τα σχέδια των παιδιών και τους
στηρίζουν ακόµα και στην προσέγγιση ιδιοτήτων των συµµετρικών σχηµάτων σε αρκετά σύνθετες
µορφές (Tzekaki, & Christodoulou, 2000).
Ωστόσο οι επιτυχίες αυτές αφορούν τα συγκεκριµένα έργα και δεν εξασφαλίζουν τη γενίκευση
και τη σταθεροποίηση αυτών των στοιχείων. Τα παιδιά κάνουν σχήµατα κι επιδιώκουν να πετύχουν
συµµετρία που να επιβεβαιώνεται µε τη δίπλωση. Ακόµα κι αν η δράση αυτή τους οδηγεί να
επεξεργαστούν κάποιες ιδιότητες, αυτές περιορίζονται στα συγκεκριµένα έργα.
Μια µετα- δραστηριότητα θα µπορούσε να είναι η δηµιουργία οδηγιών (π.χ. για τα παιδιά µιας
άλλης τάξης) για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να κατασκευάσουν συµµετρικά σχήµατα που να
επιβεβαιώνονται από δίπλωση, όπως τι πρέπει να προσέξουν και πώς να λειτουργήσουν. Η δράση αυτή
οδηγεί τα παιδιά να σκεφτούν και να οργανώσουν τις ιδιότητες που εφάρµοσαν πρακτικά και κατά
συνέπεια να καταλήξουν σε πιο γενικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν µια συµµετρική κατάσταση.
Με τα παραπάνω δώσαµε µια γενική εικόνα του τι σηµαίνει έργα που ενθαρρύνουν τα παιδιά να
λειτουργήσουν µε µαθηµατικό τρόπο. Κάθε ιδιαίτερη έννοια που επιδιώκουµε να προσεγγίσουµε στην
ηλικία αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και µια πορεία ανάπτυξής που µόλις αρχίζει. ∆εν θα πρέπει
όµως να πιστεύουµε ότι η ενασχόληση των παιδιών µε καθηµερινές καταστάσεις και παιχνίδια που
εµπλέκουν τις έννοιες αυτές, επιτρέπουν ή εξασφαλίζουν την ανάπτυξη τους γιατί αποτελούν ειδικές
µορφές που τα παιδιά αντιµετωπίζουν χωρίς να αναπτύσσουν µαθηµατικά νοήµατα. ∆ίνουν
µεµονωµένα στοιχεία και ευνοούν την εµπειρική ερµηνεία των µαθηµατικών εννοιών που εµπεριέχουν
χωρίς να δίνουν πρόσβαση σε αυτές και χωρίς, πολύ περισσότερο να ασκούν τα παιδιά να λειτουργούν
µε µαθηµατικό τρόπο (Steinbring, 1999). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα προγράµµατα
για την προσχολική ηλικία προτείνουν ασυντόνιστες δράσεις που δεν προσφέρουν την απαιτούµενη
µαθηµατική εµπειρία που χρειάζονται τα µικρά παιδιά και εισάγουν ιδέες µε ένα τρόπο που δεν
επιτρέπει εµβάθυνση και ανάκληση (Greenes, Ginsburg, & Balfanz, 2003).
Χαρακτηριστικό για τη θέση αυτή παράδειγµα είναι η δηµιουργία πινάκων που προτείνεται στον
νέο οδηγό της νηπιαγωγού (σ. 183-4). Η οργάνωση εισάγεται βασικά από τον εκπαιδευτικό ο οποίος
«επιβάλλει» µε ένα τρόπο στα παιδιά µια έτοιµη µαθηµατική ιδέα και το πιθανότερο είναι ότι δεν
γενικεύεται στην αντίληψη τους µε τον τρόπο που θα πιστεύαµε. Θα άρχιζε να γίνεται µια δράση που
µπορεί να οδηγήσει σε µιας µορφή µαθηµατική οργάνωση, αν µετά από πολλαπλές εφαρµογές
µπορούσε να εντοπιστεί από τα παιδιά ως το κοινό πλαίσιο τους και να χρησιµοποιηθεί µε δική τους
πρωτοβουλία και σε άλλα αντίστοιχα προβλήµατα.
Θα µπορούσαν να δοθούν πολλά παραδείγµατα που είναι χαρακτηριστικά αυτής της λειτουργίας
µιας δραστηριότητας, ενώ αντίστροφα η επιδίωξη µας είναι η ίδια η προτεινόµενη δραστηριότητα
αξιοποιεί την καθηµερινή εµπειρία των παιδιών και τους ωθεί να σκεφθούν και να αναζητήσουν
κανόνες, χωρίς να χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει ή να εισάγει κάτι, όπως ισχύει στο
παράδειγµα του αναπτύγµατος.
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Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι για την ανάπτυξη κάθε στοιχείου µαθηµατικής γνώσης στο
επίπεδο που το προσεγγίζουµε είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου που
περιλαµβάνει µαθηµατική δράση αλλά και συστηµατική σκέψη των παιδιών πάνω στη δράση αυτή.
Κοινότητα µάθησης
Αναφέραµε ήδη ότι µέσα από ενδιαφέροντα και προκλητικά προβλήµατα τα παιδιά
ενθαρρύνονται να ασχοληθούν, να αναζητήσουν, να δοκιµάσουν και µέσα από αυτό να
µετασχηµατίσουν ή να αναδοµήσουν την προϋπάρχουσα γνώση και να οδηγηθούν βαθµιαία στην
κατάκτηση µιας νέας ιδέας. Η λειτουργία αυτή στηρίζεται κατά πολύ στον εκπαιδευτικό, ο οποίος
καλείται να συνειδητοποιήσει ότι ακόµα και η πιο στοιχειώδης µαθηµατική γνώση δεν µεταδίδεται µε
την απλή παρουσίασή της, δεν προσεγγίζεται µέσα από την ενασχόληση µε µαθηµατικά αντικείµενα
και δεν προκύπτει από απλή δραστηριοποίηση των παιδιών µε καθηµερινές καταστάσεις και
προβλήµατα. Απαιτούνται πολύµορφες εµπειρίες µε µαθηµατικές δραστηριότητες που δίνουν στα
παιδιά ευκαιρίες να δηµιουργούν και να σκέφτονται, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν, όπως
και να επικοινωνούν µε το λόγο, µε χειρονοµίες, µε εικόνες και ζωγραφιές ή άλλα αναπαρασταστικά ή
συµβολικά µέσα µε στόχο να προχωρούν σε πιο γενικές ιδέες και πιο συστηµατικές προσεγγίσεις,
πετυχαίνοντας µια νέα κατανόηση των καταστάσεων που αντιµετωπίζουν.
Η αποτελεσµατική µαθηµατική εκπαίδευση συνδέεται στενά µε µία λειτουργία του
εκπαιδευτικού που ενθαρρύνει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες δίνουν στους
µαθητές ευκαιρίες να εξερευνήσουν ιδέες, να αναζητήσουν λύσεις, να βρουν στρατηγικές, να
αποφασίσουν και να βγάλουν συµπεράσµατα, να λειτουργήσουν µε άλλα λόγια σε αυτό που
ονοµάζεται «κοινότητα µάθησης» (Lerman, 2006).
Σε µια κοινότητα µάθησης, σηµείο εκκίνησης αποτελούν προκλητικά προβλήµατα που
σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και χρησιµοποιούν κατάλληλο υλικό και
διδακτικά µέσα, αλλά χωρίς υποδείξεις για την αντιµετώπισή τους. Η διαπραγµάτευση τους στηρίζεται
στην περιέργεια και την τάση των παιδιών για αναζήτηση και δηµιουργία, κι έτσι ο εκπαιδευτικός,
προσφέροντας συναισθηµατική υποστήριξή και σεβασµό στο άτοµο και τη µοναδικότητά του,
ενθαρρύνει την αναζήτηση λύσεων και µεθόδων σε ατοµική και συλλογική βάση, ∆ηµιουργεί δηλαδή
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο συµµετέχει ως µέλος διευκολύνοντας τα παιδιά να δράσουν
και να σκεφτούν, ενισχύει το µαθηµατικό διάλογο και αναδεικνύει µαθηµατικά νοήµατα αξιοποιώντας
τις ιδέες και τις στρατηγικές τους (Clarke, 1997, Brown, 1998).
Είναι φανερό ότι αυτή η υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει την κατάλληλη
διαµόρφωση προγράµµατος, δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την επαρκή
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των προϋποθέσεων η µαθηµατική
εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία θα παρουσιάζει σηµαντικά ελλείµµατα. Όπως υποστηρίζεται:
«οι συνηθισµένες µορφές αλληλεπίδρασης στην τάξη (ερωταποκρίσεις ή τυποποιηµένοι κανόνες)
οδηγούν τους µαθητές να σε µια ‘τεχνητά’ κατασκευασµένη κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών,
χωρίς κανένα από τα χαρακτηριστικά σχέσεων που τις χαρακτηρίζουν τα ίδια τα Μαθηµατικά,
γεγονός που δηµιουργεί αναπόφευκτα εµπόδια στη µαθηµατική µάθηση» (Steinbring,1999, σ. 523)
Αντί για συµπέρασµα
Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να µάθουν οι µαθητές να λειτουργούν µε µαθηµατικό τρόπο, ώστε
να επιτευχθεί διδακτικά η σύγκλιση της προσωπικής τους ανάπτυξης και της ανάπτυξης επιστηµονικής
γνώσης αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύπλοκη για τα Μαθηµατικά λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους.
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι µικροί µαθητές αναπτύσσουν άτυπες γνώσεις για
πολλές και σύνθετες µαθηµατικές ιδέες και µε την κατάλληλη διδακτική υποστήριξη µπορούν να τις
κατανοήσουν ουσιαστικότερα και να προσεγγίσουν περισσότερα στοιχεία από ότι µέχρι πρόσφατα
πιστεύαµε. Αντί να τους περιορίζουµε χρειάζεται να τους δίνουµε τα κατάλληλα ερεθίσµατα και να
τους ενθαρρύνουµε να εξερευνούν, να αναζητούν, να συζητούν και να οδηγούν τη σκέψη τους σε ένα
ανώτερο επίπεδο.
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Ωστόσο η µαθηµατική τάση την οποία στοχεύουµε να καλλιεργήσουµε στα παιδιά από τις
µικρότερες ηλικίες απαιτεί µια ριζική αλλαγή στη στάση µας απέναντί τους όπως και στον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργούµε µέσα στην τάξη των Μαθηµατικών. Αν πιστεύουµε ότι η µαθηµατική γνώση
είναι σηµαντική για την πνευµατική ανάπτυξη των µικρών παιδιών, χρειαζόµαστε διδακτικές
προσεγγίσεις που να ενσωµατώνουν πολλά νέα χαρακτηριστικά. Η µάθηση των Μαθηµατικών είναι
µια πλούσια κατασκευαστική δραστηριότητα και αναπτύσσεται στο κοινωνικό περιβάλλον της τάξης.
Μέσα σε αυτήν οι µαθητές αντιµετωπίζουν, µόνοι τους ή σε συνεργασία µεταξύ τους, καταστάσεις που
συνδέονται µε την εµπειρία και την πραγµατικότητα, αλληλεπιδρούν και τεκµηριώνουν τη δράση τους,
συζητούν για να εµβαθύνουν τη δράση αυτή και να οδηγηθούν σε υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης,
γενίκευσης αλλά και κατανόησης της πραγµατικότητας.
Όπως αναφέραµε από την αρχή, οι αλλαγές που απαιτούνται για να διαµορφωθεί αυτή η υψηλού
επιπέδου µαθηµατική εκπαίδευση στις µικρές αλλά και στις µεγαλύτερες ηλικίες είναι πολλές κι ο
ορίζοντας για αυτό το στόχο είναι µακρινός. Θα χρειαστεί να αναγνωρίσουµε ότι τα φαινόµενα που
αντιµετωπίζουµε είναι σύνθετα και να τα διαπραγµατευτούµε µε την ανάλογη επιστηµονική
σοβαρότητα. Οι θεωρητικές κι εµπειρικές γνώσεις που έχουν συγκεντρωθεί στον επιστηµονικό χώρο
της µαθηµατικής εκπαίδευσης είναι εκτενείς και κάθε προσπάθεια διαµόρφωσης µιας νέας µαθησιακής
και διδακτικής πραγµατικότητας θα παραµένει ελλιπής χωρίς την αξιοποίηση όλων αυτών των
δεδοµένων. Μέχρι να συµβεί αυτό, η αποτελεσµατική µαθηµατική µάθηση θα αποτελεί ένα όραµα που
η υλοποίησή του θα είναι για όλους µας µια διαρκής πρόκληση.
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