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1. ∆ιδακτική των Μαθηµατικών και επίλυση προβλήµατος.
1.1. Μαθηµατικά και επίλυση προβλήµατος
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η εξέλιξη της ανθρώπινης γνώσης είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την αντιµετώπιση προβληµάτων και την προσπάθεια επίλυσής
τους. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να θέτει και να αντιµετωπίζει ερωτήµατα τα
οποία εξελίσσονται σε προβλήµατα. Αυτή η ικανότητά του αποτελεί ένα από τα
πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του. Η ιστορία της επιστήµης δείχνει ότι πολλές
έννοιες, µέθοδοι και θεωρίες γεννιούνται κατά την επίλυση προβληµάτων. Το
µεγαλύτερο µέρος της επιστηµονικής προόδου της ανθρωπότητας θα πρέπει να
αποδοθεί στην επίλυση προβληµάτων. (Γ. Κόσυβας, Η πρακτική του Ανοιχτού
προβλήµατος στο ∆ηµ. Σχολείο, Gutenberg, Αθήνα 1996, σ.22)
Η επιστήµη των Μαθηµατικών δηµιουργήθηκε ως µια συστηµατική σειρά
απαντήσεων σε διάφορα κλειστά ή ανοιχτά ερωτήµατα τα οποία οδηγούν και σε
αντίστοιχα προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά είναι συνυφασµένα µε το
οικονοµικό κοινωνικό πλαίσιο κάθε εποχής, µπορεί να έχουν στενή σχέση µε
άλλες επιστήµες ή τέλος µπορεί να σχετίζονται µε την ανάπτυξη και εξέλιξη της
ίδιας της επιστήµης των Μαθηµατικών. Η ιστορία της εξέλιξής της
σηµατοδοτείται από σηµαντικές επιστηµονικές διαµάχες που εξελίχθηκαν σε
µεγάλα βήµατα

και αποτέλεσαν γόνιµα ερεθίσµατα για την σύλληψη νέων

µεθόδων και θεωριών. Η σύνδεση της µαθηµατικής γνώσης µε τη δηµιουργική
δραστηριότητα επίλυσης προβληµάτων είναι τόσο δυνατή έτσι ώστε ο ισχυρισµός
«παράγω ή κάνω Μαθηµατικά σηµαίνει λύνω προβλήµατα» να είναι
αναµφισβήτητα αποδεκτός. (Γ. Τρούλης, Τα Μαθηµατικά στο ∆ηµοτικό Σχολείο,
εκδ. Γρηγόρη, 1992 Αθήνα, σ.146)
Ένα κεντρικό αντικείµενο έρευνας της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών
αποτελεί η θέση του προβλήµατος µέσα στο πλαίσιο των µαθηµατικών
δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να επιλύουν προβλήµατα
αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός σκοπός της διδασκαλίας των µαθηµατικών από
όλους τους παιδαγωγούς. Πρόκειται για µια ικανότητα που αντανακλά και
επισηµαίνει το επίπεδο της µαθηµατικής σκέψης και είναι δυνατό να
υποστηριχθεί ότι περιλαµβάνει τόσο τη δηµιουργική όσο και την κριτική σκέψη.
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Το ενδιαφέρον των µαθηµατικών και παιδαγωγών εστιάζεται στην επίλυση
προβληµάτων ως γνωστικός στόχος, ως µέσο µάθησης µαθηµατικών εννοιών και
ως

γενικός

σκοπός

της

µαθηµατικής

εκπαίδευσης.

Αυτό

το

γεγονός

επιβεβαιώνεται και ενισχύεται από το προτεινόµενο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µέσα από
το οποίο επιχειρείται η αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης
µέσα από τη διαθεµατική οργάνωση του περιεχοµένου των διδακτικών
αντικειµένων και τις διερευνητικές και ολιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας, και
το οποίο θέτει την επίλυση προβληµάτων ως έναν από τους βασικούς στόχους.
Στην πραγµατικότητα, αν µπορούσαµε να συνοψίσουµε τους σκοπούς της
µαθηµατικής εκπαίδευσης σε µια µόνο φράση, θα λέγαµε ότι «η µαθηµατική
εκπαίδευση αποβλέπει στην ανάπτυξη της ικανότητας για επίλυση προβλήµατος».

1.2. ∆ιδακτική των Μαθηµατικών και πρόβληµα
Το πεδίο έρευνας της διδακτικής Μαθηµατικών είναι πολύ πλατύ,
επιδέχεται διαφόρων ειδών προσεγγίσεις, συγγενεύει και αλληλοσυµπληρώνεται
µε άλλα πεδία έρευνας, όπως για παράδειγµα εκείνα των Μαθηµατικών, της
Επιστηµολογίας, της Ιστορίας των Μαθηµατικών, των Γνωστικών Επιστηµών
κ.τ.λ. Χωρίς αµφιβολία, ένα από τα θέµατα που βρίσκονται στο κέντρο του
προβληµατισµού της ∆ιδακτικής, είναι το θέµα της γνώσης. ∆ηλαδή, βασικό
αντικείµενο της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, είναι οι διαδικασίες µετάδοσης
και απόκτησης των διαφόρων µαθηµατικών γνώσεων και ικανοτήτων, ιδιαίτερα
σε σχολικό και πανεπιστηµιακό περιβάλλον. (Ε.Κολέζα, Κ Μακρής, Κ.Σούρλας,
Θέµατα ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, Gutenberg, Αθήνα 1993, σ.14)
Οι διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηµατικά πέρασαν από διάφορες
φάσεις, ακολουθώντας σε γενικές γραµµές τις ψυχοπαιδαγωγικές αντιλήψεις που
επικρατούσαν στο δυτικό κόσµο.
Έτσι έχουµε αρχικά τη φάση της εξάσκησης (drill and practice Συµπεριφορισµός), µε βάση τη θεωρία του Thorndike όπως αποκρυσταλλώθηκε
στο βιβλίο του “The psychology of Arithmetic” (1922). Η θεωρία ονοµάστηκε
Συνειρµική και χρησιµοποιήθηκε ευρέως για να υποστηριχτεί η άποψη ότι η
συνεχής εξάσκηση (drill) ενδυναµώνει τους δεσµούς µεταξύ ερεθίσµατος και
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αντίδρασης (stimulation – response), και υποστηρίζει ότι για οποιαδήποτε
προβληµατική κατάσταση, υπάρχουν «συνδέσεις» ή «δεσµοί» (associations,
links) µεταξύ ερεθίσµατος και αντίδρασης. Οι δεσµοί βρίσκονται στο νου του
λύτη και συνιστούν ένα σύνολο πιθανών απαντήσεων, ως προς ένα συγκεκριµένο
πρόβληµα. Η ύπαρξη τέτοιων δεσµών αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση των
αριθµητικών ικανοτήτων των µαθητών και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
στην εκτέλεση των πράξεων. Συνοπτικά, η Συνειρµική θεωρία περιγράφει τη
διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος ως µια ιεραρχική εφαρµογή
δοκιµής και λάθους-

-µέσω

των ήδη υπαρχόντων τρόπων αντίδρασης του λύτη.

Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η έµφαση στην εξάσκηση για την απόκτηση
ταχύτητας στην εκτέλεση αριθµητικών πράξεων και η απόκτηση ικανοτήτων
σχετικών µε αριθµητικούς υπολογισµούς. Η µαθηµατική γνώση, όµως, δεν είναι
απλά αλγοριθµική-διαδικαστική γνώση. Ο εννοιολογικός χαρακτήρας των
Μαθηµατικών απαιτεί τη διατύπωση θεωριών σχετικά µε τον τρόπο που τα παιδιά
κατανοούν τις βασικές µαθηµατικές έννοιες και µε το πώς εφαρµόζουν τη γνώση
τους σε διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων.
Η φάση της στρουκτουραλιστικής προσέγγισης ή των νέων µαθηµατικών
ξεκίνησε όταν από τα τέλη της δεκαετίας του 50 οι ψυχολογικές έρευνες αρχίζουν
να συγκλίνουν στην άποψη ότι η κατανόηση των µαθηµατικών δοµών αποτελεί
προϋπόθεση για µια µάθηση µε βάση το νόηµα. Ήδη, ο ψυχολόγος και
εκπαιδευτικός Brownell,

είχε αναφερθεί στην ανάγκη αντιµετώπισης των

Μαθηµατικών ως ένα σύνολο σύνθετων, αλληλοσχετιζόµενων δοµών γνώσης, και
στην ανάγκη ιδιαίτερης έµφασης στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών.
(Καλαβάσης Φ., Η διευρυµένη θέαση των Μαθηµατικών µέσω της ∆ιδακτικής,
Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών V, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000, σ. 95)
Σηµαντικό θεωρητικό υπόβαθρο για τη στρουκτουραλιστική προσέγγιση
αποτέλεσε η Μορφολογική Ψυχολογία (Gestalt), µίας θεωρίας της οποίας το
κεντρικό σηµείο ήταν η ανάδειξη της σηµασίας της κατανόησης της δοµής ως
συνόλου κατά τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. Σύµφωνα µε τη θεωρία
Gestalt, ο ανθρώπινος νους ερµηνεύει τα αισθητικά και εµπειρικά δεδοµένα µε
βάση συγκεκριµένες οργανωτικές αρχές. Αυτό σηµαίνει ότι το προϊόν της
ανθρώπινης αντίληψης δεν µπορεί να νοηθεί ως µια απλή άθροιση ερεθισµάτων,
αλλά ότι το άτοµο ερµηνεύει ενεργά αυτά τα ερεθίσµατα αναζητώντας την
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υποκείµενη συνολική δοµή (gestalt = µορφή), την ενοποιητική τους αρχή καθώς
και τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Με βάση τη θεωρία αυτή, παραµερίζεται η
µηχανική εκµάθηση αποµονωµένων γνώσεων ή δεξιοτήτων και δίνεται έµφαση
στην αλληλοσυσχέτιση των µαθηµατικών εννοιών. Υπαγορεύεται µια νέα θεωρία
µάθησης στα πλαίσια της επίλυσης προβληµάτων, η µάθηση µέσα από την
ενόραση. Η σκέψη και η επίλυση ενός προβλήµατος δεν είναι µία απλή άθροιση
διαδοχικών συνειρµών τύπου «ερέθισµα – αντίδραση», αλλά ένα λειτουργικό
όλον. Αυτού του είδους η ενόραση, ερµηνευµένη ως αναγνώριση της µορφής του
προβλήµατος,

προκύπτει

από

µία

επανοργάνωση

των

στοιχείων

του

προβλήµατος. (Βαϊνάς Κ., Η επίδραση της Μορφολογικής Ψυχολογίας στη
∆ιδακτική Μαθηµατικών, Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών V, Gutenberg,
Αθήνα 2000, σ.319)
Με την µεταρρύθµιση των νέων µαθηµατικών συνδέθηκε στενά το όνοµα
του J.Bruner που εισήγαγε την έννοια της σπειροειδούς ανάπτυξης του
αναλυτικού προγράµµατος και τη µέθοδο της κατευθυνόµενης ανακάλυψης. Το
σπειροειδές αναλυτικό πρόγραµµα θεωρήθηκε ως ένας καλός τρόπος υλοποίησης
της αντίληψης της απαραίτητης εισαγωγής ανωτέρου επιπέδου µαθηµατικών
εννοιών (π.χ. σύνολα, ισοδυναµίες) από τις πρώτες, τάξεις του ∆ηµοτικού
σχολείου.
Τα παλαιότερα αναλυτικά προγράµµατα που στηρίζονται στην πρακτική
εφαρµογή και την εξάσκηση (brill curriculov) παραµερίστηκαν µε το σκεπτικό ότι
στερούνταν

νοητικών προκλήσεων.

Τα

προγράµµατα

που προτάθηκαν,

προωθούσαν µια διδασκαλία που να δίνει έµφαση στις µαθηµατικές δοµές, ενώ
συγχρόνως, να ανταποκρίνεται στις νοητικές, ικανότητες των παιδιών. (Κολέζα
Ε., Γνωσιολογική και ∆ιδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηµατικών
Εννοιών, Αθήνα 2000, σ.15)
Η φάση της οικοδόµησης της γνώσης έχει ως βασική αναφορά τη θεωρία
του κονστρουκτιβισµού µε κύριο θεµελιωτή τον Piaget. Στα πλαίσια της σχολής
αυτής εστιάζεται το ενδιαφέρον στο άτοµο, το οποίο θεωρείται ως
κατασκευαστής της γνώσης και η µάθηση των Μαθηµατικών αντιµετωπίζεται ως
οργανωµένη προσπάθεια του ατόµου να επιλύσει αυτό που θεωρεί ως
προβληµατική κατάσταση στον κόσµο της άµεσης εµπειρίας του. Η προσπάθεια
για υλοποίηση των σύγχρονων εµφάσεων και σκοπών που θέτουν νέα αναλυτικά
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προγράµµατα προϋποθέτει την υιοθέτηση βασικών αρχών διδασκαλίας που
συνθέτουν µία λειτουργική θεωρία µάθησης των µαθηµατικών εννοιών και που
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της θεωρίας του κονστρουκτιβισµού. Τέτοιες
αρχές είναι:
1)Αρχή λειτουργικότητας: ένας µαθητής αποκτά µια µαθηµατική έννοια,
όταν µπορεί να εντάξει την προσφερόµενη έννοια σε ενυπάρχουσα λειτουργία.
2) Αρχή της σύνδεσης: ο µαθητής αποκτά µία έννοια συνδέοντας την µε
ενυπάρχουσες γνώσεις ή έννοιες.
3) Αρχή µεταλλαγής: µάθηση δεν σηµαίνει για τον µαθητή αντιγραφή
στοιχείων που του προσφέρονται από το περιβάλλον, αλλά συγχώνευση των
στοιχείων αυτών µε υπάρχουσες καταστάσεις.
4) Αρχή συµµετοχής: ο µαθητής αποκτά µια γνώση ή έννοια, όταν ενεργεί
µε κάποιο κατάλληλο τρόπο για την ηλικία του πάνω στις παρεχόµενες γνώσεις
και έννοιες.
5) Αρχή προώθησης: ο µαθητής µαθαίνει µια µαθηµατική έννοια, όταν
πετύχει βελτίωση µιας υπάρχουσας έννοιας ή δεξιότητας και όχι όταν απλώς τις
επαναλαµβάνει. Σε ότι αφορά τη λύση προβλήµατος, η εκκίνηση για την επίλυση
δίνεται από ένα σύνολο πρώιµων αντιλήψεων των µαθητών οι οποίες σταδιακά
µοντελοποιούνται. Η εργασία στην οµάδα οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
δηµιουργούνται γνωστικές αντιπαραθέσεις µεταξύ των µαθητών µε στόχο την
επαναδόµηση των πρώιµων αντιλήψεων. (Γ.Φιλίππου, Κ.Χρίστου, ∆ιδακτική των
Μαθηµατικών, εκδ. ∆αρδανος, Αθήνα 1995, σ.34)
Σε ότι αφορά τις συνθήκες γένεσης των µαθηµατικών γνώσεων στα
πλαίσια της διδασκαλίας καθώς και τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στο
διδάσκοντα και στο διδασκόµενο, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η θεωρία των
διδακτικών καταστάσεων του Brousseau. Με βάση αυτή, διδακτική κατάσταση
είναι ένα σύνολο σχέσεων ανάµεσα σε ένα διδάσκοντα και ένα διδασκόµενο,
µέσα στο οποίο µπορούµε να διακρίνουµε ένα κοινωνικού χαρακτήρα σχέδιο που
αποσκοπεί στην εκµάθηση µιας γνώσης από τον διδασκόµενο. Η διαδικασία
µάθησης ενός διδακτικού αντικειµένου µπορεί να αναλυθεί σε τέσσερις
διαφορετικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων επιτυγχάνεται η
γνωστική εξέλιξη µέσα από διαδικασίες αντιπαραθέσεων, επικυρώσεων ή
ανασκευών. Οι τέσσερις αυτές διδακτικές καταστάσεις συνοπτικά είναι:
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1) Καταστάσεις δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη των αντιλήψεων των
µαθητών, εφ’ όσον είναι σχετικές µε µια ενέργεια, όπως για παράδειγµα η
σχεδίαση ενός συγκεκριµένου σχήµατος.
2) Καταστάσεις διατύπωσης, που ευνοούν την προσπάθεια για ρητή
περιγραφή ή ανακοίνωση, προς τους άλλους των αντιλήψεων ή των αποφάσεων
του υποκειµένου.
3) Καταστάσεις επικύρωσης, που απαιτούν από το µαθητή να θεµελιώσει,
να αποδείξει τους ισχυρισµούς του και να εκφράσει σαφώς τις σχέσεις της
διαδικασίας που χρησιµοποιεί για την επίλυση του προβλήµατος.
4) Καταστάσεις επισηµοποίησης που αποσκοπούν στο να δώσουν το
χαρακτήρα «καθιερωµένης» γνώσης, σε ορισµένες από τις προσωπικές γνώσεις
που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων των µαθητών.
(Τ.Πατρώνης, ∆.Σπανός, Σύγχρονες Θεωρήσεις και Έρευνες στη Μαθηµατική
Παιδεία, εκδ. Πνευµατικού, Αθήνα 1996, σ.157)
Η λειτουργία µιας διδακτικής κατάστασης προσδιορίζεται από ένα
σύστηµα κανόνων οι οποίοι συνιστούν το διδακτικό συµβόλαιο (contrαt
didactique).

Το

διδακτικό

συµβόλαιο

περιλαµβάνει

κανόνες

ρητά

εκπεφρασµένους, αλλά και υπονοούµενους, οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο
συνεχούς αµφισβήτησης και διαπραγµάτευσης και οι οποίοι καθορίζουν τη σχέση
µεταξύ δασκάλου και µαθητή.

Ο G.Brousseau µελέτησε το συµβόλαιο που

πρέπει να τηρούν οι µαθητές ως προς την επίλυση των προβληµάτων. Έτσι, τα
σχολικά προβλήµατα µε τα οποία βρίσκονται συνήθως αντιµέτωποι οι µαθητές
παρουσιάζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά:
-

Ένα συνηθισµένο σχολικό πρόβληµα δέχεται µια και µόνο µία απάντηση

-

Όλα τα προτεινόµενα δεδοµένα πρέπει να χρησιµοποιηθούν

-

Καµία άλλη ένδειξη δεν είναι απαραίτητη

-

Η κατάλληλη χρήση των δεδοµένων γίνεται κατά ένα τρόπο που θέτει σε
ενέργεια οικείες διαδικασίες (αριθµητικές πράξεις, αναλογίες κ.λ.π.) που
πρέπει να συνδυαστούν µε τον κατάλληλο τρόπο. (Α.Γαγάτσης, Θέµατα
∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, εκδ. Αφων Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1991,
σ.27)
Αυτή η ανάλυση αφορά τη συµπεριφορά των µαθητών όταν πρόκειται για

την επίλυση ενός συνηθισµένου σχολικού προβλήµατος, στη διάρκεια της οποίας
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µερικά ή όλα από τα φαινόµενα του διδακτικού συµβολαίου δεν εκδηλώνονται.
Γι’ αυτό συχνά το διδακτικό συµβόλαιο παρουσιάζεται και κατανοείται καλύτερα
µέσα από τις ρήξεις του, κυρίως σε σχέση µε ανοιχτά ή µη συνηθισµένα
προβλήµατα.
2. Η έννοια «πρόβληµα»
Το µαθηµατικό πρόβληµα σύµφωνα µε τον Schoenfeld αναφέρεται σε µία
κατάσταση στην οποία το υποκείµενο αναζητάει κάτι και δεν γνωρίζει αµέσως
την

πορεία

που

θα

ακολουθήσει

για

την

ανεύρεσή

του.

Έτσι

συγκεκριµενοποιούµε τον όρο στη διδακτική των Μαθηµατικών και τον
ξεχωρίζουµε από τον τρόπο που τον χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή ζωή όπου
µπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικά πράγµατα και µε τρόπο αόριστο και ασαφή.
Τα µαθηµατικά προβλήµατα είναι προτάσεις που παρουσιάζουν κάποιο βαθµό
δυσκολιών και δυσχερειών, είναι διατυπωµένα σε καθηµερινή γλώσσα ή σε
καθαρά µαθηµατική γλώσσα, και ζητούν ορισµένα στοιχεία που θα πρέπει να
βρεθούν µε τη βοήθεια κάποιων άλλων στοιχείων δοσµένων. Έτσι σε κάθε
πρόβληµα µπορούµε να διακρίνουµε τα δεδοµένα και τα ζητούµενα.
Όταν αναφερόµαστε στη λύση του προβλήµατος εννοούµε την εύρεση των
ζητουµένων ή ότι η εύρεση αυτή είναι αδύνατη. Αυτό είναι δυνατό να συµβαίνει
επειδή τα δεδοµένα στοιχεία δεν επαρκούν ή ακόµα δεν έχουν καµία σχέση µε τα
ζητούµενα.

3. Είδη προβληµάτων.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τους επιδιωκόµενους µαθησιακούς στόχους µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε προβλήµατα τα οποία να εξυπηρετούν καλύτερα το στόχο
που έχουµε θέσει. Έτσι, µπορούµε να προχωρήσουµε σε µία κατηγοριοποίηση
των προβληµάτων µε βάση κάποια ιδιαίτερα τους γνωρίσµατα που µπορούµε να
εντοπίσουµε, χρησιµοποιώντας το παραπάνω κριτήριο. (Γ. Κόσυβας, Η πρακτική
του Ανοιχτού προβλήµατος στο ∆ηµ. Σχολείο, Gutenberg, Αθήνα 1996, σ.31)
∆ιακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες:
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•

Προβλήµατα που εµπλέκουν τα παιδιά στην κατασκευή ή ανακάλυψη
νέων γνώσεων, ή εννοιών (καταστάσεις – προβλήµατα). Οι προτεινόµενες
καταστάσεις µπορεί να είναι ζωντανές (τις θέτει το περιβάλλον των
παιδιών) η τεχνητές (κατασκευασµένες από τον εκπαιδευτικό), που
λειτουργούν όµως σε ένα πρόσφορο παιδαγωγικό πλαίσιο. Τα παιδιά
καλούνται να πάρουν ενεργό µέρος, να ανακαλέσουν στη µνήµη τους
γνώσεις και τεχνικές που έχουν ήδη αποκτήσει, να µεταφράσουν τη
λεκτική

διατύπωση

µε

µαθηµατικούς

όρους,

να

βρουν

ή

να

δηµιουργήσουν το υπονοούµενο εργαλείο προκειµένου να επιλύσουν το
πρόβληµα.
•

Προβλήµατα

ή

ασκήσεις

εφαρµογής.

Τα

παιδιά

καλούνται

να

επαναλάβουν αποκτηµένες γνώσεις µε στόχο την αφοµοίωση, τη
συστηµατική κατάκτηση και την καλύτερη κατανόηση των γνώσεων
αυτών. Τις περισσότερες φορές στην κατηγορία αυτή εντάσσονται
τεχνικές εκµάθησης αλγορίθµων, καθώς και εξάσκηση σε υπολογιστικές
δεξιότητες. Στις περιπτώσεις αυτές η γνώση λειτουργεί ως αντικείµενο
µελέτης που η σκοπιµότητά της µπορεί να µην είναι άµεσα ορατή από τα
παιδιά.
•

Προβλήµατα µεταφοράς. Αποσκοπούν στην επέκταση του πεδίου
χρησιµοποίησης µίας διδαγµένης έννοιας. Τα παιδιά θα πρέπει να
ξεκινήσουν από την αναγνώριση του τύπου του προβλήµατος που τίθεται,
µετά να ανακαλέσουν κατάλληλες γνώσεις οι οποίες συνδέονται µε τις
σχέσεις που περιγράφονται στην εκφώνηση και να επανεπενδύσουν τις
γνώσεις αυτές στο συγκεκριµένο πλαίσιο.

•

Προβλήµατα πιο πολύπλοκα όπου τα παιδιά θα πρέπει να συνδυάσουν
πολλές κατηγορίες γνώσεων (προβλήµατα σύνθεσης ή ολοκλήρωσης). Στα
σύνθετα προβλήµατα, παίζει ρόλο η εµπειρία του λύτη καθώς και η
συνεχής τριβή και εξοικείωση αυξάνει την ικανότητα επίλυσης.

•

Προβλήµατα µοντελοποίησης. Αποσκοπούν στη µαθηµατικοποίηση µιας
συγκεκριµένης κατάστασης ή ενός πραγµατικού προβλήµατος.

•

Προβλήµατα αξιολόγησης, που αποσκοπούν στην αποκάλυψη του βαθµού
και του τρόπου κατάκτησης των γνώσεων.

•

Ανοιχτά προβλήµατα, που προορίζονται να θέσουν το µαθητή σε
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κατάσταση έρευνας και αναπτύσσουν στο παιδί ικανότητες µεθοδολογίας.
Αναφορικά τώρα µε την σηµασία της επίλυσης προβλήµατος ιδιαίτερα
παραστατικό θεωρείται το διάγραµµα του Fisher (1990), ο οποίος τοποθετεί
την επίλυση προβλήµατος στο επίκεντρο ενός συνόλου από θετικές δεξιότητες
ή λειτουργίες, τις οποίες ενισχύει ή προκαλεί. Στις λειτουργίες αυτές
βλέπουµε ότι περιλαµβάνονται περίπου τα πάντα, από την αφόρµηση και το
σχεδιασµό

της

πορείας,

την

ανάπτυξη

της

κριτικής

σκέψης,

της

αυτοπεποίθησης, της αλληλεπίδρασης και οµαδικότητας, τη δηµιουργία νέων
ερωτηµάτων και προβληµάτων. Απαραίτητη συνθήκη θεωρείται βέβαια ότι η
επίλυση προβλήµατος έχει αυτές τις ευεργετικές επιπτώσεις όταν γίνεται
ενσυνείδητα µε την απαιτούµενη προσοχή, ενδιαφέρον και σχετική
αυτεπίγνωση του λύτη.
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Σχ.1
Περιλαµβάνει οµαδική
Εργασία και αλληλεπίδραση

Σχετίζεται µε τις ανάγκες
του παιδιού
Αναπτύσσει
δεξιότητες αξιολόγησης

Προσφέρει κίνητρο
για µάθηση
Μαθαίνει το παιδί να
σκέφτεται για τον εαυτό του

Εφαρµόζει γνώσεις
και δεξιότητες

Ενθαρρύνει το σχεδιασµό
και προωθεί τη σκέψη

ΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Αναπτύσσει την
αυτοπεποίθηση
και ικανότητα

Προσφέρει σκοπό
σχετικότητα στη
µάθηση
Επεκτείνει τις
γλωσσικές εµπειρίες

Παρέχει εµπειρία
από πρώτο χέρι

Αναπτύσσει δεξιότητες
επεκτείνει τη διερεύνηση
Ενθαρρύνει τη
παρατηρητικότητα και
τη δηµιουργία υποθέσεων

Σχετίζεται µε κάθε
περιοχή της µάθησης

Αποτελεί πρόκληση για
κριτική και δηµιουργική σκέψη
Εγείρει ερωτήµατα
και προβλήµατα
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4. Ευρετική του προβλήµατος.
Ο George Polya, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της ευρετικής
διαδικασίας, στο έργο του «Πώς να το λύσω» (1957), άνοιξε το δρόµο για τη
διερεύνηση της τεχνικής, της σκέψης και της πορείας για την επίλυση
προβλήµατος. ∆ιακρίνει τέσσερα στάδια κατά τη διαδικασία επίλυσης: το στάδιο
της κατανόησης του προβλήµατος, το στάδιο της κατάστρωσης ενός σχεδίου, το
στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου και τέλος το στάδιο της επαλήθευσης της
διαδικασίας και ανασκόπησης της λύσης.
Μπορούµε να δούµε αναλυτικότερα αυτές τις τέσσερις φάσεις που
ανέπτυξε ο Polya για την επίλυση προβλήµατος:
1. Κατανόηση του Προβλήµατος. Ο µαθητής χρειάζεται να κατανοήσει και
να καταλάβει καλά το πρόβληµα πριν προχωρήσει στην επίλυση. Κάθε έµπειρος
λύτης µπορεί να µαρτυρήσει ότι πριν προχωρήσει στην επίλυση του
προβλήµατος, διαβάζει αρκετές φορές τη διατύπωση του, προκειµένου να έχει µια
επαρκή εποπτεία των δεδοµένων και των ζητούµενων, και το συνεχή έλεγχο της
ορθότητας της πορείας που ακολουθεί. Ο δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει το
µαθητή να αναπτύξει µια αποδοτική στρατηγική υποβάλλοντας ερωτήσεις όπως:
•

Ποια είναι τα δεδοµένα και ποια τα ζητούµενα;

•

Ποια είναι η συνθήκη; Είναι η συνθήκη ικανή και επαρκής για να
κατανοηθούν τα ζητούµενα;

•

Μήπως υπάρχουν δεδοµένα που είναι περιττά ή µήπως χρειάζονται
στοιχεία που λείπουν;

•

Είναι δυνατόν να γίνει απεικόνιση του προβλήµατος µε ένα σχήµα ή ένα
κατάλληλο συµβολισµό;

•

Μπορεί ο µαθητής να επαναδιατυπώσει το πρόβληµα µε δικά του λόγια;
2. Επινόηση και κατάστρωση του σχεδίου επίλυσης. Ο σχεδιασµός µπορεί

να είναι το σηµαντικότερο στάδιο και συνήθως απαιτεί περισσότερο χρόνο από
την εκτέλεση. Ένας πεπειραµένος λύτης είναι συνήθως συγκρατηµένος πριν
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ακολουθήσει µια πορεία ή προβεί σε µια συγκεκριµένη ενέργεια, και δεν
προτείνει αµέσως και γρήγορα λύσεις, αντίθετα µε ένα φαινόµενο που
παρουσιάζεται συχνά, µιας ταχύτατης πρότασης πορείας επίλυσης συνήθως
επιπόλαιης. Βοηθητικές ερωτήσεις που µπορεί να υποβάλλει ο δάσκαλος στους
µαθητές είναι:
•

Μήπως το έχετε ξαναδεί; Μήπως έχετε δει το ίδιο πρόβληµα µε µια λίγο
διαφορετική µορφή;

•

Γνωρίζετε ένα σχετικό πρόβληµα; Μήπως έχετε

ήδη λύσει κάποιο

παρόµοιο πρόβληµα και µπορείτε να εφαρµόσετε την ίδια τακτική;
•

Παρατηρώντας το ζητούµενο µπορείτε να σκεφτείτε ένα γνωστό
πρόβληµα που να έχει το ίδιο ή παρόµοιο ζητούµενο;

•

Εξετάστε ένα πρόβληµα σχετικό µε το δικό σας, που έχει λυθεί
προηγουµένως. Θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε το αποτέλεσµά του;
Θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο του; Μήπως εισαγάγοντας
µερικά βοηθητικά στοιχεία να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το πιο πάνω
σχετικό πρόβληµα;

•

Μπορείτε να ξαναδιατυπώστε το πρόβληµα µε λίγο διαφορετικό τρόπο;

•

Αν δεν µπορείτε να λύσετε το προτεινόµενο πρόβληµα, προσπαθήστε να
λύσετε πρώτα κάποιο σχετικό πρόβληµα. Μπορείτε να φανταστείτε ένα
πιο προσιτό σχετικό πρόβληµα; Ένα πιο γενικό πρόβληµα; Ένα πιο ειδικό;
Ένα ανάλογο πρόβληµα; Ή ένα µέρος του προβλήµατος; Μια ειδικότερη
περίπτωση µπορεί να βοηθήσει στην επισήµανση γενικότερων συνδέσεων
ή σχέσεων.

•

Αναλύστε και καταγράψτε τα στοιχεία του προβλήµατος.

•

Κατασκευάστε ένα σχήµα, πίνακα ή πρότυπο. Καταγράψτε τα
αποτελέσµατα των προσπαθειών και των δοκιµών σας. Μια συνοπτική
αναθεώρηση των στοιχείων της επεξεργασίας µπορεί να δείξει το δρόµο
προς την επίλυση.

3. Εκτέλεση του σχεδίου. Περιλαµβάνει το σχέδιο επίλυσης µε σαφήνεια και
πληρότητα. Ο δάσκαλος µπορεί να υποδείξει στους µαθητές:
•

Εκτελέστε όλες τις διαδικασίες και πράξεις που προβλέπονται στο σχέδιο.

•

Ελέγξτε κάθε βήµα καθώς προχωρεί η υλοποίηση του σχεδίου. Φαίνεται
καθαρά ότι κάθε βήµα είναι σωστό; Μπορείτε να υποδείξετε ότι είναι
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σωστό;
4. Επαλήθευση της διαδικασίας και ανασκόπηση της λύσης. Η διαδικασία της
επίλυσης συµπληρώνεται µε τις εξής δραστηριότητες:
•

Έλεγχος του αποτελέσµατος και των επιχειρηµάτων. Απαντήθηκε
πράγµατι το αρχικό ερώτηµα;

•

Μήπως

υπάρχει

και

άλλος

διαφορετικός

τρόπος

επίλυσης

του

προβλήµατος;
•

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το αποτέλεσµα, η µέθοδος ή η εµπειρία που
αποκτήθηκε για την επίλυση άλλων σχετικών προβληµάτων ή για τη
διατύπωση νέων προβληµάτων;

•

Πως µπορεί να επεκταθεί το πρόβληµα που λύθηκε ή να γενικευτεί;

Η παρατήρηση, η επαγωγή, οι διάφοροι πειραµατισµοί και διαδοχικές
προσεγγίσεις φαίνεται πως ήταν πάντα οι πιο αρχικές και πρωτογενείς µέθοδοι
των τολµηρών ερευνητών. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία για τη διδακτική των
µαθηµατικών γιατί κάπως έτσι ξεκινούν και τα παιδιά προκειµένου να
ερευνήσουν ένα πρόβληµα ή µια οποιαδήποτε προβληµατική κατάσταση που
εγείρει ερωτήµατα.
«Σε πολλές τάξεις το µάντεµα θεωρείται ταµπού, ενώ στη µαθηµατική
έρευνα το να µαντεύεις πρώτα και µετά να αποδεικνύεις είναι σχεδόν
κανόνας…… Η παρατήρηση µπορεί να οδηγήσει σε ανακάλυψη. Η
παρατήρηση µπορεί να φέρει στο φως κάποια κανονικότητα, κάποιο
µονοπάτι, κάποιο νόµο……
Μην αγνοείτε τις αναλογίες, µπορεί να οδηγήσουν σε ανακάλυψη!»
G. POLYA ( από το Mathematical Discovery)
O Polya υποστηρίζει ότι η διδακτική µαθηµατικών θα έπρεπε να γνωρίζει
στους µαθητές όλες τις όψεις της µαθηµατικής δραστηριότητας και ειδικά, όσο
είναι δυνατό, να τους δίνει δυνατότητες για αυτοδύναµη, δηµιουργική δουλειά
(Οικονόµου Π., Η Επίλυση Προβλήµατος στην Ελληνική Μαθηµατική
Εκπαίδευση, Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙΙ, Gutenberg, Αθήνα 1997,
σ.276). Γι΄ αυτό

είναι πολύ χρήσιµο να βλέπουµε τους τρόπους της µη

αναλυτικής δραστηριότητας µαθηµατικών όπως τους περιγράφουν οι ίδιοι ή όπως
είναι γνωστοί µέσα από την ιστορία των µαθηµατικών.
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Οι συλλογισµοί που γίνονται στην έρευνα βασίζονται κυρίως στον
διαισθητικό ή ολιστικό τρόπο σκέψης και δεν είναι αυστηροί όπως οι
µαθηµατικές αποδείξεις άλλά πιθανοκρατικοί. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν τη µορφή
«εάν Α, τότε πιθανώς Β» µαζί µε έναν υποκειµενισµό που δηλώνεται από
εκφράσεις «νοµίζω», «µάλλον», «πιστεύω» κ.λ.π. (Τ.Πατρώνης, ∆.Σπανός,
Σύγχρονες Θεωρήσεις και Έρευνες στη Μαθηµατική Παιδεία, εκδ. Πνευµατικού,
Αθήνα 1996, σ.51). Στην εκπαίδευση όµως, και κυρίως στην µαθηµατική
εκπαίδευση κυριαρχεί η τάση να υποτιµάται έως και να εκλείπει το υποκειµενικό
στοιχείο και γενικά οι µη αναλυτικές διαισθητικές δραστηριότητες, και να
επικρατεί η διδασκαλία των αντικειµενικών δεδοµένων και των έγκυρης γνώσης.
Αυτό έχει δυσάρεστα επακόλουθα γιατί, καθώς κυριαρχεί ο αναλυτικός τρόπος
σκέψης, πολλοί µαθητές αποµακρύνονται από τα µαθηµατικά, ή όσοι τα δέχονται
διαµορφώνουν συνήθως µία µονόπλευρη αντίληψη και αρνητική στάση απέναντι
στα µαθηµατικά. Έχοντας δεχθεί οι περισσότεροι µια τέτοια παιδεία, είναι φυσικό
να έχουµε λησµονήσει αυτό που λέει ο Polya, ότι τα µαθηµατικά σε όλη τη
διαδικασία της δηµιουργίας τους, είναι πριν από όλα µια πειραµατική επιστήµη.
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5. Το ανοιχτό πρόβληµα.
Η µέθοδος διδασκαλίας «ανοιχτή διαδικασία» αναπτύχθηκε πρώτα στην
Ιαπωνία στη δεκαετία του «70, αλλά την ίδια περίοδο και η Αγγλία είχε
υιοθετήσει τη χρήση της «ερευνητικής» µεθόδου διδασκαλίας των Μαθηµατικών,
µέχρι που η αναφορά του Cockcroft τη διέδωσε σ’ όλο τον κόσµο. Από τότε µέχρι
σήµερα πολλοί υποστηρίζουν ότι το ανοιχτό πρόβληµα πρέπει να κατέχει
σηµαντική θέση στη διδακτική των Μαθηµατικών (π.χ. Nohda 1988, Pehkonen
1995).
Στη µαθηµατική επιστήµη ο όρος ανοιχτό πρόβληµα αναφέρεται συνήθως
σε προβλήµατα τα οποία για αρκετό καιρό παρέµεναν άλυτα, όπως π.χ. το
τελευταίο θεώρηµα του Fermat. Όµως, στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών ο όρος
ανοιχτό πρόβληµα επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες.
Σύµφωνα µε τον Pehkonen τα ανοιχτά προβλήµατα αποτελούν ένα
ευρύτερο σύνολο που περιέχει τις παρακάτω κατηγορίες προβληµάτων:
διερεύνησης, problem posing (διαδικασία κατά την οποία το υποκείµενο, ο
δάσκαλος ή ο µαθητής, θέτει προβλήµατα και ερωτήµατα όταν εργάζεται µε βάση
µια κατάσταση – πλαίσιο, πραγµατικές καταστάσεις, προβλήµατα µε ποικιλία
απαντήσεων (η µέθοδος του «τι θα συµβεί εάν…»), ερευνητικές δραστηριότητες
(projects) που διαρκούν από µερικές µέρες έως και µήνες.
Μπορούµε να προσεγγίσουµε την έννοια του ανοιχτού προβλήµατος µε
ένα διαφορετικό τρόπο (Χιονίδου-Μοσκόφογλου Μ., Θεµελιακή Θεωρία για την
Αλλαγή του Ρόλου των Εκπαιδευτικών στα Μαθηµατικά, Θέµατα ∆ιδακτικής
Μαθηµατικών V,

Gutenberg, Αθήνα 2000). Αν εισάγουµε δυο παραµέτρους

όπου η πρώτη εξετάζει την υπόθεση ή αλλιώς την αρχική κατάσταση του
προβλήµατος, και η δεύτερη εξετάζει τα συµπεράσµατα ή αλλιώς την τελική
κατάσταση

του

προβλήµατος,

τότε

µπορούµε

να

έχουµε

την

εξής

κατηγοριοποίηση:
α) Κλειστό πρόβληµα: όταν δίνονται οι υποθέσεις και τα συµπεράσµατα
του προβλήµατος, οπότε οι µαθητές γνωρίζουν ότι αυτά είναι αληθή και πρέπει
1)να βρουν µία απόδειξη (αποδείξτε ή επαληθεύσετε ότι), 2)να εφαρµόσουν έναν
αλγόριθµο, ή να κατασκευάσουν ή να βρουν ένα παράδειγµα.
β) Ανοιχτό πρόβληµα: οι υποθέσεις δίνονται, αλλά οι µαθητές δεν ξέρουν
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αν ισχύουν, οπότε πρέπει να διατυπώσουν εικασίες και κατόπιν να βρουν µια
απάντηση.
γ) ∆ίνονται ασαφείς υποθέσεις, οπότε οι µαθητές πρέπει να τις
αποσαφηνίσουν, να διατυπώσουν εικασίες και να βρουν µία απάντηση.
δ) Η εκφώνηση είναι ένας «προβληµατισµός», οι µαθητές θα πρέπει να
διατυπώσουν ιδιαίτερα προβλήµατα και µετά σχετικές εικασίες προκειµένου να
βρουν µια απάντηση.
O Pehkonen έχει προτείνει την εξής κατηγοριοποίηση των προβληµάτων
µε βάση αυτές τις δύο παραµέτρους, δηλαδή ανάλογα µε τις υποθέσεις (starting
situation) και τα συµπεράσµατά τους (goal situation):
Υποθέσεις
(starting situation)
Συµπεράσµατα
(goal situation)

ΚΛΕΙΣΤΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΕΣ

Ανοιχτά – Κλειστά
ΚΛΕΙΣΤΑ
(επεξηγηµένα
επακριβώς)

ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

•

καταστάσεις
•

Ανοιχτά – κλειστά
•
ΑΝΟΙΧΤΑ
•

Πραγµατικές
καταστάσεις
Problem
variation

Πραγµατικές
Έρευνες
Ανοιχτά

•
•
•
•

Πραγµατικές
καταστάσεις
Problem Variation
Modelling
Problem Posing
Projects

–

(Pehkonen 1995)
Μία οµάδα του IREM de Lyon (Arsac G., Germain G., Mante M.,
Probleme Ouvert et Situation-Probleme, IREM, Academie de Lyon, 1991)
πραγµατοποίησε µια µελετηµένη εισαγωγή του όρου «ανοιχτό πρόβληµα»,
µελετώντας προβλήµατα που αποσκοπούσαν στην καλλιέργεια ερευνητικής
στάσης και ικανοτήτων επιστηµονικής µεθοδολογίας. Σύµφωνα µε αυτή την
οµάδα το ανοιχτό πρόβληµα, το οποίο προτείνεται να ερευνηθεί από τους
µαθητές, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Η εκφώνηση είναι σύντοµη

18

•

Η εκφώνηση δεν προτρέπει ούτε προς µια ορισµένη µέθοδο επίλυσης ούτε
προς µια συγκεκριµένη λύση (δεν υπάρχουν ενδιάµεσες ερωτήσεις του
τύπου «να αποδείξετε ότι…..»). Σε καµία περίπτωση αυτή η λύση δεν
πρέπει να είναι επακόλουθο της χρήσης ή της άµεσης εφαρµογής
αποτελεσµάτων που έχουν παρουσιαστεί στο µάθηµα.

•

Το πρόβληµα ανήκει σε ένα γνωστικό τοµέα µε τον οποίο οι µαθητές είναι
αρκετά εξοικειωµένοι. Έτσι, µπορούν εύκολα να συλλάβουν και να
κατακτήσουν την κατάσταση και να πάρουν µέρος σε δοκιµές, σκέψεις,
εικασίες, σχέδια για την επίλυση.

Η υιοθέτηση των παραπάνω χαρακτηριστικών τα οποία θεωρούνται
απαραίτητα για κάθε ανοιχτό πρόβληµα, αιτιολογείται ως εξής:
•

Η σύντοµη εκφώνηση του προβλήµατος, διατυπωµένη σε καθηµερινή ή
και µαθηµατική γλώσσα, ευνοεί τη γρήγορη ανάγνωση και κατανόηση και
δηµιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις σε σχέση µε τη διαχείριση του
φορτίου πληροφοριών που θα διατηρηθεί στην µνήµη και µε τον χειρισµό
των δεδοµένων. Είναι δυνατόν επίσης να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι
αρχικά το πρόβληµα είναι εύκολο και να παρακινήσει τους µαθητές να
καταπιαστούν άµεσα µ’ αυτό.

•

∆ε θα πρέπει η λύση να περιορίζεται σε απλή χρήση ή σε άµεση εφαρµογή
συµπερασµάτων ή κανόνων που παρουσιάστηκαν στα τελευταία
µαθήµατα, γιατί τότε αποτελεί πρόβληµα άµεσης εφαρµογής και
εξάσκησης και όχι ανοιχτό πρόβληµα. Ιδιαίτερη σηµασία έχει ότι, από τον
τρόπο που τίθεται η εκφώνηση, δεν προκύπτει αµέσως η µέθοδος που θα
ακολουθήσει, ούτε και η λύση.

•

Το ανοιχτό πρόβληµα είναι καλό να ανήκει σε γνωστικό τοµέα µε τον
οποίον οι µαθητές είναι αρκετά εξοικειωµένοι. Έτσι, οι µαθητές, µέσα στα
πλαίσια των συνηθισµένων περιορισµών του σχολικού ωραρίου να
µπορέσουν να υπολογίσουν αποτελέσµατα, να κάνουν εικασίες και
δοκιµές, να παράγουν ιδέες και µεθοδολογία, µέσα σε λογικά χρονικά
πλαίσια. Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος έρευνας δεν µπορεί να είναι αόριστος,
οι µαθητές θα πρέπει να κατακτήσουν την κατάσταση και να
συµµετάσχουν σε δηµιουργικές αντιπαραθέσεις και συνθέσεις σχεδίων
επίλυσης µε τελικό στόχο την εύρεση της λύσης του προβλήµατος.
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6. Ερευνητικά ερωτήµατα
Η παρούσα έρευνα αφορά σε µια πειραµατική κατάσταση η οποία
δοκιµάστηκε σε σχολική τάξη δηµοτικού σχολείου. Επειδή δεν σχετίζεται µε µια
τυπική παρουσίαση και διδασκαλία µιας µαθηµατικής έννοιας, την ονοµάσαµε
πειραµατική κατάσταση έρευνας. Πρόκειται για την παρουσίαση ενός ανοιχτού
προβλήµατος, και στη συνέχεια, για τη διαδικασία διερεύνησης, επεξεργασίας και
προσπάθειας επίλυσης του ανοιχτού προβλήµατος από τους ίδιους τους µαθητές.
Αυτήν την πειραµατική κατάσταση έρευνας απασχολούν διάφορα
ερωτήµατα που έχουν σχέση µε το γόνιµο χαρακτήρα που φέρνει στην επιφάνεια
η πρακτική του ανοιχτού προβλήµατος. Τέτοια ερωτήµατα είναι:
•

Η πρακτική του ανοικτού προβλήµατος θα προκαλέσει γενικά την
περιέργεια και το ενδιαφέρον των µαθητών;

•

Οι µαθητές θα µπορέσουν να ξεφύγουν από τη συνηθισµένη σχολική
πρακτική, και θα βιώσουν νέες καταστάσεις και πρακτικές µε ένα
νέο και ασυνήθιστο τρόπο;

•

Το ανοιχτό πρόβληµα θα χαρακτηριστεί από ερευνητική γονιµότητα;

•

Θα αναδειχθούν από τους µαθητές διαφορετικές στρατηγικές
επίλυσης του ανοιχτού προβλήµατος;

•

Θα συµπεριφερθούν οι µαθητές µε βάση τη σταθεροποιηµένη
αντίληψη και πεποίθηση ότι ένα πρόβληµα λύνεται σχετικά σύντοµα
χρησιµοποιώντας τις σχετικές γνώσεις των πρόσφατων µαθηµάτων;

•

Θα αναδειχθούν παγιωµένες αντιλήψεις των µαθητών που ανάγονται
στο «διδακτικό συµβόλαιο» και γενικότερα στη σχολική πρακτική;

•

Με ποιο τρόπο οι µαθητές θα επανατοποθετηθούν απέναντι στις
στρατηγικές επίλυσης του ανοιχτού προβλήµατος µέσα από το
διάλογο της ορθότητας των επιχειρηµάτων;

•

Θα είναι θετική ή αρνητική η στάση που θα αποκτήσουν οι µαθητές
µέσα από αυτήν την εµπειρία µιας εναλλακτικής πειραµατικής
κατάστασης έρευνας;

Το ενδιαφέρον αυτής της έρευνας εστιάζεται στη διαπραγµάτευση και
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διαχείριση των παραπάνω ερωτηµάτων, δηλαδή σε ό,τι έχει σχέση µε το γόνιµο
χαρακτήρα του ανοιχτού προβλήµατος που προκύπτει µέσα από µια πειραµατική
κατάσταση έρευνας.

7. Μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας
7.1 Η έρευνα δράσης
Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια έρευνα δράσης. Η έννοια της έρευνας
δράσης, σύµφωνα µε τον Stephen Kemmis (1988), είναι ένα είδος
αυτοστοχαστικής έρευνας που πραγµατοποιείται από εκπαιδευτικούς µε σκοπό:
Να βελτιώσουν την ίδια την εκπαιδευτική πρακτική τους,
Να βελτιώσουν την κατανόηση αυτών των πρακτικών,
Να βελτιώσουν τις καταστάσεις µέσα στις οποίες οι πρακτικές αυτές
λαµβάνουν χώρα.
Γενικότερα αποτελεί µια διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η αλλαγή και
η βελτίωση της πρακτικής που ακολουθείται στα σχολεία (µέθοδοι διδασκαλίας,
Αναλυτικά προγράµµατα, κλπ), που θα έχει σα συνέπεια και τη βελτίωση του
τρόπου µε τον οποίο ο µαθητής µαθαίνει.
Η έρευνα δράσης υιοθετεί µια συστηµατική διαδικασία, κατά την οποία ο
εκπαιδευτικός ή ερευνητής αναγνωρίζει ένα πρόβληµα στην τάξη, που συνήθως
έχει να κάνει µε τη στρατηγική που ακολουθεί κανείς κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, στη συνέχεια συλλέγει κάποια δεδοµένα, και κατόπιν επινοεί,
εφαρµόζει και αξιολογεί µια λύση στο πρόβληµα αυτό.
Με βάση τον Kemmis (1988), τα βήµατα µε τα οποία µπορεί να οργανωθεί
η έρευνα δράσης είναι τα εξής:
1. Σχεδιάζουµε τις ενέργειες που θα κάνουµε µε σκοπό να βελτιώσουµε αυτά
που συµβαίνουν.
2. Αναλαµβάνουµε δράση για να εφαρµόσουµε αυτά που έχουµε σχεδιάσει.
3. Παρατηρούµε τα αποτελέσµατα της δράσης στο πλαίσιο που αυτά
εµφανίζονται.
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4. Στοχαζόµαστε πάνω σε αυτά τα αποτελέσµατα και τα χρησιµοποιούµε ως
βάση για περαιτέρω σχεδιασµό, δράση, παρατήρηση, κλπ, µε τη µορφή
διαδοχικών κύκλων.
Υπάρχουν διάφορα µοντέλα προσέγγισης και εφαρµογής της έρευνας
δράσης τα οποία εξαρτώνται από την παράµετρο των συµµετεχόντων.
Ένα µοντέλο που υποστηρίζεται από τον John Elliot (1991), είναι αυτό,
σύµφωνα µε το οποίο οι εκπαιδευτικοί κάνουν έρευνα για δικό τους όφελος. Αν ο
εκπαιδευτικός παρατηρήσει και δεχθεί πως υπάρχει ένα πρόβληµα στην τάξη του,
µπορεί να κάνει µια έρευνα για να δει κατά πόσο, η δική του αλλαγή στις
µεθόδους του, µπορεί να επιφέρει και αλλαγή συµπεριφοράς στους µαθητές. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας µπορεί να τα χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός για δική
του ωφέλεια, για να πληροφορήσει τους συναδέρφους του στα πλαίσια ενός
γενικότερου διαλόγου, ή, µε βάση αυτά, να προχωρήσει έπειτα από νέα
προσπάθεια σε κάτι καινούριο.
Η έρευνα δράσης µπορεί να γίνει και µε πρωτοβουλία ανθρώπων έξω από
το σχολείο (συνήθως από ακαδηµαϊκούς καθηγητές ή εκπαιδευτικούς ερευνητές),
οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αλλαγή διδακτικών µεθόδων µέσα στην τάξη. Η
έρευνα σχεδιάζεται από τους ερευνητές, ωστόσο µπορεί να υπάρχει συνεργασία
µε τον εκπαιδευτικό στη συλλογή των δεδοµένων. Σε αυτό το µοντέλο στηρίχτηκε
η έρευνα που παρουσιάζεται.
Για να
χρησιµοποιεί

υλοποιηθεί µια έρευνα δράσης, ο εκπαιδευτικός-ερευνητής
κυρίως

ποιοτικές

µεθόδους

(συνεντεύξεις,

ηχογραφήσεις,

µαγνητοσκοπήσεις, κλπ.) για την υλοποίηση των στόχων του, οι οποίοι είναι η
καταγραφή του τι συµβαίνει και η αποτελεσµατική αλλαγή αυτών που
συµβαίνουν (Χατζηπαντελής Θ., Σκέψεις για τη χρήση της µεθόδου της
κατευθυνόµενης

εργασίας

στην

εκπαίδευση,

στο

Θέµατα

∆ιδακτικής

Μαθηµατικών 5, Gutenberg, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2000).
Μερικές

φορές

χρησιµοποιούνται

και

ποσοτικές

µέθοδοι

έρευνας

(ερωτηµατολόγια, συχνότητες, µέσοι όροι, κλπ. ή και οι δύο µέθοδοι. Αυτή είναι
και η κυριότερη διαφορά ανάµεσα στην έρευνα δράσης και στην εκπαιδευτική
έρευνα (µε την οποία πάντα ζητάµε να εµπλουτίσουµε τη γνώση µας πάνω σ' ένα
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ζήτηµα και να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατά µας).
O εκπαιδευτικός-ερευνητής χρησιµοποιεί µεθόδους και τεχνικές µέσα στην
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τάξη για την παρατήρηση των µαθητών, την καταγραφή, τη διερεύνηση και την
περιγραφή της συµπεριφοράς τους σε σχέση µε τις διδακτικές µεθόδους που
χρησιµοποιεί. Χρησιµοποιεί κατάλληλες τεχνικές για τη συλλογή δεδοµένων
όπως η παρατήρηση, η συνέντευξη, η συνοµιλία, η ηχογράφηση κ.λπ.
Η έρευνα δράσης έχει να κάνει µε την παρατήρηση, την επικοινωνία, το
στοχασµό και τη συνεργασία ανάµεσα στο δάσκαλο και τον µαθητή, και ανάµεσα
στους δασκάλους, και την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στο πρόβληµα το
οποίο ερευνάται.
Γίνεται ασφαλώς µεγάλη κριτική για την «υποκειµενικότητα» της έρευνας
δράσης, η οποία µας απαγορεύει να βγάλουµε γενικευµένα συµπεράσµατα. ∆ιότι
στην έρευνα δράσης, είναι ο ίδιος ο ερευνητής που παρατηρεί και βγάζει τα
συµπεράσµατα των παρατηρήσεών του. ∆εν µπορούµε να βγάλουµε γενικευµένα
συµπεράσµατα, γιατί αυτό που είναι αποτελεσµατικό για µια οµάδα ή τάξη δεν
είναι απαραίτητα αποτελεσµατικό και για µια άλλη. Αλλά ακόµη και έτσι, είναι
πολύ σηµαντικό να στοχαστούµε και να διερευνήσουµε αυτό που θεωρούµε
πρόβληµα, στην οµάδα ή τάξη µας, µε τους δικούς µας µαθητές.

7.2 Η συµµετοχική παρατήρηση
Οι στόχοι µιας τέτοιας έρευνας στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών
εστιάζονται στην κατανόηση, ερµηνεία και κριτική συνειδητοποίηση της
υπάρχουσας πραγµατικότητας από τους ίδιους τους µαθητές και τον
εκπαιδευτικό, και στην αλλαγή και βελτίωση αυτής της πραγµατικότητας.
Ιδιαίτερο µεθοδολογικό στοιχείο της έρευνας δράσης που εκτυλίσσεται στις
συνθήκες της µαθησιακής διαδικασίας των Μαθηµατικών, είναι η συµµετοχική
παρατήρηση. Σύµφωνα µε τους Oliveira (1984), η διαδικασία της συµµετοχικής
παρατήρησης συντελείται σε τέσσερα στάδια:
α) προσέγγιση της οµάδας και ανάπτυξη µιας σχέσης µε αυτή,
β) περίοδος παρατήρησης και συλλογής πληροφοριών,
γ) οργάνωση των αποκτηθέντων πληροφοριών και
δ) επιστροφή του υλικού στην οµάδα για συζήτηση και επεξεργασία.
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Η µεθοδολογία της συµµετοχικής παρατήρησης µας επιτρέπει σε δύο
στάδια:
1) Να παρατηρήσουµε και να καταγράψουµε καταστάσεις λεκτικής ή µη
λεκτικής αλληλεπίδρασης σε οµάδες µικρής δυναµικότητας. Το στάδιο της
παρατήρησης περιλαµβάνει την καταγραφή πληροφοριών και στοιχείων που
αναφέρονται σε βλέµµατα, χειρονοµίες, θέσεις στο χώρο, λεκτικές και µη
λεκτικές συµπεριφορές, γεγονότα, οµιλίες των συµµετεχόντων, εντυπώσεις και
συναισθήµατα του παρατηρητή. Από το τελευταίο στοιχείο συνεπάγεται ότι η µη
αποστασιοποίηση του ερευνητή καταδεικνύει την έλλειψη αντικειµενικότητας της
έρευνας, αλλά αυτό δεν εγγράφεται οπωσδήποτε στα αρνητικά, αφού µια τέτοια
έρευνα θεωρείται εκ των προτέρων ότι ενέχει ένα βαθµό υποκειµενικότητας, και
η ισχύς των συµπερασµάτων της δεν µπορεί να γενικευτεί σε µεγαλύτερους
πληθυσµούς
2) Στο στάδιο της ανάλυσης να περιλάβουµε την εξέταση των σχέσεων που
διαπλέχθηκαν ανάµεσα στα υποκείµενα, και την ερµηνεία τους, έχοντας ως βάση
δεδοµένων το σύνολο πληροφοριών και στοιχείων που προέκυψαν από το στάδιο
της

παρατήρησης.

αλληλεπίδρασης

Η

µιας

ανάλυση

αναφέρεται

συµµετοχικής

σε

όλες

παρατήρησης.

τις

καταστάσεις

Προσπαθούµε

να

εµβαθύνουµε και να διεισδύσουµε στις κρυφές, όχι άµεσα ορατές και εµφανείς,
στρατηγικές των υποκειµένων. Στην ανάλυση συµπεριλαµβάνεται και η
αυτοπαρατήρηση και αυτοανάλυση του ίδιου του ερευνητή.
Χρησιµοποιώντας το υλικό των φάσεων αυτών και λαµβάνοντας υπ’ όψη τη
στάση των µαθητών από όλη τη διαδικασία έρευνας, µπορούµε στη συνέχεια να
κάνουµε µια απόπειρα εξαγωγής συµπερασµάτων που θα έχουν σχέση µε το
γόνιµο χαρακτήρα των ανοιχτών προβληµάτων, και τις διάφορες εσφαλµένες
αντιλήψεις των µαθητών που ανάγονται στη συνηθισµένη σχολική πρακτική.

7.3 Η εργασία µε οµάδες µαθητών
Η µεθοδολογία της οργάνωσης των µαθητών σε µικρές οµάδες εργασίας
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην επίλυση των ανοιχτών προβληµάτων.
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα (Κανάκης Ι., Η οργάνωση της διδασκαλίας µε
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οµάδες εργασίας, Αθήνα 1987) της οµαδικής εργασίας είναι: διευκολύνει την
επικοινωνία

και

προσδίδει

στην

τάξη

ένα

εργαστηριακό

χαρακτήρα,

απελευθερώνει τους µαθητές από την ακινησία και την παθητική ακρόαση,
σφυρηλατεί την πρωτοβουλία και αναπτύσσει την αυτενέργειά τους, εξασκεί τους
µαθητές σε µια συνεχή πνευµατική δραστηριότητα, και βοηθάει στην ανάπτυξη
της αυτογνωσίας και αυτοκριτικής. Ο ανταγωνισµός και ο εγωισµός
περιορίζονται και ενισχύονται η συνεργασία, ο αµοιβαίος σεβασµός, η
αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια.
Το ανοιχτό πρόβληµα προσφέρεται για εργασία των µαθητών σε οµάδες
γιατί µε τις διαφορετικότητες που αναδεικνύει διευκολύνεται ο διάλογος και η
κοινή αναζήτηση. Τα µέλη της οµάδας µαθαίνουν να δέχονται και να ασκούν
κριτική, να σκέφτονται πάνω στις δραστηριότητές τους, να συγκρίνουν και να
συσχετίζουν επιχειρήµατα, και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα. Τα µέλη της
οµάδας µπορούν να µοιραστούν επιτυχίες και αποτυχίες, µπορούν να
κατακτήσουν οτιδήποτε µαζί.
Ο αριθµός των µαθητών της οµάδας εξαρτάται από το πλήθος των µαθητών
της τάξης. Μπορούµε να έχουµε οµάδες µε πλήθος µελών 3-5, αλλά η οµάδα των
τεσσάρων µαθητών θεωρείται σαν η καλύτερη λύση, ως συµβιβασµός, µεταξύ της
πολυπλοκότητας του συστήµατος επικοινωνίας που αυξάνει όσο αυξάνονται τα
µέλη της οµάδας, και της παραγωγικότητας σε ποικιλία και ποιότητα ιδεών
(Meyer E., Οµαδική ∆ιδασκαλία, µτφρ. Λ. Κουτσούκη, Θεσ/νίκη 1987).
Η σύνθεση της οµάδας µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: α)δηµιουργία
οµάδων αυθόρµητα από τους µαθητές, β) µε τη µέθοδο της κλήρωσης, γ)
κατευθυνόµενα, µε σχηµατισµό οµοιογενών ή ανοµοιογενών οµάδων σχετικά µε
το επίπεδο µαθησιακής απόδοσης των µαθητών.

7.4. Ο ρόλος του ερευνητή
Σε µια πειραµατική κατάσταση έρευνας δηµιουργείται το ερώτηµα για το
ποιος είναι ο ρόλος και η δράση του ερευνητή-εκπαιδευτικού. Επειδή το όλο
εγχείρηµα αποσκοπεί στο να προάγει τους µαθητές σε κριτικούς συνερευνητές
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και όχι πειθήνιους ακροατές, και επειδή η φύση των ανοικτών προβληµάτων
πυροδοτεί τον προβληµατισµό και το γόνιµο διάλογο, έτσι και ο ρόλος του
ερευνητή έγκειται στο να σκηνοθετήσει και να συντονίσει την πειραµατική
κατάσταση, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από ένα καθοδηγητικό και
καταλυτικό ρόλο.
Ο κύριος ρόλος του ερευνητή αφορά στο να εκθέσει στους µαθητές τις
καταστάσεις-προβλήµατα προς έρευνα και κριτικό στοχασµό, να δηµιουργήσει
ένα κλίµα ελευθερίας και ανεκτικότητας ενισχύοντας την αυτονοµία των
µαθητών, να περιορίσει µε τη στάση του φόβους και δισταγµούς των µαθητών,
παροτρύνοντάς τους να εκφραστούν. Ο ερευνητής µπορεί να είναι ενθαρρυντής,
ρυθµιστής, καθώς και συµµετοχικός παρατηρητής της ερευνητικής διαδικασίας
(Γ. Κόσυβας, Η πρακτική του ανοιχτού προβλήµατος στο ∆ηµοτικό σχολείο,
Gutenberg, Αθήνα 1996).
Κατά τη διάρκεια της έρευνας των οµάδων ο ερευνητής παρακολουθεί τον
τρόπο και το βαθµό συνεργασίας µεταξύ των µελών υποδεικνύοντας κατάλληλες
συµπεριφορές και µεσολαβώντας για την επίλυση διαφορών µεταξύ των µελών.
Οι παρεµβάσεις του είναι διακριτικές και περιορίζονται σε ενθαρρύνσεις,
συµβουλές και διευκρινίσεις που αφορούν στο στάδιο της

κατανόηση της

εκφώνησης και της µετέπειτα ερευνητικής διαδικασίας. Σε καµιά περίπτωση δεν
µπορεί να µεροληπτεί και να επικυρώνει ως καλύτερη ή καταλληλότερη τη µία ή
την άλλη στρατηγική που αυθόρµητα επέλεξαν οι µαθητές, ούτε διακόπτει την
εργασία των οµάδων µε άσκοπες παρεµβάσεις. ∆ε σερβίρει έτοιµες συνταγές οι
οποίες οδηγούν τους µαθητές σε προκατασκευασµένες πρακτικές, αλλά επιµένει
να αξιοποιούνται οι προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες στην αποσαφήνιση των
εννοιών και των σχέσεων ανάµεσα στα δεδοµένα και στα ζητούµενα. Προσπαθεί
να καλλιεργήσει ένα κλίµα ανοιχτής συζήτησης, αυτενέργειας, πρωτοβουλιών και
πειραµατισµών.
Ο ερευνητής ως συµµετοχικός παρατηρητής καταγράφει τις πληροφορίες
από τις συζητήσεις που διενεργούνται στις οµάδες και παρατηρεί προσεκτικά όσα
συµβαίνουν έτσι ώστε να είναι κάθε στιγµή ενήµερος για την κατάσταση στην
οποία έχει προχωρήσει η εργασία των µαθητών. ∆ιάφορα λάθη που πιθανόν
διαπράττουν οι µαθητές θα σηµειωθούν και θα τεθούν ως προβλήµατα για
συζήτηση στην φάση της ανοιχτής συζήτησης των οµάδων.
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Απέναντι στο ανοιχτό πρόβληµα που έχει επιλεγεί, οι µαθητές θα πρέπει να
παράγουν ένα αποτέλεσµα και να επιχειρηµατολογήσουν για να πείσουν τους
συµµαθητές τους για την ορθότητα των λογικών ισχυρισµών τους. Σε αυτή τη
δραστηριότητα οι µαθητές έχουν την ευθύνη των επιχειρηµάτων και των
στρατηγικών επίλυσης που προτείνουν. Ο ερευνητής µε τη στάση του φροντίζει
να εκχωρήσει την ευθύνη του ανοιχτού προβλήµατος στους ίδιους τους µαθητές,
και, χωρίς να καθοδηγεί προς την καλύτερη µέθοδο ή προς το σωστό αποτέλεσµα,
µεριµνά για να παραµείνει ανοιχτή η προβληµατική κατάσταση και να µη
µεταπέσει σε κλειστή.
8. Παρουσίαση της έρευνας

8.1 Η ταυτότητα της έρευνας
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο 2ο 6/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Μουρνιών
κατά τη χρονική περίοδο του Φεβρουαρίου 2004. Η τάξη που επιλέχθηκε για την
έρευνα ήταν η ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, για το λόγο ότι το επίπεδο γνώσεων των
Μαθηµατικών αυτής της τάξης είναι το καταλληλότερο για τη διερεύνηση του
ανοιχτού προβλήµατος που προτάθηκε.
Ως µέθοδος εργασίας επιλέχθηκε η οµαδική εργασία των µαθητών για τους
λόγους και τα πλεονεκτήµατα που αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η
ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου αποτελείτο από 20 µαθητές. Η αρχική σκέψη
ήταν να συγκροτηθούν 5 οµάδες εργασίας µαθητών εκ των οποίων η κάθε οµάδα
µαθητών θα απαριθµούσε 4 µέλη. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ένα
σηµαντικό γεγονός: ότι κατά την αρχική συνάντηση και συζήτηση µε το δάσκαλο
της ΣΤ΄ τάξης, αναφέρθηκε από αυτόν, ότι στην τάξη του ήδη είχαν συγκροτηθεί
5 τετραµελείς οµάδες από την αρχή του εκπαιδευτικού έτους, και ότι ο ίδιος
λειτουργούσε συχνά µε αυτό το µεθοδολογικό µοντέλο την ώρα των µαθηµάτων.
Έτσι, κρίθηκε ως λογικό, να διατηρηθούν αυτές οι οµάδες εργασίας των µαθητών
κατά τη διάρκεια της έρευνας, για τους εξής λόγους:
α)οι µαθητές είχαν ήδη συνηθίσει σε αυτόν τον διαφορετικό τρόπο
εργασίας,
β)δεν θα έρχονταν αντιµέτωποι ξαφνικά σε µια διαφορετική πρακτική,
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γ)δε θα χρειαζόταν ένας απαιτούµενος χρόνος προσαρµογής στις
καινούριες συνθήκες,
δ)οι ανταγωνισµοί που προκύπτουν µεταξύ των µελών της οµάδας στην
αρχή της δηµιουργίας της, θα είχαν υποχωρήσει µε την πάροδο του
χρόνου.
Οι 5 συγκεκριµένες οµάδες που είχαν συγκροτηθεί από την αρχή του
εκπαιδευτικού έτους ήταν ανοµοιογενείς οµάδες (µε µαθητές διαφορετικών
επιπέδων σχολικής απόδοσης), και µε συµµετοχή και των δύο φύλων.
Ο χώρος συνάντησης των οµάδων εργασίας και του ερευνητή ήταν
διαφορετικός από την αίθουσα της ΣΤ΄ τάξης. Όλες οι συναντήσεις, εκτός της
φάσης του ανοιχτού διαλόγου, έγιναν σε µια ξεχωριστή αίθουσα, πάντα µε την
συµµετοχή µια αποκλειστικά οµάδας εργασίας µαθητών και του ερευνητή.
∆ηλαδή, παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σχολικών µαθηµάτων, ο ερευνητής
αποσπούσε από τη σχολική τάξη µια οµάδα εργασίας µαθητών, ύστερα την
επόµενη, έως ότου συµπληρωθεί ο κύκλος συναντήσεων µε τις οµάδες, για κάθε
διαφορετική φάση της έρευνας. Υιοθετήθηκε ο συγκεκριµένος τρόπος
συνάντησης, µε κάθε µια οµάδα ξεχωριστά σε ένα διαφορετικό χώρο, για τα εξής
πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα: η παρατήρηση των µαθητών, των διαλόγων τους
και γενικότερα της επικοινωνίας της οµάδας, έγινε πολύ ευκολότερη και πιο
άµεση, αφού τα υποκείµενα της παρατήρησης ήτανε σαφώς λιγότερα, και οι
µαθητές όντας πιο ήρεµοι και απερίσπαστοι από εξωτερικά ερεθίσµατα, θα
µπορούσαν να συγκεντρωθούν και να αφοσιωθούν καλύτερα στο έργο τους.
Φυσικά, η συνάντηση µε θέµα τον ανοιχτό διάλογο έγινε στην αίθουσα της
σχολικής τάξης των µαθητών, αφού στόχος της ήταν ένας συνολικός διάλογος
µεταξύ όλων των οµάδων εργασίας.
Ο χρόνος συνάντησης µε κάθε οµάδα εργασίας είχε εκτιµηθεί για 1
διδακτική ώρα, και εφ’ όσον η οµάδα δεν είχε ολοκληρώσει την έρευνά της και
τα συµπεράσµατά της, τότε, να δινόταν η δυνατότητα στην οµάδα να επεκτείνει
το χρόνο εργασιών της και σε δεύτερη διδακτική ώρα. Αυτό στην πράξη
επαληθεύτηκε, καθώς, για τις περισσότερες συναντήσεις, και σε κάθε
διαφορετική ερευνητική φάση, χρειάστηκαν περίπου 2 διδακτικές ώρες για κάθε
οµάδα έτσι ώστε να ολοκληρώσει τις εργασίες της.
Η όλη πειραµατική κατάσταση έρευνας εκτυλίχτηκε σε 4 διαφορετικές
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φάσεις. Σε κάθε φάση υπήρξε ένας κύκλος συναντήσεων µε κάθε µια οµάδα
εκτός της τρίτης φάσης όπου η συνάντηση έγινε µε όλες τις οµάδες µαζί.
Συνοπτικά αναφέρουµε τις φάσεις έρευνας:
1η Φάση: Πρώτος κύκλος συναντήσεων µε τις οµάδες µαθητών, µε
θέµα την παρουσίαση, διερεύνηση, και λύση ενός ανοιχτού
προβλήµατος.
η

2 Φάση: ∆εύτερος κύκλος συναντήσεων µε τις οµάδες µαθητών, µε
θέµα την επαναδιαπραγµάτευση των στρατηγικών λύσης του ανοιχτού
προβλήµατος παρουσιάζοντας σε κάθε οµάδα εργασίας τις απόψεις
των άλλων οµάδων.
3η Φάση: Συνολική συνάντηση όλων των οµάδων, µε θέµα το διάλογο
διαφορετικών επιχειρηµάτων σχετικών µε το ανοιχτό πρόβληµα, και
κατασκευή από τους µαθητές παρόµοιων ανοιχτών προβληµάτων.
4η Φάση: Τελευταίος κύκλος συναντήσεων µε τις οµάδες µαθητών, µε
θέµα την παρουσίαση, διερεύνηση και λύση, ενός ανοιχτού
προβλήµατος παρόµοιου του αρχικού.

8.2 Φάσεις της έρευνας
Περιγράφοντας πιο αναλυτικά και λεπτοµερειακά τις φάσεις της έρευνας
έχουµε:
1η Φάση: Γίνανε 5 συναντήσεις, µία µε κάθε τετραµελή οµάδα µαθητών.
Στην αρχή της κάθε συνάντησης παρουσιάστηκε το ανοιχτό πρόβληµα µε γραπτή
εκφώνηση σε κάθε µαθητή ξεχωριστά. Ο χρόνος που δόθηκε για την κατανόηση
της γραπτής εκφώνησης ήταν 3 λεπτά. Στη συνέχεια δόθηκαν απαντήσεις και
διευκρινίσεις σε πιθανά ερωτήµατα των µαθητών που είχαν σχέση µε την
κατανόηση της εκφώνησης. Αµέσως µετά ζητήθηκε από κάθε µαθητή ξεχωριστά,
και για ένα 10λεπτο, να προχωρήσει στην βαθύτερη κατανόηση του
προβλήµατος, να συγκεντρωθεί,

να σχηµατίσει τη δική του ιδέα πάνω στο

πρόβληµα, και να εργασθεί ατοµικά έτσι ώστε να παρουσιάσει αργότερα τις δικές
του προτάσεις για την οµαδική επίλυση. Αυτό είναι το ατοµικό στάδιο έρευνας το
οποίο είναι πολύ χρήσιµο γιατί βοηθάει τους αδύνατους µαθητές της οµάδας να
οικειοποιηθούν την εκφώνηση του προβλήµατος, σε σχέση µε ορισµένους
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γρήγορους µαθητές που µπορεί να παραγάγουν ιδέες τη στιγµή που οι πιο
αδύνατοι προσπαθούν ακόµα να κατανοήσουν την εκφώνηση.
Στη

συνέχεια

περνάµε

στο

στάδιο

της

δραστηριότητας, το οποίο διαρκεί µέχρις ότου η

συλλογικής

ερευνητικής

οµάδα καταλήξει και

αποφασίσει για την επίλυση του προβλήµατος. Στο τέλος η οµάδα αφού κάνει
έναν απολογισµό της έρευνάς της και επανεξετάσει όλη τη διαδροµή της εργασίας
της, επιφορτίζεται µε το έργο της γραπτής παρουσίασης της επίλυσης ή της
πρότασης επίλυσης του προβλήµατος. Η συλλογική γραπτή παρουσίαση αποτελεί
µια συνεργατική προσπάθεια γραπτής έκφρασης των µαθητών, ευνοεί τη συνοχή
της οµάδας και την εστίαση της σε ένα κοινό σκοπό, και έχει το πλεονέκτηµα ότι
παρουσιάζει µια ακριβή καταγραφή της εργασίας, στην οποία έχουν συµφωνήσει
όλα τα µέλη της.
2η Φάση: Επαναλαµβάνεται ο κύκλος των 5 συναντήσεων µε τις οµάδες, µια
συνάντηση δηλαδή µε κάθε τετραµελή οµάδα ξεχωριστά. Στην αρχή της
συνάντησης παρουσιάζεται στην οµάδα µαθητών από τον ερευνητή, µια αναφορά
και περιγραφή των λύσεων του προβλήµατος που προτάθηκε από τις υπόλοιπες
οµάδες µαθητών. Στην συνέχεια ζητείται από την οµάδα να αξιολογήσει τις
προτάσεις λύσης των άλλων οµάδων, να τοποθετηθεί κριτικά απέναντι σε αυτές,
και, αν συµφωνεί µε κάποια πρόταση ή απλώς της φαίνεται ενδιαφέρουσα, τότε,
να επεξεργαστεί εκ νέου το πρόβληµα προσπαθώντας να ανασκευάσει τη δική της
προηγούµενη λύση.
Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να δηµιουργήσει προβληµατισµό σε κάθε
οµάδα εκθέτοντας τις απόψεις και λύσεις των άλλων οµάδων, να παρακινήσει
τους µαθητές που ίσως δεν µπόρεσαν να αναπτύξουν µια ικανοποιητική
στρατηγική λύσης να στραφούν και να δοκιµάσουν κάτι διαφορετικό, και τέλος,
να δηµιουργήσει καταλληλότερες συνθήκες για έναν ωριµότερο απ’ ευθείας
τελικό διάλογο µεταξύ των οµάδων. Η επαναδιαπραγµάτευση των στρατηγικών
λύσης του προβλήµατος δε σηµαίνει απαραίτητα αποδοχή ή απόρριψη ενός άλλου
σχεδίου επίλυσης, απλώς παρέχει µια σφαιρικότητα διαφόρων απόψεων, µέσα
από την οποία µπορούν να δηµιουργηθούν νέες ιδέες και νέες συνθέσεις.
3η Φάση: ∆ιενεργείται µια συνάντηση όλων των οµάδων εργασίας των
µαθητών µέσα στη σχολική τους τάξη.

Κάθε οµάδα ανακοινώνει δια ενός

εκπροσώπου της το σχέδιο επίλυσης µε βάση τη γραπτή παρουσίαση της οµάδας,
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και αναφέρει επίσης αν έχει υπάρξει κάποια τροποποίηση και για ποιον λόγο.
Όταν όλες οι οµάδες παρουσιάσουν το δικό τους σχέδιο επίλυσης ακολουθεί
ανοικτός διάλογος. Ο κύριος σκοπός της φάσης αυτής είναι να οδηγήσει τους
µαθητές, µέσα από µια γόνιµη διαµάχη µεταξύ τους, να εξαλείψουν τις
λανθασµένες λύσεις και να πειστούν για την ενδεχόµενη ορθότητα των άλλων. Η
κριτική συζήτηση αναδείχνει τις εργασίες των οµάδων, ωθεί τους µαθητές να
επιχειρηµατολογήσουν, να αποσαφηνίσουν ορισµένα σηµεία, να δικαιολογήσουν
τις απόψεις τους ανεξάρτητα από την ορθότητά τους, να αξιολογήσουν άλλες
εργασίες µαθητών, και να εµβαθύνουν στις µαθηµατικές έννοιες του
προβλήµατος.
Μετά τη διαδικασία του διαλόγου, ζητείται από τους µαθητές να
κατασκευάσουν παρόµοια ανοιχτά προβλήµατα µε αυτό που διερευνήσανε. Αυτό
επιτρέπει σε ορισµένους µαθητές να επεξεργαστούν µια ιδέα που σκέφτηκαν και
να την µετεξελίξουν σε ένα νέο ανοιχτό πρόβληµα. Επίσης, από τη σύνθεση
παρόµοιων προβληµάτων, µπορεί να διαφανεί η στάση που απέκτησαν οι µαθητές
µέσα από αυτήν την εµπειρία.
4η Φάση: Σε αυτή την τελευταία φάση, γίνεται ακόµα ένας κύκλος
συναντήσεων µε τις οµάδες, ξεχωριστά µε την κάθε µία. Θέµα των συναντήσεων
είναι η παρουσίαση, διερεύνηση και λύση ενός ανοιχτού προβλήµατος, για το
οποίο χρειάζεται µια στρατηγική λύσης παρόµοια µε το αρχικό, απαιτείται όµως
µικρότερη επεξεργασία. Το πρόβληµα µάλιστα που τέθηκε ήταν ένα από αυτά
που κατασκευάσανε οι µαθητές στο τέλος της 3ης φάσης. Ο σκοπός αυτής της
φάσης είναι να παρατηρήσουµε πως θα ανταποκριθούν οι µαθητές, µετά από τον
κοινό ανοιχτό διάλογο και την εµπειρία και επαφή µε ένα ανοιχτό πρόβληµα, σε
ένα παρόµοιο και κάπως «ευκολότερο», έχοντας ως δεδοµένο το γεγονός ότι η
ανοιχτή συζήτηση µε την ανταλλαγή επιχειρηµάτων παρέµεινε ανοικτή, χωρίς να
κατοχυρωθεί και να χαρακτηριστεί επίσηµα ως «σωστό», κάποιο από τα σχέδια
επίλυσης των οµάδων.
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8.3 Αναλυτική περιγραφή της έρευνας
1η Φάση της ερευνητικής δραστηριότητας
Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση µε τις οµάδες εργασίας των µαθητών
παρουσιάστηκε το παρακάτω ανοιχτό πρόβληµα µε γραπτή εκφώνηση:
Ανοιχτό πρόβληµα

Πόσα τετράγωνα υπάρχουν
στο διπλανό σχήµα;
Πέντε!

Ποια είναι;

Πόσα τετράγωνα υπάρχουν
σε ένα πίνακα τετραγώνων 3Χ3;
Πόσα σε ένα πίνακα 4Χ4;
Σε ένα πίνακα 5Χ5;
Μπορείτε να βρείτε πόσα τετράγωνα
υπάρχουν πάνω σε µια σκακιέρα;

Μόλις δόθηκε στους µαθητές η γραπτή εκφώνηση ζητήθηκε από αυτούς
να προχωρήσουν στην ανάγνωση και µόνο του προβλήµατος για τα επόµενα 3
λεπτά. Μετά από το χρονικό διάστηµα των 3 λεπτών, οι µαθητές ρωτήθηκαν εάν
είχαν να κάνουν κάποια διευκρινιστική ερώτηση σχετική µε την κατανόηση της
ανάγνωσης. Ερωτήσεις που τέθηκαν από τους µαθητές ήταν:
-

Ποιο είναι το πέµπτο τετράγωνο;

-

Τι εννοεί όταν λέει «πίνακας 3×3»;

-

Ποιες είναι οι διαστάσεις της σκακιέρας;

Τα ερωτήµατα αυτά δεν απαντήθηκαν κατευθείαν και κατηγορηµατικά, αλλά
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µε µορφή ερωτήσεων οι οποίες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά και
να διευκολύνουν τους µαθητές, έτσι ώστε να απαντήσουν οι ίδιοι τα ερωτήµατά
τους, π.χ. :
-

Κοιτάξτε προσεκτικά το σχήµα και σκεφτείτε ποιο µπορεί να είναι το 5ο
τετράγωνο. Μπορείτε να το δείτε µε µια προσεκτικότερη παρατήρηση;

-

Εσείς τι πιστεύετε ότι το πρόβληµα εννοεί, όταν αναφέρεται σε κάποιον
πίνακα τετραγώνων 3×3, 4×4 ; Τι µπορεί να είναι αυτό;

-

Κοιτάξτε καλύτερα τον πίνακα στην αρχή του προβλήµατος, αυτός ο
πίνακας τετραγώνων πώς σας φαίνεται; Θα τον χαρακτηρίζατε 1×1, 2×2,
3×3, ….., και γιατί;

-

Έχετε παίξει σκάκι κάποιες φορές; Θυµάστε καθόλου τις θέσεις που
τοποθετούµε τα πιόνια; Ποιες νοµίζετε «περίπου» ότι πρέπει να είναι οι
διαστάσεις µιας σκακιέρας;

Μετά από ένα σύντοµο κύκλο ερωτήσεων-απαντήσεων και προβληµατισµού,
οι µαθητές οδηγήθηκαν στο να απαντήσουν οι ίδιοι τα ερωτήµατά τους, εκτός
από κάποιες περιπτώσεις µαθητών οι οποίοι δεν είχαν καθόλου στο παρελθόν
εµπειρία µε την σκακιέρα, και στους οποίους δόθηκε η απάντηση ότι η σκακιέρα
είναι ένας πίνακας τετραγώνων 2×2. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι µαθητές
«είδαν» το 5ο τετράγωνο του πίνακα

2×2, χαρακτηρίζοντας το σαν

«περίγραµµα», «περίµετρο», «εξωτερικό», ή ακόµα σαν «το µεγάλο τετράγωνο».
Αµέσως µετά προχωρήσαµε στο επόµενο βήµα, την ατοµική έρευνα για το
επόµενο 10λεπτο. Πριν ξεκινήσει η ατοµική έρευνα των µαθητών κάθε οµάδας,
µοιράστηκε στον κάθε µαθητή ξεχωριστά ένα φύλλο χαρτιού Α4 (σχήµα διπλανής
σελίδας) στο οποίο είχαν σχεδιαστεί όλοι οι πίνακες τετραγώνων που
αναφέρονται στο πρόβληµα. Αυτή η ενέργεια έγινε για να α)έχουν οι µαθητές µια
οπτική

αναπαράσταση

ακριβείας

των πινάκων

τετραγώνων,

β)να µην

σπαταλήσουν χρόνο για το σχεδιασµό τους, γ)να χρησιµοποιήσουν αυτό το φύλλο
σαν φύλλο εργασίας, πάνω στο οποίο θα ξεκινούσαν να κάνουν τις µετρήσεις
τους, και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι από τον προηγούµενο διάλογο είχαν
κατανοήσει τη σηµασία των διαστάσεων των πινάκων 3×3, 4×4, …… κ.λ.π.
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3X3

4X4

5X5

8X8
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Στο χρόνο διάρκειας της ατοµικής έρευνας, οι µαθητές έδειξαν να
συγκεντρώνονται και να προσπαθούν να οικειοποιηθούν το πρόβληµα. Αρκετοί
από αυτούς επανέλαβαν την ανάγνωση της γραπτής εκφώνησης προσπαθώντας να
επικεντρωθούν στα δεδοµένα του προβλήµατος. Οι περισσότεροι φάνηκαν ότι
άρχισαν

να

επεξεργάζονται

υπολογισµούς

στο

βοηθητικό

το

πρόβληµα

φύλλο

ή

σηµειώνοντας

απαριθµώντας

πρόχειρους

τετράγωνα.

Οι

περισσότεροι επίσης απαρίθµησαν τα τετράγωνα του πίνακα 2×2, βάζοντας τους
αριθµούς 1, 2, 3, 4, µέσα σε κάθε τετράγωνο και σηµειώνοντας ως 5ο το
τετράγωνο που αποκάλεσαν «εξωτερικό». Το βοηθητικό φύλλο εργασίας µε την
άµεση αναπαράσταση των πινάκων τετραγώνων, έδειξε ότι τους βοηθάει, γιατί
όλοι άρχισαν να εργάζονται πάνω σε αυτό, να παρατηρούνε επίµονα τους
διαφόρων διαστάσεων πίνακες, και να κρατούνε πρόχειρες σηµειώσεις δίπλα από
κάθε πίνακα.
Παρατηρήθηκε ότι σχεδόν όλοι από τους µαθητές προσπάθησαν εξ’ αρχής να
µετρήσουν τον αριθµό των απλών τετραγώνων (1×1) µέσα σε κάθε πίνακα
τετραγώνων. Αρκετοί από αυτούς µάλιστα σηµείωναν έναν αριθµό για κάθε
τετράγωνο, όπως στο παρακάτω σχήµα.

Στο σηµείο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

αυτό έγινε µια διακριτική παρέµβαση που είχε σκοπό να

βοηθήσει κάποιους µαθητές να απεµπλακούν από τη µηχανική απαρίθµηση
απλών τετραγώνων και να σκεφτούν κάνοντας χρήση γνωστού αλγόριθµου:
-

Κοιτάζω ότι µερικοί µαθητές προκειµένου να µετρήσουν τα «µονά»
τετράγωνα π.χ. σε ένα πίνακα

3×3, σηµειώνουν αριθµούς 1…..9 µέσα

σε αυτά τα τετράγωνα. Μήπως µπορούµε να βρούµε πιο εύκολα τον
αριθµό

αυτών των «µονών» τετραγώνων χωρίς να τα µετρήσουµε;

Υπάρχει τέτοιος τρόπος; Ο αριθµός 9 που βρήκατε µήπως έχει κάποια
σχέση µε τις διαστάσεις 3×3 αυτού του πίνακα;
Αυτή η παρέµβαση προκάλεσε ένα µικρό χρονικά διάλογο µεταξύ των
µαθητών, όπου σχεδόν όλοι οι µαθητές, ξαφνικά συνέλαβαν την ιδέα ότι µπορούν
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να κάνουν απλή χρήση του αλγόριθµου Ε τετρ. = πλευρά × πλευρά, για να
υπολογίσουν αµέσως σε κάθε πίνακα όλα τα «µονά» ή «απλά» τετράγωνα.
Μετά από παρέλευση 10 λεπτών περίπου και ενώ παρατηρήθηκε ότι οι
περισσότεροι µαθητές είχαν εργασθεί πάνω στο πρόβληµα, αναγγέλθηκε το τέλος
της ατοµικής εργασίας, και προτάθηκε το πέρασµα στη συλλογική πια φάση
εργασίας.
Η συλλογική εργασία των οµάδων συνεχίστηκε µέχρι τη λήξη της διδακτικής
ώρας και επεκτάθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις και σε δεύτερη διδακτική
ώρα. Ακολούθως, παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι εργασίες, τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα κάθε οµάδας ξεχωριστά.
Α΄ οµάδα.
Η Α΄ Οµάδα ήταν η µοναδική οµάδα, η οποία, όπως αποδείχτηκε τελικά,
έφτασε στη λύση του προβλήµατος. Στο ξεκίνηµα της συλλογικής της εργασίας,
οι µαθητές είχαν σηµειώσει σε κάθε πίνακα τετραγώνων τα τετράγωνα 1×1 και
το περιµετρικό τετράγωνο κάθε πίνακα. Μετά από δικό τους εσωτερικό διάλογο
απευθύνανε την ερώτηση για το αν είναι σωστό να αρχίσουν να µετρούν το
τετράγωνο 2×2 µέσα στον πίνακα 3×3. Οδηγήθηκαν σε αυτή την ερώτηση µε
το αιτιολογικό πως ο πίνακας

2×2 φαίνεται να «χωράει» µέσα στον πίνακα

3×3. Ερωτήθηκαν τότε ξανά από τον ερευνητή εάν θεωρούν τον πίνακα 2×2, ως
τετράγωνο µε διαφορετικές διαστάσεις από αυτές του απλού τετραγώνου.
Απαντώντας καταφατικά οι µαθητές, συνειδητοποίησαν ότι όντως πρέπει να
ψάξουν και να µετρήσουν τα τετράγωνα 2×2 µέσα στον πίνακα 3×3. Η µέτρηση
αυτή έγινε εύκολα. Στην συνέχεια, άρχισαν να ασχολούνται µε τον πίνακα 4×4.
Συµφώνησαν όλοι ότι πρέπει να µετρήσουν τα «µονά» τετράγωνα, τα τετράγωνα
2×2, και το «εξωτερικό». Τότε ένας µαθητής πρότεινε ότι πρέπει να υπάρχουν
περισσότερα τετράγωνα και το εξήγησε στην οµάδα λέγοντας ότι και ο πίνακας
3×3 χωράει κάποιες φορές µέσα στον πίνακα

4×4. Οι υπόλοιποι αφού

σκεφτήκανε, συµφώνησαν, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα ότι σε κάθε πίνακα
µπορούν να µετρήσουν πολύ περισσότερα τετράγωνα από όσα νόµιζαν στην
αρχή. Μάλιστα, κάποιος από αυτούς σχολίασε: «Κύριε, τελικά είναι πάρα πολλά
και αυτό δε φαινόταν στην αρχή. Νοµίζαµε πως θα τελειώναµε γρήγορα».
Συνεχίσανε µε πιο συστηµατικές µετρήσεις γράφοντας δίπλα από κάθε πίνακα τον
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αριθµό των τετραγώνων που µετρούσαν για κάθε διαφορετική διάσταση π.χ. για
τον πίνακα 3×3 σηµειώσανε 1 τετρ. 3×3, 4 τετρ. 2×2, 9 τετρ. 1×1, σύνολο 14,
για τον πίνακα 4×4 σηµειώσανε 1 τετρ. 4×4, 4 τετρ. 3×3, 9 τετρ. 2×2, 16
τετρ. 1×1, σύνολο 30.
Η εργασία τους αυτή συνεχίστηκε και για τους υπόλοιπους πίνακες
τετραγώνων. Στο τέλος, αφού συµφωνήσανε για τη λύση του προβλήµατος,
συντάξανε µια γραπτή παρουσίαση της λύσης όπου αναφερότανε αναλυτικά ο
αριθµός των τετραγώνων κάθε διάστασης και για κάθε πίνακα ξεχωριστά, καθώς
και το σύνολο των τετραγώνων για κάθε πίνακα. Παραθέτουµε ένα ενδεικτικό
απόσπασµα:
«Σε ένα πίνακα τετραγώνων 8×8 (σκακιέρα) υπάρχουν 204 τετράγωνα. Τα
εξής: ένα 8×8, τέσσερα 7×7, εννιά 6×6, δεκαέξι 5×5, εικοσιπέντε 4×4, τριάντα
έξι 3×3, σαράντα εννιά 2×2, εξήντα τέσσερα µονά.».
Β΄ Οµάδα.
Η οµάδα ξεκίνησε τη συλλογική της εργασία σηµειώνοντας τον αριθµό των
απαλών τετραγώνων στους πρώτους 3 πίνακες. Μετά από διάλογο οι µαθητές
αποφάσισαν να κάνουν τη βασική διάκριση των απλών τετραγώνων κάθε πίνακα
και του τετραγώνου της περιµέτρου. Οδηγήθηκαν σε αυτή τη διάκριση µε το
σκεπτικό ότι αφού στον πίνακα 2×2 έχουµε 5 τετράγωνα, δηλαδή 4 απλά και 1
της περιµέτρου, τότε το ίδιο θα ισχύει και για τους υπόλοιπους πίνακες. Έτσι
ξεκίνησαν την απαρίθµηση των απλών τετραγώνων σε κάθε πίνακα
προσθέτοντας, στο τέλος και το τετράγωνο της περιµέτρου. Μάλιστα, ονόµασαν
τα απλά τετράγωνα κάθε πίνακα ως τα «µέσα τετράγωνά του». Η οµάδα φάνηκε
να είναι ικανοποιηµένη από τη λύση που έδωσε και δεν ασχολήθηκε µε το
ενδεχόµενο της ύπαρξης διαφορετικών διαστάσεων τετραγώνων µέσα στους
πίνακες. Ένα ενδεικτικό απόσπασµα της γραπτής παρουσίασης της λύσης είναι:
-

«Σε πίνακα του τετραγώνου 5×5, τα µέσα τετράγωνά του είναι 25 και η
περίµετρος του τετραγώνου είναι µία, και έτσι µας κάνει 26».
Γ΄ Οµάδα.
Η τρίτη οµάδα εργασίας µαθητών κινήθηκε µε τον ίδιο τρόπο που

υιοθέτησε και η προηγούµενη οµάδα. Με την έναρξη της οµαδικής εργασίας οι
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µαθητές συµφώνησαν να µετρήσουν τα απλά τετράγωνα των πινάκων τα οποία
και χαρακτήρισαν ως «µικρά». Εξ’ αρχής θεώρησαν το 5ο τετράγωνο του πίνακα
2×2 σαν το τετράγωνο της «περιµέτρου» στο οποίο αν προσθέσουµε και τα
«µικρά» τετράγωνα του πίνακα έχουµε το άθροισµα όλων των τετραγώνων του
πίνακα. Γενικεύοντας εποµένως, θεωρήσανε το άθροισµα των απλών τετραγώνων
του κάθε πίνακα και του περιµετρικού τετραγώνου, ως το άθροισµα όλων των
διαφορετικών τετραγώνων του κάθε πίνακα. Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε
και στη γραπτή παρουσίαση της οµάδας:
-

«Στον πίνακα 4×4 είναι 16 µικρά τετράγωνα και µαζί µε την περίµετρο
είναι 17»

-

«Στον πίνακα 8×8 είναι 64 µικρά τετράγωνα και µαζί µε την περίµετρο
είναι 65»
∆΄ Οµάδα.
Η οµάδα αυτή επεξεργάστηκε το πρόβληµα µε σαφώς διαφορετικές

τακτικές από τις προηγούµενες οµάδες. Οι µαθητές συµφώνησαν εξαρχής ότι
στον πίνακα 2×2 υπάρχουν 5 τετράγωνα, τα 4 απλά και το «µεγάλο». Όταν
προχώρησαν στον

πίνακα

3×3, εκτός από την παραδοχή ότι υπάρχουν 9

«µικρά» τετράγωνα και το 1 «µεγάλο», τέθηκε η σκέψη ότι µπορεί να υπάρχουν
και άλλα τετράγωνα, µε τη λογική ότι ο πίνακας 3×3 είναι µεγαλύτερος από τον
πίνακα 2×2. ∆ύο µαθητές ρωτήσανε αν µπορούν να θεωρήσουν τον πίνακα 2×2
σαν ένα τετράγωνο µέσα στον πίνακα 3×3. Με την καταφατική απάντηση,
φάνηκαν να ικανοποιούνται, και µέτρησαν 4 τετράγωνα 2×2 µέσα στον πίνακα
3×3. Σε αυτό το σηµείο αποφάσισαν να µετρήσουν και τα απλά τετράγωνα που
βρίσκονται µέσα σε κάθε διαφορετικό τετράγωνο 2×2, υπολογίζοντάς τα ως
διαφορετικά τετράγωνα. ∆ηλαδή: ο πίνακας 3×3 έχει 9 «µικρά» τετράγωνα και
1 µεγάλο, έχει 4 τετράγωνα σε µέγεθος 2×2, κάθε τετράγωνο 2×2 έχει 4 µονά
τετράγωνα, και έτσι συνολικά έχουµε: 9 (1×1) + 1 (3×3) + 4 (2×2) + 4 (2×2) × 4
(1×1) = 9 + 1 + 4 + 16 = 30.
Ερωτήθηκαν οι µαθητές για το αν τα απλά 9 τετράγωνα που µέτρησαν
µέσα στον πίνακα 3×3, τους φαίνονται τα ίδια µε τα 16 απλά τετράγωνα, που
µέτρησαν µέσα στα

τετράγωνα

2×2. Η ερώτηση αυτή έγινε για να

προβληµατίσει τους µαθητές σχετικά µε τις ενέργειες τους να µετρούν 2 ή και 3
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φορές το ίδιο απλό τετράγωνο. Αφού συζητήσανε, αποφάσισαν πως δεν τους
φαίνεται το ίδιο, διότι τα απλά 9 τετράγωνα ανήκουν στον πίνακα 3×3, ενώ τα
16 απλά τετράγωνα είναι διαφορετικά γιατί ανήκουν «µέσα» στα τετράγωνα
2×2. Θεωρήσανε εποµένως, τα τετράγωνα 2×2 που υπάρχουν στον πίνακα 3×3,
και τον πίνακα 3×3, σαν διαφορετικές «ενότητες», και εποµένως κάθε απλό
τετράγωνο που ανήκει στην κάθε διαφορετική «οντότητα» είναι διαφορετικό,
άσχετα αν φαίνεται το ίδιο.
Με την ίδια τακτική εξετάσανε και τον πίνακα 4×4. Μετρήσανε στην
αρχή τα 16 απλά τετράγωνα και το 1 «µεγάλο», και µετά ξεκινήσανε τον
υπολογισµό των 9 τετραγώνων 2×2, καθώς και των απλών τετραγώνων που
περιέχονταν µέσα σε κάθε διαφορετικό τετράγωνο 2×2.
Η τακτική αυτή ακολουθήθηκε µε συνέπεια και επεκτάθηκε και για τους
υπόλοιπους πίνακες 5×5 και 8×8. Η οµάδα φαινόταν σίγουρη για αυτή τη
στρατηγική η οποία και καταγράφηκε αναλυτικά στη γραπτή της παρουσίαση.
Παραθέτουµε ενδεικτικά ένα απόσπασµα:
-

«8×8

πίνακας. Υπάρχουν 310 τετράγωνα. Από αυτά τα 65 είναι: 64

µικρά και το 1 µεγάλο. Τα υπόλοιπα 245 είναι 49 σε µέγεθος 2×2 που
µας κάνουν 196 µονά, και τα 49 µεγάλα, µας κάνουν 310 τετράγωνα».
Ε΄ Οµάδα
Στο ξεκίνηµα της συλλογικής εργασίας της οµάδας οι µαθητές
απαρίθµησαν τα 4 απλά τετράγωνα του πίνακα 2×2, και πρόσθεσαν σε αυτά το
«εξωτερικό» όπως το ονόµασαν τετράγωνο, επαληθεύοντας έτσι τον αριθµό 5 ως
το άθροισµα όλων των τετραγώνων.
Στη συνέχεια, αποφάσισαν να µετρήσουν διαδοχικά όλα τα απλά
τετράγωνα κάθε διαφορετικού πίνακα, σαν να εκτελούσαν µια διαδικασία
ρουτίνας. Στο τέλος αυτού του µετρήµατος, και αφού είχανε κάνει τη βασική
διάκριση µεταξύ απλών τετραγώνων και «εξωτερικού», προσθέσανε σε κάθε
πίνακα, τα απλά τετράγωνά του µε το 1 «εξωτερικό». Μάλιστα, δηλώσανε πως
τους φάνηκε µια σχετικά εύκολη διαδικασία, κάτι σαν άσκηση. ∆είχνοντας
σιγουριά για τη λύση που προτείνανε, προχώρησαν στην σύνταξη της γραπτής
τους παρουσίασης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται:
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-

«Στον πίνακα 5×5 βρήκαµε 26 τετράγωνα. Από αυτά, είναι 25 στο
εσωτερικό του σχήµατος, και 1 στο εξωτερικό:
(5×5) + 1 = 25 + 1 = 26 τετράγωνα ».
Με τη λήξη των εργασιών της Ε΄ οµάδας τελείωσε και η 1η φάση της

ερευνητικής δραστηριότητας. Κάθε οµάδα ξεχωριστά ήρθε σε επαφή µε το
πρόβληµα, προχώρησε στη διερεύνηση του, προσπάθησε να κατασκευάσει τις
κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυσή του, και κατέγραψε τις προτάσεις λύσης
του προβλήµατος µε τις γραπτές παρουσιάσεις.
2η Φάση της ερευνητικής δραστηριότητας
Αυτή η φάση της έρευνας περιλαµβάνει ένα δεύτερο κύκλο συναντήσεων
του ερευνητή µε τις οµάδες εργασίας µαθητών. Το θέµα των συναντήσεων αυτών
αποτέλεσε ο επαναπροσδιορισµός των στρατηγικών επίλυσης του προβλήµατος
και η εκ νέου διαπραγµάτευση και επεξεργασία των προτάσεων λύσης του
προβλήµατος από τις οµάδες εργασίας των µαθητών.
Η αφετηρία για την νέα αυτή εργασία των µαθητών δόθηκε όταν
παρουσιάστηκαν στην κάθε οµάδα ξεχωριστά οι εργασίες, τα συµπεράσµατα και
οι προτάσεις επίλυσης των άλλων οµάδων, χωρίς σε καµία περίπτωση να γίνει
κρίση σχετικά µε την ορθότητα ή όχι των προτάσεων επίλυσης των άλλων
οµάδων.
Στόχος αυτής της φάσης της ερευνητικής δραστηριότητας ήταν να φέρει
κάθε οµάδα µαθητών σε επαφή µε τον προβληµατισµό και τα σχέδια επίλυσης
των άλλων οµάδων, έτσι ώστε να δηµιουργήσει ένα νέο κύκλο διαλόγου και
προβληµατισµού, να γεννήσει ή να εντείνει πιθανές αµφιβολίες που δεν
εκφράστηκαν, να βοηθήσει τους µαθητές να ξανακοιτάξουν το πρόβληµα που
επεξεργάστηκαν µέσα από ένα πλουραλισµό τακτικών, να προλειάνει το έδαφος
για ένα ωριµότερο διάλογο σε επόµενη φάση.
Στην αρχή κάθε χωριστής συνάντησης µε τις οµάδες µαθητών,
ανακοινώθηκε ότι όλες οι οµάδες µετά από διάλογο και συνεργασία, είχαν
καταστρώσει τελικά ένα σχέδιο επίλυσης του προβλήµατος.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε σε κάθε οµάδα το σχέδιο επίλυσης των
άλλων οµάδων και τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξανε, χωρίς βέβαια να
αναφερθεί το αν είναι σωστά ή όχι. Απαντήθηκαν τυχόν ερωτήµατα ή απορίες
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των µαθητών, και κατόπιν ζητήθηκε από αυτούς να προβληµατιστούν και να
σκεφτούν µήπως κάποιο σχέδιο επίλυσης

άλλης οµάδας τους φαίνεται πιο

ενδιαφέρον ή πιο πλήρες από το δικό τους.
Στην περίπτωση που συµβαίνει κάτι τέτοιο, θα µπορούσαν σαν οµάδα και
πάλι να δοκιµάσουν να επεξεργαστούν ξανά το πρόβληµα, χρησιµοποιώντας το
σχέδιο επίλυσης άλλης οµάδας που θεωρούν ενδιαφέρον, ή ,θα µπορούσαν
ακόµα, δανειζόµενοι στοιχεία από κάποιο άλλο σχέδιο, να τα προσαρµόσουν στο
δικό τους, και να ξαναπροσπαθήσουν να κατασκευάσουν ένα διαφορετικό,
καινούργιο δικό τους σχέδιο επίλυσης.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εργασίες κάθε οµάδας ξεχωριστά:.
Α΄ Οµάδα:
Η Α΄

Οµάδα µαθητών άκουσε προσεκτικά τα σχέδια επίλυσης των

υπολοίπων οµάδων. Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ τους και γίνανε κάποιες
διευκρινιστικές ερωτήσεις και σχόλια όπως:
-

Οι άλλες οµάδες δε σκέφτηκαν να µετρήσουν στους µεγαλύτερους
πίνακες τα τετράγωνα µε µικρότερες διαστάσεις π.χ. 3×3, 4×4, 5×5;

-

Μπορούµε να πούµε ότι σίγουρα υπάρχουν πιο πολλά τετράγωνα από τα
απλά και το «εξωτερικό», σε κάθε πίνακα.

-

Εκείνη η οµάδα δεν τα µέτρησε καλά, γιατί µέτρησε παραπάνω από µία
φορές τα µονά τετράγωνα και έτσι βγήκαν πολύ περισσότερα από το
κανονικό.
Η οµάδα θεώρησε πως δεν την ικανοποιεί κάποια άλλη µέθοδος επίλυσης

του προβλήµατος. Οι µαθητές αφού αξιολόγησαν τα σχέδια επίλυσης των άλλων
οµάδων αποφάσισαν να επιµείνουν στο δικό τους σχέδιο επίλυσης.
Β΄ Οµάδα:
Μετά την σύντοµη παρουσίαση των σχεδίων επίλυσης των άλλων οµάδων
ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της οµάδας. Οι µαθητές έδειξαν αρκετά
προβληµατισµένοι και κατέληξαν να αναγνωρίσουν πως όντως υπάρχουν
περισσότερα τετράγωνα στον κάθε πίνακα από αυτή που µέτρησαν οι ίδιοι στην
πρώτη συνάντηση. Φάνηκαν να ενδιαφέρονται κυρίως για την επίλυση της Α΄
οµάδας και ζήτησαν στην πορεία αναλυτικότερες πληροφορίες. Μόλις
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παραδέχθηκαν ότι τα τετράγωνα που πρέπει να βρουν είναι σίγουρα περισσότερα
από αυτά που βρήκαν, επέδειξαν προθυµία να ξεκινήσουν να εργαστούν µε τον
τρόπο της Α΄ οµάδας, να ψάξουν δηλαδή και να µετρήσουν σε κάθε πίνακα
τετραγώνων, τετράγωνα µε διαφορετικές διαστάσεις από αυτή του απλού (1×1)
και του «εξωτερικού»
Συλλογικά οι µαθητές της οµάδας µετρήσανε και καταγράψανε τα
τετράγωνα για τον πίνακα 3×3, όπου συµπεριέλαβαν στο γενικό άθροισµα και τα
τετράγωνα 2×2 που υπάρχουν µέσα στον πίνακα.
Συνεχίσανε µε την ίδια τακτική τη µέτρηση τετραγώνων για τον πίνακα
4×4. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύξανε µεταξύ τους µια «ορολογία» για να
συνεννοούνται, αποκαλώντας τα απλά τετράγωνα

1×1

«µικρά τετράγωνα»,

2×2 «µεσαία», 3×3 «πιο µεγάλα» ή «3×3», και στη συνέχεια 4×4, 5×5.
Στον πίνακα 5×5 ενώ εφαρµόσανε πιστά τη µέθοδο µέτρησης της Α΄
οµάδας, δεν µπόρεσαν να υπολογίσουν σωστά τον αριθµό των τετραγώνων 3×3
από λάθος µέτρηση, και χωρίς να γίνει αντιληπτό αυτό το λάθος από την οµάδα.
Στον πίνακα 8×8 τα λάθη µετρήσεων επαναλήφθηκαν και επεκτάθηκαν
καθώς τα τετράγωνα 7×7 και 6×6 δεν υπολογίστηκαν στη µέτρηση. Παρ’ όλο
που στους προηγούµενους πίνακες τετραγώνων λαµβάνανε υπ’ όψη στο µέτρηµα
τα τετράγωνα των µικρότερων διαστάσεων, στον πίνακα 8×8 δεν έγινε αυτό για
τα τετράγωνα 7×7 και 6×6, ίσως από παράλειψη, ή ίσως επειδή δεν υπήρχε στο
φύλλο εργασίας οπτική αναπαράσταση αυτών των πινάκων, και έτσι
παραλείφθηκαν.
Τα αποτελέσµατα στα οποία κατέληξαν, καταγράφηκαν σε γραπτή
παρουσίαση. Παραθέτουµε ένα µέρος:
-

«Στον πίνακα 8×8 βρήκαµε 174, από αυτά είναι τα 49 µεσαία + 64 µικρά
+ 1 µεγάλο γύρω – γύρω + 35 (3×3) + 9

(4×4) + 16 (5×5) = 174

τετρ. »
-

«… Σκεφτήκαµε ότι το 3×3 χωράει στο 4×4, και στο 5×5 χωράνε το
3×3 και το 4×4. Στο 8×8 χωράνε το 3×3, το 4×4, και το 5×5, και το
2×2, και τα µονά, και η περίµετρος».
Γ΄ Οµάδα
Οι µαθητές αυτής της οµάδας άκουσαν την παρουσίαση των σχεδίων
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επίλυσης των άλλων οµάδων και άρχισαν να συνδιαλέγονται µεταξύ τους. Μετά
από λίγη ώρα προέβησαν στη διαπίστωση ότι το δικό τους αρχικό σχέδιο δεν
έδινε πλήρη απάντηση στο πρόβληµα.
Ο αριθµός των τετραγώνων που έπρεπε να βρουν ήταν σίγουρα
µεγαλύτερος από τον αριθµό των τετραγώνων της λύσης που παρουσιάσανε στην
πρώτη συνάντηση.
Από της άλλες λύσεις δείξανε ενδιαφέρον για τις λύσεις των οµάδων Α΄
και ∆΄. Από την µία, τους φάνηκε σωστή η ιδέα ότι µέσα σε ένα πίνακα
τετραγώνων υπάρχουνε τετράγωνα διαφόρων διαστάσεων, από την άλλη, τους
φάνηκε σωστό επίσης να µετρούνε και τα απλά τετράγωνα µέσα στα τετράγωνα
2×2, ενώ τα είχαν ήδη µετρήσει και υπολογίσει στο άθροισµα σαν απλά
τετράγωνα κάθε πίνακα.
Στη συνέχεια ξεκίνησαν τους υπολογισµούς των αθροισµάτων των
τετραγώνων δεν µπόρεσαν όµως να συντονιστούν στην εργασία τους. Για το λόγο
αυτό αποφάσισαν να δουλέψουν ξεχωριστά και να διασταυρώνουν τακτικά τα
αποτελέσµατά τους. Τα κριτήρια µε τα οποία εργάστηκαν για τη µέτρηση των
τετραγώνων ήταν: Σε κάθε πίνακα τετραγώνων προσπαθούσαν να µετρήσουν τα
τετράγωνα όλως των µικρότερων διαστάσεων, και στα τετράγωνα

2×2

µετρούσαν και τα απλά τετράγωνα που εµπεριέχονται µέσα σε αυτά. Το τελευταίο
κριτήριο τους οδήγησε σε υπολογιστικά λάθη και παραλείψεις, και συνεπώς σε
µια ασυµφωνία αριθµητικών αποτελεσµάτων. Π.χ. για τον πίνακα 4×4
προτείνανε σαν λύση το άθροισµα 37 και 49. Για τον πίνακα 8×8 το άθροισµα
245 και 196.
Στη γραπτή παρουσίαση που συντάξανε διαφάνηκε η αδυναµία της
οµάδας για µια συµφωνία αποτελεσµάτων παρ’ όλο που εργάσθηκαν
συµφωνώντας στα κριτήρια. ∆ικαιολογήθηκαν γι’ αυτήν την αδυναµία λέγοντας
ότι ο υπολογισµός τους φάνηκε κάπως πολύπλοκος.
∆΄ Οµάδα.
Μετά την περιγραφή και παρουσίαση των σχεδίων επίλυσης των άλλων
οµάδων, οι µαθητές της ∆΄ οµάδας προχώρησαν στο σχολιασµό των άλλων
σχεδίων και ιδιαίτερα της οµάδας Α΄. Εκτίµησαν ως ενδιαφέρον ένα στοιχείο της
στρατηγικής της οµάδας Α΄, το στοιχείο της εύρεσης τετραγώνων διαφόρων
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διαστάσεων µέσα σε ένα δοσµένο πίνακα τετραγώνων, π.χ. η εύρεση των 2×2,
3×3, 4×4 τετραγώνων µέσα στον πίνακα 5×5. Παραδέχθηκαν πως αυτό το
στοιχείο απουσίαζε από τη στρατηγική που είχαν αναπτύξει οι ίδιοι στην πρώτη
συνάντηση.
Στη συνέχεια, αξιολογήσανε πως έπρεπε να ενσωµατώσουν αυτό το
στοιχείο στρατηγικής µέσα στη δική τους. Αν και θεωρήσανε σωστή την
ενσωµάτωση αυτού του στοιχείου, δεν κάνανε αποδεκτή ολόκληρη τη στρατηγική
της Α΄ οµάδας, και οι µαθητές δηλώσανε ότι η λύση της Α΄ οµάδας ήταν ελλιπής
διότι δεν υπολόγιζε εκ νέου τα απλά τετράγωνα που κατά τη γνώµη τους υπήρχαν
µέσα στα τετράγωνα διαστάσεων 2×2, 3×3, κ.τ.λ., τα οποία µε τη σειρά τους
υπήρχαν µέσα σε δοσµένους πίνακες τετραγώνων.
Η οµάδα ξεκίνησε να εργάζεται, υπολογίζοντας πάλι τα αθροίσµατα
τετραγώνων στους πίνακες λαµβάνοντας τώρα υπ’ όψη και ενσωµατώνοντας το
καινούργιο στοιχείο που αναφέρθηκε πριν. Στον πίνακα τετραγώνων 4×4
υπολογίσανε τα «µονά» τετράγωνα, το «µεγάλο», τα τετράγωνα 2×2, και τα
«µονά» τετράγωνα που περιλαµβάνονται µέσα σε αυτά, τα τετράγωνα 3×3 και τα
«µονά» τετράγωνα που περιλαµβάνονται µέσα σε αυτά.
Με συνέπεια σε αυτή τη νέα στρατηγική τους ολοκλήρωσαν τους
υπολογισµούς και τις µετρήσεις για όλους τους ζητούµενους πίνακες, και χωρίς
ιδιαίτερα υπολογιστικά λάθη. Τα απλά τετράγωνα κάθε πίνακα µετρήθηκαν
πολλές φορές γιατί κατά τη γνώµη τους ανήκαν κάθε φορά σε διαφορετικής
διάστασης τετράγωνα, και έτσι στα αποτελέσµατα που καταλήξανε εµφανίστηκε
ένας υπερβολικός αριθµός τετραγώνων: 30 τετράγωνα για τον πίνακα 3×3, 102
τετράγωνα για τον πίνακα 4×4, 264 τετράγωνα για τον πίνακα

5×5,

1984

τετράγωνα για τον πίνακα 8×8.
Τελικά συντάξανε µια γραπτή παρουσίαση όπου καταγράψανε τη νέα
αυτή στρατηγική τους. Αναφέρουµε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα:
-

«Στον 5×5 βρήκαµε τα µονά και το µεγάλο, τα 2×2, 3×3, και 4×4, και
πόσα µονά ήταν στα 2×2, στα 3×3, και στα 4×4».

-

«….. Στον 8×8 βρήκαµε τα µονά, τα 2×2, τα 3×3, τα 4×4, τα 5×5, τα
6×6 και τα 7×7, και πόσα µονά είχαν µέσα τους.»
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Ε΄ Οµάδα.
Στην αρχή της συνάντησης µε την οµάδα παρουσιάστηκαν τα σχέδια
επίλυσης και οι στρατηγικές των άλλων οµάδων. Οι µαθητές ζήτησαν
διευκρινήσεις για τα άλλα σχέδια επίλυσης, γιατί ήθελαν να κατανοήσουν
καλύτερα τις διαφορές µεταξύ αυτών των σχεδίων. Αµέσως µετά προχώρησαν
στο σχολιασµό των προτεινόµενων λύσεων των άλλων οµάδων και σε έναν
εσωτερικό διάλογο της δικής τους οµάδας. Έδειξαν να προβληµατίζονται σχετικά
µε τη δική τους λύση και άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι είχε αρκετά ελλιπή
στοιχεία. Η πρώτη παραδοχή τους ήταν ότι ο ζητούµενος αριθµός των
τετραγώνων κάθε πίνακα ήταν σίγουρα µεγαλύτερος από τον αριθµό που
παρουσιάσανε οι ίδιοι ως λύση στη 1η φάση της ερευνητικής δραστηριότητας.
∆ιαπιστώσανε ότι η αρχική τους λύση δεν µπορούσε να δώσει µια πλήρη και
σωστή απάντηση στο πρόβληµα. Έτσι, η συζήτηση στράφηκε γύρω από το ποιο
σχέδιο επίλυσης των άλλων οµάδων θα µπορούσε κατά τη γνώµη τους να δώσει
µια επαρκή λύση στο πρόβληµα.
Το ενδιαφέρον της οµάδας αυτής στράφηκε στη λύση της Α΄ οµάδας.
Θεωρήσανε ως σωστή και λογική την ιδέα ότι µέσα σε ένα πίνακα τετραγώνων
µπορούµε να µετρήσουµε, εκτός από τα απλά τετράγωνα και το «εξωτερικό», και
άλλα τετράγωνα, που έχουν διαφορετικές διαστάσεις. Μετά από αυτή τη
συµφωνία άρχισαν να εργάζονται, να ψάχνουν και να µετρούν σε κάθε πίνακα
τετραγώνων, το άθροισµα τετραγώνων όλων των διαστάσεων που θα µπορούσαν
να µετρηθούν σε κάθε πίνακα..
Οι µαθητές της οµάδας µε συλλογικότητα και συνεργασία µετρήσανε και
καταγράψανε το άθροισµα τετραγώνων για τον πίνακα 3×3, όπου συµπεριέλαβαν
αυτή τη φορά και τα τετράγωνα 2×2 που υπάρχουν και µπορούν να µετρηθούν
σε αυτόν τον πίνακα.
Με την ίδια τακτική µετρήσανε το άθροισµα τετραγώνων για τον πίνακα
4×4, όπου αυτή τη φορά συµπεριλάβανε στο γενικό άθροισµα και τα τετράγωνα
µε διαστάσεις 2×2 και 3×3. Συνεπείς µε την τακτική αυτή προχωρήσανε στον
υπολογισµό των αθροισµάτων τετραγώνων και για τους πίνακες 5×5 και 8×8
κάνοντας ελάχιστα υπολογιστικά λάθη.
Τελικά, ολοκληρώσανε την εργασία τους µε τη σύνταξη της γραπτής τους
παρουσίασης, όπου καταγράψανε τη στρατηγική τους και τα αποτελέσµατα στα
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οποία κατέληξαν, δείχνοντας να διακατέχονται από σαφήνεια και σιγουριά.
Αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα από τη γραπτή παρουσίασή
τους:
-

«Στον πίνακα
9 τετρ. 3×3,

-

5×5

βρήκαµε 25 µονά,

4 τετρ. 4×4,

15 τετράγωνα 2×2,

και 1 τετρ. 5×5.»

«Στον πίνακα 8×8 βρήκαµε 64 µονά τετράγωνα, 49 τετρ. 2×2,
36 τετρ. 3×3,

25 τετρ. 4×4,

16 τετρ. 5×5,

9 τετρ. 6×6,

4

τετρ. 7×7, και 1 τετρ. 8×8.»
Με τη λήξη των εργασιών της Ε΄ οµάδας ολοκληρώθηκε και η 2η φάση της
ερευνητικής δραστηριότητας. Κάθε οµάδα ξεχωριστά ήρθε ξανά σε επαφή µε το
πρόβληµα, άκουσε όλα τα προτεινόµενα σχέδια επίλυσης των άλλων οµάδων και
προβληµατίστηκε πάνω σε αυτά, και µετά από συζήτηση αποφάσισε αν θα
επαναπροσδιορίσει και ανασκευάσει τη δική της προηγούµενη λύση ή αν θα
επιµείνει σε αυτή. Στο τέλος, καταγράφηκαν οι νέες στρατηγικές επίλυσης µε τις
όποιες αλλαγές ή προσαρµογές, στις γραπτές παρουσιάσεις κάθε οµάδας.

3η Φάση της ερευνητικής δραστηριότητας
Σε αυτή τη φάση πραγµατοποιήθηκε η συνολική συνάντηση όλων των
οµάδων εργασίας στην κανονική αίθουσα µαθηµάτων της ΣΤ΄ τάξης. Στόχος της
συνάντησης όπως προαναφέρθηκε, ήταν η παρουσίαση των σχεδίων επίλυσης
όλων των οµάδων, µε τις πιθανές τροποποιήσεις τους, και η πραγµατοποίηση ενός
γενικότερου διαλόγου µε ανταλλαγή απόψεων και ελέγχου των επιχειρηµάτων,
και αξιολόγηση αυτών από τους ίδιους τους µαθητές. Επίσης, η κατασκευή
παρόµοιων ανοιχτών προβληµάτων από τους µαθητές σχετικών µε αυτό που
διερευνήσανε στις προηγούµενες φάσεις.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, κλήθηκε πρώτη η οµάδα Ε΄. Η επιλογή
αυτής της οµάδας ως πρώτης, που θα παρουσίαζε την πορεία της λύσης, δεν ήταν
τυχαία. Η οµάδα αυτή στην πρώτη της διερεύνηση παρουσίασε µια σαφώς
λανθασµένη λύση, που συνέπιπτε και µε τις πρώτες λύσεις των οµάδων Β΄ και Γ΄,
και στη συνέχεια την τροποποίησε επηρεαζόµενη από την λύση της Α΄ οµάδας.
Έτσι, θα µπορούσε να προκαλέσει εύκολα την κριτική άλλων οµάδων σχετικά µε
τη λύση της πρώτης διερεύνησης, και ταυτόχρονα την ανοιχτή αυτοκριτική των
οµάδων Β΄ και Γ΄, οι οποίες λύσανε µε τον ίδιο τρόπο το πρόβληµα στην πρώτη
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διερεύνηση.
Ένας εκπρόσωπος της οµάδας Ε΄ παρουσίασε όλον τον προβληµατισµό και
ολόκληρη την πορεία της οµάδας. Περιέγραψε αναλυτικά την πρώτη προσέγγιση
της οµάδας, στη συνέχεια τη δεύτερη, και ανέφερε τους λόγους για τους οποίους
έγινε η αλλαγή στρατηγικής. Μετά, δόθηκε ο λόγος στους µαθητές προκειµένου
να ξεκινήσει ο διάλογος, και οι οποίοι σχολίασαν:
-

Η πρώτη λύση της οµάδας είναι σίγουρα λάθος γιατί έπρεπε να µετρηθούν
περισσότερα τετράγωνα από τα «µονά» και το «εξωτερικό». Αυτό το
διορθώσανε στη συνέχεια….. (µαθητής Α΄ οµάδας).

-

Και

εµείς στην αρχή κάναµε το ίδιο. Μετρήσαµε µόνο τα «απλά»

τετράγωνα και το «εξωτερικό». Στη συνέχεια όµως αλλάξαµε τη λύση
γιατί βρήκαµε και άλλα… (µαθητής Β΄ οµάδας).
-

Η πρώτη µας λύση ήταν η ίδια µε της οµάδας Ε΄ . Μετά µετρήσαµε
περισσότερα αλλά µε διαφορετικό τρόπο από την οµάδα Ε΄. (µαθητής Γ΄
οµάδας).

-

Ούτε η δεύτερη λύση της οµάδας µας πείθει γιατί έπρεπε να µετρηθούν
και πολλά άλλα τετράγωνα. Εµείς βρήκαµε πολύ περισσότερα (µαθήτρια
∆΄ οµάδας).

Ο διάλογος συνεχίστηκε για 10 λεπτά περίπου. Κοινό στοιχείο όλων των
τοποθετήσεων αναδείχτηκε η διαπίστωση ότι η αρχική λύση δεν ήταν σωστή.
Σηµείο τριβών µεταξύ των τοποθετήσεων αποτέλεσε ο τρόπος µέτρησης των
διαφορετικών διαστάσεων τετραγώνων.
Η

επόµενη οµάδα που παρουσίασε το σχέδιο επίλυσης ήταν η ∆΄.

Επιλέχτηκε, γιατί η λύση ήταν αρκετά «ιδιαίτερη» αφού είχε το χαρακτηριστικό
της πολλαπλής µέτρησης απλών τετραγώνων. Μια µαθήτρια εκπρόσωπος της
οµάδας ανέλαβε να παρουσιάσει και να αναλύσει τη στρατηγική λύσης.
Αναφέρθηκε στην κατασκευή της πρώτης λύσης, και στη συνέχεια µε ποιο τρόπο
µετεξέλιξε η οµάδα τη στρατηγική της, ενσωµατώνοντας στοιχεία από τη λύση
της Α΄ οµάδας.
Επειδή τέθηκαν αρκετές διευκρινιστικές ερωτήσεις από µαθητές που δεν
µπορούσαν να κατανοήσουν ακριβώς τη συλλογική της οµάδας ∆΄, η εκπρόσωπός
της σχεδίασε στον πίνακα της αίθουσας αναλυτικά την πορεία της στρατηγικής
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λύσης της οµάδας, φέρνοντας ως παράδειγµα τον πίνακα 4×4:

16 απλά

1

2

3

4

..

..

..

..

16

9 τετράγωνα
2×2

4 απλά τετράγωνα
µέσα στο κάθε

1

2

3

4

τετράγωνο 2×2,
άρα 4×9=36

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4 τετράγωνα
3×3

9 απλά τετράγωνα
µέσα στο κάθε
τετράγωνο 3×3,
άρα 9×4=36

1 τετράγωνο
4×4

Σύνολο τετραγώνων για τον πίνακα 4×4 =
= 16 + 9 + 36 + 4 + 36 + 1 = 102 τετράγωνα
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Μετά την αναλυτική περιγραφή της λύσης της οµάδας Α΄ ακολούθησε
έντονος διάλογος µεταξύ των µαθητών σχετικά µε την ορθότητα ή όχι αυτής της
συλλογιστικής:
-

Νοµίζω ότι δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος γιατί υπάρχουν πολλά µονά
τετράγωνα τα οποία µετρώνται δύο και τρεις φορές. Στο τέλος βγαίνουν
πάρα πολλά…. (µαθητής Α΄ οµάδας).

-

Είναι λάθος γιατί υπολογίζουν περισσότερες φορές από µια κανονικά που
πρέπει τα απλά τετράγωνα και έτσι βγαίνουν πολλά…. (µαθήτρια Ε΄
οµάδας).

-

Πιστεύω ότι ο πιο σωστός τρόπος είναι της Α΄ οµάδας που υπολόγισε και
µέτρησε από µια φορά όλα τα διαφορετικά τετράγωνα. (µαθητής Β΄
οµάδας).

-

Νοµίζω ότι η οµάδα µου έχει δίκιο, γιατί άλλα είναι τα απλά τετράγωνα
που είναι µέσα στο 2×2, άλλα είναι τα απλά που είναι µέσα στα 3×3, και
άλλα αυτά που είναι στο 4×4. (µαθήτρια ∆΄ οµάδας).

Ο διάλογος συνεχίστηκε για άλλα 10 λεπτά µε ανταλλαγή απόψεων και
επιχειρηµάτων. Πολλοί µαθητές τοποθετήθηκαν συνηγορώντας υπέρ της άποψης
της Α΄ οµάδας, ότι δηλαδή λανθασµένα η οµάδα ∆΄ µετράει δύο και περισσότερες
φορές τα απλά τετράγωνα και ότι αυτό φαίνεται και από τον υπερβολικό αριθµό
τετραγώνων που βρίσκει στο τέλος ως άθροισµα. Οι µαθητές της οµάδας ∆΄
πάντως δεν φάνηκαν να πείθονται από τα διαφορετικά επιχειρήµατα και
επέµειναν στην υποστήριξη της δικής τους λύσης. Η κατάσταση στο τέλος του
διαλόγου παρέµενε ανοιχτή αφού δεν έγινε καµία παρέµβαση από τη µεριά του
συντονιστή του διαλόγου υπέρ της µίας ή της άλλης άποψης.
Το σχέδιο επίλυσης της οµάδας Α΄ δεν χρειάστηκε να παρουσιαστεί από την
ίδια οµάδα, για το λόγο ότι ήτανε ήδη γνωστό σε όλους από τη 2η φάση της
ερευνητικής δραστηριότητας, όπου και οι περισσότερες οµάδες επιλέξανε να το
εισάγουν στον επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής τους, και για το λόγο ότι
αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό η οµάδα Ε΄, παρουσιάζοντάς το έµµεσα,
προσπαθώντας να εξηγήσει για ποιο λόγο το οικειοποιήθηκε και άλλαξε τη
στρατηγική της.
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Στη συνέχεια, και για µέχρι το τέλος αυτής της διδακτικής ώρας, ζητήθηκε
από τους µαθητές ατοµικά είτε σε συνεργασία µε το διπλανό τους, να
κατασκευάσουν παρόµοια ανοιχτά προβλήµατα µε αυτό που ασχολήθηκαν.
Έδειξαν γενική προθυµία, ενδιαφέρον και διάθεση να εργαστούν πάνω σε
αυτό που τους ζητήθηκε. Στα ανοιχτά προβλήµατα που παρουσιάσανε
αναδείχθηκε µια ποικιλία,

και στις διαστάσεις σχηµάτων, και στο είδος των

σχηµάτων (τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα). Τα ανοιχτά προβλήµατα που
κατασκευάσανε οι µαθητές παρουσιάζονται στο Παράρτηµα.
Τελευταία, τέθηκαν µερικές ερωτήσεις στους µαθητές σχετικά µε την
αξιολόγηση της εµπειρίας τους από τη πρακτική του ανοικτού προβλήµατος και
ακολούθησε σύντοµη συζήτηση. Οι ερωτήσεις ήταν της µορφής:
-

Στις συναντήσεις που κάναµε µαζί ασχοληθήκατε µε τη διερεύνηση και
σχεδιασµό της λύσης ενός προβλήµατος.
Πώς θα το χαρακτηρίζατε αυτό το πρόβληµα; Μοιάζει µε κάποια άλλα;

-

Πιστεύετε ότι αυτό που κάνατε είναι Μαθηµατικά ή περισσότερο
ένα παιχνίδι;

-

Πώς σας φάνηκε γενικότερα όλη αυτή η διαδικασία; Υπήρξε κάτι
που σας άρεσε ή όχι;
Ο λόγος για τον οποίο γίνανε αυτές οι ερωτήσεις στους µαθητές ήταν για να

καταγραφούν κάποιες ενδείξεις από τις αναδυόµενες στάσεις των µαθητών
σχετικές µε την πρακτική του ανοιχτού προβλήµατος. Οι µαθητές έχοντας βιώσει
µια νέα εµπειρία µεθοδολογικής προσέγγισης σε ένα διαφορετικό είδος
προβληµάτων, οπωσδήποτε δεν µπορούν να έχουν σχηµατίσει µια συνολική
άποψη ή µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση αυτής της εµπειρίας τους, σίγουρα όµως
αποκτήσανε

µια

αίσθηση

του

διαφορετικού,

νιώσανε

συναισθηµατικές

αντιδράσεις και πιθανά αναπτύξανε µια στάση απέναντι σε αυτήν την νέα τους
εµπειρία.
Παραθέτουµε ένα απόσπασµα µερικών χαρακτηριστικών απαντήσεων:
-

Αυτό που κάναµε ήταν Μαθηµατικά, αλλά κάπως διαφορετικά.

-

Στην αρχή το πρόβληµα µας φάνηκε σαν άσκηση, αλλά στη συνέχεια
καταλάβαµε πως ήταν διαφορετικό από τα συνηθισµένα.
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-

Ήταν ένα πρόβληµα που µετά είδαµε ότι χρειάζεται να το ψάξουµε πολύ.
Μας άρεσε αυτό, αλλά κάπου κουραστήκαµε.

-

∆εν ήταν ακριβώς σαν παιχνίδι, αλλά µας άρεσε που δεν βρήκαµε όλοι το
ίδιο και έγινε διάλογος.

-

Ήτανε δύσκολο το πρόβληµα γιατί ήθελε πολλούς υπολογισµούς.

-

Μας άρεσε που ψάχναµε και συζητούσαµε µαζί, αλλά τελικά δεν
καταλάβαµε, ποια είναι η πιο σωστή λύση;

4η Φάση της ερευνητικής δραστηριότητας
Σε αυτή τη τελευταία φάση της έρευνας πραγµατοποιήθηκε ακόµα ένας
κύκλος συναντήσεων µε τις οµάδες, ξεχωριστά µε την κάθε µια. Σε αυτές τις
συναντήσεις προτάθηκε στις οµάδες µαθητών να διερευνήσουν και να λύσουν ένα
ανοιχτό πρόβληµα παρόµοιο µε το αρχικό. Αυτό το πρόβληµα επιλέχτηκε να
απαιτεί µικρότερη επεξεργασία σχετικά µε τους υπολογισµούς για να µη
κουράσει τους µαθητές, και γιατί το ενδιαφέρον αφορούσε κυρίως στην
παρατήρηση της ανταπόκρισης των µαθητών, και στη κατασκευή των
στρατηγικών επίλυσης, έχοντας ως δεδοµένα την προηγούµενη άµεση εµπειρία
των µαθητών µε ένα ανοιχτό πρόβληµα, και τη µη επίσηµη ή ανεπίσηµη
κατοχύρωση µια στρατηγικής λύσης ως «σωστής», µετά από την ανοιχτή
συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρηµάτων.
Μάλιστα, επιλέχτηκε ένα πρόβληµα από αυτά που είχαν κατασκευάσει οι
µαθητές στο τέλος της φάσης του ανοιχτού διαλόγου, και το οποίο
ανταποκρινότανε στα παραπάνω απαιτούµενα χαρακτηριστικά. Ο λόγος για τον
οποίο έγινε αυτή η επιλογή ήταν για να το εκλάβουν οι µαθητές σαν ένα
έµπρακτο στοιχείο της εκχώρησης της ευθύνης της διαδικασίας στους ίδιους.
Η συνάντηση µε κάθε οµάδα µαθητών είχε τη διάρκεια 1 διδακτικής ώρας
περίπου. Στην αρχή κάθε συνάντησης παρουσιάστηκε το ανοιχτό πρόβληµα µε
γραπτή εκφώνηση, και στη συνέχεια ζητήθηκε από τους µαθητές να το διαβάσουν
προσεκτικά, και ύστερα να προσπαθήσουν να διερευνήσουν τη λύση του.
Οι εργασίες των οµάδων, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατά τους
παρουσιάζονται στη συνέχεια:
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Πόσα τρίγωνα µπορείτε να βρείτε
στο παρακάτω σχήµα;

Α΄ Οµάδα
Η οµάδα ξεκίνησε να εργάζεται µε τον κάθε µαθητή να σηµειώνει και να
µετράει διάφορα τρίγωνα. Μετά από σύντοµη συζήτηση οι µαθητές αποφάσισαν
να διακρίνουν τρίγωνα διαφορετικών µεγεθών µέσα στο σχήµα. Χαρακτήρισαν
ως «µονά» τα τρίγωνα µε τις ελάχιστες διαστάσεις, εντός του σχήµατος, «διπλά»
τα τρίγωνα που η περίµετρός τους εσώκλειε δύο «µονά», και «τετραπλά» εκείνα
τα τρίγωνα που ισοδυναµούσαν µε τέσσερα «µονά».
Συµφωνώντας µεταξύ τους και χωρίς να υπάρχει κάποιος ενδοιασµός,
αναφέρανε τη λύση του προβλήµατος:
-

Μέσα στο σχήµα υπάρχουν 8 τρίγωνα «µονά», 4 «διπλά»,

και 4

«τετραπλά». Σύνολο 16 τρίγωνα.
Β΄ Οµάδα.
Μόλις οι µαθητές διάβασαν τη γραπτή εκφώνηση, άρχισαν να εξετάζουν το
πρόβληµα. Μερικοί ξεκίνησαν να µετρούν µέσα στο σχήµα τα τρίγωνα µε το
µικρότερο µέγεθος. Έπειτα, συζήτησαν και σχολίασαν σχετικά µε την ύπαρξη
τριγώνων διαφορετικών µεγεθών µέσα στο σχήµα. Αποφάσισαν να ερευνήσουν
τρίγωνα µέσα στο σχήµα που πιθανώς να υπήρχαν, µε διαφορετικά µεγέθη από
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εκείνο των τριγώνων µε το εµφανώς ελάχιστο µέγεθος. Βρήκαν τρίγωνα τριών
διαφορετικών µεγεθών τα οποία ονόµασαν «µικρά», «µεσαία» και «µεγάλα» και
άρχισαν να τα απαριθµούν.
Τέλος, αναφέρανε γραπτή τη λύση που δώσανε στο πρόβληµα:
-

Βρήκαµε 16 τρίγωνα (8 µικρά, 4 µεσαία και 4 µεγάλα).
Γ΄ Οµάδα

Μετά την ανάγνωση της γραπτής εκφώνησης, οι µαθητές άρχισαν να
εξετάζουν και να διερευνούν το πρόβληµα. Αναφέρανε πως είναι παρόµοιο µε το
προηγούµενο και ότι πρέπει να ψάξουν να βρουν τρίγωνα διαφορετικών µεγεθών
για να δώσουν µια πειστική λύση στο πρόβληµα.
Αφού υπολόγισαν τα τρίγωνα µε το ελάχιστο µέγεθος τα οποία ονόµασαν
«µικρά», προσπάθησαν να εντοπίσουν τρίγωνα µε διαφορετικά µεγέθη.
Συµφώνησαν πως υπάρχουν τρίγωνα µεγαλύτερα που «έχουν µέσα» τους δύο
«µικρά», και τρίγωνα ακόµα µεγαλύτερα, που έχουν «µέσα» τους τέσσερα
«µικρά».
Μετά τους υπολογισµούς και τις ανάλογες µετρήσεις δώσανε την παρακάτω
γραπτή απάντηση:
-

Βρήκαµε συνολικά 16 τρίγωνα από τα οποία είναι 8 µικρά, 4 µεγάλα και 4
τεράστια.
∆΄ Οµάδα

Οι µαθητές της οµάδας διάβασαν τη γραπτή εκφώνηση προσεκτικά και
ξεκίνησαν να εξετάζουν το πρόβληµα. Αµέσως εντόπισαν τα τρίγωνα µε το
ελάχιστο µέγεθος και τα απαριθµήσανε.
Το επόµενο βήµα ήταν να διερευνήσουν αν υπήρχαν και άλλα τρίγωνα µε
διαφορετικό µέγεθος. Σύντοµα ανακάλυψαν δύο άλλα τέτοια είδη τριγώνων και
άρχισαν να υπολογίζουν τον αριθµό τους. Χαρακτήρισαν τα διάφορα είδη
τριγώνων ως «µονά», «διπλά» και «µεγάλα».
Τέλος, αφού ξαναµέτρησαν τα τρίγωνα και σιγουρεύτηκαν για τα
αποτελέσµατά τους, αναφέρανε γραπτά την απάντηση που θεώρησαν ότι δίνει µια
επαρκή λύση στο πρόβληµα:
-

Συνολικά βρήκαµε 16 τρίγωνα, των οποίων τα 8 είναι µονά, τα 4 είναι
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διπλά και τα υπόλοιπα 4 είναι τα µεγάλα.
Ε΄ Οµάδα
Οι µαθητές της οµάδας άρχισαν να εξετάζουν το πρόβληµα µόλις διάβασαν τη
γραπτή εκφώνηση. Συνοµίλησαν για λίγο µεταξύ τους και συµφώνησαν πως όλοι
µπορούν να διακρίνουν κάποια τρίγωνα µέσα στο σχήµα και τα οποία
αποκάλεσαν «µονά». Ξεκίνησαν να υπολογίσουν τον αριθµό των τριγώνων του
ελαχίστου µεγέθους και εύκολα καταλήξανε στο συµπέρασµα πως ήταν 8.
Μετά προσπάθησαν να διερευνήσουν την πιθανή ύπαρξη τριγώνων, µε
διαφορετικό µέγεθος. Αφού παρατηρήσανε µε προσοχή το σχήµα, διακρίνανε τα
τρίγωνα των οποίων η περίµετρος περιέκλειε 2 τρίγωνα ελάχιστου µεγέθους. Τα
ονοµάσανε «διπλά» και υπολογίσανε τον αριθµό τους. Στην συνέχεια
προσπαθήσανε να εντοπίσουν και άλλα διαφορετικά τρίγωνα, όµως δεν βρήκανε
κάτι άλλο.
Αφού συµφωνήσανε για το τελικό άθροισµα των τριγώνων που υπάρχουν στο
σχήµα, αναφέρανε γραπτώς την απάντησή τους:
-

Σε αυτό το σχήµα βρήκαµε 8 µονά και 4 διπλά, σύνολο τριγώνων 12.

Με τη λήξη των εργασιών της Ε΄ οµάδας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της
ερευνητικής δραστηριότητας. Οι µαθητές, οργανωµένοι σε οµάδες εργασίας,
ήρθαν κατά τις δύο πρώτες φάσεις της ερευνητικής δραστηριότητας σε επαφή µε
ένα ανοιχτό πρόβληµα, προσπάθησαν να το διερευνήσουν και να κατασκευάσουν
στρατηγικές επίλυσης, προβληµατίστηκαν γνωρίζοντας τις στρατηγικές επίλυσης
άλλων οµάδων, και αναβάθµισαν τις προσεγγίσεις τους και τις τακτικές τους.
Στην τρίτη φάση είχαν την εµπειρία ενός συνολικού ανοιχτού διαλόγου µε
ανταλλαγή απόψεων και επιχειρηµάτων, και στη συνέχεια, κατασκευή παρόµοιων
ανοιχτών προβληµάτων, και στην τέταρτη και τελευταία φάση εξετάσανε,
διερευνήσανε και κατασκευάσανε σχέδιο επίλυσης για ένα ανοιχτό πρόβληµα
παρόµοιου του αρχικού.
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9. Προσπάθεια ερµηνευτικής προσέγγισης.
Μπορούµε σε γενικές γραµµές να αναφέρουµε ότι οι µαθητές έδειξαν
ενδιαφέρον για την πρακτική του ανοιχτού προβλήµατος, προθυµία να εργασθούν
και διάθεση αναζήτησης και κατασκευής µιας στρατηγικής που να οδηγεί στην
επίλυση του προβλήµατος.
Από τη σκιαγράφηση της πειραµατικής κατάστασης έρευνας µε το ανοιχτό
πρόβληµα µπορούµε να οδηγηθούµε στη διαπίστωση ότι οι µαθητές µέσα από την
ενασχόλησή τους µ’ αυτό συµπεριφέρθηκαν σαν «µικροί ερευνητές».
Η πρακτική του ανοιχτού προβλήµατος τους επέτρεψε να έρθουν σε επαφή µε
µια δραστηριότητα η οποία ήταν πρωτόφαντη γι’ αυτούς. Μπορούµε να
συµπεράνουµε ότι
ενδιαφέρον

των

αυτή η πρακτική προκάλεσε την περιέργεια και το
µαθητών.

Η

ανοιχτή

προβληµατική

κατάσταση

που

δηµιουργήσαµε πιστεύουµε ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και
αντενέργειας των µαθητών και στην ανάδυση ικανοτήτων µεθοδολογικού
χαρακτήρα. Οι µαθητές, κατά τη διάρκεια όλης της δραστηριότητας τους
δοκίµασαν ιδέες, προσπάθησαν να χτίσουν υποθέσεις και να τις επαληθεύσουν,
επιχειρηµατολόγησαν, αιτιολόγησαν, ανιχνεύσανε εναλλακτικούς τρόπους λύσης
µέσα από την αλληλεπίδραση των οµάδων, αναπτύξανε υπευθυνότητα µέσα από
τη συλλογική εργασία, και αναδείξανε διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης.
Από όλη την κατάσταση έρευνας του ανοιχτού προβλήµατος, η οποία
παρουσιάστηκε λεπτοµερειακά, οι σηµαντικότερες πτυχές που παραπέµπουν στην
ερευνητική στάση των παιδιών και αναδεικνύουν το γόνιµο χαρακτήρα των
ανοιχτών προβληµάτων είναι η πολλαπλότητα στρατηγικών επίλυσης, οι
γνωστικές συγκρούσεις των µαθητών και η αλληλεπίδραση των διαφορετικών
επιχειρηµάτων, και οι θετικές επιδράσεις του ανοιχτού διαλόγου.
9.1. Ποικιλία στρατηγικών.
Από την πορεία της έρευνας του ανοιχτού προβλήµατος εύκολα µπορούµε
να διαπιστώσουµε ότι αναδύθηκε µια ποικιλία στρατηγικών λύσης από τις οµάδες
των µαθητών, γεγονός που δηλώνει πως αναδείχτηκε µια ερευνητική γονιµότητα
γύρω από το ανοιχτό πρόβληµα.
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Συγκεκριµένα στη 1η φάση της ερευνητικής δραστηριότητας καταγράφηκαν
3 διαφορετικές στρατηγικές:
1η στρατηγική

→

οµάδα Α΄

2η στρατηγική

→

οµάδες Β΄, Γ΄, Ε΄

3η στρατηγική

→

οµάδα ∆΄

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε αυτές τις στρατηγικές
και να τις διατυπώσουµε σε µια γενική µορφή. Η 1η στρατηγική της οµάδας Α΄,
εµπεριέχει το συλλογισµό πως σε κάθε πίνακα τετραγώνων περιέχονται
τετράγωνα πολλών διαφορετικών διαστάσεων, οι οποίες είναι µικρότερες ή ίσες
από τις διαστάσεις του πίνακα. ∆ηλαδή:
Άθροισµα τετραγώνων για δοσµένο πίνακα τετραγώνων διαστάσεων ν×ν =
=αριθµός τετραγώνων µε διάσταση 1×1 + αριθµός τετραγώνων µε διάσταση
2×2 + .............. + αριθµός τετραγώνων µε διάσταση

ν×ν

= Άθροισµα αριθµών τετραγώνων µε διαστάσεις α×α
όπου 0 < α ≤ ν,

και ν, α є Ν.

Η 2η στρατηγική των οµάδων Β΄, Γ΄, Ε΄, αρκείται στο να µετρά το
«περιµετρικό» τετράγωνο του δοσµένου πίνακα, δηλαδή το τετράγωνο ν×ν , και
τα «απλά» τετράγωνα 1×1.
∆ηλαδή:
Άθροισµα τετραγώνων για δοσµένο πίνακα τετραγώνων διαστάσεων ν×ν=
= Άθροισµα αριθµών τετραγώνων µε διαστάσεις ν×ν, και 1×1.
Η 3η στρατηγική της οµάδας ∆΄, υπολογίζει στη µέτρηση το
«περιµετρικό» τετράγωνο του δοσµένου πίνακα, δηλαδή το τετράγωνο ν×ν, τα
«απλά» τετράγωνα 1×1, τα τετράγωνα 2×2, καθώς και τα τετράγωνα 1×1 που
υπάρχουν εντός των τετραγώνων 2×2. ∆ηλαδή:
Άθροισµα τετραγώνων για δοσµένο πίνακα τετραγώνων διαστάσεων

ν×ν=

= Άθροισµα αριθµών τετραγώνων µε διαστάσεις ν×ν, 2×2, 1×1 + [(αριθµός
τετραγώνων 1×1 εντός των τετραγώνων 2×2) × (αριθµός τετραγώνων 2×2)]
Στη 2η φάση της ερευνητικής δραστηριότητας καταγράφηκαν επίσης 3
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διαφορετικές στρατηγικές.
Η πρώτη στρατηγική ήταν αυτή της οµάδας Α΄ που υιοθετήθηκε
αναλλοίωτη από τις οµάδες Β΄ και Ε΄.
Η δεύτερη στρατηγική δηµιουργήθηκε από την οµάδα Γ΄ κάνοντας µια
συγχώνευση των στρατηγικών των οµάδων Α΄ και ∆΄ από τη 1η φάση της
ερευνητικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε αυτή τη νέα στρατηγική υπολογίζονται
όλα τα τετράγωνα µε διαφορετικές διαστάσεις, αλλά προσµετρώνται στο γενικό
άθροισµα και τα τετράγωνα 1×1 που ανήκουν σε κάθε τετράγωνο διαστάσεων
2×2. ∆ηλαδή:
Άθροισµα τετραγώνων για δοσµένο πίνακα τετραγώνων διαστάσεων ν×ν=
=Άθροισµα αριθµών τετραγώνων µε διαστάσεις α×α + [(αριθµός τετραγώνων
1×1 εντός των τετραγώνων 2×2) × (αριθµός τετραγώνων 2×2)]
Η τρίτη στρατηγική διαµορφώθηκε από την οµάδα ∆΄,

η οποία

ενσωµάτωσε τη στρατηγική της οµάδας Α΄ στη δική της όπως καταγράφηκε στην
1η φάση. Σύµφωνα µε αυτή τη νέα στρατηγική υπολογίζονται όλα τα τετράγωνα
µε διαστάσεις

α ≤ ν όπως υπαγορεύει η λύση της Α΄ οµάδας, αλλά επιπλέον

υπολογίζονται και προσµετρώνται τα τετράγωνα διαστάσεων

1×1 που

βρίσκονται µέσα σε κάθε τετράγωνο διάστασης α. ∆ηλαδή:.
Άθροισµα τετραγώνων για δοσµένο πίνακα τετραγώνων διαστάσεων ν×ν=
=Άθροισµα αριθµών τετραγώνων διαστάσεων

α×α + Άθροισµα αριθµών

τετραγώνων 1×1 εντός κάθε τετραγώνου α×α
Γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι µέσα στην ποικιλία των στρατηγικών που
κατασκευάστηκαν

διακρίνουµε

απλοϊκές

στρατηγικές

έως

και

αρκετά

πολύπλοκες. Αν προσµετρήσουµε τις στρατηγικές επίλυσης που αναπτύχθηκαν
και για τις δυο πρώτες φάσεις της ερευνητικής δραστηριότητας, τότε
αναφερόµαστε σε ένα σύνολο 5 διαφορετικών λύσεων!
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός πως στη 2η φάση της ερευνητικής
δραστηριότητας µόνο η Α΄ οµάδα διατήρησε ανέπαφη τη στρατηγική της (όπως
δείχνει ο παρακάτω πίνακας), ενώ οι υπόλοιπες 4 οµάδες άλλαξαν το σχέδιο
επίλυσής τους, είτε υιοθετώντας κάποια στρατηγική από άλλη οµάδα, είτε από
άλλες

δύο

οµάδες

κάνοντας

συνδυασµό
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των

δύο

στρατηγικών,

είτε

ενσωµατώνοντας στρατηγική άλλης οµάδας στη µέχρι τώρα δική τους.

Αλλαγές στρατηγικών
των οµάδων στη 2η φάση

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΥΠΟΣ

Α΄ → Α΄

_

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
_

Β΄ → Α΄

●

υιοθέτηση

Γ΄ →

Α΄ + ∆΄

●

συνδυασµός

∆΄ → ∆΄ + Α΄

●

ενσωµάτωση

Ε΄ →

●

υιοθέτηση

Α΄

Οι µεταβολές που παρατηρήθηκαν στη 2η φάση της ερευνητικής
δραστηριότητας καταδεικνύουν µια έντονη κινητικότητα καινούργιων ιδεών και
απόψεων, η οποία απορρέει από τη θετική αλληλεπίδραση των διαφορετικών
επιχειρηµάτων και των γνωστικών συγκρούσεων. Η ερευνητική συµπεριφορά των
µαθητών ενισχύθηκε και αυξήθηκε, έγινε περισσότερο γόνιµη µέσα από τη
διαδικασία του επαναπροσδιορισµού των στρατηγικών λύσης του προβλήµατος,
έχοντας πια γνώση όλων των διαφορετικών επιχειρηµάτων και προσεγγίσεων
σχετικών µε το πρόβληµα. Ακόµα, η δραστηριότητα της 2ης φάσης εµπεριέχει και
τα στοιχεία της αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησης των µαθητών. Η
αλληλεπίδραση µε την έκθεση όλων των απόψεων που καταγράφηκε ανάµεσα
στις οµάδες που ήταν επιφορτισµένες µε την επίλυση ενός προβλήµατος, µπορεί
να είναι πηγή γνωστικής προόδου.
9.2.Φάση ανοιχτού διαλόγου και κατασκευής παρόµοιων προβληµάτων.
Οι παρατηρήσεις µας, και κατά τη 3η φάση του ανοιχτού διαλόγου στην
αίθουσα της τάξης, δείχνουν τα θετικά αποτελέσµατα της συνεργασίας από τη
µια, και µιας γνωστικής διαµάχης από την άλλη, κατά την έρευνα της επίλυσης
του ανοιχτού προβλήµατος, και τον έλεγχο των επιχειρηµάτων µέσα στη
διαδικασία του ανοιχτού διαλόγου. Σε αυτή τη φάση οι µαθητές παρουσίασαν την
πορεία της στρατηγικής που ακολούθησαν κατά την 1η φάση, εξήγησαν τους
λόγους που µετέβαλαν τη στρατηγική τους στη 2η φάση, άκουσαν και συζήτησαν
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όλοι µαζί την όλη επιχειρηµατολογία σχετικά µε το πρόβληµα.
Αξίζει να αναφερθεί η έντονη διαµάχη µεταξύ των οµάδων Α΄ και άλλων
υποστηρικτών της, και της οµάδας ∆΄. Κάθε µία προσπαθούσε να πείσει τους
συνοµιλητές της για την ορθότητα των επιχειρηµάτων της. Στο κλείσιµο του
διαλόγου η αντιπαράθεση παρέµεινε ανοιχτή καθώς κάθε οµάδα επέµενε στο να
αξιολογεί τα δικά της επιχειρήµατα ως ορθότερα. Λύση τελική δε δόθηκε, ούτε
και έγινε κάποια παρέµβαση που να κατοχυρώνει ως ορθή τη µία ή την άλλη
άποψη.
Οι µαθητές µετά την συζήτηση γύρω από τις στρατηγικές του ανοιχτού
προβλήµατος µπόρεσαν µε σχετική ευκολία να περάσουν στη σύνθεση
παρόµοιων προβληµάτων. Συζητούσαν µεταξύ τους ανά 2 και προσπαθούσαν
αυτοσχεδιάζοντας να κατασκευάσουν σχετικά προβλήµατα. Συνεργαζόµενοι
µεταξύ τους συναποφάσισαν για το επίπεδο δυσκολίας του προβλήµατος, για τα
αριθµητικά δεδοµένα και τις διαστάσεις άλλων σχηµάτων, για τον τρόπο που θα
διατυπώσουν λεκτικά το πρόβληµα.
Η διαδικασία της σύνθεσης παρόµοιων προβληµάτων φάνηκε να αποτελεί
για τους µαθητές µια δηµιουργική µαθησιακή διαδικασία.
9.3. Θετικές επιδράσεις του ανοιχτού διαλόγου - Λύση παρόµοιου
προβλήµατος
Στην τελευταία αυτή φάση της ερευνητικής δραστηριότητας οι οµάδες
µαθητών ασχολήθηκαν µε την επίλυση ενός παρόµοιου προβλήµατος του
αρχικού. Με έκπληξη, ίσως, διαπιστώνει κανείς, πως οι 5 διαφορετικές
στρατηγικές επίλυσης που αναδύθηκαν στις δύο πρώτες φάσεις της έρευνας,
ουσιαστικά συγκλίνανε σε µία. Σε µια στρατηγική που ταυτίζεται µε το βασικό
συλλογισµό της οµάδας Α΄ κατά την πρώτη φάση της έρευνας: προσπαθούµε να
ερευνήσουµε και να διακρίνουµε µέσα στο σχήµα τρίγωνα (αντί τετράγωνα) όλων
των διαφορετικών πιθανών µεγεθών (αντί διαστάσεων).
Όλες οι οµάδες κινήθηκαν και ερεύνησαν το πρόβληµα µε βάση αυτή τη
στρατηγική. Οι 4 από τις 5 φτάσανε σε µια ολοκληρωµένη λύση, ενώ µια οµάδα,
η Ε΄, αν και εφάρµοσε την ίδια στρατηγική δεν κατόρθωσε να βρει όλα τα πιθανά
διαφορετικά µεγέθη τριγώνων, και έτσι η λύση της ήταν ατελής. Αυτό που επίσης
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προξενεί εντύπωση είναι η αλλαγή της ερευνητικής στάσης της οµάδας ∆΄.
∆ιαπιστώνεται αναµφισβήτητα, ότι η οµάδα αυτή, αν και µέχρι τη φάση του
ανοιχτού διαλόγου επέµεινε να υποστηρίζει µια διαφορετική στρατηγική που
ερχόταν σε σύγκρουση µε την στρατηγική της οµάδας Α΄ και των υποστηρικτών
της, όχι µόνο δεν επιµένει πια, αλλά φαίνεται να αποδέχεται αυτή τη στρατηγική
ως την πειστικότερη, αφού την χρησιµοποιεί, για να φτάσει στη λύση που
πιστεύει πως είναι σωστή. Φαίνεται πως, στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε
µετά τη φάση του ανοιχτού διαλόγου, η οµάδα αυτή σιωπηλά αποδέχτηκε και
πείστηκε για την ορθότητα µιας άλλης στρατηγικής, αναιρώντας τη δική της,
πιθανώς µέσα από κάποια εσωτερική διαδικασία αυτοελέγχου.
Η σύγκλιση των πολλαπλών στρατηγικών σε µια, φανερώνει τις θετικές
επιδράσεις του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης των διαφόρων απόψεων, και
από την άλλη δείχνει την αύξηση του ερευνητικού αισθητήριου των µαθητών.
Οι µαθητές έχοντας βιώσει µια εµπειρία µε την πρακτική ενός ανοιχτού
προβλήµατος φαίνεται να αποκτούν µια διαφορετική συµπεριφορά και στάση µε
ενισχυµένο το στοιχείο της ερευνητικής διάθεσης.

9.4. Παγιωµένες αντιλήψεις
Μια από τις επιδιώξεις αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας ήταν και η
ανίχνευση και ερµηνεία µαθησιακών εµποδίων που παράγονται από τη σχολική
πρακτική. Τα ερευνητικά ερωτήµατα, που έχουν σχέση µε τη συµπεριφορά των
µαθητών που βασίζεται στη σταθεροποιηµένη αντίληψη και πεποίθηση ότι ένα
πρόβληµα λύνεται σχετικά σύντοµα µε τη χρήση ενός αλγόριθµου, ότι κάθε
πρόβληµα απαιτεί µια ερµηνεία της εκφώνησης, πιστεύουµε ότι απαντώνται
θετικά, αφού διαφάνηκαν πρακτικές των µαθητών που απορρέουν από τέτοιες
αντιλήψεις.
Στην 1η

φάση της ερευνητικής δραστηριότητας, η πλειοψηφία των

µαθητών (οι 3 στις 5 οµάδες) απάντησε µε την ίδια στρατηγική:
Άθροισµα τετραγώνων δοσµένου πίνακα διαστάσεων ν×ν =
=Αριθµός τετραγώνων ν×ν + Αριθµός τετραγώνων 1×1
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Η επιλογή αυτής της στρατηγικής δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Οι
µαθητές ερµήνευσαν τα αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος µε τον εξής
συλλογισµό:
Ο αριθµός των 5 τετραγώνων που είναι ο αριθµός τετραγώνων του πίνακα
2×2, δεν µπορεί παρά να είναι τα 4 «απλά» και το 1 «εξωτερικό». Άρα, σε κάθε
πίνακα τετραγώνων, εµείς πρέπει να βρούµε πόσα είναι τα «απλά» και να
προσθέσουµε και το «εξωτερικό».
Η ερµηνεία αυτή των µαθητών, µε βάση την οποία κατασκευάσανε το
σχέδιο επίλυσης, φανερώνει πως οι µαθητές «είδαν» το πρόβληµα σαν ένα
πρόβληµα άσκησης και εφαρµογής. Ό,τι ισχύει για τον πρώτο πίνακα, αντίστοιχα
ισχύει και για τους υπόλοιπους, και αυτό που µένει είναι απλώς να εφαρµόσουµε
τα ισχύοντα και για τους υπόλοιπους πίνακες, σαν να εκτελούµε µια άσκηση
ρουτίνας. ∆ιαπιστώνουµε ότι η παγίωση της παραπάνω εσφαλµένης πεποίθησης ή
κανόνα του διδακτικού συµβολαίου, αντανακλά λίγο ή πολύ τις συνήθειες της
σχολικής πρακτικής, και αποτελεί εµπόδιο για το σχηµατισµό µιας κατάλληλης
αναπαράστασης ή ενός κατάλληλου συλλογικού ερµηνευτικού πλαισίου για την
επίλυση του ανοιχτού προβλήµατος.
Η προσκόλληση και εµµονή των µαθητών στις αριθµητικές ενδείξεις, στη
χρησιµοποίηση των αριθµών της εκφώνησης εκτελώντας τυπικές αλγοριθµικές
διαδικασίες, η δυσκολία τους να δεχθούν ότι µπορούν να υπάρξουν πολλές
ερµηνείες της εκφώνησης, έχουν άµεση σχέση µε τις παρενέργειες της
καθηµερινής σχολικής πρακτικής, όπου υπονοούµενοι κανόνες του διδακτικού
συµβολαίου έχουν ριζώσει µε τη δύναµη της συνήθειας στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον.

9.5. ∆ιαφαινόµενες στάσεις των µαθητών
Η γνωριµία µε την πρακτική του ανοιχτού προβλήµατος αποτέλεσε ένα νέο
στοιχείο εµπειρίας για τους µαθητές. Το βίωµα µιας νέας εµπειρίας είναι δυνατό
να προκαλέσει διάφορα συναισθήµατα, νέες ιδέες και πρακτικές.
Οι µαθητές µέσα από αυτήν την εµπειρία τους δε θα ήταν δυνατό να
αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη και συνειδητή κριτική άποψη και εικόνα για τη
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συµπεριφορά τους, αλλά οπωσδήποτε απόκτησαν και εξέφρασαν κάποιες στάσεις
σε σχέση µε τη καινούρια εµπειρία τους.
Κρίνουµε πως οι στάσεις των µαθητών που αποκτήθηκαν µέσα από αυτή τη
διαδικασία είναι θετικές, και αυτό συνάγεται από:
-

την έντονη κινητικότητα και δραστηριότητα στην ερευνητική τους
συµπεριφορά.

-

το ενδιαφέρον που διαφάνηκε κατά την εργασία της κατασκευής
παρόµοιων προβληµάτων.

-

τις διάφορες τοποθετήσεις τους και αξιολογήσεις τους στο τέλος της
φάσης του ανοιχτού διαλόγου.
Η πλειονότητα των µαθητών έδειξε να έχει επηρεαστεί θετικά από την

εµπειρία µε το ανοιχτό πρόβληµα. Στις τοποθετήσεις των µαθητών φάνηκε να
κυριαρχεί η άποψη ότι βιώσανε µε ευχάριστο τρόπο τη διαδικασία της
ενασχόλησης µε το ανοιχτό πρόβληµα, και η άποψη ότι κάνανε µεν Μαθηµατικά
αλλά µε διαφορετικό τρόπο από το συνηθισµένο. Επίσης ως θετική στάση
ερµηνεύεται η καταγραφή

συµπεριφορών όπως η επιθυµία των µαθητών να

κατανοήσουν και να λύσουν το πρόβληµα, η θέλησή τους να το αποτελειώσουν,
η περιέργειά τους να ακούσουν άλλους τρόπους λύσης και να ανταλλάξουν
γνώµες και απόψεις.
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10. Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Η µαθησιακή διαδικασία έρευνας ενός ανοιχτού προβλήµατος στην τάξη
αποτελεί ένα πολυσύνθετο γεγονός, το οποίο φέρνει µια νέα διάσταση και
δυναµική στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών. Η πρακτική της έρευνας του
ανοιχτού προβλήµατος µπορεί να προκαλέσει µαθησιακές καταστάσεις που
χαρακτηρίζονται από έκπληξη και αβεβαιότητα γιατί ανασύρει στην επιφάνεια
ρητούς ή υπονοούµενους κανόνες του διδακτικού συµβολαίου, και παγιωµένες
πεποιθήσεις ή αντιλήψεις που οφείλονται στην παραδοσιακή σχολική πρακτική.
Εκπαιδευτικοί και µαθητές βιώνουν συνήθως ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που
καθορίζεται από την καθηµερινή σχολική ρουτίνα (εφαρµογή των Αναλυτικών
Προγραµµάτων, επαναλήψεις, καθηµερινές υποχρεώσεις, βαθµολογίες, άγχος για
την εξάντληση της σχολικής ύλης).
Η ενασχόληση µε το ανοιχτό πρόβληµα, όπως διαπιστώσαµε τόσο από την
παρατήρηση της συµπεριφοράς των οµάδων όσο και από τις κοινές συζητήσεις
στην ολοµέλεια της τάξης, µπορεί να συµβάλλει στη ρήξη µε τις παρενέργειες
των καθηµερινών σχολικών πρακτικών και στο ξεπέρασµα των εµποδίων που
απορρέουν από αυτές. Το ανοιχτό πρόβληµα αποτελεί ένα πρόσφορο και
κατάλληλο µέσο για την καλλιέργεια της ερευνητικής στάσης των µαθητών. Με
το διαφορετικό χαρακτήρα που έχει σε σχέση µε άλλα είδη προβληµάτων
δηµιουργεί σηµαντικές ιδιαιτερότητες : από την εκφώνηση δεν προκύπτει η
µέθοδος ούτε η λύση, η εκφώνηση µπορεί να ερµηνευτεί µε πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους, η λύση µπορεί να προσεγγιστεί µε πολλές στρατηγικές,
οι συνδέσεις των δεδοµένων µε τα ζητούµενα δεν προκύπτουν οπωσδήποτε από
συνδυασµούς γνωστών εννοιών και εργαλείων, η ανάθεση της ευθύνης του
προβλήµατος στους µαθητές προξενεί ένα κλίµα αβεβαιότητας. Αυτές όµως οι
ιδιαιτερότητες είναι και τα πλεονεκτήµατα που κάνουν τα ανοιχτά προβλήµατα
να ξεχωρίζουν από άλλες τυπικές δραστηριότητες, είναι αυτές που τα καθιστούν
µία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση στη ∆ιδασκαλία των Μαθηµατικών.
Πιστεύουµε ότι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της ερευνητικής στάσης των
µαθητών στα Μαθηµατικά είναι ένα ζήτηµα µεγάλης σπουδαιότητας και
σηµασίας για τη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών µέσα από το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών
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(2002), ενώ αναφέρεται στην ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβληµάτων
στους ειδικούς σκοπούς, θα έπρεπε κατά τη γνώµη µας να απέδιδε µεγαλύτερη
βαρύτητα στη σύνδεση αυτού του ειδικού σκοπού µε την καλλιέργεια
ερευνητικής στάσης. Ελπίζουµε πως σε µια µελλοντική βελτίωση των
Αναλυτικών Προγραµµάτων θα συµπεριληφθεί αυτή η προσέγγιση, και πως το
ανοιχτό πρόβληµα ή οποιαδήποτε άλλη µορφή δράσης προωθεί την ερευνητική
συµπεριφορά και στάση των µαθητών, θα κατέχει µια σηµαντική θέση ανάµεσα
στους άλλους σκοπούς της ∆ιδασκαλίας των Μαθηµατικών. Οπωσδήποτε, είναι
και παραµένει στην ευχέρεια των εκπαιδευτικών, να αποπειρώνται την εισαγωγή
της πρακτικής του ανοιχτού προβλήµατος, σαν ένα πραγµατικά ενδιαφέρον µέσο
εναλλακτικής προσέγγισης της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών.

64

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βαϊνάς Κ., Η επίδραση της Μορφολογικής Ψυχολογίας στη ∆ιδακτική
Μαθηµατικών, Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών V, Gutenberg, Αθήνα
2000.
Γαγάτσης Α., Θέµατα ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, εκδ. Αφων Κυριακίδη,
Θεσ/νίκη 1991.
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) των
Μαθηµατικών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002 Αθήνα.
Καλαβάσης Φ., Η διευρυµένη θέαση των Μαθηµατικών µέσω της ∆ιδακτικής,
Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών V, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000.
Κανάκης Ι., Η οργάνωση της διδασκαλίας µε οµάδες εργασίας, Αθήνα 1987.
Κολέζα Ε., Γνωσιολογική και ∆ιδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών
Μαθηµατικών Εννοιών, Αθήνα 2000.
Κολέζα Ε., Μακρής Κ., Σούρλας Κ., Θέµατα ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών,
Gutenberg, Αθήνα 1993.
Κόσυβας Γ., Η πρακτική του Ανοιχτού προβλήµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο,
Gutenberg, Αθήνα 1996.
Ματσαγγούρας Η., Η Σχολική Τάξη, εκδ. Αθήνα 2000, 1998.
Ματσαγγούρας Η., Οµαδοσυνεργατική ∆ιδασκαλία, 1995, Αθήνα.
Οικονόµου Π., Η Επίλυση Προβλήµατος στην Ελληνική Μαθηµατική
Εκπαίδευση, Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙΙ, Gutenberg, Αθήνα
1997.
Πατρώνης Τ., Σπανός ∆., Σύγχρονες Θεωρήσεις και Έρευνες στη Μαθηµατική
Παιδεία, εκδ. Γ. Πνευµατικού, Αθήνα 1996.
Τρούλης Γ., Τα Μαθηµατικά στο ∆ηµοτικό Σχολείο, εκδ. Γρηγόρη, 1992 Αθήνα.
Φιλίππου Γ., Χρίστου Κ., ∆ιδακτική των Μαθηµατικών, εκδ. ∆αρδανος, Αθήνα
1995.
Χατζηπαντελής Θ., Σκέψεις για τη χρήση της µεθόδου της κατευθυνόµενης
εργασίας στην εκπαίδευση, στο Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών 5,
Gutenberg, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2000.

65

Χιονίδου-Μοσκόφογλου Μ., Θεµελιακή Θεωρία για την Αλλαγή του Ρόλου των
Εκπαιδευτικών στα Μαθηµατικά, Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών V,
Gutenberg, Αθήνα 2000.
Arsac G., Germain G., Mante M., Probleme Ouvert et Situation-Probleme, IREM,
Academie de Lyon, 1991.
Cockcroft Report, Mathematics Counts, Report for the committee of inquiry into
the teaching of mathematics in schools, London H.M.S.O., 1982.
Elliot J., Action Research for Educational Change, Open University Press, 1991.
Nohda N., Problem solving using “open-ended problems” in mathematics
teaching, in Burkhardt, Stacey eds.
Pehkohen E., Using open-ended problems in mathematics, in ZDM, April 1995/2.
Schoenfeld A., Learning to think mathematically: Problem solving,
metacognition, and sense making in Mathematics, in Handbook of research
on mathematics teaching and learning, Edited by D. Grouws, 1992 National
Council of Teachers of Mathematics.
Kemmis S., Henry C., «Βήµα το Βήµα προς την Έρευνα ∆ράσης: Οδηγός για
τους εκπαιδευτικούς», στο Εκπαιδευτική Κοινότητα, Σεπτέµβριος 1993.
Polya G., Πώς να το λύσω, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1991.
Oliveira R.D.- Oliveira M.D., Για µια εναλλακτική έρευνα, η µεθοδολογία της
αγωνιστικής παρατήρησης, Αυτοµόρφωση τ. 2, εκ. ΚΕΜΕΑ, Αθήνα 1984.

66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

