2 x4=8
8:4= 2

Εισαγωγη
Η χαμηλή επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά αποτελεί σημαντικό πρόβλημα (Dowker,
2007), με το 21% των δωδεκάχρονων που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο να μην έχουν κατορθώσει να κατακτήσουν το προσδοκώμενο μαθηματικό επίπεδο, και με το 5% να
αποτυγχάνουν ακόμα και στην κατάκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων που αναμένεται από έναν
επτάχρονο μαθητή (Gross, 2007). Το μέσο ποσοστό χαμηλής επίδοσης των δεκαπεντάχρονων μαθητών στα μαθηματικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέμεινε ουσιαστικά το ίδιο χαμηλό στις εξετάσεις διεθνούς αξιολόγησης PISA 2012 (22,1%) σε σύγκριση
με τις εξετάσεις PISA 2009 (22,3%), γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι οι χώρες της Ε.Ε.
δεν σημειώνουν επαρκή πρόοδο στην κατεύθυνση της μείωσης των χαμηλών αυτών ποσοστών. Το μέσο ποσοστό μαθητών με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά στις εξετάσεις PISA
2015 στην Ελλάδα ήταν 36%, ενώ στο σύνολο των μαθητών η Ελλάδα κατέλαβε την 32η
θέση ανάμεσα στις 35 χώρες του Οργανισμού, υπογραμμίζοντας έτσι τη δυσκολία τους να
αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε δραστηριότητες που απαιτούν ανώτερη μαθηματική σκέψη
και συλλογιστική ικανότητα, αλλά και σε καθημερινές περιστάσεις όπου καλούνται να αξιοποιήσουν σχολικές γνώσεις και δεξιότητες στα μαθηματικά με αυτόνομο και δημιουργικό
τρόπο. Ειδικότερα, οι μαθητές που σημείωσαν χαμηλά σκορ στα Μαθηματικά φαίνεται πως
αδυνατούν να υπολογίσουν την ακριβή τιμή πώλησης ενός αντικειμένου μετατρέποντας την
αξία του σε άλλο νόμισμα, καθώς και να συγκρίνουν την τελική απόσταση δύο διαφορετικών
διαδρομών (ΟECD, 2016).
Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να διατηρείται και μετά την ενηλικίωση, και εκτιμάται ότι το
ένα πέμπτο των ενηλίκων έχουν φτωχότερες αριθμητικές δεξιότητες από αυτές που απαιτούν οι καταστάσεις της καθημερινότητας (Williams et al., 2003). Τα παιδιά με χαμηλή μαθηματική επίδοση που ολοκληρώνουν το γυμνάσιο είναι περισσότερο πιθανό να είναι άνεργοι ή
να λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς (Rivera-Batiz, 1992). Σε γενικές γραμμές, στον δυτικό
κόσμο η μαθηματική ικανότητα θεωρείται κρίσιμης σημασίας στο να πετύχει κάποιος (Ancker
& Kaufman, 2007), με τις ανεπαρκείς μαθηματικές δεξιότητες να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στις ευκαιρίες που προσφέρονται στη ζωή, συγκριτικά με τη χαμηλή επίδοση σε γραφή
και ανάγνωση (Parsons & Bynner, 2005).
Οι δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης στα Μαθηματικά μπορεί να οφείλονται σε πλήθος παραγόντων. Οι εγγενείς δυσκολίες, που πηγάζουν από τη φύση του ίδιου του μαθήματος, και η ανεπαρκής διδασκαλία του γνωστικού
αντικειμένου, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας αλλά και τις αναχρονιστικές αντιλήψεις σε σχέση με τα Μαθηματικά, φαίνεται ότι αποτελούν τους κυριότερους. Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες ενός μαθητή ενδέχεται να
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οφείλονται σε μαθησιακές δυσκολίες στα Mαθηματικά. Στην τελευταία περίπτωση, οι γνωστικές δεξιότητες που φαίνονται να είναι ελλειμματικές παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια από
άτομο σε άτομο (Karagiannakis, Baccaglini-Frank, & Roussos, 2017). Όμως, ανεξάρτητα από
τη φύση των δυσκολιών, αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεχόμενες αποτυχίες στις πρώτες τάξεις
του δημοτικού, οι οποίες συχνά παγιώνονται με το πέρασμα του χρόνου λόγω της ιεραρχικής φύσης του μαθήματος των μαθηματικών, προκαλούν σοβαρό άγχος και αποστροφή
στις επόμενες τάξεις, τη λεγόμενη μαθηματικοφοβία. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό τυχόν
δυσκολίες στα Μαθηματικά να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά από τις πρώτες
κιόλας τάξεις του Δημοτικού.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών και συνεπώς η βελτίωση των μαθηματικών επιδόσεων όλων των μαθητών συνιστούν διαρκή πρόκληση για την εκπαιδευτική
κοινότητα, με τα μέλη της να ταλαντεύονται μεταξύ των παραδοσιακών δασκαλοκεντρικών
μεθόδων διδασκαλίας και των καινοτόμων μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας.
Οι δασκαλοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας στα Μαθηματικά βασίζονται στην επίδειξη από τον δάσκαλο συγκεκριμένων τεχνικών επίλυσης μιας άσκησης, τις οποίες ο μαθητής καλείται να αναπαραγάγει μέσω συγκεκριμένου τύπου ασκήσεων. Συγκεκριμένα, στα
πλαίσια της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, ο μαθητής αναμένεται να εφαρμόζει την τεχνική του δασκάλου συχνά μηχανικά και σε ατομική βάση με επαναλαμβανόμενες τυποποιημένες δραστηριότητες, προκειμένου να την κατακτήσει. Με άλλα λόγια, δίνεται έμφαση στην αυτοματοποίηση της εκάστοτε διαδικασίας που οδηγεί στο σωστό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ζητείται από τον μαθητή να αποστηθίσει ότι 6 × 8 = 48 ή αλλιώς,
αν δεν μπορεί να το παπαγαλίσει, να το υπολογίζει ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση όπου
6 × 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8.
Στον αντίποδα των παραπάνω, οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας δεν επικεντρώνονται στη μονομερή παρουσίαση τεχνικών, αλλά προάγουν την ανακάλυψη της μαθηματικής γνώσης μέσω της ενεργού εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Clements
& Battista, 1990) και συνεπώς συμβάλλουν στην καλλιέργεια της μαθηματικής τους σκέψης.
Στόχος της μαθητοκεντρικής προσέγγισης είναι τα παιδιά να γνωρίσουν και να εξασκηθούν
σε εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, αφού όμως πρώτα τις κατανοήσουν,
ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κάθε φορά τη βέλτιστη λύση. Για παράδειγμα, ο μαθητής
δεν είναι απαραίτητο να αποστηθίσει ότι 6 × 8 = 48, μιας και μέσω της μαθησιακής διαδικα
σίας ανακαλύπτει εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού των γινομένων της προπαίδειας, π.χ.
6 × 8 = (5 × 8) + (1 × 8) = 40 + 8 = 48 ή 6 × 8= (3 × 8) + (3 × 8) = 24 + 24 = 48, με ενδεχόμενη
χρήση εποπτικού υλικού. Συνεπώς, η μαθητοκεντρική διδασκαλία, μετατοπίζοντας το βάρος
από τη μηχανική εκτέλεση διαδικασιών στη βαθύτερη κατανόηση και συνειδητή εφαρμογή
τους, προάγει την ευέλικτη και αυτόνομη μαθηματική σκέψη και όχι τη στείρα απομνημόνευση.
Αν και τα ερευνητικά ευρήματα αναφορικά με το ποια από τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις διδασκαλίας διασφαλίζει την υψηλότερη μαθηματική επίδοση είναι αμφιλεγόμενα, η
μετα-ανάλυση που πραγματοποίησε ο Gersten και οι συνεργάτες τους (2009) προτείνει εφτά
διδακτικές πρακτικές που αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές, ειδικά για τα παιδιά
που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά. Αυτές είναι οι ακόλουθες:
• Η ρητή ή σαφής διδασκαλία: Ο εκπαιδευτικός έχει ένα ξεκάθαρο μοντέλο με συγκεκριμένα βήματα για να λύσει ένα πρόβλημα, σκεπτόμενος δυνατά και εξηγώντας με κατανοητό τρόπο τι κάνει. Διδάσκει τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις, παρουσιάζει πολλά
παραδείγματα και παρέχει άμεση διορθωτική ανατροφοδότηση στους μαθητές την ώρα
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της εξάσκησης. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι ο πολλαπλασιασμός είναι
στην ουσία μια επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, δηλαδή ότι 4 × 6 (τέσσερα επί έξι) σημαίνει
6+6+6+6=24.
Η οπτική αναπαράσταση: Ο εκπαιδευτικός κάνει χρήση οπτικών αναπαραστάσεων (σκίτσα, γραφικές αναπαραστάσεις), προκειμένου να εξηγήσει και να απλοποιήσει το πρόβλημα. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός, για να εξηγήσει τον πολλαπλασιασμό 4 × 6 ως
και ζητάει από τα παιδιά να
επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, δείχνει την εικόνα
βρουν έναν γρήγορο τρόπο για να υπολογίσουν τα πόδια που έχουν όλες οι μύγες μαζί.
Αφού η μία μύγα έχει 6 πόδια, τότε οι 4 μύγες έχουν 6 + 6 + 6 + 6 ή αλλιώς 4 φορές από
6 πόδια, δηλαδή 24 πόδια.
Η λεκτικοποίηση: Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τον μαθητή να διατυπώσει με δικά του
λόγια τα βήματα μιας διαδικασίας, για παράδειγμα τι έκανε για να βρει πόσα πόδια έχουν
οι μύγες του προηγούμενου ερωτήματος. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές μοιράζονται τη
μαθηματική τους σκέψη ελέγχοντας ταυτόχρονα κατά πόσο έχει νόημα.
Η χρήση πολλαπλών παραδειγμάτων. Ο δάσκαλος επιλέγει και διατάσσει τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιήσει, με σκοπό να παρουσιάσει στους μαθητές τις διαφορετικές
περιπτώσεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένου τύπου ασκήσεις δίνοντας έμφαση στα κοινά τους χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, όταν ο δάσκαλος διδάσκει την έννοια της διαίρεσης θα πρέπει, εκτός από παραδείγματα με τέλεια διαίρεση (π.χ. 6:2) , να παρουσιάσει
παραδείγματα με ατελείς διαιρέσεις (π.χ. 7 : 2), διαιρέσεις με διαιρέτη και διαιρετέο το 1
(π.χ. 1 : 2, 2 : 1), ακόμα και παραδείγματα με διαιρέτη και διαιρετέο το 0 (π.χ. 5 : 0, 0 : 5).
Τα ευρετικά μοντέλα και/ή η παρουσίαση πολλαπλών στρατηγικών. Τα ευρετικά μοντέλα είναι μια μέθοδος η οποία μοντελοποιεί μια γενική προσέγγιση για την επίλυση
προβλημάτων, εξισώσεων, νοερών υπολογισμών, κ.λπ. Για παράδειγμα, οι καρτέλες
«Προπαίδεια» (συμπληρωμένη καρτέλα) και «Πυθαγόρειος πίνακας» (συμπληρωμένη
καρτέλα) που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν βιβλίο αποτελούν ευρετικά μοντέλα με
τα οποία ο μαθητής μπορεί να μάθει την προπαίδεια βασιζόμενος σε άλλα γινόμενα
που ήδη ξέρει ή ανακαλύπτοντας σχέσεις μεταξύ των γινομένων (π.χ. αντιμεταθετική
ιδιότητα). Η παρουσίαση πολλαπλών στρατηγικών έγκειται στην παρουσίαση από τον
δάσκαλο διαφορετικών τρόπων για την επίλυση του ίδιου προβλήματος. Για παράδειγμα, το 4 × 6 μπορεί να υπολογιστεί ως 4 × 6 = (2 × 6) + (2 × 6) = 12 + 12 = 24 ή 4 × 6 =
(5 × 6) – (1 × 6) = 30 – 6 = 24 ή 4 × 6 = (4 × 3) + (4 × 3) = 12 + 12 = 24.
Η συνεχής ανατροφοδότηση. Ο εκπαιδευτικός ή ο γονιός στέκεται δίπλα στο παιδί και
συζητά μαζί του, παρατηρεί πώς ανταποκρίνεται στις δραστηριότητες, ρωτάει συνεχώς
πώς έφτασε στο αποτέλεσμα, αναζητά την αιτία του λάθους μέσα από τη συζήτηση και
του δίνει την ευκαιρία αυτοελέγχου και αυτοδιόρθωσης. Με άλλα λόγια λειτουργεί ως
προπονητής και όχι ως αξιολογητής. Η πρακτική αυτή γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική
όταν ο εκπαιδευτικός είναι ενημερωμένος αναφορικά με τον τρόπο που μαθαίνει κάθε
μαθητής και το γενικότερο μαθηματικό του προφίλ.
Η διδασκαλία συνομηλίκων. Τα παιδιά παρατηρούν και ανταλλάσσουν γνώμες γι’ αυτό
που βλέπουν, προσπαθούν μαζί να το εξηγήσουν, συζητούν πώς έλυσαν μια άσκηση,
συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους, εξασκούνται εναλλάσσοντας ρόλους (π.χ. ο ένας
απαντά και ο άλλος ελέγχει). Η έρευνα δείχνει πως είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η
διδασκαλία που παρέχεται από έναν μαθητή μεγαλύτερης τάξης (προπονητής) σε έναν
μαθητή μικρότερης (Baker, Gersten, & Lee, 2002).
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Οι δύο τόμοι του βιβλίου «Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει»
αξιοποιούν πλήρως τις παραπάνω τεχνικές διδασκαλίας μέσω δραστηριοτήτων που περιέ
χουν. Έτσι, στον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να ακολουθήσει έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας της προπαίδειας σε ατομική ή ομαδική βάση, ή και στον γονιό που προσπαθεί
να βοηθήσει το παιδί του στο σπίτι, υλοποιώντας τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
στους δύο αυτούς τόμους, δίνεται η δυνατότητα:
• να εφαρμόσει τη ρητή διδασκαλία (π.χ. Δραστηριότητα 9, σελ. 199),
• να παρουσιάσει την έννοια ή τη διαδικασία που θέλει μέσω οπτικών αναπαραστάσεων
(π.χ. Δραστηριότητα 10, σελ. 199),
• να προκαλέσει τον μαθητή να λεκτικοποιήσει αυτό που επιχειρεί να μάθει (π.χ. Δραστηριό
τητα 2, σελ. 192-193),
• να παρουσιάσει πολλαπλά παραδείγματα (π.χ. Δραστηριότητα 7.4, σελ. 197),
• να χρησιμοποιήσει ευρετικά μοντέλα και να παρουσιάσει διαφορετικές στρατηγικές για
έναν συγκεκριμένο τύπο ασκήσεων (π.χ. Δραστηριότητα 12, σελ. 201),
• να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες πρακτικές προκειμένου να λαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση από τον μαθητή (π.χ. Δραστηριότητα 7, σελ. 20),
• να προκαλέσει διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων (π.χ. Δραστηριότητα 4, σελ. 194).
Ωστόσο, καθεμία από τις παραπάνω τεχνικές διδασκαλίας που μπορεί να είναι ωφέλιμη
για έναν μαθητή δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να λειτουργήσει και για τους υπόλοιπους, δεδομένου ότι καθένας έχει τα δικά του δυνατά και αδύναμα σημεία στα Μαθηματικά. Συνεπώς,
αυτό που πρωτεύει είναι ο προπονητής να γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή, καθώς επίσης τις ιδιαίτερες ικανότητές του, δηλαδή το μαθηματικό του προφίλ. Ο εντοπισμός
και η αξιοποίηση των δυνατών σημείων των μαθητών στον σχεδιασμό ενός προγράμματος
αντιμετώπισης των δυσκολιών του στα Μαθηματικά θεωρείται μείζονος σημασίας, προκειμένου να βιώσει επιτυχία ο μαθητής και να αναπτύξει τα απαραίτητα θετικά κίνητρα για να
συνεχίσει την προσπάθεια (Καραγιαννάκης, 2018). Αντιθέτως, τα προγράμματα παρέμβασης
που στοχεύουν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος με τον παραδοσιακό τρόπο οδηγούν τον μαθητή σε αυξημένο άγχος, σε μειωμένο κίνητρο και σε έναν φαύλο κύκλο
αποτυχιών (Ma, 1999· Maloney, Risko, Ansari, & Fugelsang, 2010), που τον αποθαρρύνουν
να εμπλακεί ενεργά με το αντικείμενο (Karagiannakis & Cooreman, 2014). Έτσι, ο μαθητής
συνεχίζει να εκτίθεται σε περαιτέρω αποτυχίες και το πρόβλημα απλά ανακυκλώνεται.
Επιπροσθέτως, η χρήση αυθεντικών υλικών της καθημερινότητας (τραπουλόχαρτα, νομίσματα, μεζούρα) που προτείνεται στους δύο τόμους του βιβλίου «Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει» βοηθά τους μαθητές αφενός να αντιληφθούν με χειροπιαστό τρόπο και εντός ενός οικείου πλαισίου τις μαθηματικές έννοιες που παρουσιάζονται,
τονώνοντας το αίσθημα αυτοπεποίθησης και καλλιεργώντας θετική στάση απέναντι στο
μάθημα των μαθηματικών, και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες
αυτές στην καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας τελικά στην τόνωση του αισθήματος της
αποτελεσματικότητας σε σχέση με την εκμάθηση της προπαίδειας.
Το δίτομο βιβλίο «Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει» παρουσιάζει εναλλακτικές στρατηγικές εκμάθησης των βασικών γινομένων της προπαίδειας και
των αντίστοιχων πηλίκων, οι οποίες στηρίζονται στην κατανόηση και όχι σε τρικ που απλώς
υπερφορτώνουν τη μνήμη και μετά από λίγο καιρό ξεχνιούνται ή μπερδεύονται μεταξύ τους.
Από τις στρατηγικές αυτές κάθε μαθητής ενθαρρύνεται να επιλέξει εκείνη ή εκείνες που του
ταιριάζουν, δηλαδή τον βολεύουν, ανάλογα με τις ανάγκες του ή, αλλιώς, ανάλογα με το
ατομικό μαθηματικό του προφίλ.
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Με άλλα λόγια, οι διαφοροποιημένες δραστηριότητες των βιβλίων επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τα δυνατά σημεία κάθε μαθητή, ώστε να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες τους
στις μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες που πραγματεύονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
κατάκτηση της προπαίδειας και των αντίστοιχων πηλίκων πολλές φορές μετατρέπεται σε
συνεχή πηγή δυσκολιών για μαθητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, καθώς αποτελεί μια
βασική δεξιότητα που πρέπει να διαθέτει ένας μαθητής τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια σειρά από διαδικασίες
όπως κάθετος πολλαπλασιασμός, κάθετη διαίρεση, πράξεις με κλάσματα, δυνάμεις, εξισώσεις κ.ά.
Γιάννης Καραγιαννάκης, Phd
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