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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΙΑΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ 

 
Χαβιάρης Πέτρος 

 
 

1.Θεωρητικό πλαίσιο 
Αν στις ανθρώπινες σχέσεις ζητούμενο είναι να μπορεί ο ένας να μπαίνει στη 

θέση του άλλου, να συναισθάνεται τα προβλήματά του και μ΄ αυτόν τον τρόπο να 
συλλογιέται τις δικές του εμπειρίες και ενέργειες, ανάλογα θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τις σχέσεις των μελών μιας τάξης στα μαθηματικά. Το να μπορεί ο 
ένας μαθητής να κατανοεί τον τρόπο σκέψης, τα συναισθήματα και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο συμμαθητής του και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναστοχάζεται 
τη δική του μαθηματική δραστηριότητα και να αποδέχεται κάθε «διαφορετικό» ως 
ισότιμο, τότε η μελέτη των τρόπων με τους οποίους η διδασκαλία των μαθηματικών 
μπορεί να στηριχθεί στην ενσυναίσθηση (Yalom, 2004) και να εξυπηρετήσει τέτοιους 
σκοπούς αποκτά σημαντικό ενδιαφέρον.  

Προς αυτή την κατεύθυνση στη Διδακτική των Μαθηματικών έχουν 
αναπτυχθεί προσεγγίσεις που μελετούν συνθήκες της μάθησης και τη διδασκαλίας οι 
οποίες εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στους συμμετέχοντες. Ένας βασικός 
προσανατολισμός του ερευνητικού ενδιαφέροντος στη Διδακτική των Μαθηματικών 
είναι η μελέτη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη και η σχέση της με 
τη μάθηση των μαθηματικών. Το διδακτικό συμβόλαιο του Brousseau 
(Καλαβάσης,1994), οι κοινωνικές και κοινωνικο-μαθηματικές νόρμες που 
εγκαθιδρύονται στη σχολική τάξη των μαθηματικών (Yackel & Cobb,1996), καθώς 
επίσης και οι μετα-διαλογικοί κανόνες που «σιωπηρά» ρυθμίζουν τις διαπροσωπικές 
και ενδοπροσωπικές συνδιαλλαγές κατά την επικοινωνία των μελών μιας ομάδας στα 
μαθηματικά (Sfard,2001) αποτελούν θεωρητικές κατασκευές που επιχειρούν να 
ερμηνεύσουν τη σχέση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών μιας τάξης 
με τη μάθηση των μαθηματικών. 

Ένας άλλος βασικός προσανατολισμός στην έρευνα για τη μάθηση και τη 
διδασκαλία των μαθηματικών είναι η μελέτη της ανάπτυξης μεταγνωστικών 
διαδικασιών των μαθητών κατά τη μαθηματική τους δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη 
ερευνητική κατεύθυνση είναι συνέπεια της έμφασης που έχει δοθεί στο ρόλο της 
απόκτησης συνείδησης από τους ίδιους τους μαθητές των ενεργειών τους καθώς 
μαθαίνουν μαθηματικά και των διαδικασιών αυτορρύθμισής τους (Kilpatrick,1985). 
Η αυτοαξιολόγηση ή η αξιολόγηση της σκέψης του άλλου, η οργάνωση ενός σχεδίου 
δράσης, η επιλογή στρατηγικών και ο έλεγχος της προόδου των ενεργειών του από 
τον ίδιο το μαθητή αποτελούν μεταγνωστικές διαδικασίες στις οποίες έχουν εστιάσει 
αρκετοί ερευνητές δείχνοντας τις θετικές συνέπειες της ανάπτυξής τους στη μάθηση 
των μαθηματικών(Goos et.al.,2002- Dekker et.al,2006).  

Κύριος τόπος ανάπτυξης των ερευνών που εστιάζουν στο ρόλο της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην ανάπτυξη μεταγνωστικών διαδικασιών είναι τα 
συνεργατικά περιβάλλοντα (Χαβιάρης,2006). Βασικά συμπεράσματα των ερευνών 
αυτών είναι: 

- Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη παραγωγικών συνεργασιών στα 
μαθηματικά διαδραματίζει η παγίωση συγκεκριμένων συμπεριφορών από τους 
συμμετέχοντες κατά τη συνεργασία τους στα μαθηματικά. Η αποδοχή αυτών των 
συμπεριφορών από τα μέλη της ομάδας διαμορφώνει διακριτούς ρόλους (π.χ. του 
βοηθού και του βοηθούμενου) οι οποίοι μεταβάλλονται δύσκολα (Good et al. 1992).  
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- Η συνεργατική διδασκαλία που εστιάζεται σε μεταγνωστικές διαδικασίες 
έχει θετική επίδραση στη μάθηση των μαθηματικών. Οι διαδικασίες αυτές 
αναπτύσσονται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων, καθώς ο ένας 
προσφέρει τη σκέψη του στον άλλο για αξιολόγηση και καθώς ο ένας δρα ως κριτής 
της σκέψης του άλλου. Η ανάπτυξη μεταγνωστικών διαδικασιών στο μαθητή 
σχετίζεται με την ανάπτυξη μεταγνωστικών συζητήσεων μεταξύ των μαθητών μιας 
ομάδας(Kramarski et al, 2002).  

-Η μαγνητοσκοπημένη συζήτηση αποτελεί ένα πρόσφορο περιβάλλον 
αναστοχασμού των μελών μιας ομάδας στο μάθημα των μαθηματικών(Furinghetti, 
2000). 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε πώς μαθητές με 
διαφορετικές απόψεις για τη συνεργασία στα μαθηματικά και διαφορετικές απόψεις 
για το ρόλο το δικό τους και το ρόλο των άλλων στη μαθηματική τους δραστηριότητα 
μπορούν να αναστοχαστούν τις ενέργειές τους στα μαθηματικά και να 
δημιουργήσουν συνθήκες συνεργασίας με ισότιμη συμμετοχή. 

 
2.Μέθοδος 

Σύμφωνα με τον Yin (2002), η μελέτη περίπτωσης αποτελεί μια εμπειρική 
μέθοδο, η οποία επιτρέπει την εμβάθυνση και τη συστηματική ανάλυση φαινομένων 
που συνθέτουν τη ζωή μιας μονάδας ή μιας ομάδας παρατηρώντας συμπεριφορές στο 
φυσικό περιβάλλον.  Επιπλέον, η επιλογή διαφορετικών περιπτώσεων από την ίδια 
ερευνητική οντότητα επιτρέπει τη σύγκριση των περιπτώσεων αυτών και τη 
δημιουργία μιας περισσότερο ολιστικής αντιμετώπισης του προς διερεύνηση θέματος 
(Jensen & Rodgers, 2001).  Προκειμένου να εμβαθύνουμε στις διαφοροποιήσεις που 
παρουσιάζουν οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές αναστοχάζονται την 
κοινωνικομαθηματική τους συμπεριφορά δημιουργήσαμε διαφορετικές περιπτώσεις 
μελέτης ομάδων μαθητών στηριζόμενοι στη μέθοδο της συνδυαστικής μελέτης 
περιπτώσεων (patchwork case studies).  

Η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζουμε στην παρούσα εργασία αποτελεί 
μέρος ευρύτερης ερευνητικής εργασίας. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα 
τυπικό δημόσιο Δημοτικό Σχολείο των Αθηνών στην Ε΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 
2003-04 και είχε διάρκεια περίπου 6 μήνες. Στην τάξη αυτή φοιτούσαν 18 μαθητές 
από τους οποίους 9 ήταν κορίτσια και 9 αγόρια. Οι 13 μαθητές ήταν ελληνικής 
καταγωγής και οι 5 άλλης καταγωγής (2 από την Αλβανία, 2 από την Ουκρανία και 1 
από τη Σριλάνκα).  

Οι μαθητές κάθε μικρής ομάδας(2 ατόμων) συνεργάζονταν 4 φορές την 
εβδομάδα στη διδασκαλία των μαθηματικών που πραγματοποιούσε η δασκάλα της 
τάξης. Μία φορά την εβδομάδα παρατηρούσαν, παρουσία του ερευνητή, μία 
μαγνητοσκοπημένη συνεργασία τους, την αξιολογούσαν, συζητούσαν για θέματα που 
αφορούσαν τη μαθηματική τους δραστηριότητα και έθεταν στόχους για τη βελτίωσή 
της. Η επιλογή των μελών κάθε ομάδας έγινε με κριτήριο τις διαφοροποιήσεις ή μη 
που παρουσίαζαν οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης τόσο στις ήδη διαμορφωμένες 
απόψεις τους για το ρόλο της συνεργασίας στη μαθηματική δραστηριότητα όσο και 
τις ικανότητές τους στα μαθηματικά. Ο συνδυασμός μαθητών με ίδια ή διαφορετικά 
χαρακτηριστικά επέτρεψε τη δημιουργία διαφορετικών περιπτώσεων- ομάδων για τη 
μελέτη των ερωτημάτων της έρευνας. Το ερευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε 
σε ένα τυπικό δημόσιο δημοτικό σχολείο των Αθηνών κατά το σχ. έτος 2003-2004. 

Οι διδασκαλίες των μαθηματικών αφορούσαν την ενότητα των κλασμάτων 
καθώς αυτά αποτελούν μια από τις βασικές έννοιες του αναλυτικού προγράμματος 
της διδασκαλίας των μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. 
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Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση: α) ερωτηματολογίων, β) 
συνεντεύξεων, γ) μαγνητοσκόπησης και μαγνητοφώνησης. 

α)Τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των γνώσεων 
των μαθητών στα κλάσματα, τόσο πριν το ερευνητικό πρόγραμμα όσο και μετά από 
αυτό, 

β) Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την καταγραφή των 
απόψεων των μαθητών για το δικό τους ρόλο και το ρόλο των συμμαθητών τους στη 
μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών, καθώς και τη φύση και τους σκοπούς 
της μαθηματικής δραστηριότητας. Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και 
πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν το ερευνητικό πρόγραμμα όσο και μετά από αυτό. 

γ) Η μαγνητοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της συνεργασίας 
των μαθητών για κάθε ομάδα- στόχο της έρευνας κατά την πραγματοποίηση των 
μαθηματικών δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. Η μαγνητοφώνηση χρησιμοποιήθηκε 
για την καταγραφή της συζήτησης των μελών της κάθε ομάδας με τον ερευνητή κατά 
τις συνεδρίες τους. 

 
3. Αποτελέσματα μιας μελέτης περίπτωσης 

3.1. Το προφίλ των μελών της ομάδας πριν την έρευνα-δράση 
 Κατά την αρχική συνέντευξη ο Απόστολος δήλωσε ότι επιθυμεί να 

επικοινωνεί μόνο με τη δασκάλα του στα μαθηματικά γιατί δεν του αρέσει να τον 
βοηθάνε οι συμμαθητές του «…έχω την εντύπωση πως νομίζουν ότι δεν τα καταφέρνω 
και δε μ’ αρέσει αυτό». Στην ερώτηση που σχετίζονταν με την παροχή βοήθειας στους 
συμμαθητές του απάντησε ότι δεν τους βοηθάει  «γιατί ποτέ δεν τα καταλαβαίνω καλά 
τα μαθηματικά και όταν τα καταλαβαίνω οι άλλοι τα έχουν ήδη καταλάβει». Η 
προστασία της αυτοεικόνας του στα μαθηματικά φαίνεται να είναι βασικός 
παράγοντας στην αλληλεπίδρασή του τόσο με τους συμμαθητές του όσο και με τη 
δασκάλα της τάξης. Επιπλέον, σχετικά με τους σκοπούς που θέτει ο Απόστολος κατά 
τη μαθηματική του δραστηριότητα αυτοί χαρακτηρίζονται από την ικανοποίηση ότι η 
προσπάθειά του διακρίνεται με αυτή των συμμαθητών του (νιώθω ευχαριστημένος 
«όταν έχω τελειώσει ένα πρόβλημα που οι άλλοι δεν το έχουν λύσει»). 

Η Έλσα, δήλωσε, επίσης, ότι επιθυμεί να επικοινωνεί περισσότερο με τη 
δασκάλα της προκειμένου να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που συναντά στα 
μαθηματικά («γιατί άμα δυσκολευτώ κάπου να με βοηθάει η δασκάλα»). Επιπλέον, 
δήλωσε ότι η παροχή βοήθειας από τους συμμαθητές της αποτελεί εμπόδιο στη 
μάθηση των μαθηματικών καθώς αυτή αποκτιέται με ατομική προσπάθεια («γιατί 
πρέπει να προσπαθώ μόνη μου»). Στην ερώτηση, γιατί δεν επιθυμεί να παρέχει 
βοήθεια στους συμμαθητές της στα μαθηματικά, απάντησε «γιατί μπορεί να μην τα 
ξέρω σωστά και να τους τα πω λάθος». Η έλλειψη αυτοπεποίθησης φαίνεται να 
επηρεάζει σημαντικά την αλληλεπίδρασή της με τους συμμαθητές της στα 
μαθηματικά. Σχετικά με τους σκοπούς που έθεσε η Έλσα για τη μαθηματική της 
δραστηριότητα αυτοί χαρακτηρίζονται από την επιθυμία της να ικανοποιήσει τη 
δασκάλα της (είμαι ευχαριστημένη «όταν ξέρω όλα όσα με ρωτάει η δασκάλα και της 
τα λέω σωστά»).  

Αν και οι δύο μαθητές έχουν διαμορφώσει αρνητικές απόψεις για το ρόλο της 
συνεργασίας στα μαθηματικά, ωστόσο εμφανίζουν διαφοροποιήσεις στις προθέσεις 
τους κατά την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της τάξης. Ο Απόστολος φαίνεται να 
ρυθμίζει την αλληλεπίδρασή του με βάση την πρόθεσή του να προστατεύει την 
αυτοεικόνα του στα μαθηματικά, ενώ η Έλσα φαίνεται να ρυθμίζει τις ενέργειές της 
με βάση τις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές στους συμμαθητές της. Αξίζει όμως 
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να σημειώσουμε ότι και οι δύο μαθητές έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση για τις 
ικανότητες τους στα μαθηματικά. 

3.2 Ο αναστοχασμός των μελών της ομάδας πάνω στις 
κοινωνικομαθηματικές τους ενέργειες  

Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το μεταδιαλογικό 
αναστοχασμό του Απόστολου και της Έλσας, καθώς παρατηρούσαν και συζητούσαν 
τις μαγνητοσκοπημένες συνεργασίες τους στα μαθηματικά,  μπορούμε να 
σημειώσουμε ότι και οι δυο μαθητές είχαν την ικανότητα να στοχάζονται πάνω στις 
κοινωνικομαθηματικές τους ενέργειες καθώς μπορούσαν να αξιολογούν τη 
συνεργασία τους, να συζητούν για κρίσιμες στιγμές της και να θέτουν στόχους για τη 
βελτίωσή της. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του αναστοχασμού 
τους σχετικά με: α)τον τρόπο που αυτοαξιολογούσαν τη συνεργασία τους, β)τις 
κρίσιμες στιγμές της συζήτησής τους και γ)τον τρόπο που έπαιρναν αποφάσεις για τη 
βελτίωση της συνεργασίας τους. 

Α. Αυτοξιολόγηση: Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα στοιχεία τα οποία 
αφορούσαν την αυτοαξιολόγηση της συνεργασίας από τον Απόστολο και την Έλσα 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον αναστοχασμού σε κάθε συνεδρία: 

 
συνεδρίες αυτοαξιολόγηση 
1η Αρνητική: η έλλειψη συνομιλίας 
2η Θετική: η ύπαρξη περισσότερης συνομιλίας 
3η Αρνητική: η έλλειψη αμοιβαίας προσφοράς ιδεών 
4η  Θετική: η αναζήτηση επιχειρημάτων για τις προτάσεις τους. 
5η  Θετική: η ανάπτυξη συζήτησης πριν τη λήψη μιας απόφασης. 

πίνακας 1 
Αρχικά η αξιολόγηση της συνεργασίας από τους ίδιους τους μαθητές 

εστιαζόταν σε ποσοτικά χαρακτηριστικά που αφορούσαν την ύπαρξη συνομιλίας 
μεταξύ τους. Σταδιακά, η αξιολόγησή τους εστιάστηκε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της αλληλεπίδρασής τους που αφορούσαν τόσο την αμοιβαία προσφορά ιδεών για τη 
λύση ενός προβλήματος όσο και την υποστήριξη των ιδεών τους με επιχειρήματα.  

Β. Κρίσιμες στιγμές στον αναστοχασμό τους: Ο παρακάτω πίνακας 
συνοψίζει τα στοιχεία τα οποία αφορούσαν τις κρίσιμες στιγμές του αναστοχασμού 
των δύο μαθητών στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 
συνεδρίες κρίσιμες στιγμές στον αναστοχασμό τους 
1η • Ο τρόπος ανάπτυξης συνεργασίας (ατομική εργασία-έλεγχος)
2η • Συμπεριφορές του άλλου που θεωρούνται εμπόδιο για την 

ανάπτυξη της συνεργασίας (αξιολόγηση χωρίς προσφορά πρότασης). 
3η • Τα συναισθήματα που προκάλεσε η αίτηση της Έλσας για 

παρέμβαση τρίτου στη συνεργασία τους (acting out) 
• Η ευθύνη του κάθε μέλους στο λάθος στα μαθηματικά  
• Ο ρόλος των  διαμορφωμένων απόψεων για τις ικανότητες 

του συνομιλητή στα μαθηματικά κατά την ανάπτυξη συνεργασίας 
4η • Η αξία της τεκμηρίωσης μιας απόφασης για την 

ολοκλήρωση μιας μαθηματικής δραστηριότητας 
5η • Η ανάπτυξη επιχειρημάτων για την ορθότητα μιας ενέργειας 

στα μαθηματικά. 
• Η ευθύνη του κάθε συνομιλητή στην ανάπτυξη 

επιχειρημάτων. 
πίνακας 2 
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Ο αναστοχασμός του Απόστολου και της Έλσας με βάση τις κρίσιμες στιγμές 
στις συζητήσεις τους αναπτύχθηκε ως εξής: 

Αρχικά, οι δυο μαθητές συζήτησαν γύρω από θέματα που θεωρούσαν εμπόδια 
στην ανάπτυξη της συνεργασίας τους. Αυτά σχετίζονταν με τις συμπεριφορές των 
μελών κατά την αλληλεπίδραση και τις απόψεις που είχε διαμορφώσει το κάθε μέλος 
για το άλλο. 

Στη συνέχεια, οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν σε θέματα που αφορούσαν 
τη μαθηματική δραστηριότητα της ομάδας τους. Συγκεκριμένα, συζήτησαν για την 
αναγκαιότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων τόσο κατά τη λύση ενός προβλήματος όσο 
και για την τεκμηρίωση του αποτελέσματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες συνεδρίες ο αναστοχασμός πάνω 
στις κοινωνικομαθηματικές τους ενέργειες εστιαζόταν στις ευθύνες που θεωρούσε το 
κάθε μέλος ότι είχε ο συνομιλητής του. 

Γ. Λήψη αποφάσεων: Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα στοιχεία των 
πινάκων τα οποία αφορούσαν την Λήψη αποφάσεων των μελών της 
συγκεκριμένης ομάδας κατά τον αναστοχασμό τους στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον: 

 
συνεδρίες Λήψη αποφάσεων 

1η Απόστολος: 
Κοινός στόχος: να συζητούν περισσότερο. 
Έλσα: 
Ενέργειες του άλλου: να μην της υποδεικνύει ο Απόστολος τη λύση. 

2η Έλσα-Απόστολος: 
Κοινός στόχος: να προσφέρουν και οι δυο ιδέες στη συζήτησή τους. 

3η Έλσα: 
Κοινός στόχος: να ζητούν δικαιολόγηση των ενεργειών του άλλου. 
Απόστολος:  
Κοινός στόχος: να ζητούν εξηγήσεις για τη λύση του άλλου. 

4η Απόστολος-Έλσα:  
Κοινός στόχος: να δικαιολογούν κάθε μαθηματική τους πρόταση.   

5η Απόστολος-Έλσα:  
Κοινός στόχος: να ελέγχουν την ορθότητα του αποτελέσματος σε μια 

λύση του άλλου. 
πίνακας 3 

Σχετικά με τον τρόπο που οι συγκεκριμένοι μαθητές έθεταν στόχους για την 
εξέλιξη της συνεργασίας τους μπορούμε να σημειώσουμε ότι αν και οι περισσότεροι 
στόχοι εκφράζονταν και από τους δυο ως κοινοί, απευθύνονταν αρχικά σε ενέργειες 
του συμμαθητή τους και στη συνέχεια αποτελούσαν προσωπικό στόχο. Για 
παράδειγμα, η δικαιολόγηση μιας μαθηματικής πρότασης αρχικά εκφράστηκε ως 
ανάγκη του συνομιλητή (3η συνεδρία) και στη συνέχεια αποτέλεσε προσωπική 
υποχρέωση του κάθε συμμετέχοντα (4η συνεδρία).  

 
3.3 Οι απόψεις των μελών της ομάδας για το ρόλο της συνεργασίας στα 

μαθηματικά  
 . Κατά την τελική ατομική συνέντευξη ο Απόστολος, σε αντίθεση με 

τις αρχικές του απόψεις για τη συνεργασία στο συγκεκριμένο μάθημα, εξέφρασε την 
επιθυμία να συνεργάζεται με τους συμμαθητές του στα μαθηματικά. Πιστεύει ότι 
«μαθαίνεις καλύτερα» όταν συνεργάζεσαι. Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις που 
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αφορούσαν το ρόλο της σύνθεσης μιας ομάδας για την ανάπτυξη της συνεργασίας 
στα μαθηματικά («Είναι, όμως και με ποιον συνεργάζεσαι, γιατί αν είναι ο Παύλος που 
τα ξέρει καλά, εγώ θα κάθομαι και αυτός θα λέει. Αν είναι όπως εγώ και η Έλσα, 
συνεργάζεσαι και μαθαίνεις καλύτερα»). Ο σκοπός που έθεσε για τη μαθηματική του 
δραστηριότητα διαφοροποιήθηκε σε σχέση με αυτόν που έθεσε πριν την έρευνα-
δράση ως προς το υποκείμενο που δρα. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά δήλωσε πως 
νιώθει ικανοποιημένος όταν καταφέρνει να λύσει μόνος του ένα πρόβλημα μετά το 
πρόγραμμα δήλωσε πως νιώθει ικανοποιημένος «όταν η ομάδα μου μπορεί να λύσει 
μόνη της κάποια προβλήματα». 

Η Έλσα, επίσης σε αντίθεση με τις αρχικές της απόψεις δήλωσε ότι επιθυμεί 
να συνεργάζεται με τους συμμαθητές της «γιατί είναι καλύτερα να τα λύνουμε όλοι 
μαζί. Ακούς διάφορες ιδέες και τελικά βρίσκεις μια σκέψη που είναι καλή». Οι σκοποί 
που έθεσε για τη μαθηματική της δραστηριότητα διαφοροποιούνται από αυτούς στην 
αρχή του προγράμματος εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση με το συμμαθητή της και 
όχι στη σχέση της με τη δασκάλα της τάξης (είμαι ευχαριστημένη «όταν λέμε τις 
σκέψεις μας με το διπλανό μου, κι έχουμε λύσει πιο γρήγορα από άλλες φορές το 
πρόβλημα μαζί»). 

 
4. Συμπεράσματα 
Οι προθέσεις των συμμετεχόντων για αλληλεπίδραση μεταβλήθηκαν, 

αντίστοιχα, από προθέσεις που σχετίζονταν με τη ανακοίνωση μιας ατομικής 
απόφασης σε προθέσεις συμμετοχής στη μαθηματική συζήτηση, όπως, να ζητούν 
εξηγήσεις, να αναπτύσσουν επιχειρήματα, να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις. Οι 
παραπάνω μεταβολές συνδέονται με τις κρίσιμες στιγμές του μεταδιαλογικού 
αναστοχασμού των συγκεκριμένων μαθητών, οι οποίες αφορούσαν στις συνέπειες της 
έλλειψης συζήτησης στη μαθηματική δραστηριότητα, στις ευθύνες του κάθε μέλους 
στη λήψη μιας απόφασης και στη σημασία της αιτιολόγησης κάθε ενέργειας στα 
μαθηματικά. 

Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η εξέλιξη της συμμετοχής του 
Απόστολου στην αλληλεπίδραση ήταν ανάλογη με αυτή της Έλσας καθώς και οι δυο 
μαθητές αναστοχάζονταν με παρόμοιο τρόπο τη συνεργασία τους. Συγκεκριμένα, και 
οι δύο στις περισσότερες από τις συνεδρίες εστιάστηκαν στη συμπεριφορά του 
συμμαθητή τους στοχεύοντας στην αλλαγή της για τη βελτίωση της συνεργασίας 
τους.  

Ο αναστοχασμός των μαθητών της συγκεκριμένης ομάδας πάνω στις 
κοινωνικομαθηματικές τους ενέργειες οδήγησε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν 
τις συνέπειες των ενεργειών τους στη δραστηριότητα της ομάδας τους και να 
αμβλύνουν εμπόδια που αφορούσαν την ισότιμη συμμετοχή τους στη συνεργασία.  
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