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Τα ελληνόπουλα θεωρούνται τα πιο «σκληρά εργαζόµενα» παιδιά και µε τις λιγότερες 
γνώσεις σε σχέση µε τους µαθητές άλλων ανεπτυγµένων χωρών. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα όλοι να προσπαθούν να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: «Πώς είναι 
δυνατόν το δικό µας σχολείο να πιέζει τόσο πολύ τους µαθητές του µε τόσο φτωχά 
αποτελέσµατα; Πώς γίνεται να συζητάµε τόσο πολύ για την παιδεία και να τα 
καταφέρνουµε στην πράξη τόσο άσχηµα;». Σχεδόν όλοι συµφωνούν πως η αιτία αυτού 
του προβλήµατος είναι ότι οι µαθητές/ αναγκάζονται να δώσουν βαρύτητα στις 
εξετάσεις και όχι στη µάθηση. Προκύπτει, λοιπόν, ότι «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω» 
σηµαίνει ότι το παιδί αποκτά την ικανότητα να εντοπίζει, να ερµηνεύει και να λύνει τα 
προβλήµατα, χρησιµοποιώντας µόνο του τους µηχανισµούς της µαθησιακής διαδικασίας. 
«Όταν οι µαθητές δεν µπορούν να µάθουν µε τον τρόπο που τους/ διδάσκουµε, τότε 
οφείλουµε να τους διδάσκουµε µε τον τρόπο που µαθαίνουν!». 
 

1. Εισαγωγή. 
Σύµφωνα µε έρευνες αλλά και µε το PISA, το οποίο είναι ένα πρόγραµµα 
αξιολόγησης των 15χρονων µαθητών των χωρών µελών – και όχι µόνο –  του ΟΟΣΑ 
(στο PISA το 2006 συµµετείχαν 58 χώρες), τα ελληνόπουλα θεωρούνται τα παιδιά µε 
τις λιγότερες γνώσεις σε σχέση µε τους µαθητές άλλων ανεπτυγµένων χωρών. 
Ειδικότερα, το PISA γίνεται κάθε τρία χρόνια. Τελευταία φορά έγινε το 2009. 
Αξιολογεί τους µαθητές, µε την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, 
στην Ανάγνωση, στα Μαθηµατικά και στις Φυσικές Επιστήµες. Οι τελευταίες 
ανακοινώσιµες µετρήσεις της PISA του 2006 επιβεβαιώνουν την απογοητευτική 
κατάσταση, που επικρατεί στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Σε όλους τους τοµείς που µετρήθηκαν η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες 
θέσεις της κατάταξης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 2006, το 
7.2% των µαθητών από την Ελλάδα σηµείωσαν επιδόσεις χαµηλότερες από το 1ο 
επίπεδο της κλίµακας της κατάταξης, το 75.2% κατατάχθηκαν στα επίπεδα 1, 2 και 3 
και το 17.6% στα επίπεδα 4, 5 και 6. Μάλιστα στο έκτο επίπεδο έχει καταταγεί µόνο 
το 0.2%. Με βάση αυτές τις επιδόσεις η Ελλάδα κατατάσσεται στην 28η θέση από τις 
30 χώρες του ΟΟΣΑ και στην 38η από τις 57 συνολικά συµµετέχουσες χώρες στο 
PISA το 2006.  
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΕΛΛΑ∆Α ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
ΟΟΣΑ ∆ΙΕΘΝΩΣ 

PISA 2000  
Κατανόηση 
κειµένου   

474 546 25  

PISA 2003  
Μαθηµατικά  

446 549 27 32 

PISA 2006  
Φυσικές 
Επιστήµες 

473 563 28 38 

Πίνακας1. Κατάταξη Ελλάδας 
 

Η Ελλάδα, λοιπόν, βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την Τουρκία και το Μεξικό, 
ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Φινλανδία, η Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, η 
Ολλανδία, κ.ά. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι χώρες αυτές αφιερώνουν πολύ 
µεγαλύτερο κοµµάτι των δηµόσιων δαπανών τους στην εκπαίδευση. Όµως, και τα 
χρήµατα που ξοδεύονται στην Ελλάδα για την εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι και 
λίγα. Αρκεί κανείς να σκεφτεί πόσα ξοδεύει η ελληνική οικογένεια στην 
παραοικονοµία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Προκύπτει, λοιπόν, ότι το 
χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε µαθητή είναι ισοδύναµο ή και µεγαλύτερο 
σε ορισµένες περιπτώσεις από το χρηµατικού ποσού που διατίθεται στους µαθητές 
των χωρών που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πολλά ερωτήµατα, τα οποία 
επιζητούν απαντήσεις και λύσεις. Για παράδειγµα, όλοι να προσπαθούν να 
απαντήσουν: «Πώς είναι δυνατόν το δικό µας σχολείο να πιέζει τόσο πολύ τους 
µαθητές του µε τόσο φτωχά αποτελέσµατα; Πώς γίνεται να συζητάµε τόσο πολύ για 
την παιδεία και να τα καταφέρνουµε στην πράξη τόσο άσχηµα;». Οι απαντήσεις που 
δίνονται οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η αιτία αυτού του προβλήµατος είναι ότι οι 
µαθητές αναγκάζονται να δώσουν βαρύτητα στις εξετάσεις και όχι στη µάθηση. 
Παρόλα αυτά λύση δεν έχει δοθεί και οι συζητήσεις απλά «πληθαίνουν» κατά τη 
διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. Τότε όλοι λένε ότι η εκπαίδευσή µας 
δεν «γεννά» τη µάθηση. Τι είναι, όµως, πραγµατικά µάθηση; 

Η µάθηση αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης πολυάριθµων επιστηµόνων της 
Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Φυσιολογίας, της Βιολογίας, της 
Νευροψυχολογίας και άλλων επιστηµονικών κλάδων. Η κάθε επιστήµη δίνει τη δική 
της εκδοχή µε βάση τα «πιστεύω» της, δηλαδή άλλοι θεωρούν ότι είναι οι ενέργειες 
που κάνει κάποιος για να µάθει κάτι και άλλοι θεωρούν ότι είναι τα αποτελέσµατα 
αυτών των ενεργειών. Επίσης, άλλοι πιστεύουν ότι είναι µια ψυχοβιολογική 
λειτουργία, ενώ άλλοι µιλάνε για µηχανικές συνδέσεις ερεθισµάτων-αντιδράσεων ή 
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άλλοι υποστηρίζουν ότι η µάθηση συνδέεται µε τον εγκέφαλο. Οι ορισµοί, λοιπόν, 
για τη µάθηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Ποιος είναι, όµως, ο σωστός; 

Απάντηση δεν έχει δοθεί ακόµα πάνω στην ερώτηση αυτή. Αν και όλοι οι 
ορισµοί της µάθησης, παρουσιάζουν ορισµένα κοινά στοιχεία. Γι’ αυτό το λόγο 
θεωρήσαµε ότι είναι καλύτερο να παραθέσουµε τα κοινά σηµεία παρά έναν 
οποιονδήποτε ορισµό. Τα κοινά στοιχεία είναι: 
(1) Η µάθηση είναι χαρακτηριστικό και άλλων ζωικών οργανισµών.  
(2) Αφορά τη διαδικασία κατά την οποία το παιδί και ο έφηβος αποκτούν γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες, για να βελτιώσουν τη συµπεριφορά τους και να 
αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Εµείς, λοιπόν, βλέπουµε µόνο το 
αποτέλεσµα. 

(3) Η µάθηση διευκολύνεται, όταν επιτελείται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, 
όπως είναι η επιβράβευση της επιθυµητής συµπεριφοράς. 

(4) Η µάθηση επηρεάζεται από το υποκείµενο που µαθαίνει (ανάγκες, ενδιαφέροντα, 
κ.ά.) και από τον τρόπο. Ακόµα, και το αποτέλεσµα των ενεργειών επηρεάζει τη 
µάθηση, γιατί επηρεάζει την επανάληψη της αντίδρασης (ευχαρίστηση, λύπη, 
κλπ.) που προκαλεί. 

(5) Οι νευροφυσιολογικοί µηχανισµοί παίζουν ρόλο στη µάθηση, αλλά δεν είναι οι 
µοναδικοί.    

Αν και τελικά δεν καθορίστηκε η έννοια της µάθησης, όλοι συµφωνούν ότι 
είναι η λύση για το απογοητευτικό και προβληµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα όλοι πια να µιλάνε για τη µάθηση, χρησιµοποιώντας τη φράση 
«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω». Σιγά-σιγά η φράση αυτή αποτέλεσε ένα «σύνθηµα» και 
όλοι προσπαθούν να εντοπίσουν τον αποτελεσµατικό τρόπο εφαρµογής της στην 
εκπαίδευση. 

Το «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», λοιπόν, σηµαίνει ότι το παιδί αποκτά την 
ικανότητα να εντοπίζει, να ερµηνεύει και να λύνει τα προβλήµατα, χρησιµοποιώντας 
µόνο του τους µηχανισµούς της µαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, για να το πετύχει 
αυτό, πρέπει κάποιος να το βοηθήσει. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο τον έχουµε εµείς οι 
εκπαιδευτικοί, που πρέπει να βοηθήσουµε όλους τους µαθητές να αποκτήσουν τη 
συγκεκριµένη ικανότητα. ∆εν πρέπει να είµαστε ευχαριστηµένοι, αν την αποκτήσουν 
µόνο οι καλοί µαθητές. Αντίθετα, ευτυχισµένοι για την επιτυχία θα είµαστε µόνο αν 
καταφέρουµε και τον πιο αδύνατο µαθητή να χρησιµοποιεί µόνος του να 
χρησιµοποιεί τους µηχανισµούς της µαθησιακής διαδικασίας. 

Άλλωστε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι: «Όταν οι µαθητές δεν µπορούν να 
µάθουν µε τον τρόπο που τους διδάσκουµε, τότε οφείλουµε να τους διδάσκουµε µε 
τον τρόπο που µαθαίνουν!», δηλαδή κάθε φορά είναι ανάγκη να προσαρµόζουµε τη 
διδασκαλία µας στις γνώσεις, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των µαθητών 
µας. Κάθε παιδί εξάλλου µαθαίνει µε διαφορετικό τρόπο. Ειδικότερα, κάθε άτοµο 
χρησιµοποιεί τις πέντε αισθήσεις του (όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση) καθώς και 
την κιναίσθηση (η οποία µας πληροφορεί για τη θέση και την κίνηση των µελών του 
σώµατός µας και µας βοηθάει να διατηρούµε την ισορροπία µας και να πιάνουµε ή να 
χειριζόµαστε αντικείµενα) για να γνωρίσει και να κατανοήσει τον κόσµο. Οι 
γνωστικές λειτουργίες, δηλαδή οι διάφοροι µηχανισµοί που χρησιµοποιεί ο νους για 
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να επεξεργαστεί ποικίλες πληροφορίες, βασίζονται στις παραπάνω αισθητηριακές 
λειτουργίες. 

Παρόλα αυτά κάθε άνθρωπος έχει προτίµηση σε µία ή δύο το πολύ αισθήσεις. 
Αυτό έχει και ως αποτέλεσµα τα άτοµα να µην έχουν την ίδια αντίληψη, δηλαδή δεν 
προσλαµβάνουν µε τον ίδιο τρόπο τις πληροφορίες διαµέσου των αισθήσεων. Με τον 
τρόπο αυτό συχνά έχουµε εντοπίζουµε ότι µπορεί να διαφέρει η αντίληψη της 
απόστασης, της κίνησης, της σταθερότητας (π.χ. του σχήµατος, του µεγέθους, της 
φωτεινότητας, του χρώµατος και του τόπου), κ.ά. Επίσης, σηµαντικό ρόλο στη 
µάθηση παίζει και η αντιληπτική προσδιοριστική τάση, που είναι η αντιληπτική 
προκατάληψη ή προδιάθεση να αντιληφθούµε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ενός 
ερεθίσµατος. Η αντιληπτική προσδιοριστική τάση, όπως είναι φυσικό, επηρεάζεται 
από τα κίνητρα, τις οδηγίες, το πλαίσιο αναφοράς, τις προσδοκίες, του πολιτισµικούς 
παράγοντες, την ανταµοιβή και την τιµωρία, το συναίσθηµα, την προϋπάρχουσα 
εµπειρία και τις ατοµικές διαφορές.  

Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια κάθε παιδί να µαθαίνει µε διαφορετικό τρόπο 
και να χρειάζεται περισσότερο ή λιγότερο χρόνο για να µάθει κάτι. Για αυτό το λόγο 
δεν πρέπει να ακολουθούµε έναν µονοδιάστατο τρόπο διδασκαλίας, αλλά πρέπει να 
προσαρµόσουµε το µάθηµα στις ικανότητες όλων των παιδιών. Σε καµία περίπτωση 
δεν πρέπει εµείς οι εκπαιδευτικοί να κολλάµε ετικέτες, όπως «αυτός δεν θα µάθει 
ποτέ», «δεν είναι καλός µαθητής, δεν καταλαβαίνει τίποτα», κ.ά. ∆εν είναι υπεύθυνα 
τα παιδιά. Αντίθετα, την ευθύνη την έχουµε εµείς, γιατί είτε δεν µπορέσαµε να 
αντιληφθούµε τα προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν τα παιδιά, ώστε να τα 
βοηθήσουµε, είτε δεν καταφέραµε να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον τους.  

Μην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι το πρώτο που πρέπει να πετύχουµε σε µια 
διδασκαλία είναι να κάνουµε τα παιδιά να προσέχουν και να συµµετέχουν στη 
συζήτηση. ∆εν έχει νόηµα να έχουµε «παθητικούς δέκτες» ή παιδιά που κάθονται 
ήσυχα, άλλα το µυαλό τους είναι αλλού. Πρέπει, λοιπόν, να τραβήξουµε την προσοχή 
τους και να συνεχίσουµε να διατηρούµε αµείωτο το ενδιαφέρον τους. Πώς, όµως, θα 
το καταφέρουµε αυτό, όταν το κάθε παιδί να µαθαίνει µε διαφορετικό τρόπο; ∆εν 
είναι δύσκολο! Αρκεί να αποµακρυνθούµε από τον παραδοσιακό και µονοδιάστατο 
τρόπο διδασκαλίας. Για παράδειγµα, για να εισάγουµε µια έννοια µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τρεις ή και τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, περιλαµβάνοντας 
έτσι όλες τις αισθητήριες λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσουµε να 
καλύψουµε όλους τους τύπους µάθησης, αφού σύµφωνα µε τις έρευνες τους Ken & 
Rita Dunn (2001), κάθε άτοµο έχει συνήθως ένα κυρίαρχο τύπο µάθησης και 
ένα δευτερεύοντα.  

Όµως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει βαρύτητα και στους υπόλοιπους 
µηχανισµούς των γνωστικών λειτουργιών. ∆εν πρέπει να ελέγξει µόνο τον τρόπο 
αντίληψης αλλά και τις µαθησιακές δεξιότητες, την ικανότητα της προσοχής, την 
ικανότητα της µνήµης καθώς και τον τρόπο σκέψης και λύσης των προβληµάτων. 
Ειδικότερα, σε κάθε άτοµο διαφέρει η ικανότητα της προσοχής. Για παράδειγµα, όταν 
διδάσκουµε συχνά ζητάµε από όλα τα παιδιά να καταγράψουν έναν ορισµό την ώρα 
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που τους τον λέµε. Αυτό είναι λάθος! Επειδή άλλα παιδιά επικεντρώνουν την 
προσοχή τους σε ένα ερέθισµα κάθε φορά, απορρίπτοντας χωρίς να το 
συνειδητοποιούν κάθε άλλο ερέθισµα. (γραµµική επεξεργασία) ∆ηλαδή, κάποιοι 
µαθητές απλά γράφουν τον ορισµό χωρίς να τον επεξεργάζονται. ∆ίνουν βαρύτητα, 
λοιπόν, µόνο στην καταγραφή των στοιχείων. Υπάρχουν, όµως, και παιδιά που έχουν 
την ικανότητα να επιτελούν περισσότερα από ένα έργο ταυτοχρόνως. Στην 
πραγµατικότητα, δηλαδή, εκτελούν τα έργα µαζί σαν να τα εκτελούσαν χωριστά. 
(παράλληλη επεξεργασία) ∆ηλαδή, κάποιοι µαθητές καταγράφουν τον ορισµό, αλλά 
και τον επεξεργάζονται και τον κατανοούν ταυτόχρονα. Επίσης, καθοριστικός 
παράγοντας στη µάθηση είναι και η µνήµη. Μην ξεχνάµε άλλωστε ότι η µνήµη είναι 
ουσιαστικά η συγκράτηση της εµπειρίας ή της µάθησης. Η µνήµη περιλαµβάνει τρεις 
διαφορετικές λειτουργίες: την κωδικοποίηση, την αποθήκευση και την ανάπλαση, 
καθώς και τρεις διαφορετικούς τύπους: αισθητήρια καταγραφή, βραχύχρονη και 
µακροχρόνια µνήµη. Γι’ αυτό κάθε άτοµο χρησιµοποιεί διαφορετικό τρόπο για να 
µάθει κάτι. Για παράδειγµα, κάποιος για να µπορέσει να καταγράψει στη µνήµη του 
κάτι θέλει να το ακούσει, κάποιος άλλος µπορεί να το «αποστηθίσει» µόνο όταν το 
διαβάσει, ενώ άλλος µόνο όταν το δει οπτικά. Ακόµα και ο τρόπος που σκέφτεται 
κάθε άνθρωπος διαφέρει σηµαντικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να «βλέπει» ένα 
πρόβληµα από διαφορετική σκοπιά και να θέτει τη δική του λύση.  

Κάθε εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να γνωρίζει κάποια βασικά πράγµατα για 
τους παραπάνω παράγοντες, ώστε να αντιληφθεί καλύτερα τη διαφορετικότητα του 
κάθε παιδιού και να µπορέσει να το «πλησιάσει», γιατί τότε µόνο θα µπορέσει να το 
βοηθήσει. Είναι ακόµη σηµαντικό ο δάσκαλος να µπορεί αφενός να κρατήσει 
αµείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και αφετέρου να προσφέρει κατάλληλες 
συνθήκες µάθησης. ∆εν πρέπει να προσκολλάται σε προκαταλήψεις και σε 
στερεότυπα, αλλά ούτε στη γνώµη των συναδέλφων. Πρέπει µόνος του να 
«ανακαλύψει» την προσωπικότητα κάθε παιδιού της τάξης. Πρέπει, άλλωστε, να 
θυµόµαστε πάντα ότι «Κάθε παιδί έχει ένα ξεχωριστό ταλέντο µέσα του που 
περιµένει να εντοπιστεί και να αναδειχθεί.» Σκοπός µας, λοιπόν, είναι να βοηθήσουµε 
κάθε µαθητής να ανακαλύψει τον δικό του τρόπο µάθησης. Να ανακαλύψει, δηλαδή, 
τον ίδιο τον εαυτό του.  

2. Πρακτική. 
Όλοι συχνά λέµε εύκολα τα λόγια, αλλά δύσκολα στην πράξη! Η εφαρµογή, όµως, 
των παραπάνω θεωρούµε ότι δεν είναι τόσο δύσκολη, όσο ακούγεται! Τι πρέπει, 
λοιπό, να συµβεί στην πράξη; Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να εντοπίσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των παιδιών, ώστε σιγά-σιγά να 
τα βοηθήσει να τις αναπτύξουν και να σταθούν στις δικές τους «δυνάµεις», 
αποκτώντας ο ίδιος στη συνέχεια έναν απλό βοηθητικό ρόλο. Φυσικά αυτό µπορεί να 
φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι. Αν επικοινωνία µας µε τα παιδιά είναι 
απαλλαγµένη από στερεότυπα, τότε θα τα γνωρίσουµε και θα µάθουµε τι τους αρέσει, 
πού δυσκολεύονται, κ.ά. Καθοριστικός, λοιπόν, παράγοντας στη µάθηση είναι η 
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επικοινωνία και η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-µαθητή. Επίσης, τις πρώτες µέρες 
θα ήταν καλό να αποφασίσει και τη διάταξη των θρανίων καθώς και τη µορφή της 
διδασκαλίας. Σ’ αυτό το σηµείο θεωρούµε απαραίτητο να διευκρινίσουµε ότι πρέπει 
να υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διάταξη των θρανίων και στη µέθοδο διδασκαλίας. 
∆εν καταφέρνουµε κάτι αν σχηµατίσουµε οµάδες, αλλά το µάθηµα γίνεται µε τον 
παραδοσιακό τρόπο.  

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ο τρόπος που γίνεται η παράδοση του 
νέου µαθήµατος. Συχνά στην παράδοση, όταν ένα παιδί µας λέει ότι δεν το κατάλαβε, 
αρχίζουµε να επαναλαµβάνουµε πάλι από την αρχή ή στα µαθητικά και στις φυσικές 
επιστήµες αλλάζουµε κάποια λέξη (π.χ. Γιώργος αντί Γιάννης, γκοφρέτα αντί 
σοκολάτα, κ.ά.) ή ένα νούµερο. Με τον τρόπο αυτό δεν βοηθάµε το παιδί, αντίθετα το 
κουράζουµε και το αποθαρρύνουµε και απλά στο τέλος µας λέει ότι το κατάλαβε για 
να µην το «ζαλίζουµε» ή από φόβο µήπως το κοροϊδέψουν οι συµµαθητές του. Το 
καλύτερο θα ήταν κατά την επεξήγηση να χρησιµοποιούσαµε ένα άλλον τρόπο 
διδασκαλίας και να προσαρµοστούµε στις ανάγκες του. Γενικότερα, θα ήταν ωφέλιµο 
να χρησιµοποιούµε διάφορους τρόπους µάθησης, ώστε οι καινούριες γνώσεις να 
γίνονται αντιληπτές από όλα τα παιδιά.  

Με βάση όλα αυτά θα παραθέσουµε το εξής παράδειγµα: Τα περισσότερα 
παιδιά «µισούν» τα µαθηµατικά και παραπονιούνται ότι είναι περίπλοκα και δεν 
µπορούν να τα καταλάβουν. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που µια άσκηση λύνετε µε δύο 
διαφορετικούς τρόπους, οι απόψεις των µαθητών διαφοροποιούνται. Ειδικότερα, 
άλλα παιδιά καταλαβαίνουν έναν από τους δύο τρόπους, άλλα παιδιά 
αντιλαµβάνονται και τους δύο και άλλα κανέναν. Πώς µπορούµε, όµως, να διδάξουµε 
µια έννοια µε διαφορετικούς τρόπους; Με ποιο κριτήριο θα επιλέξουµε τις 
διαφορετικές µεθόδους; Για να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα παραθέτουµε 
µια εφαρµογή. Επιλέξαµε το µάθηµα των µαθηµατικών, γιατί είναι το µάθηµα που 
αντιπαθούν, όπως ήδη είπαµε, τα περισσότερα παιδιά. Σκοπός µας είναι να δείξουµε 
πώς µπορούµε να αναπτύξουµε στους µαθητές τους µηχανισµούς µάθησης και 
ταυτόχρονα να κάνουµε το µάθηµα διασκεδαστικό. Επίσης, αποφασίσαµε να 
ασχοληθούµε µε µια έννοια που δυσκολεύονται τα παιδιά – σχεδόν όλα - από την Γ΄ 
∆ηµοτικού µέχρι και το γυµνάσιο. Αυτή είναι η έννοια των κλασµάτων.  

Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι έχουµε να διδάξουµε στη Γ΄ δηµοτικού το 
µάθηµα 22 «Εισαγωγή στα κλάσµατα». Κατά τη διάρκεια τις διδασκαλίας µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε ενδεικτικά τους τρεις παρακάτω διαφορετικούς τρόπους: 

• Με τη χρήση του πίνακα ή άλλων οπτικών µέσων: Ο τρόπος αυτός θα βοηθήσει 
ιδιαίτερα τα παιδιά που χρησιµοποιούν την όραση και την ακοή. Για να έχει, 
όµως, αποτελέσµατα αυτός ο τρόπος πρέπει όλα τα παιδιά να έχουν καλή οπτική 
επαφή µε τον πίνακα και να επικρατεί ησυχία, ώστε να ακούνε τον εκπαιδευτικό 
και να µην αποσπάτε η προσοχή τους. 

•  Με τη χρήση χειροποίητων υλικών καθώς και υλικών του εµπορίου: Ο τρόπος 
αυτός θα βοηθήσει ιδιαίτερα τα παιδιά που χρησιµοποιούν περισσότερο την αφή. 
Είναι απαραίτητο για τα παιδιά αυτά να τους δοθούν τα υλικά, γιατί αλλιώς δεν 
µπορούν να αντιληφθούν τις έννοιες. Αν για οικονοµικούς λόγους δεν είναι 
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1 λωρίδα είναι ένα ολόκληρο 
αντικείµενο, δηλαδή 1 ακέραιη  
µονάδα                                                                  
                                                                           Μέσα στη σηµαία υπάρχουν λωρίδες 
                                                                                          Όλες µαζί φτιάχνουν ένα ολόκληρο     
                                                                                          σύνολο, δηλαδή µια ακέραιη µονάδα.  
 

εφικτό, πρέπει να προτρέπουµε τα παιδιά να γράφουν και να σχεδιάζουν αυτό που 
βλέπουν στον πίνακα ή ακούνε.    

• Με τη χρήση οµαδικών παιχνιδιών: Ο τρόπος αυτός θα βοηθήσει ιδιαίτερα τα 
παιδιά που χρησιµοποιούν την κιναίσθηση. Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί οι 
κιναισθητικοί µαθητές είναι συνήθως οι αδύνατοι µαθητές στα παραδοσιακά 
σχολεία. Τα παιδιά αυτά έχουν την ανάγκη να κινούνται, να αγγίζουν, να κάνουν 
και αν η µέθοδος που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός δεν τους το επιτρέπει, νιώθουν 
ότι οι άλλοι αδιαφορούν για αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 
περιθωριοποιούνται και να µην συµµετέχουν στο µάθηµα αλλά να πλήττουν. 

Με βάση αυτούς τους τρόπους σχεδιάσαµε τη διδασκαλία του µαθήµατος.  

1ο Βήµα: 
Οι µαθητές να κατανοήσουν την έννοια της ακέραιης µονάδας. 

Με τη χρήση του πίνακα ή άλλων οπτικών µέσων: 

 Σχεδιάζω στον πίνακα ή δείχνω µε τον projector ή το διαφανοσκόπιο µία 
λωρίδα της σηµαίας του Αγ. Μαυρίκιου  καθώς και ολόκληρη τη σηµαία:   
                                          

 

 

Εικόνα 1.  Σηµαία  

Με βάση αυτά τα δύο σχήµατα αρχίζουµε µια συζήτηση, η οποία θα οδηγήσει 
τι είναι η ακέραιη µονάδα. Καλό θα ήταν να σηµειώνουµε κάποια βασικά κάτω από 
τα σχήµατα και σίγουρα το συµπέρασµα, ώστε τα παιδιά να µπορούν να τα 
αντιγράψουν µετά το τέλος της συζήτησης, όπως:  

 

 

 
        
 
 
       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ακέραιη µονάδα µπορεί να είναι 1 ολόκληρο αντικείµενο ή 1 ολόκληρο 
       σύνολο 

Εικόνα 2.  Σηµαία  

Με τη χρήση χειροποίητων υλικών καθώς και υλικών του εµπορίου: 

Μπορούµε να δώσουµε σε κάθε οµάδα Dienes BlocKs (ή γνωστά ως 
τουβλάκια µε βάση το 10) ή κοµµάτια από µία «πίτα» του εµπορίου ή Pattren blocks 
ή κάρτες κουκίδων ή σφηνοτουβλάκια ή δέσµες από ξυλάκια ή ράβδους του 
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Cuisenaire (ή γνωστοί ως λωρίδες κλασµάτων) ή τους δίσκους των εκατοστών. Αυτά 
τα υλικά είναι του εµπορίου και θεωρείτε ότι υπάρχουν στο σχολείο. Επειδή, όµως, 
συχνά δεν υπάρχουν ή δεν φτάνουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες µιας σχολικής 
µονάδας, γι’ αυτό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χειροποίητα υλικά (φρούτα, 
γλυκίσµατα, χάρτινα κοµµάτια από µία «πίτα» που κατασκευάσαµε στην Ευέλικτη 
ζώνη, ένα διπλωµένο χαρτί), όπως και στις εφαρµογές µας. π.χ. ∆ίνουµε σε κάθε 
οµάδα ένα µήλο και ένα δίσκο µε µήλα. Τα παιδιά συζητάνε µεταξύ τους οδηγούνται 
στα εξής συµπεράσµατα: 
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  : 1 µήλο είναι ένα ολόκληρο αντικείµενο, δηλαδή 1 ακέραιη µονάδα                         

 
 
                                       : Μέσα στην πιατέλα υπάρχουν µήλα 
                                          Όλα µαζί φτιάχνουν ένα ολόκληρο   
                                          σύνολο, δηλαδή 1 ακέραιη µονάδα.  
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Ακέραιη µονάδα µπορεί να είναι 1 ολόκληρο αντικείµενο ή 1 ολόκληρο 
σύνολο. 

Με τη χρήση οµαδικών παιχνιδιών: 

Παίζουµε το παιχνίδι «Η µικρή Ελένη» για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια 
ζητάµε από τα παιδιά να σκεφτούνε τι ήταν η «Ελένη» και τι οι υπόλοιποι. Τα παιδιά 
θα πούνε ότι: η «Ελένη» είναι ένα παιδί, δηλαδή 1 ακέραιη µονάδα , ενώ τα υπόλοιπα 
ήταν µια οµάδα παιδιών που χόρευαν γύρω-γύρω, δηλαδή 1 ακέραιη µονάδα. 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι και µε τους τρεις τρόπους καταλήξαµε στο ίδιο 
αποτέλεσµα. Εµάς µπορεί να µας φαίνονται ίσως «ανόητα», αλλά για τα παιδιά είναι 
απαραίτητα. Επίσης, είναι παιδικά και διασκεδαστικά, ώστε να δούνε τα µαθηµατικά 
µε άλλη µατιά και να αντιληφθούν τη σηµασία των µαθηµατικών στην καθηµερινή 
ζωή µας. 

2ο Βήµα: 
Οι µαθητές  να κατανοήσουν την έννοια της κλασµατικής µονάδας.   

Με τη χρήση του πίνακα ή άλλων οπτικών µέσων: 

Σχεδιάζω στον πίνακα ένα τετράγωνο:   
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Στη συνέχεια συζητάµε και µε βάση τα προηγούµενα καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι «Κάθε ακέραιη µονάδα µπορώ να τη χωρίσω σε ίσα µέρη και να 
πάρω ένα από αυτό.» Χωρίζουµε, λοιπόν, το 
τετράγωνο σε 20 ίσα µέρη και πήραµε το ένα, όπως 
και στο σχήµα: 
 

 

 

  

 

 
 
 

Συνεχίζουµε τη συζήτηση και καταγράφουµε τα σηµαντικά. Μπορούµε να 
κάνουµε το παρακάτω σχήµα κάτω από τον πίνακα: 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ                          1                ΙΣΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ 
ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ               20               ΙΣΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣΑΜΕ 
 
Επίσης, θα ήταν καλό να καταγραφούν στο τέλος τα συµπεράσµατα αναλυτικά. 

Με τη χρήση χειροποίητων υλικών καθώς και υλικών του εµπορίου: 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια αυγοθήκη, όπου έχουµε δώδεκα αυγά. 
Όµως, το ένα αβγό το έχουµε βάψει µε κόκκινο. Τα παιδιά αρχίζουν να συζητάνε 
µεταξύ τους, έρχονται σε επαφή µε το αντικείµενο και θα οδηγηθούν στο συµέρασµα: 
 

             
 

 

Με τη χρήση οµαδικών παιχνιδιών: 

Παίζουµε κρυφτό. Κάθε φορά που πιάνει ένα     συµµαθητή του, αυτός πρέπει 
να ανακοινώσει και να γράψει τι µέρος του όλου είναι.  
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