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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηε κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα, απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζηελ 

κεηάθξαζε, ησλ παξαλνήζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηά ηελ κεηαηξνπή 6 αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ απφ ιέμεηο ζε αιγεβξηθά ζχκβνια. Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ 91 θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε δηελέξγεηα 9 ζπλεληεχμεσλ. H αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έδεημε φηη:  

i) Ζ δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα, ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε 

κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

ii) ε δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα ζηε κεηάθξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ φηη ησλ θνηηεηψλ.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαλνήζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ έγηλε κε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη έδεημε φηη:  

i) ηα δπν κέξε ηνπ δείγκαηνο έρνπλ θνηλέο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ζχκβνιν 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηηο κεηαβιεηέο  

ii) νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο ζηξαηεγηθέο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηαηξέςνπλ ηα ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα ζε 

αιγεβξηθέο εμηζψζεηο:  

 ηε ζηξαηεγηθή ηνπ καληέκαηνο  

 ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλαδηακφξθσζεο  

 ηε ζπληαθηηθή ζηξαηεγηθή  

 ηε ζεκαζηνινγηθή ζηξαηεγηθή  

 ηε ζηξαηεγηθή ηεο αγλφεζεο.  

 

 Λέμεηο θιεηδηά: ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα, κεηάθξαζε, ιάζε, παξαλνήζεηο, 

ζηξαηεγηθέο 
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ABSTRACT 

The present research focuses on the study of the translation of algebraic word 

problems. More specifically it aims at exploring the ability in translation, the 

misconceptions and the strategies through the translation of 6 algebraic word problems 

form words to numbers and algebraic symbols. Data were drown from a questionnaire, 

that had been filled by 91 students and elementary school teachers. The questionnaire has 

also been used as a tool for 9 interviews. The analysis of the results of the questionnaires 

shows that: 

i) the ability of the target group in translation is not sufficient 

ii) the ability of teachers in translation  is bigger than the students. 

Qualitative analysis of the interviews which used for the study of misconceptions and 

strategies shows that:  

i) the target group have common misconceptions about the equal sign and the 

variables  

ii) the teachers and the students use common strategies while they are trying to 

translate the algebraic word problems in equations:  

 guess and check strategy 

 manipulating the structure of the problem strategy 

 syntactic strategy 

 semantic strategy  

 ignoring strategy.  

 

 

 

Keywords: algebraic word problem, translation, errors, misconceptions, strategies 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Έλα δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη νη 

γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Da Ponte & Chapman, 2006).  Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηδαζθαιίαο πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη απηφ πξνυπνζέηεη ηελ εηο βάζνο γλψζε ηνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Desforges (1985) νη δάζθαινη δελ κπνξνχλ λα δηδάμνπλ απηφ πνπ δελ 

γλσξίδνπλ.  

Οη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ 

αθαδεκατθή εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαζψο θαη απφ ηε 

δηα βίνπ επηκφξθσζή ηνπο θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. ε πεξίπησζε πνπ 

πξνθχςεη θάπνηα εθπαηδεπηηθή αλάγθε, απηή κπνξεί λα θαιπθζεί δηηηά: κέζσ ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο (κε ηε αλαδηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ) θαη κέζσ ηεο 

κε ηππηθήο κάζεζεο (κε δεκηνπξγία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ). 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζε βαζηθέο αιγεβξηθέο έλλνηεο. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ, δφζεθαλ ζην δείγκα ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα θαη δεηήζεθε λα 

ζρεκαηίζνπλ εμηζψζεηο. Με άιια ιφγηα ην δείγκα έπξεπε λα κεηαθξάζεη ηνλ γισζζηθφ 

θψδηθα απφ ηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ ηχπνπ πξνβιήκαηνο, απνηειεί ην εμήο: «Γηα 

λα παξνπζηάζεηο ηελ αθφινπζε πξφηαζε γξάςε κηα εμίζσζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

κεηαβιεηέο Φ θαη Κ: Τπάξρνπλ 6 θνξέο πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απφ φηη νη θαζεγεηέο ζε 

απηφ ην παλεπηζηήκην. Υξεζηκνπνίεζε Φ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ θαη Κ γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ θαζεγεηψλ». Σν παξαπάλσ πξφβιεκα δφζεθε ζε θνηηεηέο κεραληθήο θαη 
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δηαπηζηψζεθε φηη κεγάινο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ιαζεκέλα (Clement, 

1982). 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαίλεηαη φηη αληίζηνηρε έξεπλα δελ έρεη 

δηεμαρζεί ζε θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, νπφηε ζεσξνχκε 

ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρνο. 

Ζ εζηίαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρν γίλεηαη γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί 

νη δάζθαινη εηζάγνπλ ηνπο καζεηέο ζε βαζηθέο αιγεβξηθέο έλλνηεο, φπσο νη κεηαβιεηέο 

θαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Van Dooren et al. (2003) 

φηη ξφινο ησλ δαζθάισλ είλαη λα εληζρχνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο 

θαηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο άιγεβξαο. Γεχηεξνλ, επεηδή νη γλψζεηο ηνπο 

επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο (Shulman, 1986),  

(Calderhead, 1996; Carpenter et al., 1988; Fennema & Loef, 1992; Thompson, 1992, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Van Dooren et al., 2003). 

Σν αληηθείκελν ηεο άιγεβξαο επηιέρζεθε λα κειεηεζεί γηα δχν θχξηνπο ιφγνπο: α) 

ιφγσ ηεο εκβέιεηάο ηεο, θαζψο ζπλαληάηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο (Van de Walle, 2005) θαη β) ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα δηαδξακαηίζεη 

έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Welder & Simonsen, 

2011).  Χο «εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ» ζχκθσλα κε ηνλ Chazan (2008, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Welder & Simonsen, 2011) λνείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπλέρεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζηε κεηάθξαζε, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

παξαλνήζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππνδειψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε 



12 
 
 

νκάδα ζηφρνο αλακέλεηαη λα θάλεη ιάζε, λα δίλεη θελέο απαληήζεηο, λα ρξεζηκνπνηεί 

ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη λα έρεη παξαλνήζεηο θαηά ηελ κεηάθξαζε ηνπ γισζζηθνχ 

θψδηθα, ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. 

Ζ ππφζεζε απηή πεγάδεη ζε πξψην επίπεδν απφ πξνζσπηθή παξαηήξεζε ηεο 

εξεπλήηξηαο, θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΓΔ) Θεζζαινλίθεο θαη απεηέιεζε 

εθαιηήξην γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε  ηνπ δεηήκαηνο. 

Πξηλ μεθηλήζεη ε παξνχζα έξεπλα ινηπφλ, δηεξεπλήζεθαλ νη Οδεγνί πνπδψλ 

ησλ ΠΣΓΔ ηεο ρψξαο θαη παξαηεξήζεθε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην πνζνζηφ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ γηα ηα καζεκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ είλαη κηθξφ. Δπίζεο, έκθαζε ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ, 

δίλεηαη ζηελ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ, ελψ παξαγθσλίδεηαη ε γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ζπλήζε αιγεβξηθά 

ιάζε θαη έρνπλ παξαλνήζεηο (Pope & Sharma, 2001). ζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο, 

έξεπλα ησλ Van Dooren et al. (2003), έδεημε φηη ππάξρεη κηα πνηθηινκνξθία ζηελ επηινγή 

ζηξαηεγηθψλ θαηά ηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθάξκνζαλ αξηζκεηηθέο κεζφδνπο θαη αιγεβξηθέο 

ζηξαηεγηθέο Van Dooren et al. (2003). 

ε έξεπλα ησλ Pope & Sharma (2001) κε νκάδα ζηφρν εθπαηδεπηηθνχο θαη 

θνηηεηέο έρεη απνδεηρζεί φηη θάλνπλ ηα ίδηα ιάζε.  Αθφκε, ζηελ ίδηα έξεπλα δφζεθε 

εξσηεκαηνιφγην κε ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα, φκνηα κε απηφ ην παξαηέζεθε 

παξαπάλσ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη φζν απμάλεηαη ε εκπεηξία ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ιαζψλ ζηε κεηάθξαζε απφ ιέμεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε ζχκβνια πνπ δνκνχλ εμίζσζε (Pope & Sharma, 2001). 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο μεθηλά κε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζεσξεηηθά 

κνληέια γηα ηελ γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηχζζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

κειεηψληαη νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη δηεξεχλεζε ζηνπο 

Οδεγνχο πνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ηεο ρψξαο. Σν πξψην θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνηχπσζε ηνπ επίπεδνπ ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη κέζα απφ έξεπλεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεληαη νξηζκνί ηεο άιγεβξαο θαη παξνπζηάδεηαη ε 

αμία ηεο σο εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν ππφινηπν θεθάιαην αθνξά ζηε ζρνιηθή 

άιγεβξα σο πξνο ην ηη πξαγκαηεχεηαη, πφηε εκθαλίδεηαη, πσο ζα κπνξνχζε λα εηζαρζνχλ 

θάπνηεο αιγεβξηθέο έλλνηεο απφ ηηο αξρέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πνηα είλαη 

ηα νθέιε ηεο πξψηκεο ελαζρφιεζεο κε ηελ άιγεβξα.  

Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηα ζηάδηα 

επίιπζήο ηνπ. Αλαιχεηαη ε κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, σο κέξνο 

ηνπ ζηαδίνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη δχν θαίξηεο έλλνηεο ηεο 

άιγεβξαο, νη κεηαβιεηέο θαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ πηζαλά λα αληηκεησπίζεη θαλείο θαηά ηε κεηάθξαζε: ε πιεζψξα 

πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη κεηαβιεηέο θαη νη αιγεβξηθέο εθθξάζεηο 

θαη ε αξηζκεηηθή. 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε 3 

επίπεδα: έξεπλεο πνπ αθνξνχλ αιγεβξηθά ιάζε, έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ παξαλνήζεηο 
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θαη έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε κεηάθξαζε ή 

γεληθφηεξα ηελ επίιπζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ.  

Έπεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, φπνπ ζην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη νη 

ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδεηαη ην δηκεξέο δείγκα πνπ απαξηίδεηαη απφ θνηηεηέο 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη απφ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Αθφκε αλαιχεηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν είλαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ, θαζψο θαη ε 

πνξεία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Σν έθην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε 

παξάιιειε ζπδήηεζή ηνπο ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην αθνξά ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ απνηχπσζε ησλ 

ιαλζαζκέλσλ, ησλ θελψλ θαη ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Σν δεχηεξν 

απαξηίδεηαη απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνζπαζκάησλ ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε εθηπιίρζεθε ζε δχν άμνλεο, ηηο παξαλνήζεηο 

(αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβιεηέο θαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο) θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ (ζηξαηεγηθή ηνπ καληέκαηνο, ζηξαηεγηθή ηεο αλαδηακφξθσζεο, 

ζπληαθηηθή ζηξαηεγηθή, ζεκαζηνινγηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηξαηεγηθή ηεο αγλφεζεο).  

ην έβδνκν θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ απνηειεζκάησλ, 

αλαδεηθλχνληαη ηα νθέιε ηεο θαη παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 Σν δείγκα ζην ζχλνιφ ηνπ ζα θάλεη ιάζε  
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 Ζ δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα ζηε κεηάθξαζε ησλ θνηηεηψλ ζα είλαη 

κηθξφηεξε απφ απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Σν δείγκα ζα έρεη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη 

ηηο κεηαβιεηέο  

 Σν δείγκα ρξεζηκνπνηεί θαη αξηζκεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηά ηελ κεηάθξαζε 

αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε εμηζψζεηο. 
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ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Γλώζεηο Δθπαηδεπηηθώλ 

Κάλνληαο κηα αλαδξνκή ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ  

αηψλα, ν Schulman (1986) δηαπίζησζε 

φηη εθείλνλ ηνλ αηψλα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζεσξεζεί θαλείο ηθαλφο λα 

δηδάμεη, ήηαλ ε γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο χιεο, ελψ ε γλψζε ησλ ζεσξηψλ 

δηδαζθαιίαο είρε έλα ππνδεέζηεξν ξφιν. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ηα πξάγκαηα 

αληηζηξάθεθαλ, θαζψο ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Ακεξηθή (παξφκνηνο ήηαλ 

ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη ζε άιιεο ρψξεο) επηθεληξψζεθε ζηε δηδαθηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα, ελψ ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ παξαγθσλίζηεθε (Schulman, 1986). 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη  απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο 

ηνπο εξεπλεηέο. χκθσλα κε ηε ζεσξία Schulman (1986) ε  γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα έλα αληηθείκελν, αλαιχεηαη ζε: 1. γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «subject matter 

content knowledge», 2. παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «pedagogical 

content knowledge» θαη 3. γλψζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «curricular knowledge». 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αζρνιήζεθαλ νη 

Hill, Ball & Shilling (2008, φπσο αλαθέξεηαη ζην Thanheiser et all, 2012), θαζψο 

δηακφξθσζαλ έλα πιαίζην γηα ηε καζεκαηηθή γλψζε γηα ηε δηδαζθαιία, κε δχν άμνλεο, 

νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο ηνπ Schulman: «subject matter 

knowledge» θαη «pedagogical content knowledge». Ο πξψηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ 

θνηλή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ «common content knowledge», ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ «specialized content knowledge» θαη ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ 

νξίδνληα ησλ καζεκαηηθψλ «knowledge at the mathematical horizon». Ο δεχηεξνο 
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άμνλαο πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ καζεηψλ «knowledge of 

content and students», ηε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο «knowledge of 

content and teaching» θαη ηε γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ «knowledge of 

curriculum».   

 

1.1 Σημανηικόηηηα ηων γνώζεων ηων εκπαιδεςηικών 

χκθσλα κε ην National Mathematics Advisory Panel (2008), νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δηδάζθνπλ καζεκαηηθά, νκφθσλα ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε 

θαη ε εηο βάζνο γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ καζεκαηηθψλ πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ.  

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απαζρφιεζαλ ηε δηεζλή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, είλαη φηη καζεκαηηθέο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Brown & Borko, 1992). 

Οη Rowan et al. (1997) ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ ηε δηαρξνληθή κειέηε ηεο 

«National Education» ηνπ 1988 θαη παξάιιεια ρνξήγεζαλ έλα ηεζη, πνπ πεξηειάκβαλε 

καζεκαηηθά επίπεδνπ γπκλαζίνπ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζθνπφ λα κεηξήζνπλ ηηο 

καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ δαζθάισλ.  

Αληίζεηνο κε ην ξεχκα ηεο επνρήο ηνπ, φπνπ ε  εζηίαζε βξίζθνληαλ ζηηο 

παηδαγσγηθέο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν Shulman (1986), ραξαθηήξηζε ηε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, σο κηα θεληξηθή πηπρή ηεο δσήο ηεο ηάμεο, θαζψο νη γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. Αθφκε, νη 

Fennema & Franke (1992), απέδεημαλ φηη νη γλψζεηο ησλ δαζθάισλ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο.  
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Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, νη Rech, Hartzell & Stephens (1993) θαη ε Ma (1999) 

ππνζηήξημαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο βαζηάο θαηαλφεζεο ησλ ζεκειησδψλ καζεκαηηθψλ 

απφ ηνπο δαζθάινπο γηα κηα επηηπρεκέλε δηδαζθαιία. Δλψ πξφζθαηα, νη Ball, Hill & 

Bass (2005) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο εμαξηάηαη απφ 

ηηο γλψζεηο ησλ δαζθάισλ. 

Άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη κηα θαιή δηδαζθαιία πξνυπνζέηεη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ. ε πεξίπησζε ινηπφλ, πνπ ν εθπαηδεπηηθφο δελ γλσξίδεη 

ην αληηθείκελν επαξθψο, ν ρξφλνο ζα αλαισζεί ζηελ θαηαλφεζή ηνπ, αληί λα αθηεξσζεί 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (Brown & Borko, 1992). 

Υαξαθηεξηζηηθά νη Ball, Lubienski & Mewborn (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ε βαζηά 

θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα καζεκαηηθά θαη έλα επαγγεικαηηθφ επίπεδν γλψζεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαιή δηδαζθαιία ηνπο. Σνλίδνπλ 

επίζεο, φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα καζεκαηηθά φηαλ νη δάζθαινί ηνπο 

γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα καζεκαηηθά. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Gleason (2010) 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα βειηησζνχλ νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ, είλαη λα 

βειηησζνχλ νη γλψζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο.  

 

1.2 Τςπική εκπαίδεςζη ηων εκπαιδεςηικών 

Πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε καζεκαηηθή γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα πςειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία, απνηειεί 

επαγγεικαηηθή γλψζε πνπ έρεη ιεθζεί ζε αθαδεκατθφ επίπεδν θαη αλαβαζκίδεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Ball et al., 2001; Grossman, 2008). 
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ηνλ ειιεληθφ ρψξν γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δαζθάινπ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ηελ πνζφηεηα ησλ αθαδεκατθψλ καζεκαηηθψλ 

καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ηεο ρψξαο, δηεξεπλψληαο ηνπο 

Οδεγνχο πνπδψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα θάζε Παλεπηζηεκηαθνχ Ηδξχκαηνο.  

Χο Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα, ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα εθείλα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. Χο Μαζήκαηα Δπηινγήο
1

 ραξαθηεξίδνληαη ηα 

καζήκαηα εθείλα πνπ δελ ππνρξενχηαη ν θνηηεηήο λα ηα παξαθνινπζήζεη, αιιά ζε 

πεξίπησζε πνπ επηζπκεί κπνξεί λα ηα επηιέμεη.  

Ο Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηνπ έηνπο 2014-2015 πεξηιακβάλεη 2 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη 3 Δπηιεγφκελα, ηα νπνία  

θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. ην ζχλνιφ 

ηνπο ηα καζήκαηα απηά φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο ηνπο, αιιά θαη απφ ηηο 

πεξηγξαθέο ηνπο απφ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, απνηεινχλ καζήκαηα δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ. ε έλα κάζεκα, απφ ηα καζήκαηα Δπηινγήο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηεο άιγεβξαο.  

                                                           

1 
 ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Τπνρξεσηηθά θαη’ Δπηινγήλ 

(Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), ηα Κπκαηλφκελα (Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ), Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο (Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο), Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ). 
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ηνπ έηνπο 2014-2015 πεξηιακβάλεη 3 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη 5 Δπηιεγφκελα, ηα νπνία 

θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 7% ησλ ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ.  Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα καζήκαηα απηά φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο ηνπο, απνηεινχλ 

καζήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Τπάξρεη έλα κάζεκα, απφ ηα 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα, αθηεξσκέλν ζηελ άιγεβξα.  

Ο Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ έηνπο 2014-2015 πεξηιακβάλεη 5 Τπνρξεσηηθά 

καζήκαηα γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη 3 Δπηιεγφκελα, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 

8% ησλ ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. ην ζχλνιφ ηνπο ηα καζήκαηα απηά 

φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο ηνπο, αιιά θαη απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο απφ ηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ, απνηεινχλ καζήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθήο. ε θαλέλα κάζεκα δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηεο άιγεβξαο.  

Ο Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ηνπ έηνπο 2014-2015 πεξηιακβάλεη 3 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη 4 Δπηιεγφκελα, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 7,8% ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα καζήκαηα απηά φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο ηνπο, αιιά θαη απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο απφ ηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ, απνηεινχλ καζήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθήο. ε θαλέλα κάζεκα δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηεο άιγεβξαο.  

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ  Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα  
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πεξηιακβάλνληαη 2 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη 1 Δπηιεγφκελν, ηα 

νπνία θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 3,2% ησλ ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. Σν 

έλα κάζεκα φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ ηίηινπ ηνπ, απνηειεί κάζεκα δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Σα άιια δπν αθνξνχλ ζε καζεκαηηθέο γλψζεηο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ φπνπ απφ ηνπο ηίηινπο ππνζέηνπκε φηη ζα εκπεξηέρεηαη ε άιγεβξα. Ζ 

ππφζεζε γίλεηαη εμαηηίαο ηεο αλππαξμίαο πεξηγξαθψλ ησλ καζεκάησλ.  

Σν Δπηθαηξνπνηεκέλν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ ηνπ έηνπο 2014-2015 πεξηιακβάλεη 4 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα γηα ηα 

Μαζεκαηηθά θαη 11 Δπηιεγφκελα, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 10.8% ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. Σα καζήκαηα απηά φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο 

ηίηινπο ηνπο, αιιά θαη απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο απφ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, είλαη ηζφξξνπα 

θαηαλεκεκέλα ζε καζήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ, ζηνηρεία ησλ 

καζεκαηηθψλ, ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο. ε 5 απφ απηά ηα 

καζήκαηα, γίλνληαη εθηεηακέλεο αλαθνξέο ζηελ άιγεβξα.  

Ο Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ηνπ έηνπο 2014-2015 πεξηιακβάλεη 2 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη 14 Δπηιεγφκελα, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 8,9% ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα καζήκαηα απηά φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο ηνπο ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ, απνηεινχλ καζήκαηα δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζεσξίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Έλα κάζεκα αθνξά ηηο 

βαζηθέο αιγεβξηθέο έλλνηεο. 
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηνπ έηνπο 2014-2015 πεξηιακβάλεη 5 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη 4 Δπηιεγφκελα, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 11,6% ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ  καζεκάησλ, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο ηνπο ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ, απνηειείηαη απφ καζήκαηα 

ζηαηηζηηθήο. ε δχν καζήκαηα γίλεηαη αλαθνξά ζε αιγεβξηθέο έλλνηεο. 

Ο Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ηνπ έηνπο 2014-2015 πεξηιακβάλεη 4 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη 5 Δπηιεγφκελα
2

, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ ην 5,8% ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα καζήκαηα απηά φπσο 

θαίλεηαη απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ, απνηεινχλ καζήκαηα 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ. ε δχν καζήκαηα γίλεηαη αλαθνξά ζε 

αιγεβξηθέο έλλνηεο. 

πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ, έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ζηε ζηαηηζηηθή, ελψ  παξαγθσλίδεηαη ε γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. ζνλ αθνξά ζηελ άιγεβξα, θαηά θχξην ιφγν πεξηιακβάλεηαη ζε ελφηεηα 

θάπνηνπ καζήκαηνο. πάληεο είλαη νη πεξηπηψζεηο, φπνπ αθηεξψλεηαη νιφθιεξν κάζεκα 

ζηελ άιγεβξα. 

Απηή ε θαηάζηαζε δελ είλαη εζληθή, θαζψο φκνηα επηθξαηνχλ θαη ζην Βέιγην. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζηα καζήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

                                                           

2 
 Απφ ηα 5 Δπηιεγφκελα κφλν ην 1 πξνζθέξεηαη ζηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2014-

2014. 
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κειινληηθψλ δαζθάισλ ζηε Φιάλδξα, θαηαβάιιεηαη ειάρηζηε ή θακία πξνζνρή ζηελ 

άιγεβξα (Van Dooren et al., 2003). 

 

Ίδξπκα Τπνρξεσηηθά 

Μαζήκαηα γηα 

ηα καζεκαηηθά 

Δπηινγήο 

Μαζήκαηα 

γηα ηα 

καζεκαηηθά 

Πνζνζηφ ησλ 

καζεκάησλ ησλ 

καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε 

κε ηα ππφινηπα 

καζήκαηα 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο  

 

2 3 5% 

Γεκνθξίηεην  

Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

 

3 5 7% 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

 

5 3 8% 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

 

3 4 7,8% 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

2 1 3,2% 

Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

4 11 10,8% 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

 

2 14 8,9% 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

5 4 11,6% 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 4 5 5,8% 

Πίλαθαο 1 

Παξνπζίαζε ησλ Οδεγψλ πνπδψλ  ησλ ΠΣΓΔ 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηα καζήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ θαηαιακβάλνπλ 

έλα κηθξφ κεξίδην ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα καζήκαηα ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ 
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(κ.ν.=7,5%). Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ έρεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ κε 3,2% ελψ ην 

κεγαιχηεξν ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 11,6%.  

Αθφκε, ν Πίλαθαο 1 δείρλεη φηη ν αξηζκφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ Μαζεκάησλ γηα ηα 

καζεκαηηθά πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ΠΣΓΔ είλαη κηθξφο (κ.ν.=3,3). χκθσλα κε ηνπο 

Οδεγνχο πνπδψλ, ε παξαθνινχζεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 2 ή 3  καζεκάησλ, 

ζεσξείηαη επαξθήο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ.  

 

1.3 Επίπεδο ηων μαθημαηικών γνώζεων ηων εκπαιδεςηικών 

Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο 

πξνο ηα καζεκαηηθά πεξηνξίδεηαη ζηηο γλψζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Baumert et al., 2010). Υαξαθηεξηζηηθή απφδεημε, ε ζπγθξηηηθή δηεζλήο 

έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ «International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement, the Teacher Education and Development Study in 

Mathematics» (Schmidt et al., 2007, φπσο αλαθέξεηαη ζην Baumert et al., 2010). Σα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη ζε 

επίπεδν γπκλαζίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηελ πηινηηθή κειέηε είραλ γίλεη 

πξνζπάζεηεο, νη γλψζεηο ηνπο, λα γίλνπλ αληηιεπηέο ζε πςειφηεξν επίπεδν (Blömeke, 

Kaiser & Lehmann, 2008, φπσο αλαθέξεηαη ζην Baumert et al., 2010). 

Απηή ε αλεπάξθεηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απνηειεί 

ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη ζηε ρξήζε ηεο ζηελ πξάμε. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο (θξηηηθή επηινγή 
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πιηθψλ, ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ) γηα λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηδαζθαιία (Ball, Lubienski & Mewborn, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 
 

2
ν
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Η Άιγεβξα ωο Γλωζηηθό Αληηθείκελν 

2.1 Σημανηικόηηηα άλγεβπαρ ωρ γνωζηικού ανηικειμένος  

Ο εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαιείηαη λα δηδάμεη πνηθίια 

καζεκαηηθά ζέκαηα. Σν αληηθείκελν ζην νπνίν ε παξνχζα κειέηε εκβαζχλεη είλαη ε 

άιγεβξα. Ζ άιγεβξα κειεηάηαη γηα πνηθίινπο ιφγνπο.  

Λφγσ ησλ εμειίμεσλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ επηθξάηεζε 

ηεο ζηνλ πνιηηηζκφ καο, κηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ ηεο 

άιγεβξαο θαη ηνπ αιγεβξηθνχ ζπιινγηζκνχ είλαη απαξαίηεηε γηα φια ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο (Swafford & Langrall, 2000). 

Δπηπιένλ, ε άιγεβξα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Δίθνζη πέληε απφ ηηο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, 

έρνπλ παξαζέζεη πνηα είλαη ηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα γηα λα ιάβεη θαλείο 

απνιπηήξην Λπθείνπ. χκθσλα κε ην Κέληξν Μειέηεο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μαζεκαηηθψλ (Center for the Study of Mathematics Curriculum), 19 ζηηο 25 πνιηηείεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ άιγεβξα κέζα ζε απηά ηα καζήκαηα (Welder & Simonsen, 2011). 

Άξα πιένλ θξίλεηαη ζεκαληηθφ φινη νη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο, λα έρνπλ θαιέο γλψζεηο 

άιγεβξαο θαη φρη κφλν απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα πάλε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Chazan, 2008, φπσο αλαθέξεηαη ζην Welder & Simonsen, 2011).  

Σν 1987 ην Δζληθφ πκβνχιην Γηδαζθφλησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (ΝCΣΜ) 

δεκνζίεπζε ηηο Αξρέο θαη ηα ηάληαξ ησλ ρνιηθψλ Μαζεκαηηθψλ (Principles and 

Standards for School Mathematics), νη νπνίεο αλαλεψζεθαλ ην 2000. ε απηή ηε 

δεκνζίεπζε, πεξηιακβάλνληαη ηα 5 ηάληαξ Πεξηερνκέλνπ: Αξηζκνί θαη Πξάμεηο, 
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Άιγεβξα, Γεσκεηξία, Μέηξεζε θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Πηζαλφηεηεο. Σα 

παξαπάλσ απνηεινχλ αληηθείκελα πνπ ζπλαληψληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο  

εθπαίδεπζεο, απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ έσο θαη ηε Γ’ ιπθείνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηo Van de Walle, 2005). Ζ άιγεβξα ινηπφλ, ζπλαληάηαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κέρξη ην ηέινο ηεο, νπφηε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

χιεο. 

 

2.2 Οπιζμόρ άλγεβπαρ- εξίζωζηρ 

Ζ ιέμε άιγεβξα είλαη αξαβηθή θαη ζεκαίλεη «κεηαθνξά ελφο φξνπ κηαο εμίζσζεο 

απφ ην έλα κέινο απηήο ζην άιιν». Αξρηθά ην αληηθείκελν ηεο άιγεβξαο ήηαλ ε επίιπζε 

αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ κε ζπληειεζηέο απφ έλα ζψκα. ήκεξα ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο 

ηεο είλαη θπξίσο ε κειέηε ησλ αιγεβξηθψλ δνκψλ, δειαδή ζπλφισλ εθνδηαζκέλσλ κε 

πξάμεηο (Λάθθε, 1983).   

Ζ άιγεβξα ραξαθηεξίδεηαη σο ε καζεκαηηθή γιψζζα, πνπ ρξεζηκνπνηεί δηθνχο 

ηεο θψδηθεο θαη κέρξη ζήκεξα έρεη γξαθεί πιήζνο νξηζκψλ γηα απηήλ, κεξηθνί εθ ησλ 

νπνίσλ παξαηίζεληαη. Οξίδεηαη σο «γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ελέξγεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ πνζνηήησλ» (Wagner & Parker, 1993:122).  

χκθσλα κε ηνπο Thorndike et al. (1921:246, φπσο αλαθέξεηαη ζην Wagner & 

Parker, 1993) «ε άιγεβξα είλαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κεγάιν 

βαζκφ ν ζρεκαηηζκφο ηδηαίηεξσλ δεζκψλ ή ζπλδέζεσλ, [...] καζαίλνπλ λα ζπλδπάδνπλε 

αξθεηά απφ απηά πνπ ρξεηάδεηαη, νξγαλψλνληάο ηα ζε πην πεξηεθηηθέο ηδέεο,  

ζπλνςίδνληαο απηφ πνπ έρεη κάζεη θαλείο λα θάλεη απφ ηνπο θαλφλεο θαη έηζη ζηαδηαθά 

επηηπγράλεηαη ε αίζζεζε ηνπο ηη είλαη ζσζηφ λα θάλεη κε ηα γξάκκαηα θαη γηαηί».   
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Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Van Amerom (2003), ηνλίδεη φηη δελ πθίζηαηαη θαζνιηθφο 

νξηζκφο ηεο άιγεβξαο. Καζαξά γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο δηαθξίλεη ζε απηήλ 4 βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο: α. σο γεληθεπκέλε αξηζκεηηθή, β. σο εξγαιείν επίιπζεο πξνβιήκαηνο, γ. 

σο κειέηε ησλ ζρέζεσλ θαη δ. σο κειέηε ησλ δνκψλ.  

Οη Παληειίδεο & Κξαββαξίηεο (1997) πεξηγξάθνπλ ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο 

ηεο άιγεβξαο: «Ζ άιγεβξα αζρνιείηαη κε ηνπο λφκνπο νη νπνίνη ηζρχνπλ γηα ηηο πξάμεηο 

κεηαμχ αξηζκψλ ή άιισλ καζεκαηηθψλ νληνηήησλ. Γηα λα δηαηππψζνπκε ηνπο λφκνπο 

ησλ πξάμεσλ, ρξεηαδφκαζηε κεηαβιεηέο πνπ λα παξηζηάλνπλ ηηο νληφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

θάλνπκε ηηο πξάμεηο».  

ζνλ αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο, ν Nelson (2003) ππνζηεξίδεη φηη 

εμίζσζε είλαη «ε δήισζε φηη δχν καζεκαηηθέο εθθξάζεηο είλαη ίζεο». Αλαιπηηθφηεξνο 

νξηζκφο δίλεηαη παξαθάησ: «εμίζσζε ζηα καζεκαηηθά  είλαη ηζφηεηα πνπ ζπλδέεη 

γλσζηέο πνζφηεηεο κε άγλσζηεο, ηηο νπνίεο ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε. Ζ εμίζσζε 

ινηπφλ είλαη κηα καζεκαηηθή δήισζε πνπ βεβαηψλεη ηελ ηζφηεηα ησλ δχν εθθξάζεσλ. 

ηε ζχγρξνλε ζεκεηνγξαθία, απηφ γξάθεηαη ηνπνζεηψληαο εθθξάζεηο θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο απφ ην ζχκβνιν ίζνλ» (Wikipedia, 2014). 

  

2.3 Σσολική άλγεβπα 

Δθφζνλ δηαζαθελίζηεθε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ζθφπηκν θξίλεηαη λα 

εμεηαζηνχλ ηα ζρνιηθά βηβιία γηα λα εληνπηζηεί ην πεξηερφκελν ηεο χιεο ηεο άιγεβξαο 

ηνπ δεκνηηθνχ, πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Γηα λα νξηζηεί ην 

πεξηερφκελν, απαξαίηεην είλαη πξψηα λα δηεπθξηληζηεί ηη ζεσξείηαη σο ζρνιηθή άιγεβξα 

θαη πφηε απηή εκθαλίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε.  
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ην δηεζλέο ζηεξέσκα ε άιγεβξα πνπ ζπλαληάηαη πξψηε θνξά ζην ζρνιείν 

νλνκάδεηαη «πξψηκε άιγεβξα», αιιά ν ρξφλνο πνπ εκθαλίδεηαη θαη ν ηξφπνο πνπ 

νξίδεηαη, επηδέρεηαη δχν εξκελείεο (Lins & Kaput, 2004). 

Ζ πξψηε εξκελεία, ππνζηεξίδεη φηη ε «πξψηκε άιγεβξα» εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ ε δεχηεξε φηη μεθηλάεη απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, φπνπ εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηνλ αιγεβξηθφ ζπιινγηζκφ θαη ζηε γελίθεπζε 

(Lins & Kaput, 2004).  

χκθσλα κε ηελ πξψηε εξκελεία ε αξηζκεηηθή πξέπεη λα πξνεγείηαη ρξνληθά ηεο 

άιγεβξαο (Van Amerom, 2003). Ζ αληίιεςε απηή επδνθηκνχζε, ζηεξηδφκελε απφ ηε 

ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ˙ ε άιγεβξα απαηηεί ζθέςε πνπ ππάξρεη ζε 

κεηαγελέζηεξν αλαπηπμηαθφ ζηάδην, νπφηε πξέπεη λα έπεηαη ηεο αξηζκεηηθήο (Lins & 

Kaput, 2004). Οκνίσο θαη νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηελ άιγεβξα, εξκελεχνληαη κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ (Van Amerom, 2003).   

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ δηαηεξεί ηε δηάθξηζε ησλ δχν πεδίσλ ήηαλ ε ζζελαξή 

ππνζηήξημε φηη ε άιγεβξα δελ κπνξεί λα δηδαρζεί πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ 

ζηνπο αθεξαίνπο (αξλεηηθνχο) (Herscovics & Linchevski, 1994).  

ηα πεξηζζφηεξα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ε άιγεβξα θαη ε αξηζκεηηθή 

απνηεινχλ μερσξηζηά αληηθείκελα. Ζ αξηζκεηηθή απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ 

ελψ ε άιγεβξα αλήθεη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απηφο ν δηαρσξηζκφο θάλεη ηελ 

κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα πην δχζθνιε (Kieran, 1992).   
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2.3.1 Ελληνική ζσολική ππαγμαηικόηηηα 

  Αλ ζεσξεζεί ινηπφλ φηη απνηεινχλ δχν δηαθξηηά πεδία αξηζκεηηθή θαη άιγεβξα, 

ην βαζηθφ ζεκείν πνπ  ππνδεηθλχεη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα 

είλαη ε ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ (Wagner, 1981). Σελ ίδηα άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ν 

Λεκνλίδεο (1996) θαζψο ζεσξεί φηη ε ρξήζε κεηαβιεηψλ απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε δηάθξηζεο κεηαμχ άιγεβξαο θαη αξηζκεηηθήο.  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε παξνπζία ηεο άιγεβξαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηελ Κνιεδά (1996, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην θνπκπνπξδή, 2009) ε ζηνρνζεζία ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θηλείηαη γχξσ απφ ηελ παξνπζίαζε  κηαο ζπγθεθξηκέλεο χιεο θαηά ηάμε.  

Ζ ελ ιφγσ χιε ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη ελφηεηεο απφ α) 

ζχλνια, β) αξηζκεηηθή θαη ζηνηρεηψδε άιγεβξα θαη γ) γεσκεηξία (θνπκπνπξδή, 2009) 

θαη έρεη ηαμηλνκεζεί ζε  6 θαηεγνξίεο
3
 (Κνχξθνπινο, Σδαλάθεο & Θενινγίηνπ, 2000). 

Μηα εθ ησλ 6 θαηεγνξηψλ
4
, ηηηινθνξείηαη «πξναιγεβξηθέο έλλνηεο» θαη πεξηθιείεη 

ελφηεηεο φπνπ εκθαλίδεηαη ε άιγεβξα: εμηζψζεηο πξψηνπ βαζκνχ, αλαινγίεο, πνζνζηά, 

δπλάκεηο αξηζκψλ. Οη πξναιγεβξηθέο έλλνηεο θαηαιακβάλνπλ ην 21,15% ηεο δηδαθηέαο 

χιεο θαη δηδάζθνληαη ζηελ η' Σάμε.  

                                                           

3  Ζ ηαμηλφκεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε 6 θαηεγνξίεο είλαη ζπκβαηή κε ηελ δηεζλψο 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηαμηλφκεζε ηεο American Mathematical Society ζην Annnual Index 

(1996, φπσο αλαθέξεηαη ζην Κνχξθνπινο et al., 2000). 

4  Οη άιιεο θαηεγνξίεο είλαη: 1.  ε αξηζκεηηθή, 2. ε ζεσξεηηθή αξηζκεηηθή, 3.  ε 

κεηξηθή γεσκεηξία, 4. ε ηνπνινγηθή γεσκεηξία θαη 5. νη κηθηέο ελφηεηεο (Κνχξθνπινο et 

al., 2000). 
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Ζ παξαπάλσ έξεπλα πξνεγήζεθε ηεο αιιαγήο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, νπφηε 

δηαηεξνπκέλεο ηεο ηαμηλφκεζεο, ζα παξαηεζεί ε εκθάληζε ησλ πξναιγεβξηθψλ ελλνηψλ 

ζηα λέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Απφ ην 2007 θπθινθφξεζαλ ηα λέα βηβιία θαη γξάθεθε θαηλνχξην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Μαζεκαηηθψλ 

(Γ.Δ.Π.Π..) ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. ην ηζρχνλ Γ.Δ.Π.Π.. γηα ηα καζεκαηηθά, ην 

πεξηερφκελν ηεο χιεο ηνπνζεηήζεθε ζε θαηεγνξίεο (ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ηαμηλφκεζε) 

απφ ηνλ ηδεξφπνπιν (2007). χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, νη πξναιγεβξηθέο έλλνηεο 

θαηαιακβάλνπλ ην 22,71% ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη δηδάζθνληαη ζηελ η' Σάμε 

(ηδεξφπνπινο, 2007). 

πγθεθξηκέλα ζηελ Σ΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ εηζάγνληαη νη καζεηέο 

ζηελ Δλφηεηα «Δμηζψζεηο» (Καζζψηε, Κιηάπεο & Οηθνλφκνπ, 2005:59), θαζψο 

εμνηθεηψλνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο, καζαίλνπλ λα ζρεκαηίδνπλ εμηζψζεηο είηε 

αλαγλσξίδνληαο ην πξφηππν απφ ηελ εηθφλα, είηε κεηαθξάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθά ζχκβνια. Αθφκε, νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηελ επίιπζε 

εμίζσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο απινχο ηξφπνπο. Ο πίλαθαο κε ηηο ελφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πξναιγεβξηθέο έλλνηεο θαη νη ζηφρνη πνπ ζέηνληαη απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη 

απφ ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η.  

 

2.3.2 Ππώιμη εναζσόληζη με ηην άλγεβπα 

χκθσλα κε ηνπο Alexandrou-Leonidou & Philippou (2007) ε έξεπλα 

επηθεληξψλεηαη ζηα θνηλά ζεκεία ηεο αξηζκεηηθή θαη ηεο άιγεβξαο. Ο ζηφρνο απηήο ηεο 

επηθέληξσζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ ηεο δηδαθηέαο χιεο πνπ ε 
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αξηζκεηηθή θαη ε άιγεβξα ηέκλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε απφ ηελ 

πξψηε ζηε δεχηεξε, αλαπηχζζνληαο ηε βαζηθή αιγεβξηθή ζθέςε απφ ην δεκνηηθφ.  

Απφ ηηο αξρέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζε φιν ην θάζκα ηεο, δίλνληαη 

πνιιέο επθαηξίεο λα εηζαρζεί ε γιψζζα ηεο άιγεβξαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε ζρνιηθή 

άιγεβξα έρεη πέληε (5) πιεπξέο: α. ηνπο αγλψζηνπο, β. ηνπο ηχπνπο, γ. ηα κνηίβα, δ. ηελ 

αμία ζέζεο θαη ε. ηηο ζρέζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε φιν ην εχξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο (Usiskin,1997).  

Αθφκε, νη Carpenter & Levy (2000, φπσο αλαθέξεηαη ζην Van Dooren et al., 

2003) αλαθέξνπλ φηη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, πξαγκαηνπνηείηαη ε εμεξεχλεζε ησλ 

βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ, φπσο είλαη ε ηζφηεηα, ε αληηκεηαζεηηθή θαη ε 

πξνζεηαηξηζηηθή  ηδηφηεηα. Ζ γελίθεπζε απηψλ απνηειεί ηηο βάζεηο γηα ηνλ αιγεβξηθφ 

ζπιινγηζκφ. 

ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ην Γ.Δ.Π.Π.. δελ ηνπνζεηεί δηαρσξηζηηθέο γξακκέο 

κεηαμχ άιγεβξαο θαη  αξηζκεηηθήο. ε πξφζθαηε έξεπλά ηεο ε θνπκπνπξδή (2009) 

ππνζηεξίδεη φηη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ δχν πεδίσλ έρεη αξρίζεη λα 

ακβιχλεηαη, θαζψο «αζρνινχληαη θαη νη δχν κε ηε κειέηε ζπζηεκάησλ αξηζκψλ (ζχλνια 

αξηζκψλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο) θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο».  

χκθσλα κε ην ειηθνεηδέο πξφγξακκα πνπ δηαπλέεη ηε δνκή ηεο χιεο, νη καζεηέο 

εηζάγνληαη άηππα ζηηο εμηζψζεηο θαη ζηηο αληζψζεηο απφ ηελ πξψηε δεκνηηθνχ θαη 

ζπλερίδνληαη πξννδεπηηθά  έσο ηελ έθηε. Ζ ίδηα θέξλεη σο παξάδεηγκα εηζαγσγήο ζηελ 

άιγεβξα ηε ζπκπιήξσζε αλνηρηψλ πξνηάζεσλ (...+ 3 = 5) πνπ δίλνληαη ζηηο πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξάδεηγκα,  ν άγλσζηνο ζπκβνιίδεηαη 
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κε έλαλ αξηζκφ ηειεηψλ (ή θαη θνπηάθη), ελψ αξγφηεξα, ζηε Σ΄ Σάμε ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ζχκβνιν λ ή  ην x (θνπκπνπξδή, 2009).  

Απφ ην πξφζθαην παξειζφλ, ππάξρνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

μεθάζαξα φηη δξαζηεξηφηεηεο φπσο 4 + [] = 9 κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αιγεβξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ ην ηεηξάγσλν ζπκβνιίδεη ηνλ άγλσζην (Herscovics & Linchevski, 

1994). 

Αθφκα θαη ν ηξφπνο δηαηχπσζεο ηεο εξψηεζεο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ 

εηζαγσγή ζηνλ αιγεβξηθφ ζπιινγηζκφ. Καζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Usiskin (1997) είλαη 

απηφο πνπ δεκηνπξγεί κεγάιν κέξνο ηεο δηαθνξάο, κεηαμχ άιγεβξαο θαη αξηζκεηηθήο. 

Γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ θέξλεη ην αθφινπζν παξάδεηγκα: φηαλ ν δάζθαινο δψζεη 

ζηνπο καζεηέο ηελ άζθεζε 5 * 7 = h θαη ηνπο δεηήζεη λα ππνινγίζνπλ ην h. Σν 

αιγεβξηθφ εξψηεκα δηαηππψλεηαη σο «Πνηνο αξηζκφο πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ην h γηα 

λα είλαη ε δήισζε αιεζηλή;». Δλψ ην αξηζκεηηθφ σο: «Πνηα είλαη ε απάληεζε;». 

 

 2.2.3 Οθέλη ππώιμηρ εναζσόληζηρ με ηην άλγεβπα  

 «Θεσξψληαο ηελ άιγεβξα σο κηα πηπρή ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ ην 

λεπηαγσγείν, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ 

κηα ζηέξεε βάζε φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο άιγεβξαο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηελ εκπεηξία, σο κηα πξνεηνηκαζία γηα πην εμειηγκέλεο αιγεβξηθέο εξγαζίεο ζηηο κεζαίεο 

ηάμεηο θαη ην ιχθεην» (Δζληθφ πκβνχιην ησλ Γαζθάισλ ησλ Μαζεκαηηθψλ [NCTM], 

2000:37, φπσο αλαθέξεηαη ζην Asquith et all., 2007). Δπίζεο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ε θνπκπνπξδή (2009), ε θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ άιγεβξαο θαη 

αξηζκεηηθήο ζπληειεί ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 
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Τπνζηεξίδεηαη φηη απφ ηηο αξρέο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, νη αξηζκεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλδένληαη ζηαδηαθά κε αιγεβξηθέο έλλνηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν αιγεβξηθφο ραξαθηήξαο ηνπο. Έηζη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ πξν-αιγεβξηθέο δεμηφηεηεο (λα ζπκβνιίδνπλ, λα γεληθεχνπλ, λα αηηηνινγνχλ 

γηα ηηο ζρέζεηο, λα αλαπαξηζηνχλ αγλψζηνπο) πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ αξγφηεξα λα 

ηειεηνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε έλα πςειφηεξν αιγεβξηθφ επίπεδν(επίιπζε 

εμηζψζεσλ). Ζ αιγεβξηθή θαηαλφεζε αλαπηχζζεηαη ζηγά-ζηγά, νπφηε φζν λσξίηεξα 

εηζάγνληαη νη πξναιγεβξηθέο έλλνηεο, ηφζν ην θαιχηεξν (Van Dooren et al., 2003). 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο Blanton et al. (2007) φηαλ ε πξψηκε άιγεβξα 

εκπιέθεηαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε απφ λσξίο, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε. Πξψηνλ 

ζηελ πξψηκε άιγεβξα εκπιέθνληαη νη πέληε ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

καζεκαηηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ: ε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε, ε δηαδηθαζηηθή επρέξεηα, 

ε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα, ν πξνζαξκνζηηθφο ζπιινγηζκφο θαη ε παξαγσγηθή δηάζεζε. 

Γεχηεξνλ, ε πξψηκε εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηελ άιγεβξα, δηεπθνιχλεη ηελ είζνδφ ηνπο 

ζηα καζεκαηηθά ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηξίηνλ κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

καζεηψλ θαηαλνεί πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο.  
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3
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Μεηάθξαζε Πξνβιήκαηνο 

«Καλείο αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα, φηαλ δεηάεη κηα ιχζε, αιιά δελ ππάξρεη 

πξνθαλήο ηξφπνο λα θζάζεη ζηε ιχζε απηή» (Σνπκάζεο, 1994). 

 

3.1 Επίλςζη Πποβλήμαηορ  

Έρνπλ δνζεί  ηξείο βαζηθέο εξκελείεο γηα λα πεξηγξαθεί ν φξνο «επίιπζε 

πξνβιήκαηνο»: ν ζθνπφο, ε δηαδηθαζία θαη ε βαζηθή δεμηφηεηα (Branca, 1980 φπσο  

αλαθέξεηαη ζην Σνπκάζε, 1994).  

χκθσλα κε ηνλ Polya (1957) ππάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ: α) αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, β) επηλφεζε ελφο ζρεδίνπ 

επίιπζεο,  γ) εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ επίιπζεο θαη  δ) θνηηάδνληαο πίζσ –ν έιεγρνο.   

ην πξψην βήκα ηνλίδεηαη φηη θάζε ιεθηηθή δήισζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα 

γίλεηαη θαηαλνεηή. Ο ιχηεο ηνπ λα κπνξεί λα επαλαδηαηππψζεη ην πξφβιεκα, λα βξεη ηα 

δεδνκέλα θαη ηνλ άγλσζην. 

Σν θιεηδί γηα λα θηάζεη θαλείο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα ζρεδηάζεη 

ην πιάλν ηνπ, δειαδή έλα ζρέδην επίιπζεο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ζπλήζσο δχζθνιε  

θαη επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ 

επίιπζεο ζεσξείηαη ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Υσξίο απηήλ ν ζρεδηαζκφο ελφο πιάλνπ 

επίιπζεο θαζίζηαηαη αλέθηθηνο. 

Απφ ην πιάλν πξνθχπηεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ πσο ζα ιπζεί ην πξφβιεκα.  ηελ 

εθηέιεζε, ν ιχηεο πξέπεη λα πεηζηεί φηη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηαηξηάδνπλ ζε 

απηήλ ηελ γεληθή εηθφλα. Υξεηάδεηαη λα εμεηάζεη κηα πξνο κηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 
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ψζηε λα κελ κείλεη θάηη αδηεπθξίληζην πνπ ζα κπνξέζεη λα απνηειέζεη πηζαλή αηηία 

ιάζνπο. 

Σν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ζεσξείηαη δηδαθηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ιχηε. 

Αλαζηνράδεηαη ηε ιχζε θαη ην κνλνπάηη πνπ αθνινχζεζε γηα λα νδεγεζεί ζε απηήλ θαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν βειηηψλεηαη ν ηξφπνο πνπ ν ίδηνο θαηαλνεί ηε ιχζε. 

Ζ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, φπνπ απαηηείηαη 

ν ιχηεο λα δηαζέηεη ζηέξεεο βάζεηο ζηα καζεκαηηθά, αιιά θαη ηθαλφηεηα ζχλζεζεο, 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη αμηνιφγεζεο (Mangulabnan, 2013). 

 

3.2 Μεηάθπαζη ωρ κομμάηι ηος 2
ος

 ζηαδίος 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε έλα κέξνο ηεο επηλφεζεο ηνπ ζρεδίνπ 

επίιπζεο ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ (δεχηεξν ζηάδην) ηε κεηάθξαζε. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο κεηαθξάζεηο ζηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ ιεθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Lesh (1987, φπσο αλαθέξεηαη ζην Nickson, 2000). 

Πξψηα-πξψηα, ε  κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηα 

αιγεβξηθή πξφηαζε/ εμίζσζε (κε απηήλ αζρνιείηαη ε παξνχζα έξεπλα), θαηφπηλ απφ ηελ 

αιγεβξηθή θξάζε ζε κηα αξηζκεηηθή πξφηαζε θαη ηέινο απφ κηα αξηζκεηηθή πξφηαζε 

ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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Χο κεηάθξαζε
5
 ηνπ ιεθηηθνχ πξνβιήκαηνο ζε κηα αιγεβξηθή πξφηαζε λνείηαη ε 

κεηαθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ αξρηθφ ηξφπν ζπκβνιηζκνχ ηνπ (ζπλήζσο ιέμεηο) ζε 

έλαλ καζεκαηηθφ ζπκβνιηζκφ (Clement, Lockhead & Monk 1980).  

Ζ κεηάθξαζε ησλ ιέμεσλ ζε καζεκαηηθά ζχκβνια γίλεηαη ζηαδηαθά. Πξψηα 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ σο κέζν έθθξαζεο ησλ αγλψζησλ 

πνζνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κεηαβιεηέο γηα λα γξαθεί ε 

εμίζσζε ή ε παξάζηαζε (Παπαδφπνπινο, 2013).  

πλεπψο, γηα λα επηηειεζηεί ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο αιγεβξηθψλ 

εμηζψζεσλ απαηηείηαη έλα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ: ε αλαγλψξηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ πνζνηήησλ, ε ρξήζε ζπκβφισλ γηα ηηο άγλσζηεο πνζφηεηεο θαη ε έθθξαζε ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο αιγεβξηθέο εμηζψζεηο (Schmidt 1994,1996, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Van Dooren et al., 2003).  

Δπίζεο πξνυπνηίζεηαη ηε γλψζε κηαο ζεηξάο ελλνηψλ φπσο ε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο 

θαη ε έλλνηα ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ έιιεηςε θαηαλφεζεο ησλ παξαπάλσ, θαζηζηά ηελ 

επίιπζε αδχλαηε (Norton & Cooper, 1999). 

 

                                                           

5 
 Δθηφο απφ ηνλ φξν κεηαθξάζεηο (translations) ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο αλαπαξαζηάζεηο (representations). χκθσλα κε ηνλ Kaput 

(1989), νη αλαπαξαζηάζεηο είλαη κέζα κε ηα νπνία ηα άηνκα νξγαλψλνπλ θαη βγάδνπλ 

λνήκαηα απφ θαηαζηάζεηο. ζνλ αθνξά ζηα καζεκαηηθά νη Swafford & Langrall (2000), 

εμεγνχλ φηη ε αλαπαξάζηαζε κηαο καζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ελφο πξνβιήκαηνο είλαη κηα 

απεηθφληζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαηάζηαζεο. Οη αλαπαξαζηάζεηο 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο απφ ηε ιεθηηθή ζηε ζπκβνιηθή θαη κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ή γεληθέο πεξηπηψζεηο.  
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3.3 Μεηαβληηέρ 

Έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηηο κεηαβιεηέο, φκσο φπσο ηνλίδεη ν 

Usiskin (1988) ζε πεξίπησζε πνπ πξνζπαζήζεη θαλείο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαβιεηήο απφ κηα νπηηθή, ππεξαπινπζηεχεη ηελ έλλνηα θαη ζηξεβιψλεη ηνλ ζθνπφ ηεο 

άιγεβξαο. 

Απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ γηα ηελ κεηαβιεηή, απνηειεί απηφο ηνπ  

Hart (1951b:91, φπσο αλαθέξεηαη ζην Usiskin, 1988) «Ζ κεηαβιεηή είλαη έλα γξάκκα ην 

νπνίν πηζαλφλ λα έρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπδήηεζεο». 

Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα νη May & Van Engen (1959:70, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Usiskin, 1988) φξηζαλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο σο εμήο «ζε γεληθέο γξακκέο ε 

κεηαβιεηή είλαη έλα ζχκβνιν κε ην νπνίν θαλείο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη νλφκαηα απφ 

νξηζκέλα αληηθείκελα, ζπλήζσο έλα λνχκεξν ζηελ άιγεβξα. Ζ κεηαβιεηή πάληα 

ζρεηίδεηαη κε έλα ζεη απφ αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ απηήλ. Απηά ηα αληηθείκελα νλνκάδνληαη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο».  

χκθσλα κε ηνλ Wagner (1981) νη κεηαβιεηέο παξέρνπλ έλα ζπλνπηηθφ κέζν, 

θαζψο πεξηγξάθνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλφισλ.     

Απφ κηα πην ζχγρξνλε νπηηθή «νη κεηαβιεηέο είλαη ζχκβνια πνπ παίξλνπλ ηε 

ζέζε ησλ αξηζκψλ ή πεδίσλ αξηζκψλ. Έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο αλάινγα κε ην θαηά 

πφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαπαξαζηάζεηο πνζνηήησλ πνπ πνηθίιινπλ ή αιιάδνπλ, σο 

αλαπαξαζηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ αγλψζησλ ηηκψλ ή σο ζχκβνια ζε κηα γεληθή θξάζε ή 

ηχπν» (Van de Walle, 2005).  
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Ο Küchemann (1978) αλαιχεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ εγγξάκκαησλ ζπκβφισλ σο 

εμήο: σο αμία πνπ κπνξεί λα βξεζεί άκεζα, σο θάηη πνπ αγλνείηαη, σο αληηθείκελν, σο 

ζπγθεθξηκέλνο άγλσζηνο, σο γεληθεπκέλνο αξηζκφο θαη σο κεηαβιεηή.  

Μηα δεθαεηία αξγφηεξα ν Usiskin (1988) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη ηελ 

έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε άιγεβξα, 

ζεκείσζε ηνλ δηαθνξεηηθφ ξφιν ησλ εγγξάκκαησλ ζπκβφισλ ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. ηαλ ε άιγεβξα γίλεηαη αληηιεπηή i) σο γεληθεπκέλε αξηζκεηηθή, ηα 

γξάκκαηα έρνπλ ηνλ ξφιν ησλ γεληθεπκέλσλ πξνηχπσλ, ii) σο κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα επίιπζε πξνβιήκαηνο,  ηα γξάκκαηα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ αγλψζηνπ, iii) σο κειέηε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κνληεινπνίεζεο θαη 

ησλ ζπλαξηήζεσλ), ηα γξάκκαηα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ νξίζκαηνο ή ηεο παξακέηξνπ θαη 

iv) σο κειέηε ησλ δνκψλ, ηα γξάκκαηα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ απζαίξεηνπ αληηθείκελνπ. 

Ο Philipp (1992a, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bush & Karp, 2013) ζεκείσζε φηη νη 

κεηαβιεηέο κπνξνχλ ιάβνπλ ηνπο αθφινπζνπο ξφινπο ζηελ άιγεβξα: εηηθέηεο, ζηαζεξέο, 

άγλσζηνη, γεληθεπκέλνη αξηζκνί, παξάκεηξνη θαη αθεξεκέλα ζχκβνια. 

Σέινο, ν Παπαδφπνπινο (2013) παξαζέηεη ηηο θπξηφηεξεο ρξήζεηο ηεο 

κεηαβιεηήο: 1. Αλαπαξάζηαζε ηνπ αγλψζηνπ, 2. Αλαπαξάζηαζε γεληθφηεξεο ηδηφηεηαο 

ησλ αξηζκψλ (πρ αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα), 3. Υξήζε ζε ηχπν πνπ ζπλδέεη πνζφηεηεο  (πρ 

ηχπνο ηνπ εκβαδνχ) θαη 4. Υξήζε γηα πνζφηεηεο πνπ ε κεηαβνιή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε 

κεηαβνιή κηαο άιιεο κεηαβιεηήο.  
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3.4 Σύμβολο Ιζόηηηαρ 

Σν ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο «=» εηζήρζε απφ ηνλ Recorde (1557, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Cajori, 1928) θαη έρεη γίλεη παγθνζκίσο γλσζηφ σο ην ζχκβνιν πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

καζεκαηηθή ηζφηεηα. Ζ καζεκαηηθή ηζφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε αξρή ηεο ίδηαο αμίαο 

δχν πιεπξψλ κηαο ηζφηεηαο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελαιιαμηκφηεηά ηνπο (Kieran, 

1981). 

Ζ δηαηζζεηηθή έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο πεγάδεη απφ ηελ νκνηφηεηα 

δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Μηα πην εθιεπηπζκέλε έλλνηα ηνπ 

ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο, είλαη φηη εθθξάδεη κηα ζρέζε ηζνδπλακίαο (Behr, Eriwanger & 

Nichols, 1976). Χο εθ ηνχηνπ ην ζχκβνιν ηθαλνπνηεί ζπκκεηξηθέο, αληαλαθιαζηηθέο θαη 

κεηαβαηηθέο ηδηφηεηεο ζε κηα εμίζσζε (Matthews, et al., 2012). χκθσλα κε ηνπο McNeil 

et al. (2006) ε αληίιεςε ηνπ «=» σο ζχκβνιν ηζνδπλακίαο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

θαηαλφεζε πνιιψλ ζεκάησλ ζηα καζεκαηηθά π.ρ. αιγεβξηθέο εμηζψζεηο.  

Ζ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηζφηεηαο είλαη ζεκειηψδεο  (Kieran, 1981) θαη γηα απηφ 

έρεη ιάβεη αμηνζεκείσηε πξνζνρή ζηελ έξεπλα. Δξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ (Knuth et al., 2006; Leonidou & Philippou, 2007) ηζρπξίδνληαη φηη ε 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηζφηεηαο έρεη θαηαιπηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αιγεβξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο.  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δχν εθθάλζεηο ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο: ε 

ιεηηνπξγηθή (operational) θαη ε ζρεζηαθή (relational). χκθσλα κε ηνπο Behr et al. 

(1976) φηαλ ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ έλλνηα 

ηφηε έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ πνπ ζεκαηνδνηεί κηα δξάζε «do something signal», 
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ελψ φηαλ γίλεηαη αληηιεπηφ σο ζρεζηαθφ ζχκβνιν έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ 

ησλ δχν κεξψλ ηεο πξφηαζεο.  

ην ίδην κήθνο θχκαηνο αλαιχεηαη θαη απφ ηνπο Asquith et al.  (2007), θαζψο 

ππνζηεξίδεη φηη σο ιεηηνπξγηθφ ζχκβνιν, ζεκαηνδνηεί ηελ πξφζζεζε ησλ αξηζκψλ ή ηελ 

θαηαγξαθή ηεο απάληεζεο. Χο ζρεζηαθφ αλαπαξηζηά  κηα ζρέζε ηζνδπλακίαο κεηαμχ δχν 

πνζνηήησλ θαη εθθξάδεη ηελ νκνηφηεηα ησλ δχν πιεπξψλ ηεο εμίζσζεο (the same as).  

Φπζηθφ επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ είλαη φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ ζπκβφινπ ηεο 

ηζφηεηαο σο ιεηηνπξγηθνχ, απνθιίλνπλ απφ ην ζρεζηαθφ θαζψο  ην ιεηηνπξγηθφ ζχκβνιν 

ηεο ηζφηεηαο δελ είλαη ζπκκεηξηθφ θαη έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνξά (Κνπιέηζε, 2010).   

Φαίλεηαη φηη ε ιεηηνπξγηθή αληίιεςε ηνπο ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο παξαπέκπεη 

ζηελ αξηζκεηηθή. χκθσλα κε ηελ Linchevski (1995), ζηελ αξηζκεηηθή ην ίζνλ είλαη έλα 

ζχκβνιν πνπ ππνδεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα θηλεζεί ν ιχηεο: απφ αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά. πλεζίδεηαη, θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζφηεηαο λα αλαθέξνπκε 5+3 καο 

θάλεη 8.  

Παξφκνηα άπνςε εθθξάδεηαη θαη απφ ηνπο Van Dooren et al. (2003), φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο ζε αξηζκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείν έρεη ηε ζεκαζία ηνπ «results sign». Γειαδή ηνπ ζπκβφινπ πνπ  ππνδεηθλχεη ηε 

ζέζε πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην απνηέιεζκα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζρεζηαθή αληίιεςε ηνπ ίζνλ θαίλεηαη λα εθθξάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ άιγεβξα. χκθσλα κε ηνπο McNeil & Alibali (2005a, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην McNeil, et al., 2006) πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζαλ έλα ζρεζηαθφ ζχκβνιν γηα ηηο 

καζεκαηηθέο ηζφηεηεο. Αθφκε, ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο ζα έπξεπε λα γίλεηαη αληηιεπηφ 
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σο ζχκβνιν ηζνδπλακίαο: ε δεμηά πιεπξά είλαη ηζνδχλακε κε ηελ αξηζηεξή (Wagner & 

Parker, 1993; Bush & Karp, 2013). 

χκθσλα κε ηελ Linchevski (1995) ζε κηα αιγεβξηθή εμίζσζε, ην ζχκβνιν ηεο 

ηζφηεηαο είλαη ζπκκεηξηθφ, θαζψο δίλεηαη ε ίδηα πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη ζηηο δπν 

πιεπξέο. Ο ιχηεο αζρνιείηαη κε κηα ακθίδξνκε ζρέζε, επεμεξγάδεηαη ηαπηφρξνλα δπν 

πιεπξέο.  

ηηο αιγεβξηθέο εμηζψζεηο ην λφεκα απηνχ ηνπ ζπκβφινπ είλαη πιήξσο 

ζπκκεηξηθφ θαη κεηαβαηηθφ κεηαμχ ησλ εθθξάζεσλ πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ 

(Van Dooren et al., 2003). 

Ζ ζρεζηαθή αληίιεςή ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο είλαη ζεκαληηθή θαη αλαγθαία 

φηαλ δνπιεχεη θαλείο κε αιγεβξηθέο ηζφηεηεο (Asquith et al., 2007), θαζψο αιιηψο δελ 

έρνπλ λφεκα νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ γίλνληαη ζε κηα ηζφηεηα (Knuth et al., 2006). 

 

 3.5 Παπάγονηερ δςζκολιών  

Οη Wagner & Parker (1993) ηνλίδνπλ φηη ε κεηάθξαζε απνηειεί κηα επίπνλε 

δηαδηθαζία, κε θχξηα δπζθνιία ηελ απφδνζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ κε 

καζεκαηηθφ ζπκβνιηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία εμηζψζεσλ. Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη:  

 

3.5.1 Πληθώπα  γνώζεων &  δεξιοηήηων 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ άιγεβξα απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ν ιχηεο θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα εχξνο δεμηνηήησλ θαη 

λα γλσξίδεη πνιιέο άιιεο έλλνηεο (Wagner & Parker, 1993).  
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χκθσλα κε ην «Common Core State Standards for Mathematics» ππάξρνπλ 4 

ηνκείο πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηθιείνπλ έλλνηεο, πνπ ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελεο γηα ηελ 

επηηπρία ζηελ άιγεβξα: νη αλαινγίεο θαη νη αλαινγηθέο ζρέζεηο, ην αξηζκεηηθφ ζχζηεκα, 

νη εθθξάζεηο θαη νη εμηζψζεηο θαη νη ζπλαξηήζεηο (Bush & Karp, 2013).  

 

3.5.2 Μεηαβληηέρ & Αλγεβπικέρ εκθπάζειρ 

Οη Wagner & Parker (1993) ππνζηεξίδνπλ φηη πνιιέο δπζθνιίεο είλαη απφξξνηα 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο, θπξίσο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ 

αιγεβξηθψλ εθθξάζεσλ.  

Μηα αιγεβξηθή έθθξαζε ελέρεη ηε δπζθνιία ηεο παξάιιειεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνο δχν θαηεπζχλζεηο (Linchevski,1995). Αθφκε, κηα αιγεβξηθή έθθξαζε 

φπσο ην 6z έρεη δηπιφ ξφιν: δείρλεη ηε δηαδηθαζία, δειαδή πνηφ ζα είλαη ην απνηέιεζκα 

ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ (6 θνξέο ην z), αιιά θαη ηελ απάληεζε (Herscovics & Linchevski, 

1994).  

Ο δηπιφο ξφινο κηαο αιγεβξηθήο έθθξαζεο γίλεηαη δχζθνια αληηιεπηφο, εμαηηίαο 

ηεο έιιεηςεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο 

αδπλακίαο ζχιιεςεο κηαο απάληεζεο πνπ πεξηέρεη αξηζκνχο θαη κεηαβιεηέο (θαη φρη 

κφλν έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ) (Stacey & MacGregor, 1997b).  

ζνλ αθνξά ζηηο κεηαβιεηέο απηέο θαζαπηέο «ε εξκελεία ησλ γξακκάησλ σο 

κεηαβιεηέο πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο θάπνηνπ είδνο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ γξακκάησλ, θαζψο νη ηηκέο ηνπο κεηαβάιινληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν» 

(Küchemann, 1978). 
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Σέινο ν Philipp (1992a, φπσο αλαθέξεηαη ζην  Bush & Karp 2013) βξήθε φηη 

πηζαλά ε αδπλακία αλαγλψξηζεο ηνπ ζσζηνχ ξφινπ πνπ ιακβάλεη θάζε θνξά ε 

κεηαβιεηή, κπνξεί λα απνηειεί δπζθνιία. 

 

3.5.3 Απιθμηηική 

Έλαο άιινο παξάγνληαο δπζθνιίαο κπνξεί λα απνηειεί ε αξηζκεηηθή σο πξφηεξε 

γλψζε. Με απηφ ελλνείηαη φηη ε πξψηε επαθή κε ηζφηεηεο, κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, 

κε εγγξάκκαηα ζχκβνια γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο αξηζκεηηθήο. 

Οη ιχηεο πνιιέο θνξέο δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηεο αξηζκεηηθήο θαη άιγεβξαο, πνπ επηβάιιεη ην πξφβιεκα θαηά ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

απφ ιέμεηο, ζε αιγεβξηθά ζχκβνια (Mangulabnan, 2013).  

Ο Matz (1980) ηζρπξίδεηαη φηη ε αηηία δελ είλαη απαξαίηεηα ε πξνβιεκαηηθφηεηα 

ησλ αξηζκεηηθψλ γλψζεσλ αιιά ε αθαηάιιειε ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο αξηζκεηηθήο, 

θαζψο θαη ε γελίθεπζε θαλφλσλ, ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο άιγεβξαο. Δλψ, ε 

Kieran (1992) επηζεκαίλεη φηη νη δπζθνιίεο νθείινληαη ζε έλα ζχλνιν ζπκβάζεσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη απζαίξεηα ζηελ άιγεβξα απφ ηελ αξηζκεηηθή.  

Ζ Kieran (1992) θαηέγξαςε ηηο κεηαηνπίζεηο απφ ηελ αξηζκεηηθή ζθέςε ζηελ 

αιγεβξηθή: α. Δπηθέληξσζε ζε ζρέζεηο θαη φρη ζε ππνινγηζκφ κηαο αξηζκεηηθήο 

απάληεζεο, β. Δπηθέληξσζε ζηηο αληίζηξνθεο πξάμεηο ζχκθσλα κε ηελ ηδέα ηνπ θάλσ 

θαη αλαηξψ, γ. Δπηθέληξσζε ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο, φρη κφλν 

ζηελ επίιπζε, δ. Δπηθέληξσζε ζε αξηζκνχο θαη ζε ζχκβνια, φρη κφλν ζε αξηζκνχο θαη ε. 

Μεηαηφπηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζχκβνινπ ηεο ηζφηεηαο.  
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 ζνλ αθνξά ζηελ «επηθέληξσζε ζε ζρέζεηο θαη φρη ζε ππνινγηζκφ κηαο 

αξηζκεηηθήο απάληεζεο», ν Λεκνλίδεο (1996), αλαθεξφκελνο ζηελ αλαπαξάζηαζε 

ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ κε εμίζσζε, ηνλίδεη φηη ζηελ αξηζκεηηθή ν ιχηεο επηθεληξψλεηαη 

ζηελ εχξεζε κηαο αξηζκεηηθήο απάληεζεο, νπφηε ζθέθηεηαη ηηο πξάμεηο πνπ ζα 

επηηειέζεη. Αληίζεηα ζηελ άιγεβξα ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη ε έθθξαζή 

ηνπο κε ηχπνπο, ζηελ νπζία ε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο. 

ζνλ αθνξά ζηελ «επηθέληξσζε ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

φρη κφλν ζηελ επίιπζε», ζχκθσλα κε ηε Booth (1988), ζηελ αξηζκεηηθή δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ εμεχξεζε ελφο ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, ελψ ζηελ άιγεβξα ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη έθθξαζεο ησλ απαληήζεσλ ζε κηα γεληθεπκέλε κνξθή.  

ζνλ αθνξά ζηελ «επηθέληξσζε ζε αξηζκνχο θαη ζε ζχκβνια, φρη κφλν ζε 

αξηζκνχο» ν Matz (1980) ηνλίδεη φηη είλαη απαξαίηεην ν ιχηεο λα θαηαλνεί φηη ζηελ 

άιγεβξα ην απνηέιεζκα δελ είλαη πάληα αξηζκεηηθφ, αιιά κπνξεί λα πεξηέρεη θαη 

γξάκκαηα. Δπίζεο ζηελ αξηζκεηηθή ηα γξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαθνξά ζε 

αληηθείκελα, ελψ ζηελ άιγεβξα ζπλήζσο ζε αξηζκφ αληηθεηκέλσλ. Αθφκε, ζχκθσλα κε 

ηνλ Ameron (2002, φπσο αλαθέξεηαη ζην Mangulabnan, 2013) ζηελ αξηζκεηηθή γίλεηαη 

ππνινγηζκφο γλσζηψλ αξηζκψλ, ελψ ζηελ άιγεβξα ζπιινγηζκφο αγλψζησλ κεηαβιεηψλ. 

Καη ζηηο δχν ρξεζηκνπνηνχληαη γξάκκαηα ή ζχκβνια απιά ζηε κία αλαπαξηζηνχλ 

κνλάδεο κέηξεζεο ή ζπληνκνγξαθίεο, ελψ ζηελ άιιε έρνπλ κηα πνηθηιία ξφισλ (Wagner 

& Parker, 1993).  

Έλαο ηξφπνο κείσζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αξηζκεηηθή είλαη ε 

εζηίαζε ζηα θνηλά ηεο ζεκεία κε ηελ άιγεβξα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ (2.3.2). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζεκείνπ ηνκήο απνηειεί ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, ην νπνίν 
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ζεσξείηαη κηα ζεκειηψδεο έλλνηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο 

κεηαμχ ηεο αξηζκεηηθήο θαη ηεο άιγεβξαο (Kieran, 1981;  Knuth, Stephens, McNeil, & 

Alibali, 2006; Stacey & MacGregor, 1997). 

ηαλ νη καζεηέο εηζάγνληαη ζε αιγεβξηθέο έλλνηεο, κεηαθέξνπλ φηη έρνπλ 

θαηαλνήζεη απφ ηελ κέρξη ηψξα επαθή ηνπο κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, νπφηε ην 

εξκελεχνπλ σο «καο θάλεη» ή «δίλεη» θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ έλα ζχλδεζκν κεηαμχ 

ησλ δχν πιεπξψλ κηαο εμίζσζεο (Stacey & McGregor, 1997). ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο γηλφηαλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην, φπνπ 

ην «=» εμαξρήο γηλφηαλ αληηιεπηφ σο ζρεζηαθφ ζχκβνιν, ηφηε πηζαλά λα ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ σο ζχκβνιν ηζνδπλακίαο ζηελ αξηζκεηηθή
6

 θαη έπεηηα θαη ζηελ 

άιγεβξα.  

Οη McNeil et al. (2006) θαίλεηαη λα αζπάδνληαη ηελ παξαπάλσ ηδέα θαζψο 

αλαθέξνπλ φηη «εάλ δερζνχκε φηη νη δπζθνιίεο κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο πξνέξρνληαη 

απφ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ δνκεζεί απφ ηελ εκπεηξία κε ηελ αξηζκεηηθή, ηφηε ε 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα  απνθηήζνπλ ζρεζηαθή αληίιεςε γηα ην ζχκβνιν ηεο 

ηζφηεηαο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο κάζεζεο». 

 

 

                                                           

6 
 Ζ ζρεζηαθή αληίιεςε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ εθθξάζεηο ηχπνπ 7 = 3 + 4 or 5 = 5. ε πεξίπησζε πνπ θαλείο θαηαλνεί 

ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο κφλν ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπ κνξθή αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο κε 

ηέηνηνπ είδνπο ηζφηεηεο θαζψο γηαηί δελ πεξηέρνπλ ην πξφβιεκα απφ ηα αξηζηεξά θα ηελ 

απάληεζε απφ ηα δεμηά. (Falkner, Levi, & Carpenter, 1999, φπσο αλαθέξεηαη ζην Russell 

et al., 2009). 
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4
ν 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Δπηζθόπεζε Δξεπλώλ 

4.1 Λάθη 

Σν ιάζνο ζχκθσλα κε ηηο καζεζηαθέο ζεσξίεο ηνπ εκπεηξηζκνχ θαη ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο άγλνηαο, ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ηχρεο. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ην ιάζνο είλαη ην απνηέιεζκα 

πξφηεξσλ γλψζεσλ φπνπ ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα δελ έρεη επηηεπρζεί 

(Κνιέδα, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Swan (2001) νη αηηίεο ησλ ιαζψλ είλαη πνιππνίθηιεο, φπσο 

έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, βηαζηηθή επίιπζε, ή ε έιιεηςε παξαηήξεζεο ελφο βαζηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Άιινη ιφγνη φκσο ίζσο είλαη ζπκπηψκαηα 

βαζχηεξεο παξαλφεζεο ή ίζσο δελ είλαη θαλ ιάζε, αιιά ηα απνηειέζκαηα κηαο 

δηαθνξεηηθήο εξκελείαο ελφο πξνβιήκαηνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηα ιάζε πνπ ζεκαηνδνηνχλ βαζχηεξεο 

παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε αιγεβξηθέο έλλνηεο δελ είλαη ηπραία, αιιά είλαη ζπζηεκαηηθά 

θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ εκπεηξία κε ηελ αξηζκεηηθή ή απφ ζεσξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ην ίδην ην άηνκν (Clement, 1982; Matz, 1980; Stacey & McGregor, 1997; Russell et 

al., 2009). 

ε κηα ελδειερή δηεξεχλεζε ησλ παξαλνήζεσλ ζηελ κεηάθξαζε πξνβιεκάησλ 

πνπ δίλνληαη κε ιφγηα, ζε εμηζψζεηο, δφζεθε απφ ηνλ Clement (1982) ζε θνηηεηέο 

κεραληθήο, αλάκεζα ζε άιια αιγεβξηθά πξνβιήκαηα, ην πξφβιεκα πνπ παξαηέζεθε 

ζηελ εηζαγσγή.  
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Γηαπηζηψζεθε φηη ην δείγκα αληηκεηψπηζε ζνβαξέο δπζθνιίεο θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχζαλ λα απνδνζνχλ νη ιέμεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθέο 

εμηζψζεηο. Σν θπξηφηεξν ιάζνο πνπ θάλαλε νη θνηηεηέο ήηαλ ην ιεγφκελν ζθάικα 

αλαζηξνθήο «reversal error». ην παξάδεηγκα ηεο εηζαγσγήο, αληί λα απαληήζνπλ νη 

εξσηψκελνη Φ=6Κ, έδηλαλ ηελ απάληεζε: 6Φ=Κ. Γειαδή αληέζηξεθαλ ηε ζέζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ζηελ εμίζσζε. Υαξαθηεξίδεηαη σο ιάζνο «επίκνλν» θαη «αλζεθηηθφ»  θαη 

φρη ιάζνο απξνζεμίαο, γηαηί επαλαιακβαλφηαλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, φηαλ αληί ιέμεσλ 

ην πξφβιεκα δηλφηαλ ζρεκαηηθά κε εηθφλεο ή κε κνξθή πίλαθα Clement (1982). 

Σν παξαπάλσ πξφβιεκα  θαη αθφκα έλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Clement, ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα, ρξεζηκνπνίεζε ε Mangulabnan 

(2013) γηα λα δνκήζεη έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν αλίρλεπζεο παξαλνήζεσλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε καζεηέο ιπθείνπ ζηηο Φηιηππίλεο θαη δηελεξγήζεθαλ 

δεηγκαηνιεπηηθέο ζπλεληεχμεηο φπνπ δεηνχληαλ απφ ην δείγκα λα κεηαθξάζεη ηα ιεθηηθά 

δεδνκέλα ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ζχκβνια. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ 

κεγάια πνζνζηά ιαζψλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αλέδεημε 4 θαηεγνξίεο ιαζψλ: 

1. ιάζε πνπ βαζίδνληαη ζηε γιψζζα, 2. ιάζε ζηελ επηινγή ηεο καζεκαηηθήο πξάμεο, 3. 

ιάζε ζηελ κεηάθξαζε ηεο άιγεβξαο θαη 4. ιάζε ζην καζεκαηηθφ ζχκβνιν ηεο ζρέζεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ην ζθάικα αλαζηξνθήο (Mangulabnan, 2013). 

Οη Pope θαη Sharma (2001) δηεξεχλεζαλ ηελ αίζζεζε ησλ ζπκβφισλ, δειαδή κε 

πνηφλ ηξφπν γίλνληαη αληηιεπηά ηα ζχκβνια. Μειεηήζεθε έλα κηθξφ δείγκα 

απνηεινχκελν απφ καζεηέο, απφ εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο βαζηζκέλεο ζηα ζπλεζέζηεξα ιάζε θαη παξαλνήζεηο. 
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Πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο αθνινπζνχζαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο επέιεγαλ απηήλ πνπ 

ζεσξνχζαλ νξζή. Έλα απφ ηα εξσηήκαηα ήηαλ ην πξφβιεκα πνπ παξαηέζεθε ζηελ 

εηζαγσγή. Σν ζθάικα πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, γηλφηαλ θαηά ηελ 

κεηάθξαζε ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. Ολνκάζηεθε  «error 

of transliteration», θαζψο κέξνο ηνπ δείγκαηνο επέιεγε ηελ απάληεζε 6Φ=Κ ή Φ=Κ/6. 

Ζ επφκελε έξεπλα πνπ παξαηίζεηαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο ειηθίαο 13-16, 

κε εξγαιείν έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηειάκβαλε ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία ζπλνδεχνληαλ απφ βνεζεηηθά ζρήκαηα. Κνηλά ιάζε εκθαλίζηεθαλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο. Απηά ηα ιάζε, 

κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ: 1. ηελ έκθαζε ζηηο αιγεβξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε θχζε ησλ απαληήζεσλ, 2. ηε ρξήζε ησλ ζπκβνιηζκνχ θαη ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ζπκβφισλ, 3. ηελ έλλνηα ησλ γξακκάησλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ, 4. 

ηα είδε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αξηζκεηηθή 

ζχκθσλα κε ηελ Booth (1984, φπσο αλαθέξεηαη ζην  (Booth, 1988). 

Ζ αθφινπζε έξεπλα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα κεηάθξαζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε 10 καζεηέο 6
εο

 ηάμεο, νη νπνίνη δελ είραλ ιάβεη επίζεκε δηδαζθαιία ζηελ άιγεβξα,  

απιά είραλ εηζαρζεί ζε βαζηθέο έλλνηεο φπσο ε ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο ζαλ ν ρακέλνο 

πξνζζεηένο ή παξάγνληαο θαη ε γελίθεπζε κνηίβσλ. ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλέληεπμεο, δφζεθαλ 6 πξνβιήκαηα θαη θιήζεθαλ λα νινθιεξψζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ππνέξγα (tasks) γηα θάζε πξφβιεκα. Έλα απφ ηα ππνέξγα αθνξνχζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα αλαπαξηζηνχλ θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εθθσλήζεηο ησλ πξνβιεκάησλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο εμηζψζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 
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πξνβιεκάησλ πνπ δφζεθε,  δελ θαηάθεξαλ φινη νη καζεηέο λα ηα αλαπαξαζηήζνπλ κε 

εμηζψζεηο, δχν γξακκηθά πξνβιήκαηα (Swafford & Langrall, 2000). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Kenney & Silver (1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην Asquith 

et al.,2007) απνηειέζκαηα ηεο 6
εο

 καζεκαηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ «National 

Assessment of Educational Progress», νη καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε 

ζπκβνιηθέο. 

 

4.2 Παπανοήζειρ 

Πνηθηιία αηηηψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πξφθιεζε ιάζνπο, φπσο ε βηαζηηθή 

επίιπζε, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, παξάιεηςε θάπνηνπ δεδνκέλνπ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ ην δήηεκα δελ είλαη επηθαλεηαθφ αιιά κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε παξαλφεζε ή ελαιιαθηηθή εξκελεία ηνπ πξνβιήκαηνο (Swan, 2001). 

χκθσλα κε ηνλ Olivier (1989) ηα ιάζε είλαη ζπζηεκαηηθά θαη ζπλήζσο 

επαλαιακβαλφκελα ζε ίδηεο θαηαζηάζεηο. πλήζσο πίζσ απφ ηα ιάζε βξίζθνληαη νη 

παξαλνήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε πεπνηζήζεηο θαη αξρέο. 

Οη Hiebert & Carpenter (1992, φπσο αλαθέξεηαη ζην Russell et al., 2009) 

εμήγεζαλ φηη νη παξαλνήζεηο πξνθχπηνπλ φηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο πξφηεξεο γλψζεο κε ηελ θαηλνχξηα. 

ηελ έξεπλα ησλ Russell, O’Dwyer & Miranda (2009) θαηαγξάθεθαλ 3 

αιγεβξηθέο παξαλνήζεηο. Ζ δηεξεχλεζή ηνπο έγηλε ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

επξεκάησλ κηαο κειέηεο πνπ εμέηαζε πψο ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ άιγεβξα θαη πσο 

νη ζπλήζεηο αιγεβξηθέο παξαλνήζεηο επεξεάζηεθαλ απφ ηε ρξήζε ελφο δηαγλσζηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν επηθεληξψζεθε ζηηο βαζηθφηεξεο έλλνηεο ηεο 

άιγεβξαο.  

Σα 3 είδε παξαλνήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ αθνξνχλ ζηηο κεηαβιεηέο, ζην 

ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε θαη έρνπλ απνηππσζεί απφ δηάθνξεο 

έξεπλεο ζην παξειζφλ (Kuchemann, 1978, Booth, 1984; Clement, 1989; Stacey & 

McGregor, 1997; Russell et al., 2009). 

Αλαιπηηθφηεξα 1. Οη παξαλνήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε  κεηαβιεηέο, φπνπ δελ 

γίλεηαη αληηιεπηή ε δηαθνξεηηθή ρξήζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα γξάκκαηα ζε κηα 

εμίζσζε. 2. Οη παξαλνήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, φπνπ ππάξρεη 

δπζθνιία θαηαλφεζεο φηη ε πξφζζεζε ή ε αθαίξεζε ηεο ίδηαο πνζφηεηαο απφ ηηο δχν 

πιεπξέο ηεο εμίζσζεο, δηαηεξεί ηελ ηζφηεηα. 3. Οη παξαλνήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο, φπνπ ε γξαθηθή παξάζηαζε γίλεηαη αληηιεπηή σο αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ζελαξίνπ ηνπ πξνβιήκαηνο (Russell et al., 2009). 

Οη Bush & Karp (2013), παξνπζίαζαλ ηηο παξαλνήζεηο απφ κηα δηαθνξεηηθή 

ζθνπηά,  θαζψο δηεξεχλεζαλ ην δήηεκα πξαγκαηνπνηψληαο κηα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

πνπ θαηαδεηθλχεη αιγεβξηθέο παξαλνήζεηο καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη 

ζπγγξαθείο θαηαηάζζνπλ ηηο παξαλνήζεηο ζε 4 κεγάιεο θαηεγνξίεο: α. αλαινγίεο θαη 

αλαινγηθέο ζρέζεηο, β. αξηζκεηηθφ ζχζηεκα, γ. εθθξάζεηο θαη εμηζψζεηο θαη δ. 

ζπλαξηήζεηο. Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κεηάθξαζε αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ νπφηε ζα παξνπζηαζηνχλ νη παξαλνήζεηο πνπ αθνξνχλ απηφ ην θνκκάηη 

θαη εληάζζνληαη ζηελ α. θαηεγνξία (αλαινγίεο θαη αλαινγηθέο ζρέζεηο) θαη γ. θαηεγνξία 

(ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, κεηαβιεηέο). 
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4.2.1 Παπανοήζειρ για ηο ζύμβολο ηηρ ιζόηηηαρ  

Πνιιέο έξεπλεο φπσο ησλ  Behr, Erlwanger, & Nichols, 1980; Kieran, 1981; 

Baroody & Ginsburg, 1983; Rittle-Johnson & Alibali, 1999; Carpenter, Franke, & Levi, 

2003; McNeil & Alibali, 2005a; (φπσο αλαθέξεηαη ζην McNeil et al., 2006) ζε καζεηέο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έρνπλ απνδείμεη ηελ χπαξμε αλεπαξθνχο θαηαλφεζεο ηνπ ζπκβφινπ 

ηεο ηζφηεηαο.  

Δλψ άιιεο, φπσο ησλ Cobb, 1987; Falkner, Levi, & Carpenter, 1999; Jacobs et 

al., 2007; Li, Ding, Capraro, & Capraro, 2008; McNeil, 2007; Perry, 1991; Powell & 

Fuchs,2010; Rittle-Johnson, 2006; Weaver, 1973 (φπσο αλαθέξεηαη ζην Matthews, et al., 

2012) έρνπλ απνδείμεη φηη νη καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο.  

Ο ηξφπνο ηεο κειέηεο ησλ εξεπλεηψλ γηα ην δήηεκα ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο 

είλαη πνιππνίθηινο θαη παξαηίζεηαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Matthews, et 

al., (2012) ζχκθσλα κε ηα ηηο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο εθάζηνηε εξεπλεηέο:  

i. κε αλνηρηή εμίζσζε, φπνπ ιείπεη έλα ζηνηρείν, γηα παξάδεηγκα 8 + 4 = [] + 5,  

ii. κε δηαθνξεηηθή δνκή ηεο ηζφηεηαο, γηα παξάδεηγκα ν ραξαθηεξηζκφο ηε αθφινπζεο 

πξφηαζεο 3 + 5 = 5 + 3 σο ςεπδήο ή αιεζήο,  

iii. κε νξηζκφ ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο, εδψ δεηνχληαλ απφ ηνπο καζεηέο λα νξίζνπλ 

ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο,  

 iv. κε πξνεγκέλε ζρεζηαθή αηηηνιφγεζε, φπσο ε επίιπζε εμηζψζεσλ ηχπνπ 37 + 54 = ! 

+ 55 ρσξίο ηελ πξφζζεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο 37 + 54.  
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Ζ θπξηφηεξε αηηία απηψλ ησλ δπζθνιηψλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή αληίιεςε ηνπ 

ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο. Οη  Behr, Eriwanger & Nichols (1976) δηελέξγεζαλ 

ζπλεληεχμεηο κε καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο δήηεζαλ λα εθθξάζνπλ 

πσο αληηιακβάλνληαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο (ιεηηνπξγηθή ή ζρεζηαθή αληίιεςε) ζε 

εθθξάζεηο ηεο κνξθήο a + b = [], [] = a + b, ζε ηζφηεηεο πνπ δίλνληαλ ιεθηηθά, ζε 

ηζφηεηεο  πνπ δελ πεξηειάκβαλαλ δξάζε (ηχπνπ a = a), ζε ηζφηεηεο πνπ απνηεινχληαλ 

απφ θιάζκαηα θαη ζε ηζφηεηεο πνπ πεξηείραλ δχν πξνζζέζεηο. Ζ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ απέδεημε φηη νη καζεηέο έρνπλ ιεηηνπξγηθή αληίιεςε ηνπ ζπκβφινπ ηεο 

ηζφηεηαο. 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα δηαθάλεθαλ ζε πξφζθαηε έξεπλα ησλ Knuth et al. 

(2011, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bush & Karp, 2013). Οη εξεπλεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

κειέηε κε καζεηέο ηεο έθηεο έσο νγδφεο ηάμεο γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ην ζχκβνιν 

ηεο ηζφηεηαο. Βξέζεθε φηη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ έρνπλ αλαπηχμεη κηα 

ιεηηνπξγηθή αληίιεςε, αληί γηα ζρεζηαθή αληίιεςε ηνπ ίζνλ. 

Κάπνηνη εξεπλεηέο (Baroody & Ginsburg, 1983; Carpenter et al., 2003; McNeil & 

Alibali, 2005b; Seo & Ginsburg, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζην McNeil et al., 2006) 

ηζρπξίδνληαη φηη ε ιεηηνπξγηθή αληίιεςε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο κπνξεί λα εμεγεζεί 

εάλ αλαινγηζηνχκε ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Σα παηδηά έξρνληαη 

ζε επαθή κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο ζην πιαίζην αζθήζεσλ πνπ έρνπλ πξάμεηο απφ ηελ 

αξηζηεξή πιεπξά θαη πεξηζψξην γηα λα γξαθεί ε απάληεζε απφ ηε δεμηά πιεπξά, γηα 

παξάδεηγκα  3 + 4 =…  πλεπψο, ε πξψηε επαθή κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο γίλεηαη 

ζηελ αξηζκεηηθή φπνπ νη καζεηέο ζπλεζίδνπλ λα ζπλδένπλ ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο κε 



54 
 
 

ηελ επηηέιεζε κηαο πξάμεο (Saenz-Ludlow & Walgamuth, 1998), θαη ηε ιήςε κηαο 

απάληεζεο (Ball, Thames & Phelps, 2008; Kieran, 1981).  

Αλαιπηηθφηεξα, ε ιεηηνπξγηθή αληίιεςε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο δηαθαίλεηαη 

φηαλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δηαπλένληαη απφ ηελ ηδέα φηη ζεκαίλεη «πξφζζεζε ηνπο 

αξηζκνχο»/βξεο ην ζχλνιν ή «ε απάληεζε είλαη»/«βάιε ηελ απάληεζε»  (Asquith et 

al.,2007) θαη (Baroody et al., 2005b, φπσο αλαθέξεηαη ζην Matthews, Rittle-Johnson, 

McEldoon, & Taylor, 2012).  

Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο ν Ginsburg 

(1977, ζχκθσλα κε ηε Kieran, 1981) αλαθέξεη φηη εξκελεχεηαη ζαλ δξάζε πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζηεί. Λίγν αξγφηεξα ε Kieran ζε έξεπλά ηεο (1981) ηνλίδεη φηη ε απηή εξκελεία 

ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο δηαπλέεη φιν ην κήθνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δίλεη φλνκα 

«do something signal». Ζ αληίιεςε φηη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο ζεκαηνδνηεί ηελ 

εθηέιεζε κηαο πξάμεο θαίλεηαη λα είλαη δηαρξνληθή, θαζψο 3 δεθαεηίεο κεηά ζπλερίδεη λα 

ηζρχεη ζην κπαιφ ησλ ιπηψλ (Wagner & Parker, 1993;  Bush & Karp, 2013). 

Απφ κηα άιιε νπηηθή ηεο θαηάζηαζεο νξηζκέλνη καζεηέο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αληηιακβάλνληαη ην «=» ζαλ έλα ζχκβνιν πνπ δηαρσξίδεη ην πξφβιεκα απφ 

ηελ απάληεζε (Kieran, 1981). Έξεπλα ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απέδεημε φηη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηφ σο κηα κνλφδξνκε 

εληνιή γηα δξάζε- εθηέιεζε πξάμεσλ. Οπφηε απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά βξίζθνληαη νη 

αξηζκνί θαη ηα ζχκβνια θαη απφ ηε δεμηά ην απνηέιεζκα (Behr et al., 1976).  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, νη Behr et al. (1980, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bush & Karp, 

2013) θαηέιεμαλ ζε παξεκθεξή απνηειέζκαηα. Σν δείγκα, απνηεινχληαλ απφ καζεηέο, 

πνπ φπσο θάλεθε είραλ ηειείσο ιαλζαζκέλε εηθφλα γηα ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, θαζψο 
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ην ζεσξνχζαλ απνδεθηφ ζε κηα θξάζε κφλν αλ πξηλ απφ απηφ ππάξρεη θάπνην ζχκβνιν 

πξάμεο (+,-,*, :) θαη κεηά απφ απηφ εγγξάθεηαη ε ηειηθή απάληεζε. Δπίζεο, ζην πιαίζην 

ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αηηίαο αδπλακίαο απνδνρήο ησλ αιγεβξηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ ηχπνπ 

«7x – 5», νη Herscovics & Linchevski (1994) θαηέιεμαλ φηη νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη 

φηαλ δχν ζηνηρεία ζπλδένληαη κε κηα πξάμε, πξέπεη λα είλαη θνληά κε ην ζχκβνιν ηεο 

ηζφηεηαο θαη λα αθνινπζνχληαη απφ έλα απνηέιεζκα.  

Σέινο, ε Kieran (1981) ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλά ηεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο θαη βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ηζνδπλακίαο, αλαθέξεη φηη ην ζχκβνιν 

ηεο ηζφηεηαο θαίλεηαη ιακβάλεη ηε δηάζηαζε ελφο ζπληαθηηθνχ δείθηε, θαζψο είλαη απηφ 

πνπ ππνδεηθλχεη πνπ ζα γξαθεί ε απάληεζε. 

 

4.2.2 Παπανοήζειρ με ηιρ μεηαβληηέρ 

χκθσλα κε ηνλ Rosnick (1981, φπσο αλαθέξεηαη ζην Russell et al., 2009), νη 

παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο ε απνηπρία ηεο 

αληίιεςεο ηνπ ξφινπ ησλ γξακκάησλ ζε κηα εμίζσζε θαη ε ηάζε ηεο εξκελείαο ησλ 

γξακκάησλ ζαλ εηηθέηεο. 

ηα επξήκαηά ηνπο νη Stacey & Mac Gregor (1997) ζπκπέξαλαλ φηη ε πεγή ησλ 

παξαλνήζεσλ ζηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ, βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη δάζθαινη δίλνπλ 

ηηο νδεγίεο ζηα αιγεβξηθά καζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε επηζηακέλε ρξήζε ηνπ πξψηνπ 

γξάκκαηνο ηεο ιέμεο, σο ζχκβνιν ηεο άγλσζηεο πνζφηεηαο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζχγρπζε κεηαμχ ησλ γξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εηηθέηεο θαη ησλ κεηαβιεηψλ.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαλνήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο 

κειεηήζεθε ζην έπαθξν απφ ηνπο εξεπλεηέο. Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην 
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κε ηελ εξκελεία ηνπ ηη θαηαλννχλ νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο είλαη ν 

Kuchemann (1978). Πνηθηιία εξσηεκάησλ ηέζεθαλ απφ ηνλ ίδην ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηεο έξεπλάο ηνπ, φπσο εξσηήκαηα κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ πεξηείραλ κφλν 

κεηαβιεηέο, κεηαβιεηέο θαη γξάκκαηα, κφλν γξάκκαηα αιιά ην πιήζνο ησλ πιεπξψλ 

ήηαλ άγλσζην, φπσο θαη ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ν εξεπλεηήο ζπκπέξαλε: φηη νη κεηαβιεηέο γίλνληαη αληηιεπηέο ζαλ 

ζπληνκνγξαθίεο ιέμεσλ ή ηακπέιεο αληί γηα γξάκκαηα πνπ εθπξνζσπνχλ πνζφηεηεο, φηη 

ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αξηζκεηηθήο αμίαο κηαο κεηαβιεηήο έρεη λα θάλεη κε ηε ζέζε ηεο 

ζην αιθάβεην θαη φηη νη κεηαβιεηέο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πνηθίιεο 

πνζφηεηεο αιιά κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο. 

Ζ αδπλακία δηάθξηζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ρξήζε ησλ γξακκάησλ ππνδειψλεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα, ελψ ηεο κεηαβιεηήο αλαπαξηζηά έλαλ αθεξεκέλν αξηζκφ απφ 

πξάγκαηα, παξαηεξήζεθε θαη απφ ηνλ Rosnick (1981, φπσο αλαθέξεηαη ζην Russell et 

al., 2009). Ο εξεπλεηήο ζεκείσζε φηη νη καζεηέο πνπ έρνπλ απηέο ηηο παξαλνήζεηο 

απνηπγράλνπλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ έλα γξάκκα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

κηα εμίζσζε.  

Ζ Booth (1984, φπσο αλαθέξεηαη ζην Booth, 1988) ζηελ έξεπλά ηεο ρξεζηκνπνίεζε 

δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο, φπνπ ε κεηαβιεηή θάζε θνξά αλαπαξίζηαλε θάηη δηαθνξεηηθφ 

ψζηε λα κειεηήζεη ηηο εξκελείεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο. Μηα απφ ηηο 

εξσηήζεηο αθνξνχζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζρχνο ηεο αθφινπζεο εμίζσζεο  «x+ y+ z= 

x+ p+ z», φπνπ θάλεθε φηη γηα πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο, ζε κηα ηζφηεηα δηαθνξεηηθά 

γξάκκαηα δελ κπνξνχλ λα αλαπαξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο.  Μηα άιιε εξψηεζε ήηαλ 

«πξφζζεζε 3 ζην 5y» θαη ε εξεπλήηξηα ηνπο δεηνχζε λα ηεο πεξηγξάςνπλ ηη ζεκαίλεη ε 
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κεηαβιεηή ηεο εξψηεζεο θαη ηη αλαπαξηζηά. Ζ Booth θαηέιεμε φηη νη καζεηέο 

εξκελεχνπλ ηηο κεηαβιεηέο ζαλ εηηθέηεο ή αληηθείκελα.  

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ν Clement (1982), ν νπνίνο ζεκείσζε φηη πνιιέο 

έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη ηελ χπαξμε κηαο ηάζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζαλ λα 

είλαη αληηθείκελα αληί αξηζκνί. ηελ κειέηε ηνπ ίδηνπ θαίλεηαη φηη είηε νη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ζπληαθηηθή ή ηε ζεκαζηνινγηθή ζηξαηεγηθή, αληηκεηψπηδαλ ηηο 

κεηαβιεηέο ζαλ αληηθείκελα.   

Ζ εξκελεία ησλ γξακκάησλ ζαλ λα είλαη ζπληνκνγξαθίεο ιέμεσλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

ηξφπνπο πνπ εξκήλεπζαλ ηηο κεηαβιεηέο νη καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε έξεπλα ησλ 

Stacey & Mac Gregor (1997). Οη εξεπλεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

ηδέεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ αιγεβξηθφ ζπκβνιηζκφ ρξεζηκνπνηήζαλε, κεηαμχ 

άιισλ, θαη έλα ιεθηηθφ αιγεβξηθφ πξφβιεκα. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβαλε ππέζαιπαλ 

δηάθνξεο παξαλνήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβιεηέο. Οη θπξηφηεξεο είλαη φηη ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα γξάκκαηα ζαλ λα είλαη ζπληνκνγξαθίεο ιέμεσλ (φπσο 

πξναλαθέξζεθε) θαη ζαλ λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη αξηζκνί, γηαηί είηε πξνζέδηδαλ κηα 

απζαίξεηε αιιά ινγηθή ηηκή ζηελ πνζφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφβιεκα, είηε έδηλαλ 

ζην γξάκκα ηελ αιθαβεηηθή ηνπ αμία.  

Ζ επηκνλή ζηελ απφδνζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ζην γξάκκα πνπ πξννξίδεηαη λα 

εθπξνζσπεχζεη ηε κεηαβιεηή, δηαγλψζηεθε θαη απφ ηελ Kieran (1992), ζχκθσλα κε 

ηεζη πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε δηάγλσζε παξαλνήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

κεηαβιεηέο. 

Οη Asquith et al. (2007) δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

πξνβιέςνπλ ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ άιγεβξα φζνλ αθνξά ζην ζχκβνιν 
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ηεο ηζφηεηαο θαη ζηηο κεηαβιεηέο. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο κεηαβιεηέο 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε 5 θαηεγνξίεο: 1. «Πνιιαπιέο κεηαβιεηέο», φπνπ έλα ζχκβνιν κπνξεί 

αλαπαξηζηά νπνηνδήπνηε αξηζκφ, 2. «πγθεθξηκέλνο αξηζκφο», φπνπ έλα ζχκβνιν 

αλαπαξηζηά κφλν έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ, 3. «Αληηθείκελν», φπνπ έλα ζχκβνιν είλαη 

έλα αληηθείκελν ή κηα ιέμε πνπ ην πξψην ηεο γξάκκα είλαη ην γξάκκα ηνπ ζπκβφινπ, 4. 

«Άγλσζην ςεθίν», φπνπ ην ζχκβνιν αλαπαξηζηά έλαλ άγλσζην κνλνςήθην αξηζκφ (1–9 

ή 0–9) θαη 5. «πλέλσζε», φπνπ ην ζχκβνιν αλαπαξηζηά ςεθίν ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη, 

γηα παξάδεηγκα 2λ ζεκαίλεη είθνζη θάηη. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο νη 

εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά 

ζηα ζχκβνια.  

Ο Collis  (1975a, φπσο αλαθέξεηαη ζην Küchemann, 1978) πξνζδηφξηζε ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα γξάκκαηα  γίλνληαη θαηαλνεηά απφ ηνπο καζεηέο:  

 ην γξάκκα ηνπ νπνίνπ ε αμία κπνξεί λα βξεζεί άκεζα πρ. α + 5 = 8, α = ?  

[δελ ππάξρνπλ ελδηάκεζα ζηάδηα, ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο βξίζθεηαη άκεζα] 

 ην γξάκκα πνπ αγλνείηαη πρ. α + β = 43, α + β + 2 =?  

[νη κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ θαη ν ιχηεο λα πξνζζέζεη 2 ζην 43] 

 ην γξάκκα ζαλ αληηθείκελν πρ. π = πεξίκεηξνο  

[ηα γξάκκαηα αλαπαξηζηνχλ νλφκαηα ή εηηθέηεο φπσο ζηε γεσκεηξία] 

 ην γξάκκα ζαλ ζπγθεθξηκέλνο άγλσζηνο πρ. ε πνιχγσλν ζρήκα κε λ γσλίεο θαη 

πιεπξέο ίζεο κε 2 εθ.  

[ε κεηαβιεηή αλαπαξηζηά κηα άγλσζηε πνζφηεηα ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα δνζεί 

ηηκή] 

 ην γξάκκα ζαλ γεληθεπκέλνο αξηζκφο πρ. γ+δ=10, γ < δ, γ=? 
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[νη κεηαβιεηέο αλαπαξηζηνχλ έλα ζεη απφ αξηζκνχο θαη φρη κφλν έλαλ αξηζκφ] 

 ην γξάκκα σο κεηαβιεηή πρ. Πνην είλαη κεγαιχηεξν? 2λ ή 2 + λ 

[ε ζρέζε πνηθίιεη] 

πλνςίδνληαο ηηο αλαιχζεηο ησλ εξεπλψλ πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, εχθνια 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη εκπίπηνπλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 4 άμνλεο ησλ 

Bush & Karp (2013). Οη ηειεπηαίνη ζε κηα ελδειερή δηεξεχλεζε ησλ εξεπλψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο, ηηο θαηεγνξηνπνίεζαλ σο εμήο: 

1. Αληίιεςε ησλ κεηαβιεηψλ ζαλ εηηθέηεο (Kuchemann, 1978; Clement, 1982; 

Booth, 1988; Usiskin, 1988; Stacey & MacGregor, 1997b; Asquith et al., 2007) 

2. Ζ αληίιεςε φηη δχν δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο ζηελ ίδηα εμίζσζε δελ κπνξνχλ λα 

αλαπαξηζηνχλ ηελ ίδηα αμία (Booth, 1988)  

3. Πεπνίζεζε φηη ε αμία ηεο κεηαβιεηήο έρεη λα θάλεη κε ηε ζέζε ηεο ζην αιθάβεην 

(MacGregor & Stacey, 1997 ; Herscovics & Kieran, 1980; Asquith et al., 2007) 

4. Αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζαλ πνηθίιεο πνζφηεηεο, αληί γηα ηελ 

ηηκή πνπ ιείπεη (Kuchemann, 1978; Kieran, 1992; Usiskin, 1988; Stacey & 

MacGregor, 2000; Asquith et al., 2007). 

 

4.3 Σηπαηηγικέρ 

ηξαηεγηθή νξίδεηαη σο ην «ζχλνιν ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη ρεηξηζκψλ γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ» (Σεγφπνπινο - Φπηξάθεο, 1993).  

Δάλ ε λέα γλψζε δελ είλαη ζηεξεσκέλε ζε πθηζηάκελα δίθηπα, νη καζεηέο γηα λα 

επηιχζνπλ λέα πξνβιήκαηα, βαζίδνληαη ζε ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ 
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ηελ εκπεηξία ηνπο κε παξφκνην πιηθφ (Russell et al., 2009). Οπφηε ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ αξηζκεηηθή.  

Ο Clement (1982) ζηελ έξεπλά ηνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ «thing aloud technique», εληφπηζε δχν ελλνηνινγηθέο πεγέο ηνπ 

ζθάικαηνο: ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή.  

ηελ πξψηε, ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληαθηηθή ζεηξά ησλ ιέμεσλ, θαζψο γίλεηαη 

κεραληθή αληηζηνίρηζε ηεο ζεηξάο ησλ ζπκβφισλ ηεο ηζφηεηαο κε ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ 

ζηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Με άιια ιφγηα ν ιχηεο δνκεί ηελ εμίζσζε, 

ηνπνζεηψληαο ηα ζχκβνια ζε ζεηξά ίδηα κε απηήλ πνπ βξίζθνληαη νη ιέμεηο-θιεηδηά ζηελ 

εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ην παξάδεηγκα, ην ζθάικα αλαζηξνθήο πξνθχπηεη απφ 

ηελ απεπζείαο κεηάθξαζε: 6 θνξέο Φ ηζνχηαη κε Κ. Δίλαη θαλεξφ φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

ζπκβφισλ ζηελ ηζφηεηα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ λνήκαηνο ηεο εθθψλεζεο (Clement, 

1982). 

ηε δεχηεξε, ε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο, γίλεηαη ζεκαζηνινγηθά. Ο ιχηεο 

ρξεζηκνπνηεί κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή, 

κνηάδεη κε δηαηζζεηηθή ζηξαηεγηθή ζπκβνιηζκνχ, αιιά είλαη ε θαηά γξάκκα ζχγθξηζε 

ησλ κεγεζψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πξφβιεκα. ην παξάδεηγκά καο νη «6Φ» 

αληηκεησπίδνληαη σο 6 θνηηεηέο θαη «Κ» σο έλαο θαζεγεηήο, αληί σο ν αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ (Clement, 1982).  

Δπίζεο ζηελ έξεπλα ηεο Mangulabnan (2013)  δηαθάλεθαλ θαη νη δχν 

ζηξαηεγηθέο (ζεκαζηνινγηθή θαη ζπληαθηηθή) πνπ είρε αλαδείμεη ν Clement φπσο επίζεο 

θαη δχν άιιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη νξηζκέλνη καζεηέο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηαθξάζνπλ απφ ηελ αγγιηθή γιψζζα ζηε γιψζζα ησλ 
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καζεκαηηθψλ, αγλφεζαλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο, επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα αιγεβξηθά (Mangulabnan, 2013). 

Άιιε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε πξνζπάζεηα δφκεζεο εμίζσζεο 

καληεχνληαο. πγθεθξηκέλα φηαλ ξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηη θάλνπλ φηαλ δελ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα, ε πιεηνςεθία απάληεζε φηη πξνζπάζεζε λα  

καληέςεη κηα εμίζσζε κε βάζε ην πψο ηνπνζεηνχληαη νη αξηζκνί ζε ζρέζε κε ηηο 

κεηαβιεηέο θαη λα εθηειέζεη αξηζκεηηθέο πξάμεηο κέρξη λα επηηεπρζεί κηα ινγηθή 

απάληεζε (Mangulabnan, 2013). 

Σελ ίδηα ζηξαηεγηθή αθνινχζεζε κέξνο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

έξεπλα πνπ αθνξνχζε ζηξαηεγηθέο γηα επίιπζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ 

φπνπ ν άγλσζηνο είλαη ε αξρηθή πνζφηεηα. ε απηήλ ηελ έξεπλα ε ζηξαηεγηθή  

νλνκάδεηαη «guess-and-test». Οη ιχηεο δίλαλε κηα πηζαλή ηηκή ζηνλ άγλσζην θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφδαλε ηελ ηηκή απηήλ έσο φηνπ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα νξζά 

(Koedinger & MacLaren, 1997).  

Σν δείγκα απηήο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνίεζε αθφκα κία άηππε ζηξαηεγηθή  

νλφκαηη «unwind strategy». Απνηειεί κηα πξνθνξηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ελδηάκεζα φηαλ νη καζεηέο δξνπλ αληίζηξνθα, θαζψο μεθηλνχλ ηελ επίιπζε κε ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα θαη θάλνπλ πξάμεηο κέρξη λα εληνπίζνπλ ηελ άγλσζηε αξρηθή πνζφηεηα 

(Koedinger & MacLaren, 1997). 

Ζ επφκελε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη, έιαβε ρψξα ζην Βέιγην θαη πξαγκαηεχεηαη 

ηηο πξνηηκψκελεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο αιγεβξηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Μέξνο ηνπ δείγκαηφο ηεο απνηεινχληαλ απφ κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιήξσζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ  απνηεινχληαλ απφ 

αξηζκεηηθά θαη αιγεβξηθά πξνβιήκαηα (Van Dooren et all., 2003). 

Απφ απηήλ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθαλ δχν ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε απηέο πνπ έρνπλ δηαθαλεί απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο. Ζ πξψηε νλνκάδεηαη «guess-and-check». Δίλαη κηα δηαδηθαζία 

φπνπ ν ιχηεο πξνζπαζεί λα καληέςεη ηελ ηηκή ηεο άγλσζηεο πνζφηεηαο, ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα ηεο εηθαζίαο θαη επαλαιακβάλεη απηή ηε δηαδηθαζία ηεο εηθαζίαο θαη ειέγρνπ, 

κέρξη ηειηθά λα βξεη ζηε ζσζηή ηηκή ηνπ άγλσζηνπ (Filloy & Sutherland, 1996; Schmidt, 

1994, 1996, φπσο αλαθέξεηαη ζην Van Dooren et all., 2003). Οξηζκέλνη ιχηεο θάλνπλ 

ηπραίεο εηθαζίεο, ελψ άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηθαζηψλ γηα λα επηηχρνπλ ζηηο επφκελεο (Van Dooren et all., 2003).  

Ζ δεχηεξε  ζηξαηεγηθή νλνκάδεηαη  «manipulating the structure of the word 

problem» θαη ζπλαληάηαη φηαλ ν ιχηεο ηξνπνπνηεί ή αλαδηαξζξψλεη ην πξφβιεκα ψζηε 

λα κπνξεί λα επηιπζεί αξηζκεηηθά. Απηή ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθή ζηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ (Van Dooren et all., 2003). 
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5
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα δηεξεπλήζεθε ε ζρεηηθή αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ.  

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία, ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Γηα ηε δφκεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη δηεξεχλεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. Ζ αλεχξεζε 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθήο κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ 

ζε εμηζψζεηο, ζε απνηέιεζε κηα επίπνλε δηαδηθαζία, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ 

εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζηε κεηάθξαζε, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο παξαλνήζεηο ζε έλα 

επξχηεξν θάζκα, ηελ επίιπζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ θαη φρη ηελ 

κεηάθξαζε.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απεηέιεζε ην θχξην εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρε δηηηφ ξφιν. Πξψηα, σο κέζνδνο πνζνηηθήο ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα λα απνηππσζνχλ νη ιαλζαζκέλεο θαη νη θελέο απαληήζεηο, ψζηε 

λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα ζηε κεηάθξαζε. Γεχηεξνλ, σο πνηνηηθή κέζνδνο κε ηε 

δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ θαη ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο «think aloud» γηα λα δηεξεπλεζνχλ 

νη παξαλνήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζε βαζηθέο αιγεβξηθέο έλλνηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ 

θαηά ηε κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ.  
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5.1 Σκοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο ηθαλφηεηαο ζηε κεηάθξαζε θαη 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ παξαλνήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ 

κεηάθξαζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε εμηζψζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν θεληξηθφο ζθνπφο, ηίζεληαη νη εμήο επηκέξνπο 

ζηφρνη: 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιήζνπο ησλ ιαλζαζκέλσλ, ησλ θελψλ θαη ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. 

 Ζ ζχγθξηζε ηεο πνζφηεηαο ησλ νξζψλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηελ κεηάθξαζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε 

εμηζψζεηο 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαλνήζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε απνηχπσζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηελ άιγεβξα, κέζα απφ 

ηελ αλίρλεπζε ησλ ηθαλφηεηάο ηνπο ζηε κεηάθξαζε θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ παξαλνήζεψλ ηνπο θαηά ηελ κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ δεδνκέλσλ 

ελφο αιγεβξηθνχ πξνβιήκαηνο ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. 
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5.2 Δείγμα ηηρ έπεςναρ  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη δηκεξέο θαη απαξηίδεηαη απφ θνηηεηέο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη απφ ελ 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ζε ζρνιεία ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Οη θνηηεηέο επηιέρζεθαλ κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηεο ζρνιήο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν απφ 6 ζρνιεία απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

πφιεο (θεληξηθή, αλαηνιηθή θαη δπηηθή Θεζζαινλίθε), ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο είλαη 91 άηνκα (απφ ηα 168 εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ δηαλεκήζεθαλ, απαληήζεθαλ ηα 91) 45 θνηηεηέο θαη 46 ελ ελεξγεία δάζθαινη. Μέξνο 

ηνπ δείγκαηνο, 9 άηνκα, ππνβιήζεθε ζε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο, 3 θνηηεηέο θαη 6 ελ 

ελεξγεία δάζθαινη. ζνλ αθνξά ζην θχιν ηνπ δείγκαηνο ην  26,4% ήηαλ άληξεο θαη ην 

73,6% γπλαίθεο (ρήκα 1).  

 

ρήκα 1. Φχιν 

74%

26%

Φύλο

Γυναίκεσ

Άντρεσ



66 
 
 

 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο ην 49,50% ήηαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18-25, 

ην 5,5% είλαη ζην 26-35, ην 8,8% είλαη ζην 36-45 θαη ην 36,3 είλαη κεγαιχηεξνη απφ 46 

εηψλ (ρήκα 2). 

 

ρήκα 2. Ζιηθία δείγκαηνο 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ, ην 49,5% είλαη θνηηεηέο, ην 46,2% 

είλαη εθπαηδεπηηθνί, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 4,4% είλαη ππνδηεπζπληέο θαη 

δηεπζπληέο (ρήκα 3). 

 

ρήκα 3. Θέζε 
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ρεηηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ησλ 45 ζπκκεηερφλησλ είλαη κεδεληθή, 6 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πξνυπεξεζία 1-5 έηε θαη άιινη 6 έρνπλ 6-15 έηε. Έλαο κεγάινο 

αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 36, δήισζε πάλσ απφ 16 έηε πξνυπεξεζία (ρήκα 4). 

 

ρήκα 4. Έηε πξνυπεξεζίαο 

 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο ην 81,3% είλαη θνηηεηέο ή απφθνηηνη Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, δεχηεξν πηπρίν έρεη ην 8,8% ηνπ δείγκαηνο, πνζνζηφ 

φκνην κε ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Γηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ έρεη 

κφιηο ην 1,1% (ρήκα 5). 

 

ρήκα 5. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 
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5.3 Επεςνηηικό Επγαλείο  

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη εξσηεκαηνιφγην 

ησλ Mangulabnan, Paderes & Lim (2007, φπσο αλαθέξεηαη ζην Mangulabnan, 2013) κε 

ζθνπφ λα εληνπίζεη ηα ιάζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ζηε κεηάθξαζε. Σν εξσηεκαηνιφγην 

κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη ζηαζκίζηεθε ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Απηνχζην ην 

εξγαιείν παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

   Απνηειείηαη απφ έμη αιγεβξηθά ιεθηηθά πξνβιήκαηα ζε κνξθή αλνηρηψλ 

εξσηήζεσλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αηηηνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ. Οη 

πξψηεο δχν εξσηήζεηο είλαη παξκέλεο απφ ηελ έξεπλα ηνπ Clement (1982), ελψ νη 

ππφινηπεο δηακνξθψζεθαλ θαηφπηλ έξεπλαο, κε ηε βνήζεηα έκπεηξσλ θαζεγεηψλ 

άιγεβξαο. Κάζε έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ζπλνδεχεηαη απφ επηκέξνπο εξσηήκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ δηπιφ ξφιν: λα εληνπηζηεί ε δηαδηθαζία ζθέςεο θαη λα βνεζεζνχλ νη 

εξσηψκελνη ζε πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ (Mangulabnan, 2013). Δδψ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα ην δείγκα ζηελ νιφηεηά ηνπ δελ 

αηηηνιφγεζε γξαπηά ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν επηιέρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα δηφηη πεξηιακβάλεη ηα 

δχν πξνβιήκαηα (Α1, Α2) πνπ θαηαδεηθλχνπλ έλα ηδηαίηεξα ζχλεζεο ζθάικα θαη έρνπλ 

κειεηεζεί απφ κηα ζεηξά εξεπλεηψλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπο. Δπίζεο φια ηα 

πξνβιήκαηα είλαη παξκέλα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη εκθαλίδνπλ πνηθηιία φζνλ 

αθνξά ζηε δνκή ηεο εμίζσζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ κεηαβιεηψλ.  

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν έρεη ζρεδηαζηεί γηα Φηιηππηλέδνπο καζεηέο ιπθείνπ, αιιά 

ζεσξήζεθε θαηάιιειν γηα ρξήζε ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρν, θαζψο απνηειείηαη 

απφ βαζηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ κε 
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αιγεβξηθά ζχκβνια, ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζρεηηθή επθνιία απφ ηνπο ελ 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο θαζψο απνηειεί αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπο. πγθεθξηκέλα 

έλαο απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο 2
εο

 ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

«Δμηζψζεηο»,  είλαη λα κάζνπλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ κεηαβιεηέο γηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο ζρέζεηο ζηηο εθθξάζεηο, ηηο ηζφηεηεο, ηηο αληζφηεηεο θαη ηηο γεσκεηξηθέο 

ζρέζεηο (Καζζψηε et al., 2005). Σα αληίζηνηρα ζα αλέκελε θαλείο θαη γηα ηνπο θνηηεηέο, 

θαζψο έρνπλ ιάβεη ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δηδάμνπλ.   

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε εθηφο απφ πνζνηηθφ εξγαιείν θαη σο 

πνηνηηθφ ιφγσ ηνπ δηηηνχ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο: λα απνηππψζεη ηα ιάζε θαη λα 

δηεξεπλήζεη ηηο παξαλνήζεηο. πσο ππνζηεξίδεη θαη ε βηβιηνγξαθία «ε πνζνηηθή έξεπλα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη αληηθεηκεληθά θαη γεληθά 

δεδνκέλα γηα θάπνην θαηλφκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαηξέςεη απηά ηα δεδνκέλα ζε 

αξηζκεηηθά ή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία [..] Αληίζεηα, ε πνηνηηθή έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή λα εμεξεπλήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ 

αλαθνξηθά κε θάπνην θαηλφκελν» Μαηδνχθαο, (2015).  

Έηζη, θαζψο (φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο), νη ζπκκεηέρνληεο δελ 

αηηηνιφγεζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, αιιά θαη επεηδή ν εληνπηζκφο ησλ παξαλνήζεσλ 

απαηηεί ζε βάζνο δηεξεχλεζε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο. Αλαιπηηθφηεξα, 

θαζέλαο απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο θιήζεθε λα απαληήζεη ζηα πξνβιήκαηα, 

δηαβάδνληαο ηα πξνβιήκαηα κεγαιφθσλα θαη έπεηηα ιέγνληαο ζηελ εξεπλήηξηα ηηο 

ζθέςεηο ηνπ, ηηο απνηχπσλε ζην ραξηί. Γειαδή, ε ηερληθή πoπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε 

think aloud technique, ε νπνία επηιέρζεθε ζηνρεπκέλα, γηα λα θαηαγξαθνχλ – ζην βαζκφ 
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πνπ είλαη δπλαηφ- νη ζθέςεηο ησλ εξσηεζέλησλ, λα απνηππσζεί δειαδή ε ζπιινγηζηηθή 

ηνπο πνξεία κέρξη λα θηάζνπλ ζηε ιχζε (ζηε δφκεζε ηεο εμίζσζεο). 

 

5.4 Διεξαγωγή ηηρ έπεςναρ  

Ζ εθθίλεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 

Μαξηίνπ ηνπ 2014 θαη  ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηε ρνξήγεζε πηινηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζε 10 άηνκα. Δπηά απφ απηνχο, παξαηήξεζαλ φηη ην πξψην βνεζεηηθφ ππφ-εξψηεκα ηνπ 

εθάζηνηε πξνβιήκαηνο «Πνηα είλαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο», δελ ήηαλ απφιπηα 

θαηαλνεηφ θαη πξφηεηλαλ λα κεηαηξαπεί ζε «Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη ζην πξφβιεκα;». 

Απηή ήηαλ θαη ε κνλαδηθή δηφξζσζε πνπ έγηλε ζην εξσηεκαηνιφγην έπεηηα απφ ηελ 

πηινηηθή ζπκπιήξσζή ηνπ.  

Ο θχξηνο θνξκφο ηεο έξεπλαο δηεμήρζε ζε 2 ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ηνλ 

Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί, θαηφπηλ εγθξίζεσο ησλ 

ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ, έιαβαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

πκπιεξψζεθαλ ζε πξνζσπηθφ ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη παξαδφζεθαλ ζηελ εξεπλήηξηα.  

ζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ, ηα εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ 

ζηα κέζα Μαΐνπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ 

δηδάζθνληνο, θαηά ηε δηάξθεηα δχν παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ. Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο 

ήηαλ 1 ψξα. Ζ εξεπλήηξηα ήηαλ παξνχζα θαηά ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο ε παξνρή νδεγηψλ πξνεγήζεθε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  
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Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2014. Έθαζηε ζπλέληεπμε, 

ήηαλ πξνζσπηθή, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ερνγξαθήζεθε θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην 

δείγκα. ζνλ αθνξά ζηνπο ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, ε δηαδηθαζία εθηπιίρηεθε ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, ελψ είραλ θελφ.  Οη θνηηεηέο ππνβιήζεθαλ ζηε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο, 

ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ηνπο. Ζ δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε κεηαμχ 30 κε 45 ιεπηψλ.  

Σελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ 

ερεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ εξεπλήηξηα. Ζ κεηαθνξά ησλ ερεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

γξαπηφ θείκελν, έγηλε κε βάζε ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ησλ Potter θαη Wetherell 

(2009) θαη επέηξεςε ηελ απνηχπσζε ησλ παχζεσλ, ηνπ επηηνληζκνχ θαη ησλ εκθάζεσλ. 

Αλαιπηηθά ηα ζχκβνια απνκαγλεηνθψλεζεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗI. 
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6
ν 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Αλάιπζε – πδήηεζε 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε θνηηεηέο θαη  

εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνζνηηθή θαη αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ζηε κεηάθξαζε  ησλ ιέμεσλ 

ησλ πξνβιεκάησλ ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. Ζ αλάιπζε ησλ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ζηελ νκάδα ζηφρν είλαη πνηνηηθή θαη αθνξά ζηηο παξαλνήζεηο θαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινχζεζαλ. 

 

6.1 Ποζοηική ανάλςζη 

Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε δχν επίπεδα, πξψηα εμεηάζηεθε 

ην δείγκα ζην ζχλνιφ ηνπ θαη έπεηηα εμεηάζηεθαλ νη δπν ππνθαηεγνξίεο μερσξηζηά.  

ηνλ Πίλαθα 1 ην δείγκα ηεο έξεπλαο εμεηάδεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ σο πξνο ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζε ζε θαζέλα απφ ηα πξνβιήκαηα. Παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

απαληήζεσλ πνπ είλαη ιαλζαζκέλεο, θελέο θαη νξζέο. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ αθνξά 

ζηηο νξζέο απαληήζεηο, απνηειεί ηε δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζηε 

κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

 

Πξφβιεκα 

Πνζνζηφ απαληήζεσλ εμαηηίαο Πνζνζηφ νξζψλ 

απαληήζεσλ Λάζνπο Κελνχ 

Α1 48,2% 

 

14,9% 

 

36,9% 

 

Α2 26,4% 

 

5,5% 

 

68,1% 

 

Β 8,8% 

 

17,8% 

 

73,4% 

 

Γ 24,2% 

 

16,5% 

 

59,3% 
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Γ 2,2% 

 

14,4% 

 

83,4% 

 

Δ 11% 73,6% 15,4% 

 

χλνιν 100 100 100 

(Ν)  91 91 91 

Πίλαθαο 2  

Σν πιήζνο ησλ ιαλζαζκέλσλ, ησλ θελψλ θαη ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν Πίλαθαο 2, ηα δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη θαη 

ζρεκαηηθά, κε ηα αθφινπζα ξαβδνγξάκκαηα.  

 

ρήκα 6. Σν πιήζνο ησλ ιαλζαζκέλσλ θαη ησλ θελψλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 
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ρήκα 7. Ζ δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα ζηε κεηάθξαζε 

 

πλνιηθά, ζρεδφλ νη κηζέο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ιαλζαζκέλεο θαη θελέο 

(κ.ν.= 43,96%). Σνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ιαλζαζκέλσλ θαη θελψλ απαληήζεσλ 

ζπγθέληξσζε ην πξφβιεκα Δ, ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 84,6% θαη πξνέξρεηαη 

ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ απφ θελέο απαληήζεηο. ρεδφλ ην κηζφ δείγκα ππέπεζε ζε ιάζε 

θαηά ηελ κεηαηξνπή ησλ ιέμεσλ ησλ πξνβιεκάησλ ζε καζεκαηηθά ζχκβνια θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θελψλ απαληήζεσλ, νδήγεζε ζε κε νξζέο απαληήζεηο ζε 

πνζνζηφ 63,2%. 

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε καζεηέο ζηηο Φηιηππίλεο 

δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 100% ιαλζαζκέλεο θαη θελέο απαληήζεηο γηα ην Πξφβιεκα Α1, 

92,59% γηα ην Πξφβιεκα Α2, 75% γηα ην Πξφβιεκα Β, 65,74% γηα ην Πξφβιεκα Γ, 

82,41% γηα ην Πξφβιεκα Γ θαη 60,19% γηα ην Πξφβιεκα Δ (Mangulabnan, 2013). 

Φαίλεηαη δειαδή φηη ζε φια ηα πξνβιήκαηα, εθηφο απφ ην Πξφβιεκα Δ ην πνζνζηφ ησλ 
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ιαλζαζκέλσλ θαη θελψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε 

ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

ρεηηθά κε ηηο θελέο απαληήζεηο, ν κέζνο φξνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξέκεηλαλ 

αζπκπιήξσηα (κ.ν.=23,78%), είλαη φκνηνο κε απηφλ πνπ εμήρζε απφ ηελ έξεπλα ησλ Van 

Dooren et al. (2003) (κ.ν.=20%). Σν γεγνλφο φηη ηα πξνβιήκαηα δελ απαληήζεθαλ 

θαζφινπ, ππνδειψλεη φηη ηα ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα θάλεθαλ δχζθνια γηα ηνπο 

θνηηεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

ρεηηθά κε ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ν κέζνο φξνο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ απαληήζεθαλ ιάζνο (κ.ν.=43,96%), είλαη πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε 

έξεπλα ησλ  Swafford & Langrall (2000) (κ.ν.= 35%), φπνπ αλαθέξεηαη φηη ιίγνη καζεηέο 

δελ θαηάθεξαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ζπκβνιηθά ηα ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα.  

ζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηε 

κεηάθξαζε, δηαπηζηψζεθε φηη ιίγν πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο απαληήζεηο ήηαλ νξζέο 

(κ.ν.= 56,08%). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ ζπγθέληξσζε ην πξφβιεκα 

Γ, ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 83,4%. Ηδηαίηεξα κηθξή ε δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο ζηε κεηάθξαζε ηνπ πξνβιήκαηνο Δ, κε πνζνζηφ 15,4%. 

ε ζχγθξηζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Clement (1982) ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ κεραληθήο γηα ηα πξνβιήκαηα Α1 θαη Α2 είλαη ιίγν 

κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο είλαη  27% γηα ην Πξφβιεκα 

Α1 θαη 63% γηα ην Πξφβιεκα Α2.  

Ο Πίλαθαο 3 κειεηά μερσξηζηά ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο 

ηηο νξζέο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζε θαζέλα απφ ηα πξνβιήκαηα. Παξνπζηάδεηαη 
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δειαδή, ε ηθαλφηεηα ζηε κεηάθξαζε θαη γηα ηηο δπν ππνθαηεγνξίεο ηνπ δείγκαηνο, ζε 

θάζε πξφβιεκα. 

 

 

Πξφβιεκα 

Πνζνζηφ νξζψλ 

απαληήζεσλ 

θνηηεηψλ 

Πνζνζηφ νξζψλ 

απαληήζεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Α1 

 

30,4% 57,8% 

Α2 

 

78,3% 57,8% 

Β 

 

74% 73,4% 

Γ 

 

50% 68,9% 

Γ 

 

76,1% 91,1% 

Δ 

 

13,1% 17,8% 

χλνιν 100 100 

(Ν) 46 45 

Πίλαθαο 4  

Σν πιήζνο ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

ρεδφλ ζε φια ηα πξνβιήκαηα ην πνζνζηφ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (κ.ν.=61,13%) ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε απηφ ησλ θνηηεηψλ (κ.ν.=53,65%). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην Πξφβιεκα Α1 φπνπ ζρεδφλ ηα 2/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απάληεζαλ ζσζηά, ζε ζχγθξηζε κε ην 1/3 ησλ νξζψλ απαληήζεσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί.  

Ο Πίλαθαο 3 αλαδεηθλχεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. 

πγθεθξηκέλα ζην Α2 πξφβιεκα, φπνπ ε πεξηζζφηεξεο νξζέο απαληήζεηο δφζεθαλ απφ 
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ηνπο θνηηεηέο (78,3%) απφ φηη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (57,8%). Μηα αθφκα πεξίπησζε 

φπνπ νη θνηηεηέο ζπγθέληξσζαλ ακπδξά κεγαιχηεξν πνζνζηφ 74% είλαη ην πξφβιεκα Β, 

φπνπ ην 73,4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε νξζά. 

Σα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζην πξφβιεκα Α2, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Pope & Sharma (2001)  φπνπ έδεημαλ φηη κε ηελ αχμεζε 

ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο, ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ, ππάξρεη 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο θαηά ηελ κεηάθξαζε ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ 

ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. Σν ζθάικα απηφ, φπσο πξναλαθέξζεθε, νλνκάζηεθε 

«transliteration error».  

 

6.2 Ποιοηική ανάλςζη  

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε έγηλε κέζα απφ ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ ησλ 9 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε θσδηθνπνηήζεθε ζε δχν 

ζεκαηηθνχο άμνλεο: ηηο παξαλνήζεηο πνπ δηαθάλεθαλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα κεηάθξαζεο ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε 

καζεκαηηθά ζχκβνια. 

6.2.1 Παπανοήζειρ 

Γηάθνξα είδε παξαλνήζεσλ δηαθάλεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη ζηα δχν κέξε ηνπ δείγκαηνο. Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηηο δχν παξαλνήζεηο πνπ 

ζπλφδεπαλ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ δείγκαηνο: παξαλνήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη παξαλνήζεηο φζνλ αθνξά ζηηο κεηαβιεηέο.  
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6.2.1.1 Το ζύμβολο ηηρ ιζόηηηαρ 

Ζ παξνχζα έξεπλα αλαδεηθλχεη παξαλνήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο. Οη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην 

ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγηθή αληίιεςε ηνπ (Behr et al, 1976)  

Απηφ δηαθαίλεηαη φηαλ ην «=» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεκαηνδφηεζε εθηέιεζεο κηαο 

πξάμεο θαη κεηά απφ απηφ εγγξάθεηαη  απνηέιεζκα (Asquith et al., 2007; Matthews et 

al., 2012). Καηά ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ ην δείγκα ζπλάληεζε κεγάιεο δπζθνιίεο 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηα δφκεζεο ηεο εμίζσζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Φνηηήηξηα 2 θαηά ηελ κεηάθξαζε ησλ 

ιέμεσλ ηνπ Πξνβιήκαηνο Β ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. 

 

Φ2: ηη θάλνπκε γηα ηνλ Γηάλλε ζα έρεη 600; Γειαδή ηζνχηαη κε 
600; (.) Μεηά ηελ ηζφηεηα ην 600;  

[….] 

Φ2: ρη, 10 κέηξα αλά δεπηεξφιεπην. 

Δ: Αλαπαξάζηεζε ην! 

Φ2: Μεηά ην ίζνλ ζέιεηο; 

Δ: Σα δχν θνκκάηηα πνπ ζα ζρεκαηίζεηο πξέπεη λα είλαη ίζα 
κεηαμχ ηνπο. Με φπνηνλ ηξφπν ζέιεηο εζχ θηηάμε ην. Ξαλαθνίηαμε 
ηα δεδνκέλα ζνπ γηα λα βνεζεζείο. 

Φ2: Έρσ κπεξδεπηεί ηψξα, κεηά ην ίζνλ ζα ππάξρεη ην 600 ή 
πξηλ ην ίζνλ;  

 

Ζ θνηηήηξηα αλαθέξεη ζηελ αξρή «ηη θάλνπκε γηα ηνλ Γηάλλε ζα έρεη 600; 

Γειαδή ηζνχηαη κε 600;» Γειαδή νη πξάμεηο πνπ ζα γίλνπλ ζα πξνεγεζνχλ ηνπ 

ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο θαη κεηά απφ απηφ ζα ππάξμεη ην 600 σο αξηζκεηηθφ 

απνηέιεζκα. ηε ζπλέρεηα δπζθνιεπφηαλ λα απνηππψζεη κε ζχκβνια θαη αξηζκνχο ηα 
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ιεθηηθά δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαζψο πξνζπαζνχζε λα εληάμεη ζηελ ηζφηεηα 

ηελ ηαρχηεηα 10 θαη ηελ απφζηαζε 600. Απηφ πνπ ηελ πξνβιεκάηηδε ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ήηαλ πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ην ίζνλ «Μεηά ηελ ηζφηεηα ην 600;», «Μεηά ην 

ίζνλ ζέιεηο;», «κεηά ην ίζνλ ζα ππάξρεη ην 600 ή πξηλ ην ίζνλ;».  

Ζ ίδηα παξαλφεζε παξαηεξήζεθε θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ Γαζθάια 1 

θαηέβαιε πνιχ ρξφλν θαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα απνηππψζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ ηνπ Πξνβιήκαηνο Α1.  

 

Γ1: 4Κ+5Μ (.) Αιιά λα έρεη θαη ηζφηεηα πξέπεη. 

Δ: Ναη. 

Γ1: Ναη. Αιιά κε ηη; 

Δ: Βαζηθά, ηη ζθεθηήθαηε θαη θάλαηε πξφζζεζε; 

Γ1: Σψξα κνπ ήξζε εληειψο απζφξκεηα ν ηχπνο ηεο εμίζσζεο. 
Γειαδή λα έρεη ή πξφζζεζε ή δηαίξεζε θιπ. 

Δ: Κάπνηα πξάμε δειαδή. 

Γ1: Ναη γηα λα πξνζζέζσ ηα άηνκα, αλ θαη δελ μέξσ ηα άηνκα 
πφζα είλαη. (.) Άξα εδψ ζα κπνξέζσ λα ηα βγάισ; ηελ ηζφηεηα; 

[…] 

Γ1: Μπνξψ λα θάλσ κφλν απηφ πνπ έγξαςα πξηλ θαη ζην ηέινο 

λα βάισ πφζα γιπθίζκαηα έθαγαλ ζπλνιηθά. 

 

Ζ Γαζθάια 1 αλαθέξεη φηη γηα λα δνκήζεη ην πξψην κέξνο ηεο εμίζσζεο 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηχπν ηεο εμίζσζεο. ηελ νπζία έλσζε ηηο δχν κεηαβιεηέο κε ηνπο 

αξηζκεηηθνχο ζπληειεζηέο κε ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη φηη 

θηλήζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν κε ζθνπφ λα «βγάιεη» πφζα άηνκα ήηαλ. Καηφπηλ πνιιψλ 

πξνζπαζεηψλ, θαηέιεμε φηη «ζην ηέινο» ελλνψληαο κεηά ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο λα 

ηνπνζεηεζεί ν αξηζκφο ησλ γιπθηζκάησλ πνπ θαγψζεθαλ ζπλνιηθά. Δίλαη θαλεξφ φηη ην 
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ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηφ σο ν ζεκαηνδφηεο πξάμεσλ πνπ επηηεινχληαη 

ζην δεμί ζθέινο, ελψ ζην αξηζηεξφ ζθέινο ηεο απάληεζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή 

απάληεζε.  

πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηα δχν απνζπάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ, γίλεηαη 

θαλεξφ φηη ε αληίιεςε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο είλαη ιεηηνπξγηθή. ηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη έξεπλεο ησλ Behr et al. (1976) θαη ησλ Knuth et al. 

(2011, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bush & Karp, 2013). 

Ο ηξφπνο πνπ ην δείγκα δφκεζε ηηο εμηζψζεηο ζπκθσλεί κε ηνλ ηξφπν πνπ 

θαηαλννχλ νη καζεηέο ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο. πγθεθξηκέλα ζε έξεπλα ησλ Behr et al. 

(1976) νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ε αξηζκεηηθή απάληεζε πξέπεη λα βξίζθεηαη κεηά απφ ην 

ίζνλ, θάηη ην νπνίν έγηλε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Αθφκε, θάλεθε φηη νη θνηηεηέο θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο κε ηελ επηηέιεζε κηαο πξάμεο, ηδέα 

πνπ αζπάδνληαη νη καζεηέο (Saenz-Ludlow & Walgamuth, 1998). 

 

6.2.1.2 Μεηαβληηέρ 

Οη ζπλεληεχμεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έδεημαλ ηελ παξνπζία παξαλνήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο. Πην έληνλα απφ φιεο απνηππψζεθε ε αληίιεςε φηη κηα 

κεηαβιεηή αλαπαξηζηά κηα ηακπέια ή έλα αληηθείκελν, αληί ηνλ αξηζκφ ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαλφεζε έρεη κειεηεζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο 

(Kuchemann, 1978; Clement, 1982; Booth, 1988; Usiskin, 1988; Stacey & MacGregor, 

1997b; Asquith et al., 2007).  
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ηελ παξνχζα έξεπλα ε παξαλφεζε ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο έγηλε ηδηαίηεξα 

αηζζεηή θαηά ηελ πξνζπάζεηα κεηάθξαζεο ησλ ιέμεσλ ηνπ Πξνβιήκαηνο Α1 ζε 

καζεκαηηθά ζχκβνια. Αθνινπζεί απφζπαζκα απφ ηελ ζπλέληεπμε ηεο Φνηηήηξηαο 3.  

 

Φ3: Γελ μέξσ. ρέζε εμίζσζε (γξάθεη 4 θαη απφ θάησ ηνπ 5, ζαλ 
θιάζκα αιιά ρσξίο ηε γξακκή θιάζκαηνο). Βαζηθά 4 αλά 5. Θα 
ην θάλσ θιάζκα (γξάθεη 4/5) σξαία πάκε παξαθάησ! 

Δ: Πεξίκελε, ζνπ δεηάεη εμίζσζε. Σηο κεηαβιεηέο ηηο έβαιεο;  

Φ3: Α άκα έρσ θαη ηηο κεηαβιεηέο (.) (γξάθεη 4Κ=5Μ) απηφ.  

Δ: Θέισ λα κνπ εμεγήζεηο ιίγν ηε ζθέςε ζνπ. Ση είπεο φηαλ 
έθαλεο ηνλ ιφγν, ην θιάζκα θαη ηη φηαλ ζρεκάηηζεο ηελ εμίζσζε;  

Φ3: Δίπα φηη φηαλ ζα έρνπκε 4 θαξπδφπηηεο ζα έρνπκε θαη 5 θέηθ 
κπαλάλαο. 

 

Φαίλεηαη φηη ε Φνηηήηξηα 3 μεθηλάεη ζσζηά βξίζθνληαο ηελ αλαινγηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. κσο ζην ζεκείν πνπ δνκεί ηελ 

εμίζσζε ηνπνζεηψληαο κέζα θαη ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο κεηαβιεηέο, πέθηεη ζε ζθάικα. 

ε εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηνλ ηξφπν πνπ δεκηνχξγεζε ηελ εμίζσζε, ε απάληεζή 

ηεο θαλέξσζε ηελ παξαλφεζε κε ηηο κεηαβιεηέο. Αληί λα αληηκεησπίζεη ην Κ θαη ην Μ 

σο ηνλ αξηζκφ ησλ θαξπδφπηησλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θέηθ κπαλάλαο, αληίζηνηρα, ζεψξεζε 

φηη ην Κ θαη ην Μ αλαπαξηζηνχλ ζπληνκνγξαθίεο ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

θαξπδφπηηα θαη ην θέηθ κπαλάλαο σο αληηθείκελα.  

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θπκαίλεηαη θαη ε ζπλέληεπμε ηεο Γαζθάιαο 5 γηα ην ίδην 

πξφβιεκα.  

 

Γ5: Σα 4 άηνκα γηα θαξπδφπηηεο άξα 4Κ θαη πέληε (.) είλαη ίζα κε 
ηα άηνκα (παξάιιεια γξάθεη 4Κ+5Μ= 9). 
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Ζ Γαζθάια 5 δηάβαζε ηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη έδσζε απεπζείαο ηελ 

απάληεζε. Δλψ απνηχπσλε ζην ραξηί ηελ εμίζσζε εμέθξαζε ιεθηηθά ηηο ζθέςεηο ηεο 

νπφηε ε εξεπλήηξηα θαηάθεξε λα απνηππψζεη ηελ παξαλφεζή ηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

κεηαβιεηέο. Δίλαη μεθάζαξν φηη αληηκεησπίδεη ηηο κεηαβιεηέο ζαλ αληηθείκελα, θαζψο 

αλαθέξεη φηη «4 άηνκα γηα θαξπδφπηηεο άξα 4Κ».  

Πιεζψξα παξφκνησλ επξεκάησλ ππάξρνπλ ζε αλαιχζεηο εξεπλψλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Οη Rosnick & Clement (1980, φπσο αλαθέξεηαη ζην Clement, 1982) 

ζεκεηψλνπλ φηη ζε αληίζηνηρν ιεθηηθφ αιγεβξηθφ πξφβιεκα ην δείγκα ρξεζηκνπνίεζε 

ηελ κεηαβιεηή Κ γηα ηνπο θηλέδνπο ζαλ εηηθέηα, ιέγνληαο φηη «γηα θάζε 8 θηλέδνπο 

ππάξρεη έλαο άγγινο».  

Δπίζεο, ε Booth (1984, φπσο αλαθέξεηαη ζην Booth, 1988) νδεγήζεθε ζε φκνηα 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο. 

Ζ εξεπλήηξηα ηνλίδεη φηη επηθξαηεί ε αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβιεηψλ ζαλ λα είλαη 

εηηθέηεο ή αληηθείκελα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα απφ ζπλέληεπμε καζεηή 15 

εηψλ ν νπνίνο εμεγεί φηη «5γ είλαη 5 γηανχξηηα».  

Έλα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Stacey & MacGregor (1997) γηα ηηο 

εξκελείεο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηηο κεηαβιεηέο,  απνδεηθλχεη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

γξάκκαηα ζαλ λα είλαη ζπληνκνγξαθίεο ιέμεσλ, θαζψο ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο εμηζψζεηο 

πνπ ζρεκάηηζαλ ην Γ αληί ηνπ νλφκαηνο Γαβίδ θαη ην π αληί ηνπ χςνπο. 

Σα γξάκκαηα ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ αληηθείκελα, φηαλ ην πξφβιεκα 

πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα κεηαθξαζηνχλ ζε καζεκαηηθή γιψζζα 

ππνζηεξίδεη ν Kuchemann (1978). πγθεθξηκέλα ζε ιεθηηθφ αιγεβξηθφ πξφβιεκα ηεο 

έξεπλάο ηνπ, ην 17% ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο ήηαλ «κ+θ=90» 



83 
 
 

θαη ε επεμήγεζε πνπ δφζεθε είλαη φηη «κπιε κνιχβηα θαη θφθθηλα κνιχβηα θνζηίδνπλ 

90».    

Σέινο, ην 30% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο ησλ Asquith et al. (2007), 

αλαγλψξηζε φηη θάπνηνη καζεηέο πηζαλά λα ζθεθηνχλ φηη κηα κεηαβιεηή (ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε κεηαβιεηή ήηαλ ε «λ») αλαπαξηζηά κηα ιέμε ή έλα αληηθείκελν. 

ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο παξαηίζεηαη ε δήισζε ελφο εθ ησλ εθπαηδεπηηθψλ «Απηνί νη 

καζεηέο δελ έρνπλ ηδέα πσο ηα γξάκκαηα θαη νη κεηαβιεηέο ζπλδένληαη, νπφηε είλαη 

πηζαλφλ λα ζθεθηνχλ φηη 2λ αλαπαξηζηά δχν λνκίζκαηα. 

 

6.2.2 Σηπαηηγικέρ 

Ππξήλαο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ έπεηηα απφ 

ηελ απνκαγλεηνθψλεζε απνηεινχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη.   

 

6.2.2.1 Σηπαηηγική ηος μανηέμαηορ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή απνηειεί αξηζκεηηθή ζηξαηεγηθή θαη έρεη 

δηεξεπλεζεί φηη πηνζεηείηαη ζε αιγεβξηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη ε δηαδηθαζία εθείλε φπνπ ν 

ιχηεο, καληεχεη πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κέρξη λα θαηαιήμεη ζηε 

ζσζηή απάληεζε (Van Dooren et al., 2003). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αλέδεημαλ 

απηήλ ηε ζηξαηεγηθή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην επίιπζεο πξνβιήκαηνο, (Van 

Dooren et al., 2003; Koedinger & MacLaren, 1997) ελψ ζηελ έξεπλα ηεο Mangulabnan 

(2013) θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ε ζηξαηεγηθή απηή εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηεο 

κεηάθξαζεο ησλ ιέμεσλ ησλ πξνβιεκάησλ ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. 
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πγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα έξεπλα νξηζκέλνη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί θαη 

θνηηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ απηήλ ηελ ηερληθή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηαθξάζνπλ ηα 

ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα. Μάληεπαλ εμηζψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

αμηνινγνχζαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Κνηλφ γλψξηζκα ηνπ δείγκαηνο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερληθή ηεο δνθηκήο είλαη φηη δελ θαηέιεμε ζε νξζή απάληεζε. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Φνηηήηξηα 1, θαζψο πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην 

Πξφβιεκα Β.  

 

Φ1: […] Θα πσ 600 κέηξα  ίζνλ  10 (γξάθεη 600=10). Βιαθεία 
θάλσ ηψξα. 

Δ: Οινθιήξσζε ηε ζθέςε ζνπ. 

Φ1: Ήζεια λα πσ φηη ν έλαο ηα 600 ζα ηα δηαλχζεη ζε 10m/sec, 
αιιά απηφ δελ είλαη ηζφηεηα. ρη. (.) 

 

Ζ Φνηηήηξηα 1 αληηιακβάλεηαη ηα δεδνκέλα, αιιά δελ γλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δνκήζεη εμίζσζε. Γηελεξγεί κηα πξψηε εηθαζία γηα ην 

πψο ζα κπνξνχζε λα αλαπαξαζηαζεί ην ιεθηηθφ πξφβιεκα ζε εμίζσζε θαη ηελ ειέγρεη. 

πγθεθξηκέλα ηελ αμηνινγεί έρνληαο σο θξηηήξην ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη  

θαηαιήγεη φηη δελ είλαη ζσζηή.  

Αληίζηνηρν παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην Πξφβιεκα Α1. 

 

Γ6: […] Ναη έηζη κε 9 (ζπκπιεξψλεη 4Κ+5Μ=9) (.) Γελ λνκίδσ 
λα είλαη φκσο ζσζηφ. 

Δ: Σν ακθηζβεηείηε; 

Γ6: Ναη. Αλ είλαη 18 ηα άηνκα ζην εζηηαηφξην, ζα είλαη 8 θαη 10.  
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Ζ Γαζθάια 6 έρεη ζπλδέζεη ηηο κεηαβιεηέο κε ηνπο ζπληειεζηέο θαη επηρεηξεί λα 

ζρεκαηίζεη εμίζσζε θάλνληαο κηα δνθηκή, αιιά ηελ απνξξίπηεη ζθεπηφκελε ηελ 

αλαινγηθή ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ.  

ε έξεπλα ησλ Van Dooren et al. (2003) κεξηθνί ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ ηελ 

ίδηα ζπκπεξηθνξά. Δλψ έπξεπε λα ιχζνπλ ην αιγεβξηθφ πξφβιεκα ζρεκαηίδνληαο  

εμηζψζεηο, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζην απνηέιεζκα, κάληεπαλ αξηζκνχο κέρξη λα 

νδεγεζνχλ ζε έλα ινγηθψο νξζφ απνηέιεζκα. 

Αθφκε, ε ζηξαηεγηθή ηεο καληεςηάο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιινχο ιχηεο ζην 

Πξφβιεκα Γ, ζχκθσλα κε ηελ Mangulabnan (2013). Δπίζεο, νη Koedinger & MacLaren 

(1997) αλαθέξνπλ φηη απηή ε αλεπίζεκε ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ καζεηέο 

ζην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ πξνζπάζεηαο επίιπζεο  ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπνπ ε 

άγλσζηε πνζφηεηα ήηαλ ε αξρηθή πνζφηεηα.  

 

6.2.2.2 Σηπαηηγική ηηρ αναδιαμόπθωζηρ 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο αξηζκεηηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο, κε 

πεδίν εθαξκνγήο αιγεβξηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη ε κέζνδνο εθείλε φπνπ ν ιχηεο 

ηξνπνπνηεί ή αλαδηαξζξψλεη ην πξφβιεκα ψζηε λα κπνξεί λα επηιπζεί αξηζκεηηθά. (Van 

Dooren et al., 2003). 

ρεδφλ φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε ην πέξαο ηεο 

αλάγλσζεο ηνπ Πξνβιήκαηνο Δ, αληί λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εμίζσζε πνπ ηνπο 

δεηήζεθε, ην επέιπζαλ αξηζκεηηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή «manipulating the 

structure». Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο απηήο ηνπο νδήγεζε ζε νξζφ αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα, 

φκσο δελ ήηαλ απηφ ην δεηνχκελν ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηεινχλ ηκήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο Φνηηήηξηαο 1 

θαη ηεο Γαζθάιαο 3. 

 

Φ1: Σν 1/4 ησλ x (.) ρη ην 1/4 ηνπ 8, αθνχ ηηο μέξνπκε ηηο 
θαξακέιεο! 2 θαξακέιεο έθαγε βξε παηδί κνπ (βγάδεη δάρηπια 
γηα λα επηβεβαηψζεη: 2 δάρηπια θαη άιια 2 θαη άιια 2 θαη άιια 
2). Ναη! Ο θαζέλαο ην κηζφ απφ ηηο ππφινηπεο, άξα 8 βγάδσ 2, 6. 
Άξα απφ 3 θάγαλε! (Αλαθνπθηζκέλε) Οξίζηε! Απφ 3! 

Γ3: Δχθνιν. 8 δηα 4 καο θάλεη 2. Άξα 2 θαξακέιεο έθαγε πξηλ. 
Βξήθακε ηη πεξίζζεςε, 6 θαξακέιεο. Απφ 3 έθαγαλ! 

Δ: Σν απνηέιεζκα πνπ βξήθαηε είλαη ζσζηφ, φκσο δελ είλαη απηφ 
πνπ δεηείηαη ζην πξφβιεκα. Θέινπκε κηα εμίζσζε πνπ λα 
πεξηγξάθεη πφζεο θαξακέιεο έθαγε ν θίινο ηεο Ησάλλαο. 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα άηνκα αληί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κεηαβιεηή x θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εμίζσζε, ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία δηλφηαλ ζηελ εθθψλεζε θαη ην επέιπζαλ. Βξήθαλ ηνλ αξηζκφ σλ 

θαξακειψλ πνπ θαγψζεθαλ πξηλ έξζεη ν θίινο ηεο Ησάλλαο θαη ηνλ δηαίξεζαλ κε ην 2. 

ηελ νπζία δελ ηξνπνπνίεζαλ ηε δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά αλαδηακφξθσζαλ απηφ 

πνπ δεηνχληαλ ζην πξφβιεκα κε ηξφπν πνπ λα ηνπο δηεπθνιχλεη. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έξεπλα ησλ (Van Dooren et al., 2003), 

φπνπ νη ιχηεο αλαδηακφξθσζαλ ηα δεδνκέλα θαη έιπζαλ ην πξφβιεκα αξηζκεηηθά. 

 

6.2.2.3 Σςνηακηική ζηπαηηγική 

πληαθηηθή είλαη ε ζηξαηεγηθή, φπνπ ν ιχηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

αλαπαξαζηήζεη ηηο ιέμεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθά ζχκβνια, ηα ηνπνζεηεί ζε 

ζεηξά ίδηα κε απηήλ πνπ βξίζθνληαη νη ιέμεηο-θιεηδηά ζηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

(Clement, 1982). 
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Αλαιπηηθφηεξα ζην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί ε Φνηηήηξηα 2 αλαθέξεη ηα εμήο 

γηα ην Πξφβιεκα Α2: 

 

Φ2: 6 θνξέο πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απφ φηη θαζεγεηέο. Άξα 
(γξάθεη 6Φ=Κ). 

Δ: Γηαηί; 

Φ2: Έηζη ηαηξηάδεη φπσο ην δηαβάδσ. Έηζη κνπ αθνχγεηαη θαιά.   

 

Δπί ηεο νπζίαο, ε θνηηήηξηα φηη δηάβαζε ζηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην 

κεηέηξεςε ζε εμίζσζε. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο «Έηζη ηαηξηάδεη φπσο ην δηαβάδσ». 

Αληίζηνηρα απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην Πξφβιεκα Α1 ε Γαζθάια 

4 εμεγεί ηελ απάληεζή ηεο επηθαινχκελε ηα ιεθηηθά δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζην 

πξφβιεκα «Απηφ αθξηβψο πνπ ιέεη ην πξφβιεκα». 

 

Γ4: 4Μ ίζνλ κε 5Κ (γξάθεη 4Κ=5Μ). 

Δ: Ση ζθεθηήθαηε γηα λα θαηαιήμεηε ζε απηήλ ηελ ζρέζε; 

Γ4: Απηφ αθξηβψο πνπ ιέεη ην πξφβιεκα. ΚΑΘΔ 4 άηνκα πνπ 
παξαγγέιλνπλ θαξπδφπηηα, αλ είλαη 4 νη ηεο θαξπδφπηηαο ππάξρνπλε 5 
ηεο κπαλάλαο ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ, απηφ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Clement (1982) έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο έδεημαλ φηη νξηζκέλνη θνηηεηέο κεραληθήο 

ηνπνζεηνχζαλ ηα αιγεβξηθά ζχκβνια κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ βξηζθφηαλ ζηελ εθθψλεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη θξάζεηο «ην πξφβιεκα ην ιέεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν», «ην παίξλεηο 

θαηεπζείαλ απφ ηα ιφγηα» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

βξίζθνληαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηα απνζπάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ.  
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6.2.2.4 Σημαζιολογική ζηπαηηγική 

Ολνκάδεηαη ζεκαζηνινγηθή ζηξαηεγηθή θαη εκθαλίδεηαη φηαλ ην άηνκν δνκεί ηελ 

εμίζσζε θάλνληαο θαηά γξάκκα ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 

πξφβιεκα (Clement, 1982). Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

 

Φ3: Α άκα έρσ θαη ηηο κεηαβιεηέο (.) (γξάθεη 4Κ=5Μ) απηφ.  

Δ: Θέισ λα κνπ εμεγήζεηο ιίγν ηε ζθέςε ζνπ. Ση είπεο φηαλ έθαλεο ηνλ 
ιφγν, ην θιάζκα θαη ηη φηαλ ζρεκάηηζεο ηελ εμίζσζε;  

Φ3: Δίπα φηη φηαλ ζα έρνπκε 4 θαξπδφπηηεο ζα έρνπκε θαη 5 θέηθ 
κπαλάλαο.   

 

Γ3: Γηα 4 άηνκα πνπ ηξψλε θαξπδφπηηα (.) 5 άηνκα θέηθ κπαλάλαο. 
Γξάθεη 4Κ=5Μ. 

Δ: Γηαηί ην γξάςαηε απηφ; Πνηα ήηαλ ε ζθέςε ζαο; 

Γ3: Γηαηί νη 4 θαξπδφπηηεο αληηζηνηρνχλ ζε 5 θέηθ.  

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη ιχηεο αλαθέξνπλ ην 4Κ σο 4 θαξπδφπηηεο θαη ην 5Μ 

σο 5 θέηθ, αληί 4 θνξέο ηνλ αξηζκφ ησλ θαξπδφπηησλ θαη 5 θνξέο ηνλ αξηζκφ ησλ θέηθ. 

πγθξίλνληαο ηα δχν κεγέζε, θαίλεηαη φηη ηα αληηιακβάλνληαη σο φκνηα θαζψο 

αλαθέξνπλ «φηαλ ζα έρνπκε 4 θαξπδφπηηεο ζα έρνπκε θαη 5 θέηθ κπαλάλαο» θαη «4 

θαξπδφπηηεο αληηζηνηρνχλ ζε 5 θέηθ». Οπφηε ηα εμηζψλνπλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απεηθνλίδνπλ ηελ αιγεβξηθή ηνπο ζρέζε.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε απφιπηε αξκνλία κε ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ Clement (1982). Δθεί πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ηεο εμίζσζεο απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Πξνβιήκαηνο Α2, φπνπ 6Φ ζεκαίλεη 

γηα απηνχο 6 θνηηεηέο θαη φρη 6 θνξέο ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

φηη 1/3 ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηελ έξεπλα ηνπ ρξεζηκνπνίεζε απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή. 
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6.2.2.4 Σηπαηηγική ηηρ αγνόηζηρ 

χλεζεο θαηλφκελν είλαη λα αγλννχλ επηηεδεπκέλα νη ιχηεο κεξηθά απφ ηα 

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο, φηαλ δελ κπνξνχζαλ λα ηα εληάμνπλ ζε κηα καζεκαηηθή 

έλλνηα. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εκθαλίδεηαη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ Φνηηήηξηα 1 κεηά 

απφ κεγάιε πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πξνβιήκαηνο Β γηα λα θηηάμεη 

ηελ ηζφηεηα θαηαιήγεη: 

 

 Φ1: (.) Ρε παηδί κνπ, ηνλ αγψλα ηνλ θέξδηζε ν Γηάλλεο, ηέινο. Αθνχ 

ηξέρεη ην δηπιάζην απφ ηελ Υξηζηίλα. 

 

ηελ πξνζπάζεηα λα δνκήζεη κηα εμίζσζε, γηα λα βξεη πνηνο ζα ληθήζεη ηνλ 

αγψλα, ηζρπξίδεηαη φηη ν Γηάλλεο ζα είλαη ν ληθεηήο, ρξεζηκνπνηψληαο σο δεδνκέλν ηελ 

ηαρχηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο, αγλνεί έλα δεδνκέλν ηνπ πξνβιήκαηνο: ηελ 

δηαθνξά ζηελ απφζηαζε πνπ έρνπλ λα δηαλχζνπλ ηα δχν άηνκα. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί άιιν έλα παξάδεηγκα απνπζίαο ζπγθεθξηκέλνπ 

δεδνκέλνπ απφ ηελ εμίζσζε, απφ ηε Γαζθάια 2 πνπ αθνινχζεζε ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή. 

 

 Γ2: Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη; Οη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο. (.) ηη νη 
θαζεγεηέο είλαη εμαπιάζηνη απφ ηνπο καζεηέο. 

Δ: Χξαία. Απηφ πνπ κνπ ιέηε ζέιεηε λα ην γξάςεηε ρξεζηκνπνηψληαο 
θαη ηα Φ θαη Κ; 

Γ2: Ναη (γξάθεη Φ>Κ). 

 

Απφ ην απφζπαζκα θαίλεηαη φηη ε εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί εμίζσζε 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο κεηαβιεηέο θαη ην ζχκβνιν ηεο αληζφηεηαο ελψ ζηελ 
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εθθψλεζε δίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο (6) πνπ δείρλεη ην ζηαζεξφ ιφγν αλάκεζα ζηα 

δχν κεγέζε. 

Ο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα θαηαιήμνπλ νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη ζε κηα εμίζσζε, είλαη φκνηνο κε απηφλ πνπ απνηππψλεηαη ζε έξεπλα 

ηεο Mangulabnan (2013). ηελ έξεπλα εθείλε ε αλάιπζε έδεημε φηη ζην πξφβιεκα Γ, 

νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πιεξνθνξία «13 θεθάιηα» θαη αγλφεζαλ 

ηα «36 πφδηα», επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν 

αιγεβξηθά.   

πλνιηθά, παξφκνηα απνηειέζκαηα είραλ δηαθαλεί θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Schmidt 

(1994, φπσο αλαθέξεηαη ζην Van Dooren et al., 2003), φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

παξαπιήζην εξγαιείν.  Πνιινί θαλαδνί κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, δελ ήηαλ επέιηθηνη ζηελ ελαιιαγή αξηζκεηηθψλ θαη αιγεβξηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πεξίπνπ νη κηζνί θνηηεηέο δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα εθαξκφζνπλ ζσζηά αιγεβξηθέο ζηξαηεγηθέο ή ήηαλ απξφζπκνη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, κε ζπλέπεηα λα νδεγνχληαη ζε ιάζε.  

 

 

 

 

 



91 
 
 

7
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

πκπεξάζκαηα 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ησλ ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ καζεκαηηθψλ απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο αιγεβξηθήο ζθέςεο ζηνπο 

κηθξνχο καζεηέο (Leonidou & Philippou, 2007).  

Ζ αλάπηπμε ηεο αιγεβξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 

πξνυπνζέηεη βαζηά γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο άιγεβξαο απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ πξνυπφζεζε απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε γλψζε ησλ δαζθάισλ έρεη δηαπηζησζεί φηη απνηειεί θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ζχκθσλα κε ηνπο Borko & Putnam 

(1996, φπσο αλαθέξεηαη ζην Asquith, et al., 2007) θαη έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε 

κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ (Hill, Rowan, & Ball, 2005). Ηδηαίηεξα έρεη δηεξεπλεζεί ν 

ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο 

θαη ησλ κεηαβιεηψλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(Asquith et al., 2007).   

Ζ παξνχζα έξεπλα ζθφπεπε λα εμεηάζεη ηελ ηθαλφηεηα ζηε κεηάθξαζε ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ θνηηεηψλ γηα ην αληηθείκελν ηεο άιγεβξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απνηχπσζε ησλ νξζψλ απαληήζεσλ θαη ε κειέηε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη ησλ παξαλνήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ κεηάθξαζε 

ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε αιγεβξηθέο εμηζψζεηο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζθνπφο δηεμήρζε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή κειέηε θαη νξηνζεηήζεθαλ επηκέξνπο ζηφρνη.  

Ο πξψηνο ζηφρνο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιήζνπο ηνπ πιήζνπο ησλ 

ιαλζαζκέλσλ, ησλ θελψλ θαη ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Ο ζηφρνο 
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επεηεχρζε κέζσ ηεο πνζνηηθήο θαηαγξαθήο θαη δηεξεχλεζεο ησλ απαληήζεσλ. Ζ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ε δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα, ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηε κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή (κ.ν.= 56,08%). Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ θαη ηελ αξρηθή ππφζεζε 

φηη ην δείγκα ζην ζχλνιφ ηνπ ζα θάλεη ιάζε. Δπίζεο, ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ηεο 

Mangulabnan (2013) θαη ηνπ Clement (1982) δείρλνπλ ηελ παξνπζία ιαλζαζκέλσλ 

απαληήζεσλ θαηά ηελ κεηάθξαζε ησλ ιέμεσλ ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε 

εμηζψζεηο. 

Ζ ζχγθξηζε ηεο πνζφηεηαο ησλ νξζψλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απεηέιεζε ηνλ δεχηεξν ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ζηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ην πνζνζηφ ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κ.ν.=61,13%) είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ 

θνηηεηψλ (κ.ν.=53,65%). πλεπψο ε ππφζεζε φηη ε δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα ζηε 

κεηάθξαζε ησλ θνηηεηψλ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

επηβεβαηψλεηαη. 

Ο ηξίηνο ζηφρνο πεξηειάκβαλε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαλνήζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επίηεπμή ηνπ επηρεηξήζεθε κέζα απφ ηελ πνηνηηθή 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπνπ θαη παξαηεξήζεθαλ παξαλνήζεηο θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ιπηψλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα κε αιγεβξηθά ζχκβνια. Οη 

παξαλνήζεηο είλαη θνηλέο ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αθνξνχλ 

παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη κε ηηο κεηαβιεηέο. Με βάζε απηά 

ηα απνηειέζκαηα νη ππνζέζεηο φηη ην δείγκα ζα έρεη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ζχκβνιν 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηηο κεηαβιεηέο θαη φηη νη παξαλνήζεηο ζα είλαη θνηλέο ζην δείγκα, 
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επηβεβαηψζεθαλ. Ζ ιεηηνπξγηθή νπηηθή ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Behr et al. (1976) θαη ησλ Knuth 

et al. (2011, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bush & Karp, 2013). ζνλ αθνξά ζηηο παξαλνήζεηο 

γηα ηηο κεηαβιεηέο ππάξρεη πιεζψξα παξφκνησλ επξεκάησλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

φπσο ε έξεπλα ησλ Rosnick & Clement (1980, φπσο αλαθέξεηαη ζην Clement, 1982), ηεο 

Booth (1984, φπσο αλαθέξεηαη ζην Booth, 1988), ησλ Stacey & MacGregor (1997), ηνπ 

Kuchemann (1978) θαη ησλ Asquith et al. (2007). 

Σειεπηαίνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απεηέιεζε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ κεηαθξάδνπλ  

αιγεβξηθά πξνβιήκαηα. Απφ ηε κειέηε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ θεηκέλσλ θαη ησλ 

δχν κεξψλ ηνπ δείγκαηνο αλαδείρζεθαλ 5 είδε ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη: ε ζηξαηεγηθή ηνπ καληέκαηνο, ε ζηξαηεγηθή ηεο αλαδηακφξθσζεο, ε ζπληαθηηθή 

ζηξαηεγηθή, ε ζεκαζηνινγηθή ζηξαηεγηθή θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο αγλφεζεο. Οη 4 πξψηεο 

ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε ζηελ αξηζκεηηθή. 

πλεπψο επηβεβαηψζεθαλ νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ζηελ επηινγή θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ έρνπλ απνηππσζεί ζηελ έξεπλα ηνπ Schmidt (1994, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Van Dooren et al., 2003). 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε απνηχπσζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ άιγεβξα, κέζα απφ ηελ αλίρλεπζε ησλ 

ιαζψλ ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ παξαλνήζεψλ ηνπο 

θαηά ηελ κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε καζεκαηηθέο εμηζψζεηο. 
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Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη ε χπαξμε αδπλακίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηε δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα κεηάθξαζεο ησλ ιέμεσλ 

ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ζχκβνια, ε χπαξμε παξαλνήζεσλ ζε βαζηθέο 

αιγεβξηθέο έλλνηεο θαη ε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαίζηνπ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ Μαζεκαηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

απνηεινχλ νη «πξναιγεβξηθέο έλλνηεο» πνπ πεξηθιείνπλ ελφηεηεο φπνπ εκθαλίδεηαη ε 

άιγεβξα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα: εμηζψζεηο πξψηνπ βαζκνχ, αλαινγίεο, πνζνζηά, 

δπλάκεηο αξηζκψλ (Κνχξθνπινο et al., 2000).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ππάξρεη έλα ράζκα αλάκεζα ζηηο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ζην αληηθείκελν ηεο άιγεβξαο, θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

χιεο πνπ απαηηείηαη λα γλσξίδνπλ θαζψο θαινχληαη λα ην δηδάμνπλ. Απηφ ην θελφ 

απνηειεί επηκνξθσηηθή αλάγθε. 

Ζ επηκνξθσηηθή απηή αλάγθε κπνξεί λα θαιπθζεί δηηηά. Πξψηα κέζσ ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθή Δθπαίδεπζεο. Ζ  αλάγθε 

γηα εζηίαζε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ θαζεγεηψλ ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηηο 

έλλνηεο ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ κεηαβιεηψλ έρεη ηνληζηεί ζε έξεπλα  ησλ 

Asquith et al. (2007). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί 

λα πξνσζήζνπλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψλ θαη αιγεβξηθψλ κνξθψλ 

ζπιινγηζκνχ.  

Δπηθνπξηθά ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαζψο ε  

ζπλερήο βειηίσζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κπνξεί λα αλαβαζκίζεη 
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ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Fennema&Franke, 1992). πγθεθξηκέλα, κε ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα άιγεβξαο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 

7.1 Οθέλη 

ε πξψην επίπεδν, φθεινο απνηειεί ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (αιιά θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο) θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ απηνγλσζίαο ηνπο.  

Έλα αθφκα φθεινο είλαη ν εληνπηζκφο, ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ ιαζψλ, 

ησλ παξαλνήζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ απνηεινχλ ηα πξψηα βήκαηα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπο.  

ε δεχηεξν επίπεδν φθεινο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, βαζηζκέλα ζηηο παξαλνήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

άιγεβξα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηδαζθαιία. 

 

7.2 Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

Σν ζχλνιν ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζδηνξίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη 

απφ ηελ πξφηεξε γλψζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη 

εθπαηδεχζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαζψο θαη απφ ηελ πξνζσπηθή δηάζεζε 

γηα κάζεζε θαη απηνκφξθσζε. Πξψηνο πεξηνξηζκφο ινηπφλ, απνηειεί ε εζηίαζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε. Ζ πξνζσπηθή ηνπο δηάζεζε γηα 
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κάζεζε θαη απηνκφξθσζε, δελ πξνζκεηξείηαη, φπσο επίζεο θαη γλψζεηο πνπ ηπρφλ 

έρνπλε απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε . 

 Ζ έξεπλα αλέδεημε φηη ε δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα ησλ θνηηεηψλ, ζηε κεηάθξαζε 

δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ζπλεπψο νη γλψζεηο φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο άιγεβξαο, 

ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, δελ είλαη επαξθήο. 

Γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαζψο νινθιήξσζαλ ηελ ηππηθή αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε, ζηε δεθαεηία 1980-1990 (ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ ειηθία ηνπο). 

Σελ επνρή εθείλε, θνηηνχζαλ ζε Αθαδεκίεο δηεηνχο θνίηεζεο ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνιχ πηζαλψλ λα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθά δηακνξθσκέλα. 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έγηλε ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ δαζθάισλ έρεη θνηηήζεη ζε απηά, ππάξρεη φκσο κηα κηθξή κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ θνίηεζαλ ζην εμσηεξηθφ. Οπφηε ζε πεξίπησζε πνπ απηή ε νκάδα 

δηεξεπλεζεί πηζαλφλ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη δηαθνξεηηθά. 

Ζ κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πιεζψξα γλψζεσλ, δεμηνηήησλ αιιά θαη θαηαλφεζε ελλνηψλ. Ζ 

παξνχζα έξεπλα εμέηαζε κφλν ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ: ηεο κεηαβιεηήο θαη ηνπ 

ζχκβνινπ ηεο ηζφηεηαο. 

Έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ιαζψλ ηνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεγνξίεο ιαζψλ πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ έξεπλα ησλ Mangulabnan, Paderes & Lim 

(2007, φπσο αλαθέξεηαη ζην Mangulabnan, 2013 απφ φπνπ πάξζεθε ην εξεπλεηηθφ 
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εξγαιείν. Ζ αλππαξμία αηηηνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο θαηέζηεζε άθαξπε 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη  κε αμηνπνηήζηκε.  

ηελ πνηνηηθή κειέηε δελ ζπκπεξηιήθζεθε θαζφινπ ην πξφβιεκα Γ θαζψο 

πεξηζζφηεξνη νη θνηηεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ιάβαλε κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο ή δελ 

ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ θαζφινπ κε απηφ θαη πεξλνχζαλ ζην επφκελν. Μφλν δχν 

εθπαηδεπηηθνί αζρνιήζεθαλ θαη ην έιπζαλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Γ.Δ.Π.Π.. 

Κεθάιαηα Θεκαηηθέο 

Δλόηεηεο 

ηόρνη Γ.Δ.Π.Π.. ηόρνη βηβιίνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Κεθάιαην 

17 

Γπλάκεηο  

 

 

 

Να κπνξνχλ λα 

γξάθνπλ ηνπο 

αξηζκνχο 10, 100, 

1.000 θηι µε ηε 

κνξθή δπλάκεσλ 

ηνπ 10 

 

Να γλσξίδεη ηελ έλλνηα θαη ηνλ 

ζπκβνιηζκφ ηεο δχλακεο ελφο 

αξηζκνχ 

Να δηαβάδεη θαη λα γξάθεη δπλάκεηο 

Να γξάθεη ην γηλφκελν ίδησλ 

παξαγφλησλ κε δχλακε θαη 

αληίζηξνθα 

Να ππνινγίδεη ηηο δπλάκεηο ελφο 

αξηζκνχ 

Να ρεηξίδεηαη δπλάκεηο αξηζκψλ 

Κεθάιαην 

18 

Γπλάκεηο ηνπ 10 Να γλσξίζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ 10 

Να γξάθεη κεγάινπο αξηζκνχο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ 

10  

Να αλαιχεη αξηζκνχο θαη λα 

δεκηνπξγεί αλαπηχγκαηα αξηζκψλ  

Να ρεηξίδεηαη αλαπηχγκαηα 

αξηζκψλ 

Κεθάιαην Ζ έλλνηα ηεο  Να θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα 
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25 κεηαβιεηήο  

 

 

 

 

 

 

Να πξνζδηνξίδνπλ 

ηνλ αξηζµφ πνπ 

πξέπεη λα 

πξνζζέζνπλ ή λα 

αθαηξέζνπλ ζε έλαλ 

άιιν γηα λα βξνπλ 

έλαλ ηξίην αξηζµφ 

Να πξνζδηνξίδνπλ 

ηνλ αξηζµφ µε ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα 

πνιιαπιαζηάζνπλ ή 

λα δηαηξέζνπλ έλαλ 

άιιν γηα λα βξνπλ 

έλαλ ηξίην αξηζµφ 

«κεηαβιεηή» 

Να ρξεζηκνπνηεί κεηαβιεηέο γηα λα 

ηηο ζρέζεηο, ζηηο εθθξάζεηο, ηηο 

ηζφηεηεο, ηηο αληζφηεηεο θαη ηηο 

γεσκεηξηθέο ζρέζεηο 

Να επηιέγεη κεηαβιεηέο θαη λα 

ζρεκαηίδεη αξηζκεηηθέο 

παξαζηάζεηο  

Κεθάιαην 

26 

Δμηζψζεηο ζηηο 

νπνίεο ν 

άγλσζηνο είλαη 

πξνζζεηένο 

Να ζρεκαηίδεη ηελ εμίζσζε ελφο 

πξνβιήκαηνο 

Να ιχλεη κηα εμίζσζε κε δνθηκέο 

θαη έιεγρν 

Να ιχλεη κηα εμίζσζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθαίξεζε σο 

αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξφζζεζεο 

Κεθάιαην 

27 

Δμηζψζεηο ζηηο 

νπνίεο ν 

άγλσζηνο είλαη 

κεησηένο ή 

αθαηξεηένο 

Να ζρεκαηίδεη ηελ εμίζσζε ελφο 

πξνβιήκαηνο 

Να ρξεζηκνπνηεί ηηο αληίζηξνθεο 

πξάμεηο ηεο αθαίξεζεο γηα λα ιχζεη 

κηα εμίζσζε 

Κεθάιαην 

28 

Δμηζψζεηο ζηηο 

νπνίεο ν 

άγλσζηνο είλαη 

Να κειεηήζεη ηνλ ηχπν ηνπ 

εκβαδνχ σο εμίζσζε 

Να ζρεκαηίζεη ηηο αληίζηξνθεο 
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παξάγνληαο 

γηλνκέλνπ 

πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

Να ιχλεη εμηζψζεηο φηαλ ν 

άγλσζηνο είλαη παξάγνληαο 

γηλνκέλνπ 

Κεθάιαην 

29 

Δμηζψζεηο ζηηο 

νπνίεο ν 

άγλσζηνο είλαη 

δηαηξεηένο ή 

δηαηξέηεο 

Να ζρεκαηίζεη ηηο αληίζηξνθεο 

πξάμεηο κηαο δηαίξεζεο 

Να ρξεζηκνπνηεί ηηο αληίζηξνθεο 

πξάμεηο γηα λα ιχζεη κηα εμίζσζε 

φηαλ ν άγλσζηνο έρεη ηε ζέζε ηνπ 

δηαηξεηένπ ή ηνπ δηαηξέηε 

Κεθάιαην 

30 

Λφγνο δχν 

κεγεζψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να γλσξίζνπλ ηελ 

Να ζπγθξίλεη κεγέζε 

Να κειεηά ηε ζρέζε δχν κεγεζψλ 

Να εθθξάδεη ηε ζρέζε δχν κεγεζψλ 

κε ιφγν 

Να αλαγλσξίδεη ηνπο αληίζηξνθνπο 

ιφγνπο 

Κεθάιαην 

31 

Απφ ηνπο ιφγνπο 

ζηηο αλαινγίεο 

Να ζπγθξίλεη δχν ιφγνπο 

Να αλαγλσξίδεη ηελ πνζφηεηα δχν 

ιφγσλ 

Να ζρεκαηίδεη αλαινγίεο 

Κεθάιαην 

32 

Αλαινγίεο Να βξίζθεη ηε ζρέζε ησλ φξσλ ηεο 

αλαινγίαο 

Να ππνινγίδεη ηνλ άγλσζην φξν 
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έλλνηα ηνπ ιφγνπ 

θαη ηεο αλαινγίαο 

θαη λα βξίζθνπλ 

ηνλ άγλσζην φξν 

κηαο αλαινγίαο µε 

ηε "ρηαζηί" κέζνδν. 

Να γλσξίζνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ 

πνζνζηνχ σο ιφγνπ, 

σο πειίθνπ θαη σο 

δεθαδηθνχ. 

Να κπνξνχλ λα 

επηιχνπλ απιά 

πξνβιήκαηα 

αλάινγσλ θαη 

αληηζηξφθσο 

αλάινγσλ πνζψλ 

 

 

ηεο αλαινγίαο 

Κεθάιαην 

33 

ηαζεξά θαη 

κεηαβιεηά πνζά 

Να κειεηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ πνζνχ 

Να δηαθξίλεη ηα πνζά απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο 

Να ζπγθξίλεη θαη λα αλαγλσξίδεη 

ηα ζηαζεξά θαη ηα κεηαβιεηά πνζά 

Κεθάιαην 

34 

Αλάινγα πνζά Να κειεηήζεη ηελ έλλνηα ησλ 

αλάινγσλ πνζψλ 

Να ζπγθξίλεη πνζά 

Να αλαγλσξίδεη ηα αλάινγα πνζά 

Κεθάιαην 

35 

Λχλσ 

πξνβιήκαηα κε 

αλάινγα πνζά 

Να δηαθξίλεη αλ δπν πνζά κεηαμχ 

ηνπο είλαη αλάινγα 

Να ιχλεη πξνβιήκαηα κε ηε κέζνδν 

αλαγσγήο ζηε κνλάδα 

Να ιχλεη πξνβιήκαηα κε ηε κέζνδν 

ηεο αλαινγίαο 

Κεθάιαην 

36 

Αληηζηξφθσο 

αλάινγα ή 

αληίζηξνθα πνζά 

Να κειεηήζεη ηελ έλλνηα ησλ 

αληίζηξνθσλ  πνζψλ 

Να ζπγθξίλεη πνζά 

Να αλαγλσξίδεη ηα αληίζηξνθα 

πνζά 

Κεθάιαην 

37 

Αληηζηξφθσο 

αλάινγα ή 

Να δηαθξίλεη αλ δπν πνζά κεηαμχ 

ηνπο είλαη αληίζηξνθα 
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αληίζηξνθα πνζά Να ιχλεη πξνβιήκαηα κε ηε κέζνδν 

αλαγσγήο ζηε κνλάδα 

Να ιχλεη πξνβιήκαηα κε ηε κέζνδν 

ησλ ίζσλ γηλνκέλσλ 

Κεθάιαην 

38 

Ζ απιή κέζνδνο 

ησλ ηξηψλ ζηα 

αλάινγα πνζά 

Να ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

αλάινγσλ πνζψλ κε ηελ απιή 

κέζνδν ησλ ηξηψλ 

Κεθάιαην 

39 

Ζ απιή κέζνδνο 

ησλ ηξηψλ θαη 

ζηα αληίζηξνθα 

πνζά 

Να ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

αληίζηξνθσλ πνζψλ κε ηελ απιή 

κέζνδν ησλ ηξηψλ 

Κεθάιαην 

40 

Δθηηκψ ην 

πνζνζηφ 

Να θαηαλνήζεη φηη ην πνζνζηφ 

ελφο πνζνχ είλαη κέξνο ηνπ πνζνχ 

απηνχ 

Να κεηαηξέπεη ηα θιάζκαηα ζε 

ηζνδχλακα κε παξνλνκαζηή ην 10 

Να αληηιακβάλεηαη ην ζχλνιν σο 

100% θαη λα εθηηκά ην πνζνζηφ 

Κεθάιαην 

41 

Βξίζθσ ην 

πνζνζηφ 

Να θαηαλνήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

θιάζκαηνο, πνζνζηνχ θαη 

δεθαδηθνχ αξηζκνχ 

Να εθθξάδεη πνζνζηφ ζηα εθαηφ 

(%) κε θιάζκα θαη δεθαδηθφ 
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αξηζκφ 

Να βξίζθεη ην πνζνζηφ ελφο πνζνχ 

φηαλ γλσξίδεη ην πνζνζηφ ζηα 

εθαηφ (%) 

Κεθάιαην 

42 

Λχλσ 

πξνβιήκαηα κε 

πνζνζηά: 

βξίζθσ ηελ 

ηειηθή ηηκή 

Να θαηαλνήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

αξρηθήο ηηκήο, πνζνζηνχ θαη 

ηειηθήο ηηκήο 

Να ιχλεη πξνβιήκαηα ζηα νπνία 

γλσξίδεη ηελ αξρηθή ηηκή θηα ην 

πνζνζηφ θαη αλαδεηά ηελ ηειηθή 

ηηκή 

Κεθάιαην 

43 

Λχλσ 

πξνβιήκαηα κε 

πνζνζηά: 

βξίζθσ ηελ 

αξρηθή ηηκή 

Να κειεηήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

αξρηθήο ηηκήο, πνζνζηνχ θαη 

ηειηθήο ηηκήο 

Να βξίζθεη ηελ αξρηθή ηηκή ζε 

πξνβιήκαηα πνζνζηψλ  

Κεθάιαην 

44 

Λχλσ 

πξνβιήκαηα κε 

πνζνζηά: 

βξίζθσ ην 

πνζνζηφ % 

Να θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε ρξήζεο 

ηνπ πνζνζηνχ ζηα εθαηφ (%) 

Να βξίζθεη πνζνζηφ ζηα 100 (%) 

ζε πξνβιήκαηα πνζνζηψλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Δξωηεκαηνιόγην 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηεχεηαη ηε κεηάθξαζε ιεθηηθψλ αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζε καζεκαηηθέο εμηζψζεηο θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ην Α’ ΜΔΡΟ παξαθαιψ ππνγξακκίζηε ηελ 

απάληεζε. ην Β’ΜΔΡΟ ζρεκαηίζηε ηηο εμηζψζεηο πνπ δεηνχληαη. Γελ ρξεηάδεηαη λα 

επηιχζεηε ηα πξνβιήκαηα. 

Α’ΜΔΡΟ 

1.Φύιν 

α ) άλδξαο                 β) γπλαίθα 

 

2.Ηιηθηαθή νκάδα 

α) 18-25                    β) 26-35                  γ )36-45                       δ) 46+ 

 

3. Ιδηόηεηα/Θέζε 

 α) θνηηεηήο              β) εθπαηδεπηηθφο     γ) ππνδηεπζπληήο         δ) δηεπζπληήο 

 

4. Δπηπιένλ πνπδέο 

α) δεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ            β) κεηαπηπρηαθφ                   γ) δηδαθηνξηθφ 

 

5. Έηε πξνϋπεξεζίαο 

α) 0                          β) 1-5                       γ) 6-15                         δ) 16+ 
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Β’ΜΔΡΟ 

Α1) ην εζηηαηόξην ηεο Μαξίαο, γηα θάζε ηέζζεξα άηνκα πνπ παξαγγέιλνπλ 

θαξπδόπηηα, ππάξρνπλ πέληε άηνκα πνπ παξαγγέιλνπλ θέηθ κπαλάλαο. 

(Υξεζηκνπνηήζηε  Κ θαη Μ ωο κεηαβιεηέο)  

1. Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη ζην πξφβιεκα;  

2. Γψζηε κηα εμίζσζε πνπ λα πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο Κ 

θαη Μ θαη αηηηνινγήζηε ηελ εμίζσζή ζαο. 

Α2) ε έλα παλεπηζηήκην ππάξρνπλ 6 θνξέο πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο από όηη νη 

θαζεγεηέο. (Υξεζηκνπνίεζε Φ γηα ηνλ αξηζκό ηωλ θνηηεηώλ θαη Κ γηα ηνλ αξηζκό 

ηωλ θαζεγεηώλ) 

1. Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη ζην πξφβιεκα; 

2. Γψζηε κηα εμίζσζε πνπ λα πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο Φ 

θαη Κ θαη αηηηνινγήζηε ηελ εμίζσζή ζαο 

Β) Γύν άηνκα ζα ηξέμνπλ ζε έλαλ αγώλα. Ο Γηάλλεο κπνξεί λα ηξέμεη 10 κέηξα αλά 

δεπηεξόιεπην, ελώ ε Υξηζηίλα κπνξεί λα ηξέμεη 5 κέηξα αλά δεπηεξόιεπην. Η 

αγωληζηηθή πίζηα είλαη 600 κέηξα θαη ε Υξηζηίλα, ζην μεθίλεκα έρεη έλα 

πξνβάδηζκα 50 κέηξωλ. 

1. Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη ζην πξφβιεκα; 

2. Πψο αληηιακβάλεζηε ηε θξάζε «ε Υξηζηίλα έρεη έλα πξνβάδηζκα 50 κέηξσλ»;  

3. Γψζηε δχν εμηζψζεηο (κία γηα ην θάζε άηνκν), πνπ λα πεξηγξάθνπλ πνηφο θέξδηζε 

ηνλ αγψλα θαη αηηηνινγήζηε ηηο εμηζψζεηο ζαο. 
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Γ) Έλαο αγξόηεο έρεη αγειάδεο θαη θνηόπνπια ζην αγξόθηεκα ηνπ. Έρεη κεηξήζεη 

13 θεθάιηα θαη 36 πόδηα. (Υξεζηκνπνηείζηε Α γηα ηνλ αξηζκό ηωλ αγειάδωλ θαη Κ 

γηα ηνλ αξηζκό ηωλ θνηόπνπιωλ) 

1. Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη ζην πξφβιεκα; 

2. Γψζηε έλα ζχζηεκα 2 εμηζψζεσλ πνπ λα πεξηγξάθεη πφζεο αγειάδεο θαη πφζα 

θνηφπνπια έρεη ν αγξφηεο θαη αηηηνινγήζηε ηηο εμηζψζεηο ζαο. 

 

Γ) Σν βάξνο ελόο θνπηηνύ θαη κηαο καϊκνύο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε απηό είλαη νθηώ 

θηιά. Σν βάξνο ηνπ ίδηνπ θνπηηνύ θαη κηαο αξθνύδαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε απηό 

είλαη 802 θηιά. Σν ζπλνιηθό βάξνο ηεο καϊκνύο θαη ηεο αξθνύδαο είλαη 800 θηιά. 

1. Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη ζην πξφβιεκα; 

2. Γψζηε έλα ζχζηεκα 3 εμηζψζεσλ πνπ λα πεξηγξάθεη πνην είλαη ην βάξνο ηνπ 

θνπηηνχ θαη αηηηνινγήζηε ηηο εμηζψζεηο ζαο. 

 

Δ) Όηαλ ν θίινο ηεο Ιωάλλαο ηελ επηζθέθηεθε, ε Ιωάλλα είρε κόιηο θάεη ην έλα 

ηέηαξην από ηηο νθηώ θαξακέιεο. Η Ιωάλλα θαη ν θίινο ηεο έθαγαλ, ν θαζέλαο ην 

κηζό από ηηο ππόινηπεο θαξακέιεο. (Υξεζηκνπνηείζηε κόλν κηα κεηαβιεηή Υ γηα ηνλ 

αξηζκό ηωλ θαξακειώλ πνπ έθαγε ν θίινο ηεο Ιωάλλαο) 

1. Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη ζην πξφβιεκα; 

2. Πφζεο θαξακέιεο έθαγε ε Ησάλλα, πξηλ ηελ επηζθεθζεί ν θίινο ηεο;  

3. Γψζηε κηα εμίζσζε πνπ λα πεξηγξάθεη πφζεο θαξακέιεο έθαγε ν θίινο ηεο 

Ησάλλαο θαη αηηηνινγήζηε ηελ εμίζσζή ζαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Απνκαγλεηνθώλεζε πλεληεύμεωλ 

Φνηηήηξηα 1 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Β 

Φ1: Δίπακε ν Γηάλλεο κπνξεί λα ηξέμεη (γξάθεη Γ 10m/sec, Υ 5m/sec). 

Δ: Πνιχ σξαία. 

Φ1: Ζ αγσληζηηθή πίζηα είλαη 600 κέηξα (γξάθεη 600m) θαη ε Υξηζηίλα φκσο έρεη έλα 

πξνβάδηζκα, έρεη λα δηαλχζεη 550m, έλαληη ηνπ θαεκέλνπ ηνπ Γηάλλε πνπ έρεη 600m. 

Μπξάβν κνπ! 

Δ: Μπξάβν ζνπ! 

Φ1: Άζ’ ην ηψξα, δψζηε δπν εμηζψζεηο, ιέεη, πνπ λα πεξηγξάθνπλ πνηνο θέξδηζε ηνλ 

αγψλα. Ζ Υξηζηίλα πνπ μεθίλεζε λσξίηεξα. (.) Ναη αιιά ν Γηάλλεο ηξέρεη ην δηπιάζην 

απφ ηε Υξηζηίλα. ρη; Γηαλχεη δειαδή 10m/sec, ελψ ε Υξηζηίλα 5, κφλν; Γψζηε δχν 

εμηζψζεηο, κία γηα θάζε άηνκν. Θα πσ 600 κέηξα  ίζνλ  10 (γξάθεη 600=10). Βιαθεία 

θάλσ ηψξα. 

Δ: Οινθιήξσζε ηε ζθέςε ζνπ. 

Φ1: Ήζεια λα πσ φηη ν έλαο ηα 600 ζα ηα δηαλχζεη ζε 10m/sec, αιιά απηφ δελ είλαη 

ηζφηεηα. ρη. (.) 

Δ: Θέιεηο λα δεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο κήπσο ζε βνεζήζνπλ; 

Φ1: Ναη απηφ! Πσο ζα ην θάλσ; Θα ηα ζβήζσ φια! (κνπηδνπξψλεη ηα πάληα)  Καη ιέσ 

600 δηα 10 είλαη 60. Άζρεην.  

Δ: Γηαηί; 
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Φ1: Γελ μέξσ. Ννκίδσ δελ ηα έρσ πάξεη ζσζηά. Ννκίδσ δελ καο αθνξά. Ρε παηδί κνπ, 

ηνλ αγψλα ηνλ θέξδηζε ν Γηάλλεο, ηέινο. Αθνχ ηξέρεη ΣΟ ΓΗΠΛΑΗΟ απφ ηελ Υξηζηίλα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Γ 

Φ1: Ναη αιιά ηα θνηφπνπια έρνπλε 2 πφδηα ην θάζε θνηνπνπιάθη, ελψ νη αγειάδεο 

έρνπλε 4 πφδηα, άξα (.) Θα ζνπ πσ ηψξα πφζεο αγειάδεο έρεη. 36 πνπ είλαη ηα πφδηα, ηα 

κνηξάδνπκε ηψξα. Πσο ηα κνηξάδνπκε; Μπνξεί λα έρεη κφλν 1 θνηφπνπιν.  

Δ: Γελ είλαη απνδεθηφ λα ην ιχζεηο κε δνθηκή. Υξεηάδεηαη λα ζρεκαηίζεηο 2 εμηζψζεηο. 

Φ1: Γελ κπνξψ λα ην θάλσ φκσο, γηαηί πνπ λα μέξσ πφζεο έρεη; 

Δ: Υξεζηκνπνίεζεο ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο; 

Φ1: ρη. Λνηπφλ, 13 θεθάιηα θ 36 πφδηα. (.) Γελ γίλεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ, ην 

πξφβιεκα δελ έρεη ιχζε. Αιήζεηα ζνπ ιέσ. Γηαηί είλαη πνιχ ππνζεηηθφ. Μπνξεί λα είλαη 

1 ην θνηφπνπιν θαη φια ηα ππφινηπα λα ηα κνηξάζσ εγψ ηα πφδηα. 

Δ: νπ δίλεη ζηνηρεία γηα λα ηα ιχζεηο. 

Φ1: Έρεη κεηξήζεη ξε παηδί κνπ ν άλζξσπνο 13 θεθάιηα θαη 36 πφδηα. Αλ ηα πφδηα ηα 

δηαηξέζσ κε ηα 13 θεθάιηα. (γξάθεη θάζεηε δηαίξεζε 36:13)  ραδνκάξα πάσ λα θάλσ; 

(γέιηα) Απηφ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Να ην ιχζνπλ άιινη (μεθπζάεη). Λνηπφλ 

ΆΚΤΡΟ απηφ εδψ (κνπηδνπξψλεη ηε δηαίξεζε) (.) Έζησ x ζα πσ.  

Δ: Ση είλαη ηα x φκσο; Πεο καο. 

Φ1: Σα x είλαη νη αγειάδεο (γξάθεη x=A) ρη, έζησ φηη νη αγειάδεο είλαη (.) Γελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα ην ιχζεηο απηφ ην πξφβιεκα. Κάηζε, είλαη πάξα πνιχ ππνζεηηθφ, δελ κνπ 

ιέεη θάηη, νχηε ηα πφδηα νχηε ηα θεθάιηα. Γελ κνπ ιέεη θάηη. Αιήζεηα. Δίλαη ζαλ λα ζνπ 

ιέσ φηη ζε έλα πάξηπ είλαη 50 αγφξηα θαη θνξίηζηα. Γηα βξεο κνπ πφζα είλαη ηα θνξίηζηα! 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Δ 
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Φ1: Σν 1/4 ησλ x (.) ρη ην 1/4 ηνπ 8, αθνχ ηηο μέξνπκε ηηο θαξακέιεο! 2 θαξακέιεο 

έθαγε βξε παηδί κνπ (βγάδεη δάρηπια γηα λα επηβεβαηψζεη: 2 δάρηπια θαη άιια 2 θαη 

άιια 2 θαη άιια 2). Ναη! Ο θαζέλαο ην κηζφ απφ ηηο ππφινηπεο, άξα 8 βγάδσ 2, 6. Άξα 

απφ 3 θάγαλε! (Αλαθνπθηζκέλε) Οξίζηε! Απφ 3! 

Δ: Έπξεπε φκσο λα ζρεκαηίζεηο εμίζσζε κε ηηο θαξακέιεο πνπ έθαγε ν Γηάλλεο! 

Φ1: Δ λα! ( Γξάθεη x=3) 

Δ: Απηφ πνπ δεηείηαη φκσο είλαη ζρεκαηίζνπκε αιγεβξηθή εμίζσζε, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο, φρη κφλν ην ηειηθφ απνηέιεζκα.    

Φ1: (Γξάθεη 6 = 3x2) Δίλαη κηα αιγεβξηθή εμίζσζε πνπ έρεη κέζα αξηζκνχο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. (.) Έια ην βξήθα! x= (.) δελ μέξσ, 5; 8= 5 (.). 

Δ: Πνπ ην βξήθεο ην 5; 

Φ1: Ήζεια λα πσ φηη νη θαξακέιεο πνπ έθαγε ν θίινο ηεο Ησάλλαο. Βαζηθά ζέισ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ην x θαη λα ελλνψ ην 3 (.) Δγψ φηη έηξσγε ν θίινο ην ιέσ x πιένλ. Άξα ν 

θίινο έθαγε 8 ηνπ θίινπ θαη 3 ηεο Ησάλλαο θαη 2 πνπ είρε θάεη λσξίηεξα. (γξάθεη 8= x + 

3 + 2) Σψξα θαηάιαβεο πσο κνπ ήξζε εκέλα ην 5;   

Δ: Ναη. 

Φ1: Χξαία έθαγε 3! νπ ηελ αηηηνιφγεζα, ην έρσ ιχζεη!  

Δ: Βάδεηο σο 3 ηηο θαξακέιεο πνπ έθαγε ε Ησάλλα ηελ ψξα πνπ ήξζε ν θίινο ηεο. Απηφ 

φκσο ππνηίζεηαη δελ ην μέξεηο. Αλ δελ ην έρεηο ιχζεη πξνεγνπκέλσο αξηζκεηηθά, δελ ζα 

ην ήμεξεο. 

Φ1: Γελ μέξσ ηη ζεκαίλεη λα ην ιχζσ ΑΛΓΔΒΡΗΚΑ. Ση ελλνείο φηαλ ιεο ΑΛΓΔΒΡΗΚΑ; 

Α κήπσο γηα κηα θαξακέια πνπ έηξσγε ε Ησάλλα (.) Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Γελ 

κπνξψ! Άιιν.  
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Φνηηήηξηα 2  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Α1 

Φ2: Μαο δίλεη ηα άηνκα, άξα 2 κεηαβιεηέο (γξάθεη Κ -> 4, Μ->5) θαη πξέπεη λα θηηάμσ 

κηα ηζφηεηα; 

Δ: Ναη. 

Φ2: Σν ζχλνιν κήπσο λα βξνχκε; ηη ηζνχηαη κε απηά ηα άηνκα; (.) 

Δ: Πψο ην ζθέθηεζαη; 

Φ2: Δεε (γξάθεη 4+5=9) (.) (μαλαδηαβάδεη ην πξφβιεκα) ρη. (.) Σν «θάζε» κήπσο λα ην 

απνδψζνπκε κε άιιν x; (γξάθεη Kx+Mx); 

Δ: Υξεζηκνπνίεζε κφλν ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζνπ δίλεη ην πξφβιεκα. 

Φ2: Σν Κ+Μ είλαη ην έλα ζίγνπξα (γξάθεη Κ+Μ= (.) δελ μέξσ. 

Δ: Ση ζε νδεγεί λα βάιεηο ην +; 

Φ2: Δ αθνχ φια απηά καδί είλαη, ζπκβαίλνπλ ζε έλα εζηηαηφξην! Άξα ζα θάλνπκε 

πξφζζεζε (.) ρη, μαλά! (μαλαδηαβάδεη ην πξφβιεκα) Χξαία λα δψζνπκε κηα εμίζσζε. 

Γειαδή ην Κ λα είλαη απφ ηε κία πιεπξά θαη ην Μ απφ ηελ άιιε, ή καδί; 

Δ: πσο ζέιεηο εζχ κπνξείο λα ην δηακνξθψζεηο! 

Φ2: ηη ηη δειαδή, ην 4Κ ηζνχηαη κε ην 5Μ; ρη, νχηε θαλ. 

Δ: Γηαηί; 

Φ2: Γελ είλαη ηζφηεηα απηφ, κεηά ηελ ηζφηεηα δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαη θάηη άιιν; Ίζνλ 

κε ηη; «Γηα θάζε», δειαδή φηαλ παξαγγέιλεη 1 άηνκν θαξπδφπηηα, ππάξρνπλ 5 πνπ 

παίξλνπλ θέηθ κπαλάλαο; ρη! 4 απφ ηε κία, 5 απφ ηελ άιιε. Γειαδή αλ ήηαλ 8 απφ ηε 

κηα, ζα ήηαλ 10 απφ ηελ άιιε. 

Δ: Άξα ηα πνζά είλαη.. 
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Φ2: Αλάινγα! 

Δ: Μπνξείο λα ην αλαπαξαζηήζεηο απηφ; 

Φ2: Ση 4Κ=5Μ; ρη. 

Δ: Γηαηί φρη; Σν μαλαείπεο θαη πξηλ. 

Φ2: Έηζη φπσο ην δηαβάδσ απηφ κνπ έξρεηαη. Αιιά δελ ζέισ λα θάλσ πνιιαπιαζηαζκφ. 

Δ: Γηαηί; Ση ζέιεηο λα θάλεηο; 

Φ2: Γηαίξεζε κνπ έξρεηαη κε απηφ ην «γηα θάζε». 

Δ: Χξαία, θάλε ην! 

Φ2: (.) Γελ κπνξψ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ A2 

Φ2: 6 θνξέο πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απφ φηη θαζεγεηέο. Άξα (γξάθεη 6Φ=Κ). 

Δ: Γηαηί; 

Φ2: Έηζη ηαηξηάδεη φπσο ην δηαβάδσ. Έηζη κνπ αθνχγεηαη θαιά. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Β 

Φ2: ηη θάλνπκε γηα ηνλ Γηάλλε ζα έρεη 600; Γειαδή ηζνχηαη κε 600; (.) Μεηά ηελ 

ηζφηεηα ην 600; 

Δ: Ση ζνπ δεηείηαη; 

Φ2: Ο ρξφλνο. Άξα εθηφο απφ ηα κέηξα λα βάισ θαη ηα δεπηεξφιεπηα; 

Δ: Θα κπνξνχζε λα είλαη κηα πηζαλή εθδνρή ηεο εμίζσζεο. 

Φ2: Άξα 10 επί 1 δεπηεξφιεπην, ίζνλ 600 επί έλα δεπηεξφιεπην (γξάθεη 10*1= 600*1) 

(.) φρη, 10 κέηξα αλά δεπηεξφιεπην. 

Δ: Αλαπαξάζηεζε ην! 

Φ2: Μεηά ην ίζνλ ζέιεηο; 
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Δ: Σα δχν θνκκάηηα πνπ ζα ζρεκαηίζεηο πξέπεη λα είλαη ίζα κεηαμχ ηνπο. Με φπνηνλ 

ηξφπν ζέιεηο εζχ θηηάμε ην. Ξαλαθνίηαμε ηα δεδνκέλα ζνπ γηα λα βνεζεζείο. 

Φ2: Έρσ κπεξδεπηεί ηψξα, κεηά ην ίζνλ ζα ππάξρεη ην 600 ή πξηλ ην ίζνλ; 

Δ: πνπ ζέιεηο εζχ κπνξείο, αξθεί θαη ηα δχν κέιε λα είλαη ίζα. 

Φ2: Να πνχκε 10 επί x πνπ είλαη ηα second, ηζνχηαη κε 600 επί x (γξάθεη 10x=600x) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ E 

Φ2: ην 1/4 απφ ηηο 8 θαξακέιεο. Οη 8 θαξακέιεο είλαη ηα 4/4, άξα 2 θαξακέιεο έθαγε ε 

Ησάλλα. Άξα κέλνπλε λα θάλε καδί 6 θαξακέιεο. Σν κηζφ άξα 3.  

Δ: Απιά ζνπ δεηήζεθε λα ην ιχζεηο αιγεβξηθά. Δζχ ην έιπζεο αξηζκεηηθά.  

Φ2: Με x; 

Δ: Ναη. Θέινπκε λα βξνχκε πφζεο έθαγε ν θίινο ηεο Ησάλλαο. 

Φ2: Ναη. (.) Γειαδή? Γελ θαηαιαβαίλσ. 

Δ: Θα δψζεηο ζηηο θαξακέιεο πνπ έθαγε ν θίινο ηελ ηηκή x. Πξέπεη λα θηηάμεηο κηα 

εμίζσζε ζηελ νπνία λα δείρλεηο φιν ην ζπιινγηζκφ πνπ αθνινχζεζεο γηα λα ιχζεηο ην 

πξφβιεκα θαη λα εκπεξηέρεηαη κέζα ην x.  

Φ2: Απιά ηψξα ην πξψην πνπ πξνβιεκαηίδνκαη είλαη ην ίζνλ! Ίζνλ κε 8 ζα βάινπκε ή 

κε 6; 

Δ: Δζχ ζα απνθαζίζεηο. 

Φ2: Λνηπφλ, αθνχ ζα ην πάξνπκε απφ ηελ αξρή ζα βάινπκε ίζνλ κε 8! 

Δ: Πάξε ην απφ ηελ αξρή θαη ζρεκάηηζέ ηελ.  

Φ2: Χξαία 1/4 ηνπ x. ρη 1/4 ηνπ 8 πνπ θάλεη 2 (γξάθεη 2 ... =8).  

Δ: πλέρηζε. 
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Φ2: Σψξα ζα βάισ θαη ηηο ππφινηπεο θαξακέιεο. Βαζηθά λα κπεη ζπλ εδψ (γξάθεη 2+ ... 

=8. Δίπακε x έθαγε ν θίινο. Σψξα λα κελ βάισ άιιε κεηαβιεηή γηα ηελ Ησάλλα; 

Δ: ρη. 

Φ2: Άξα ε Ησάλλα έθαγε; 

Δ: ην ιέεη ην πξφβιεκα. 

Φ2: x νη θαξακέιεο ηνπ θίινπ. (.) Χξαία, έθαγε ν θαζέλαο ην κηζφ άξα είλαη x/2 (γξάθεη 

2+ x/2 =8). Σέινο. 

Φνηηήηξηα 3 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Α1 

Φ3: Πνηα είλαη ηα δεδνκέλα; 4 άηνκα Κ, 5 άηνκα Μ, Χξαία. Να δψζσ κηα εμίζσζε. Θα 

θάλσ θιάζκα. (.) Πσο λα ην θάλσ;  

Δ: Ση αθξηβψο ζέιεηο λα θάλεηο; 

Φ3: Μέζνδν ησλ ηξηψλ. (.) Αιιά δελ μέξσ γηαηί λα ην θάλσ. 

Δ: Πσο ζνπ ήξζε λα θάλεηο κέζνδν ησλ ηξηψλ; 

Φ3: Γελ μέξσ. ρέζε- εμίζσζε (γξάθεη 4 θαη απφ θάησ ηνπ 5 (ζαλ θιάζκα αιιά ρσξίο 

ηε γξακκή θιάζκαηνο). Βαζηθά 4 αλά 5. Θα ην θάλσ θιάζκα (γξάθεη 4/5) σξαία πάκε 

παξαθάησ! 

Δ: Πεξίκελε, ζνπ δεηάεη εμίζσζε. Σηο κεηαβιεηέο ηηο έβαιεο;  

Φ3: Α άκα έρσ θαη ηηο κεηαβιεηέο (.) (γξάθεη 4Κ=5Μ) απηφ.  

Δ: Θέισ λα κνπ εμεγήζεηο ιίγν ηε ζθέςε ζνπ. Ση είπεο φηαλ έθαλεο ηνλ ιφγν, ην θιάζκα 

θαη ηη φηαλ ζρεκάηηζεο ηελ εμίζσζε;  

Φ3: Δίπα φηη φηαλ ζα έρνπκε 4 θαξπδφπηηεο ζα έρνπκε θαη 5 θέηθ κπαλάλαο. κσο δελ 

κνπ ηαηξηάδεη ην ίζνλ γηαηί δελ είλαη ην ίδην 4 θαξπδφπηηεο κε 5 θέηθ κπαλάλαο. 
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Δ: Ση δηαθνξά έρνπλ? 

Φ3: Γελ μέξσ. Να ηα θάλσ αιιηψο. Ζ αλαινγία ηνπο είλαη 4/5.  

Δ: Χξαία. 

Φ3: Δ θαη ηη ζα ηελ θάλσ απηήλ ηψξα? ρη δελ γίλεηαη αιιηψο. 4Κ=5Μ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ B 

Φ3: Απηφο ζα ηξέμεη 600 κέηξα θαη απηή 550, αιιά απηφο ηξέρεη δηπιά απφ απηήλ. Γελ 

μέξσ. Μπεξδεχηεθα. 

Δ: Ση δεηάο;  

Φ3: (.)  

Δ: Πνην ζηνηρείν είλαη απηφ πνπ ζα ζνπ δείμεη πνηνο θέξδηζε ηνλ αγψλα; 

Φ3: Ο ρξφλνο. Α! (γξάθεη 550:5= 110'). 

Δ: νπ δεηήζεθε λα ην ιχζεηο αιγεβξηθά. 

Φ3: Πσο λα ην θάλσ απηφ; 

Δ: Φηηάμε κηα ηζφηεηα πνπ λα εκπεξηέρεη ηνλ άγλσζην. 

Φ3: Α λαη (γξάθεη x=110)! 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Γ 

Φ3: Ζ κηα αγειάδα έρεη 4 πφδηα. 

Δ: Χξαία. 

Φ3: Άξα, πφζεο αγειάδεο κπνξεί λα έρεη; 

Δ: Γελ επηηξέπεηαη λα ην ιχζεηο κε δνθηκή, πξέπεη λα ζρεκαηίζεηο δπν εμηζψζεηο. 

Φ3: Γξάθεη Α= (.) 36? Μνπηδνπξψλεη. ρη, ζα αξρίζσ κε ην ζχλνιν! Γξάθεη: Α+Κ=13. 

Δ: ζπλέρηζε 

Φ3: Ση θάλσ ηψξα;  
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Δ: Υξεζηκνπνίεζε ην άιιν δεδνκέλν.  

Φ3: Α+Κ=36, ζα πσ είλαη ε δεχηεξε εμίζσζε. Αιιά δελ βγάδεη θάηη.  

Δ: Δμήγεζε κνπ κε ιφγηα ηηο δχν εμηζψζεηο πνπ ζρεκάηηζεο 

Φ3: Ναη! Απηά εδψ (δείρλεη ηα Α, Κ απφ ηελ πξψηε εμίζσζε) είλαη ηα θεθάιηα ηνπο θαη 

απηά εδψ (δείρλεη ηα Α, Κ απφ ηελ δεχηεξε εμίζσζε) είλαη ηα πφδηα ηνπο.  

Δ: Καη κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο γηα λα εθθξάζεηο ηε κηα θνξά ηα 

θεθάιηα θ ηελ άιιε ηα πφδηα ηνπο; 

Φ3: ρη. Καιά ιεο. Σν ζβήλσ. Ση ζα ην θάλσ; Γελ μέξσ. 

Δ: Σα 36 πνδηά πσο κπνξείο λα ηα αμηνπνηήζεηο; 

Φ3: Θα βάισ Α/4 + Κ/2=36. 

Δ: Γηαηί επηιέγεηο λα βάιεηο θιάζκα; Να θάλεηο δηαίξεζε; 

Φ3: Γηαηί απηφ (δείρλεη ην 36) πξέπεη λα ην ρσξίζσ ζηα πφδηα ηνπο. Αθνχ ιέκε αλά κία 

αγειάδα έρνπκε 4 πφδηα θαη αλά κηα θφηα έρνπκε 2 πφδηα. αλ αλαινγία ην βάδσ. 

Δ: Θα ήζεια λα κνπ πεηο κε ιφγηα ηελ εμίζσζε πνπ έθαλεο. 

Φ3: 36 πφδηα ίζνλ κε αγειάδεο πξνο 4 θαη θνηφπνπια πξνο 2.  

Γάζθαινο1 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Α1 

Γ1: Σα 5 άηνκα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηα 4; 

Δ: Ναη, είλαη δηαθνξεηηθά 

Γ1: θέςε ζέιεη εδψ ηψξα. (.) Πσο ζα βγεη ε εμίζσζε φκσο; Γελ κπνξψ λα ηα βάισ. 

Καξπδφπηηα ίζνλ πφζα γιπθά; (.) Έλα θέηθ κπαλάλαο παξαγγέιλνπλ;  

Δ: ρη. Σν θαζέλα απφ έλα. 

Γ1: Αρ δελ μέξσ ηη λα θάλσ. Να ην ζθεθηψ.  
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Δ: Ναη θπζηθά! Μφλν θσλαρηά ηε ζθέςε ζαο 

Γ1: Σα άηνκα είλαη 4 ζπγθεθξηκέλα. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη άγλσζην; 

Δ: Οη άγλσζηνη ζαο δίλνληαη. Γελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη 3ε κεηαβιεηή. 

Δίλαη ην Κ θαη ην Μ.  

Γ1: Α κε ηηο κεηαβιεηέο λα είλαη ε εμίζσζε; 

Δ: Ναη. 

Γ1: 4Κ+5Μ (.) Αιιά λα έρεη θαη ηζφηεηα πξέπεη. 

Δ: Ναη. 

Γ1: Ναη. Αιιά κε ηη; 

Δ: Βαζηθά, ηη ζθεθηήθαηε θαη θάλαηε πξφζζεζε; 

Γ1: Σψξα κνπ ήξζε εληειψο απζφξκεηα ν ηχπνο ηεο εμίζσζεο. Γειαδή λα έρεη ή 

πξφζζεζε ή δηαίξεζε θιπ. 

Δ: Κάπνηα πξάμε δειαδή. 

Γ1: Ναη γηα λα πξνζζέζσ ηα άηνκα, αλ θαη δελ μέξσ ηα άηνκα πφζα είλαη. (.) Άξα εδψ 

ζα κπνξέζσ λα ηα βγάισ; ηελ ηζφηεηα; (. ) Άξα ην x ζα είλαη απηά ηα άηνκα  πνπ δελ 

μέξσ; ρη πάιη δελ βγαίλεη. Πσο ζα πξνζζέζσ κπαλάλεο θαη θέηθ; δελ γίλεηαη. (γέιηα) 

Κφιιεζα ηψξα. Σα 4 άηνκα 4 θαξπδφπηηεο. 

Δ: Πνιχ σξαία. 

Γ1: 5 άηνκα 5 θέηθ κπαλάλαο 

Δ: Πνηα ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε; 

Γ1: Γελ θαηαιαβαίλσ. 

Δ: Πνηα ε ζρέζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ηξψλε θαξπδφπηηα κε απηνχο πνπ ηξψλε 

κπαλάλα; Αληηιακβάλεζηε θάπνηα ζρέζε;  
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Γ1: Βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν; 

Δ: Πνζνηηθή ζρέζε ελλνψ. 

Γ1: Α! Γελ κπνξψ λα ηα εμηζψζσ φκσο αθνχ είλαη δηαθνξεηηθά. Γελ κπνξψ λα πσ φηη 

ππάξρεη ζρέζε. Ζ ζρέζε είλαη φηη ηξψλε γιπθφ θαη νη δπν νκάδεο. 

Δ: (.) 

Γ1: Να ξσηήζσ ηψξα. Γηα θάζε 4 άηνκα ππάξρνπλ άιια 5 μερσξηζηά άηνκα πνπ 

παίξλνπλ θέηθ. 

Δ: Πνιχ σξαία. 

Γ1: Δδψ φκσο δελ ςάρλνπκε λα βξνχκε άγλσζην; Φάρλνπκε λα βξνχκε.. 

Δ: Γελ κπνξνχκε λα βξνχκε θάπνην αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα.  

Γ1: Ναη απηφ ιέσ, Γελ κπνξνχκε λα βξνχκε.  

Δ: Μηα εμίζσζε δεηείηαη κε 2 αγλψζηνπο. Μφλν ηε ζρέζε ζέινπκε λα απνηππψζνπκε.  

Γ1: Μπνξψ λα θάλσ κφλν απηφ πνπ έγξαςα πξηλ θαη ζην ηέινο λα βάισ πφζα 

γιπθίζκαηα έθαγαλ ζπλνιηθά.  

Δ: Γελ ςάρλνπκε λα βξνχκε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ απηψλ πνπ έθαγαλ γιπθφ.  

Γ1: Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ. Ζ κπνξεί λα κπεη 4 θαη 5 επί Κ θαη Μ; ρη φρη. 

 

Γαζθάια 2 

Πξόβιεκα Α1 

Γ2: Μπνξεί λα ιπζεί; 

Δ: Ναη, απιά δελ ζα έρνπκε θάπνην αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα σο ιχζε. Να ην πάξνπκε κε 

ηε ζεηξά; Σα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζην πξφβιεκα. 

Γ2: Ναη. Δληάμεη. Γελ θαηάιαβα, πξέπεη λα ην ιχζσ δειαδή; 
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Δ: Μηα εμίζσζε ζέινπκε λα ζρεκαηίζεηε.  

Γ2: Δληάμεη. Σα δεδνκέλα. (.) ηη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δεηνχλ κπαλάλα. 4 δεηνχλ 

θαξπδφπηηα θαη 5 κπαλάλα. Δπνκέλσο απηνί πνπ ζέινπλ κπαλάλα είλαη θαηά 1 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ ζέινπλ θαξπδφπηηα.  

Δ: Να ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηηο κεηαβιεηέο γηα λα βξνχκε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ Μ θαη 

ηνπ Κ.  

Γ2: Πνιχ σξαία! Γξάθεη Μ>Κ.  

Δ: Ναη. Θα ζέιαηε λα μαλαθνηηάμεηε ην πξφβιεκα, κήπσο ππάξρνπλ θαη άιια δεδνκέλα 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε; 

Γ2: Δ φρη, αθνχ ηα ρξεζηκνπνίεζα! Σα 5 είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα 4, άξα εληάμεη! 

Πξόβιεκα Α2 

Γ2: Πνηα ζηνηρεία δίλνληαη; Οη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο. (.) ηη νη θαζεγεηέο είλαη 

εμαπιάζηνη απφ ηνπο καζεηέο. 

Δ: Χξαία. Απηφ πνπ κνπ ιέηε ζέιεηε λα ην γξάςεηε ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα Φ θαη Κ; 

Γ2: Ναη (γξάθεη Φ>Κ). 

Δ: Ξέξνπκε φκσο πφζεο θνξέο είλαη πεξηζζφηεξνη. (δείρλσ ην 6) 

Γ2: Δ ηη; Α! (γξάθεη 6>1). 

Δ: Να θηηάμνπκε κηα εμίζσζε πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο 

κεηαβιεηέο;  

Γ2: Ναη (γξάθεη Φ6>Κ)! Πάκε ζην επφκελν! 

Πξόβιεκα Β 

Γ2: Μαο δίλεη ηα 10 κέηξα αλά δεπηεξφιεπην. Καη ηη λα γξάςσ; 

Δ: Πφζα κέηξα έρεη λα δηαλχζεη ν Γηάλλεο; 
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Γ2: 600 κέηξα. Χξαία θαη ηψξα ηη λα θάλσ; Βνήζεζέ κε! 

Δ: Άξα πσο ζα βξνχκε πφζα δεπηεξφιεπηα ζα ρξεηαζηεί γηα λα ηξέμεη ηα 600κέηξα ηνπ; 

Ση εμίζσζε κπνξνχκε λα θηηάμνπκε; 

Γ2: 6000 δεπηεξφιεπηα 

Δ: Ση ζθεθηήθαηε θαη κνπ είπαηε απηφλ ηνλ αξηζκφ; 

Γ2: Δίπα 10 επί 600 

Δ: Μπνξείηε λα γξάςεηε θαη ηελ ηειηθή ζαο απάληεζε γηα ηελ πξψηε εμίζσζε; 

Γ2: Ναη. Σ ν ρξφλνο (γξάθεη Σ=10*600=6000). 

Πξόβιεκα Γ 

Γ2: Ση λα πνχκε δειαδή ηψξα; Πφζεο είλαη νη αγειάδεο θαη πφζα ηα θνηφπνπια; 

Δ: Έρνπκε επαξθή ζηνηρεία γηα λα ην ιχζνπκε αιιά απηφ πνπ καο δεηείηαη είλαη λα 

θηηάμνπκε δπν  εμηζψζεηο. Καηαξράο ηη ζηνηρεία καο δίλεη; 

Γ2: ηη φια ηα δψα είλαη 13 θαη ηα θεθάιηα ηνπο 36. 

Δ: Χξαία. 

Γ2: Δγψ ηψξα λα βξσ πφζεο είλαη ε αγειάδεο; 

Δ: Γελ ρξεηάδεηαη λα βξείηε ηνλ αξηζκφ ηνπο, αξθεί λα θηηάμεηε ηηο εμηζψζεηο πνπ ζα  

νδεγήζνπλ ζηε ιχζε. αλ κεηαβιεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Α θαη ην Κ. 

Γ2: Γειαδή Α γηα ηηο αγειάδεο θαη Κ γηα ηα θνηφπνπια. Δ (.) Γηα αγειάδεο είλαη ηα 13 

θεθάιηα; 

Δ: Σα 13 θεθάιηα είλαη θαη γηα ηα δχν είδε δψσλ.  

Γ2: Καη λα πσ εγψ πφζα είλαη απηά; 

Δ: ηελ εμίζσζή ζαο απηφ ζα δείρλεηε! 

Γ2: (.) 
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Δ: Πείηε κνπ κφλν ηη ζθέθηεζηε. 

Γ2: Σίπνηα. Να ην πάκε καδί; 

Δ: Ναη. Δίκαζηε ινηπφλ ζην αγξφθηεκα θαη κεηξάκε 13 θεθάιηα απφ αγειάδεο θαη 

θνηφπνπια. Πσο κπνξνχκε λα ην γξάςνπκε απηφ ζε κηα εμίζσζε; 

Γ2: Ναη, αιιά νη αγειάδεο έρνπλ 4 πφδηα θαη ηα θνηφπνπια 2. 

Δ: Πνιχ σξαία! Κξαηήζηε απηήλ ηελ ζθέςε ζαο γηα ηελ επφκελε εμίζσζε πνπ ζα 

κηιήζνπκε γηα ηα πφδηα. Σψξα κηιάκε γηα ηα θεθάιηα 

Γ2: Ναη 13 θεθάιηα. Άξα 13 δψα. 

Δ: Αρα.  

Γ2: Χξαία! Ση λα γξάςσ εγψ ηψξα; 

Δ: Πνηα δψα έρνπκε; 

Γ2: Αγειάδεο θαη θνηφπνπια. Καη πψο ζα ην γξάςσ εγψ ηψξα; 

Δ: Θα ρξεζηκνπνηήζεηε Α γηα ηηο αγειάδεο θαη Κ γηα ηα θνηφπνπια. 

Γ2: (Γξάθεη Α, αθήλεη θελφ ρψξν θαη κεηά Κ) 

Δ: Θέιεηε λα βάιεηε θαη ηα ζχκβνια ψζηε λα ηελ νινθιεξψζεηε; 

Γ2: Ναη. (ζπκπιεξψλεη Α=Κ).  Αιιά δελ είλαη ίζα. Πσο γίλεηαη λα είλαη ίζα;  

Δ: Μήπσο ζέιεηε λα ην γξάςεηε αιιηψο; Μνπ είπαηε πξηλ φηη φια ηα δψα είλαη 13. Να ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη απηφ ην ζηνηρείν; 

Γ2: Α! Σφηε (γξάθεη Α+Κ=13). 

Δ: Χξαία. Πάκε ηψξα θαη ζηελ άιιε εμίζσζε. 

Γ2: Σα πφδηα είλαη  (γξάθεη Α+Κ=36). 

Δ: Κάηη κνπ είραηε πεη πξηλ.  

Γ2: Α! ηη έρνπλ 4 θαη 2 πφδηα. 
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Δ: Ναη. 

Γ2: Δ θαη ηη λα γξάςσ ηψξα; Γελ μέξσ. Κξάηα απηήλ ηελ εμίζσζε πνπ γξάςακε πξηλ. 

Γαζθάια Γ3   

Πξόβιεκα Α1 

Γ3: Γηα 4 άηνκα πνπ ηξψλε θαξπδφπηηα (.) 5 άηνκα θέηθ κπαλάλαο. Γξάθεη 4Κ=5Μ. 

Δ: Γηαηί ην γξάςαηε απηφ; Πνηα ήηαλ ε ζθέςε ζαο; 

Γ3: Γηαηί νη 4 θαξπδφπηηεο αληηζηνηρνχλ ζε 5 θέηθ. 

Πξόβιεκα Α2 

Γ3: Γξάθεη 6Φ>Κ 

Δ: Ση ζθεθηήθαηε θαη δεκηνπξγήζαηε απηήλ ηελ αλίζσζε; 

Γ3: Αθνχ νη θνηηεηέο είλαη πεξηζζφηεξνη. 

Πξόβιεκα Γ 

Γ3: Πξνζπαζψ λα βάισ ηα θεθάιηα. Παληνχ 1 θεθάιη, φκσο αιινχ 2 πφδηα, αιινχ 4 

πφδηα. ια ηα δψα είλαη 13. Απφ ην 13 σο ην 36 είλαη 13. 

Δ: Ση ζηνηρείν βξήθακε ηψξα; 

Γ3: Σε δηαθνξά ηνπο. Αιιά δελ έρεη ινγηθή.  

Δ: Μπνξείηε λα ζθεθηείηε έλαλ άιινλ ηξφπν λα θηηάμεηε εμίζσζε; 

Γ3: Να βάινπκε καδί ην Α θαη ην Κ. Μαδί είλαη 13. Γξάθεη Α+Κ=13. 

Δ: Χξαία. 

Γ3: Ναη. Μεηά ζα πνχκε πάιη Α+Κ=36.  

Δ: Γηαηί ην ιέηε απηφ; Πσο ην ζθεθηήθαηε; 

Γ3: Γηαηί ην ζχλνιν ησλ δψσλ έρνπλ ηφζα (δείρλεη ην 36) πφδηα. 

Πξόβιεκα E 
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Γ3: Δχθνιν. 8 δηα 4 καο θάλεη 2. Άξα 2 θαξακέιεο έθαγε πξηλ. Βξήθακε ηη πεξίζζεςε, 6 

θαξακέιεο. Απφ 3 έθαγαλ! 

Δ: Σν απνηέιεζκα πνπ βξήθαηε είλαη ζσζηφ, φκσο δελ είλαη απηφ πνπ δεηείηαη ζην 

πξφβιεκα.  Θέινπκε κηα εμίζσζε πνπ λα πεξηγξάθεη πφζεο θαξακέιεο έθαγε ν θίινο ηεο 

Ησάλλαο. 

Γ3: Α ηφηε ζα πνχκε ην x ίζνλ κε 3 (γξάθεη x=3). 

Γάζθαινο 4 

Πξόβιεκα Α1 

Γ4: Σα δεδνκέλα είλαη νη πειάηεο θαη ηα γιπθά. Γηαβάδεη ην δεχηεξν εξψηεκα. Κάηζε 

ιίγν λα ην δνχκε (.) Οη δχν κεηαβιεηέο Κ θαη Μ.  

Δ: ζν κπνξείηε λα κνπ ιέηε ηη ζθέθηεζηε.  

Γ4: 4Μ ίζνλ κε 5Κ (γξάθεη 4Κ=5Μ). 

Δ: Ση ζθεθηήθαηε γηα λα θαηαιήμεηε ζε απηήλ ηελ ζρέζε; 

 Γ4: Απηφ αθξηβψο πνπ ιέεη ην πξφβιεκα. ΚΑΘΔ 4 άηνκα πνπ παξαγγέιλνπλ 

θαξπδφπηηα, αλ είλαη 4 νη ηεο θαξπδφπηηαο ππάξρνπλε 5 ηεο κπαλάλαο ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ, 

απηφ. 

Πξόβιεκα Α2 

Γ4: Έμη θνξέο πεξηζζφηεξνη (.) άξα (γξάθεη 6Φ=Κ). 

Δ: Πψο ην ζθεθηήθαηε? 

Γ4: Αθνχ είλαη 6 θνξέο πην πνιινί νη θνηηεηέο. 

Πξόβιεκα Γ 

Γ4: Σα δεδνκέλα είλαη αγειάδεο, θφηεο, θεθάιηα, πφδηα. Γηαβάδεη δεχηεξν εξψηεκα θαη 

κεηά ιέεη 13 θεθάιηα θαη 36 πφδηα. Γελ καο δεηάεη ηνλ αξηζκφ ηνπο. 
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Δ: ρη δελ ζέινπκε λα βξνχκε πφζεο ήηαλ νη αγειάδεο θαη πφζα ηα θνηφπνπια, κφλν ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα ην βξνχκε. Πσο ζα δνκήζνπκε ηηο εμηζψζεηο; 

Γ4: Λέσ αλ ήηαλ κφλν αγειάδεο, αλ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κφλν αγειάδεο , ζα δηαηξνχζα 

ηα 36 πφδηα κε 4 θαη ζα ήηαλ 9 αγειάδεο θαη 0 θνηφπνπια. 

Δ: Καιή ε ζθέςε ζαο, αιιά ππάξρνπλ ζίγνπξα θφηεο. Πσο ζα κπνξνχζαηε λα ηηο 

ζπκπεξηιάβεηε ζηνλ ζπιινγηζκφ ζαο; 

Γ4: (.) θέθηνκαη ηψξα λα δηαηξέζσ ηα πφδηα αιιά.. Με ην 13 δελ δηαηξείηαη, δελ βγαίλεη 

ζηξνγγπιφο αξηζκφο. Βιαθεία δελ βγαίλεη θάηη. 

Δ: ρη δελ βγαίλεη. 

Γ4: Λνηπφλ! Γξάθεη 13x=36, φπνπ x = A+K.  

Δ: Θέιεηε λα αληηθαηαζηήζεηε ην x; 

Γ4: Ναη! 13 (Α+Κ)=36. 

Γαζθάια 5 

Πξόβιεκα Α1 

Γ5: Σα 4 άηνκα γηα θαξπδφπηηεο άξα 4Κ θαη πέληε (.) είλαη ίζα κε ηα άηνκα (παξάιιεια 

γξάθεη 4Κ+5Μ= 9).  

Δ: Ση ζθεθηήθαηε θαη γξάςαηε «9» κεηά ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο; 

Γ5: Γειαδή φζα άηνκα ήηαλ ζπλνιηθά κέζα ζην εζηηαηφξην θαη πήξαλ απηά ηα γιπθά. 

Πξόβιεκα Α2 

Γ5: 6 θνξέο πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απφ φηη θαζεγεηέο άξα (γξάθεη: 6Φ*Κ=) Ίζνλ; 

χλνιν αηφκσλ;  

Δ: πσο ζέιεηε.. 

Γ5: Ναη ζχλνιν αηφκσλ (ζπκπιεξψλεη 6Φ*Κ= Άηνκα). 
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Δ: Γηαηί θάλαηε πνιιαπιαζηαζκφ; Πσο ην ζθεθηήθαηε; 

Γ5: Αθνχ ιέεη 6 ΦΟΡΔ. 

Πξόβιεκα Β 

Γ5: Σα δεδνκέλα είλαη (γξάθεη: 10κ/δεπη, 5κ/δεπη, 600κ). 

Δ: Χξαία, πάκε ζην δεχηεξν ππνεξψηεκα. 

Γ5: Ναη, Ζ Υξηζηίλα είλαη πην κπξνζηά, άξα 600 πιελ (γξάθεη: 600-50). 

Δ: Ναη. 

Γ5: Παξαθάησ. Γπν εμηζψζεηο. Ο Γηάλλεο 10 κέηξα ΑΝΑ δεπηεξφιεπην, ελψ ε Υξηζηίλα 

(.) ν Γηάλλεο 10 κέηξα, αιιά ε πίζηα είλαη 600. Άξα (γξάθεη Γηάλλεο=10/600, 

Υξηζηίλα=5/550). 

Δ: Απηφ πνπ βξίζθνπκε ηη είλαη; Απηφ ην Γηάλλεο θαη Υξηζηίλα (δείρλσ παξάιιεια). 

Γ5: Δίλαη ην απνηέιεζκα.  

Δ: Καη ηη ζπκβνιίδεη ην απνηέιεζκα; 

Γ5: Δίλαη ηα κέηξα πνπ δηήλπζαλ.  

Πξόβιεκα Γ 

Γ5: Σα δεδνκέλα είλαη νη Αγειάδεο, ηα Κνηφπνπια, ηα 13 θεθάιηα θαη ηα 36 πφδηα. 

χζηεκα εμηζψζεσλ. Λνηπφλ, έρεη κεηξήζεη 13 θεθάιηα θαη 36 πφδηα (γξάθεη 13θ + 36π). 

Χξαία; 

Δ: Θέινπκε λα ζρεκαηίζεηε εμηζψζεηο πνπ λα πεξηέρνπλ κέζα θαη ην Α θαη ην Κ. 

Γ5: Ναη. Σφηε (γξάθεη 13θ + 36π= Α) 

Δ: Σα θεθάιηα θαη ηα πφδηα αλήθνπλ θαη ζηα δχν είδε δψσλ, θαη  ζηηο αγειάδεο θαη ζηα 

θνηφπνπια, φρη κφλν ζηηο αγειάδεο. 

Γ5: Α λαη. 13 θεθάιηα (.) Γξάθεη: 13θ=  ηη; Εψα;  
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Δ: αο δίλεη έλαλ ηξφπν ζπκβνιηζκνχ ησλ δψσλ. 

Γ5: σζηά! 13 θεθάιηα (γξάθεη 13θ) αληηζηνηρνχλ (γξάθεη =) ζηηο αγειάδεο θαη ζηα 

θνηφπνπια (ζπκπιεξψλεη: 13θ=Α + Κ). Μεηά ηα 36 πφδηα αληηζηνηρνχλ ζηηο αγειάδεο 

(γξάθεη 36π=Α). ρη θαη ζηα θνηφπνπια (δηνξζψλεη 36π= Α+Κ). 

Πξόβιεκα Δ 

Γ5: Σα δεδνκέλα είλαη ην 1/4 ηνπ 8, Ησάλλα+ Φίινο = Μηζφ απφ Τπφινηπεο Καξακέιεο 

Δ: Χξαία. 

Γ5: Ζ Ησάλλα έθαγε πξηλ έξζεη ν θίινο 2 (γξάθεη: 1/4*8=2). 

Δ: Σέιεηα! Γηα λα θηηάμνπκε ηψξα θαη κηα εμίζσζε. 

Γ5: Ναη. Μεηαβιεηή x γηα ηνλ θίιν. Να βάισ δειαδή x δηα ηφζν; 

Δ: πσο ζέιεηε εζείο ζα δνκήζεηε ηελ εμίζσζε. Γηα λα βνεζεζείηε ζα πξφηεηλα λα 

πάξεηε ην πξφβιεκα απφ ηελ αξρή. Απφ ηηο ζπλνιηθέο θαξακέιεο. 

Γ5: Δδψ. Έκεηλαλ 6. (.) Να πσ φηη έθαγε 2x (γξάθεη 2x) ζπλ (.) Α! Ο θίινο ηεο έθαγε ηηο 

ππφινηπεο πνπ είλαη ηα 3/4, άξα 2x+3/4=8. 

Γαζθάια 6 

Πξόβιεκα Α1 

Γ6: Ση ελλννχκε σο Κ θαη Μ; 

Δ: Mε Κ ζπκβνιίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ θαξπδφπηησλ θαη Μ ηνλ αξηζκφ ησλ θέηθ 

κπαλάλαο. 

Γ6: Καη πξέπεη λα ην ιχζσ ηψξα εγψ απηφ; 

Δ: Μφλν ηελ εμίζσζε λα θηηάμεηε. 

Γ6: Λνηπφλ 4Κ πνπ είλαη ε θαξπδφπηηα (.) γηα θάζε 4 άηνκα ππάξρνπλ 5 (.) ζπλ 5 θέηθ 

κπαλάλαο;  
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Δ: (.) 

Γ6: (.) (Γξάθεη 4Κ+5Μ). 

Δ: Πσο ζθεθηήθαηε λα ηα πξνζζέζεηε; Γηα λα πείηε ζπλ 5; 

Γ6: Γηαηί είπα γηα θάζε 4 (.) έρσ κηα νκάδα, 9 άηνκα ζπλνιηθά. Απφ ηα 9 άηνκα ηα 4 ζα 

παξαγγείινπλ θαξπδφπηηα θαη ηα 5 ην θέηθ. Αλ είρακε 10 άηνκα ηα 4 ζα παξαγγείινπλ 

θαξπδφπηηα ηα 5 ην θέηθ θαη  ινγηθά ην 1 ζα πεξηζζέςεη γηα ηελ επφκελε νκάδα. Απηφ 

ζθέθηεθα. 

Δ: Ναη. Καη κε ηη ζα ην εμηζψζνπκε; 

Γ6: Με ηη ζα ην θάλνπκε ίζν δειαδή. (.) Ναη έηζη κε 9 (ζπκπιεξψλεη 4Κ+5Μ=9) (.) Γελ 

λνκίδσ λα είλαη φκσο ζσζηφ. 

Δ: Σν ακθηζβεηείηε; 

Γ6: Ναη. Αλ είλαη 18 ηα άηνκα ζην εζηηαηφξην, ζα είλαη 8 θαη 10. 

Δ: Άξα ζέινπκε κηα ζρέζε.. 

Γ6: ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ! 4 θαξπδφπηηεο θαη άιιεο 4 θαη 5 κπαλάλεο θαη άιιεο 5 (.) ζχλνιν 18.  

Δ: Ναη, εκάο καο ελδηαθέξεη λα βξνχκε ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε, φρη ηε ζρέζε απηψλ κε 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην εζηηαηφξην. 

Γ6: Θα είλαη (.) 1 θνξά ην 4, ζα είλαη θαη 1 θνξά ην 5. λα ην απεηθνλίζνπκε ζε κηα 

ζρέζε, φκσο. Πξνζπαζψ λα ζθεθηψ ηα αλάινγα πνζά. Έρσ κηα πνζφηεηα 4, απμάλσ 5. 

Κάηζε (γξάθεη 4 θαη ζηελ ίδηα επζεία δσγξαθίδεη 4 θαξπδφπηηεο, απφ θάησ γξάθεη 5 θαη 

δσγξαθίδεη 5 θέηθ κπαλάλαο). Μεηά ζα πάεη 8 θαη ην άιιν ζα πάεη 10. Γελ κπνξψ φκσο 

λα ζθεθηψ θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζαλ εμίζσζε.  

Δ: Σν ζρήκα πνπ θηηάμαηε ζαο βνεζάεη. 

Γ6: 4+5=9; ρη γηαηί ζα αιιάμεη κεηά. 
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Δ: σζηά! Άξα; 

Γ6: (γξάθεη 4+1=5, 8+2=10) δηπιαζηάδεηαη θαη απηφ. Πάεη απηφ ζπλ 1 θαη ην άιιν ζπλ 2.  

Δ: Ναη, αιιά δελ καο λνηάδεη απηφ. Πσο πάλε νη θαξπδφπηηεο μερσξηζηά. Ζ ζρέζε κεηαμχ 

ησλ θαξπδφπηησλ θαη ησλ θέηθ πνηα είλαη ζέινπκε λα βξνχκε. 

Γ6: (.) Γελ μέξσ. Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ θάηη άιιν. 

Πξόβιεκα Α2 

Γ6: Σα δεδνκέλα είλαη νη θνηηεηέο, νη θαζεγεηέο θαη νη 6 θνξέο πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο. 

Μηα εμίζσζε είλαη 6 θνξέο ην Φ είλαη ίζν κε Κ (γξάθεη: 6Φ=Κ). 

Πξόβιεκα Γ 

Γ6: ηη έρεη αγειάδεο θαη θνηφπνπια, φηη νη αγειάδεο έρνπλ απφ έλα θεθάιη φπσο θαη ηα 

θνηφπνπια θαη φηη νη αγειάδεο έρνπλ 4 πφδηα, ηα θνηφπνπια 2.  

Δ: Να δψζνπκε ζχζηεκα εμηζψζεσλ. 

Γ6: (.) Α εδψ μέξνπκε ην απνηέιεζκα. 36 πφδηα θαη 13 θεθάιηα. Λνηπφλ, γηα λα βξσ ηελ 

εμίζσζε. 

Δ: Γχν εμηζψζεηο ζέινπκε. 

Γ6: 13 θεθάιηα είλαη ζπλνιηθά, άξα πφζα θεθάιηα αγειάδσλ θαη πφζα θνηφπνπισλ (.) 

Πξέπεη λα βάισ θαη ηα πφδηα. Λνηπφλ, 36/4=9.  

Δ: Γειαδή; 

Γ6: Απηφ αληηζηνηρεί, αλ ήηαλ 9, απηά ζα ήηαλ νη αγειάδεο πνπ έρνπλ 4 πφδηα 

(ζπκπιεξψλεη 36/4=9 Αγειάδεο). Αιιά δελ είλαη έηζη. 

Δ: Ναη, γηαηί δελ έρνπκε κφλν αγειάδεο. 

Γ6: κσο απηέο νη αγειάδεο εδψ (.) Μπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε 8 αγειάδεο θαη  
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Δ: Αρ δελ επηηξέπεηαη λα ιπζεί έηζη! Μπνξνχκε θαλνληθά, αιιά εδψ δελ είλαη απνδεθηφο 

ηξφπνο γηαηί καο δεηάεη λα ζρεκαηίζνπκε εμίζσζε. 

Γ6: Α φρη κε πξαθηηθφ ηξφπν.  

Δ: Πάκε λα μαλαδνχκε ην πξφβιεκα. Μαο ιέεη φηη κέηξεζε 13 θεθάιηα.  

Γ6: Α άξα Α+Κ=13. 

Δ: Πάξα πνιχ ζσζηά. 

Γ6: Σψξα ην 36 ζα είλαη Α+Κ=36. (.) ρη, πεξίκελε. πλνιηθά έρνπκε 6 πφδηα. Σν 

ζχλνιν ησλ πνδηψλ είλαη 36. Γειαδή 36 πφδηα είλαη ηα πφδηα απφ ηηο θφηεο θαη απφ ηηο 

αγειάδεο. 

Δ: Χξαία. 

Γ6: Άξα έρνπκε 36 ίζνλ 2+4 καο θάλεη 6 άξα 36 δηα 6. Γηα πφδηα, φκσο πσο ζα ην 

γξάςνπκε ζαλ εμίζσζε; 

Δ: Πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο κεηαβιεηέο φκσο ε εμίζσζε. 

Γ6: Ναη θαη ην Α θαη ην Κ. Πάιη ην ίδην φκσο έηζη; Αληί γηα 2 βάδσ Κ θαη αληί γηα 4 

βάδσ Α. Άξα 36 δηα Κ+Α (γξάθεη 36/(Κ+Α)). 

Δ:  Με ηη ζα ην εμηζψζεηε απηφ; 

Γ6: Ναη. Σα 36 ίζνλ κε πφδηα απφ αγειάδεο θαη πφδηα απφ θνηφπνπια (δηνξζψλεη 36= 

Α+Κ) (.) φρη!  

Δ: Πσο ζα δείμνπκε φηη απηά είλαη ηα πφδηα απφ ηηο αγειάδεο θαη ηα άιια ηα πφδηα απφ 

ηα θνηφπνπια; 

Γ6: Α! Σν Α είλαη 2 θνξέο ην Κ άξα (γξάθεη 36=Κ+2Κ).  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIII 

ύκβνια Απνκαγλεηνθώλεζεο 

 

ύκβνιν  

 

πκβνιηζκόο 

 

(.) Γειψλεηαη επδηάθξηηε παχζε ε νπνία                                                                           

φκσο είλαη πνιχ ζχληνκε γηα λα 

κεηξεζεί.   

                                                                 

ΛΔΞΖ Οη ιέμεηο κε θεθαιαία εθθσλνχληαη                                                                              

δπλαηφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο. 

 

[…] 

                                                        

Γειψλεηαη πσο έρεη ζθνπίκσο  

παξαιεθζεί θάπνην απφζπαζκα απφ 

ην θείκελν ηε απνκαγλεηνθψλεζεο.                                                                     

                                                                             

 

 


