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Στρατηγικές μάθησης- διδακτικά μοντέλα για τη
διδασκαλία της Στατιστικής.

• Ο Bruner , Piaget και Dienes θεωρούνται εκπρόσωποι μιας από τις
θεωρίες μάθησης, της θεωρίας της αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με τη
θεωρία αυτή η μάθηση περνά από διάφορα στάδια . Τα στάδια αυτά
δεν είναι ίδια και για τους τρεις εκπροσώπους της σχολής αλλά έχουν
τις εξής ομοιότητες: 1) Η μάθηση προχωρεί από το συγκεκριμένο στο
αφηρημένο και 2) Υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης της
σκέψης μέσα από τα οποία περνούν όλοι οι μαθητές. 

• Οι απόψεις του Bruner αποτελούν σημαντικό εργαλείο για το
δάσκαλο μέσα στη τάξη. Η ύλη δεν προσφέρεται με μηχανιστικό
τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τυποποίηση και ο μιμητισμός, αλλά
ενεργά και ελκυστικά μέσα από διάφορες δραστηριότητες. 

• Ο Bruner υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη
διαδικασία της μάθησης μέσα από διαδοχικά στάδια αφαίρεσης. Τα
στάδια αυτά είναι: 
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συνέχεια

• 1. Το στάδιο δραστηριοτήτων( κινητικό στάδιο) , όπου το παιδί με τη βοήθεια
αντικειμένων αποκτά νέες διαισθήσεις αναφορικά με τις ομοιότητες, τις διαφορές ή
τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων-υλικών και ανακαλύπτει δομές και ιδιότητες.

• 2. Το εικονικό επίπεδο , όπου ο μαθητής επεξεργάζεται εικόνες και
αναπαραστάσεις των αντικειμένων που αντιστοιχούν σε μαθηματικές έννοιες με τον
ίδιο σκοπό, όπως και στο προηγούμενο στάδιο.

• 3. Το συμβολικό επίπεδο, όπου ο μαθητής χειρίζεται σύμβολα όχι απαραίτητα
παραστάσεις συγκεκριμένων αντικειμένων, δηλαδή έχει περάσει στο στάδιο της
αφαίρεσης και στο χειρισμό αφηρημένων ιδεών.

• Ο Bruner συμφωνεί με την άποψη ότι <κάθε πρόβλημα που είναι δυνατό να λυθεί, 
πρέπει να λυθεί με τον απλούστερο τρόπο>  (θεώρημα Turing) . Είναι της άποψης
ότι πάντοτε υπάρχει ένας τρόπος που θα μπορούσε να διδαχθεί σύνθετη ύλη και
δύσκολα προβλήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθούν ¨βήμα προς βήμα¨ και να
κατανοηθούν από τους μαθητές. Η δόμηση της ύλης κατά τον Bruner μπορεί να
γίνει με τη μορφή ενός σπειροειδούς διαγράμματος που αποτελείται από
ομόκεντρους κύκλους, όπου στους εσωτερικούς θα προβλέπονται οι βασικές έννοιες
και ορισμοί και όσο προχωρούμε προς τα έξω θα υπάρχουν περισσότερες
λεπτομέρειες , διερεύνηση στο θέμα και εμβάθυνση και γενίκευση των γνώσεων.
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• Κατά τον Bruner η ακολουθία των γνώσεων εξαρτάται κυρίως από τη φύση τους
αλλά πάντοτε πρέπει να βρίσκουμε μια κατάταξη και μια ακολουθία γνώσεων που
να είναι Οικονομική ( η πιο σύντομη ακολουθία γνώσεων,  εκείνη με την μικρότερη
προσπάθεια τόσο από την μεριά του δασκάλου όσο και από την μεριά του μαθητή), 
Παραγωγική ( οι προηγούμενες γνώσεις να παράγουν τις επόμενες) και Δυναμική . 
(Εξαρχάκος Διδακτική των Μαθηματικών Ελληνικά γράμματα Παιδαγωγική 1 
1988)

• Οι αντιτιθέμενοι στο πρότυπο αυτό ισχυρίζονται ότι αποθαρρύνεται η πνευματική
εξερεύνηση, αφού κατευθύνεται ο μαθητής, μέσα από ένα άκαμπτο μεθοδολογικό
πλαίσιο, σε μία και μοναδική ανακάλυψη. Αμφισβητούν, επίσης, αν αυτό το οποίο
βρίσκουν οι μαθητές είναι ανακάλυψη (Solomon 1980), μια και αυτό το οποίο
ενδιαφέρει, είναι να φτάσουν στο αποτέλεσμα, το οποίο περιμένει ο δάσκαλος, 
χωρίς μεγάλη απώλεια χρόνου (Sequeira & Duarte, 1991, σ. 35).

• Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόσθηκε έδειξε σοβαρές αποκλίσεις από τα
αναμενόμενα και οι μαθητές δεν κατάφεραν να φτάσουν αποτελεσματικά στην
ανακάλυψη, επειδή δεν συμπεριέλαβε στη φιλοσοφία και την πρακτική του τις
προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών, ώστε να προβεί στη διδακτική τους αξιοποίηση
(Harlen 1992).
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Η μέθοδος επίλυσης προβλήματος

• Στο παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας όταν αναφερόμαστε σε
προβλήματα , συνήθως εννοούμε τα στερεότυπα προβλήματα που
υπάρχουν στα διδακτικά βιβλία στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. 
Συνήθως οι δάσκαλοι, αφού έχουν διδάξει τις απαιτούμενες για τη
λύση του γνώσεις ,  καλούν τους μαθητές να λύσουν κάποιο από τα
προβλήματα του βιβλίου ή κάποιο που οι ίδιοι κατασκεύασαν. Με τον
τρόπο αυτό τα προβλήματα λειτουργούν σαν ένα μέσο για την
εφαρμογή και την εμπέδωση της ύλης που μόλις έχουν διδαχθεί. Ο
Freudenthal (1983) χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία των
προβλημάτων ιστορικά αβάσιμη και την ονομάζει αντιδιδακτική
αντιστροφή. Η ιστορική μελέτη της εξέλιξης των μαθηματικών
δείχνει ότι η λύση πρακτικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής
απετέλεσε τη βάση από την οποία ξεκίνησε η ανάπτυξή τους.
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συνέχεια
• Κατά τον J.Dewey , η βάση κάθε μάθησης είναι η δράση, η πράξη. Με την αρχή
αυτή, το σχολείο μεταβάλλεται σε εργαστήριο, στο οποίο ο μαθητής με αυτενεργό
δράση ακολουθεί την πορεία του επιστήμονα ερευνητή και προχωράει στην
αντιμετώπιση της διαδικασίας της μάθησης πάνω στην ακόλουθη πορεία :

1. Θέση του προβλήματος ( πρώτο στάδιο)
• Τίθεται το πρόβλημα σε σχέση πάντοτε με την εμπειρία του μαθητή. Το στάδιο
αυτό αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας . Το πρόβλημα πρέπει να τίθεται από το
μαθητή ή πρέπει ο ίδιος ο μαθητής να το αναγνωρίζει ως πρόβλημα και να μη
πηγάζει αυτό από το δάσκαλο ή να υπαγορεύεται από το βιβλίο.

2. Παρατήρηση των όρων του προβλήματος ( δεύτερο στάδιο)
• Εδώ εμφανίζονται τα εμπόδια και οι δυσχέρειες του προβλήματος οι οποίες για να
αντιμετωπισθούν θα πρέπει να μελετηθούν και να κατανοηθούν.

3. Διατύπωση υποθέσεων για τη λύση του προβλήματος( τρίτο στάδιο)
• Στη φάση αυτή γίνεται τόσο μια θεώρηση των δεδομένων δυσκολιών όσο και μια
διατύπωση υποθέσεων που οδηγούν στη λύση του προβλήματος. Μαθητές και
δάσκαλοι εκμεταλλεύονται τη σχετική εμπειρία που διαθέτουν. Άλλωστε η
κεντρική ιδέα στη φιλοσοφία της αγωγής είναι η εμπειρία η οποία δεν είναι ποτέ
οριστική και ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος σε συνεχή ανοικοδόμηση και
ανασύνθεσή της. 
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συνέχεια
• 4. Μετά τη διατύπωση των υποθέσεων θα γίνει ο έλεγχός τους. Εδώ είναι

απαραίτητη η κρίση του μαθητή , με την οποία θα γίνει η μελέτη της υπόθεσης
και η συλλογή των πορισμάτων.

• 5. Αξιοποίηση και εφαρμογή των λύσεων του προβλήματος σε άλλα
προβλήματα( πέμπτο στάδιο )

• Αφού οι μαθητές επιλέξουν τη πιο κατάλληλη υπόθεση, φτάνουν στη λύση του
προβλήματος, το οποίο συνίσταται στη δοκιμή και στην εφαρμογή της λύσης και
σε άλλα προβλήματα. Έτσι δοκιμάζεται το κύρος της λύσης αλλά αξιοποιείται
και η λύση.

• Με την επίλυση προβλήματος:
• 1. Δημιουργούνται κίνητρα μάθησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες.
• 2. Ενισχύονται και παγιώνονται οι ήδη αποκτημένες γνώσεις και δεξιότητες.
• 3. Εισάγονται νέες έννοιες και τεχνικές.
• 4. Αναδεικνύεται η χρησιμότητα της Στατιστικής σε πραγματικές

καταστάσεις, καθώς και σε άλλες επιστημονικές περιοχές.
• 5. Ενισχύεται η ομαδο-συνεργατική και διερευνητική διδασκαλία.
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συνέχεια

• Τα προβλήματα δεν παρουσιάζονται ανεξάρτητα αλλά οι διάφορες
έννοιες τους εμπλέκονται και διαδέχονται η μία την άλλη σύμφωνα
με την λογική του προγράμματος.

• Τα προβλήματα πρέπει να αποσκοπούν στη σταθεροποίηση και
εφαρμογή των γνώσεων των μαθητών μέσα από θέματα που
σχετίζονται με τις εμπειρίες τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο. 
Η επίλυση προβλημάτων επιτρέπει στους μαθητές να βιώνουν
ανοιχτές καταστάσεις έρευνας και έχουν τη δυνατότητα μιας
διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Βέβαια οι προτεινόμενες
καταστάσεις προβληματισμού πρέπει να είναι ελκυστικές και να
προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι μαθητές πρέπει να είναι
ικανοί να συνεργάζονται σε ομάδες για τη λύση ενός προβλήματος
και την κατασκευή άλλων προβλημάτων .Γενικά για την εισαγωγή
δραστηριοτήτων που δημιουργούν ανοιχτές ή κλειστές καταστάσεις
προβληματισμού παρακινούν τους μαθητές να βιώσουν και, από
λογική αναγκαιότητα, να κατασκευάσουν τη νέα γνώση. 
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συνέχεια

• Πολλοί ερευνητές ( Chervany Collier, Feinberg και Johnson 1977, 
Stroup, 1984) που ασχολούνται με τη διδακτική της Στατιστικής
έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον στη διαδικασία επίλυσης
στατιστικών προβλημάτων. Οι Kempthorne,1980, Carfield,1981 
έχουν τονίσει την ανάγκη διδασκαλίας της Στατιστικής με
στρατηγικές της μεθόδου λύσης προβλήματος ( problem solving)     
χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα.

• Με την κατάλληλη εκπαίδευση οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν
την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και να γίνουν ικανοί να
σκέφτονται με ¨μαθηματικό τρόπο¨ ( Scoenfield 1983).

• Οι Garfield και Ahlgren ( 1988) προτείνουν να γίνουν ανάλογες
έρευνες στη διδακτική της Στατιστικής και συγκεκριμένα στην
ικανότητα των μαθητών να ¨σκέπτονται Στατιστικά¨.
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Η μέθοδος project
διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας

• Τα τελευταία χρόνια προχωρεί και αναπτύσσεται μια ¨παιδαγωγική
δραστηριοτήτων¨ μέσα και έξω από το σχολείο που σκοπό έχει να
συνδέσει το σχολείο με τη ζωή. Τα προγράμματα αυτά γνωστά ως “
Project” εξαπλώνονται και τείνουν να γίνουν απαραίτητα σε κάθε
σχολείο. Οι νεώτεροι παιδαγωγοί θεωρούν ότι με το “ Project”
μπορούν να ευρύνουν τους ορίζοντες των διδασκόντων και
διδασκομένων. Να εισάγουν στο σχολικό περιβάλλον μια νέα
μαθησιακή προοπτική πολύ διαφορετική από αυτή που ακολουθείται
συνήθως, αφού είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να
έχουν πρωτεύοντα ρόλο με τη συμπαράσταση των διδασκομένων.

• Ένα “ Project” αποβλέπει στη δραστηριοποίηση όλων των μαθητών
ώστε με τη συνεργασία να συγκλίνουν τις δυνάμεις τους προς την ίδια
κατεύθυνση και το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι προϊόν λίγων
αλλά όλης της ομάδας.   
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συνέχεια

• Οι σχεδιαστές προτύπων εποικοδομητικής προσέγγισης δέχονται ότι η μάθηση
μέσω της στρατηγικής αυτής είναι μια πολύ καλή προσέγγιση.

• Η μέθοδος αυτή επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός έργου. Η
διαδικασία αυτή είναι μια μορφή με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο με τη
συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας ( Frey 1986) , η οποία υλοποιείται στο
σχολείο, αλλά και εκτός αυτού. Η μέθοδος αυτή συνδέεται, πολλές φορές στενά, με
τη επίλυση προβλήματος και αντίστροφα, δεδομένου ότι ένα Project είναι δυνατό
να κατευθύνει στη λύση ενός προβλήματος ή ένα πρόβλημα να είναι αντίστοιχα η
θεματική ενός Project. 

• Η στρατηγική αυτή συμβάλλει στο άνοιγμα του σχολείου στη κοινωνία και μειώνει
σημαντικά την απόσταση ανάμεσα στο σχολείο και τη ζωή. Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού στη στρατηγική αυτή περιορίζεται στη διακριτική καθοδήγηση και
το συντονισμό του έργου των ομάδων, ενώ παρεμβαίνει μόνο όταν οι μαθητές
χρειάζονται βοήθεια, επιτρέποντας στους μαθητές να μαθαίνουν από τη δική τους
δράση ( Θεοφιλίδης 1987).

• Η παιδαγωγική του Project είναι επικεντρωμένη επάνω στην αρχή της μάθησης όχι
μόνο σε ομάδες αλλά και μεμονωμένα. Πρόκειται για μια παιδαγωγική μέθοδο που
δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να προσδιορίσει τα χρήσιμα μέσα για τη μάθησή
του σε στενή σχέση με το δάσκαλο και σε αντικείμενα συγκεκριμένα καθώς και σε
ορισμένο χρόνο.
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συνέχεια

• Οι κατευθυνόμενες εργασίες μοιάζουν σήμερα να είναι ο πολιτιστικός
ρυθμιστής, ο ρυθμιστής δράσης. Μέσω ενός Project μαθαίνεις να
συνδέεσαι με άλλον, να τους ξαναγνωρίζεις. Μέσα στις δραστήριες
κοινωνίες το άτομο συμμετέχει δια μέσου των άλλων σε μια μοναδική
ανταλλαγή εμπειριών. Το Project είναι ρυθμιστής ενός άλλου τρόπου
βίωσης του χρόνου. Μέσω αυτού είναι δυνατό να μεταφερθούμε από
μια εποχή αγροτική σε μια άλλη περισσότερο δραστήρια και αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να μεταβάλλει τις απόψεις μας και τη στάση μας
στην αντιμετώπιση της ζωής.

• Σε κάθε Project διακρίνουμε
1. Το παρόν: δηλαδή τη στιγμή της δράσης
2. Το παρελθόν: δηλαδή τη ιστορία, την ανάμνηση, την εμπειρία που 
μπορούμε να αναλύσουμε και να προβάλουμε .

3. Το μέλλον: δηλαδή τη σύνδεση αυτού που είναι αβέβαιο , του οποίου 
όμως μπορούμε να αποκαλύψουμε τα ευαίσθητα σημεία του.

• Στο διαμελισμό αυτό του χρόνου στηρίζεται κάθε Project.
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Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση

• Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της διδακτικής των μαθηματικών έχει τονισθεί ο
ρόλος της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης
(Burton-Dawis, Vygotsky, Brown, κ.ά . ). Σύμφωνα με το ¨οικοδομιστικό
¨(κονστρουκτιβιστικό)  μοντέλο διδασκαλίας κατά το οποίο οι μαθητές οικοδομούν
μόνοι τους τη γνώση, επιβάλλεται η συνεργατικότητα. Ο δάσκαλος οργανώνει τη
σχολική εργασία σε ομάδες. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας
είναι ότι: απελευθερώνει τους μαθητές από την παθητική ακρόαση, σφυρηλατεί την
πρωτοβουλία και αναπτύσσει την αυτενέργεια. Ακόμα οι μαθητές ασκούν την
κριτική τους ικανότητα, τους βοηθάει να αναπτύσσουν την αυτογνωσία και την
αυτοκριτική, αφού κάθε στιγμή συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. 
Περιορίζει τον ανταγωνισμό και τον εγωισμό και ενισχύει τον αλτρουισμό . 
Αναπτύσσει τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεγγύη, την
αλληλοβοήθεια και την ανάληψη προσωπικής και συλλογικής ευθύνης και οπλίζει
τους μαθητές με τεχνικές και μεθόδους εργασίας. Τέλος οι αδιάφοροι
συμπαρασύρονται στην εργασία αυτοπεριορίζουν την ελευθερία και
αυτοβελτιώνονται. ( Κανάκης Ι. , Η οργάνωση της διδασκαλίας μάθησης σε ομάδες
εργασίας, Αθήνα 1987, σ161 και Χρυσαφίδης Κ.,Βιωματική-Επικοινωνιακή
Διδασκαλία εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994 σ 68 και 98).  
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συνέχεια
• Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει διπλή αποστολή : πρώτο να
θέσει τον μαθητή μπροστά σε προβληματικές καταστάσεις και δεύτερο να τον
παρακινήσει σε δράση. Έτσι το σχολείο αποβαίνει ο τόπος όπου ζει και βιώνει
κάποιος εκείνα που πρέπει να μάθει. Η οργάνωση της εργασίας γίνεται με τρόπο
που μειώνει στο ελάχιστο την απόσταση μεταξύ ζωής και σχολείου.(Χ.
Θεοφιλίδης 1997).

• Η εργασία των μαθητών σε ομάδες έχει ξεχωριστή σημασία για το μάθημα της
Στατιστικής. Θα λέγαμε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη
επικοινωνίας στο μάθημα αυτό. Η ομάδα είναι ο μηχανισμός για συνεργατική και
συναδελφική μάθηση και εξασφαλίζει την εξερεύνηση, την κατανόηση και την
επίδραση πάνω στις ιδέες των μελών για μια συγκεκριμένη έννοα της στατιστικής.

• Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πολλές έννοιες της Στατιστικής όπου οι μαθητές
έχουν κάποια εμπειρία. Όλοι έρχονται στο μάθημα με κάποιες δικές τους ιδέες, 
γεγονός που επιβάλλει οι ιδέες αυτές να εξερευνηθούν με την ομιλία, την
καταγραφή ,τον έλεγχο και τη σύγκριση με τις ιδέες των άλλων. Η εργασία σε
ομάδες είναι ωφέλιμη, όταν καθένας μαθαίνει από τις ιδέες και τις δυνατότητες
των άλλων. Θα λέγαμε ότι για να κατανοήσουν οι μαθητές τις επιστημονικές
έννοιες θα πρέπει πρώτα να μάθουν να τις μοιράζονται. Η συμμετοχή σε μικρές
ομάδες επίλυσης προβλημάτων μπορεί να προκαλέσει γνωστική ανισορροπία , 
έτσι ώστε να υπάρξει μια μετρήσιμη αλλαγή στο χρόνο οικοδόμησης της γνώσης
(Haste 1987 ). Εξάλλου Doise & Mugny (1984) έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που
δουλεύουν κατά ζεύγη ή κατά ομάδες για την επίλυση προβλημάτων παράγουν
περισσότερο επαρκείς λύσεις παρά όταν εργάζονται μόνα τους.
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συνέχεια

• Υποστηρίζεται ( Beutley & Watts, 1992) ότι η εργασία σε ομάδες
είναι αποδοτική όταν:

• 1. Περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα πρόσωπα που εργάζονται για
ένα κοινό και διαπραγματεύσιμο σκοπό μέσα από ένα κοινό σχέδιο
δράσης που όλοι αποδέχονται.

• 2. Τα μέλη της ομάδας έχουν διαφορετικούς ρόλους τους οποίους
αποδέχτηκαν ύστερα από διαπραγμάτευση και κοινή συμφωνία.

• 3. Κάθε μέλος της ομάδας έχει την ευχέρεια να συνεισφέρει με τις
δεξιότητές του στο κοινό έργο.

• 4. Η ατμόσφαιρα είναι τέτοια που να επιτρέπει σε κάθε μέλος της
ομάδας να μαθαίνει από τα υπόλοιπα.

• 5. Τα μέλη ενθαρρύνονται να εργασθούν χρησιμοποιώντας το
μέγιστο των δυνατοτήτων τους και είναι προετοιμασμένοι να
μοιράζονται τις ικανότητές τους και να υπερβαίνουν τις αδυναμίες
τους ώστε να προαχθεί το έργο της ομάδας.

• 6. Μεταξύ των μελών της ομάδας καλλιεργείται ένα εργασιακό
περιβάλλον εμπιστοσύνης και συνεργατικής ευθύνης. 
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