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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μία από ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά όζν αθνξά ηα 

Μαζεκαηηθά είλαη ε αλάγθε θαηαλόεζεο θαη θαηάθηεζεο πάξα πνιιώλ 

ελλνηώλ θαη εθθξάζεσλ νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ 

λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε. Γηα λα εληνπίζνπκε θαη λα απνθύγνπκε όια απηά 

ηα επηζηεκνινγηθά εκπόδηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ καζεκαηηθή πνξεία 

ελόο καζεηή μεθηλήζακε κηα έξεπλα, όπνπ αθνύ θαηαγξάςακε όιεο ηηο 

εκθαληδόκελεο ζηα ζρνιηθά βηβιία έλλνηεο θαη εθθξάζεηο, ζέζακε 

εξσηήκαηα ζηα νπνία απαληήζακε κε βάζε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

παξαπάλσ ελλνηώλ, (απαξίζκεζε ελλνηώλ ζπλνιηθά θαη αλά ηάμε, 

θαηακέηξεζε λέσλ θαη παιηώλ ιέμεσλ ζε θάζε ηάμε), θαηεγνξηνπνηήζακε 

ηηο έλλνηεο, εληνπίζακε ιέμεηο κε άιιε ζεκαζία ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα 

εθηόο καζεκαηηθνύ πιαηζίνπ, ιέμεηο κε ιαλζαζκέλε ρξήζε θαη γεληθά 

κειεηήζακε ηελ δπλακηθή θαη ηελ επηξξνή ηνπ ιεμηινγίνπ απηνύ ζηελ 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Καηά ηoλ Bruner ην παηδί αξρηθά καζαίλεη από ηελ δξάζε, ηελ κίκεζε 

θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ αληηθεηκέλσλ (πξαμηαθή αλαπαξάζηαζε), κεηά κε 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ κέζσ πλεπκαηηθώλ εηθόλσλ 

(εηθνληζηηθή αλαπαξάζηαζε) θαη αξγόηεξα αλαπαξηζηά ηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθόηεηα κε αθεξεκέλα ζύκβνια ηα νπνία κπνξεί λα ρεηξίδεηαη 

εζσηεξηθά (ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε). Κάζε επόκελν ζηάδην είλαη 

πνιππινθόηεξν θαη ην παηδί πξέπεη λα δηδάζθεηαη απηό πνπ ηνπ είλαη 

πξνζηηό κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ θαη ηε ζπλεξγαζία. ύκθσλα κε 

ηελ Donaldson, όπσο αλαθέξεη ε Καζηκάηε (2003), ηα παηδηά ζα 
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ζπλαληήζνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηελ κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ, αλ ε 

γιώζζα ησλ ελειίθσλ δελ ηνπο είλαη αληηιεπηή. Όηαλ δηδάζθνπκε 

Μαζεκαηηθά πξνζπαζνύκε λα επηβάιινπκε ζηνπο καζεηέο δηάθνξεο 

έλλνηεο θαη δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ αιιά θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Αξρηθά νη έλλνηεο 

πξνζθέξνληαη θπξίσο ιεθηηθά. «Η αιεζηλή θαηαλόεζε απηώλ ηωλ ελλνηώλ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε» (Hughes, 1999). 

ηα ζρνιηθά βηβιία ησλ καζεκαηηθώλ όισλ ησλ ηάμεσλ ζπλαληάκε 

ιέμεηο, έλλνηεο, ζύκβνια, δηαδηθαζίεο θαη πξνβιήκαηα. «Η ζύγρξνλε 

ζπκβνιηθή άιγεβξα αληηθαζηζηά ηηο ιέμεηο κε καζεκαηηθά ζύκβνια θαη έηζη ηα 

πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνηνύληαη επθνιόηεξα θαη απινπνηείηαη ε ιύζε ηνπο» 

(Clawson, 1994). Απηή ε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ νπζηαζηηθά 

είλαη ε κνληεινπνίεζε. Σν είδνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

ζρνιηθά βηβιία γηα επίιπζε κε κνληεινπνίεζε πξέπεη λα εμππεξεηεί ηηο 

θαηάιιειεο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ πξόθεηηαη λα δηδαρζνύλ ή λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ιύζε αιιά θαη νη έλλνηεο πνπ έρνπλ ήδε πξνζθεξζεί 

ζην καζεηή πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα ιύζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα αιιηώο 

ζα ππάξμεη εκπόδην. Δπίζεο νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο-εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νπνίεο πξέπεη λα 

είλαη εληαγκέλεο ζην ζσζηό «πιαίζην αλαθνξάο» ώζηε λα γίλνληαη νη 

θαηάιιειεο αλαθιήζεηο αιγνξίζκσλ (Κιανπδάηνο, 1992). Γηα λα ππάξρεη 

επηηπρία ζηελ δηδαζθαιία πξέπεη ηηο έλλνηεο λα ηηο πξνζεγγίζνπκε 

δηαηζζεηηθά, λα αλαπηύμνπκε θαη ηππνπνηήζνπκε ηηο θαηάιιειεο 

καζεκαηηθέο ζεσξίεο θαη θαηόπηλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύλ ιέμεηο από ηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαζώο θαη όξνπο από άιιεο επηζηήκεο θαη πνιιέο θνξέο ε 

ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αζαθήο ή αλύπαξθηε 

(Κιανπδάηνο θ.α., 1995). 

Η έλλνηα ηνπ επηζηεκνινγηθνύ ή γλσζηηθνύ εκπνδίνπ είλαη επίζεο έλα 

βαζηθό ζεσξεηηθό εξγαιείν γηα ηελ δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

«Δπηζηεκνινγηθό εκπόδην» ραξαθηεξίδεηαη κηα απζεληηθή γλώζε πνπ 

αληηζηέθεηαη ζηελ θαηαζθεπή λέαο γλώζεο. Δίλαη γλώζε πνπ θάπνηε ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ επίιπζε νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη θαζηεξώζεθε 

ζην γλσζηηθό ππόβαζξν ηνπ καζεηή αιιά ζηελ ζπλέρεηα απνδεηθλύεηαη 

αλεπαξθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε λέσλ πξνβιεκάησλ. Σν δήηεκα είλαη κε 

πνηνπο ηξόπνπο επηδξά ην θαζηεξσκέλν πιαίζην δηδαζθαιίαο ζηελ 

δηαηήξεζε ή ηελ ππέξβαζε απηώλ ησλ εκπνδίσλ. Αλ κηα έλλνηα δνπιεύεη 

αξθεηά θαιά θαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα παίξλεη αμία, παγηώλεηαη θαη 

γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιε ε ηξνπνπνίεζε, ε αλαζεώξεζε, ε γελίθεπζε ή 



ε απόξξηςε ηεο. Γίλεηαη ζπγρξόλσο έλα «εκπόδην» γηα ηηο επόκελεο γλώζεηο 

αιιά θαη έλα ζεκείν ζηήξημεο ηεο παξαπέξα πνξείαο (Θσκαΐδεο, 1995). 

Η ΕΡΕΤΝΑ 

Η δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ δε γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε όιεο 

ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. ηηο κηθξόηεξεο ηάμεηο νη έλλνηεο δίλνληαη κε 

έκκεζν ηξόπν θαη δελ ππάξρεη κεγάιε απζηεξόηεηα ζηηο δηαηππώζεηο, ελώ 

ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ ελλνηώλ θαη ε δηδαζθαιία 

γίλεηαη πην απζηεξή. ε όιεο όκσο ηηο βαζκίδεο ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε ηεο γιώζζαο θαη έηζη εύινγα δεκηνπξγνύληαη δηάθνξα εξσηήκαηα 

γισζζηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη εξσηήκαηα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηα δηάθνξα 

επηζηεκνινγηθά εκπόδηα πνπ πξνθαινύληαη. Πνηεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηηο κηθξόηεξεο 

ηάμεηο; Δίλαη δηαθνξεηηθέο από ηηο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο; Αλ είλαη δηαθνξεηηθέο ππάξρεη 

αξθεηόο ρξόλνο ώζηε νη καζεηέο λα αθνκνηώζνπλ θαη λα αληηιεθζνύλ 

απηέο ηηο ιεθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο; Οη ιέμεηο θαη νη εθθξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θάζε ζρνιηθή ρξνληά είλαη θαηλνύξγηεο θάζε θνξά ή 

επαλαιακβαλόκελεο; Σν απαηηνύκελν ιεμηιόγην αθνκνηώλεηαη από ηνπο 

καζεηέο θαη ζε πνην βαζκό; Δίλαη ηθαλνί λα εθθξάζνπλ ή λα πεξηγξάςνπλ 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ Μαζεκαηηθό ελδηαθέξνλ; Πνηνο είλαη ν 

όγθνο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη θξαζενινγίνπ πνπ πξέπεη λα κάζεη έλαο καζεηήο 

από ηελ Α Γεκνηηθνύ κέρξη ηελ Γ Λπθείνπ ώζηε λα κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζε όιεο απηέο ηηο ηάμεηο; 

Γε ζα αλαθέξνπκε άιια εξσηήκαηα, απιώο ζα πνύκε όηη απηά θαη 

παξόκνηα πνπ κπνξεί λα ζθεθηεί θάπνηνο, καο παξαθίλεζαλ λα θάλνπκε κηα 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ, ζε όιε ηε δηαδξνκή ελόο καζεηή ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Με βάζε ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ εκθαληδόκελσλ ελλνηώλ θαη εθθξάζεσλ απαληήζακε ζε 

θάπνηα εξσηήκαηά καο θαη βγάιακε ζπκπεξάζκαηα πνπ καο παξνηξύλνπλ 

λα ζπλερίζνπκε ηελ εξεπλεηηθή καο εξγαζία. 

Αξρηθά, έπξεπε λα απνθαζίζνπκε πνηα ζα ήηαλ ε πεγή αλαθνξάο 

απηνύ ηνπ ιεμηινγίνπ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ζρνιηθά βηβιία είλαη ηα 

θαηαιιειόηεξα γηα πνιινύο ιόγνπο. Οη ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ έγξαςαλ 

ηα βηβιία ειεύζεξα, δειαδή δελ ιεηηνύξγεζαλ θάησ από ην άγρνο ηεο 

πίεζεο πνπ πηζαλόλ λα επηθέξεη έλαο ηέηνηνο έιεγρνο ή ν εκπνξηθόο 

αληαγσληζκόο. Άξα, δελ είλαη ζθόπηκα «θηηαγκέλα» ή «ζηεκέλα» γηα λα 

σξαηνπνηήζνπλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο. Σα ζρνιηθά βηβιία είλαη επίζεο ην 



θύξην ζεκείν αλαθνξάο νπνηνπδήπνηε εκπιεθόκελνπ κε ηε δηδαζθαιία. ε 

απηά ζα αλαηξέμνπλ γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη γεληθά όινη νη 

εκπιεθόκελνη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ όηαλ ζέινπλ λα θάλνπλ 

κηα αλαθνξά ζε έλα ζέκα ή λα απαληήζνπλ ζε έλα εξώηεκα. Από απηά ζα 

αληιήζνπλ ιεμηιόγην θαη ύιε νη ζπγγξαθείο βνεζεκάησλ. Οη ζπγγξαθείο, 

ζεσξνύκε εθ πξννηκίνπ όηη είλαη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί, άξα ην ιεμηιόγην 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζα είλαη θαηάιιειν, πιήξεο θαη δόθηκν. 

Καηαγξάςακε ηηο ιέμεηο νη νπνίεο ζηε ρξήζε ηνπο έρνπλ 

«Μαζεκαηηθό ελδηαθέξνλ», ζεσξώληαο ηνλ όξν «ρξήζε ιέμεο» 

ζεκαζηνινγηθά όπσο ηνλ εηζάγεη ν Wittgenstein (1977). Σελ έλλνηα 

«Μαζεκαηηθό ελδηαθέξνλ» ηελ νξηνζεηήζακε σο εμήο: αλ θάπνηνο πξέπεη 

λα απαληήζεη ζε έλα εξώηεκα πνπ ζα ηνπ ηεζεί κε ζηόρν λα αμηνινγεζνύλ 

νη γλώζεηο ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά, ππνρξεσηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ιέμε ή έθθξαζε γηα λα ζεσξεζεί ε απάληεζε ηνπ πιήξεο. Με 

απηή ηε ινγηθή, αλαθέξνπκε ζαλ παξάδεηγκα θαηαγξαθήο ηε ιέμε 

«παξάγνληαο» θαη ηε ιέμε «πεγή» κηαο θαη αλαθέξνληαη ζε ζρνιηθά βηβιία 

καζεκαηηθώλ ζαλ καζεκαηηθή νξνινγία θαη όρη όπσο ζηελ θαζεκεξηλή 

γιώζζα. 

Σν ιεμηιόγην θαηαγξάθζεθε θαη ήηαλ πεξίπνπ 4800 ιέμεηο. Η πξώηε 

επεμεξγαζία ηνπο κε ην Excel θαη ηελ Access έδεημε όηη έπξεπε λα 

κεηαηξέςνπκε ηηο ιέμεηο ζηνλ ίδην βαζκό θαη πηώζε, ζην ίδην πξόζσπν θαη 

ρξόλν γηα λα απνθύγνπκε ηηο δηπιέο εγγξαθέο.  Μεηά από απηέο ηηο 

δηνξζώζεηο ην πιήζνο ησλ ιέμεσλ πνπ απέκεηλαλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Παξαηεξνύκε θαηαξράο όηη κεγάιν πνζνζηό ηνπ 

ιεμηινγίνπ είλαη επαλαιακβαλόκελν. Σηο ιέμεηο ηηο δηαρσξίζακε αλά ηάμε 

ζε δπν θαηεγνξίεο. Οη «λέεο ιέμεηο» αθνξνύλ έλλνηεο πνπ εηζάγνληαη γηα 

πξώηε θνξά. Οη «παιηέο ιέμεηο» είλαη ιέμεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζε θάπνηα 

από ηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο. Η ύιε, ινηπόλ, ηελ νπνία αθνξνύλ απηέο νη 

επαλαιακβαλόκελεο «παιηέο ιέμεηο», δε ρξεηάδεηαη λέν ιεμηιόγην γηα λα 

εθθξαζηεί πέξαλ από απηό πνπ ήδε ππάξρεη. Μπνξνύκε, επνκέλσο, λα 

ζπκπεξάλνπκε όηη ε ύιε απηή ζα απνηειεί εκβάζπλζε ή επαλάιεςε ζε 

έλλνηεο πνπ ήδε έρνπλ εηζαρζεί ζε πξνεγνύκελεο ηάμεηο. Δληύπσζε καο 

πξνθάιεζε ην γεγνλόο όηη ζηε Β Γεκνηηθνύ δε γίλεηαη επαλάιεςε ησλ 

ελλνηώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ πξνεγνύκελε ηάμε, αιιά ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην. Δίλαη ε ηάμε κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό εηζαγσγήο λέσλ ελλνηώλ, 

κεηά ηελ Α Γεκνηηθνύ πνπ θπζηνινγηθά θαηέρεη ηα πξσηεία. Οη ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνύ ζηηο νπνίεο γίλεηαη εκβάζπλζε ή επαλάιεςε ησλ ελλνηώλ πνπ 

έρνπλ δνζεί ζε πξνεγνύκελεο ρξνληέο θαίλεηαη λα είλαη ε Γ θαη ε Γ 

Γεκνηηθνύ. Ιδηαίηεξα ε Γ Γεκνηηθνύ είλαη ε ηάμε κε ην κηθξόηεξν 



ιεμηιόγην. ηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ, ν όγθνο ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζρεδόλ δηπιαζηάδεηαη, αιιά ην πνζνζηό ησλ «λέσλ ιέμεσλ» 

είλαη αξθεηά θάησ από ην 50%. Οη ηάμεηο, ινηπόλ, απηέο είλαη θάηη αλάκεζα 

ζε εκβάζπλζε – επαλάιεςε θαη εηζαγσγή λέσλ ελλνηώλ.  

ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΠΛΗΘΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟΤ ΑΝΑ ΣΑΞΗ) 

ΤΑΞΗ 
ΚΩΓΙΚΟΣ 

ΤΑΞΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΔΞΔΩΝ 

ΝΔΔΣ 
ΛΔΞΔΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΔΩΝ 

Α δημοηικού 1 128 128   100,00 

Β δημοηικού 2 139 93 66,91 

Γ δημοηικού 3 114 42 36,84 

Γ δημοηικού 4 137 48 35,04 

Δ δημοηικού 5 239 110 46,03 

ΣΤ δημοηικού 6 274 108  39,42 

Α Γςμναζίος 7 460 218  47,39 

Β Γςμναζίος 8 488 264  54,10 

Γ Γςμναζίος 9 570 289  50,70 

Α λςκείος ΑΛΓ 10 344    4     1,16 

Β λςκείος ΑΛΓ 11 235   69    29,36 

Β λςκείος ΚΑΤ 12 371 166    44,74 

Α-Β λςκείος ΓΔΩ 13 358 130    36,31 

Γ λςκείος ΓΔΝ.ΠΑΙΓ. 14 271   93    34,32 

Γ λςκείος ΚΑΤ 15      304   89    29,28 

ΣΥΝΟΛΟ    4.432 1.851 
 

ην Γπκλάζην ν όγθνο ηνπ ιεμηινγίνπ αλά ρξνληά κπνξεί λα πεη θαλείο 

όηη γίλεηαη ηξνκαθηηθόο. Απνθνξύθσζε απνηειεί ε Γ Γπκλαζίνπ πνπ έρεη 

ηνλ κεγαιύηεξν όγθν ιεμηινγίνπ. Από ηα πνζνζηά ησλ «λέσλ ιέμεσλ» 

θαηαιαβαίλνπκε όηη ζηελ Α Γπκλαζίνπ εηζάγνληαη λέεο έλλνηεο αιιά ε 

ηάμε απηή ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν ζαλ ηάμε εκβάζπλζεο – επαλάιεςεο, 

ελώ ζηελ Β θαη Γ Γπκλαζίνπ γίλεηαη πεξηζζόηεξν εηζαγσγή λέσλ ελλνηώλ. 

Αιεζηλή έθπιεμε απνηέιεζε ε Α Λπθείνπ κε ην απίζηεπηα ρακειό πνζνζηό 

«λέσλ ιέμεσλ». Με κόιηο 4 «λέεο ιέμεηο» ζε ζύλνιν 344 είλαη 

αλακθηζβήηεηα ε θπξίαξρνο ηεο εκβάζπλζεο. ην ζεκείν απηό 

αλαξσηεζήθακε ζε πνηα ηάμε, από ηηο πξνεγνύκελεο, εζηηάδεηαη ε 

εκβάζπλζε – επαλάιεςε; ρεδηάζακε ινηπόλ έλα εξώηεκα ζηελ Access θαη 

ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα. Γηα θάζε ιέμε ή 

έθθξαζε ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο ηάμεο ειέγρεηαη αλ ππάξρεη ζην ιεμηιόγην 

όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ ηάμεσλ θαη πξνζκεηξείηαη ζηελ ηάμε πνπ έρεη 

αλαθεξζεί γηα πξώηε θνξά θαη δελ πξνζκεηξείηαη γηα επόκελεο εκθαλίζεηο. 



Έηζη, ζην ιεμηιόγην ηεο Β Γεκνηηθνύ 46 ιέμεηο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ Α 

Γεκνηηθνύ, ζην ιεμηιόγην ηεο Γ Γεκνηηθνύ 47 ιέμεηο πξσηνεκθαλίζηεθαλ 

ζηελ Α Γεκνηηθνύ θαη 25 ζηε Β Γεκνηηθνύ θαη νύησ θαζεμήο. Έηζη, ε Α 

Λπθείνπ θαίλεηαη όηη εζηηάδεη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη θπξίσο 

ζηελ Γ Γπκλαζίνπ κε ηνλ εθπιεθηηθό όγθν ησλ 146 ιέμεσλ επί ζπλόινπ 

344. 

ΠΙΝΑΚΑ 2 (ΚΑΣΑΝΟΜΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΣΑΞΗ) 

Οη θνκβηθέο, ινηπόλ, ηάμεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην 

ειιεληθό ζρνιείν θαίλεηαη λα είλαη ε Γ Γπκλαζίνπ θαη ε Α Λπθείνπ. Αμίδεη 

λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα όηη ν όγθνο ησλ ιέμεσλ πνπ 

θαηαλέκνληαη ζηηο ηάμεηο Γ Γεκνηηθνύ θαη Γ Γεκνηηθνύ είλαη ν κηθξόηεξνο 

ζε θάζε πεξίπησζε, πξάγκα πνπ εληζρύεη ηελ άπνςε καο όηη απηέο νη ηάμεηο 

ιεηηνπξγνύλ γηα εκβάζπλζε θαη επαλάιεςε. Δπίζεο, ε γεσκεηξία θαίλεηαη 

λα είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ, αθνύ ε 

θαηαλνκή ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο είλαη κεγάιε ζρεδόλ ζε θάζε ηάμε Γεκνηηθνύ 

θαη Γπκλαζίνπ. Μπνξεί λα παξαηεξήζεη θάπνηνο όηη κέρξη ηελ Γ Γπκλαζίνπ 

έλαο καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή αζξνηζηηθά κε ηηο 208 ιέμεηο θαη εθθξάζεηο 

ηεο Γεσκεηξίαο ζε ζύλνιν 358 πνπ έρνπκε θαηαγξάςεη. Απνθνξύθσζε ζηε 

θαηαλνκή ιέμεσλ ηεο Γεσκεηξίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ Α Γπκλαζίνπ πνπ κε 

58 ιέμεηο ζε ζύλνιν 358 θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ ηάμε κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ πεξηζζόηεξσλ γεσκεηξηθώλ όξσλ. 

ΣΑΞΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 47 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 39 33 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 53 39 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 51 36 22 14 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 68 36 25 22 41 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 47 28 9 15 38 30 57 0 0 0 0 0 0 0 

9 51 26 13 11 34 38 64 44 0 0 0 0 0 0 

10 36 18 11 8 16 25 47 33 146 0 0 0 0 0 

11 21 9 3 8 9 18 32 15 48 3 0 0 0 0 

12 26 13 10 11 12 18 43 27 36 0 9 0 0 0 

13 32 18 7 12 29 10 58 24 18 1 2 17 0 0 

14 24 16 6 7 12 14 26 20 40 0 7 4 2 0 

15 32 13 5 3 8 13 32 11 45 3 12 11 5 22 



Δληύπσζε, επίζεο, πξνθαιεί ε κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ 

ιεμηινγίνπ ησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ. Η ζρεδόλ κεδεληθή ζπλεηζθνξά από 

ην ιεμηιόγην ηεο Α Λπθείνπ ζηηο επόκελεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ εληζρύεη ηελ 

άπνςε όηη απηή ε ηάμε ιεηηνπξγεί θπξίσο γηα εκβάζπλζε - επαλάιεςε ησλ 

ελλνηώλ πνπ δόζεθαλ κέρξη ην Γπκλάζην. Οη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ θαίλεηαη 

λα ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα θάζε κηα από ηηο επόκελεο ηεο θαη όηη νη λέεο 

ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο είλαη νη απαξαίηεηεο γηα ηελ εκβάζπλζε 

ζηηο έλλνηεο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζηελ ηάμε απηή, ρσξίο λα ππάξρεη 

κέξηκλα ζηηο επόκελεο ηάμεηο γηα εκπέδσζε ησλ ηπρόλ λέσλ ελλνηώλ πνπ 

έρνπλ εηζαρζεί. Δληππσζηαθό είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Β Λπθείνπ 

Καηεύζπλζεο πνπ, κε 166 λέεο ιέμεηο ζην ιεμηιόγην ηεο, έρεη ζπλεηζθνξά 

κόλν 4 ιέμεηο ζηε Γ Λπθείνπ Γ.Π. θαη 11 ιέμεηο ζηε Γ Λπθείνπ 

Καηεύζπλζε. 

Γεληθά, ζην Λύθεην δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα εκβάζπλζε 

θαη επαλάιεςε. Τπάξρεη, όκσο, πεξίπησζε απηή ε κέξηκλα λα γίλεηαη ζηελ 

επόκελε βαζκίδα (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε), αιιά ιόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ 

δελ είκαζηε ζε ζέζε λα ην ειέγμνπκε. 

ηνλ πίλαθα 2 κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη ηε κεγάιε ζπλεηζθνξά 

ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο Α Γεκνηηθνύ. Απηό δείρλεη όηη νη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο 

πνπ εηζάγνληαη ζ’ απηή ηελ ηάμε είλαη πνιύ ζεκαληηθέο ζηελ νιόηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

θεθηήθακε, ινηπόλ, λα πξνζδηνξίζνπκε ηε «δπλακηθή» κηαο ιέμεο ή 

έθθξαζεο κέζα ζηα Μαζεκαηηθά. αλ «δπλακηθή» κηαο ιέμεο απνθαζίζακε 

λα νξίζνπκε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό επαλαιήςεσλ πνπ έρεη ζηηο ηάμεηο από 

ηελ αξρηθή ηεο εκθάληζε θαη κεηά. Πξνθαλώο, κε ηνλ νξηζκό απηό νη λέεο 

ιέμεηο από ην ιεμηιόγην ηεο Γ Λπθείνπ δελ κπνξεί λα έρνπλ δπλακηθή 

δηαθνξεηηθή από ην 1, αθνύ δελ θαηακεηξώληαη ζε θάπνηα επόκελε ηάμε. 

Δπίζεο, θαη νη ιέμεηο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ δελ πεξηκέλακε λα 

έρνπλ δπλακηθή κεγαιύηεξε ηνπ 1, γηαηί έρνπκε δηαπηζηώζεη ηε κε 

ζπζρέηηζε ζηελ ύιε ησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ. Η δπλακηθή, ινηπόλ, ζα είλαη 

κεγάιε κόλν ζε ιέμεηο πνπ πξσηνεκθαλίδνληαη κέρξη ηελ Γ Γπκλαζίνπ. 

Πηζηεύνπκε όηη κε ηνλ ηξόπν απηό ζα πξνζδηνξίζνπκε έλα ππξήλα ιέμεσλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθόο γηα θάπνην πνπ ζέιεη λα δηδάμεη θάπνηα ελόηεηα ζηα 

Μαζεκαηηθά. Πηζαλόλ, ινηπόλ, λα κπνξέζνπκε κέζα από ην ιεμηιόγην απηό 

λα θηηάμνπκε κνληέια γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ. Με ηε βνήζεηα 

εξσηεκάησλ ζηελ Access θαη πξνγξακκαηηζκό ζηε Visual Basic 

θαηακεηξήζακε ηελ επαλαιεπηηθή εκθάληζε ησλ ιέμεσλ. Έλα πξόβιεκα 

πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο «δπλακηθήο» κηαο ιέμεο, κε ηνλ ηξόπν 

πνπ δώζακε ηνλ νξηζκό ηεο, γίλεηαη ακέζσο θαλεξό κε ηε ιέμε γηλόκελν 



πνπ, ελώ έρεη δπλακηθή 14, εληνύηνηο εκθαλίδεηαη ζηε Β Γεκνηηθνύ θαη έρεη 

παξνπζία ζε όιεο ηηο κεηέπεηηα ηάμεηο. Η δπλακηθή ηεο, ινηπόλ, πξέπεη λα 

ζεσξεζεί ηζνδύλακε κε απηή ησλ ιέμεσλ πνπ έρνπλ δπλακηθή 15. 

Παξαζέηνπκε παξαθάησ ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ κόλν πίλαθα κε δπλακηθή 

ιέμεσλ κέρξη 12. 

ΠΙΝΑΚΑ 3 (ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΛΔΞΔΧΝ ΜΔΥΡΙ 12) 

απιθμόρ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 15 

εςθεία 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 15 

κάθεηορ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 15 

μήκορ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 15 

οπθογώνιο 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 15 

ηεηπάγωνο 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 15 

άθποιζμα 1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 14 

κύκλορ 1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 14 

πλεςπά 1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 14 

πολλαπλαζιαζμόρ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/15 14 

ζημείο 1/2/3/4/5/7/8/9/10/11/12/13/14/15 14 

γινόμενο 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 14 

διαθοπά 1/2/3/5/6/7/9/10/11/12/13/14/15 13 

μεγαλύηεπορ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/15 13 

μέηπο 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/15 13 

μικπόηεπορ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/15 13 

πίνακαρ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/14/15 13 

ππόζθεζη 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/15 13 

ηπίγωνο  1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/15 13 

άξοναρ ζςμμεηπίαρ 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/13/14/15 13 

απόζηαζη 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/13/14/15 13 

κύβορ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14 12 

κάθεηερ εςθείερ 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/15 12 

εμβαδό 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 12 

 

Η εξγαζία, όκσο, πνπ θάλνπκε είλαη αθόκα ζε εμέιημε θαη πηζηεύνπκε 

όηη ζα βξνύκε ηξόπν λα ηνπνζεηήζνπκε ηηο ιέμεηο ζε αμηόπηζηε θιίκαθα 

ζύκθσλα κε ηε βαξύηεηα ηεο ρξήζεο πνπ έρνπλ δηαρξνληθά ζηε δηδαζθαιία 

ησλ Μαζεκαηηθώλ. Πάλησο θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δηάηαμεο ησλ ιέμεσλ 

έλα ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα είλαη ν κεγάινο ξόινο πνπ θαίλεηαη λα θαηέρεη 

ε γεσκεηξία ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ, αθνύ νη 15 από ηηο 24 



ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο είλαη από ηνλ θιάδν 

ηεο γεσκεηξίαο (θαη νη ππόινηπεο 9 ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γεσκεηξηθά). 

Μειεηήζακε ηνπο πηζαλνύο πεξηνξηζκνύο θαη ηελ παξαλόεζε ηεο 

γιώζζαο, ηελ αλάγθε επηζηξνθήο ζε πξνγελέζηεξεο γλώζεηο γηα 

ζρεκαηηζκό λέσλ αληηιήςεσλ θαη ηα εκπόδηα δηδαθηηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηηο επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο νη νπνίεο 

νδεγνύλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ καζεκαηηθώλ 

ελλνηώλ ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη ηα βηβιία (Θσκαΐδεο, ν.π.). 

Έλαο αθόκε ζηόρνο ήηαλ λα εληνπίζνπκε γλσζηηθά εκπόδηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο γιώζζαο, ηηο 

παξαλνήζεηο ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο αιιά θαη ηεο νκνηόηεηαο ηεο 

θαζεκεξηλήο γιώζζαο κε ηε καζεκαηηθή γιώζζα, ηα θελά από ηελ άζηνρε 

ηνπνζέηεζε ησλ ελλνηώλ είηε ιόγσ ηνπ αζπκβίβαζηνπ ηεο λνεηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ κε ηελ πξνζθεξόκελε γλώζε είηε από ηελ 

παξάιεηςε πξναπαηηνύκελσλ ελλνηώλ. Δπίζεο, παξαηεξήζακε ηνλ ηξόπν 

πνπ εμειίζζεηαη ε πξνζθνξά θαη ε θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ 

θαη αλ απηό απνηειεί πιενλέθηεκα ή εκπόδην ζηνλ απνηειεζκαηηθό 

ρεηξηζκό ηεο αληίζηνηρεο καζεκαηηθήο ζεσξίαο κε ζηόρν ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη αζθήζεσλ θαη λα δνύκε αλ νηθνδνκνύληαη ζσζηά ηα 

δηάθνξα γλσζηηθά ζρήκαηα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε γλώζε ησλ 

αληίζηνηρσλ καζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ (Κιανπδάηνο, 1992, ν.π.). 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ην δεκνηηθό αλαθέξνληαη ζπρλά έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο. Θεσξνύκε 

όηη ε ρξήζε ηνπο δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ηδηαίηεξν ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

ελλνηώλ ηεο ηαηηζηηθήο παξά κόλν ζηελ «ειθπζηηθή παξνπζίαζε» 

θάπνησλ αζθήζεσλ ε νπνία πάλησο πξνδηαζέηεη ζεηηθά ηνλ καζεηή. 

Τπάξρεη, επίζεο, ζπρλή ρξήζε ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ ηα γεσκεηξηθά 

ζηεξεά. Απηό ζπκβαδίδεη κε ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή αθνύ 

αζρνιείηαη κε αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 

Πηζηεύνπκε, όκσο, όηη ε αλαθνξά ζε απηά ρσξίο εκβάζπλζε θαη απζηεξή 

νξνινγία δεκηνπξγεί παξαλνήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο επόκελεο ηάμεηο. 

Τπάξρνπλ ιέμεηο κε ιαλζαζκέλε ρξήζε πνπ δεκηνπξγνύλ γλσζηηθά 

εκπόδηα (γηα παξάδεηγκα ε ιέμε ζύλνιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαθώο θαηά 

ηελ γλώκε καο ζηελ Β δεκνηηθνύ ζαλ άζξνηζκα). Τπάξρνπλ αθόκε θαη 

δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο γηα ηελ ίδηα έλλνηα πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο πξνο 

θαηάθηεζε έλλνηεο (όπσο ε έθθξαζε ζηεξεό νξζνγώλην ζηελ Α δεκνηηθνύ 

αληί γηα νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν, ε έθθξαζε θαλνληθό ηξαπέδην αληί 

γηα ηζνζθειέο ηξαπέδην ζηελ Δ δεκνηηθνύ). 



Γηαπηζηώζακε όηη πνιιέο έλλνηεο εκθαλίδνληαη καδί ή θνληά κε άιιεο 

πνπ ηηο νλνκάδνπκε «ζπγγελείο έλλνηεο» θαη όζν αλεβαίλεη ην επίπεδν ηεο 

ηάμεο ηόζν κπνξεί λα κεγαιώζεη απηή ε «ζπγγέλεηα». Οη νκάδεο απηώλ ησλ 

ελλνηώλ δεκηνπξγνύλ θαη ηα δηάθνξα καζεκαηηθά πιαίζηα αλαθνξάο. 

Πξνηείλνπκε ηελ παξνπζίαζε θαη δηδαζθαιία ηέηνησλ νκάδσλ κε 

ελλνηνινγηθνύο ράξηεο νη νπνίνη είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ, δελ είλαη ζηαηηθνί θαη δελ 

ηειεηώλνπλ κέζα ζηα πιαίζηα κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο αιιά 

αλαπηύζζνληαη θαζώο ε γλώζε απμάλεηαη θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη λέα 

γλώζε (Αλησλίνπ θ.α., 2008). 

Πηζηεύνπκε όηη απηό ην «κνληέιν» κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ζσζηή 

δηδαζθαιία ησλ ελλνηώλ, ζηελ πξνζεθηηθή θαηαζθεπή ησλ αλαιπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ αιιά θαη ζηε ζπγγξαθή ζρνιηθώλ βηβιίσλ. 
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