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Αλ κπείηε ζε νπνηαδήπνηε ηάμε λεπηαγσγείνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη βέβαην φηη ζα
δείηε ρεηξαπηηθά πιηθά γηα ηε κάζεζε καζεκαηηθψλ. Σα δηδαθηηθά απηά πιηθά (π.ρ. θχβνη,
πιαθάθηα) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίδεημε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο ή γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο εθηέιεζεο κηαο καζεκαηηθήο πξάμεο. Έρνπλ βαζηθφο ππιψλαο ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ Ακεξηθή θαζψο θαη δηεζλψο (π.ρ. Correa, Perry, Sims,
Miller, & Fang, 2008; Puchner, Taylor, O'Donnell, & Fick, 2008). ε κηα έξεπλα ζε δχν
ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ΖΠΑ, δηαπηζηψζεθε φηη ν ηππηθφο δάζθαινο ηνπ Γεκνηηθνχ
ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηεί ρεηξαπηηθά πιηθά ζρεδφλ θάζε κέξα (Uribe-Flórez & Wilkins, 2010).
Χζηφζν, νη δηαπηζηψζεηο ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο κε
ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ είλαη αληηθαηηθέο: Οξηζκέλεο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε
ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ πξνάγεη ηε κάζεζε, ελψ άιιεο βξίζθνπλ φηη ηελ εκπνδίδνπλ.
Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε 55 εξεπλψλ πνπ ζπλέθξηλαλ ηε δηδαζθαιία κε ή ρσξίο
ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ δηαπηζηψλεη φηη ηα δηδαθηηθά απηά πιηθά κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε, αιιά κφλν θάησ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Carbonneau,
Marley, & Selig, 2013).
Γηα παξάδεηγκα, νη δηαθνξέο ζηελ ζπκβνιή ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε κάζεζε ζπλδένληαη
κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Σα ρεηξαπηηθά πιηθά ππνζηήξηδαλ πεξηζζφηεξν ηε
κάζεζε ησλ θιαζκάησλ θαη ιηγφηεξν ηε κάζεζε αξηζκψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
απηήο έδεημαλ επίζεο φηη ε δηδαζθαιία κε ρεηξαπηηθά πιηθά ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή
γηα παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 3 θαη 6 εηψλ, κε πνιχ κηθξέο θαη κεξηθέο θνξέο κε αξλεηηθέο
επηπηψζεηο. Απηά ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρεηξαπηηθψλ
πιηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη.
Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ζαθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ
ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία.
Πηζηεχνπκε φηη ε απάληεζε είλαη λαη - εάλ ιεθζνχλ πξνζεθηηθά ππφςε νη δηαπηζηψζεηο ησλ
ζπλαθψλ εξεπλψλ γηα ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ε ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ είλαη
πηζαλφ λα πξνάγνπλ, αληί λα εκπνδίδνπλ, ηε κάζεζε.
Ζ έξεπλα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο, εηδηθφηεξα, έρεη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο γλψζεηο νη νπνίεο
ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, έηζη
ψζηε φια ηα κηθξά παηδηά λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο καζεκαηηθέο γλψζεηο
γηα ηελ επηηπρεκέλε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα πξφηππα ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Γαζθάισλ Μαζεκαηηθψλ (NCTM) θαη ζηα πξφηππα Common Core (Laski,
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Reeves, Ganley, & Mitchell, 2013; NCTM, 2006; National Governors Association Center for
Best Practices, Council of Chief State School Officers, 2010; Newcombe et al., 2009; Siegler,
2003).
ε απηφ ην άξζξν, ζπδεηάκε ηα επξήκαηα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία
θαη ηα ζπλνςίδνπκε ζε ηέζζεξηο αξρέο, νη νπνίεο κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.
Γηα λα δείμνπκε πψο ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία κπνξεί λα
αληηθαηνπηξίδεη απηέο ηηο αξρέο, εθζέηνπκε παξαδείγκαηα απφ ηε Μνληεζζνξηαλή
δηδαζθαιία.
Ζ Μαξία Μνληεζζφξη (Montessori & Simmonds, 1917) ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ
παηδαγσγψλ πνπ αλέπηπμαλ πιηθά εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ παξνπζίαζε ελλνηψλ ησλ
καζεκαηηθψλ. Αλέπηπμε έλα πιήζνο πιηθψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα
θαηαλνήζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο ε αμία ζέζεο ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο
(Lillard, 2005). Σα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ Μνληεζζνξηαλά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο
ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ηνπο επηδεηθλχνπλ πςειά επίπεδα επηηπρίαο ζηα καζεκαηηθά. ε
κηα έξεπλα, παηδηά πνπ επηιέρζεθαλ ηπραία γηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα
Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο ζεκείσζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε έλα ηππνπνηεκέλν ηεζη
καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δελ είραλ επηιεγεί θαη παξαθνινχζεζαλ έλα κε
Μνληεζζνξηαλφ πξφγξακκα (Lillard & Else-Quest, 2006).
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πιήξεο ηήξεζε ηεο Μνληεζζνξηαλήο πξνζέγγηζεο θαίλεηαη λα
πξνάγεη ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ: Παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ
Μνληεζζνξηαλά πξνγξάκκαηα πςειήο πηζηφηεηαο ζηηο Μνληεζζνξηαλέο αξρέο είλαη πην
πηζαλφ λα έρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε ηππηθέο εμεηάζεηο καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε
παηδηά ηα νπνία παξαθνινπζνχλ ή Μνληεζζνξηαλά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ρακειφηεξεο
πηζηφηεηαο ζηηο Μνληεζζνξηαλέο αξρέο ή παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα πξψηκεο παηδηθήο
ειηθίαο (Lillard, 2012). Σα νθέιε ηεο Μνληεζζνξηαλήο πξνζέγγηζεο ζηελ εθκάζεζε ησλ
καζεκαηηθψλ θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, λα νθείινληαη
ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ.
Σέζζεξηο αξρέο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ρεηξαπηηθώλ
πιηθώλ
Ζ επξεία ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ηδέα φηη ηα κηθξά παηδηά
ζθέθηνληαη ζπγθεθξηκέλα πξηλ ην θάλνπλ αθεξεκέλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε,
σζηφζν, φηη παξφιν πνπ ηα ρεηξαπηηθά πιηθά είλαη ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, ε θαηαλφεζε
ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ππνζηαζηνπνηνχλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο απαηηεί αθεξεκέλε
ζθέςε - έλα ρεηξαπηηθφ πιηθφ είλαη απιψο κηα πιηθή αλαπαξάζηαζε κηαο έλλνηαο, φρη ε ίδηα
ε έλλνηα θαζαπηή.
Έηζη, ε γλσζηαθή έξεπλα γηα ηε ζπκβνιηθή ζθέςε ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ζχκβνια κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζε κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ.
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Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, πξνέθπςαλ ηέζζεξηο γεληθέο αξρέο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ : (α)
ρξήζε ελφο ρεηξαπηηθνχ πιηθνχ κε ζπλέπεηα, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. (β) μεθίλεκα κε
πιηθά ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ κε μεθάζαξν ηξφπν ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ρξήζε πιηθψλ κε πην αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο. (γ) Απνθπγή
ρξήζεο δηδαθηηθψλ πιηθψλ ηα νπνία κνηάδνπλ κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα ή έρνπλ άζρεηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ θαη (δ) παξνρή ζαθψλ εμεγήζεσλ
ζηα παηδηά γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ.
ηε ζπλέρεηα εθζέηνπκε εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ θάζε κηα απφ ηηο
παξαπάλσ αξρέο θαη παξαδείγκαηα γηα ην πψο ε Μνληεζζνξηαλή δηδαζθαιία απνηειεί έλα
κνληέιν απηψλ ησλ αξρψλ.
(α) Φξήζε ηνπ ρεηξαπηηθνύ πιηθνύ κε ζπλέπεηα, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
Τη αλαθέξεη ε έξεπλα
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά ηα ρεηξαπηηθά πιηθά, ηα παηδηά, ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά,
ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα θάλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ θαη ησλ
αθεξεκέλσλ ελλνηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Πξηλ απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν δεθαεηίεο, ν Sowell
(1989) δηεμήγαγε κηα απφ ηηο πξψηεο κεηα-αλαιχζεηο κειεηψλ πνπ ζπλέθξηλαλ ηε δηδαζθαιία κε
ρεηξαπηηθά πιηθά θαη ρσξίο απηά.
Σν θχξην ζπκπέξαζκα ηνπ ήηαλ φηη ην φθεινο ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν
ρξφλν εθηίζεληαη ηα παηδηά ζε απηά: Ζ ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία γηα έλα
ζρνιηθφ έηνο είρε ζρεηηθά κέηξηα απνηειέζκαηα, ελψ γηα κηθξφηεξε ρξνληθή πεξίνδν ηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο ήηαλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο δηδαζθαιίαο ρσξίο ρεηξαπηηθά
πιηθά.
Ζ πξφζθαηε έξεπλα απφ ηε γλσζηηθή επηζηήκε καο βνεζά ζηελ εμήγεζε απηνχ ηνπ
θαηλνκέλνπ. Σα κηθξά παηδηά δελ εξκελεχνπλ εχθνια ηε ζεκαζία ησλ ζπκβφισλ ψζηε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (DeLoache, 2004). Γηα παξάδεηγκα, ηα
παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ελφο
δσκαηίνπ θαη ελφο δσκαηίνπ θαλνληθνχ κεγέζνπο ψζηε λα εληνπίζνπλ έλα θξπκκέλν παηρλίδη
ρσξίο λα ξεηή θαζνδήγεζε απφ έλαλ εξεπλεηή (DeLoache, Peralta de Mendoza, & Anderson,
1999).
Σα παηδηά κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ θαιχηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο ζπκβφινπ θαη ηεο
αλαθνξάο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπο, αιιά αθφκε θαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά
ρξεηάδνληαη ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ζηε ρξήζε ελφο ζπκβφινπ κέρξη λα είλαη ζε ζέζε λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε έλα πεξίπινθν ζπιινγηζκφ ηνπο (Liben & Myers, 2007). Σα παηδηά
βειηηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ελλνηνινγηθψλ
δνκψλ (ή ζηελ πεξίπησζε καο, κηαο έλλνηαο θαη ελφο ρεηξαπηηθνχ πιηθνπ) φηαλ έρνπλ
πνιιαπιέο επθαηξίεο λα ηηο ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο(Gick & Holyoak, 1983; Son, Smith, &
Goldstone, 2011).
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Οη ζεσξίεο ηεο θπζηθά θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο3 πξνηείλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ίδησλ ή
παξφκνησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ επαλεηιεκκέλε επίιπζε πξνβιεκάησλ νδεγεί ζε κηα
βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ θαη ηεο αθεξεκέλεο έλλνηαο,
επεηδή επηηξέπεη ηελ παξάιιειε θαηαλφεζεο ηνπο (Martin, 2009). Με άιια ιφγηα, ε ρξήζε
ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζεο κηαο έλλνηαο ησλ καζεκαηηθψλ, ε νπνία κε
ηε ζεηξά ηεο πξνσζεί κηα βαζχηεξε γλψζε γηα ην πψο ζρεηίδεηαη ην πιηθφ κε ηελ έλλνηα, ε
νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη νχησ θαζεμήο. Απηφο ν
επαλαιακβαλφκελνο κάζεζεο, σζηφζν, ζεσξείηαη φηη είλαη δπλαηφο κφλν φηαλ ππάξρεη κηα
ζπλεπήο θαη παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ ίδησλ ή παξφκνησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ (Martin,
2009).
Η Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε
Ζ Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηε καθξφρξνλε ρξήζε ησλ ίδησλ ή παξφκνησλ
ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ηφζν κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο φζν θαη κέζα απφ ηνλ εηδηθφ ζρεδηαζκφ
ηνπο. Παξαδνζηαθά, θάζε επίπεδν Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη κηα κηθηή ειηθηαθή
νκάδα θαη, επνκέλσο, κηα ηάμε πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο πεξηιακβάλεη παηδηά ειηθίαο 3 έσο 6
εηψλ. Απηφ ην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη ε ζπλέρεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο λεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
πξνζθέξεη ζηα παηδηά πιήζνο επθαηξηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ
ελζσκαηψλνπλ ηα Μνληεζζνξηαλά εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη λα αλαπηχμνπλ βαζκηαία κηα
εθιεπηπζκέλε γλψζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεγάιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (Lillard, 2005).
Δπηπιένλ, ηα ίδηα εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ εηζάγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ
πξψηκε παηδηθή ειηθία, ή κηθξέο παξαιιαγέο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηηο ηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ ζθνιείνπ γηα λα εμεγήζνπλ πην καζεκαηηθέο πξνρσξεκέλεο έλλνηεο.
Έλα δεχηεξν, νπζηαζηηθφ, ζηνηρείν ηεο Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηα
παηδηά λα έρνπλ εθηεηακέλν ρξφλν αζρνιίαο κε ηα ρεηξαπηηθά πιηθά είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί έλα
πεξηνξηζκέλν, αιιά βαζηθφ, ζχλνιν καζεκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ γηα λα αλαπαξαζηήζεη
αξηζκεηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο αξηζκψλ.
Έλα παξάδεηγκα δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη νη ρξπζέο ράληξεο (βι. Δηθφλα 1), ζην νπνίν ην
δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο αλαπαξίζηαηαη ρξεζηκνπνηψληαο παλνκνηφηππεο ράληξεο κε
ρξπζαθί ρξψκα γηα λα δειψζεη κνλάδεο, νη νπνίεο ζπλαξκνινγνχληαη ζε ξάβδνπο πνπ
πεξηιακβάλνπλ 10 ράληξεο γηα λα παξαζηαζνχλ νη δεθάδεο, ζε ηεηξάγσλα πνπ ζπλδένπλ 10
επί 10 ράληξεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα εθαηνληάδα ρξπζψλ ραληξψλ θαη έλαλ θχβν κε 1.000
αιιεινζπλδεκέλεο ράληξεο γηα λα παξαζηαζεί κηα ρηιηάδα.

Δηθφλα 1. Οη ρ ξπ ζ έο ρά λη ξ ε ο ηεο Μν λ η ε ζ ζ φξ η γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ (απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά:
κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο). Πεγή: Nienhuis Montessori USA, ν κεγαιχηεξνο πηζηνπνηεκέλνο θαηαζθεπαζηήο
Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ
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πσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, νη ρξπζέο ράληξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο
ζην λεπηαγσγείν μεθηλψληαο κε ηελ εηζαγσγή ζηελ πνζφηεηα θαη ζηνπο αξηζκνχο θαη ζηε
ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
σο βάζε γηα ηελ εμήγεζε ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη
αξγφηεξα λα εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο.

Ζιηθία παηδηψλ
3-4 εηψλ

ρ ξπ ζ έο
ρ άλη ξ ε ο

5-6 εηψλ

 Δηζαγσγή
ζην
δεθαδηθφ ζχζηεκα
αξίζκεζεο
 Γηεξεχλεζε
δηαθφξσλ κεγεζψλ
 πζρέηηζε κεγεζψλ
κε ηηο αξζκεηηθέο
θάξηεο 1-9.999

 Πξάμεηο
αξηζκνχο
9.999

(+/-)
απφ

7-8 εηψλ

 Πξάμεηο

(ρ/:)
κε
αξηζκνχο απφ 1-9.999

9-10+ εηψλ

 Δπηκεξηζηηθή ηδηφηεηα

 Γηψλπκν

 Γηαηξεηφηεηα

 Σεηξαγσληθή ξίδα
αξηζκψλ
κηθξφηεξσλ
9.000

 Γηαίξεζε
 Πξνβιήκαηα

ηνπ

γισζζηθά
δηαηππσκέλα

κε
1-

Σέινο, ε Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε παξέρεη ζηα παηδηά πνιιαπιέο επθαηξίεο λα θάλνπλ
ζπλδέζεηο κεηαμχ κηαο θπζηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ηεο ππνθείκελεο καζεκαηηθήο έλλνηαο
κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο ίδηαο θπζηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε πνιιαπιά πιηθά (Lillard,
2005).
Απηφ ην γεγνλφο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
δηάθνξα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά καζεκαηηθψλ γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ηεο αμίαο
ζέζεο ελφο αξηζκεηηθνχ ςεθίνπ- γηα παξάδεηγκα ζε αξηζκεηηθέο θάξηεο, πνπ είλαη πξάζηλεο
γηα κνλάδεο, κπιε γηα ηηο δεθάδεο, θφθθηλεο γηα ηηο εθαηνληάδεο.
ε κηα πεξίπησζε, απηή ε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξηζκνχο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο κέζα ζε πνιπςήθηνπο
αξηζκνχο — γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί ζα ζπλδχαδε κηα κπιε θάξηα κε ηνλ αξηζκφ 20 θαη κηα
πξάζηλε κε ηνλ αξηζκφ 6 γηα λα θηηάμεη ηνλ αξηζκφ 26 θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ αληηζηνηρίζεη
ζε έλα ζχλνιν δχν ξάβδσλ ησλ 10 ρξπζψλ ραληξψλ θαη έμη ραληξψλ κνλάδσλ. ε κηα άιιε
πεξίπησζε, ηα κηθξά πιαθίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απαξίζκεζε θαη αξηζκεηηθέο
πξάμεηο αθνινπζνχλ επίζεο ηνλ ίδην ρξσκαηηθφ ζπλδπαζκφ: πξάζηλα πιαθίδηα γηα ηηο
κνλάδεο, κπιε γηα ηηο δεθάδεο θαη θφθθηλα γηα ηηο εθαηνληάδεο.
ε έλα άιιν πιηθφ, έλα είδνο άβαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε
κεγαιχηεξσλ αξηζκψλ θαη αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ πξάζηλεο ράληξεο
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κνλάδεο, κηα ζεηξά απφ κπιε ράληξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δεθάδεο
θαη κηα ζεηξά απφ θφθθηλεο ράληξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ εθαηνληάδεο.
Δπηπιένλ, θαζψο ηα παηδηά πξνρσξνχλ ζε εξγαζίεο κε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο, ν ίδηνο
ζπλδπαζκφο ρξσκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηελ αλαδξνκηθφηεηα ηνπ
αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο - γηα παξάδεηγκα, ην πξάζηλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
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αλαπαξαζηήζεη κνλαδηαίεο ελφηεηεο ησλ 1.000, ην κπιε ησλ 10.000 θαη ην θφθθηλν γηα ηηο
100.000.
(β) Ξεθίλεκα κε πιηθά ηα νπνία αλαπαξηζηνύλ κε μεθάζαξν ηξόπν ηηο καζεκαηηθέο
έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ρξήζε πιηθώλ κε πην αθεξεκέλεο
αλαπαξαζηάζεηο
Τη αλαθέξεη ε έξεπλα
ζν κεγαιχηεξε είλαη ε θπζηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ελφο δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο έλλνηαο πνπ
αληηπξνζσπεχεη, ηφζν είλαη πην πηζαλφ λα θαηαλνήζνπ ηα παηδηά ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Ζ έξεπλα
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπκβνιηθνχ θαη ηνπ αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ ππνζηεξίδεη
απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ (Chen, 1996; DeLoache, Kolstad, & Anderson, 1991; Gentner & Markman,
1997; Goswami, 1996).
Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα βξνπλ έλα θξπκκέλν παηρλίδη ζε
έλα θαλνληθφ δσκάηην φηαλ έρνπλ δεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα κνληέιν ηνπ δσκαηίνπ ππφ θιίκαθα
κε παλνκνηφηππα έπηπια παξά φηαλ έρνπλ δεί ηε ζέζε ηνπ ζε έλα ίδην κνληέιν αιιά κε
δηαθνξεηηθά έπηπια. (DeLoache et al., 1991).
Ζ δηαπίζησζε απηή ππνζηεξίδεηαη, επίζεο, απφ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην πψο ππνζηεξίδνπλ ηε
κάζεζε ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα (Laski & Siegler, 2014; Siegler & Ramani, 2009). Έλα
επηηξαπέδην παηρλίδη κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 10 δηαηεηαγκέλνπο ζε ηεηξάγσλα ζε
κηα γξακκή νδεγεί επθνιφηεξα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο
ησλ αξηζκψλ (ε δηάηαμε απηή είλαη γλσζηή σο αξηζκνγξακκή) ζε ζρέζε κε κηα θπθιηθή
δηάηαμε ησλ ίδησλ αξηζκψλ (Siegler & Ramani, 2009).
Πηζηεχεηαη φηη ε γξακκηθή δηάηαμε ησλ αξηζκψλ θαζηζηά εκθαλέο ην απμαλφκελν κέγεζνο
ηνπο.
Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ είλαη αξρηθά
ζεκαληηθέο ζην λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ πιηθψλ θαη
ησλ ελλνηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, ε έξεπλα έρεη δηαπηζηψζεη φηη ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη
ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα πξνρσξεί ζηε ρξήζε πην αθεξεκέλσλ
αλαπαξαζηάζεσλ.
Απηή ε ηδέα έρεη απνθιεζεί «απάιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ» ζηα δηδαθηηθά πιηθά (Fyfe,
McNeil, Son, & Goldstone, 2014).
Μηα κεηα-αλάιπζε ησλ εξεπλψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ πνπ
δηελέξγεζαλ νη Carbonneau θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2013) δηαπίζησζε φηη ηα ρεηξαπηηθά
πιηθά είλαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε
αλαπαξάζηαζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ παξά φηαλ επηρεηξείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπο ε
κεηαθνξά γλψζεο απφ γλσζηνχο ζε λένπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ.
Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ζπζηεκαηηθή απάιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηα δηδαθηηθά
πιηθά κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε πνπ
απνθηήζεθε κε ηε βνήζεηα ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζε λέα, άγλσζηα πξνβιήκαηα (Fyfe et al.,
2014). Γηα παξάδεηγκα, παηδηά πνπ κάζαηλαλ ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα ηεο πξφζζεζεο κε
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ηε βνήζεηα ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. 3 + 4 = 4+3) κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε ηνπο
ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ κε θπζηθά αληηθείκελα (δειαδή ηνπνζεηψληαο αξθνπδάθηα ζε έλα
δπγφ ηζνξξνπία) ζε θχιια εξγαζίαο (πνπ απεηθφληδαλ έλα δπγφ ηζνξξνπίαο) ή ζε
ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο εμηζψζεηο, ζε αληίζεζε κε παηδηά δηδάζθνληαλ ηελ αληηκεηαζεηηθή
ηδηφηεηα κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά, δειαδή είηε αξρίδνληαο κφλν κε ζπγθεθξηκέλα
αληηθείκελα ή κε ζπκβνιηθέο εμηζψζεηο (Fyfe & McNeil, 2009).
Η Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε.
Σα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά θαη νη θαλφλεο ρξήζεο ηνπο γηα ηα παηδηά ηεο πξψηκεο
παηδηθήο ειηθίαο (ειηθίεο 3-6 εηψλ) απνηεινχλ παξάδεηγκα ηεο εμέιημεο απφ ζπγθεθξηκέλα πιηθά
κε πςειφ βαζκφ δηαθάλεηαο ησλ ελλνηψλ πνπ ππνζηαζηνπνηνχλ ζε πην αθεξεκέλα πιηθά κε
ιηγφηεξε δηαθάλεηα Γείηε, γηα παξάδεηγκα, ηα δηδαθηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αξηζκψλ απφ ηα παηδηά: θιηκαθψλνληαη απφ
πιηθά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζχλζεζε ησλ αξηζκψλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνχο
κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ κέρξη πιαθίδηα κε κφλν κε ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ, ηα νπνία
ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πνιπςήθηνπο αξηζκνχο (βι. Δηθφλα 2).

Δηθφλα 2. Ζ ζηαδηαθή απάιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηε Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε: Σα πιηθά
θιηκαθψλνληαη (α) αληηζην ίρηζε κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ ζε αξηζκνχο (β) μχιηλα πιαθίδηα κε θχθινπο
πνπ αλαπαξηζ ηνχλ ηηο κνλάδεο ελφο αξηζκνχ (γ) μχιηλα πνχιηα κε ηνλ αξηζκφ λα δειψλεηαη κφλν κε
αξηζκεηηθά ςεθία . Source. Photograph courtesy of Nienhuis Montessori USA.

Αξρηθά, ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ αλαπαξίζηαηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο «ρξπζέο ράληξεο» (πνπ
αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο) —κηα ζπιινγή κεκνλσκέλσλ ραληξψλ ή νκάδσλ
κεκνλσκέλσλ ραληξψλ νξγαλσκέλσλ σο ξάβδσλ-δεθάδσλ, σο ηεηξάγσλα-εθαηνληάδσλ ή σο
θχβσλ-ρηιηάδσλ. Σν πιήζνο ησλ ραληξψλ πνπ εθθξάδεη θάζε κέγεζνο (π.ρ. ξάβδσλ-δεθάδσλ
έλαληη ηεηξαγψλσλ-εθαηνληάδσλ) αληαλαθιά άκεζα ην κέγεζνο θάζε αξηζκνχ. Με ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη αξηζκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμειίζζνληαη ζηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ
μχιηλσλ πιαθηδίσλ ζηα νπνία νη κνλάδεο επηζεκαίλνληαη κφλν κε θχθινπο γηα λα
ππνδειψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζπιινγέο ραληξψλ. Σν ηειεπηαίν βήκα ηεο πξνφδνπ είλαη ε
ρξήζε αξηζκεηηθψλ θαξηψλ ίδηνπ κεγέζνπο κε ζήκαλζε 1, 10, 100 ή 1000, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάζηαζε αξηζκψλ, ρσξίο θακία άιιε θπζηθή αλαπαξάζηαζε
ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ. Έηζη, ε ζεηξά κε ηελ νπνία εηζάγνληαη ηα Μνληεζζνξηαλά
δηδαθηηθά πιηθά ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ είλαη δνκεκέλε, ψζηε λα σζεί ηα παηδηά κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε φιν θαη πην αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ.
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(γ) Απνθπγή ρξήζεο δηδαθηηθώλ πιηθώλ ηα νπνία κνηάδνπλ κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα ή
έρνπλ άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ
Τη αλαθέξεη ε έξεπλα
Οη πξψηνη ππνζηεξηθηέο ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ππέζεηαλ φηη ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ
κνηάδνπλ κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα (π.ρ. απαξίζκεζε κε αξθνπδάθηα) βνεζνχλ ηα παηδηά λα
αμηνπνηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο, θαζεκεξηλέο, ηνπο γλψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
(Burns, 1996).
Πξφζθαηεο έξεπλεο, φκσο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξεζηκνπνίεζε πξαγκαηηθψλ
αληηθεηκέλσλ σο δηδαθηηθψλ πιηθψλ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε.
Πξάγκαηη, κπνξεί ε πιεζψξα ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ ζηηο ηάμεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ λα εμεγεί ην
εχξεκα ησλ Carbonneau θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2013) φηη ε δηδαζθαιία κε ρεηξαπηηθά πιηθά
ήηαλ ειάρηζηα απνηειεζκαηηθή ζε παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 3 θαη 6 εηψλ, κε πνιχ κηθξέο θαη κεξηθέο
θνξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Γεληθφηεξα, κπνξεί λα είλαη ε ηάζε ησλ δαζθάισλ λα επηηξέπνπλ
ζηνπο καζεηέο λα «παίδνπλ» κε ηα δηδαθηηθά πιηθά ησλ καζεκαηηθψλ (Moyer, 2001) λα
ππνλνκεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ.
Οη πξφζθαηεο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη ρεηξαπηηθά δηδαθηηθά πιηθά πνπ είλαη φζν ην δπλαηφλ
πην απιά (π.ρ. θχβνη ίδηνπ ρξψκαηνο), ρσξίο άζρεηα αληηιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή αλαθνξέο ζε
αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαίλεηαη λα πξνσζνχλ θαιχηεξα ηε κάζεζε. Γηα
παξάδεηγκα, νη McNeil, Uttal, Jarvin θαη Sternberg (2009) δηαπίζησζαλ, φηη ηα παηδηά πνπ έιπζαλ
ιεθηηθά δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ρξήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθνχο
ινγαξηαζκνχο κε δνιάξηα θαη λνκίζκαηα έθαλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ιαζψλ απφ εθείλα ηα παηδηά
πνπ έιπζαλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ρξήκαηνο, φπσο
ιεπθά θνκκάηηα ραξηηνχ κε γξακκέλνπο πάλσ ηνπο κφλν ηνπο αξηζκνχο, ρσξίο ηηο άιιεο εηθφλεο
ησλ πξαγκαηηθψλ ραξηνλνκηζκάησλ.
Ζ έξεπλεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπκβνιηθψλ ζπιινγηζκψλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ, πνπ
δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο δηπιήο αλαπαξάζηαζεο5, παξέρνπλ κηα εμήγεζε γηα
ην γεγνλφο φηη ηα δηδαθηηθά πιηθά ρσξίο άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πην απνηειεζκαηηθά
ζηε κάζεζε (βι. McNeil & Uttal, 2009, Uttal, O'Doherty, Newland, Hand , & DeLoache,
2009).
Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο ηεο δηπιήο αλαπαξάζηαζεο, ηα ρεηξαπηηθά πιηθά κπνξνχλ λα
ηδσζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο: (α) σο αληηθείκελα απφ κφλα ηνπο θαη (β) σο ζχκβνια
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. ηαλ ην ίδην ην ρεηξαπηηθφ πιηθφ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ σο παηρλίδη
(π.ρ. παίδνληαο κηα ηζηνξία κε ην αξθνπδάθη ή πξνζπνηείηαη φηη ηξψεη πιαζηηθά θξνχηα) ή
πξνθαιεί ηδέεο άζρεηεο κε ηα καζεκαηηθά (π.ρ. παηρλίδη κε ινχηξηλα δσάθηα), απνζπά ηελ
πξνζνρή ηνπ παηδηνχ θαη ην απνηξέπεη απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ
πιηθνχ θαη ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ ην πιηθφ απηφ πξννξίδεηαη λα αλαπαξαζηήζεη.
Χζηφζν, φηαλ ην ρεηξαπηηθφ πιηθφ είλαη απιφ - απνγπκλσκέλν απφ άζρεηα αληηιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο - ηφηε βνεζά ηα παηδηά λα θαηεπζχλνπλ φιε ηελ πξνζνρή ηνπο
θαη λα ζθεθηνχλ ηε ζρέζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε ηελ έλλνηα ησλ καζεκαηηθψλ πνπ
αλαπαξηζηά.
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Η Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε
Σα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά καζεκαηηθψλ είλαη βαζηθέο αλαπαξαζηάζεηο καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ πνπ δελ κνηάδνπλ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη δελ έρνπλ άζρεηα αληηιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ηα πιηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ (θαη απεηθνλίδνληαη ζηα
ρήκαηα 1 θαη 2) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο
απαξίζκεζεο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα.
Οη ρξπζαθηέο ράληξεο έρνπλ φιεο ην ίδην ρξψκα θαη νη κφλεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο είλαη ε
πνζφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ (π.ρ. ξάβδνη-δεθάδεο έλαληη πιαθηδίσλ-εθαηνληάδσλ). Έλα
άιιν παξάδεηγκα είλαη έλα ζχλνιν 10 μχιηλσλ ξάβδσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 3 πνπ
θπκαίλνληαη ζε κήθνο απφ 1 έσο 10 ηκήκαηα (θάζε ηκήκα έρεη κήθνο 10 cm) ηα νπνία έρνπλ
ελαιιάμ θφθθηλν θαη κπιε ρξψκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηδάμνπλ ην κέγεζνο θαη ηε
ζεηξά ησλ αξηζκψλ κεηαμχ απφ 1 έσο θαη 10. Οη ξάβδνη απηνί ππνδεηθλχνπλ ην πιήζνο ησλ
κνλάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε αξηζκφ (δειαδή, ηνλ αξηζκφ ησλ κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ζε
κηα δεδνκέλε ξάβδν), ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ελφο αξηζκνχ (δειαδή ην κήθνο κηαο ξάβδνπ) θαη
ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ αξηζκνχο (δειαδή, ε ξάβδνο «δχν» έρεη ιηγφηεξεο κνλάδεο θαη είλαη
κηθξφηεξε απφ ηε ξάβδν «νθηψ»).

Δηθόλα 3. Οη ξά βδνη ηεο Μνληεζζφξη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληα η γηα ηε λ α λαπαξάζηαζε ησλ
αξηζκψλ, Source. Photograph courtesy of Nienhuis Montessori USA.

Οπφηε, φηαλ ηα παηδηά δηαηάζζνπλ ηηο ξάβδνπο ζε ζεηξά, βιέπνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε
αλαπαξάζηαζε ηνπ θαλφλα ηεο δηαδνρήο ησλ αξηζκψλ — θάζε επφκελνο αξηζκφο είλαη
αθξηβψο κία κνλάδα κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ.
Δπεηδή νη ξάβδνη είλαη φιεο αληηιεπηηθά παλνκνηφηππεο (δειαδή, ίδην πιηθφ, ρξψκα, πθή,
πάρνο), εθηφο απφ ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (δειαδή, ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ θαη ην
κήθνο κήθνο ηνπο), ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ επηθεληξψλεηαη ζηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ξάβδσλ, αθνχ δελ ππάξρνπλ άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα ηνπο απνζπνχζαλ ηελ
πξνζνρή.
Δπνκέλσο, ε απιφηεηα ησλ Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ, αλ θαη επηθαλεηαθά ιηγφηεξν ελδηαθέξνληα ή
ειθπζηηθά απφ ηα επξχηαηα ρξεζηκνπνηνχκελα δηδαθηηθά πιηθά, είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηξφπνπο πνπ
είλαη πην πηζαλφ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κηα
καζεκαηηθή έλλνηα θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ηεο.
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(δ) Παξνρή ζαθώλ εμεγήζεσλ ζηα παηδηά γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ρεηξαπηηθώλ πιηθώλ
θαη ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ.
Τη αλαθέξεη ε έξεπλα
Σέινο, αθφκε θαη κε ηα θαιχηεξα ζρεδηαζκέλα δηδαθηηθά πιηθά, είλαη παξάινγν λα πεξηκέλνπκε
απφ ηα κηθξά παηδηά λα εληνπίζνπλ ηε ζπλάθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ θαη ηεο καζεκαηηθήο
έλλνηαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ρσξίο ξεηή θαζνδήγεζε (Ball, 1992· McNeil & Jarvin, 2007).
Έξεπλεο ηνπ ζπκβνιηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ δηαπηζηψλνπλ κε ζαθήλεηα, φηη ηα παηδηά
θάησ ησλ 5 εηψλ δπζθνιεχνληαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ην λφεκα ελφο ζπκβφινπ ρσξίο νδεγίεο
(π.ρ. DeLoache et al., 1999) θαη δηαπηζηψλνπλ φηη νη ζαθείο εμεγήζεηο ζην παηδί γηα ηνλ ηξφπν πνπ
έλα ην δηδαθηηθφ πιηθφ αληηπξνζσπεχεη κηα καζεκαηηθή έλλνηα ή έλαλ θαλφλα βνεζνχλ ζηε
ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Ζ
ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο κπνξεί, κε ηε ζεηξά ηεο, λα πξνάγεη ηε κάζεζε επεηδή επηηξέπεη ζηηο
πεξηνξηζκέλεο, ιφγσ ειηθίαο, γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο
καζεκαηηθέο έλλνηεο, παξά ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ
πιηθνχ θαη ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006).
ε ζπκθσλία κε απηά ηα επξήκαηα απφ ηε γλσζηαθή έξεπλα, ε Deborah Ball (1992), εηδηθή ζηε
καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, αληηηάρζεθε έληνλα ζε κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή (επηθνδνκεζηηθή) νπηηθή
ζηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ζηελ ηδέα φηη ηα παηδηά κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο
ησλ καζεκαηηθψλ αιιειεπηδξψληαο απιψο κε ζπγθεθξηκέλα πιηθά: «Αλ θαη νη θηλαηζζεηηθέο
εκπεηξίεο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηε ζθέςε, ε θαηαλόεζε δελ ηαμηδεύεη από ηα
δάρηπια θαη ην ρέξη ζην κπαιό» (ζει. 47).
Πξάγκαηη, νη δηαθνξέο ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δάζθαινη παξέρνπλ θαζνδήγεζε θαηά ηε
ρξήζε ρεηξαπηηθψλ ή άιισλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ απνηεινχλ κηα εμήγεζε γηα ηηο δηαθνξέο
ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ επίδνζε ηνπο ζηα καζεκαηηθά (π.ρ. Boulton-Lewis &
Tait, 1994; Fuson & Briars, 1990; Hiebert & Wearne, 1992) .
Γηα παξάδεηγκα, νη Richland, Zur θαη Holyoak (2007) βξήθαλ φηη νη δάζθαινη ζην Υνλγθ
Κνλγθ θαη ζηελ Ηαπσλία ήηαλ πην πηζαλφ λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε θαηά ηελ παξνπζίαζε
αλαινγηψλ ζηα καζεκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δαζθάινπο ζηηο ΖΠΑ θαη φηη απηφ κπνξεί
λα ζπκβάιεη ζηελ πςειφηεξε επίδνζε ησλ καζεηψλ απφ απηέο ηηο ρψξεο ζηηο δηεζλείο
αμηνινγήζεηο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Ζ κεηα-αλάιπζε ησλ Carbonneau
θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2013) κηαο ζεηξάο εξεπλψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ρεηξαπηηθψλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ δηαπίζησζε φηη φηαλ ε ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ
ζπλνδεπφηαλ απφ πςειά επίπεδα εθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο νδεγνχζε ζε θαιχηεξα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ πνπ ζπλνδεχνληαλ
απφ ρακειά επίπεδα θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ.
Ζ θαζνδήγεζε ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ κπνξεί λα είλαη ιεθηηθή ή κε ιεθηηθή.
Πξάγκαηη, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ρεηξνλνκίεο είλαη έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ
εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν αθφκε θαη φηαλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο
πξνθνξηθέο εμεγήζεηο (Singer & Goldin-Meadow, 2005). πγθεθξηκέλα, νη «ζπλδεηηθέο
ρεηξνλνκίεο»5 πηζηεχεηαη φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζαλαηνηζκφ ηεο πξνζνρήο
ησλ παηδηψλ ζηε ζχλδεζε κεηαμχ δχν αλαπαξαζηάζεσλ (Alibali & Nathan, 2007; Richland,
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2008). Έλαο δάζθαινο, γηα παξάδεηγκα, πνπ δείρλεη ην ππνκφριην ζε έλα δπγφ ηζνξξνπίαο θαη
κεηά ην ζχκβνιν ηνπ «ίζνλ», ρξεζηκνπνηεί ρεηξνλνκίεο γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα
θαηαλνήζνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκβνιηθήο
αλαπαξάζηαζεο ηεο (Alibali & Nathan, 2007).
Η Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε
ηε Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ θαη ρεηξνλνκίεο θαη ηελ νκηιία
γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα «δνπλ» ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη
ησλ ελλνηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ πξνζαλαηνιίδνληαο ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηα ζρεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πιηθνχ.
Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηα παηδηά εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα πιηθά κε ηηο ρξπζέο ράληξεο (βι.
Δηθφλα 1), ν δάζθαινο επηζεκαίλεη κε ζαθήλεηα ζην παηδί ηελ αμία ησλ ραληξψλ. Σνπνζεηεί κηα
ράληξα κπξνζηά ζην παηδί θαη ιέεη: «Απηή είλαη κηα κνλάδα».
Αξγφηεξα, φηαλ νη ρξπζέο ράληξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο αξηζκνχο
θαη ηε απαξίζκεζε, ε δαζθάια δείρλεη κε ην δάθηπιν ηεο θάζε ράληξα πνπ απαξηζκεί, βνεζψληαο
ηα παηδηά λα θάλνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ ραληξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
αξηζκεηηθψλ ιέμεσλ.
Παξφκνηα, φηαλ ηα πιηθά αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελλνηψλ ηεο
αμίαο ζέζεο ησλ αξηζκψλ ζην δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο κνλάδσλ απφ κηα
ζέζε ζηε επφκελε, ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ρεηξνλνκίεο γηα λα δηεπθνιπλζεί
ε θαηαλφεζε απφ ηα παηδηά ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ επηδεηθλχεηαη.
Γηα παξάδεηγκα, έλαο δάζθαινο ζα κεηξνχζε 9 κνλαδηαίεο ράληξεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξηλ
πξνζηεζεί κηα 10ε ράληξα, ζα ξσηνχζε ην παηδί, «Δλλέα κνλάδεο θαη κία αθφκε κνλάδα
πφζεο ζα είλαη;» ηαλ ιέεη ην παηδί, «10», ν δάζθαινο αληηθαζηζηά ηηο ελλέα κνλαδηαίεο
ράληξεο κε κία κφλν ξάβδν ησλ 10 ραληξψλ. Γείρλεη ηε ξάβδν ηεο κηαο δεθάδαο θαη ιέεη ζην
παηδί, «Με κηηα αθφκα ράληξα ζα ήηαλ δέθα ράληξεο ή κηα δεθάδα».

Δηθφλα 4. Αληηζηνίρηζε ραληξψλ θαη έγρξσκσλ πιαθηδίσλ κε ηα αξηζκεηηθά ςεθία, ε νπνία βνεζά ηα παηδηά λα
ζπλδέζνπλ ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια κε ηα αληίζηνηρα πιήζε ραληξψλ.
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Ζ Μνληεζζνξηαλή δηδαζθαιία θαζνδεγεί ζηαδηαθά ηα παηδηά λα «δνπλ» ηε ζχλδεζε κεηαμχ
νινέλα πην αθεξεκέλσλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηα
έγρξσκα πιαθίδηα κε ηα αξηζκεηηθά ςεθία παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα παηδηά,
ζπλδένληαη ξεηά κε ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο αξηζκεηηθψλ κεγεζψλ, νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ λσξίηεξα, ηηο ρξπζέο ράληξεο. Αξρηθά, ν δάζθαινο ππελζπκίδεη ζηα παηδηά
ησλ ραληξψλ (κηα ράληξα είλαη κηα κνλάδα, δέθα ράληξεο ζε κηα ζηήιε είλαη κηα δεθάδα, θ.ιπ.).
ηε ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4, ηα πιαθίδηα κε ηα ςεθία ησλ αξηζκψλ ηνπνζεηνχληαη
αθξηβψο κπξνζηά απφ ηηο ράληξεο κε ην ίδην πιήζνο, ν δάζθαινο εθθσλεί ηνλ αξηζκφ πνπ
απνηππψλεηαη ζην πιαθίδην. Απηφ ην είδνο άκεζεο αληηζηνίρηζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ
ιεθηηθή εμήγεζε, είλαη αθξηβψο ην είδνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξηζκψλ, πνπ έρεη δηαπηζησζεί
εξεπλεηηθά φηη βνεζά ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ πψο ζπλδένληαη δχν αλαπαξαζηάζεηο
(Richland et al., 2007).
πκπέξαζκα
Παξά ηελ επξχηαηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηε πξψηκε
παηδηθή ειηθία, νη δηαπηζηψζεηο ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο
απηήο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ είλαη αληηθαηηθέο.
Μηα πξφζθαηε κεγάιε κεηα-αλάιπζε εξεπλψλ πνπ ζπλέθξηλαλ ηε δηδαζθαιία κε ή ρσξίο
ρεηξαπηηθά πιηθά έδεημε φηη ε δηδαζθαιία κε ρεηξαπηηθά πιηθά ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή γηα
παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 3 θαη 6 εηψλ, κε πνιχ κηθξέο ζεηηθέο θαη κεξηθέο θνξέο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο (Carbonneau et al. ., 2013). Δπνκέλσο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο λα ζθεθηνχλ πξνζεθηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ρεηξαπηηθά πιηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ
ψζηε λα πξνσζνχλ ηε κάζεζε θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαθείο εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο.
Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ππάξρεη απμεκέλε αλαγλψξηζε φηη ε έξεπλα ηεο γλσζηαθήο
επηζηήκεο κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (π.ρ. Bransford, Brown,
& Cocking, 2000; Newcombe et al., 2009; Siegler, 2003). Πξαγκαηηθά, ην πεδίν απηφ έρεη
ζπζζσξεχζεη ζεκαληηθή γλψζε πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε φια ηα κηθξά παηδηά λα απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο καζεκαηηθψλ (Laski
et al., 2013· Siegler, 2003). ε απηφ ην άξζξν, επαλεμεηάζακε ηα επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαηά ηελ
πξψηκε παηδηθή ειηθία, πξνζδηνξίδνληαο ηέζζεξηο γεληθέο αξρέο: (α) Υξήζε ηνπ ρεηξαπηηθνχ
πιηθνχ κε ζπλέπεηα, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, (β) Ξεθίλεκα κε πιηθά ηα νπνία
αλαπαξηζηνχλ κε μεθάζαξν ηξφπν ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ ρξήζε πιηθψλ κε πην αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο, (γ) Απνθπγή ρξήζεο δηδαθηηθψλ
πιηθψλ ηα νπνία κνηάδνπλ κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα ή έρνπλ άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ θαη (δ) Παξνρή ζαθψλ εμεγήζεσλ ζηα παηδηά γηα ηε ζρέζε
κεηαμχ ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.
Ζ έξεπλα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο δηαπηζηψλεη φηη ε δηδαζθαιία πνπ αθνινπζεί απηέο ηηο αξρέο
γηα ηε ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξα επίπεδα κάζεζεο
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ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηελ δηδαζθαιία πνπ δελ αθνινπζεί απηέο ηηο αξρέο.
Ζ Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία
ρξεζηκνπνηεί ηα ρεηξαπηηθά δηδαθηηθά πιηθά κε ηξφπν ζπλεπή κε απηέο ηηο αξρέο θαη ηα παηδηά
πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο επηδεηθλχνπλ πςειά επίπεδα
καζεκαηηθψλ επηηεπγκάησλ (Lillard, 2012; Lillard & Else-Quest, 2006). Χζηφζν, ηα
παξαδείγκαηα ηεο Μνληεζζνξηαλήο δηδαθηηθήο πνπ πξναλαθέξζεθαλ απεηθνλίδνπλ κφλν κηα
πξνζέγγηζε γηα ην πψο απηέο νη αξρέο κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζηελ πξάμε.
Οπνηνδήπνηε πξφγξακκα πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο κπνξεί λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο απηέο θαη,
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κέζα απφ ζρεηηθά κηθξέο αιιαγέο ζηελ πξάμε. Γηα παξάδεηγκα,
γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ίδηα ή παξφκνηα ρεηξαπηηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φηη ε δηδαζθαιία εμειίζζεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ζε αθεξεκέλεο
αλαπαξαζηάζεηο ελλνηψλ ζε κηα Μνληεζζνξηαλή ινγηθή, ηα πξνγξάκκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ
λα επηηξέςνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη ζηνπο δαζθάινπο δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ
θαη ζρνιηθψλ ηάμεσλ λα επηιέμνπλ απφ θνηλνχ ηα ρεηξαπηηθά δηδαθηηθά πιηθά θαη ηε δηαδνρή ζηε
ρξήζε ηνπο ζε θάζε επίπεδν.
Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα δηδαθηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία ελφο ηππηθνχ
ζρνιείνπ έρνπλ ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ, νη δάζθαινη
ζα κπνξνχζαλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ή λα εμαιείςνπλ ηε ρξήζε ζεκαηηθψλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ
ζηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απαξίζκεζε,
φπσο πιαζηηθά αξθνπδάθηα) θαη λα πεξηνξηζηνχλ ζηε ρξήζε ελφο ή δχν απιψλ ρεηξαπηηθψλ
πιηθψλ (π.ρ. ξάβδνη Κνπηδελέ ή κάξθεο). Απιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηδαζθαιία πνπ βαζίδνληαη
ζηηο αξρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνχκελα είλαη πηζαλφ λα απμήζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη
λα εληζρχζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο θαη γεληθφηεξα ζηα καζεκαηηθά.
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εκεηώζεηο ηνπ Μεηαθξαζηή
1. (ηΜ) ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ρεηξαπηηθά πιηθά απνθαινχληαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ
ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ηα παηδηά κέζα απφ ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο λα κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ, λα
απνθηήζνπλ ή λα δηεξεπλήζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο ή δηαδηθαζίεο θαη λα εθηειέζνπλ
δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ βαζηζκέλα ζε αληηιεπηηθά (νπηηθά, απηηθά ή, γεληθφηεξα,
αηζζεηεξηαθά) ζηνηρεία. .
2.

(ηΜ) Ζ γλσζηαθή επηζηήκε (cognitive science) είλαη ην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε ηε
κειέηε ηνπ λνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ. Δμεηάδεη ηε θχζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο λφεζεο θαη ηε
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ζπκπεξηθνξά, κε εζηίαζε ζην πσο ην λεπξηθφ ζχζηεκα αλαπαξηζηά, επεμεξγάδεηαη θαη
κεηαζρεκαηίδεη ηηο πιεξνθνξίεο.
3. (ηΜ) Ζ Θεσξία ηεο θπζηθά θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο (physically distributed learning) πξνηάζεθε
απφ ηνπο Martin and Schwartz (2005) γηα λα εξκελεχεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε δξάζε θαη ζηελ
λφεζε. Γηαηχπσζαλ έλα πιαίζην γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ καζαίλνπλ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηψληαο
θπζηθά αληηθείκελα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν δηαζηάζεηο: ηε ζηαζεξφηεηα ή ηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ «πεξηβάιινληνο» θαη ηε
ζηαζεξφηεηα ή ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ηδεψλ ελφο αηφκνπ. Με δπν ιφγηα ν φξνο «θπζηθά
θαηαλεκεκέλε κάζεζε» αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαηλνκέλσλ θαηά ηα νπνία θπζηθνί ρεηξηζκνί
ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο νδεγνχλ ζε κάζεζε θαη αιιαγέο ζηε ζθέςε (Martin, T. &
Schwartz, D. L. (2005). Physically distributed learning: Adapting and reinterpreting physical
environments in the development of fraction concept. Cognitive Science, 29, 587–625).
4. (ηΜ) Ζ ζεσξία ηεο δηπιήο αλαπαξάζηαζεο, κία απφ ηηο γλσζηαθέο ζεσξίεο, ππνζέηεη θαη αλαιχεη
ηελ χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ άλζξσπν. Σν πξψην ζχζηεκα απνηειεί
ηε ιεθηηθά πξνζβάζηκε κλήκε ε νπνία αλαθαιείηαη ζπλεηδεηά, ελψ ην δεχηεξν απνηειεί ηελ
πεξηζηαζηαθά πξνζβάζηκε κλήκε, ε νπνία παξακέλεη ζην αζπλείδεην θαη ελεξγνπνηείηαη αζπλείδεηα
κε αθνξκή κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Brewin CR, Dalgleish T, Joseph S. A dual representation
theory of posttraumatic stress disorder. Psychological Review 1996, 103:670-686).
5. (ηΜ) Με βάζε ζρεηηθέο έξεπλεο ζρεηηθά µε ηηο ζρέζεηο ζθέςεο, νµηιίαο θαη ρεηξνλνµηψλ, νη
ρεηξνλνκίεο ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, φπσο απεηθνληζηηθέο, µεηαθνξηθέο, δεηθηηθέο,
ξπζµηθέο ή ζπλδεηηθέο ρεηξνλνµίεο. πλδεηηθέο είλαη νη ρεηξνλνκίεο πνπ «δείρλνπλ» κε ηα ρέξηα ηε
ζρέζε κηαο ηδέαο κε κηα άιιε ηδέα, ελφο αληηθεηκέλνπ κε έλα άιιν αληηθείκελν, κηαο ηδέαο θαη ελφο
αληηθεηκέλνπ θ.ν.θ.
Μεηάθξαζε & εκεηώζεηο:
Γεκήηξεο Υαζάπεο
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