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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Γ.Δ. Μπίκος)

2.1  Ο συνυπολογισμός των αναγκών των μαθητών 
 στη στοχοθεσία της διδασκαλίας, η διαφοροποιημένη 
 διδασκαλία και το portfolio του μαθητή

Ένας σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μα-
θηματικών είναι η διερεύνηση από τον εκπαιδευτικό των ουσιαστικών ανα-
γκών των μαθητών του. Ωστόσο, πριν αναφερθούμε σε αυτές, επισημαίνου-
με το εξής: Ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό «τμήμα» των αναγκών των 
ανθρώπων, άρα και των μαθητών, είναι αυστηρά ατομικές ή προσωπικές. Τα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, όμως, δεν κάνουν αναφορά σε αυτές∙ εί-
τε γιατί ο συντάκτης τους θεωρεί –και είναι– πολύ δύσκολο για τον εκπαιδευ-
τικό του ελληνικού σχολείου να τις προσδιορίσει (κυρίως λόγω του πλήθους 
των μαθητών κάθε τμήματος), είτε γιατί θεωρεί δεδομένο ότι ο εκπαιδευτι-
κός (θα) το κάνει από μόνος του επειδή το αξιώνει η παιδαγωγική ηθική του 
και η επαγγελματική του δεοντολογία ή η επαγγελματική του ευσυνειδησία. 

Στα Προγράμματα Σπουδών, λοιπόν, υπονοείται η έννοια του «μέσου» 
μαθητή η οποία είναι, στην ουσία, κενή περιεχομένου ως προς τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες κάθε μαθητή χωριστά, αλλά και, γενικότερα, ως προς το ατο
μικό προφίλ του εκπαιδευόμενου. Έτσι, το μόνο προφίλ για κάθε μαθητή το 
οποίο σχηματοποιεί (αν και –συχνά και εν πολλοίς– ασυνείδητα) στη σκέψη 
του ο διδάσκων είναι, αναγκαστικά, αυτό που στοιχειοθετείται από τη στο-
χοθεσία του μαθήματος∙ δηλαδή αυτό που η διδακτική στοχοθεσία επιδιώ-
κει να διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός ως «καλλιεργητής» των προσωπικοτή-
των των μαθητών. Στην καλύτερη δε περίπτωση, βλέπει κάθε μαθητή του 
ως ένα άτομο το οποίο όποια χαρακτηριστικά και αν έχει ως πρόσωπο (τα 
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(Α. Μητρογιαννοπούλου)

1. Σύνδεση Μαθηματικών και καθημερινότητας: 
Διδασκαλία Μαθηματικών μέσω επίλυσης προβλημάτων 

της καθημερινής ζωής

Η σύνθεση των τμημάτων στα σχολεία είναι κυρίως mixed ability class∙ δη-
λαδή υπάρχουν μαθητές διαφόρων γνωσιακών επιπέδων, συνήθως «αδύνα-
τοι» και ενίοτε χαρισματικοί. Μάλιστα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί 
ότι χρόνο με τον χρόνο το επίπεδο φθίνει και ότι οι μαθητές παρουσιάζουν 
όλο και περισσότερο μαθησιακές δυσκολίες, πιστοποιημένες ή μη.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης και των 
νέων εννοιών μέσα από προβλήματα της καθημερινής ζωής βοηθά τους 
μαθητές, και ιδιαίτερα τους «αδύνατους», σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Ειδικά στα ΕΠΑΛ στα οποία, κατά γενική ομολογία, φοιτούν «αδύ-
νατοι» μαθητές, για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών προσφέρε-
ται η συσχέτισή τους με τομείς και ειδικότητες και, φυσικά, με θέματα από 
την καθημερινότητα, όπως τα επόμενα.

Οι σκάλες1

Όλοι έχουμε ανεβοκατέβει σκάλες και άλλες είναι άνετες και ξεκούρα-
στες (ειδικά στην ανάβαση), ενώ άλλες, είναι το αντίθετο. Ορισμένες, μά-
λιστα, δίνουν την εντύπωση ότι θα πέσει κανείς, όταν τις κατεβαίνει! Γιατί 
άραγε;

Στην κατασκευή κλιμάκων (όπως αποκαλούνται τεχνικά οι σκάλες) ισχύ-
ουν κάποιοι μαθηματικοί κανόνες, απλοί αλλά σημαντικοί, για την άνοδο 
και κάθοδο, αν και όποτε χρησιμοποιούνται. Δύο σημαντικά στοιχεία είναι 
το ύψος (υ) και το πλάτος (π) κάθε σκαλιού, όπως φαίνονται στην παρακάτω 
εικόνα:

1. Περισσότερα για το θέμα αυτό βλ. στo Μητρογιαννοπούλου, 2004.
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Αυτά τα δυο μεγέθη μάλιστα καθορίζουν την κλίση της σκάλας.

Ας πάρουμε τις σκάλες μεταξύ δύο ορόφων.

Οι Α και Β φαίνεται να είναι πιο άνετες, αλλά απαιτούν περισσότερο χώ-
ρο σε ένα κτίριο (κλιμακοστάσιο). Συνήθως εφαρμόζεται μια μέση λύση 
για τεχνικούς / οικονομικούς λόγους, οπότε προκύπτει μια σκάλα λιγότερο 
άνετη και ξεκούραστη. Όμως ο αριθμός των σκαλιών είναι πάντα ακέραιος, 
όπως και το ύψος / πλάτος είναι ίδιο σε κάθε σκαλί. Μάλιστα όσο μικραίνει 
το μήκος της σκάλας τόσο μεγαλώνει το ύψος, οπότε η ανάβαση είναι δύ-
σκολη και κουραστική.
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Η ασφάλεια μιας σκάλας εξαρτάται από την κλίση της και για τον υπο-
λογισμό της λαμβάνεται υπόψη το μήκος του βηματισμού ενός ενήλικα σε 
επίπεδο έδαφος (62 cm) και ισχύει η σχέση π + 2υ = 62 cm (αν π = 28, τότε 
υ = 17), δηλαδή όσο χαμηλότερο το ύψος τόσο πιο πλατιά τα πατήματα 
(κτίρια Μεσαίωνα-Αναγέννησης). 

Στις σημερινές κατασκευές το ύψος κάθε σκαλιού δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τα 18 cm. Δεδομένου ότι το σύνηθες ύψος κάθε ορόφου είναι 3,06 
cm, τότε τα σκαλιά σε κάθε όροφο είναι 17 (ή 18, αν το ύψος τους είναι 17 
cm). Σε μεγάλα κτίρια όμως μπορεί να μεσολαβήσει και πλατύσκαλο. Από 
κατασκευαστική εμπειρία μια άνετη σκάλα έχει κλίση ½, δηλαδή εφω = ½, 
οπότε υ / π = ½ και ω = 27ο.

Οι στροφές2

Όταν κινούμαστε με αυτοκίνητο, ορισμένες φορές (ιδιαίτερα σε επαρχι-
ακούς δρόμους) αισθανόμαστε έντονα κάποιες στροφές. Μάλιστα όσο πιο 
«κλειστή» είναι μια στροφή τόσο πιο επικίνδυνη είναι. Αυτό το γεγονός σχε-
τίζεται με τα Μαθηματικά και μάλιστα με γεωμετρικά μεγέθη γνωστά, όπως 
η ακτίνα και η γωνία.

 Ας παρατηρήσουμε τη μορφή ενός δρόμου, όπως στην επόμενη εικόνα, 
όπου φαίνεται να αποτελείται από τμήματα δακτυλίων, που κάθε ένα κα-
θορίζεται από τόξα ομόκεντρων κύκλων με κέντρα Ο1, Ο2, Ο3 αντίστοιχα :

Το εμβαδό του τμήματος ΜΑΒΝ είναι η διαφορά των κυκλικών τομέων 
Ο1ΝΒ και Ο1ΜΑ. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας κυκλικού τομέα ισχύει 
ο τύπος Ε = πρ2μ/360ο, ενώ για το μήκος τόξου ο τύπος S = 2πρμ/360o. Και 
στους δυο τύπους τα μεγέθη που μεταβάλλονται είναι η επίκεντρη γωνία 
(μ) και η ακτίνα (ρ).

2. Πλήρη ανάπτυξη αυτού του θέματος βλ. στο Μητρογιαννοπούλου, 2003.
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Στα επόμενα σχήματα οι επίκεντρες γωνίες είναι ίδιες, αλλά οι ακτίνες 
διαφέρουν. Όσο πιο μικρή η ακτίνα τόσο πιο κλειστή η στροφή. 

  

Οι στέγες3

Η διδασκαλία για την εφαπτόμενη στο σχολικό εγχειρίδιο πραγματεύε-
ται το θέμα της κλίσης ενός δρόμου. Εδώ προτείνεται η προσέγγισή της με 
το παράδειγμα της κατασκευής μιας στέγης μέσα από έναν διάλογο.

Ο Κωστής, μαθητής Γ΄ Γυμνασίου, το καλοκαίρι που έκανε διακοπές στο 
«πατρικό» του μπαμπά του βοηθούσε τον παππού του, ο οποίος με το συνερ-
γείο του έφτιαχνε στέγες. Τότε για πρώτη φορά, παρατηρώντας μια τέτοια κα-
τασκευή, του δημιουργήθηκαν απορίες, και άρχισε να ρωτά τον παππού του. 

(Κ: Κωστής – Π: παππούς)
Κ: Αφού θέλουμε να φτιάξουμε στέγη, γιατί μετράμε το δάπεδο;
Π: Α! Έτσι κάναμε πάντα. Έτσι έκανε και ο αρχιμάστορας που με είχε από μικρό 

στη δούλεψή του.
Κ: Και μετά τι γίνεται;
Π: Αυτό που βρίσκουμε το πολλαπλασιάζουμε με το 0,40.
Κ: Και γιατί το κάνουμε αυτό; Πού το βρήκαμε το 0,40;
Π: Στη χώρα μας έχει παρατηρηθεί ότι η καλύτερη κλίση είναι 40%, δηλαδή 

αυτή που αντιστοιχεί σε γωνία 22° περίπου.
Κ: Ναι, εγώ όμως βλέπω ότι οι στέγες στα σπίτια δεν είναι ίδιες, αλλά ακόμα 

και σ’ ένα σπίτι μπορεί να μην είναι ίδιες.
Π: Πολύ σωστά, διότι κατασκευάζονται ανάλογα με την περιοχή και τις καιρι

κές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτήν, ή και με τις προτιμήσεις των ιδιο
κτητών. Α, τώρα που θυμήθηκα! Τον περασμένο μήνα φτιάξαμε μία στέγη 
που απ’ τη μία άκρη είχε κλίση 40% και από την άλλη 30%.

3. Για τη μαθηματική πραγμάτευση του θέματος βλ. Μητρογιαννοπούλου, 2002.
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Κ: Δηλαδή πώς;
Π: Κάναμε με τον ίδιο τρόπο την προηγούμενη δουλειά.
Κ: Ναι, αλλά γιατί κάνετε αυτόν τον πολλαπλασιασμό;
Π: Αυτό μάλλον εσύ πρέπει να μου το πεις! Δεν το έχετε μάθει στο σχολείο; Για 

σκέψου!!!

Ο Κωστής αρκετά προβληματισμένος προσπάθησε να δει τι από αυτά 
που είχαν κάνει θα τον βοηθούσε στη σκέψη του. Άσε που θυμήθηκε και τα 
λόγια της καθηγήτριάς του που τους έλεγε ότι τα Μαθηματικά μας βοηθούν 
να αντιμετωπίζουμε και προβλήματα καθημερινά∙ και μάλιστα κατασκευα-
στικά. Σκέφτηκε λοιπόν πολύ γύρω από την έννοια της κλίσης, θυμήθηκε 
μερικά πράγματα που είχε κάνει στο σχολείο, πήρε χαρτί και μολύβι και, στο 
τέλος, αναφώνησε «Το βρήκα!» Τι βρήκε άραγε; Ποια είναι η μαθηματική 
εξήγηση;

Οι γέφυρες4

Η παρουσίαση του θέματος μπορεί να αρχίσει με χειραπτική διαδικασία, 
όπου οι μαθητές πειραματιζόμενοι διαπιστώνουν ποια μορφή χαρτιού στέ-
κεται καλύτερα σε οριζόντια θέση.

Στη συνέχεια, μέσα από τον σχετικό τύπο έρχεται η μαθηματική αιτιο-
λόγηση για τη διαπίστωση ότι εκείνο που επηρεάζει τη σταθερότητα του 
χαρτιού, οπότε και την κατασκευή μιας γέφυρας, είναι κυρίως το ύψος.

Κατασκευή ορθής γωνίας5

Συνήθως στη σχολική Γεωμετρία το πυθαγόρειο θεώρημα χρησιμοποι-
είται για να διαπιστωθεί αν ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο, δηλαδή αν μια 
γωνία του είναι ορθή. Αυτή ακριβώς η πρόταση του αντιστρόφου θεωρή-
ματος αποτελεί και τη βάση για τις κατασκευές. Τα παράθυρα, οι πόρτες, οι 

4. Για αναλυτική παρουσίαση του θέματος και τη μαθηματική του ερμηνεία βλ. Μητρο-
γιαννοπούλου, 2000.

5. Την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του θέματος βλ. στα Μητρογιαννοπούλου, 2001 και 
2011, σ. 132-137.
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τοίχοι, όλα έχουν ορθές γωνίες. Κυρίως στα οικόπεδα που χρειάζονται ορ-
θές γωνίες για τη χάραξη μιας νέας οικοδομής, απαιτείται η εφαρμογή του 
πυθαγορείου θεωρήματος για τον σχηματισμό ορθής γωνίας.

Μάλιστα η παρουσίαση του θέματος μπορεί να αρχίσει με το εξής ερώ-
τημα προς τους μαθητές:

«Πώς θα σχεδιάσουμε ορθή γωνία σε ένα οικόπεδο και, μάλιστα, με ανώμα
λο έδαφος;» 

Ενδεχομένως κάποιοι να προτείνουν το τρίγωνο (εννοώντας προφανώς 
τον γνώμονα). Η έκφρασή τους όμως δεν θα αποπνέει σιγουριά, διότι, φυσι-
κά, αντιλαμβάνονται πως αυτό το γεωμετρικό όργανο δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί σε ένα ανώμαλο έδαφος. Επιπλέον, η επιφάνεια είναι τόσο μεγάλη σε 
αντίθεση με αυτή ενός τετραδίου, οπότε η κατασκευή θα ήταν μη ακριβής 
ή και αδύνατη.
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2. Διδασκαλία Μαθηματικών σε ΕΠΑΛ: 
Συνδυάζοντας τα Μαθηματικά με μαθήματα 

τομέων και ειδικοτήτων

Μια πρόταση διδασκαλίας που είναι ειδικά διαμορφωμένη ώστε να ταιριά-
ζει απόλυτα με τα Μαθηματικά που διδάσκονται στα ΕΠΑΛ βασίζεται στη 
σύνδεση ορισμένων ενοτήτων τους με τα αντικείμενα διαφόρων τομέων 
και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα ανά τάξη:

Α΄ ΕΠΑΛ

Άλγεβρα: 
Εξισώσεις (3ο) 
Συναρτήσεις (6ο)

Φυσική: 
Νόμος Hook (σ. 37)

Γεωμετρία:
Εφαπτόμενα τμήματα (3.15)
Απλές γεωμ. κατασκευές (3.17)

Φυσική: 
Εύρεση κέντρου βάρους (σ. 79)

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας:
Ένταση (σ. 28), R = p * l / s (σ. 34)
Νόμος Ωμ (σ. 46), I = U / R (σ. 46)
P = W / t (σ. 81), W = U * I * t (σ. 90)

Εισαγωγή στη Μηχανολογία:
Μαθηματικές σχέσεις (σ. 31-32), 
Έργο (σ. 62)
Έργο ελατηρίου W = ½ * k * l 2 (σ. 67)
Διαστολή στερεών Δl =a * l * Δθ (σ. 261)
Ειδική Θερμότητα Q = c * m * Δθ (σ. 270)
 
Τεχνικό σχέδιο: Γεωμετρικές κατασκευές (3.5) 
Χάραξη εφαπτομένης κύκλου 
Κατασκευή τριγώνων 

Τεχνική Μηχανική - Αντοχή Υλικών
(Μηχανολογία Α΄ - Β΄ Τάξη)
Κέντρο Βάρους (σ. 77)

Β΄ ΕΠΑΛ

Άλγεβρα: 
Τριγωνομετρικοί αριθμοί (3.1) και 
Μελέτη γραφικών παραστά-
σεων (3.4)

Γεωμετρία:
Βαρύκεντρο ή Κέντρο βάρους 
τριγώνου (5.7)

Τοπογραφία:
Βασικές σχέσεις σε τρίγωνα (σ. 34)
(ημω, συνω)

Τεχνική Μηχανική - Αντοχή Υλικών
(Μηχανολογία Α΄ - Β΄ Τάξη)
Κέντρο Βάρους (σ. 77)
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3.2  Τρόποι και μέσα απομνημόνευσης της διδασκόμενης ύλης 

3.2.1  Τεχνικές απομνημόνευσης της ύλης των Μαθηματικών

Ως γνωστό, η «εγκαθίδρυση» της γνώσης στη μακρόχρονη μνήμη εξασφα-
λίζεται μόνο με την «επανάληψη» της διαδικασίας πρόσκτησης της γνώσης, 
γενικά, ή, της επίλυσης μιας άσκησης (ή ενός συνόλου όμοιων ασκήσεων), 
της ανάγνωσης ή της μελέτης ενός κειμένου ή μιας λυμένης άσκησης, ειδι-
κότερα.

Ορισμένες, λοιπόν, χρήσιμες συμβουλές προς τους μαθητές μας που αφο-
ρούν τον τρόπο μελέτης και απομνημόνευσης πληροφοριών ή διαδικασιών 
επίλυσης προβλημάτων στα Μαθηματικά είναι οι εξής: 
•	 Όταν μελετούν ή παρακολουθούν μια παρουσίαση, να κρατούν σημειώ-

σεις μόνο για τα βασικά-ουσιώδη. Στη συνέχεια, κατά τη μελέτη τους –που 
δεν πρέπει να απέχει πολύ, χρονικά, από την παρουσίαση– να συμπληρώ-
νουν τις λεπτομέρειες. 

•	 Πρέπει να χρησιμοποιούν μνημονικές στρατηγικές, όπως η χρήση ακρω-
νύμων ή λέξεων και φράσεων που είναι συναφείς με το καινούριο το οποίο 
καλούνται να απομνημονεύσουν. 
Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, ότι έχει σημασία και η «θέση» που κατα-

λαμβάνουν τα δεδομένα. Γιατί όπως οι άνθρωποι βρίσκουν εύκολα στον 
χώρο τους ένα αντικείμενο όταν είναι πάντα τοποθετημένο σε μια συγκε-
κριμένη θέση, με τον ίδιο τρόπο ανακαλούν ευκολότερα και γρηγορότερα 
–αλλά και προσθέτουν νέες έννοιες στην «αλυσίδα» ή στο παζλ των γνώσε-
ών τους–, και τα στοιχεία που έχουν «στο μυαλό τους», αν τα έχουν «απο-
θηκεύσει» στη σκέψη τους με μία σειρά και στο πλαίσιο μιας αλληλουχίας 
εννοιών.

Επίσης, χρήσιμες συμβουλές για τον εκπαιδευτικό είναι οι ακόλουθες:
•	 Ενώ περιγράφει τη διαδικασία επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήμα-

τος, μπορεί να καταγράφει τα βήματα που ακολουθεί ως λογική συνέχεια 
ενεργειών και σε συνοπτική μορφή, αποφεύγοντας τις περιττές λεπτο-
μέρειες. Όταν θα έχει γίνει κατανοητή η λογική σειρά των ενεργειών από 
τον μαθητή, τότε θα μπορεί να μάθει και περαιτέρω λεπτομέρειες για 
καθένα από τα επιμέρους βήματα. Με αυτόν όμως τον τρόπο θα κατα-
νοήσει καλύτερα το συνολικό νόημα του θέματος που πραγματεύεται.

•	 Κατά την επίλυση ενός προβλήματος μπορεί να ζητά από τον μαθητή να 
προσδιορίσει τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος με σαφή-
νεια και πληρότητα. Στη συνέχεια, να του ζητά να περιγράφει κάθε βήμα 
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που εκτελεί και να εξηγεί/αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έκανε 
τη συγκεκριμένη επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει να σκέπτεται 
κριτικά.

•	 Κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, βοηθά ο συνδυασμός των εννοι-
ών με συναφή σχήματα ή εικόνες (βλ. και την αξία της αρχής της εποπτι
κότητας – δηλαδή της χρήσης των εποπτικών μέσων στη διδασκαλία). Το 
ανθρώπινο μυαλό έχει εκπαιδευτεί να παρατηρεί εικόνες από το φυσικό 
περιβάλλον και να τις απομνημονεύει με λογικά σχήματα συσχετίζοντάς 
τα με προηγούμενα. Έτσι, π.χ. όταν ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθη-
τές του τις ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου, είναι χρήσιμο για αυτούς 
να μπορούν να παρατηρούν συγχρόνως στον πίνακα ένα ισοσκελές τρί-
γωνο ή να βλέπουν εικόνες από την πραγματική ζωή μιας κατασκευής σε 
σχήμα ισοσκελούς τριγώνου. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα μπορού-
σε –στο στάδιο της εφαρμογής και με κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα 
εργασίας– να ζητήσει από τους μαθητές του, π.χ. να ανακαλύψουν ισο-
σκελή τρίγωνα σε μια εικόνα καταγράφοντας τις ιδιότητές τους.

3.2.2  Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας των Μαθηματικών

Eποπτικό μέσο διδασκαλίας αποκαλείται οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιή-
σει ο εκπαιδευτικός στη διδασκαλία με σκοπό να αυξήσει ή να διαμορφώσει 
θετικά τα αισθητηριακά κανάλια πρόσληψης της διδασκόμενης ύλης, θεω-
ρώντας ότι κάτι τέτοιο βελτιώνει το μαθησιακό αποτέλεσμα.1 

Πέρα όμως από τη χρήση των συνηθισμένων εποπτικών μέσων διδα-
σκαλίας –όπως είναι ο πίνακας, ο διαδραστικός πίνακας κτλ.– ο εκπαιδευτι-
κός οφείλει να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις 
στην τεχνολογία και τα λογισμικά που θα ενισχύσουν τη διδασκαλία του. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:
 y Βάσεις δεδομένων όπως ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ερμηνευτικά λεξικά 

κ.λπ.
 y Το διαδίκτυο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως οι δικτυακές πύλες
 y Συστήματα σύγχρονης λήψης και απεικόνισης (αισθητήρες, Interface, Η/Υ 

– λογισμικό)

1. Για το ποια είναι τα εποπτικά μέσα και για τον ρόλο τους, βλ., ενδεικτικά, Κασσωτάκης, 
Φλουρής, 2013: 517-536. 
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3.2  Τρόποι και μέσα απομνημόνευσης της διδασκόμενης ύλης 

3.2.1  Τεχνικές απομνημόνευσης της ύλης των Μαθηματικών

Ως γνωστό, η «εγκαθίδρυση» της γνώσης στη μακρόχρονη μνήμη εξασφα-
λίζεται μόνο με την «επανάληψη» της διαδικασίας πρόσκτησης της γνώσης, 
γενικά, ή, της επίλυσης μιας άσκησης (ή ενός συνόλου όμοιων ασκήσεων), 
της ανάγνωσης ή της μελέτης ενός κειμένου ή μιας λυμένης άσκησης, ειδι-
κότερα.

Ορισμένες, λοιπόν, χρήσιμες συμβουλές προς τους μαθητές μας που αφο-
ρούν τον τρόπο μελέτης και απομνημόνευσης πληροφοριών ή διαδικασιών 
επίλυσης προβλημάτων στα Μαθηματικά είναι οι εξής: 
•	 Όταν μελετούν ή παρακολουθούν μια παρουσίαση, να κρατούν σημειώ-

σεις μόνο για τα βασικά-ουσιώδη. Στη συνέχεια, κατά τη μελέτη τους –που 
δεν πρέπει να απέχει πολύ, χρονικά, από την παρουσίαση– να συμπληρώ-
νουν τις λεπτομέρειες. 

•	 Πρέπει να χρησιμοποιούν μνημονικές στρατηγικές, όπως η χρήση ακρω-
νύμων ή λέξεων και φράσεων που είναι συναφείς με το καινούριο το οποίο 
καλούνται να απομνημονεύσουν. 
Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, ότι έχει σημασία και η «θέση» που κατα-

λαμβάνουν τα δεδομένα. Γιατί όπως οι άνθρωποι βρίσκουν εύκολα στον 
χώρο τους ένα αντικείμενο όταν είναι πάντα τοποθετημένο σε μια συγκε-
κριμένη θέση, με τον ίδιο τρόπο ανακαλούν ευκολότερα και γρηγορότερα 
–αλλά και προσθέτουν νέες έννοιες στην «αλυσίδα» ή στο παζλ των γνώσε-
ών τους–, και τα στοιχεία που έχουν «στο μυαλό τους», αν τα έχουν «απο-
θηκεύσει» στη σκέψη τους με μία σειρά και στο πλαίσιο μιας αλληλουχίας 
εννοιών.

Επίσης, χρήσιμες συμβουλές για τον εκπαιδευτικό είναι οι ακόλουθες:
•	 Ενώ περιγράφει τη διαδικασία επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήμα-

τος, μπορεί να καταγράφει τα βήματα που ακολουθεί ως λογική συνέχεια 
ενεργειών και σε συνοπτική μορφή, αποφεύγοντας τις περιττές λεπτο-
μέρειες. Όταν θα έχει γίνει κατανοητή η λογική σειρά των ενεργειών από 
τον μαθητή, τότε θα μπορεί να μάθει και περαιτέρω λεπτομέρειες για 
καθένα από τα επιμέρους βήματα. Με αυτόν όμως τον τρόπο θα κατα-
νοήσει καλύτερα το συνολικό νόημα του θέματος που πραγματεύεται.

•	 Κατά την επίλυση ενός προβλήματος μπορεί να ζητά από τον μαθητή να 
προσδιορίσει τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος με σαφή-
νεια και πληρότητα. Στη συνέχεια, να του ζητά να περιγράφει κάθε βήμα 


