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Πρόλογος 

 
Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία εστιάζεται στο λάθος και συγκεκριμένα 

στο  μαθηματικό  λάθος.1  Το  μαθηματικό  λάθος  έχει  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στη  σχολική 

επίδοση  του  μαθητή  και  συνδέεται  στενά  με  τη  σχολική  αποτυχία.  Επομένως,  είναι 

σημαντικό,  καταρχήν,  να αντιμετωπιστεί με σωστό τρόπο από τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, 

δεν  αρκεί  απλά  μια  σωστή  “αντιμετώπιση”.  Το  λάθος  μπορεί  να  αποτελέσει  πηγή 

πολλαπλών ωφελειών για τη μάθηση. Όμως, για να προκύψουν αυτές θα πρέπει πρώτα ο 

εκπαιδευτικός  να  το  τοποθετήσει  σε  ένα  διαφορετικό  πλαίσιο  από  εκείνο  στο  οποίο  το 

λάθος  θεωρείται  ως  κάτι  “κακό”  και  “απορριπτέο”.  Κάτω  από  μια  τέτοια  προοπτική  ο 

εκπαιδευτικός καλείται να “διαχειριστεί” και όχι απλά να «αντιμετωπίσει» το λάθος. 

Αν  η  διαχείριση  του  λάθους  των  μαθητών  πρόκειται  να  ενταχθεί  στη  «στρατηγική»  του 

εκπαιδευτικού,  o  σχεδιασμός  της  θα  πρέπει  να  στηριχθεί  στη  φύση  του  γνωστικού 

αντικειμένου,  στις  θεωρίες  μάθησης  και  γενικότερα  στα  δεδομένα  των  επιστημών  της 

ψυχολογίας  και  της  παιδαγωγικής.  Στην  εργασία  αυτή  επιχειρείται  μια  συστηματική 

προσπάθεια  σε  αυτή  την  κατεύθυνση:  Αφού  αποσαφηνιστεί  η  έννοια  και  η  φύση  της 

μαθηματικής  γνώσης,  αναλυθούν  οι  βασικές  θεωρίες  μάθησης  και  προσδιοριστούν  οι 

βασικές  αιτίες  του  λάθους,  θα  προταθούν  συγκεκριμένες  στρατηγικές  διαχείρισης  του 

μαθηματικού λάθους με τη βοήθεια ενδεικτικών παραδειγμάτων. 

 

 

 

 

                                                 
1 Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 
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Εισαγωγή 

 
Το  λάθος  είναι  αναπόσπαστο  συστατικό  της  ζωής  του  ανθρώπου.  Αποτελεί  ίσως  τον  πιο 

αλάνθαστο μάρτυρα των περιορισμένων γνωστικών του αποθεμάτων. Η ζωή μας θα ήταν 

πολύ ευκολότερη αν το λάθος ήταν κάτι που θα έπρεπε να αποφύγουμε. Γιατί να μην είχε 

ανακαλυφθεί μια “επιστήμη  του αλάθητου”; Όλοι θα είχαν κίνητρο να οδηγήσουν όλους 

στην ανακάλυψη και τη σπουδή του αλάθητου οπότε και η ανθρωπότητα σχετικά εύκολα 

θα  κατόρθωνε  να  αντιμετωπίσει  ριζικά  τουλάχιστο  τα  προβλήματα  που  σήμερα  την 

απασχολούν. 

Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όπως φαίνεται, όπου δεν υπάρχει 

το  λάθος  δεν  υπάρχει  η  μάθηση.2  Το  λάθος  είναι  συνυφασμένο  με  τη  διαδικασία 

ανακάλυψης  της  γνώση άρα  και  με  την  ίδια  τη  γνώση  και  την  επιστήμη. Ωστόσο,  αν  και 

είναι βέβαιο ότι ένα τμήμα των επιστημονικών πορισμάτων που έχουμε στη διάθεσή μας 

σήμερα πρόκειται να καταρριφθεί στο μέλλον από νέα πορίσματα, είναι λιγότερο βέβαιο 

ότι και το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αντίστοιχα δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι 

το  παιδί  μπορεί  να  προσεγγίσει  τη  γνώση  μέσα  από  μια  διαδικασία  που  θα  εμπεριέχει 

αναπόφευκτα κάποια λάθη (λιγότερα ή περισσότερα).3 Όπως ο άνθρωπος, δια μέσου των 

αιώνων  μέσα  από  μια  διαδικασία  σωστού  –  λάθους  έχει  κατορθώσει  να  αυξήσει  τις 

γνώσεις  του,  έτσι  και  το  παιδί,  σύμφωνα με  την  κονστρουκτιβιστική  (ή  εποικοδομιστική) 

προσέγγιση  της  μάθησης,  μέσα  από  μια  διαδικασία,  όχι  παρόμοια  αλλά  με  αρκετές 

ομοιότητες  με  την  παραπάνω,  καλείται  να  χτίσει  ένα  δυναμικά  εξελισσόμενο  σώμα 

γνώσεων.  

Ενώ  η  επιστήμη  προχωρά  μέσα  από  μια  διαδικασία  συνεχούς  αυτοδιόρθωσης4,  οι 

διδακτικές μέθοδοι που βασίστηκαν σε θεωρίες μάθησης που κυριάρχησαν στο παρελθόν 

                                                 
2 Βλέπε, για παράδειγμα, Σφυρόερα (2003). Το λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας. 
3 Η εργασία των Καλδρυμίδου, Οικονόμου, Οικονόμου, Τζεκάκη (1997) μελετά τις αντιλήψεις υποψήφιων 
εκπαιδευτικών πάνω σε αυτό το θέμα. (http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/4097)  
4 Βλέπε για παράδειγμα Cipra (1985). 
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και εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη διδακτική πράξη στις μέρες μας, θεωρούν 

και  πραγματεύονται  το  λάθος  του  μαθητή  ως  μια  ανεπιτυχή  και  ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά.  Σύμφωνα  με  τη  συμπεριφοριστική  προσέγγιση,  το  λάθος  συνιστά  μια 

αρνητική ενίσχυση και ο μαθητής πρέπει να το αποφύγει.  

Σήμερα  το  λάθος  θεωρείται  παιδαγωγικό  και  μαθησιακό  εργαλείο.  Η  ανακαλυπτική 

προσέγγιση  στη  μάθηση  και  γενικότερα  η  αναγνώριση  της  σημασίας  της  συμμετοχικής 

δραστηριότητας  των  μαθητών  κατά  τη  διδασκαλία,  δείχνουν  ξεκάθαρα  την  προδιάθεση 

που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί προς τα λάθη των μαθητών τους. Βέβαια θα πρέπει 

να  ληφθούν  υπόψη  μια  σειρά  από  παράγοντες  της  σύγχρονης  ζωής  που  επιδρούν  στο 

περιβάλλον  του  σχολείου,  στη  διδασκαλία  και  τη  μάθηση,  οι  οποίοι  εμποδίζουν  πολλές 

φορές  στην  πράξη  την  κίνηση  προς  τη  σωστή  κατεύθυνση.  Για  παράδειγμα,  η  αξία  που 

αποδίδει  ο  σύγχρονος  άνθρωπος  στην  επιτυχία,  την  οποία  συνήθως  συνδέει  με  την 

επίτευξη του σωστού αποτελέσματος με το λιγότερο κόπο (και η αξιολόγηση που βασίζεται 

στο αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία)  και η ποσοτική σε βάρος  της ποιοτικής  γνώσης, 

τον οδηγούν να θεωρεί το λάθος ως εμπόδιο γενικά στη ζωή του.  

Αν  και  η  θετική  προδιάθεση  του  εκπαιδευτικού  απέναντι  στο  λάθος  του  μαθητή  του 

αποτελεί μια στάση με ευεργετικά αποτελέσματα για το κλίμα στην σχολική τάξη και  την 

ενθάρρυνση του μαθητή για περαιτέρω προσπάθεια, δεν εξαντλεί τις δυνατότητες για την 

πλήρη  εκμετάλλευση  του  λάθους  στη  διαδικασία  της  μάθησης.  Επίσης,  δεν  υπάρχει  μια 

μοναδική  ορθή  στρατηγική  διαχείρισης  του  λάθους5.  Για  να  διαμορφώσουμε  μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για το λάθος και τη διαχείρισή του από τον εκπαιδευτικό θα πρέπει 

να  το  εξετάσουμε  στο  πλαίσιο  του  συγκεκριμένου  γνωστικού  αντικειμένου,  σε  αυτή  την 

εργασία, των μαθηματικών. Στο πρώτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με θέματα που σχετίζονται 

με τη φύση της μαθηματικής γνώσης, στο δεύτερο αναλύουμε τις δύο βασικότερες θεωρίες 

μάθησης,  τα αντίστοιχα μοντέλα διδασκαλίας και τη θέση του λάθους σε αυτά, στο τρίτο 

κάνουμε μια συνοπτική αναφορά στη θεωρία των Καταστάσεων, στο τέταρτο παραθέτουμε 

τις  βασικότερες  αιτίες  του  λάθους  και  στο  πέμπτο  κεφάλαιο  προτείνουμε  συγκεκριμένες 

στρατηγικές  διαχείρισης  του  μαθηματικού  λάθους  και  προσφέρουμε  ενδεικτικά 

παραδείγματα. Πριν προχωρήσουμε, ωστόσο, θεωρούμε σημαντικό να περιεργαστούμε το 

παρακάτω ερώτημα.  

                                                 
5 Βλέπε, για παράδειγμα, Καλδρυμίδου Μ., Οικονόμου Α., Οικονόμου Π., Τζεκάκη Μ (1997) 
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Ένα αρχικό ερώτημα  

Ένα θεμελιώδες ερώτημα που αφορά κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι το “γιατί;”. Ο 

λόγος  για  τον οποίο  ξεκινάμε μια προσπάθεια,  είτε πνευματική  είτε σωματική  επηρεάζει 

ουσιαστικά  το  κίνητρο  να  φέρουμε  σε  πέρας  την  αποστολή  που  μας  ανατίθεται  και  την 

αποτελεσματικότητα της συνολικής προσπάθειας που θα καταβάλλουμε. 

Στην  προκειμένη  περίπτωση  το  ερώτημα  που  μας  απασχολεί  είναι  “γιατί  μαθαίνουμε 

μαθηματικά;”  Το  ερώτημα  αυτό  αφορά  και  τον  εκπαιδευτικό  και  το  μαθητή.  Αφορά  το 

μαθητή  στο  βαθμό  που  η  συνειδητοποίηση  της  χρησιμότητας  των  μαθηματικών  θα 

ενισχύσει  το  κίνητρο  και  την  προσπάθεια  του  για  την  ανάπτυξη  των  μαθηματικών  του 

γνώσεων.  Αν  δεν  έχει  πεισθεί  για  την  αξία  τους  ή  αν  “τα  φοβάται”  τότε  είτε  θα 

αδιαφορήσει είτε θα προσπαθήσει λιγότερο ή/και με ακατάλληλο τρόπο (απομνημόνευση) 

να τα αντιμετωπίσει. 

Σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό, η απάντηση στο ερώτημα δίνει μια πρώτη κατεύθυνση για 

τους  διδακτικούς  στόχους  που  θα  θέσει  και  τις  μεθόδους  διδασκαλίας  που  θα 

ακολουθήσει. Αν, για παράδειγμα, στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες ως 

προς  τη  διενέργεια  υπολογιστικών πράξεων  τότε  πρωτεύοντα  ρόλο αποκτούν  ικανότητες 

όπως η συγκέντρωση και η απομνημόνευση, ώστε να αποφεύγονται τα υπολογιστικά λάθη. 

Σε  ένα  τέτοιο πλαίσιο,  το  λάθος αποτελεί  ένα  εμπόδιο στη  γνώση,  την όποια  γνώση.  Αν, 

αντιθέτως, ο βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση λογικής σκέψης και κρίσης, η ανάπτυξη 

της  ικανότητας  αφαίρεσης  και  γενίκευσης  και  η  απόκτηση  στοιχείων  όπως  πειθαρχία, 

ακρίβεια, σαφήνεια, δηλαδή ικανοτήτων γενικής αξίας  (Krutetskii, 1976) τότε πρωτεύοντα 

ρόλο  παίζει  η  καλλιέργεια  μιας  ερευνητικής  τάσης  και  διάθεσης,  ο  πειραματισμός,  η 

ανακαλυπτική μάθηση.6  Σε αυτό  το πλαίσιο ο ρόλος  του λάθους αναβαθμίζεται. Αντί  για 

εμπόδιο  στη  γνώση,  αποτελεί  μέσο  για  να  οδηγηθεί  ο  μαθητής  στη  γνώση,  όπως  ο 

ερευνητής στην ανακάλυψη. 

Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να επιλέξει αν θα εστιάσει σε πρακτικούς ή σε μορφωτικούς 

σκοπούς,  θα  πρέπει,  επίσης,  να  λάβει  υπόψη  τις  απαιτήσεις  που  απορρέουν  από  το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Η ανάγκη για κάλυψη συγκεκριμένης έκτασης ύλης αποτελεί έναν 

σημαντικό  περιορισμό  που  αφορά  το  γενικότερο  σχεδιασμό  της  “στρατηγικής”  του.  Ένα 

                                                 
6 Για μια πιο εκτεταμένη συζήτηση βλέπε Τουμάσης (1994). 
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“φορτωμένο”  αναλυτικό  πρόγραμμα  αναγκαστικά  θα  περιορίσει  το  χρόνο  που  έχει  στη 

διάθεσή του για την εφαρμογή μεθόδων που εστιάζουν σε ποιοτικά στοιχεία της μάθησης 

(ανακαλυπτική μάθηση), μέθοδοι που γενικά είναι χρονοβόρες (χωρίς να υπονοούμε ότι η 

ποιοτική  μάθηση  δεν  μπορεί  να  είναι  επιτευχθεί  σε  κάποιο  βαθμό  και  στα  πλαίσια 

αναλυτικών προγραμμάτων που δίνουν προτεραιότητα στην ποσοτική μάθηση). 

Κλείνουμε την εισαγωγική αυτή ενότητα τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον 

εκπαιδευτικό  η  αποσαφήνιση  των  δικών  του  στόχων  αναφορικά  με  τις  ικανότητες  που 

θέλει οι μαθητές του να έχουν αναπτύξει στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι στόχοι αυτοί 

διαμορφώνουν  τις  προσδοκίες  του  αναφορικά  με  τη  δραστηριότητα  των  μαθητών, 

καθορίζουν τον τρόπο αξιολόγησης των επιδόσεών τους και, το σημαντικότερο, τον τρόπο 

αντιμετώπισης των λαθών τους τόσο από τον ίδιο όσο και από τους μαθητές, επηρεάζοντας 

έτσι και την μελλοντική τους προσπάθεια και επίδοση. 
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Κεφάλαιο 1: Η Φιλοσοφία των μαθηματικών και το λάθος  

 

Η Φιλοσοφία των μαθηματικών και το λάθος 

 

Η διαχείριση  του λάθους ως  τμήμα της συνολικής διδακτικής προσέγγισης είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη  με  το  περιεχόμενο  και  τη  μορφή  της  μαθηματικής  εκπαίδευσης  και  το 

φιλοσοφικό  υπόβαθρο  των  μαθηματικών,  το  οποίο  ασκεί  καθοριστική  επίδραση  στον 

τρόπο διδασκαλίας τους.7 Σύμφωνα με τον Thom (1973) “όλη η μαθηματική παιδαγωγική, 

ακόμα κι αν είναι σπάνια συνεκτική, βασίζεται σε μια φιλοσοφία των μαθηματικών” (σελ. 

204). Επομένως, σε ένα πρώτο στάδιο θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τα κύρια φιλοσοφικά 

ερωτήματα που αφορούν τη φύση των μαθηματικών, την προέλευση και τις υποθέσεις στις 

οποίες  βασίζονται  και  οι  βασικές  κατευθύνσεις  που  απορρέουν  σε  επίπεδο  διδακτικής 

πράξης.   

1.1 Η φύση της μαθηματικής γνώσης  

Η  μαθηματική  γνώση  αποτελείται  από  ένα  σύνολο  προτάσεων  που  αποδεικνύονται  στη 

βάση  συγκεκριμένων  τεχνικών  και  διαδικασιών  που  στηρίζονται  στη  λογική  και  όχι  στην 

εμπειρία,  καθιστώντας  την  έτσι  αντικειμενική  και  βέβαιη  γνώση.  Η  μαθηματική  γνώση 

αποτελεί  a  priori  γνώση  αφού  οι  προτάσεις  εξάγονται  μέσα  από  μια  παραγωγική 

διαδικασία  (απόδειξη) χωρίς τη μεσολάβηση της παρατήρησης. Στη βάση των προτάσεων 

βρίσκεται  ένα  αξιωματικό  σύστημα,  ένα  σύστημα  λογικών  προτάσεων  που  προηγούνται 

των  προτάσεων  που αποδεικνύονται  με  βάση  τα  αξιώματα  και  ένα  σύνολο από  κανόνες 

συμπερασματολογίας. Η αλήθεια μιας πρότασης σχετίζεται με το αξιωματικό σύστημα στο 

οποίο τοποθετείται.  

                                                 
7 Βλέπε, για παράδειγμα, Steiner (1987). Για μια εκτεταμένη συζήτηση βλέπε Τουμάσης (1994). 
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Η  παραπάνω  αντίληψη  για  τη  δομή  της  μαθηματικής  γνώσης  διαπνέει  τη  λογική  με  την 

οποία έχουν γραφτεί  τα περισσότερα βιβλία και μαθηματικά άρθρα.  Επίσης, αποτελεί  τη 

βάση του παραδοσιακού μοντέλου μάθησης που ασκεί κυρίαρχο ρόλο στην σχολική πράξη 

ακόμη και σήμερα. Η σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη των φιλοσοφικών απόψεων για τα 

μαθηματικών θα μας δώσει μια πρώτη εντύπωση για τις επιρροές τους στην διαμόρφωση 

των θεωριών μάθησης και την θέση του λάθους του μαθητή μέσα σε αυτές. 

1.2 Λογικισμός, φορμαλισμός και ενορατισμός  

Για αιώνες η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι η μαθηματική γνώση αποτελείται από αμετάβλητες, 

διαχρονικές  και  βέβαιες  αλήθειες.  Η  απόλυτη  άποψη  για  τα  μαθηματικά  δοκίμασε 

σημαντικές  αμφισβητήσεις  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα,  με  την  εμφάνιση  ενός  πλήθους 

παραδόξων, αντινομιών και αντιφάσεων. Από  την προσπάθεια για  την αντιμετώπιση  των 

παραδόξων που κλόνισε τις μέχρι τότε στέρεες βάσεις της μαθηματικής γνώσης προέκυψαν 

οι  τρεις  βασικές  Σχολές  του  λογικισμού,  του  φορμαλισμού  και  του  ενορατισμού.  Στόχος 

τους ήταν να αποκαταστήσουν την βεβαιότητα της μαθηματικής γνώσης.  

Η  Σχολή  των  λογικιστών,  με  βασικούς  εκπροσώπους  τους μαθηματικούς  και φιλόσοφους 

Russell και Whitehead προσπάθησε να θεμελιώσει τα μαθηματικά στη λογική. Στόχος ήταν 

να εκφραστούν τα μαθηματικά σε όρους της λογικής οπότε η βεβαιότητα της μαθηματικής 

γνώσης να αναχθεί στη βεβαιότητα της λογικής. Ωστόσο, η χρήση μη‐λογικών αξιωμάτων, 

όπως  το  αξίωμα  του  απείρου,  ανέτρεπε  τις  φιλοδοξίες  της  Σχολής  αυτής,  αφού 

αποδεικνυόταν  ότι  η  λογική  από  μόνη  της  δεν  μπορεί  να  προσφέρει  μια  ολοκληρωμένη 

βάση για τη μαθηματική γνώση.  

Η  φορμαλιστική  Σχολή,  θεμελιωτής  της  οποίας  είναι  ο Hilbert,  επιδίωξε  να  αναγάγει  τη 

μαθηματική γνώση ως αποτέλεσμα της μελέτης τυπικών, συμβολικών συστημάτων. Στόχος 

ήταν  η  θεμελίωση  των  μαθηματικών  όχι  σε  μια  λογική  βάση,  αλλά  σε  ένα  σύνολο  προ‐

λογικών  σημείων  ή  συμβόλων  και  σε  πράξεις  που  τα  συνδέουν.  Το  ενδιαφέρον  εδώ 

εστιάζεται στο θέμα της συνέπειας της μαθηματικής θεωρίας, γεγονός που μετατόπισε τη 

δραστηριότητα των φορμαλιστών στην αξιωματική θεμελίωση. Αποτέλεσμα ήταν η πλήρης 

τυποποίηση  και  η  αφαίρεση  από  το  περιεχόμενο  των  μαθηματικών  εννοιών  κάθε 

χαρακτηριστικού που συνδέεται με  τη διαίσθηση και  τη φαντασία  και η αναγνώριση  της 

απόδειξης  ως  του  μοναδικού  έγκυρου  εργαλείου  για  τη  μελέτη  και  την  αποκάλυψη  της 
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μαθηματικής  αλήθειας.  Τελικά  τα  θεωρήματα  του Godel  οδήγησαν  στην  κατάρριψη  των 

ισχυρισμών των φορμαλιστών. 

Η Σχολή των ενορατιστών ή ιντουισιονιστών, ιδρυτής της οποίες είναι ο Brouwer, απέρριψε 

τη δυνατότητα να θεμελιωθούν τα μαθηματικά πάνω σε ένα και μοναδικό σύστημα αφού 

τα  ίδια  τα  μαθηματικά  είναι  αποτέλεσμα  μιας  δημιουργικής  δραστηριότητας.  Η 

προσκόλληση στην άποψη ότι η διαίσθηση αποτελεί  τη μόνη πηγή μαθηματικής σκέψης, 

ωστόσο,  οδήγησε  του  ενορατιστές  να  αποκλείσουν  ένα  σημαντικό  τμήμα  γενικά 

παραδεκτής μαθηματικής γνώσης και στην σταδιακή απομόνωσή τους από τη μαθηματική 

κοινότητα  –  αν  και  θεωρήματα  όπως  του  Σταθερού  Σημείου  του  Brouwer  βρήκαν 

σημαντικές  εφαρμογές  σε  θεωρίες  των  Οικονομικών  και  στη  Θεωρία  Παιγνίων,  που 

βρίσκονται στο προσκήνιο της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. 

1.3 Ημιεμπειρικισμός  

Την  μεγάλη  αλλαγή  στη  φιλοσοφία  των  μαθηματικών  σημείωσε  ο  ημιεμπειρικισμός  του 

Ούγγρου φιλόσοφου των μαθηματικών και της επιστήμης  Imre Lakatos. Η φιλοσοφία των 

μαθηματικών  πριν  τον  Lakatos  είχε  βασικό  στόχο  τη  θεμελίωση  των  μαθηματικών  σε 

βάσεις που  δεν θα μπορούσαν  να  επιτρέψουν  την αμφισβήτηση  της απόλυτης αλήθειας 

τους. Μετά τον Lakatos η μαθηματική γνώση κατέστη επισφαλής.  

Σύμφωνα  με  τον  Popper,  οι  νόμοι  που  διέπουν  τη  φυσική  πραγματικότητα  είναι 

ανεξάρτητοι  από  τον  ανθρώπινο  νου  και  υπακούουν  σε  μια  τάξη  διαφορετική  από  αυτή 

που  αντιλαμβάνεται  ο  άνθρωπος  μέσω  της  εμπειρίας  του. H  συνεχιζόμενη  επιστημονική 

έρευνα, η οποία εμπλουτίζεται με νέες εμπειρίες, καθιστά αργά ή γρήγορα ανακριβείς τις 

θεωρίες  που  κατασκευάζει  ο  άνθρωπος.  Με  αυτό  τον  τρόπο  προχωρά  η  επιστήμη. 

Επηρεασμένος  από  την  φιλοσοφία  του  Popper  για  τις  φυσικές  επιστήμες,  ο  Lakatos 

προσέγγισε  τα  μαθηματικά  ως  μια  επιστήμη  οι  θεωρίες  της  οποίας  είναι  ανοικτές  στην 

αμφισβήτηση και στο λάθος. Σύμφωνα με τη θεωρία της διαψευσιμότητας του Popper, που 

διατύπωσε  στο  έργο  του  The  Logic  of  Scientific Discovery  (1934),  οι  προτάσεις  που  δεν 

μπορούν να ελεγχθούν εμπειρικά και, επομένως, δεν μπορούν να τεθούν σε διάψευση, δεν 

μπορούν  να  θεωρηθούν  επιστημονικές.  Συνεπώς,  οι  μαθηματικές  θεωρίες,  για  να 

δικαιολογούν  την  επιστημονική  τους  φύση,  δεν  θα  μπορούσαν  να  είναι  εντελώς 

απαλλαγμένες από την πιθανότητα λάθους.  
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Τις θεωρίες του ο Lakatos αναπτύσσει στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Αποδείξεις 

και ανασκευές” (1996). Σύμφωνα με αυτές, οι μαθηματικές θεωρίες ζυμώνονται μέσα από 

μια  διαδικασία  δυναμικής  αλληλεπίδρασης  των  ανθρώπων  που  ασχολούνται  με  την 

επίλυση  μαθηματικών  προβλημάτων.  Η  ανάπτυξη  των  μαθηματικών  θεωριών,  η 

μαθηματική ανακάλυψη περνά μέσα από μια μη  –  γραμμική διαδικασία,  η  οποία  ξεκινά 

από  ένα  πρόβλημα  ή  μια  εικασία,  προχωρά  ταυτόχρονα  σε  αναζήτηση  αποδείξεων  και 

αντιπαραδειγμάτων, από την οποία προκύπτουν νέες αποδείξεις οι οποίες εξηγούν παλιά 

αντιπαραδείγματα  ενώ  νέα  αντιπαραδείγματα  ανατρέπουν  παλιές  αποδείξεις.  Ο 

μηχανισμός παραγωγής της μαθηματικής γνώσης θεμελιώνεται σε μια ευρετική διαδικασία 

που βασίζεται στην άποψη ότι η εμπειρία μας διδάσκει διορθώνοντας τα λάθη μας. Τελικά, 

η γνώση αποτελείται από προτάσεις που προκύπτουν από την εμπειρία μας και επομένως 

μπορούν να συγκριθούν με αυτή και να απορριφθούν. 

1.4 Φιλοσοφία των μαθηματικών και η θέση του λάθους  

Οι προσεγγίσεις  του λογικισμού,  του φορμαλισμού και  του ενορατισμού βασίζονται στην 

ιδέα ότι η μαθηματική γνώση είναι απόλυτη, βέβαιη και αμετάβλητη, σε αντίθεση με τον 

ημιεμπειρικισμό.  Είναι  προφανές  ότι  η  υιοθέτηση  της  μιας  ή  της  άλλης  προσέγγισης 

σχετίζεται με τη γενικότερη φιλοσοφία της διδασκαλίας τους. Σύμφωνα με τις τρεις πρώτες 

προσεγγίσεις,  η  απόλυτη  φύση  των  μαθηματικών  δεν  αφήνει  πολλά  περιθώρια  για 

αμφισβήτηση  και  διαπραγμάτευση  μεταξύ  του  εκπαιδευτικού  και  του  μαθητή.  Από  την 

άλλη,  η  βασική  αρχή  οικοδόμησης  της  μαθηματικής  γνώσης  στην  οποία  στηρίζεται  ο 

ημιεμπειρικισμός διαπνέει και την διδασκαλία των μαθηματικών.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την φορμαλιστική προσέγγιση η οποία επηρέασε όσο καμία 

άλλη την μαθηματική εκπαίδευση κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα (για περισσότερες 

λεπτομέρειες  βλέπε  Τουμάση,  1994,  σελ.  91‐97),  η  αξία  της  μαθηματικής  γνώσης 

θεμελιώνεται στην έννοια της απόδειξης η οποία βασίζεται στους κανόνες της λογικής. Η 

χρήση  των  εποπτικών  μέσων,  των  διαγραμμάτων,  των  εικόνων,  της  διαίσθησης  και  της 

φαντασίας δεν προσφέρουν τίποτα στην αποδεικτική διαδικασία οπότε δεν έχουν θέση σε 

ένα  βιβλίο  ή  ακόμη  και  στη  διδασκαλία  των  μαθηματικών.  Η  πλήρης  τυποποίηση  και  η 

αφαίρεση  από  το  περιεχόμενο  των  μαθηματικών  εννοιών  κάθε  χαρακτηριστικού  που 

συνδέεται  με  τη διαίσθηση  και  τη φαντασία,  μεταφέρθηκε  και  στα σχολικά μαθηματικά, 

όπου η μαθηματική γνώση παρουσιάζεται αυστηρά δομημένη, αφηρημένη και απόλυτη, με 
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στόχο την άρτια προετοιμασία των μαθηματικών του μέλλοντος και  εις βάρος του μέσου 

μαθητή. Φυσικά, το λάθος δεν έχει θέση στη φορμαλιστική θεώρηση, αφού τα μαθηματικά 

είναι το πρότυπο της τελειότητας. Το λάθος, απλά, δεν είναι άξιο λόγου αφού δεν έχει λόγο 

ύπαρξης στη μαθηματική τελειότητα. Αποτελεί ένα σημάδι ατέλειας και αδυναμίας, είναι 

κατακριτέο και γίνεται αντιληπτό ως σημάδι αποτυχίας. 

Στο  εντελώς  αντίθετο  άκρο  τοποθετούνται  οι  αρχές  που  διέπουν  τη  διδακτική  των 

μαθηματικών που είναι προσαρμοσμένη στο πνεύμα του ημιεμπειρικισμού. Ο μαθητής θα 

ανακαλύψει  τη  μαθηματική  γνώση  περνώντας  από  μια  διαδικασία  που  μοιάζει  με  την 

πορεία που ακολούθησε η ανάπτυξη και εξέλιξη της μαθηματικής γνώσης δια μέσου των 

αιώνων. Σε αυτό το ταξίδι ο μαθητής θα γευτεί τη χαρά της επιτυχίας και του λάθους, θα 

διαμορφώσει  απόψεις  τις  οποίες  θα  εξελίξει  κάτω  από  την  πίεση  νέων  δεδομένων  και 

καταστάσεων.  Με  λίγα  λόγια  ο  μαθητής  θα  οδηγηθεί  στη  γνώση  μέσα  από  διαδικασίες 

παρόμοιες  με αυτές  ενός  ερευνητή μαθηματικού,  χρησιμοποιώντας  τη  διαίσθηση  και  τις 

κοινωνικές του εμπειρίες, αλλά φυσικά μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον του σχολείου 

και  με  τη  καθοδήγηση  του  εκπαιδευτικού/διευκολυντή.  Σε  αυτή  τη  διαδικασία  η  οποία 

είναι  συνυφασμένη  με  την  κοινωνική  δραστηριότητα  του  μαθητή,  το  λάθος  αποκτά  μια 

ιδιαίτερη  παιδαγωγική  αξία  στην  οποία  θα  αναφερθούμε  λεπτομερέστερα  σε  επόμενο 

κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 2: Θεωρίες μάθησης, μοντέλα διδασκαλίας και λάθος 

 

Θεωρίες μάθησης, μοντέλα διδασκαλίας και λάθος 

 

Είδαμε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  ότι  η  γενικότερη  διδακτική  προσέγγιση  του 

εκπαιδευτικού  συνδέεται  άμεσα  με  μια  φιλοσοφία  των  μαθηματικών.  Αντίστοιχα,  οι 

μέθοδοι διδασκαλίας που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός συναρτώνται άμεσα με συγκεκριμένες 

θεωρίες  μάθησης.  Στο  κεφάλαιο  αυτό  αναλύουμε  τα  δύο  βασικότερα  μοντέλα 

διδασκαλίας,  το  μεταδοτικό  και  το  δομικό/κονστρουκτιβιστικό,  τις  θεωρίες  μάθησης  στις 

οποίες θεμελιώνονται και τη θέση του λάθους σε αυτές. Ολοκληρώνουμε το κεφάλαιο με 

μια αναφορά στις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο ελληνικό σχολείο. 

2.1 Ο Συνδετισμός του Thorndike 

Η θεωρία του συνδετισμού (connectionism) αποτελεί τη θεωρία μάθησης του Αμερικανού 

ψυχολόγου Edward Thorndike8 ο οποίος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιρροές στη 

διαμόρφωση  της  θεωρίας  μάθησης  του  συμπεριφορισμού.  Η  θεωρία  του  Thorndike 

πλαισιώνεται στη συνδετική σχέση μεταξύ εξωτερικού ερεθίσματος (Ε) και αντίδρασης (Α). 

Η  μάθηση  αποτελεί  ένα  αποτέλεσμα  της  αυτής  της  σχέσης,  βασιζόμενη  στην  ιδέα  ότι 

συγκεκριμένες αντιδράσεις λόγω της απόδοσης ανταμοιβών (θετική ενίσχυση) κυριαρχούν 

έναντι  άλλων  που  προκαλούν  την  τιμωρία  (αρνητική  ενίσχυση).  Η  χαρακτηριστικότερη 

θέση αυτής της προσέγγισης είναι ότι η μάθηση μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς χωρίς καμία 

αναφορά σε δεδομένα που αφορούν τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή.  

Η θεωρία του Thorndike συνίσταται σε τρεις βασικούς νόμους: 

                                                 
8 Στο βιβλίο του, Η ψυχολογία της αριθμητικής ο Thorndike (1922) παρουσίασε μερικές πρώτες αρχές της 
ψυχολογικής του θεωρίας για τη μάθηση.  
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1. Το νόμο του αποτελέσματος, σύμφωνα με τον οποίο οι αντιδράσεις σε μια κατάσταση 

που ακολουθούνται από μια ανταμοιβή ενισχύονται και προάγονται σε συνηθισμένες 

αντιδράσεις  σε  αυτή  την  κατάσταση.  Επίσης,  οι  αντιδράσεις  που  μειώνουν  την 

πιθανότητα για την επίτευξη μια θετικής ανταμοιβής μειώνονται σε ένταση.  

2. Το νόμο της εξάσκησης, σύμφωνα με τον οποίο οι συνδέσεις  (Ε‐Α)  ενδυναμώνονται 

με το πλήθος των εμφανίσεων της σύνδεσης Ε‐Α, την ισχύ και τη διάρκεια τους, ενώ 

διαφορετικά  ατονούν.  Η  επανάληψη,  εδώ,  έχει  το  χαρακτήρα  της  “πρακτικής 

εξάσκησης” η οποία έρχεται να ενισχύσει τη μάθηση.   

3. Την  αρχή  της  ετοιμότητας,  σύμφωνα  με  την  οποία  ένα  άτομο  μπορεί  να  μάθει  αν 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να δεχθεί το ερέθισμα. Οι μαθητές μαθαίνουν 

καλύτερα  αν  έχουν  κάποιο  λόγο  για  να  μάθουν,  αν  έχουν  επαρκές  κίνητρο.  Κάτι 

τέτοιο απλοποιεί και το έργο του εκπαιδευτικού. 

2.2 To μοντέλο μετάδοσης και η θέση του λάθους 

Τo παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας βασίζεται στην θεωρία του Thorndike. Ανάμεσα στις 

αρχές που το διέπουν, οι βασικότερες σχετίζονται με το τί θεωρείται μάθηση και πώς αυτή 

μπορεί  να  επιτευχθεί.  Συγκεκριμένα,  η  μάθηση  συνδέεται  άμεσα  με  την  εκμάθηση 

κανόνων και τεχνικών που μπορούν να μεταφερθούν άμεσα από τον εκπαιδευτικό, ενώ οι 

ικανότητες  των  μαθητών  αναπτύσσονται  μέσα  από  την  πρακτική  εξάσκηση  σε 

τυποποιημένες ασκήσεις για την επίλυση των οποίων βοηθά η απομνημόνευση η οποία και 

υποκινείται.  Ο  εκπαιδευτικός  έχει  τη  δυνατότητα  να  ρυθμίζει  άμεσα  τη  διαδικασία 

μετάδοσης  γνώσεων  μέσα  από  έναν  ακριβή  καθορισμό  ενός  συνόλου  δεσμών  που 

αφορούν  τη  γνώση  που  έχει  στόχο  να  μεταδώσει.  Η  μέθοδος  διδασκαλίας  σε  αυτό  το 

πλαίσιο είναι δασκαλοκεντρική ενώ ο ρόλος του μαθητή είναι παθητικός. Ο εκπαιδευτικός 

θεωρείται  αυθεντία  και  οι  μαθητές  οφείλουν  να  αναπαράγουν  τη  γνώση  όπως  αυτή 

υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια και μεταδίδεται από αυτόν στην τάξη. 

Η  κριτική  στη  θεωρία  μάθησης  του  Thorndike  που  αφορά  και  το  παραδοσιακό  μοντέλο 

διδασκαλίας συνοψίζεται στα εξής σημεία:  

1. Η παραγνώριση  των διαφορών μεταξύ ατόμων διαφορετικής ηλικίας σε ό,τι αφορά 

τις υπολογιστικές  ικανότητες και  τη νοητική λειτουργία γενικότερα. Όπως θα δούμε 
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παρακάτω, θεωρίες όπως αυτή του Piaget διακρίνουν συγκεκριμένα στάδια νοητικής 

ανάπτυξης.   

2. Η θεώρηση της πρακτικής εξάσκησης ως της βασικής μεθόδου για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών προάγει την απομνημόνευση τεχνικών διαδικασιών επίλυσης εις βάρος 

της κριτικής σκέψης και τελικά της πραγματικής γνώσης η οποία σχετίζεται άμεσα με 

την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε νέες καταστάσεις και όχι με τον εθισμό στη 

μηχανική εργασία. 

3. Η στατική θεώρηση των μαθηματικών ως βέβαιης στέρεης και αμετάβλητης γνώσης. 

Σε  επιστημολογικό  επίπεδο  μια  τέτοια  θεώρηση  που  θέτει  στο  περιθώριο  την 

“αμφιβολία” μειώνει το κίνητρο των μαθητών για έρευνα και μάθηση (Peirce, 1976). 

Στο  πλαίσιο  της  συνδετικής  θεωρίας  του  Thorndike  το  λάθος  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται 

αφού δεν αποτελεί  λόγο  για θετική ανταμοιβή.  Το μόνο που ενδιαφέρει  είναι  το σωστό. 

Στο  παραδοσιακό  μοντέλο  διδασκαλίας  το  λάθος  αποτελεί  “αμάρτημα”,  θεωρείται 

ασυμβίβαστο  με  την  ιδιότητα  του  καλού  μαθητή  δηλαδή  είναι  δείγμα  αδυναμίας  και 

αποτυχίας και πρέπει να αγνοείται ή/και να απορρίπτεται αφού αποτελεί εμπόδιο για τη 

μάθηση. Συνολικά, το λάθος αποδοκιμάζεται και αυτό έχει ως συνέπεια να προκαλεί στον 

μαθητή απογοήτευση και αποθάρρυνση, αποπροσανατολίζοντας τη δραστηριότητά του. Η 

στρέβλωση των κινήτρων του μαθητή μπορεί να τον οδηγήσει στην αποφυγή ενασχόλησης 

με ένα πρόβλημα απλά και μόνο για να αποφύγει την πιθανότητα λάθους και τις συνέπειές 

του (Ernest,1996). Μια τέτοια αντίληψη και αντιμετώπιση του λάθους δεν αφήνει, φυσικά, 

κανένα περιθώριο για ανάλυση, αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών και χρησιμοποίηση του 

με  στόχο  τη  βελτίωση  της  απόδοσης  του  μαθητή  και  της  μαθησιακής  διαδικασίας 

γενικότερα.    

2.3 Η αναπτυξιακή θεωρία του Piaget 

Τη  βάση  για  την  ανάπτυξη  των  σύγχρονων  θεωριών  μάθησης  παρέχει  η  θεωρία  των 

σταδίων  ανάπτυξης  του  Ελβετού  γενετικού  επιστημολόγου  Jean  Piaget.  Μια  από  τις 

σημαντικότερες συμβολές  του στην επιστήμη αφορά στη φύση των νοητικών διεργασιών 
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του  ατόμου.  Σύμφωνα  με  τη  γνωστική  –  εξελικτική  προσέγγιση  του  Piaget  η  νοητική 

ανάπτυξη του ανθρώπου περνά μέσα από τέσσερα στάδια9: 

1. Το αισθησιοκινητικό στάδιο 

2. Το προσυλλογιστικό στάδιο 

3. Το στάδιο των συγκεκριμένων λογικών νοητικών ενεργειών 

4. Το στάδιο των τυπικών – αφαιρετικών σκέψεων 

Για τον Piaget η νοημοσύνη γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία που βοηθά το άτομο να 

προσαρμοστεί  στο  περιβάλλον  του.  Η  γνώση  του  ατόμου  απεικονίζεται  σε  γνωστικά 

σχήματα  (ή  γνωστικές  δομές)  που  αποτελούν  οργανωμένα  σχέδια  δράσης  που 

χρησιμοποιεί  το  άτομο  για  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  της  κατάστασης  που  κάθε 

φορά  βρίσκεται.  Η  προσαρμογή  στο  περιβάλλον  γίνεται  μέσω  δύο  συμπληρωματικών 

ενεργειών,  της  αφομοίωσης  και  της  συμμόρφωσης.  Όταν  συναντά  μια  νέα  εμπειρία  το 

άτομο  την  αντιλαμβάνεται  με  βάση  τις  υπάρχουσες  γνωστικές  του  δομές.  Η  διαδικασία 

αυτή  ονομάζεται  αφομοίωση.  Στην  πορεία,  όμως,  κάτω  από  την  πίεση  αντιφάσεων  και 

ανισορροπιών που δημιουργούνται μεταξύ των καινούριων ερεθισμάτων και των γνώσεων 

που  ήδη  έχει,  το  άτομο  παρακινείται  –  από  την  εγγενή  τάση  του  για  τη  διατήρηση  μιας 

αρμονικής  σχέσης με  το περιβάλλον –  στη συμμόρφωση,  δηλαδή στην  τροποποίηση  των 

υπαρχουσών γνωστικών του δομών.   

Μερικές διαπιστώσεις που απορρέουν από τις θεωρίες του Piaget και θεωρούμε ότι πρέπει 

να αναφέρουμε σε αυτό σημείο είναι ότι: (α) η κατάκτηση της γνώσης πρέπει να περάσει 

μέσα  από  τη  σκέψη  και  την  ενέργεια  του  μαθητή,  οπότε  (β)  το  σχολείο  θα  πρέπει  να 

παρέχει  τις  συνθήκες  για  δημιουργική  ενασχόληση  των  μαθητών,  αφού  (γ)  η  απλή 

παρουσίαση και περιγραφή ενός συνόλου προτάσεων δεν εξασφαλίζει  την απόκτηση της 

αντίστοιχης γνώσης, οπότε (δ) ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να οργανώσει τη διδασκαλία του 

με τρόπο που θα επιτρέψει την ομαλή προσαρμογή των μαθητών του στις νέες απαιτήσεις, 

στις  νέες  γνώσεις.  Αντί  να  μεταδίδει  τη  γνώση,  ο  εκπαιδευτικός  αποκτά  το  ρόλο  του 

διευκολυντή της μάθησης.  

                                                 
9 Για μια ανάλυση βλέπε, για παράδειγμα, Shaffer (2004). 
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2.4 Κονστρουκτιβισμός 

Η αναπτυξιακή θεωρία του Piaget αποτέλεσε τη βάση για την κονστρουκτιβιστική θεωρία, 

τη σύγχρονη θεωρία για τη μάθηση και τη διδασκαλία.10 Η κεντρική ιδέα είναι ότι το παιδί 

δεν  μπορεί  να  μάθει  ως  παθητικός  αποδέκτης  των  πληροφοριών  που  του  μεταδίδει  ο 

εκπαιδευτικός αλλά κατανοεί τη γνώση σύμφωνα με τα δικά του γνωστικά αποθέματα και 

την  κατασκευάζει  ενεργητικά.  Στην  διαδικασία  κατασκευής  της  γνώσης  παίζει  σημαντικό 

ρόλο  η  αλληλεπίδραση  του  μαθητή  με  τις  κοινωνικές  ομάδες  στις  οποίες  ανήκει  και 

συμμετέχει  (για  παράδειγμα,  η  σχολική  τάξη).  Η  κονστρουκτιβιστική  αντίληψη  για  την 

εκπαίδευση  εξετάζει  την  ανάπτυξη  του  μαθητή  στο  κοινωνικό  και  πολιτισμικό  του 

περιβάλλον (Bereiter, 1994). 

Η  κονστρουκτιβιστική  θεωρία  στηρίζεται  στην  άποψη  ότι  είναι  αδύνατο  να  γνωρίσουμε 

άμεσα  μια  αντικειμενική  πραγματικότητα.  Οι  γνώσεις  μας  για  την  πραγματικότητα  είναι 

ουσιαστικά  θεωρίες  γύρω  από  αυτή,  δηλαδή  η  γνώση  αποτελεί  προϊόν  δικών  μας 

ενεργειών Confrey (1990). Σύμφωνα με τους Marlowe και Page (1998), η μάθηση σε όρους 

της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας είναι: 

1. η διαδικασία και το αποτέλεσμα αναζήτησης, ερμηνείας και ανάλυσης πληροφοριών,  

2. η  χρήση  των πληροφοριών  και  η  διαδικασία  σκέψης  για  την ανάπτυξη,  δημιουργία 

και μεταβολή  των  γνωστικών δομών που  χρησιμοποιούμε  για  να  κατανοήσουμε  τις 

έννοιες και τις ιδέες, και  

3. η  αναβάθμιση/αναπροσαρμογή  των  εμπειριών  μας  στη  βάση  των  προηγούμενων 

εμπειριών και γνώσεών μας σε σχέση με το υπό εξέταση αντικείμενο.  

Σύμφωνα  με  τον  Von  Glasersfeld  (Cardellini,  2006),  έναν  από  τους  θεμελιωτές  του 

ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού, η σχέση της θεωρίας αυτής με τη μάθηση συνοψίζεται 

στα εξής:  

(α)  Οι  μαθητές  πρέπει  μόνοι  τους  κυρίως  να  κατασκευάζουν  τις  λύσεις  των 

προβλημάτων που τους δίνονται.  

(β)   Δεν  τους βοηθά ο  εκπαιδευτικός με  το  να  τους  καθοδηγεί μέσα από μια διαδοχή 

βημάτων  στην  λύση,  γιατί  με  αυτόν  τον  τρόπο  τους  παρακινεί  να  αποστηθίσουν 

                                                 
10 Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση βλέπε Τουμάσης (1994) και Σκιαδαρέσης (2010). 
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τεχνικές  επίλυσης  που  δεν  μπορούν  να  εφαρμόσουν  σε  καταστάσεις  που 

προκύπτουν από (λίγο) διαφορετικά (διατυπωμένα) προβλήματα.  

(γ)   Η αποστήθιση αποτρέπει  την  κατανόηση,  η  οποία  είναι  πιο πιθανό  να  επιτευχθεί 

όταν οι μαθητές ξεκινούν με δοκιμή και λάθος. Αυτό θα τους κινήσει το ενδιαφέρον 

και θα δώσει την ευκαιρία στον καθηγητή να ενθαρρύνει  την προσπάθειά τους, η 

οποία θα τους οδηγήσει στη κατανόηση.  

(δ)   Όταν οι μαθητές κάνουν (αυτό που ο εκπαιδευτικός θεωρεί) λάθος ο εκπαιδευτικός 

θα  πρέπει  να  ερευνήσει  τις  βαθύτερες  αιτίες  τις  οποίες  θα  αναζητήσει  στη 

διαδικασία  σκέψης  του  μαθητή.  Πολύ  συχνά  η  επανεξέταση  των  βημάτων  που 

ακολούθησαν οι μαθητές για την επίλυση είναι αρκετή για να δουν ότι απαιτείται 

μια  διαφορετική  απάντηση.  Αυτή  η  διαδικασία,  βέβαια,  είναι  χρονοβόρα,  αλλά 

πολύ  σύντομα  οι  μαθητές  θα  αποκτήσουν  τη  συνήθεια  να  αναστοχάζονται  πάνω 

στις απαντήσεις τους και αυτό θα βοηθήσει να αποφεύγουν μελλοντικά λάθη.  

Ο Ριζοσπαστικός Κονστρουκτιβισμός βασίζεται στις δύο ακόλουθες υποθέσεις:  

(α)   η γνώση κατασκευάζεται ενεργητικά από το μαθητή και δεν απορροφάται παθητικά 

από το περιβάλλον και  

(β)   η  γνώση  είναι  το  αποτέλεσμα  μία  διαδικασίας  προσαρμογής  της  υπαρχόντων 

γνωστικών δομών. 

Ένα  από  τα  μειονεκτήματα  αυτής  της  προσέγγισης,  που  αποτελεί  και  αδυναμία  της 

θεωρίας  του  Piaget,  είναι  ότι  αγνοεί  την  επίδραση  του  κοινωνικού  περιβάλλοντος  στην 

μάθηση  και  γενικότερα  τις  κοινωνικές  παραμέτρους  της  μαθησιακής  διαδικασίας. 

Εστιάζοντας  αποκλειστικά  στο  μεμονωμένο  μαθητή  παραγνωρίζει  τη  σχέση  του  με  τον 

εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του. Ως αποτέλεσμα, η προσέγγιση του Ριζοσπαστικού 

Κονστρουκτιβισμού δεν έχει ερμηνευτική ικανότητα σε σχέση με τα κοινωνικά φαινόμενα 

που  αναπτύσσονται  στη  σχολική  τάξη.  Το  κενό  αυτό  ήρθε  να  καλύψει  ο Vygotsky  με  τη 

θεωρία του η οποία αναγνωρίζει το ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη μαθησιακή 

διαδικασία.  Η  κοινωνικοπολιτιστική  προσέγγιση  του  κονστρουκτιβισμού,  ή  κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός βασίζεται στις εξής θέσεις:  

(α)   η μάθηση είναι μια επικοινωνιακή δραστηριότητα,  
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(β)   η  οποία  απαιτεί  ανάλυση/μελέτη  της  γνώσης  στα  πλαίσια  συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων.  

Αναλυτικότερα,  σύμφωνα  με  τον  Vygotsky  (1986,  1978)  οι  πιο  ανεπτυγμένες  έννοιες 

εμφανίζονται  αρχικά  στα  πλαίσια  της  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης  και  γίνονται 

προσβάσιμες  από  το  μαθητή  σταδιακά,  δηλαδή  την  πρώτη  φορά  εμφανίζονται  σε 

κοινωνικό επίπεδο και τη δεύτερη φορά σε ατομικό. Κατά τον ίδιο τρόπο προκύπτουν και 

οι εννοιολογικές αλλαγές. Οι μαθητές ξεκινούν με κάποιες αυθόρμητες έννοιες, τις οποίες 

οργανώνουν οι επιστημονικές έννοιες που εισάγονται με την εκπαίδευση. Καταλυτικό ρόλο 

στο μετασχηματισμό της προϋπάρχουσας γνώσης παίζει η κοινωνική αλληλεπίδραση που 

λαμβάνει  χώρα  στα  πλαίσια  της  σχολικής  τάξης.  Η  Ζώνη  Επικείμενης  Ανάπτυξης  του 

Vygotsky, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των γνώσεων που κατέχει ο μαθητής και μπορεί να 

χρησιμοποιήσει  μόνος  του  και  της  εν  δυνάμει  γνωστικής  του  ικανότητας  (της  ικανότητάς 

του  να  επιλύει  προβλήματα  με  τη  βοήθεια  του  εκπαιδευτικού  ή  σε  συνεργασία  με 

συμμαθητές  του)  αποτελεί  το  πεδίο  στο  οποίο  θα  σημειωθεί  η  γνωστική  ανάπτυξη  σε 

συνάρτηση  με  την  επιτυχημένη  συμμετοχή  στην  ομάδα.  Δηλαδή,  η  διαδικασία  της 

αναδόμησης  της  γνώσης  που  προκύπτει  από  το  συνδυασμό  των  αυθόρμητων  και  των 

επιστημονικών εννοιών, λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της λειτουργίας της ομάδας μέσω της 

κοινωνικής  αλληλεπίδρασης  και  από  αυτή  εξαρτάται  και  ο  βαθμός  επιτυχίας  της 

μαθησιακής  διαδικασίας.  Η  θεωρία  του  Vygotsky  προσφέρει  μια  εντελώς  καινούρια 

θεώρηση στην εκπαίδευση και στα σχολικά δεδομένα, αφού προβάλλεται η αναγκαιότητα 

της οργάνωσης των μαθημάτων στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.  

2.5 Κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και η θέση του λάθους  

Η  διδασκαλία  που  βασίζεται  στον  κονστρουκτιβισμό  θέτει  για  τον  εκπαιδευτικό  τις  εξής 

προτεραιότητες:  δημιουργία προβληματικών  καταστάσεων που θα απαιτήσουν από  τους 

μαθητές  να  σκεφτούν,  να  εξερευνήσουν,  να  δοκιμάσουν,  να  συνθέσουν  και  να 

δημιουργήσουν με βάση  τις  προϋπάρχουσες  γνώσεις  τους. Οι  δραστηριότητες πρέπει  να 

οργανώνονται  με  τρόπο  ώστε  οι  μαθητές,  μέσα  από  τη  διαδικασία  αντιμετώπισης  και 

επίλυσης  των  (μαθηματικών)  προβλημάτων  να  καθίστανται  ικανοί  να  αξιολογούν  την 

εργασία  τους  και  να  αυτοδιορθώνονται.  Ο  εκπαιδευτικός  πρέπει  να  εξασφαλίζει  όλοι  οι 

μαθητές  να  συμμετέχουν  υπεύθυνα  σε  αυτές  τις  δραστηριότητες  σε  ένα  κλίμα  που 
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ενθαρρύνει  την  προσπάθεια,  την  εξερεύνηση,  την  ανακάλυψη  και  τη  μεταξύ  τους 

συνεργασία. 

Η θέση του λάθους στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση είναι, προφανώς, διαφορετική σε 

σχέση με  την παραδοσιακή αφού η προσπάθεια  του  εκπαιδευτικού  επικεντρώνεται στην 

οργάνωση  του  κατάλληλου  περιβάλλοντος  μάθησης  και  στην  καθοδήγηση/  διευκόλυνση 

των  μαθητών ως  προς  την  πορεία  τους  προς  τη  νέα  γνώση.  Η  στάση  του  εκπαιδευτικού 

απέναντι στα λάθη των μαθητών  του έχει υποστεί μια ριζική αλλαγή για δύο  τουλάχιστο 

λόγους:  

(α)   Από τη στιγμή που γίνεται σαφές ότι οι μαθητές θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν 

ως  ενεργοί  εξερευνητές  των  μαθηματικών  και  δεδομένης  της  λειτουργίας  του 

λάθους  στην  εξέλιξη  της  επιστήμης,  το  λάθος  του  μαθητή  όχι  μόνο  θεωρείται 

κατακριτέο  αλλά  είναι  απαραίτητο  συστατικό  της  όλης  διαδικασίας.  Άλλωστε, 

προκειμένου  να  συμβεί  η  εκμάθηση  δια  προσαρμογής  των  γνωστικών  δομών,  θα 

πρέπει  να  προϋπάρξει  η  ανισορροπία  δηλαδή  η  πρόκληση  μιας  κατάστασης  που 

περιέχει κάποιο λάθος.  

(β)   Από τη στιγμή που ο μαθητής αναλαμβάνει να αξιολογήσει την εργασία του και να 

τη  διορθώσει  με  τη  δική  προσπάθεια  χωρίς  την  άμεση  παρέμβαση  του 

εκπαιδευτικού,  ο  τελευταίος  απεμπλέκεται  από  τη  σχέση  μεταξύ  του  μαθητή  και 

του λάθους του. 

2.6 Η περίπτωση της Ελλάδας  

Η  “διαχείριση  του  λάθους”  στα  πλαίσια  των  κονστρουκτιβιστικών  προσεγγίσεων,  όπως 

εύκολα μπορεί να φανταστεί ο αναγνώστης, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θέμα που 

θα άξιζε να μελετηθεί μεμονωμένα, όπως επιχειρούμε να κάνουμε στην παρούσα εργασία. 

Στον ελληνικό χώρο, ωστόσο, η εικόνα είναι τέτοια που μάλλον επιτάσσει, τουλάχιστο στη 

Μέση  Εκπαίδευση,  να  εστιαστεί  η  προσοχή  τόσο  σε  επίπεδο  μεθόδων  διδασκαλίας  που 

ακολουθούνται όσο και στο ειδικότερο ζήτημα της διαχείρισης του λάθους των μαθητών. 

Στην υποενότητα αυτή θα γίνει μια σύνοψη της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα με 

βάση την παρούσα περιορισμένη βιβλιογραφία, αν και η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων 

πιστεύουμε  ότι  δεν  θα  προκαλέσει  την  έκπληξη  κάποιου  που  είχε  την  εμπειρία  της 

φοίτησης  σε  ένα  μέσο  ελληνικό  σχολείο.  Τέλος,  αν  η  ανάλυση  που  ακολουθεί  οδηγεί 
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επαγωγικά  σε  αρνητικά  συμπεράσματα  αυτά  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  πρέπει  να 

αποδοθούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας μας.  

(Ακόμη  και)  στις  μέρες  μας,  το  παραδοσιακό  μοντέλο  διδασκαλίας  κατέχει  στην  Ελλάδα 

κυρίαρχη  θέση  σε  σχέση  με  τις  κονστρουκτιβιστικές  προσεγγίσεις.  Σύμφωνα  με  τον 

Οικονόμου (1995) και τη Χαιρέτη (2009) πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική αντίληψη για 

το λάθος το οποίο ερμηνεύεται ως ένδειξη έλλειψης γνώσεων ή λανθασμένης κατανόησης 

και ως αποτέλεσμα ελλιπούς ενδιαφέροντος και προσπάθειας από την πλευρά του μαθητή. 

Η  επισήμανση  των  λαθών  γίνεται  πολλές  φορές  από  τον  εκπαιδευτικό,  ωστόσο,  η 

διόρθωση  συχνά  ανατίθεται  στους  μαθητές  –  κάτι  που  είναι  θετικό.  Συχνά  όταν  ο 

εκπαιδευτικός απευθύνει μια ερώτηση στους μαθητές τους παρέχει ελάχιστο χρόνο για να 

σκεφθούν  πριν  απαντήσουν,  ενώ  οι  απαντήσεις  επιβραβεύονται  εφόσον  ικανοποιούν 

απόλυτα  τον εκπαιδευτικό. Η λανθασμένη απάντηση σε μία  ερώτηση που έχει  τεθεί από 

τον  εκπαιδευτικό  απορρίπτεται  ή  αγνοείται  μέχρι  να  δοθεί  η  σωστή  (αναμενόμενη) 

απάντηση. Στην αξιολόγηση το λάθος έχει άμεση αρνητική επίπτωση στη βαθμολογία του 

μαθητή.11  

Στο  ελληνικό  σχολείο  φαίνεται  ότι  γενικά  δεν  ικανοποιούνται  οι  προϋποθέσεις  ώστε  να 

εφαρμοστούν οι κονστρουκτιβιστικές μέθοδοι διδασκαλίας. Οι υπεράριθμες τάξεις των 30 

μαθητών  και  η  έλλειψη  βασικών  υλικών  όπως,  για  παράδειγμα,  οι  ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, αποτελούν δύο τεχνικής φύσης παράγοντες. Επίσης, συνήθως η σύνδεση των 

μαθηματικών με την εμπειρία των μαθητών γίνεται μέσω της αντιπαραβολής περιπτώσεων 

από καθημερινές καταστάσεις (βλέπε, για παράδειγμα, Σκιαδαρέσης, 2010), ενώ σύμφωνα 

με  τον  Kynigos  κ.α.  (2009)  οι  παιδαγωγικές  μέθοδοι  που  ακολουθούνται  εκθέτουν  τους 

μαθητές στη γνώση χωρίς να τους εμπλέκουν στην κατασκευή της.  

Σύμφωνα  με  τον  Σκιαδαρέση  (2010)  ακόμη  δύο  στοιχεία  της  σχολικής  πραγματικότητας 

στην  Ελλάδα  τείνουν  να  απομακρύνουν  το  περιβάλλον  της  τάξης  από  το 

κονστρουκτιβιστικό.  Το  ένα  αφορά  στο  κριτήριο  της  επιμόρφωσης  με  βάση  το  οποίο 

επιλέγονται  οι  μαθηματικοί  που  θα  διδάξουν.  Το  κριτήριο  αυτό  δίνει  βαρύτητα  στις 

επιστημονικές  γνώσεις  στο  γνωστικό  αντικείμενο  και  όχι  αντίστοιχη  βαρύτητα  στην 

ψυχοπαιδαγωγική και τη γενικότερη διδακτική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Το άλλο αφορά στις αντιλήψεις των μαθητών για τον ρόλο του σχολείου, για την μεγάλη 
                                                 
11 Τα φαινόμενα αυτά δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Για παράδειγμα, βλέπε Borasi (1996).   

 21



πλειοψηφία των οποίων λειτουργεί ως προθάλαμος για το Πανεπιστήμιο. Αντίστοιχες είναι 

αντιλήψεις  των  γονιών  και  της  κοινωνίας,  οπότε  κάτω  από  τις  ειδικές  αυτές  πιέσεις  τα 

περιθώρια  για  απόκλιση  από  το  παραδοσιακό  μοντέλο  διδασκαλίας  στενεύουν.  Σε  αυτά 

μπορούμε  να  προσθέσουμε  τη  θέση  του φροντιστηρίου  στην  ελληνική  Παιδεία,  ο  ρόλος 

του οποίου, κάτω από τις πιέσεις που αναφέραμε, χαμηλώνει ακόμη περισσότερο τον πήχη 

των  προσδοκιών  από  την  Δημόσια  Παιδεία,  προσδοκιών  που  σε  μεγάλο  βαθμό  είναι 

αυτοεκπληρούμενες. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε και τις περιορισμένες δυνατότητες επιμόρφωσης (πάνω 

στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας) τόσο των υποψήφιων όσο και των ήδη 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών, αν και η έρευνα των Καλδρυμίδου, Οικονόμου, Οικονόμου, 

Τζεκάκη (1997) δίνει μάλλον απογοητευτικά συμπεράσματα σχετικά με τις αντιλήψεις των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών σχετικά με την αξία της επιμόρφωσης αυτής καθεαυτής αλλά 

και σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών. 
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Κεφάλαιο 3: Η θεωρία των Καταστάσεων και το λάθος  

 

H θεωρία των Καταστάσεων και το λάθος 

 

Τo κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

αποτελεί τη βάση για τη σύγχρονη διδακτική των μαθηματικών. Τη βάση αυτή έρχεται να 

ενισχύσει  μια  σημαντική  επιστημολογική  θεωρία  της  διδακτικής,  η  θεωρία  των 

Καταστάσεων θεμελιωτής της οποίας είναι ο Brousseau (1997). Η βασική ιδέα της θεωρία 

αυτής  είναι  ότι  η  μάθηση  των  μαθηματικών  είναι  επιτυχής  μόνο  εφόσον  ο  μαθητής 

καταστεί  ικανός  να  αναγνωρίζει  συνθήκες  για  τη  χρήση  της  γνώσης  του  σε  νέες 

καταστάσεις.  Την  ικανότητα  αυτή  μπορεί  να  αποκτήσει  μέσα  από  τη  διδασκαλία,  την 

ευθύνη  για  την  οργάνωση  της  οποίας  έχει  αποκλειστικά  ο  εκπαιδευτικός.  Αυτό  που 

διαφοροποιεί τη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο 

μάθησης  (όπου  ο  εκπαιδευτικός  οδηγεί  άμεσα  τους  μαθητές  στην  επίλυση  ενός 

προβλήματος)  είναι  ότι  εδώ  ο  ρόλος  του  εστιάζεται  στη  διαμόρφωση  των  κατάλληλων 

καταστάσεων  μέσα  από  τις  οποίες  ο  μαθητής  από  την  ατομική  του  προσπάθεια  θα 

οδηγηθεί  μόνος  του  στη  μάθηση.  Το  λάθος  του  μαθητή  σε  αυτό  το  πλαίσιο  έχει  μια 

σημαντική θέση. 

3.1 Η θεωρία των Καταστάσεων 

Μια  θεμελιώδης  υπόθεση  της  θεωρίας  είναι  ότι  ένα  τμήμα  της  γνώσης  δεν  μπορεί  να 

μεταφερθεί από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή άμεσα (για παράδειγμα μέσω της εξήγησης). 

Η μάθηση υφίσταται μόνο αν ο μαθητής είναι ικανός να ταυτοποιεί συνθήκες για τη χρήση 

της  νέας  γνώσης.  Οι  συνθήκες  αυτές,  ωστόσο,  δεν  συνοδεύουν  τη  διατύπωση  των 

θεωρημάτων  και  δεν  μπορούν  να  μεταφερθούν  άμεσα  από  τον  εκπαιδευτικό  στους 

μαθητές. Πρόκειται για ένα από τα παράδοξα του διδακτικού συμβολαίου σύμφωνα με το 
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οποίο,  όσο  περισσότερες  πληροφορίες  αποκαλύπτει  ο  εκπαιδευτικός  στους  μαθητές 

σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  του  από  αυτούς,  τόσο  περισσότερο  αυξάνει  η  πιθανότητα  να 

αποτύχει στον στόχο του (Brousseau, 1997). 

Η θεωρία των Καταστάσεων δεν αποτελεί μια θεωρία διδασκαλίας, αλλά μια συστηματική 

προσέγγιση που εστιάζει στη διδακτική σχέση, τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού, μαθητή και 

μαθηματικής γνώσης. Τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν το διδακτικό σύστημα η λειτουργία 

του  οποίου  οδηγεί  στη  μετάβαση  από  μια  αρχική  σε  μια  τελική  κατάσταση  ως  προς  τη 

(μαθηματική) γνώση. 

Η  αρχική διδακτική  κατάσταση  χαρακτηρίζεται  από  μια  ασυμμετρία  σχετικά  με  τη  σχέση 

του  εκπαιδευτικού  και  του  μαθητή  ως  προς  τη  γνώση.  Ο  εκπαιδευτικός  γνωρίζει,  ενώ  ο 

μαθητής  έχει  στη  διάθεσή  του  την  προϋπάρχουσα  γνώση  του,  η  οποία  είναι  ελλιπής  σε 

σχέση με τη νέα γνώση.12 Σε μια μη‐διδακτική κατάσταση δεν παρέχονται συνθήκες για την 

μάθηση  μιας  γνώσης  Γ.  Υποτίθεται  ότι  ο  μαθητής  έχει  ήδη  “αποφοιτήσει”,  η  σχέση  του 

μαθητή με τη γνώση Γ είναι ανεξάρτητη από τη σχέση του εκπαιδευτικού με αυτή και δεν 

αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας ή εκμάθησης. Μια α‐διδακτική κατάσταση περιέχει  τις 

συνθήκες  που  επιτρέπουν  στο  μαθητή  να  αποκτήσει  σχέση  με  τη  γνώση  Δ,  σε  ένα 

περιβάλλον  ή μέσο  (milieu)  που  ο  μαθητής  ενεργεί  μόνος  του,  ως  ερευνητής,  χωρίς  την 

ενεργό  παρουσία  του  εκπαιδευτικού.  Το  σύνολο  των  δραστηριοτήτων  του  μαθητή 

εξαρτάται από  τη σχέση  του με  το πρόβλημα,  η διαδικασία  επίλυσης  του οποίου θα  τον 

οδηγήσει στη γνώση Δ. Οι α‐διδακτικές καταστάσεις αποτελούν μεταβατικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα  με  τους  Brousseau  (1981)  και  Chevallard  (1991,  1992)  η  λειτουργία  μιας 

διδακτικής κατάστασης ρυθμίζεται από ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν τους ρόλους 

του εκπαιδευτικού και των μαθητών. Ένα τμήμα των κανόνων είναι ρητοί και οι υπόλοιποι 

είναι υπονοούμενοι και στο σύνολό τους συνιστούν το διδακτικό συμβόλαιο. 

Η  διαδικασία  μέσω  της  οποίας  ο  εκπαιδευτικός  δραστηριοποιεί  τους  μαθητές  σε  μια  α‐

διδακτική  κατάσταση  ονομάζεται  παραχώρηση  αρμοδιοτήτων.  Ο  όρος  αυτός  περιγράφει 

την  κατάσταση  όπου  ο  κάθε  μαθητής  όχι  μόνο  προκαλείται  να  ολοκληρώσει  μια 

δραστηριότητα  αλλά  να  αναλάβει  την  ευθύνη  για  το  αποτέλεσμα  της  δράσης  του  ενώ 

αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά τη γνώση που αυτός διαθέτει. Μετά την 

διατύπωση  του  προβλήματος  από  τον  εκπαιδευτικό,  ο  κάθε  μαθητής  εισέρχεται  σε  μια 
                                                 
12 Για μια λεπτομερή ανάλυση της θεωρίας των καταστάσεων βλέπε Margolinas (2003).  
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κατάσταση δράσης, η οποία από μόνη της, ωστόσο, δεν είναι αρκετή για να του επιτρέψει 

την  εκμάθηση.  Απαιτείται  ο  κάθε  μαθητής  να  μπορεί  να  πάρει  αποφάσεις,  δηλαδή 

απαιτείται  η  δυνατότητα  εναλλακτικών  επιλογών,  ώστε  μέσο  των  αποφάσεών  του,  ο 

μαθητής  να  επιτύχει  την  εκμάθηση  δια  προσαρμογής  σε  ένα  περιβάλλον  που 

χαρακτηρίζεται από δυσκολίες και αντιφάσεις. Η ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών αποτελεί 

αναγκαία  προϋπόθεση  ώστε  ο  μαθητής  να  εμπλακεί  σε  μια  διαδικασία  μάθησης  μέσω 

ανακάλυψης  της  γνώσης,  καθώς  στην  αντίθετη  περίπτωση  η  διαδικασία  ανάγεται  σε 

μίμηση.   

3.2 Η άποψη της επικύρωσης 

Σημαντική  θέση  σε  μια  α‐διδακτική  κατάσταση  (που  ξεκινά,  για  παράδειγμα,  με  την 

ανάθεση ενός προβλήματος προς  επίλυση)  έχει  η φάση  του συμπεράσματος.  Σε αυτή  τη 

φάση θα αποκαλυφθεί αν ο μαθητής έχει αποκτήσει τη γνώση που διακυβεύεται. Η φάση 

του συμπεράσματος μπορεί να αποτελεί μια φάση αξιολόγησης ή μια φάση επικύρωσης. 

Κατά τη φάση της αξιολόγησης η εγκυρότητα της εργασίας  του μαθητή αξιολογείται από 

τον  εκπαιδευτικό  με  τη  μορφή  μιας  αμετάκλητης  κρίσης.  Αντίθετα,  μια  φάση 

συμπεράσματος  είναι  φάση  επικύρωσης  όταν  ο  ίδιος  ο  μαθητής  αποφασίζει  για  την 

εγκυρότητα  της  εργασίας  του  (με  απλά  λόγια,  αν  η  επίλυση  που  κατασκεύασε  για  το 

πρόβλημα  είναι  σωστή  ή  όχι).  Η  επικύρωση  αρχίζει  με  την  εξέταση  του  τέλους  μιας 

επίλυσης ενός προβλήματος. 

Για τον μαθηματικό ο όρος “επικύρωση” θυμίζει συχνά την προβληματική της απόδειξης. 

Για  τη  μάθηση,  είναι  κάτι  περισσότερο.  Η  επικύρωση  έχει  κεντρική  θέση  στη  διαδικασία 

εκμάθησης διότι επιτρέπει τη σύνδεση της διδασκαλίας  (εργασίας εκπαιδευτικού) και της 

εκμάθησης  (εργασία μαθητή). Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που παίρνει ο μαθητής από 

τη φάση επικύρωσης είναι πολύ σημαντικές διότι μέσα από αυτές θα μπορέσει ο μαθητής 

να προβλέπει τα αποτελέσματα των στρατηγικών του και να βελτιώνει τη γνώση του. 

Οι  φάσεις  της  επικύρωσης  σε  αντίθεση  με  τις  φάσεις  αξιολόγησης,  προϋποθέτουν  τη 

δυνατότητα  επιλογής  από  μέρους  του  μαθητή,  κάτι  που  προάγει  την  ερευνητική  του 

διάθεση  και  δραστηριότητα,  αναβαθμίζοντας  συνολικά  το  ρόλο  του  στο  παιχνίδι  της 

μάθησης.  Ο  μαθητής  καθίσταται  υπεύθυνος  για  τη  δραστηριότητά  του,  καλλιεργεί  την 

κριτική του σκέψη, αναπτύσσει την ικανότητα αναγνώρισης του λάθους του και αποκτά τη 
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δυνατότητα για αυτοδιόρθωση μέσα από μια αναδρομική διαδικασία που τροφοδοτεί ένα 

κατάλληλο  περιβάλλον  για  επικύρωση.  Επομένως,  η  δυναμική  μεταβολή  του 

περιβάλλοντος και η ανάγκη για δραστηριοποίηση που προκαλεί στον μαθητή οδηγεί στην 

εκμάθηση δια προσαρμογής. Τέλος, σχετικά με το βασικό παράδοξο της διδασκαλίας, ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν μπορεί να πει στο μαθητή αυτό που επιθυμεί να κάνει ο μαθητής, αλλά 

ο μαθητής πρέπει να δράσει σαν να γνώριζε ακριβώς τι θέλει να διδάξει ο εκπαιδευτικός, 

την απαίτηση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει η φάση επικύρωσης (Margolinas, 2003)  

Σε ό,τι αφορά τη θέση της φάσης αξιολόγησης, η παραπάνω ανάλυση δεν υποδεικνύει την 

κατάργησή της αλλά ότι δεν πρέπει να έχει αποκλειστική θέση στη φάση συμπεράσματος. 

Ο ζωτικής σημασίας δεσμός μεταξύ των μαθηματικών και της αποδεικτικής αλήθειας θέτει 

την άποψη της επικύρωσης στο κέντρο των προβλημάτων εκμάθησης των μαθηματικών 

3.3 Η θέση του λάθους και ο ρόλος του εκπαιδευτικού  

Στην  θεωρία  των  Καταστάσεων  η  εκμάθηση  επιτυγχάνεται  σε  ένα  περιβάλλον  που 

προκαλεί  εμπόδια  στο  μαθητή  και  του  δίνει  κίνητρο  για  δραστηριοποίηση  με  σκοπό  την 

βελτίωση  της  γνώσης  του.  Σε  αυτό  το  περιβάλλον  όχι  μόνο  ανεπιθύμητο  θεωρείται  το 

λάθος  του  μαθητή  αλλά,  αντίθετα,  επιδιώκεται  η  ηθελημένη  πρόκληση  λάθους  και  η 

ανισορροπία  προκειμένου  να  κινητοποιηθεί  η  προσπάθεια  για  εξισορρόπηση  και 

προσαρμογή. 

Η  θέση  του  λάθους  στη  σύγχρονες  προσεγγίσεις  της  διδακτικής  απορρέει  από  το 

χαρακτήρα και τη λειτουργία του λάθους στην εξέλιξη της επιστήμης. Η πιθανότητα λάθους 

ενυπάρχει σε οποιαδήποτε ερευνητική προσπάθεια του ερευνητή – μαθηματικού. Η ίδια η 

επιστήμη προοδεύει μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αυτοδιόρθωσης Cipra (1985). Για 

τον Brousseau  οι  α‐διδακτικές  καταστάσεις  είναι  οι  στιγμές στις  οποίες η  δραστηριότητα 

του  μαθητή  συγκρίνεται  με  τη  δραστηριότητα  του  μαθηματικού.  Επομένως,  το  λάθος 

αποτελεί  μια  από  τις  κινητήριες  δυνάμεις  των  καταστάσεων  που  προορίζονται  να 

προκαλέσουν  εκμάθηση  δια  προσαρμογής.  Εδώ  το  λάθος  έχει  το  χαρακτήρα  της 

αναγκαιότητας.  

Η συνηθισμένη θέση  του  λάθους στη διδακτική  των μαθηματικών πηγάζει  ιδιαίτερα από 

μια  επίμονη  εμπειρική  αντίληψη  της  εκμάθησης.  Η  αντίληψη  αυτή  στηρίζει  το  μοντέλο 

“μαθαίνω/εφαρμόζω” και την απομάκρυνση του λάθους. Ωστόσο, η ύπαρξη α‐διδακτικών 
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καταστάσεων  μέσα  στην  τάξη  μπορεί  να  επιτρέπει  στο  μαθητή  να  αναλάβει  μια  ευθύνη 

διότι  η  τάξη  είναι  ένας  προστατευόμενος  χώρος.  Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  (Digneau, 

1980) είναι να περιορίσει τον κίνδυνο που οφείλεται στην αποδοχή μιας ευθύνης, δηλαδή 

να καθησυχάσει το μαθητή. Ο εκπαιδευτικός ευθύνεται για την επιλογή των κατάλληλων α‐

διδακτικών  καταστάσεων,  της  οργάνωσης  και  σχεδίασής  τους  με  τρόπο  που  να 

κινητοποιούν  το  μαθητή  να  δραστηριοποιηθεί  με  δική  του  πρωτοβουλία  για  να 

ανακαλύψει τη γνώση. Ουσιαστικά, η διαχείριση του λάθους από τον εκπαιδευτικό γίνεται 

έμμεσα, δηλαδή ο χειρισμός του ανατίθεται στον ίδιο το μαθητή.  
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Κεφάλαιο 4: Οι αιτίες του μαθηματικού λάθους 

 

Οι αιτίες του μαθηματικού λάθους 

 

Με μια πρώτη ματιά το λάθος του μαθητή μπορεί να αποδοθεί στην ελλιπή μετάβασή του 

από ένα γνωστικό επίπεδο σε κάποιο ανώτερο.13 Η παραδοσιακή αντίληψη για  το λάθος 

βασίζεται  εν  μέρει  σε  μια  τέτοια  θεώρηση  και  συνοδεύεται  από μια  τακτική «επίθεσης» 

που  περιγράψαμε  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο  για  την  «θεραπεία»  του  λάθους.  Η 

παραπάνω θεώρηση του λάθους, ωστόσο, είναι μάλλον μυωπική και ελλιπής. Η σύγχρονη 

διδακτική  αναγνωρίζει  ένα  πλήθος  παραγόντων  που  καλλιεργούν  τις  συνθήκες  για  την 

εμφάνιση  του  λάθους,  συμπεριλαμβανομένων  γνωστικών  και  συναισθηματικών 

παραγόντων  –  για  παράδειγμα  η  μαθηματικοφοβία  αποτελεί  από  μόνη  της  μια  ισχυρή 

αιτία.  Η  διερεύνηση  των  αιτιών  του  λάθους,  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  μια 

σωστή (ή, τουλάχιστο, ικανοποιητική) διάγνωση και διαχείρισή του από τον εκπαιδευτικό. 

4.1 Αντιλήψεις των μαθητών και λάθος 

Οι  αντιλήψεις  των  μαθητών  σχηματίζουν  νοητικά  εμπόδια  στη  διαδικασία  προσαρμογής 

στη  νέα  γνώση,  εμπόδια  τα  οποία  μπορούν  να  εξηγήσουν  τα  επαναλαμβανόμενα  λάθη 

τους.  Με  κριτήριο  την  πηγή  προέλευσής  τους  τα  εμπόδια  αυτά  μπορούμε  να 

κατηγοριοποιήσουμε ως εξής: 

(α) Εμπόδια οντογενετικής προέλευσης 

(β) Εμπόδια επιστημολογικής προέλευσης  

(γ) Εμπόδια διδακτικής προέλευσης 

                                                 
13 Ένα λάθος μπορεί να οφείλεται σε μια στιγμιαία απροσεξία (για παράδειγμα, λόγω κούρασης του μαθητή). 
Δεν θα ασχοληθούμε με αυτη την κατηγορία λαθών. Για μια εκτεταμένη ανάλυση βλέπε Ράπτη (2002). 
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Τα  εμπόδια  οντογενετικής  προέλευσης  οφείλονται  στα  χαρακτηριστικά  της  διαδικασίας 

εξέλιξης  των νοητικών  ικανοτήτων  του ατόμου.  Σύμφωνα με  τη αναπτυξιακή θεωρία  του 

Piaget  οι  νοητικές  δυνατότητες  του  μαθητή  περιορίζονται  από  την  ηλικία  του,  οπότε, 

αντίστοιχα,  σχηματίζονται  νοητικά  εμπόδια  τα  οποία  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη 

από τον εκπαιδευτικό ώστε να απομακρυνθούν οι πιθανότητες ενεργοποίησης τους και η 

εκδήλωση λαθών.14 Τα αναλυτικά προγράμματα, καταρχήν, προσαρμόζονται στις σχετικές 

απαιτήσεις, ωστόσο το γεγονός ότι η διαδικασία ανάπτυξης δεν είναι ενιαία για όλους τους 

μαθητές  και  ότι  εμπλέκονται  ιδιοσυγκρατικοί  παράγοντες,  συνεπάγεται  την  ανάγκη  για 

εξατομικευμένη προσέγγιση, φυσικά στα πλαίσια του δυνατού. 

Τα επιστημολογικά εμπόδια έχουν σχέση με την εξέλιξη των επιστημών και τη διαδικασία 

ανάπτυξης  της  γνώσης.  Είναι  συνυφασμένα  με  τη  γνώση  –  τα  έχουν  συναντήσει  οι 

μαθηματικοί  και  στην  προσπάθειά  τους  να  τα  ξεπεράσουν  επέκτειναν  τη  γνώση. 

Παραδείγματα τέτοιων εμποδίων σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το μηδέν, το άπειρο, τους 

μιγαδικούς αριθμούς,  την έννοια της συνάρτησης. Στην πράξη,  τα εμπόδια που στάθηκαν 

στο  παρελθόν  αιτία  προόδου  αποτελούν  για  τους  μαθητές  τα  επιστημολογικά  εμπόδια. 

Αυτά  οφείλονται  στην  ίδια  τη  διαδικασία  εξέλιξης  των  εννοιών.  Η  ιδέα  εδώ  είναι  ότι  η 

προϋπάρχουσα γνώση αποτελεί εμπόδιο για τη νέα γνώση. Συγκεκριμένα, η διαδικασία με 

την οποία σχηματίστηκε η γνώση, οι εφαρμογές  της και η  χρησιμότητά της στο  ιδιαίτερο 

εμπειρικό  πλαίσιο  που  αναπτύχθηκε  ισχυροποιεί  την  εγκυρότητά  της  φτάνοντας  σε  ένα 

σημείο που η ίδια η γνώση δρα ανασταλτικά προς κάθε προσπάθεια για απομάκρυνση από 

αυτή, για πρόοδο. Τελικά όμως η υπερπήδηση αυτών των εμποδίων είναι που θα οδηγήσει 

στην μάθηση. Υπό αυτή την έννοια, για τον Brousseau (1997) τα λάθη όχι μόνο αποτελούν 

εμπόδια στη γνώση αλλά είναι απαραίτητα στη διαδικασία της μάθησης. Σύμφωνα με τον 

Duroux (1982) ένα επιστημολογικό εμπόδιο αποτελεί: (α) ένα τμήμα γνώσης (και όχι απλά 

μια  δυσκολία)  που  (β)  παρέχει  σωστές  απαντήσεις  σε  ένα  συγκεκριμένο  πλαίσιο 

εμπειρικών προβλημάτων, ενώ (γ) παρέχει λάθος απαντήσεις για προβλήματα εκτός αυτού 

του πλαισίου αλλά  (δ) αντιστέκεται στις περιστασιακές  (δηλαδή λιγοστές) αμφισβητήσεις 

και (ε) συνεχίζει να επανεμφανίζεται ακόμη και μετά την αναγνώριση του μειονεκτήματός 

της. 

                                                 
14 Για παράδειγμα, παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών παρουσιάζουν δυσκολίες στη διατήρηση της 
έννοιας της ποσότητας Καλαβάσης κ.α. (2002).  
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Τα  εμπόδια  διδακτικής  προέλευσης  οφείλονται  στις  μεθόδους  διδασκαλίας,  στον 

επιμερισμό  της  ύλης  των  μαθηματικών  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα,  στα  σχολικά 

συγγράμματα15,  δηλαδή,  συνολικά στις  επιλογές που  γίνονται σε  επίπεδο σχεδίασης  του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η διδασκαλία ευθύνεται εν μέρει για τη δημιουργία αυτών των 

εμποδίων. Παρακάτω δίνουμε παραδείγματα αντιλήψεων των μαθητών που οφείλονται σε 

εμπόδια  διδακτικής  προέλευσης.  Στο  τελευταίο  κεφάλαιο  θα  αναφερθούμε  σε  επιπλέον 

περιπτώσεις με την προοπτική διαχείρισης του λάθους των μαθητών.  

4.1.1 Συνήθη διδακτικά εμπόδια 

Η  αντίληψη  για  την  πράξη  της  αφαίρεσης  αναδεικνύει  την  ύπαρξη  ενός  διδακτικού 

εμποδίου. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί μαθητές γράφουν “4 – 9 = 5” ή “16 – 32 = 24”.16 

Αυτό  το  εμπόδιο  οφείλεται  στην  διαδικασία  εκμάθησης  της  αφαίρεσης  στην  οποία 

χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, παραδείγματα αφαίρεσης μικρότερων από μεγαλύτερους 

αριθμούς.  Παράλληλα,  οι  μαθητές  δεν  έχουν  εξοικειωθεί  με  την  έννοια  του  αρνητικού 

αριθμού αφού η έννοια αυτή δεν μπορεί τόσο εύκολα (όπως φαίνεται) να χρησιμοποιηθεί 

σε σχέση με τις καθημερινές εμπειρίες τους. 

Η  αντίληψη  των  δεκαδικών  αριθμών  ως  ζεύγους  ακεραίων  αριθμών  δυσκολεύει  την 

κατανόηση  της  φύσης  τους  και  οδηγεί  αναπόφευκτα  σε  λάθη  στις  πράξεις  μεταξύ 

δεκαδικών.  Αυτό  το  εμπόδιο  οφείλεται  στην  εξοικείωση  των  μαθητών  με  τους  φυσικούς 

αριθμούς,  τους  κανόνες  των  οποίων  εφαρμόζουν/επεκτείνουν  λανθασμένα  και  σε  άλλα 

σύνολα αριθμών. Για παράδειγμα, στην ερώτηση “ποιός αριθμός βρίσκεται μεταξύ του 2,5 

και 2,7” μπορεί να οδηγηθούν στη λάθος απάντηση “το 2,6” με τη λογική ότι μεταξύ των 

φυσικών αριθμών 5  και 7 βρίσκεται ο 6  (Καλαβάσης κ.α., 2002).  Στο  ίδιο πνεύμα, πολλοί 

μαθητές  γράφουν  “3,4  <  3,12”  με  τη  λογική  ότι  “4  <  12”.  Σε  αυτό  συμβάλλουν  και  οι 

μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται  για  να  εισάγουν  την  έννοια  των  δεκαδικών ως  επέκταση 

των φυσικών, υπό την έννοια ότι παράγονται από τους φυσικούς – και όχι το αντίθετο. Για 

παράδειγμα  αν  ειπωθεί  ότι  “το  1,25μ  είναι  μια  άλλη  γραφή  του  125εκ”  τότε  το 

συμπέρασμα  για  το  μαθητή  είναι  ότι  ο  δεκαδικός  εφευρέθηκε  ως  εναλλακτικός  τρόπος 

παράστασης ενός φυσικού αριθμού. Ως αποτέλεσμα κληρονομεί και όλες τις ιδιότητες του 

                                                 
15 Τα σχολικά εγχειρίδια καθώς και άλλα διδακτικά υλικά ευθύνονται συχνά για τα λάθη των μαθητών 
σύμφωνα με τους Gearhart κ.ά (1999) και Alcoro κ.ά (2000). 
16 Βλέπε, για παράδειγμα, Τουμάσης (1994). 
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φυσικού  αριθμού που αντιπροσωπεύει  (κυρίως  αυτές  που αφορούν  στις  πράξεις  μεταξύ 

δεκαδικών).  Αντίστοιχα  λάθη  παρουσιάζονται  στις  πράξεις  μεταξύ  κλασμάτων.  Μια  πιο 

εκτεταμένη ανάλυση και σε επίπεδο διαχείρισης θα επιχειρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

Μια ακόμη συνήθης αντίληψη  των μαθητών αφορά  την καθετότητα.17 Οι μαθητές  έχουν 

συνδέσει  την  καθετότητα  με  κατακόρυφη  κίνηση  σε  σχέση  με  την  οριζόντια  διεύθυνση 

όπως δείχνει το Διάγραμμα 1(α). Αντίστοιχα, ένα ορθογώνιο τρίγωνο γίνεται αντιληπτό ως 

ένα  σχήμα  της  μορφής  που  απεικονίζει  το  Διάγραμμα  1(β)  και  ένα  κανονικό  τετράγωνο 

όπως στο Διάγραμμα 1(γ). Η σύνδεση των αντίστοιχων εννοιών με εικόνες όπως αυτές των 

Διαγράμματος  1  οδηγεί  το  μαθητή  σε  νοητικά  εμπόδια  με  ενδεχομένως  σημαντικές 

αρνητικές συνέπειες αν ο εκπαιδευτικός που θα χρησιμοποιήσει τις παραπάνω έννοιες ως 

βάση/αφετηρία έχει άγνοια των αντίστοιχων εμποδίων και δε φροντίσει να τα εξαλείψει. 

Για  την  αποφυγή  αυτών  των  εμποδίων  ο  εκπαιδευτικός  μπορεί  να  παρουσιάσει  στους 

μαθητές τα σχετικά σχήματα από διαφορετικές γωνίες θέασης. 

 

 

 (α)                (β)             (γ) 

Διάγραμμα 1. Συμβατικοί τρόποι απεικόνισης της ορθής γωνίας. 

 

4.1.2 Η γραμμική αντίληψη ως επιστημολογικό εμπόδιο 

Η  αναλογική  σκέψη  αποτελεί  έναν  από  τους  σημαντικότερους  μηχανισμούς  γνωστικής 

ανάπτυξης  του  ατόμου.  Οι  γραμμικές  (ή  αναλογικές)  σχέσεις  έχουν  εφαρμογή  σε 

πολυάριθμες  καθημερινές  καταστάσεις  και  στην  επίλυση  πολλών  μαθηματικών 

προβλημάτων.  Από  μικρή  ηλικία  ένα  παιδί  θα  εμπλακεί  σε  πλήθος  καθημερινών 

προβλημάτων/δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τη γραμμική αντίληψη. Για παράδειγμα 

                                                 
17 Βλέπε, για παράδειγμα, Οικονόμου (2008). 
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το παιδί θα μάθει γρήγορα ότι αν ο ένας χυμός κοστίζει 1€, τότε με 2€ μπορεί να αγοράσει 

δύο  χυμούς.  Η  ίδια  η  διαδικασία  της  μέτρησης  αποτελεί  μια  γραμμική  διαδικασία.  Η 

αντίληψη της γραμμικότητας καλλιεργείται και ενισχύεται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 

πορείας  του  μαθητή  (Van  Dooren  κ.α.,  2008).  H  έννοια  της  γραμμικότητας  είναι  τόσο 

ελκυστική  που  πολύ  εύκολα  μπορεί  να  παρασύρει  στην  πλάνη  σύμφωνα  με  τον 

Freudenthal (1983) και, πράγματι, πολλές έρευνες18 έχουν δείξει ότι οι μαθητές έχουν την 

τάση να βλέπουν γραμμικές σχέσεις ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτές δεν υφίστανται. 

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως ψευδαίσθηση της γραμμικότητας ή γραμμικό εμπόδιο. 

Πράγματι,  σύμφωνα  με  το  Brousseau  (1997)  πρόκειται  για  ένα  επιστημολογικό  εμπόδιο 

από  τη  στιγμή  που  η  αντίληψη  της  γραμμικότητας  έχει  καλλιεργηθεί  μέσα  από  την 

εμπειρία  του  παιδιού,  δηλαδή  μέσα  από  καταστάσεις  στις  οποίες  η  χρήση  της  ήταν 

επιτυχής και έχει  ισχυρή διαισθητική βάση – φυσικά  ικανοποιεί και  τα κριτήρια που έχει 

θέσει ο Duroux (1982) που αναφέραμε παραπάνω.19  

Η  “αναλογική”  ή  “γραμμική”  σκέψη  ανάγεται  σε  χρήση  συναρτήσεων  της  μορφής 

( )f x a= x , (με  ) τις οποίες, στην εργασία αυτή, θα χαρακτηρίζουμε ως “γραμμικές 

συναρτήσεις”.

0a ≠
20  Η  ιδιότητα  που  ορίζει  μια  γραμμική  συνάρτηση,  ( )f x a= x

( )

,  είναι 

( ) ( )f x y f x f yλ μ λ μ+ = +   για  κάθε  ζεύγος  πραγματικών  αριθμών  ,λ μ   και  αποδίδει 

την  έννοια  της  (ευθείας)  αναλογίας  μεταξύ  της  δράσης  x  και  του  αποτελέσματος ( )f x , 

αφού,  

( )
( )

f x ax x
f y ay y

= = , 

Μερικά από τα συνήθη λάθη που οφείλονται στην ψευδαίσθηση της γραμμικότητας είναι 

τα εξής: “αν διπλασιάσουμε τις πλευρές ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, το εμβαδό 

του  θα  διπλασιαστεί”,  2 2( ) 2x y x y± = ± ,  x y x+ = + y ,  ( )x yημ + =  

                                                 
18 Βλέπε, για παράδειγμα, Fernandez κ.α. (2008), De Bock κ.α. (2007), Ebersbach & Wilkening (2007), Gagatsis 
& Kyriakides (2000).  
19 Για μια πιο εκτεταμένη ανάλυση βλέπε, για παράδειγμα, Modestou & Gagatsis (2006) και Gagatsis &  
Kyriakides 2000). 
20  Συναρτήσεις  τις  μορφής  ( )f x ax β= + ,  ανάλογα με  το  πλαίσιο ανάλυσης,  χαρακτηρίζονται  συνήθως 

“γραμμικές συναρτήσεις” όμως η γενική μορφή αυτών δεν αποδίδει την έννοια της ευθείας αναλογίας που 
είναι  χαρακτηριστικό  της  αναλογικής  σκέψης.  Ο  αγγλικός  όρος  είναι  “affine  function”  έναντι  του  “linear 
function” όμως στα ελληνικά δεν υπάρχει κάποιος αντίστοιχος όρος. 
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( ) ( )x yημ ημ= + ,  ( ) ( ) ( )x y x yεϕ εϕ εϕ+ = + .  Επίσης,  τα  σχετικά  λάθη  στη  γεωμετρία 

είναι πολύ συχνά και αφορούν τόσο τους μαθητές όσο και τους ενήλικες  (Rouche, 1992). 

Ένα  σύνηθες  λάθος  σχετίζεται  με  την  διχοτόμηση  ή  τριχοτόμηση  γωνίας.21  Πίσω  από  τη 

λανθασμένη  απάντηση  στο  Διάγραμμα  2(α)  βρίσκεται  η  (λανθασμένα)  υπονοούμενη 

γραμμική  σχέση  “ (2 ) 2 ( )x xεϕ εϕ= ”.  Ωστόσο,  η  σωστή  απάντηση  που  δίνεται  στο 

Διάγραμμα  2(β)  βασίζεται  πιθανότητα  σε  έναν  παρόμοιο  λανθασμένο  γραμμικό 

συλλογισμό ο οποίος τυχαία “δουλεύει”, αφού το τρίγωνο είναι ισοσκελές . Τέτοιου είδους 

λάθη οφείλονται και σε διδακτικά εμπόδια. 

 

 

(α)                       (β)  

Διάγραμμα 2. Διχοτόμηση γωνίας σύμφωνα με το “γραμμικό” σκεπτικό. 

 

4.2 Διδακτική προσέγγιση 

Όπως  έχουμε  δει  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο,  στις  παραδοσιακές  συνθήκες  διδασκαλίας, 

στη  μετωπική  διδασκαλία,  το  λάθος  έχει  αμιγώς  αρνητικό  χαρακτήρα  και  ο  μαθητής  το 

βιώνει  ως  αποτυχία.  Κατ’  επέκταση  καταβάλλεται  οποιαδήποτε  προσπάθεια  ώστε  να 

αποφευχθεί.  Δεδομένου,  όμως,  ότι  το  λάθος  αποτελεί  (σύμφωνα  με  τους  Bachelard  και 

Brousseau) πύλη που οδηγεί στη μάθηση, η τεχνητή “καταπίεση” του λάθους μεταφράζεται 

σε “καταπίεση” για τη γνώση, δηλαδή απομακρύνει το μαθητή από αυτή, εξασφαλίζοντας 

ότι το λάθος θα επαναλαμβάνεται αλλά όχι με την προοπτική να οδηγήσει στη γνώση αλλά 

ως  ένα  φαινόμενο  αυτοσυντηρούμενο  /αυτοτροφοδοτούμενο  που  διατηρεί  τη 

στασιμότητα και δεν οδηγεί στην πρόοδο.  Σε ένα παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον η 

αρνητική φόρτιση του λάθους επηρεάζει άμεσα τους μαθητές και σε ψυχολογικό επίπεδο 

                                                 
21 Βλέπε De Brooke κ.α., 2007 για μια πιο εκτεταμένη παρουσίαση λαθών στην περιοχή της γεωμετρίας. 
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επιδρώντας άμεσα στην ποσότητα και ποιότητα της προσπάθειάς τους.22 Αν ο φόβος του 

λάθους περιορίζει το κίνητρο και τη δραστηριότητα του μαθητή τότε, απλά, δεν πρόκειται 

να  επιτευχθεί  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  ο  στόχος,  δηλαδή:  ούτε  ποιοτική  μάθηση,  ούτε 

μάθηση για τους περισσότερους.  

Αντιθέτως,  στις  κονστρουκτιβιστικές  προσεγγίσεις  το  λάθος  είναι  συνυφασμένο  με  την 

διαδικασία  της  μάθησης  που  θα  οδηγήσει  στο  σωστό.  Εδώ  το  λάθος  αποτελεί  ένδειξη 

κάποιας  γνώσης  που  μπορεί  με  κατάλληλους  χειρισμούς  του  εκπαιδευτικού  και 

δραστηριότητες του μαθητή,  να τον οδηγήσει στη γνώση.  Το λάθος αποτελεί απαραίτητο 

συστατικό  της ανισορροπίας  η  οποία  θα  κινητοποιήσει  την  προσπάθεια  για προσαρμογή 

δηλαδή για μάθηση. Στόχος δεν είναι η καταπολέμηση του λάθους αλλά η χρησιμοποίησή 

του  ως  εργαλείο,  ως  μέσο  μάθησης.  Στόχος  δεν  είναι  η  αποφυγή  του  λάθους,  αλλά  η 

ανάπτυξη  της  γνώσης  –αν  αναπτυχθεί  η  γνώση,  αυτόματα,  αναιρείται  και  το  λάθος.  Οι 

διδακτικές καταστάσεις που θα οργανωθούν στο πνεύμα των σύγχρονων προσεγγίσεων θα 

εξασφαλίσουν  ένα  θετικό  μαθησιακό  κλίμα,  ευνοϊκά  προδιατεθημένο  απέναντι  στην 

ερευνητική προσπάθεια των μαθητών να ανακαλύψουν τη γνώση, δραστηριότητα η οποία 

θα πρέπει  να  αναδείξει  τα  λάθη  που  θα  χρησιμοποιηθούν ως  όχημα  για  τη  μάθηση.  Σε 

τέτοιες συνθήκες το λάθος δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζεται με θετικό μάτι. 

4.2.1 Αξιολόγηση  

Η  αξιολόγηση  έχει  το  δικό  της  σημαντικό  και  αναντικατάστατο  ρόλο  στη  διαδικασία  της 

διδασκαλίας  και  της  μάθησης.23  Την  αξιολόγηση  ως  τμήμα  της  στρατηγικής  για  τη 

διαχείριση  των  λαθών θα  την  εξετάσουμε στο  επόμενο  κεφάλαιο.  Εδώ θα αναφερθούμε 

στους  τρόπους  με  τους  οποίους  η  παραδοσιακή  μορφή  της  αξιολόγησης  μπορεί  να 

επηρεάσει  αρνητικά  την  προσπάθεια  των  μαθητών  και  την  όλη  μαθησιακή  διαδικασία 

συμβάλλοντας έτσι και στη διατήρηση του λάθους. 

Καταρχήν, η φύση της αξιολόγησης – ο χαρακτήρας ιεράρχησης/διάκρισης των μαθητών σε 

καλούς μέτριους και κακούς με χρήση αριθμητικής διαβάθμισης– συμβάλλει από μόνη της 

στη  δημιουργία  στερεοτύπων  στο  μυαλό  των  μαθητών  και  του  εκπαιδευτικού 

                                                 
22 Βλέπε, για παράδειγμα, Rodgers & Iwata (1991). 
23 Για μια εκτεταμένη μελέτη βλέπε, για παράδειγμα, Ράπτη (2002) και Κωνσταντίνου (2004). Για μια ανάλυση 
της αξιολόγησης στα μαθηματικά βλέπε Τουμάσης (1994). 
 

 34



εμποδίζοντας  την  προσπάθεια  του  μαθητή  και  την  ενθάρρυνση  από  πλευράς 

εκπαιδευτικού. Επίσης, ενισχύει το αίσθημα τους άγχους και του φόβου που καλλιεργείται 

στο γενικότερο κλίμα αποστροφής για το λάθος, υπονομεύοντας τη μαθησιακή διαδικασία. 

Επιμέρους στοιχεία της αξιολόγησης που ενισχύουν τον αρνητικό χαρακτήρα της είναι: 

(α)   Τα  περιορισμένα  χρονικά  περιθώρια  απάντησης,  τα  οποία  επηρεάζουν  ιδιαίτερα 

την επίδοση μαθητών με λιγότερες εμπειρίες στα μαθηματικά 

(β)   Η  μονομέρεια  σε  συγκεκριμένους  τύπους  ερωτήσεων,  η  οποία  απογοητεύει 

μαθητές που ενδεχομένως θα είχαν καλύτερη επίδοση σε άλλου τύπου ερωτήσεις. 

Επιπλέον  αν  πρόκειται  για  επιμονή  σε  ερωτήσεις  καθορισμένης  απάντησης  που 

ευνοούν την αποστήθιση, καλλιεργούνται ανάλογες προσδοκίες από τους μαθητές 

που επηρεάζουν άμεσα τη προσπάθειά τους και τη μάθηση. 

Τέλος,  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  ότι  ο  κυρίαρχος  χαρακτήρας  της  αξιολόγησης  ως 

τελικής  αξιολόγησης  σε  επίπεδο  γραπτής  και  προφορικής  εξέτασης  καλλιεργεί  τη 

βαθμοθηρία  και  υπονομεύει  τη  συνεργατική  δραστηριότητα  των  μαθητών.  Παράλληλα, 

ενισχύει  την  τάση  για  την  υιοθέτηση συνταγών  επιτυχίας  και  την  αποστήθιση  έναντι  της 

βαθύτερης κατανόησης και κριτικής προσέγγισης. Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν σαφές ότι 

η αξιολόγηση αν δεν χρησιμοποιείται σωστά αποτελεί ένα σημαντικό δομικό εμπόδιο για 

τη μάθηση και μια αιτία για το επαναλαμβανόμενο λάθος. 

4.3 Διδακτικό συμβόλαιο 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο  κεφάλαιο,  το διδακτικό συμβόλαιο σύμφωνα με  τον 

ορισμό που έχει δώσει ο Brousseau αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν 

τους ρόλους του εκπαιδευτικού και του μαθητή, τις προσδοκίες τους και τη συμπεριφορά 

τους.  Οι  περισσότεροι  από  αυτούς  τους  κανόνες  είναι  άτυποι,  υπονοούμενοι.  Ο 

παράγοντας  διδακτικό  συμβόλαιο  μπορεί  να  συνδεθεί  με  τους  εξής  δύο  τύπους  λαθών 

(Καλαβάσης κ.α., 2002): 

1. Λάθη που πηγάζουν από την ερμηνεία του διδακτικού συμβολαίου από τους μαθητές, 

σχετικά  με  τους  κανόνες  που  απορρέουν  από  αυτό.  Για  παράδειγμα,  στο  γνωστό 

πρόβλημα  της  ηλικίας  τους  καπετάνιου,  στην  ερώτηση  του  εκπαιδευτικού  “Ένα 

καράβι μεταφέρει 12 πρόβατα και 15 κατσίκια. Ποια είναι η ηλικία του καπετάνιου;” 

μεγάλο  ποσοστό  των  μαθητών  απαντάει  “27”  διότι  σύμφωνα  με  τους  άτυπους 
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κανόνες κάθε πρόβλημα που τίθεται έχει μια λύση η οποία μπορεί να προσδιοριστεί 

με χρήση όλων των δεδομένων της εκφώνησης. Οι κανόνες υπερισχύουν, καλύπτουν 

τη λογική επεξεργασία των δεδομένων. 

2. Λάθη  που  πηγάζουν  από  την  ελλιπή  κατανόηση/εσωτερίκευση  των  ιδιαίτερων 

κανόνων που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ειδικότερα, ο μαθητής δεν έχει 

την  ικανότητα  να  αξιολογήσει  τα  δεδομένα  του  προβλήματος  σε  συνδυασμό  με  τα 

ζητούμενα  και  να  αποφασίσει  αν  η  απάντηση  θα  έχει  τη  μορφή  της  εξήγησης,  της 

απόδειξης ή απαιτείται η χρήση ενός σχεδιαγράμματος.        

4.4 Επιστημολογικές πεποιθήσεις 

Οι  επιστημολογικές  πεποιθήσεις  επηρεάζουν  άμεσα  τη  διδασκαλία  και  τη  μάθηση.  Στο 

Κεφάλαιο 1 μελετήσαμε τις βασικότερες Σχολές των μαθηματικών και πώς αυτές μπορούν 

να  καθορίσουν  τη  συμπεριφορά  του  εκπαιδευτικού  απέναντι  στο  φαινόμενο  της 

επιστήμης,  της  μάθησης  και  διδασκαλίας.  Εδώ,  θα  αναφερθούμε  σύντομα  στις 

επιστημολογικές  πεποιθήσεις  των  μαθητών.  Σύμφωνα  με  τη  Schommer  (1990)  οι  τρεις 

βασικές διαστάσεις της γνώσεις αφορούν την: 

1. Βεβαιότητα της γνώσης 

2. Πηγή της γνώσης 

3. Δομή της γνώσης 

Ακόμη δύο διαστάσεις αφορούν την απόκτηση της γνώσης: 

4. Ικανότητα απόκτησης της γνώσης 

5. Ταχύτητα απόκτησης της γνώσης  

Οι  πεποιθήσεις  αυτές  μπορεί  να αφελείς  ή  εκλεπτυσμένες.  Τα  ευρήματα  των  Schommer 

(1990,  1998)  και Muis  (2004)  υποστηρίζουν  την  άποψη  ότι  οι  πεποιθήσεις  του  μαθητή 

έχουν  άμεσες  και  έμμεσες  επιδράσεις  στην  επίδοση  και  γενικότερη  στη  μαθησιακή  του 

πορεία.  Για  παράδειγμα,  οι  πεποιθήσεις  των  μαθητών  για  το  αν  η  ικανότητα απόκτησης 

μαθηματικής  γνώσης  είναι  έμφυτη  ή  καλλιεργείται  με  την  προσπάθεια,  επηρεάζουν  την 

ποσότητα  του  χρόνου  και  τις  στρατηγικές  που  χρησιμοποιούν  κατά  την  επίλυση 

προβλήματος. Επίσης, οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις 
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επιδόσεις των μαθητών στην επίλυση προβλήματος τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, λόγω της 

επίδρασης που ασκούν στις πεποιθήσεις των μαθητών τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 

την  Brownlee  (2001)  οι  εκπαιδευτικοί  με  πιο  εκλεπτυσμένες  πεποιθήσεις  για  τη  γνώση 

είναι πιο πιθανό να δώσουν έμφαση στην ενεργή κατασκευή της γνώσης, σε αντίθεση με 

εκπαιδευτικούς με πιο απλοϊκές πεποιθήσεις που αντιλαμβάνονται τη γνώση ως απόλυτη 

και καθορισμένη, βλέποντας τη διδασκαλία από μια πιο παραδοσιακή σκοπιά με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την μάθηση. 

Συμπερασματικά,  οι  επιστημολογικές  πεποιθήσεις  των  μαθητών  αλλά  και  των 

εκπαιδευτικών  συνιστούν  δύο  κρίσιμες  κατηγορίες  παραμέτρων  για  τη  μαθησιακή  και 

διδακτική  διαδικασία,  αποτελώντας  δυνητικά  μια  δομική  αιτία  για  την  εμφάνιση  του 

μαθηματικού λάθους.  
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Κεφάλαιο 5: Η διαχείριση του μαθηματικού λάθους 

 

Η διαχείριση του μαθηματικού λάθους 

 

Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  αντιμετωπίζονται  τα  λάθη  των  μαθητών  από  τον  εκπαιδευτικό 

εξαρτάται  άμεσα  από  τις  διδακτικές  προσεγγίσεις,  στις  οποίες  ενσωματώνονται 

ενσυνείδητα  ή  ασυνείδητα  παράγοντες  όπως  οι  επιστημολογικές  του  πεποιθήσεις,  η 

θεωρία μάθησης που υιοθετεί, οι εμπειρίες και η επιστημονική του κατάρτιση. Εξαρτάται, 

επίσης,  από  το  βαθμό  στον  οποίο  ο  εκπαιδευτικός  γνωρίζει  το  γνωστικό  επίπεδο  των 

μαθητών  του,  τις  αντιλήψεις  και  τις  πεποιθήσεις  τους.  Όπως  είδαμε,  στο  παραδοσιακό 

μοντέλο  διδασκαλίας,  το  λάθος  αντιμετωπίζεται  αρνητικά,  σαν  εκτροπή  που  πρέπει  να 

αποφεύγεται,  ενώ  ο  μαθητής  έχει  την  αποκλειστική  ευθύνη.24  Ως  συνέπεια  αυτής  της 

προσέγγισης,  ο μαθητής θέτει ως προτεραιότητα όχι  την μάθηση αλλά  την αποφυγή των 

λαθών  καταφεύγοντας  σε  πρακτικές  που  τον  απομακρύνουν  από  τη  γνώση,  όπως  η 

απομνημόνευση  και  η  άκριτη  χρήση  μαθηματικών  τύπων.  Στη  σύγχρονη  διδακτική 

προσέγγιση, η θεώρηση και η διαχείριση του λάθους είναι εντελώς διαφορετικές. Το λάθος 

γίνεται αντιληπτό και πραγματεύεται ως μια ευκαιρία για μάθηση.  

5.1 Οι άξονες της σύγχρονης προσέγγισης στη διαχείριση του λάθους 

Οι  γενικές  αρχές  που  διέπουν  τη  σύγχρονη  διδακτική  βασίζονται  στις  θέσεις  του 

ριζοσπαστικού  και  κοινωνικού  κονστρουκτιβισμού,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  γνώση  του 

μαθητή:  

(α)   κατασκευάζεται από τον ίδιο 

                                                 
24 Μια ανάλυση της αντιμετώπισης του λάθους στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας προσφέρει ο 
Οικονόμου (1995).   
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(β)   μέσα από μια διαδικασία προσαρμογής της (προ)υπάρχουσας γνώσης του με σκοπό 

την  εξισορρόπηση  που  προκαλεί  η  ανισορροπία  από  την  έκθεση  σε  νέα 

προβλήματα, ενώ  

(γ)   η δραστηριότητά του προσδιορίζεται από το πλέγμα των σχέσεων που χαρακτηρίζει 

το κοινωνικό περιβάλλον της μάθησης. 

 

Κάτω  από  αυτή  τη  θεώρηση  το  λάθος  αναγνωρίζεται  ως  εμπόδιο  που  συνδέεται  με  μια 

προϋπάρχουσα γνώση και αποτελεί έναν από τους παράγοντες που θέτουν σε λειτουργία 

το  μηχανισμό  εξισορρόπησης  από  τον  οποίο  αναμένεται  να  προκύψει  η  μάθηση  δια 

προσαρμογής. Ο στρατηγική διαχείρισης  του λάθους  των μαθητών από  τον εκπαιδευτικό 

στηρίζεται στους παρακάτω άξονες: 

1. Αναγνώριση και κατανόηση των βαθύτερων αιτιών του λάθους 

2. Σχεδιασμός  δραστηριοτήτων  που  θα  αναδείξουν  λάθη  που  θα  κινητοποιήσουν  την 

προσπάθεια από την οποία θα προκύψει τελικά η γνώση  

3. Ενθάρρυνση  της  δραστηριότητας  του  μαθητή  σε  ένα  συνεργατικό  κλίμα  που  δε 

διάκειται αρνητικά στο λάθος  

4. Ενθάρρυνση  της  αυτοαξιολόγησης  και  αυτοδιόρθωσης  της  δραστηριότητας  του 

μαθητή 

 

Παρακάτω, θα αναλύσουμε βασικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός 

για να διαχειριστεί κατάλληλα το λάθος. 

5.1.1 Καταγραφή και ανάλυση των λαθών  

Σύμφωνα με τον Ausubel (1968, σ. 18) αν η παιδαγωγική ψυχολογία μπορούσε να βασιστεί 

σε έναν και μόνο παράγοντα αυτός θα ήταν η γνώση του μαθητή. Εφόσον ο εκπαιδευτικός 

εξακριβώσει  τη  γνώση  του  μαθητή  του  θα  μπορούσε  να  επιλέξει  τις  κατάλληλες 

παραμέτρους της διδασκαλίας του. Σύμφωνα με τον Brousseau (Οικονόμου, 1995), τα λάθη 

προκύπτουν από τη δυσκολία αντικατάστασης μιας προηγούμενης αντίληψης με μια νέα. 

Οπότε, η μελέτη του λάθους του μαθητή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο 

εκπαιδευτικός  να  αναλύσει  τη  σκέψη  του  μαθητή  και  να  προσδιορίσει  τα  εμπόδια  που 

έχουν  διαμορφωθεί  στο  γνωστικό  του  σύστημα.  Η  συστηματική  παρακολούθηση  και 
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καταγραφή  των  λαθών  κάθε  μαθητή  είναι  ένα  μέτρο  που  μπορεί  να  εφαρμόσει  ο 

εκπαιδευτικός. 

Η αξιολόγηση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστο σε 

δύο τρόπους: 

(α)  Προσφέρει  τη  δυνατότητα  για  συστηματική  καταγραφή,  ανάλυση,  σχεδιασμό 

παρέμβασης και ελέγχου αποτελεσμάτων παρέμβασης του εκπαιδευτικού. 

(β)   Προσφέρει  τη  δυνατότητα  για  προσανατολισμό  των  μαθητών  σε  στόχους  που 

βρίσκονται σε ανώτερα επίπεδα της γνωστικής ιεραρχίας του Bloom. Συγκεκριμένα, 

δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εστιάσει το ενδιαφέρον των μαθητών όχι 

στο αποτέλεσμα αλλά στη διαδικασία που προηγείται, παρέχονται ένα  ισχυρό για 

ποιοτικότερη  προσπάθεια  από  πλευράς  μαθητών,  για  ερευνητική  δραστηριότητα 

και όχι για αποστήθιση μεθόδων ή τεχνικών. 

Στο  πλαίσιο  της  ανάλυσης  των  λαθών  των  μαθητών  ο  εκπαιδευτικός  είναι  σκόπιμο  σε 

πολλές  περιπτώσεις  να  επιλέξει  την  χρήση  κατάλληλων  παραδειγμάτων,  στην  ουσία 

“αντιπαραδειγμάτων”, για την ανάδειξη των λαθών, την ανάλυση των λαθεμένων βημάτων 

και την αντιπαράθεση της λαθεμένης δραστηριότητας με τη σωστή (Οικονόμου, 1984). Πιο 

κάτω θα παραθέσουμε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις.  

5.1.2 Σχεδιασμός διδακτικού συστήματος καταστάσεων 

Όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 3, μια από τις υποθέσεις της θεωρίας των Καταστάσεων 

του Brousseau είναι το παράδοξο της διδασκαλίας “ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να πει στο 

μαθητή αυτό που επιθυμεί να κάνει ο μαθητής, αλλά ο μαθητής πρέπει να δράσει σαν να 

γνώριζε  ακριβώς  τι  θέλει  να  διδάξει  ο  εκπαιδευτικός”.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  ο  ρόλος  του 

εκπαιδευτικού επικεντρώνεται στην επιλογή κατάλληλων προβλημάτων και την οργάνωση 

α‐διδακτικών καταστάσεων που θα προκαλέσουν σύγκρουση μεταξύ της προϋπάρχουσας 

γνώσης  και  του  νέου  μαθησιακού  στόχου,  κινητοποιώντας  τους  μαθητές  για  ανάληψη 

πρωτοβουλίας  με  στόχο  της  ανακάλυψη  της  γνώσης  από  τους  ίδιους.25  Μερικά  βασικά 

στοιχεία της προσέγγισης αυτής είναι τα εξής: 

                                                 
25 Μια ενδιαφέρουσα έρευνα προσφέρουν οι Stipek κ.α. (2001). 

 40



(α)   Τα προβλήματα που επιλέγονται για τη δραστηριοποίηση των μαθητών θα πρέπει 

να τους παρέχουν εναλλακτικές επιλογές επίλυσης προκειμένου η όλη διαδικασία 

να  μην  αναδεικνύει  συγκεκριμένους  μηχανισμούς  επίλυσης  που  υποκινούν  την 

απομνημόνευση 

(β)  Οι φάσεις συμπεράσματος πρέπει να εμπεριέχουν φάσεις επικύρωσης, δηλαδή να 

αποφασίζει ο ίδιος ο μαθητής για την εγκυρότητα της εργασίας του 

Συνολικά,  οι  επιλογές  αυτές  ευθυγραμμίζονται  με  τους  γενικότερους  σκοπούς  της 

μαθησιακής  διαδικασίας  οι  οποίοι,  σύμφωνα  με  τις  σύγχρονες  προσεγγίσεις, 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων όπως της κριτικής 

σκέψης, της αυτοαξιολόγησης και της αυτοδιόρθωσης.  

Ο εκπαιδευτικός, εκτός από οργανωτής και σχεδιαστής των μαθησιακών καταστάσεων που 

θα  αναδείξουν  τους  επόμενους  γνωστικούς  στόχους,  θα  πρέπει  να  φροντίσει  για  την 

υποστήριξη  –  της  ερευνητικής  δραστηριότητας  –  των  μαθητών  του  σε  συναισθηματικό 

επίπεδο,  να  περιορίσει  τον  κίνδυνο  που  οφείλεται  στην  αποδοχή  της  ευθύνης  τους  να 

φέρουν την αποστολή τους σε πέρας και να απενοχοποιήσει το λάθος.  

5.1.3 Επικοινωνία 

Η  διαχείριση  του  λάθους  γίνεται  στα  πλαίσια  της  γενικότερης  διδακτικής  πράξης,  τα 

αποτελέσματα  της  οποίας  εξαρτώνται  άμεσα  από  τα  χαρακτηριστικά  της  επικοινωνίας 

μεταξύ  των  μελών  της  σχολικής  τάξης  και  προσδιορίζουν  το  πλέγμα  των  σχέσεων  που 

αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών και των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Κυρίαρχο ρόλο 

στο καθορισμό αυτών  των σχέσεων ασκεί  το διδακτικό συμβόλαιο,  το σύνολο των ρητών 

και, κυρίως, των υπονοούμενων κανόνων συμπεριφοράς. Βασικοί λόγοι για τους οποίους οι 

σύγχρονες  διδακτικές  προσεγγίσεις  αποδίδουν  σημαντική  βαρύτητα  στην  ποιότητα  της 

επικοινωνίας συνολικά είναι: 

(α)   Η  συμβολή  της  στην  δημιουργία  ενός  κλίματος  εμπιστοσύνης  και  αμοιβαίου 

σεβασμού  μεταξύ  μαθητών  και  εκπαιδευτικού  που  ενθαρρύνει  την  ερευνητική 

δραστηριότητα των μαθητών 
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(β)   Η  συμβολής  της  στην  προώθηση  και  αξιοποίηση  της  ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας και στην μάθηση συνολικά,  στη βάση  του ότι η γνώση και η μάθηση 

προκύπτει μέσα από την κοινωνική ομάδα της τάξης 

(γ)  Η  συμβολή  της  στην  δημιουργία  ενός  κοινού  γλωσσικού  κώδικα  επικοινωνίας  (σε 

επίπεδο  ορολογίας,  εννοιών,  συμβολισμών  και  λεξιλογίου)  που  βοηθά,  μεταξύ 

άλλων, και στην αποφυγή λαθών διατύπωσης 

5.2 Διαχείριση λαθών 

Στο  σημείο  αυτό  θα  επιχειρήσουμε  μια  σύντομη  παρουσίαση  ενδεικτικών  τρόπων 

ανάλυσης  και  αντιμετώπισης  ορισμένων  λαθών  που  παρατηρούνται  συχνά.26  Σε  πολλές 

περιπτώσεις τα λάθη των μαθητών οφείλονται άμεσα σε διδακτικά εμπόδια, δηλαδή στις 

μεθόδους των εκπαιδευτικών και στα σχολικά συγγράμματα. Μια ολοκληρωμένη πρόταση 

προς  την  κατεύθυνση  της αντιμετώπισης αυτών  των  ζητημάτων προσφέρουν οι Μπαλής, 

Οικονόμου, Οικονόμου, Τζεκάκη (1999). 

5.2.1 Λάθη σε αριθμητικές πράξεις 

Μια κατηγορία λαθών αφορά την πράξη της αφαίρεσης. Στο παράδειγμα “3 – 5 = 2” είναι 

ξεκάθαρο ότι ο μαθητής αφαίρεσε το μικρότερο από τον μεγαλύτερο αριθμό. Εικάζουμε ότι 

ο  ίδιος  μαθητής  θα  εκτελούσε  σωστά  την  αφαίρεση  του  2  από  το  6.  Στο  παρακάτω 

παράδειγμα  ο  μαθητής  εκτελεί  την  πράξη  της  αφαίρεσης  με  λανθασμένο  τρόπο, 

αφαιρώντας το μικρότερο από το μεγαλύτερο ψηφίο:  

    639 
 – 257 
    422 

 

Ο  μαθητής  γνωρίζει  να  εκτελεί  την  πράξη  της  αφαίρεσης  μικρότερου  από  μεγαλύτερο 

μονοψήφιο  αριθμό  όμως  εδώ  η  γνώση  αυτή  αποδεικνύεται  ανεπαρκής.  Τα  παραπάνω 

λάθη  οφείλονται,  όπως  αναφέραμε  στο  Κεφάλαιο  4.1.1,  σε  διδακτικά  εμπόδια:  αν  ο 

εκπαιδευτικός  δίδαξε  την  πράξη  της  αφαίρεσης  αποκλειστικά  με  παραδείγματα  από  το 

                                                 
26  Η  παρουσίασή  μας  είναι  επιλεκτική.  Ο  ενδιαφερόμενος  αναγνώστης  μπορεί  να  ανατρέξει  σε  μια 
εκτεταμένη βιβλιογραφία, για παράδειγμα, στους Τουμάση (1994), Χαιρέτη (2009) και Οικονόμου (2008) και 
σε αναφορές που γίνονται εκεί. 
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υλικό  περιβάλλον  όπως  π.χ.  με  ξυλάκια  τότε  ο  μαθητής  έχει  μάθει  τη  μισή  πρόσθεση. 

Απαιτείται,  λοιπόν,  σε  ένα  πρώτο  στάδιο  να  μάθει  να  αφαιρεί  μεγαλύτερο  μονοψήφιο 

αριθμό  από  μικρότερο  και  αυτό  προϋποθέτει  την  εξοικείωσή  του  με  τους  αρνητικούς 

αριθμούς. Σε ένα δεύτερο στάδιο θα πρέπει ο μαθητής να προσαρμόσει τις γνωστικές του 

δομές  στο  συνθετότερο  πρόβλημα  της  αφαίρεσης  ακέραιων  αριθμών  που  δεν  είναι 

μονοψήφιοι.27  

Μια πρόταση για την εκμάθηση της αφαίρεσης μεγαλύτερου μονοψήφιου από μικρότερο 

είναι η χρήση παραδειγμάτων από την “καθημερινότητα”  της οικονομικής επιστήμης.  Για 

παράδειγμα, ο θετικός αριθμός μπορεί να κατέχει την συμβατική του σημασία «έχω» ενώ 

στον  αρνητικό  αριθμό  να  εκχωρηθεί  η  σημασία  «χρωστάω»,  στην  πράξη  της  πρόσθεσης 

«μου δίνουν»  και στην πράξη  της αφαίρεσης «μου παίρνουν».  Υπό αυτή  την έννοια, «αν 

έχω 2 και μου ζητήσουν 6» στο τέλος «θα χρωστάω 4». 

5.2.2 Λάθη στους δεκαδικούς αριθμούς 

Συνηθισμένα λάθη στους δεκαδικούς αριθμούς είναι τα εξής:  

• 0,123 > 0,23  αφού   123 > 23 

• 0,045 = 0,45  αφού  045 = 45 

• 0,5 + 0,6 = 0,11 αφού 5 + 6 = 11 

• Μεταξύ του 1,4 και του 1,5 δεν υπάρχουν αριθμοί  

  αφού ο επόμενος του 4 είναι το 5.  

Όπως  αναφέραμε  στο  Κεφάλαιο  4.1.1,  τα  λάθη  αυτά  οφείλονται  συνήθως  σε  διδακτικά 

εμπόδια,  δηλαδή  στο  τρόπο  με  τον  οποίο  ο  εκπαιδευτικός  εισήγαγε  την  έννοια  του 

δεκαδικού,  που  έδωσε  τη  λανθασμένη  εντύπωση  ότι  οι  δεκαδικοί  εφευρέθηκαν  ως 

εναλλακτικοί τρόποι παράστασης των φυσικών αριθμών. Οπότε μοιάζει φυσικό οι πράξεις 

μεταξύ  δεκαδικών  να  διέπονται  από  τις  αντίστοιχες  των  πράξεων  με  φυσικούς.  Τα 

παραπάνω  προβλήματα  αποκαλύπτουν  ότι  οι  μαθητές  έχουν  κάποιες  γνώσεις  για  τους 

φυσικούς αριθμούς τις οποίες δεν έχουν προσαρμόσει στην (νέα) έννοια των δεκαδικών. 

                                                 
27 Για μια πιο εκτεταμένη ανάλυση βλέπε Dickson (1984) και Resnick (1982). 
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Στην  περίπτωση  αυτή  το  ζητούμενο  είναι  να  καταλάβει  ο  μαθητής  την  έννοια  του 

δεκαδικού αριθμού. Αρχικά θα πρέπει να αντιληφθεί την έννοια της διαβάθμισης μεταξύ 0 

και  1.  Σε  αυτό  μπορεί  να  βοηθήσει  η  χρήση  των  γραμμικών  αριθμητικών  μπλοκ  (Linear 

Arithmetic  Blocks).  Η  διαδικασία  εκμάθησης  των  δεκαδικών  θα  γίνει  με  παράλληλη 

εκμάθηση  των  κλασμάτων.  Για  παράδειγμα  είναι  χρήσιμο  ο  μαθητής  να  συνδυάσει  τις 

έννοιες  

 1
10

, 0,  και 1 1 0,1
10

=  

 5
100

,   και 0,05 5 0,05
100

=  

 43
100

,   και 0,43 43 0,43
100

=  

Στόχος  είναι  να  κατανοήσει  την  έννοια  της  υποδιαστολής  η  οποία  σχετίζεται  με 

διαβαθμίσεις της κλίμακας [0,1] σε όρους δυνάμεων του 10. 

5.2.3 Λάθη στα κλάσματα 

Συνηθισμένα λάθη στα κλάσματα είναι τα εξής:  

• a aγ γ
β δ β δ

+
+ =

+
 

• a aγ γ
β δ β δ

−
− =

−
 

Τα λάθη στα κλάσματα συνήθως οφείλονται σε διδακτικά εμπόδια. Συνήθως η έννοια του 

κλάσματος εξηγείται με χρήση περιορισμένης ποικιλίας περιπτώσεων, για παράδειγμα, ½, 

¾,  γεγονός  που  ενθαρρύνει  τους  μαθητές  να  καταφύγουν  σε  τεχνικές  απομνημόνευσης. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις λάθους, παρατηρούμε ότι ο μαθητής γνωρίζει την πράξη της 

πρόσθεσης  και  αφαίρεσης  αριθμών  αλλά  δεν  έχει  προσαρμόσει  τις  πράξεις  αυτές  στα 

κλάσματα.  Συνήθως  οι  μαθητές  που  κάνουν  τέτοιου  είδους  λάθη  αντιλαμβάνονται  τον 

αριθμητή και τον παρονομαστή ως δύο ξεχωριστούς ακέραιους. 

Η  διαχείριση  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  ξεκινά  από  την  κατανόηση  της  έννοιας  του 

κλάσματος, σε πρώτη φάση της ετυμολογίας της λέξης κλάσμα, αριθμητής παρονομαστής. 
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Ο αριθμητής ως έννοια βρίσκεται πιο κοντά στον “αριθμού”. Ο παρονομαστής αποτελεί ένα 

“σημείο αναφοράς” για τον αριθμητή:  

Το κλάσμα 
3
5
 υποδηλώνει “3 από 5”, “τρία από τα πέντε κομμάτια”. 

Κάτω  από  αυτή  την  έννοια,  η  πρόσθεση  δύο  κλασμάτων  θα  γίνει  με  φυσικότερο  τρόπο 

αντιληπτή  ως  πρόσθεση  αριθμητών  ομώνυμων  κλασμάτων,  δηλαδή  αριθμών  που  έχουν 

εκφραστεί με βάση το  ίδιο σημείο αναφοράς, με βάση έναν κοινό παρονομαστή.  Επίσης, 

εδώ μπορεί να βοηθήσει και η χρήση αντιπαραδειγμάτων, όπως, για παράδειγμα, 1/2 + 1/2 

= 2/4 (δηλαδή “μισό και μισό = μισό!”). 

Σε αντίθεση με την πράξη της πρόσθεσης, τα λάθη στο πολλαπλασιασμό κλασμάτων είναι 

λιγότερο  συχνά  (Cramer  &  Bezuk,  1991).  Αυτό  έρχεται  να  ενισχύσει  την  άποψη  ότι  οι 

μαθητές  γνωρίζουν  την  πράξη  του  πολλαπλασιασμού  αριθμών  αλλά  δεν  την  έχουν 

προσαρμόσει  στα  κλάσματα.  Δηλαδή  δεν  μπορούν  να  κατανοήσουν  τη  σημασία  του 

πολλαπλασιασμού κλασμάτων.28 Για παράδειγμα, ενώ γνωρίζουν ότι  

1 1 1
2 3 6
× = , 

δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Μια πρόταση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 

είναι η εξής: 

(α)   Σε  ένα  πρώτο  στάδιο  εξηγείται  με  λόγια  ότι  o  πολλαπλασιασμός  των  δύο 

κλασμάτων  σημαίνει  “το  1/2  του  1/3”  (αντίστοιχα  με  την  πράξη  ,  δηλαδή, 

“τέσσερις φορές το πέντε”)  

4 5×

(β)  Σε ένα δεύτερο στάδιο παίρνουμε “το 1 από τα 3” 

(γ)  Στο επόμενο στάδιο παίρνουμε “το ½ του 1” 

(δ)  Τώρα έχουμε “ένα (μισό)” από “έξι (μισά)” δηλαδή το 1/6. 

Ο  μαθητής  θα  πρέπει  να  κατανοήσει  ότι  προκειμένου  το  “ένα  (μισό)”  να  εκφραστεί  ως 

κλάσμα, δηλαδή με βάση ένα σημείο αναφοράς, το σύνολο των αντικειμένων ένα από τα 

οποία είναι το “ένα  (μισό)” είναι 6, δηλαδή θα πρέπει να τεμαχιστούν οι 3 μονάδες σε 6 

                                                 
28 Ένα γενικότερο φαινόμενο είναι ότι συνήθως οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον πολλαπλασιασμό ως μια 
πράξη που πάντα αυξάνει έναν αριθμό (Swan, 2001). 
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μισά. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην όλη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης 

βοηθά η παράλληλη μελέτη δεκαδικών, κλασμάτων και ποσοστών. 

5.2.4 Γραμμικά λάθη 

Όπως  αναφέραμε  στο  Κεφάλαιο  4.1.2,  πίσω  από  τα  συχνά  εμφανιζόμενα  και 

επαναλαμβανόμενα  γραμμικά  λάθη  βρίσκονται  επιστημολογικά  εμπόδια,  η  έντονη 

διαισθητική  φύση  των  γραμμικών  σχέσεων  και  η  αποτελεσματικότητά  τους  στην 

καθημερινή ζωή. Συνήθη παραδείγματα λαθών αυτής της κατηγορίας είναι: 

• 2 2( ) 2x y x y± = ±  

• x y x± = ± y

)

 και γενικότερα σε δυνάμεις αθροίσματος ή διαφοράς, 

• ( ) ( ) (x y x yημ ημ ημ+ = +  και γενικότερα σε τριγωνομετρικές συναρτήσεις. 

Στις  περιπτώσεις  αυτές  οι  μαθητές  γνωρίζουν  ότι  2( ) 2 2x y x y+ = + ,  αλλά  είναι  ακριβώς 

αυτή η γραμμική φύση της επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού που αποτελεί το 

εμπόδιο. Επομένως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εισάγει τους μαθητές σε μη‐γραμμικές 

έννοιες.  Στην  διάθεσή  του  έχει  τη  χρήση  σχεδιαγραμμάτων  και  αντιπαραδειγμάτων.  Για 

παράδειγμα: 

 2 2 2 29 3 (1 2) 1 2 5= = + ≠ + =  

 5 25 16 9 16 9 4 3= = + ≠ + = + = 7  

=   0 (180 ) (90 90 ) (90 ) (90 ) 1 1 2o o o o oημ ημ ημ ημ= = + ≠ + = +

 

 

( )xημ

x

Διάγραμμα 3: Το γράφημα της συνάρτησης  ( )xημ . 
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Η  χρήση  διαγραμμάτων  για  την  απεικόνιση  μη‐γραμμικών  συναρτήσεων,  όπως  της 

συνάρτησης  ( )xημ  στο Διάγραμμα 3, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη δεδομένης της 

αποτελεσματικότητας των εποπτικών μέσων στη μάθηση, γενικότερα.  

Θα  πρέπει  να  τονιστεί,  για  μια  ακόμη  φορά,  ότι  τα  παραπάνω  λάθη  δεν  θα  πρέπει  να 

εκληφθούν από τον εκπαιδευτικό ως  (αποθαρρυντικές)  ενδείξεις  για  τις δυνατότητες  του 

μαθητή αλλά ως γνώσεις που δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες.  

5.3 Συμπεράσματα 

Το  μάθημα  των  μαθηματικών  έχει  μια  ιδιαίτερη  θέση  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  και  η 

σχολική  επίδοση  στα  μαθηματικά  επηρεάζει  άμεσα  και  έμμεσα  το  μαθητή  τόσο  σε 

γνωστικό  όσο  και  σε  συναισθηματικό  επίπεδο.  Δεδομένης  της  πολλαπλασιαστικής 

επίδρασης  της  επίδοσης  στα  μαθηματικά  σε  όλο  το  φάσμα  της  μαθησιακής  πορείας,  η 

πρόκληση για τη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας είναι δεδομένη. Εξέχουσα θέση στη 

διδακτική και τη μάθηση των μαθηματικών έχει το λάθος. Μερικές δεκαετίες πριν το λάθος 

αντιμετωπιζόταν ως μια έλλειψη, μια αδυναμία, ένα ελάττωμα, γεγονός που εμπόδιζε και 

την  επίτευξη  των  εξειδικευμένων  μαθησιακών  στόχων  αλλά,  περισσότερο,  ασκούσε 

σημαντική  αρνητική  επίδραση  στην  συναισθηματική  ανάπτυξη  των  μαθητών  που  για 

οποιοδήποτε λόγο μειονεκτούσαν, καταρχήν, στα μαθηματικά. 

Σήμερα, το λάθος έχει κερδίσει τη θέση του στη μαθησιακή διαδικασία, μια θέση που ποτέ 

δεν έχασε στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Το λάθος του μαθητή αναγνωρίζεται όχι 

μόνο ως κάτι φυσιολογικό αλλά ως κάτι αναγκαίο στο μονόδρομο της πορείας του προς την 

ανακάλυψη  της  γνώσης.  Η  εξοικείωση με  την  ιδέα  ότι  “όλοι  κάνουν  λάθη”  θα  διευρύνει 

ουσιαστικά  το  (ψυχολογικό) πεδίο  της  ερευνητικής  του δράσης και  των δυνατοτήτων για 

την ατομική του πρόοδο. Επίσης θα του δώσει την ευκαιρία για αναστοχασμό.   

Παράλληλα,  οι  σύγχρονες  προσεγγίσεις  της  μάθησης  και  διδασκαλίας  αναγνωρίζουν  τον 

ιδιαίτερο ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης. Η 

γνώση  γίνεται  αντιληπτή  ως  κοινωνική  κατασκευή  που  εσωτερικεύεται  από  τον  κάθε 

μαθητή ξεχωριστά. Η μάθηση που βιώνεται ως συλλογική επιτυχία θα παίξει καθοριστικό 

ρόλο  στη πορεία προς  την  κοινωνικοποίηση  του μαθητή,  μια  πορεία που θα συνοδευτεί 
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από  οφέλη  σε  ατομικό  και  σε  συλλογικό  επίπεδο  τόσο  σε  βραχυχρόνιο  όσο  και  σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει υποστεί, αντίστοιχα, μια ριζική αναδιάρθρωση σε σχέση με 

το  παρελθόν.  Ο  εκπαιδευτικός  θα  πρέπει  να  ρυθμίσει  τις  κοινωνικές  παραμέτρους  με 

τρόπο κατάλληλα προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά  των μαθητών/μελών  της σχολικής 

τάξης/ομάδας,  με  στόχο  να  προκύψουν  τα  αναμενόμενα  οφέλη.  Το  λάθος  καλείται  να 

χρησιμοποιήσει τώρα ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο να ενθαρρύνει τους 

μαθητές του στο ταξίδι τους προς την ανακάλυψη και τη γνώση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48



 

 

 

Επίλογος 

 
Οι  σύγχρονες  διδακτικές  προσεγγίσεις  αναγνωρίζουν  τις  γνωστικές  και  συναισθηματικές 

παραμέτρους  που  υπεισέρχονται  στη  διαδικασία  της  μάθησης  και  τις  ανάλογες  ευθύνες 

που  απορρέουν  για  το  σύνολο  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  αναφορικά  με  την 

ολοκληρωμένη  κοινωνικο‐γνωστική  ανάπτυξη  του  μαθητή.  Το  λάθος,  ως  αναπόσπαστο 

στοιχείο της μάθησης παίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην όλη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να 

αποτελέσει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο ή ένα όχημα για τη γνώση. Το ρόλο που θα παίξει 

διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό ο εκπαιδευτικός μέσα από τη γενικότερη διδακτική στάση 

του. 

Εκτός από τα μαθησιακά οφέλη, η ενασχόληση με το λάθος του μαθητή και τη διαχείρισή 

του  παρέχει  τη  δυνατότητα  και  στον  εκπαιδευτικό  να  αναστοχαστεί  για  τη  δική  του 

επίδοση.  Του  δίνει  την  ευκαιρία  να  απομακρυνθεί  από  απλοϊκές  πεποιθήσεις  τύπου 

“Άσπρο‐Μαύρο” και αντίστοιχα ερωτήματα όπως “κάνω καλά τη δουλειά μου ή όχι;...” που 

κατά το παρελθόν αποτελούσαν εμπόδιο ακόμη και στη σκέψη για προσπάθεια βελτίωσης. 

Η αξιοποίηση του λάθους ίσως αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την επιτυχία.  
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