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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηε ζχλδεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ. πρλά αλαθεξφκελνη δείθηεο ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζθεπήο 

πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο, απνηεινχλ ε επρέξεηα, ε επειημία θαη ε πξσηνηππία. θνπφο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

δεκνηηθνχ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο. Σν πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηέιεζε ε 

Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία, ηελ νπνία νη καζεηέο είραλ δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο. Ζ 

έξεπλα δηεμήρζε ζηελ πφιε Rzeszow ηεο Πνισλίαο θαη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 24 καζεηέο 

ηεο πέκπηεο ηάμεο. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε  6 νκάδεο θαη αλά ηξεηο νκάδεο εξγάζζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη νκάδεο ήηαλ νκνηνγελείο σο πξνο ηε καζεκαηηθή επίδνζε. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη φιεο νη νκάδεο ήηαλ ηθαλέο λα θαηαζθεπάζνπλ 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Γηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξήζεθαλ σο πξνο ην βαζκφ 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ. ζνλ αθνξά ηε δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δφζεθε ζηνπο καζεηέο, δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηνλ βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ 

ζεκείσζαλ νη νκάδεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ζσιιογηθή δεκηοσργηθόηεηα, θαηαζθεσή προβιήκαηος, δηεπηζηεκοληθόηεηα, 

καζεκαηηθή ηθαλόηεηα  
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ΑBSTRACT 
Many researchers suggest linking creativity with problem posing activities. Frequently 

mentioned indicators of creative problem posing by students are fluency, flexibility and 

originality. The purpose of this research was to investigate the collective creativity of 

elementary students. The evaluation of creativity was carried out using problem posing 

activities. The context of the activities was Ancient Greek History, which the students had 

been taught in previous classes. The survey was conducted in the city of Rzeszow in Poland 

and a total of 24 students of the fifth grade participated. The students were divided into 6 

groups and each group worked in a different activity. The groups were homogeneous 

regarding the mathematical ability. The results of the survey indicated that all groups were 

able to construct mathematical problems. Differences were observed in the degree of 

creativity of individual groups. Concerning the different activity which was given to the 

students there were no differences in the degree of creativity which was observed by the 

groups. 

 

Key words: collective creativity, problem posing, interdisciplinarity, mathematical ability  
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Δηζαγωγή 

 
Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλα πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

ελδπλακψλεη ηελ αλζξψπηλε πξφνδν ζε φια ηα επίπεδα θαη ηα ζεκεία ηεο Ηζηνξίαο. Ζ 

ηερλνινγηθή πξφνδνο, νη εθεπξέζεηο θαη ε αλάπηπμε ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο. Οη καζεκαηηθέο εμειίμεηο δηεπθνιχλνπλ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ελψ ε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο απαηηνχλ ηελ εμέιημε ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Μεξηθέο απφ ηηο ηδέεο ησλ αξραίσλ επηζηεκφλσλ θαη θηινζφθσλ ζπλεηδεηνπνηήζεθαλ κφλν 

κεηά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ επηζηήκε.  

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα, σζηφζν, απνηειεί έλαλ καθξνρξφληα παξακειεκέλν ηνκέα ηεο 

έξεπλαο. Οη Sternberg θαη Lubart (1999) αλέθεξαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ κεηαμχ 

1975 θαη 1994 κφλν ην 5% ησλ άξζξσλ πνπ αλαγξάθνληαλ ζην Psychological Abstracts 

ζρεηίδνληαλ κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ θαζηέξσζε ηνπ πεξηνδηθνχ Journal of Creative 

Behavior θαηεπζχλζεθε, θπξίσο, σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ αηφκσλ λα είλαη πην 

δεκηνπξγηθνί. Ζ αλάγθε εκπεηξηθήο έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ πεξηνδηθνχ Creativity Research Journal. ηελ εθπαίδεπζε ησλ Μαζεκαηηθψλ κφλν έλα 

χζηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα παξαηεξεζεί. Ο Haylock 

(1987) ηζρπξίζηεθε φηη πξέπεη λα απνδνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα εληφο 

ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ελψ o Silver (1994) πξφηεηλε ηε ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

επίιπζεο θαη θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ κε ηηο θαηεγνξίεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ Torrance 

(1966). O Haylock (1987) θαηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο βηβιηνγξαθίαο ησλ εηψλ 

1966 έσο 1985, απέδεημε φηη ην ζέκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

πνιιψλ εξεπλψλ. Γχν δεθαεηίεο αξγφηεξα, ε Leikin (2009a) αλέιπζε ηηο δεκνζηεχζεηο απφ ην 

1999 έσο ην 2009 θαη απέδεημε φηη πνιχ ιίγεο δεκνζηεχζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα. Χζηφζν, ε καζεκαηηθή θνηλφηεηα έρεη απνδψζεη πξφζθαηα κεγαιχηεξε 

πξνζνρή ζε απηφ ην ζέκα. 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, βαζηδφκελε ζηε ζέζε ηoπ Silver (1994), πξνηείλεη ηε 

ζχλδεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ζέκαηα ησλ ζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. 

Δθηφο απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ θξίλεηαη εμίζνπ αλαγθαία (Silver, 1994). Ζ δξαζηεξηφηεηα 

θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο απνηειεί κηα εξγαζία πνπ απαηηεί ηε δηαηχπσζε ελφο καζεκαηηθνχ 

πξνβιήκαηνο (ή πεξηζζφηεξσλ), βάζεη ελφο δεδνκέλνπ ζπλφινπ ζπλζεθψλ, ην νπνίν είλαη 

θαηλνχξγην ηνπιάρηζηνλ ζηνπ θαηαζθεπαζηέο (Silver, 1994). Σα νθέιε ηεο ελζσκάησζεο ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ 

αλαγλσξίδνληαη επξέσο απφ ηε καζεκαηηθή θνηλφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ (π.ρ. Christou, 

Mousoulides, Pittalis, Pitta-Pantazi, & Sriraman, 2005⸱English, 1997⸱Silver, 1994).  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεξεπλήζεθε ε ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

κε ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο. Πξνηηκήζεθε ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο δελ έρεη εξεπλεζεί εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία. 

Δπηπιένλ, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαηέρεη, πιένλ, θεληξηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Χο πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηήζεθε ε Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία. 

Πνιιέο θνξέο, ηα Μαζεκαηηθά ζεσξνχληαη ζεκαληηθφ εξγαιείν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 

σζηφζν, ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα δνπλ ηηο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεδίσλ (McComas & Wang, 1998),  θαη λα κεηψζνπλ ηελ 

«ςπρνινγηθή απφζηαζε» κεηαμχ ησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ άιισλ θιάδσλ.  
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Θεωξεηηθό πιαίζην 

1. Γεκηνπξγηθόηεηα 

1.1. Ο νξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

Ο ζθνπφο νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νθείιεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα 

δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα δπλακηθή ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

κπαινχ, ε νπνία κπνξεί λα βειηησζεί θαη πξέπεη λα εθηηκεζεί. Παξαδνζηαθά, ζπλδέεηαη κε 

ηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία, σζηφζν, ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη ε νπζηαζηηθή επηζηήκε 

ζεσξείηαη δεκηνπξγηθή πξάμε. ηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ε δεκηνπξγία 

ελφο αζπλήζηζηνπ θαη πξσηφηππνπ έξγνπ ζεσξείηαη επαξθήο, ελ εληηζέζεη κε ηε δεκηνπξγηθή 

επηζηεκνληθή ηδέα, ε νπνία πξέπεη παξάιιεια λα είλαη θαη ρξήζηκε (Neumann, 2007). Οη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία νθείινληαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

επηζηεκφλσλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ θη επνκέλσο ε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηνπο ζθέςεο θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Τπάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Leikin, 

2009b). Ζ γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε κνηίβσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

απφ έλα πεδίν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε έλα άιιν πεδίν, ελψ ε εηδηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ινγηθή αθεξεκέλε θχζε ηνπ πεδίνπ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

επηθεληξψλεηαη ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ ησλ Μαζεκαηηθψλ σο ζχλνιν. Ζ ζηαζεξή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πεξηνδηθψλ πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζηε καζεκαηηθή έξεπλα απνηεινχλ έλδεημε 

ηεο αλάπηπμεο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δληνχηνηο, ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. πλήζσο, νη πεξηζζφηεξνη καζεκαηηθνί δελ  

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζθέςεο πνπ νδεγνχλ ζηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγία (Ervynck, 1991).  

Ζ πξψηε γλσζηή πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ έλα 

εθηεηακέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1902 ζην γαιιηθφ πεξηνδηθφ 

L’Enseigement Mathematique (Sriraman, 2004). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ, θαζψο θαη κηα 

δηάιεμε γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα απφ ηνλ θαηαμησκέλν καζεκαηηθφ Henri Poincare ζην 

Societe´ de Psychologie, ελέπλεπζε ηνλ, επίζεο, αλαγλσξηζκέλν καζεκαηηθφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

Jacques Hadamard, λα εξεπλήζεη ηελ ςπρνινγία ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ο 

Hadamard (1945) πξαγκαηνπνίεζε κηα άηππε έξεπλα κεηαμχ ζεκαληηθψλ επηζηεκφλσλ, φπσο 

ηνπο  George Birkhoff, George Polya, θαη  Albert Einstein, αλαθνξηθά κε ηηο λνεηηθέο εηθφλεο 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Μαζεκαηηθά. Δπεξεαδφκελνο απφ ηελ ςπρνινγία Gestalt, 

ζεψξεζε φηη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ησλ καζεκαηηθψλ αθνινπζεί ην κνληέιν Gestalt  ησλ 

ηεζζάξσλ ζηαδίσλ (Wallas, 1926): 1) πξνεηνηκαζία (preparation), 2) επψαζε (incubation), 3) 

δηαθψηηζε (illumination), θαη 4) επαιήζεπζε (verification). 

Οη νξηζκνί ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία είλαη 

αξθεηνί. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππαξρφλησλ νξηζκψλ είλαη αζαθείο ή δπζλφεηνη κε απνηέιεζκα 

λα κελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Βαζηδφκελνο ζηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, 

ν Mann (2006) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 100 ζχγρξνλνη νξηζκνί ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα έρεη πεξηγξαθεί απιά σο δηάθξηζε, «επηινγή» (Poincare, 1948). 

χκθσλα κε ηνλ Poincare (1948), ην λα δεκηνπξγείο ζπλίζηαηαη  ζην λα κελ θάλεηο 

άρξεζηνπο ζπλδπαζκνχο, αιιά εθείλνπο πνπ είλαη ρξήζηκνπο θη απνηεινχλ ηε κεηνςεθία. 

Μηα εξκελεία ηεο κεηαθνξάο «επηινγή» κπνξεί λα είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο καζεκαηηθνχ λα 

επηιέμεη πξνζερηηθά κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ (ή πξνβιεκάησλ) πνπ απνθέξνπλ θαξπνχο, ζε 

αληίζεζε κε εθείλεο πνπ δε ζπλεηζθέξνπλ ζε θάηη λέν (Sriraman, 2004). Χζηφζν, ν 

ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο παξαβιέπεη ην πξφβιεκα ηε πξσηνηππίαο. Με άιια ιφγηα, ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο σο δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ρξήζηκσλ θαη 

άρξεζησλ ζπλδπαζκψλ είλαη παξφκνηα κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ηέρλεο ηεο γιππηηθήο σο κηαο 

δηαδηθαζίαο πεξηθνπήο ησλ πεξηηηψλ (Sriraman, 2004). 

Σν πξψην ζηάδην ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Poincare (1948), 

απνηειείηαη απφ ηελ ζθιεξή πξνζπάζεηα απφθηεζεο κηαο εηθφλαο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε νπνία 

απνθαιείηαη σο πξνθαηαξθηηθή πεξίνδν ζπλεηδεηήο δνπιεηάο. Απηφ αλαθέξεηαη, επίζεο, σο 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην (preparatory stage) (Hadamard, 1945). ην δεχηεξν ζηάδην ην 

πξφβιεκα παξακεξίδεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην κπαιφ απαζρνιείηαη κε άιια 

πξνβιήκαηα. Ο Hadamard (1945) ην αλαθέξεη σο ζηάδην επψαζεο (incubatory stage). Σν 

ηξίην ζηάδην αθνξά ζηελ εχξεζε ηεο ιχζεο μαθληθά παξάιιεια κε ηελ ελαζρφιεζε άιισλ 

άζρεησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν ζηάδην απηφ νλνκάδεηαη ζηάδην δηαθψηηζεο (illumination 

stage) (Hadamard, 1945). Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ζπλίζηαηαη ζηελ έθθξαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηε γιψζζα ή ηε γξαθή. ε απηφ ην ζηάδην επαιεζεχεηαη ην απνηέιεζκα, 

θαζίζηαηαη αθξηβέο θαη γίλεηαη αλαδήηεζε γηα πηζαλέο επεθηάζεηο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Σν κνληέιν Gestalt, φκσο, παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα (Sriraman, 

2004). Αλαιπηηθφηεξα, ην κνληέιν εθαξκφδεηαη, θπξίσο, ζε πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί a 

priori απφ καζεκαηηθνχο, αγλνψληαο, έηζη, ηε ζπλαξπαζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

πξνέθπςαλ ηα πξαγκαηηθά εξσηήκαηα. Γεχηεξνλ, ην κνληέιν απνδίδεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 
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ηη ζπκβαίλεη ζην δεχηεξν θαη ηξίην ζηάδην ζε ππνζπλείδεηεο σζήζεηο. Σν πξφβιεκα ησλ 

εξσηεκάησλ  αληηκεησπίδεηαη κεξηθψο ζην κνληέιν ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ηνπ Ervynck (1991). 

Ο Ervynck (1991) πεξηέγξαςε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε ηξία ζηάδηα. Σν 

πξψην ζηάδην (ζηάδην 0), αλαθέξεηαη σο πξνθαηαξθηηθφ ηερληθφ ζηάδην, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ θάπνηνπ είδνπο ηερληθέο ή πξαθηηθέο εθαξκνγέο καζεκαηηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

ρσξίο ν ρξήζηεο λα έρεη θάπνηα γλψζε ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο. Σν δεχηεξν ζηάδην απνηειεί ην 

ζηάδην ηεο αιγνξηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζηάδην 1), ην νπνίν αθνξά, θπξίσο, ζηελ εθηέιεζε 

καζεκαηηθψλ ηερληθψλ. Σν ηξίην ζηάδην (ζηάδην 2) αλαθέξεηαη σο δεκηνπξγηθή 

(ελλνηνινγηθή, επνηθνδνκεηηθή) δξαζηεξηφηεηα. Απνηειεί ην ζηάδην εκθάληζεο ηεο 

πξαγκαηηθήο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε κε αιγνξηζκηθψλ 

απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ κπνξεί λα είλαη επξείαο απνθιίλνπζαο 

θχζεο θαη πεξηιακβάλνπλ πάληα κηα επηινγή. Αλ θαη ν Ervynck (1991) πξνζπαζεί λα 

πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο καζεκαηηθφο θζάλεη ζηα εξσηήκαηα κέζσ ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζηαδίσλ 0 θαη 1, ε πεξηγξαθή ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη 

παξφκνηα κε εθείλε ησλ Poincare θαη Hadamard (Sriraman, 2004). Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ «κε αιγνξηζκηθή ιήςε απνθάζεσλ» είλαη αλάινγε ηεο ρξήζεο ηεο κεηαθνξάο 

«επηινγή» απφ ηνλ Poincare. 

O Guilford (1967) ζπλέδεζε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε κε ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε (ή 

παξαγσγή). Ζ απνθιίλνπζα ζθέςε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθή παξαγσγή πνιιαπιψλ 

ιχζεσλ ζε έλα πξφβιεκα ή θαηλφκελν, θαη ζπρλά πεξηγξάθεηαη θαη σο επέιηθηε ζθέςε. 

πγθεθξηκέλα, ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ ζπγθιίλνπζα ζθέςε, ε νπνία ζηνρεχεη ζε κία 

κνλαδηθή θαη ζσζηή ιχζε ζε έλα πξφβιεκα. Ο Torrance (1966) έδσζε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο: 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο ζε πξνβιήκαηα, ειιείςεηο, θελά 

γλψζεσλ, ειιηπψλ ζηνηρείσλ, δπζαξκνληψλ θ.ν.θ., αλαγλψξηζεο ηεο δπζθνιίαο, αλαδήηεζεο 

ιχζεσλ, δεκηνπξγίαο εηθαζηψλ ή δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ γηα ηηο ειιείςεηο, ειέγρνπ θη 

επαλειέγρνπ απηψλ ησλ ππνζέζεσλ, θη ελδερνκέλσο,  ηξνπνπνίεζεο θη επαλεμέηαζεο απηψλ, 

θαη ηέινο, κεηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ. (ζει. 8) 

Ο νξηζκφο βαζίζηεθε ζε ηέζζεξα ζρεηηθά ζηνηρεία: α) επρέξεηα (fluency), β) επειημία 

(flexibility), γ) πξσηνηππία (originality), θαη δ) αλάπηπμε (elaboration). Ζ επρέξεηα 

αλαθέξεηαη ζηε ζπλνρή ησλ ηδεψλ, ηε ξνή ησλ ζρέζεσλ θαη ηε ρξήζε ηεο βαζηθήο θαη 

θαζνιηθήο γλψζεο. Ζ επειημία ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ ηδεψλ, ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη ηελ παξαγσγή πνιιψλ ιχζεσλ. Ζ πξσηνηππία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ  ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ηα κνλαδηθά πξντφληα ηεο πλεπκαηηθήο 
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ή  θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πεξηγξαθήο, 

επεμήγεζεο θαη γελίθεπζεο ησλ ηδεψλ. Απφ ηνπο ηέζζεξηο απηνχο παξάγνληεο, ε πξσηνηππία 

είλαη επξέσο απνδεθηή, θαζψο ε δεκηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πξσηφηππσλ ηδεψλ, πξνζεγγίζεσλ ή δξάζεσλ θαη εθδειψλεηαη κε λέα θαη πξσηφηππα 

πξντφληα (π.ρ. κηα επηζηεκνληθή ππφζεζε ή έλα θαηλνχξγην έξγν ηέρλεο) (Leikin, 2009b). 

H Σξηαξρηθή Θεσξία ηεο Ννεκνζχλεο (Sternberg & Lubart, 2000) νξίδεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα σο ηθαλφηεηα παξαγσγήο απξνζδφθεηνπ θαη πξσηφηππνπ έξγνπ, ην νπνίν 

είλαη ρξήζηκν θαη πξνζαξκνζηηθφ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη απφ ηα 

θεληξηθά ζηνηρεία ηεο επθπνχο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή πξνθχπηεη 

απφ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ αλαιπηηθψλ, δεκηνπξγηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ιεηηνπξγψληαο ζπιινγηθά γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ λα επηηχρνπλ κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ πεξηερνκέλσλ (Cianciolo & Sternberg, 2004). Δλψ νη 

δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ επηλνεηηθφηεηα, ηελ αλαθάιπςε, θαζψο θαη 

άιια δεκηνπξγηθά εγρεηξήκαηα, νη αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην 

άηνκν λα αμηνινγήζεη,  λα αλαιχζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο. Οη πξαθηηθέο 

ηθαλφηεηεο ζπλδένπλ ηα πάληα καδί επηηξέπνληαο ζην άηνκν λα εθαξκφζεη φ,ηη έρεη κάζεη ζην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνπο Cianciolo θαη Sternberg (2004), γηα λα ζεσξεζεί 

θάπνηνο επηηπρεκέλνο ζηε δσή ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ αλαιπηηθψλ, 

δεκηνπξγηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ θαη ζπγρξφλσο λα αληηζηαζκίδεη ηηο αδπλακίεο ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο. Οη καζεκαηηθνί ζα πξνέβαιιαλ αληηξξήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, 

θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο κπνξεί λα κελ πεξηέρνπλ πάληα 

ππαηληγκνχο πνπ είλαη «ρξήζηκνη» φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

(Sriraman, 2004). Γηα παξάδεηγκα ε απφδεημε ηνπ ηειεπηαίνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Fermat απφ 

ηνλ AndrewWile, αλαγλσξίδεηαη απφ ηε καζεκαηηθή θνηλφηεηα σο δεκηνπξγηθφ έξγν. Ήηαλ 

απξνζδφθεην θαη πξσηφηππν, φκσο δελ είρε θακηά δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κε ηελ έλλνηα πνπ 

πξνηείλνπλ νη Sternberg θαη Lubart. 

O Runco (1993) πεξηέγξαςε ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα πνιχπιεπξε δνκή πνπ 

πεξηιακβάλεη απνθιίλνπζα θαη ζπγθιίλνπζα ζθέςε, εμεχξεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

απηφ-έθθξαζε, εζσηεξηθφ θίλεηξν, ζηάζε ακθηζβήηεζεο θαη απηνπεπνίζεζε. Ο Haylock 

(1987) ζπλφςηζε πνιιέο απφ ηηο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αλαθέξεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα σο ηθαλφηεηα λα βιέπεηο λέεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηερληθψλ θαη ησλ 

πεξηνρψλ εθαξκνγήο θαη λα δεκηνπξγείο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελδερνκέλσο άζρεησλ ηδεψλ. 

Ο Ρψζνο ςπρνιφγνο Krutetskii (1976) ραξαθηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζην πιαίζην 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ πξνβιήκαηνο (εχξεζε πξνβιήκαηνο), ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο πξσηνηππίαο 
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θαη ηεο επηλνεηηθφηεηαο. Ο Krutetskii  θαίλεηαη λα ηαπηίδεη ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

ζηνπο καζεηέο κε ηε καζεκαηηθή ραξηζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο δχν φξνπο 

ζπλψλπκα (Haylock, 1987). Τπνζηεξίδεη φηη ε απιή εθκάζεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πιηθνχ 

πξέπεη λα επεθηαζεί ζε κηα δεκηνπξγηθή κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ησλ ζρνιηθψλ Μαζεκαηηθψλ. Σφηε, δηαβεβαηψλεη φηη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζα 

αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλεμάξηεην ζρεκαηηζκφ απιψλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηελ 

εχξεζε ηξφπσλ θαη κέζσλ επίιπζεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, ζηελ επηλφεζε απνδείμεσλ θαη 

ζεσξεκάησλ θαη ζηελ εχξεζε πξσηφηππσλ κεζφδσλ επίιπζεο κε ηππνπνηεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ. 

Οη Chamberlin θαη Μννn (2005) φξηζαλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα αζπλήζηζηε 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο θαηλνηφκσλ θαη ρξήζηκσλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πξνζνκνίσζεο ή 

ξεαιηζηηθά εθαξκνζκέλα πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Ζ Leikin 

(2009b) πξνζδηνξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα δπλακηθή ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ πνπ 

κπνξεί λα βειηησζεί θαη λα εθηηκεζεί ή αληηζέησο λα ζηεξεζεί. Ο Sriraman (2005) πξνηείλεη 

φηη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα νξηζζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν σο ε 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο πξσηφηππεο δνπιεηάο, ε νπνία επεθηείλεη ζεκαληηθά ηνλ ηνκέα ησλ 

γλψζεσλ  ή αλνίγεη νξίδνληεο λέσλ εξσηήζεσλ γηα άιινπο καζεκαηηθνχο. Θεσξεί ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνεγκέλσλ καζεκαηηθψλ. 

Ζ ζέζε απηή είλαη παξφκνηα κε ηε ζεψξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο σο έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγκέλεο καζεκαηηθήο ζθέςεο (Ervynck, 1991). O Mann (2006) 

επηζήκαλε φηη αλ θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο νκνξθηάο ή 

ράξεο κηαο ιχζεο είλαη πεξίπινθε, ην καζεκαηηθφ κπαιφ θξχβεη εθιεπηπζκέλα πξντφληα θαη 

δηαδηθαζίεο, ηα νπνία, ζπλήζσο, επεθηείλνληαη πέξα ησλ αιγνξίζκσλ, θη επνκέλσο ε νκνξθηά 

θαη ε ράξε ηεο ιχζεο είλαη έλδεημε δεκηνπξγηθφηεηαο. Χζηφζν, ν Sriraman (2004) ζεσξεί φηη 

ε δεκηνπξγηθφηεηα δε ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ πξσηφηππε δνπιεηά ησλ καζεκαηηθψλ, αιιά θαη 

κε ηελ αλαθάιπςε ελφο πξάγκαηνο πνπ δελ είλαη γλσζηφ απφ έλαλ, αθφκε θη αλ ην 

απνηέιεζκα είλαη κέρξη ηψξα γλσζηφ ζε φινπο. Ζ γλψκε απηή είλαη ζχκθσλε κε ηελ άπνςε 

ηνπ Hadamard (1945), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη κεηαμχ ηεο δνπιεηάο ελφο καζεηή πνπ 

πξνζπαζεί λα επηιχζεη έλα πξφβιεκα γεσκεηξίαο ή άιγεβξαο θη ελφο εθεπξέηε, ε δηαθνξά 

έγθεηηαη ζην βαζκφ θαη ην επίπεδν θαη ηα δχν έξγα είλαη παξφκνηαο θχζεο. 

Ο νξηζκφο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηεξηδφκελνο ζηελ πξσηνηππία θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

δελ είλαη πξαθηηθφο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ, γηα απηφ νξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ νξηζκφ ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε επαγγεικαηηθφ θαη ζρνιηθφ επίπεδν (Shriki, 2010). ε 
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ζρνιηθφ επίπεδν, πξνθαλψο, δελ αλακέλεηαη ε παξαγσγή έξγσλ εμαηξεηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, φκσο είλαη εθηθηφ γηα ηνπο καζεηέο λα πξνζθέξνπλ λέεο δηνξαηηθφηεηεο 

ζε έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα. ε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Liljedahl & Sriraman, 2006), ν Sriraman πξνηείλεη ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε ζρνιηθφ επίπεδν: 

1. Ζ δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε αζπλήζηζηεο θαη δηνξαηηθέο ιχζεηο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ή αλάινγν πξφβιεκα ή/θαη 

2. Ζ δηαηχπσζε λέσλ εξσηήζεσλ θαη/ ή δπλαηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ εμέηαζε ελφο   

παιηνχ πξνβιήκαηνο ππφ λέα νπηηθή. 

Ζ καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζηνπο καζεηέο αμηνινγείηαη αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο επηδφζεηο άιισλ καζεηψλ κε παξφκνην εθπαηδεπηηθφ 

ηζηνξηθφ. Ο Liljedahl (Liljedahl & Sriraman, 2006) ππνζηεξίδεη φηη νπνηνζδήπνηε νξηζκφο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ζρεηηθφο. 

Ζ ζεψξεζε ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο σο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί ζηνπο καζεηέο, απαηηεί ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζρεηηθήο (relative) θη απφιπηεο 

(absolute) δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ απφιπηε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη κε κεγάια ηζηνξηθά 

έξγα (Vygotsky 1982) θαη κε αλαθαιχςεηο παγθφζκηνπ επηπέδνπ. Παξαδείγκαηα ηεο κπνξνχλ 

λα εληνπηζηνχλ ζηηο εθεπξέζεηο ησλ Fermat, Hilbert, Riemann, θαζψο θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

καζεκαηηθψλ (Sriraman, 2005). Ζ ζρεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο αλαθαιχςεηο 

απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν άηνκν κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλαθνξάο, ζηελ αλζξψπηλε 

θαληαζία πνπ δεκηνπξγεί θάηη λέν (Vygotsky, 1982). Οη Liljedahl θαη Sriraman (2006) 

ζπκθσλνχλ φηη ην ζρνιείν θαη νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ λέεο 

δηνξαηηθφηεηεο/ιχζεηο ζηα Μαζεκαηηθά, νη νπνίεο είλαη, ζπλήζσο θαηλνχξγηεο, φζνλ αθνξά 

ηα Μαζεκαηηθά πνπ νη καζεηέο έρνπλ ήδε κάζεη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ επηιχζεη. Με 

άιια ιφγηα, νη ηδέεο ησλ καζεηψλ ζεσξνχληαη δεκηνπξγηθέο κε βάζε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

καζεκαηηθή γλψζε ηεο ηάμεο ή κηαο νκάδαο ζπλνκειίθσλ, παξά κε βάζε ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηε καζεκαηηθή γλψζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ καζεκαηηθψλ. 

Σν κνληέιν ησλ 4 C πξνζθέξεη, επίζεο, έλα αλαπηπμηαθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο έλλνηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

1.2. Δπίπεδα δεκηνπξγηθόηεηαο: 4 C’s model 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζε δχν 

επίπεδα δεκηνπξγηθφηεηαο: ζηελ θαζεκεξηλή δεκηνπξγηθφηεηα (ή little-C) θαη ζηε 
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δεκηνπξγηθφηεηα ζε επίπεδν κεγαινθπΐαο (ή Big-C).  Ζ Big-C δεκηνπξγηθφηεηα αλαπαξηζηά 

ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ζε πνιχ πςειφ επίπεδν επίηεπμεο, ε νπνία είλαη εθηθηή απφ κηθξφ 

αξηζκφ αηφκσλ. Καζνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (π.ρ. ηέρλε) θαη απφ εηδηθνχο ηνπ 

ηνκέα απηνχ (φπσο θξηηηθνχο, επηκειεηέο, ζπιιέθηεο, ζπλαδέιθνπο). Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

Big-C απνλέκεηαη ζηνπο δεκηνπξγνχο θαη ηα δεκηνπξγηθά επηηεχγκαηα κεηά απφ πνιχ ρξφλν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε little-C  δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηηο 

θαζεκεξηλέο εξγαζίεο θαη, ζπλεπψο, είλαη πξνζβάζηκε ζρεδφλ απφ φινπο (Beghetto & 

Kaufman, 2007). Γηα παξάδεηγκα ην έξγν ηνπ Einstein θαη ηνπ Shakespeare ζεσξνχληαη 

παξαδείγκαηα Big-C δεκηνπξγηθφηεηαο, ελψ ε little-C δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα εληνπηζηεί 

ζηε δνπιεηά ελφο ζρεδηαζηή κφδαο. Οη Beghetto θαη Kaufman (2007) πξφηεηλαλ ζην κνληέιν 

ησλ 4 C ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δχν πξφζζεηεο θαηεγνξίεο, ηε mini-C γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ηηο αξρηθέο δεκηνπξγηθέο εξκελείεο θαη ηελ Pro-C σο θαηάιιειε θαηεγνξία γηα ηα άηνκα πνπ 

είλαη επαγγεικαηίεο δεκηνπξγνί, φκσο δελ έρνπλ θηάζεη αθφκε ζην επίπεδν ηεο Big-C 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Τπνζηεξίδνπλ φηη φινη είλαη δεκηνπξγηθνί θαη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα απηή 

μεθηλάεη ζην mini-C θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξεί λα θηάζεη ζην little-C. ε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε Pro-C ή Big-C, ελψ ζε άιιεο ε mini-C κπνξεί λα κελ 

εμειηρζεί πνηέ (Beghetto & Kaufman, 2007). 

 

 

 

Δηθφλα 1.1. Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Beghetto & Kaufman, 2014, ζ. 55) 

 

πσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 1.1, ε mini-C δεκηνπξγηθφηεηα ρξεζηκεχεη σο 

γέλεζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ επηπέδσλ δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. Ζ δεκηνπξγηθή έθθξαζε, 
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φκσο, δελ αθνινπζεί πάληα κηα γξακκηθή εμέιημε (Beghetto & Kaufman, 2014). 

Οινθιεξσκέλνη δεκηνπξγνί κπνξεί λα κεηαβνχλ απεπζείαο απφ ηδέεο mini-C ζε Pro-C 

θαηλνηνκίεο. Αθφκε θαη αξράξηνη πνπ εξγάδνληαη κε έλαλ εηδηθφ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηδέεο mini-C πνπ νδεγνχλ ζε Pro-C ζπλεηζθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, καζεηέο πνπ εξγάδνληαη 

ζε έλα εξεπλεηηθφ ζρέδην ζπλνδεπφκελνη απφ έλαλ επαγγεικαηία επηζηήκνλα, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηδέεο mini-C θαη λα νδεγεζνχλ ζε επηζηεκνληθέο ζπλεηζθνξέο. 

Σν κνληέιν ησλ 4 C κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ ηα 

επίπεδα δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο πνπ είλαη πην ζπλαθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (mini-C, 

little-C) θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν (Beghetto & 

Kaufman, 2014).  πσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα (Δηθφλα 1.1) ε αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί έλα 

απφ ηα πην βαζηθά ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ mini-C ηδεψλ ζε little-C 

ζπλεηζθνξέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ απφ άιινπο σο δεκηνπξγηθέο. ην  little-C 

επίπεδν, ε ζθφπηκε πξαθηηθή είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο θαζεκεξηλήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε δεκηνπξγηθφηεηα επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, 

ελψ, ηέινο,  ζην επίπεδν Pro-C, ν ρξφλνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο Big-C δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Οη Beghetto θαη Kaufman (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πεξαηηέξσ ππνδηαίξεζε ηεο 

little-C δεκηνπξγηθφηεηαο ζε mini-C ζπληειεί ζηελ επηζήκαλζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

ραξαθηήξα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο mini-C δεκηνπξγηθφηεηαο ζεσξήζεθε 

φηη πξνζθέξεη έλα επηπιένλ ζηνηρείν αλάιπζεο γηα ηνπ εξεπλεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

κειεηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή δπλαηφηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ θαη ησλ αξραξίσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε έληαμή ηεο γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ εμέηαζε ησλ πξνηχπσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θξίλνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε mini-C δεκηνπξγηθφηεηα 

αληηπξνζσπεχεη ηηο αξρηθέο, δεκηνπξγηθέο εξκελείεο πνπ φινη νη δεκηνπξγνί έρνπλ, νη νπνίεο 

αξγφηεξα εθδειψλνληαη ζε αλαγλσξίζηκεο δεκηνπξγίεο. Σν ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαίλεηαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, φπνπ 

πξνηεξαηφηεηα είλαη ε ελζάξξπλζε φισλ ησλ καζεηψλ, πνπ δελ έρνπλ θζάζεη αθφκε ζηελ 

πλεπκαηηθή ηνπο θνξχθσζε, λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (Mholo, 2017). 

χκθσλα κε απηήλ ηελ ηδέα, δεκηνπξγηθή δπλαηφηεηα κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε θάζε παηδί, 

κπνξεί λα ελζαξξπλζεί ή λα πεξηνξηζζεί θαη ε εμέιημή ηεο βαζίδεηαη ζην είδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη (Mholo, 2017). 
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1.3. Πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εξεπλψλ ζηα πεδία ηεο ςπρνινγίαο, 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν Εγτεηρίδηο ηες 

Δεκηοσργηθόηεηας (Sternberg, 2000), πεξηέρεη κηα πεξηεθηηθή αλαζθφπεζε φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πξνηείλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ζε έμη θαηεγνξίεο: 1) κπζηηθηζηηθή (mystical), 2) πξαγκαηηζηηθή (pragmatic), 3) 

ςπρνδπλακηθή (psychodynamic), 4) ςπρνκεηξηθή (psychometric), 5) γλσζηηθή (cognitive), 6) 

θνηλσληθή-πξνζσπηθφηεηα (social-personality). Αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλάιπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ. 

1. Μπζηηθηζηηθή πξνζέγγηζε: Αξρηθά, ε γέλλεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ ζεσξήζεθε 

φηη γίλεηαη κπζηηθά. πγθεθξηκέλα, ε πξνζέγγηζε απηή αλαθέξεη φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη απνηέιεζκα ζείαο έκπλεπζεο ή απνηειεί κηα πλεπκαηηθή 

δηαδηθαζία. ηελ ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ν Blaise Pascal ηζρπξίζηεθε φηη πνιιέο 

απφ ηηο καζεκαηηθέο ηνπ ηδέεο πξνήιζαλ απεπζείαο απφ ην Θεφ. 

2. Πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε: Ζ κπζηηθηζηηθή πξνζέγγηζε αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα 

πξαγκαηηζηηθή, ε νπνία αζρνιήζεθε, θπξίσο, κε ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή εκπεξηέρεη, αξρηθά, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θη φρη ηελ θαηαλφεζή ηεο. Απηέο νη ηερληθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πεξηειάκβαλαλ ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ, ηε 

βαζηδφκελε ζηελ αλαινγία ζθέςε θαη ην παηρλίδη ξφισλ.  Ζ έκθαζε ηνπ Polya (1954) 

ζηε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο επξεηηθψλ γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

επξείαο πνιππινθφηεηαο, απνηειεί παξάδεηγκα πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Οη 

επξεηηθέο απηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κεραληζκνί ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίνη 

νδεγνχλ ην καζεκαηηθφ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 

κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη απνδνηηθφ. Χζηφζν, νη κέζνδνη απηέο απνδείρζεθαλ κε 

παξαγσγηθέο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξραλ δηαζέζηκα εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Leikin & Pitta-Pantazi, 2013). 

3. Φπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε: Βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα πξνέξρεηαη 

απφ ηελ έληαζε κεηαμχ ηεο ζπλεηδεηήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ αζπλείδεησλ 

σζήζεσλ. Σν κνληέιν Gestalt απνηειεί παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο κηαο ςπρνδπλακηθήο 

πξνζέγγηζεο κειέηεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κνληέιν απηφ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο εξέζηζκα πνιιψλ ζχγρξνλσλ κνληέισλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Παξ’ φια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε έρεη δερζεί έληνλεο 
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θξηηηθέο απφ ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο κέηξεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζεσξεηηθψλ δνκψλ. 

4. Φπρνκεηξηθή πξνζέγγηζε: Ζ πξνζέγγηζε απηή αθνξά ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε βνήζεηα ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ. To 1950 o 

Guilford πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζε φια ηα άηνκα θαη εηζήγαγε εξγαιεία «απνθιίλνπζαο ζθέςεο». 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή εξγαζηψλ 

πνιιψλ ρξήζεσλ, φπνπ δεηήζεθε απφ ηα ππνθείκελα λα παξνπζηάζνπλ φζεο ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο απφ νξηζκέλα ζπλεζηζκέλα αληηθείκελα. Δκπλεφκελνο 

απφ ηνλ Guilford, ν Torrance (1966) ζρεδίαζε έλα ηεζη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιιά πξνγξάκκαηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ραξηζκαηηθψλ/δεκηνπξγηθψλ καζεηψλ. To ηεζη απηφ απνηειείηαη απφ 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη απνθιίλνπζα ζθέςε. 

Σν ηεζη βαζκνινγείηαη κε γλψκνλα ηελ επρέξεηα (ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

θαηάιιεισλ απαληήζεσλ), ηελ επειημία (ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

απαληήζεσλ), ηελ πξσηνηππία (ηελ ζπαληφηεηα ησλ απαληήζεσλ) θαη ηελ αλάπηπμε 

(ην πνζφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο απαληήζεηο). Χζηφζν, 

ππάξρεη κηα ζπδήηεζε γηα ην αλ απηή ε αμηνιφγεζε απνηππψλεη ηελ νπζία ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ο Sternberg (2000) ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ζεηηθψλ θη αξλεηηθψλ 

πιεπξψλ ζηελ ςπρνκεηξηθή πξνζέγγηζε. Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξεη σο πιενλεθηήκαηα 

ηελ επθνιία ρνξήγεζεο, ηελ αληηθεηκεληθή βαζκνινγία, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

έξεπλαο κε κε επηθαλείο αλζξψπνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεη φηη ε 

αξηζκεηηθή βαζκνινγία βαζηδφκελε ζε ζχληνκεο εξγαζίεο παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζηε 

ζχιιεςε ηεο έλλνηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

5. Γλωζηηθή πξνζέγγηζε: Δπηθεληξψλεηαη ζηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ππνβφζθνπλ ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηαιήγεη ζε 

πξντφληα πξσηφηππα θη απξνζδφθεηα. Σα πξντφληα απηά είλαη απνηέιεζκα 

γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δξνπλ ζηελ ήδε απνζεθεπκέλε γλψζε ζηε κλήκε ηνπ 

αηφκνπ. 

6. Κνηλωληθή-πξνζωπηθόηεηα: ηελ θαηεγνξία απηή δίλεηαη έκθαζε ζηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, θαζψο θαη ζηα 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία απφ θνηλσληθή 

ζθνπηά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπιινγηθφο απηνζρεδηαζκφο, κέζα ζηνλ νπνίν 
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αλαδχεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα απφ κηα πνιχπινθε δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία (Sawyer, 

1995). Οη  Shani-Zinovich θαη Zeidner (2009) αλαθέξνληαη ζηηο επξείεο δηαζηάζεηο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε δεθηηθφηεηα, ε επζπλεηδεζία, ε εμσζηξέθεηα, ε 

λεπξηθφηεηα, θαζψο θαη ζε δχν κεηαβιεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (απηναληίιεςε θαη 

άγρνο) θη ππνζηεξίδνπλ φηη θαη νη δχν ηχπνη κεηαβιεηψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηαλνεηηθψλ ηαιέλησλ. Σα 

κνληέια ησλ Subotnik, Pillmeier θαη Jarvin (2009) πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά-

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηαιέλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηεο 

καζεκαηηθήο θιίζεο, ηεο απφθξηζεο ζε εμσηεξηθέο αληακνηβέο, ηεο απηνπξνβνιήο, 

Τπνγξακκίδνπλ, επηπιένλ, ηελ αλάιεςε ξίζθνπ σο έλα απφ ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία. 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ππνδειψλεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο έμη 

πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. Οη ηξεηο πην επξέσο αλαθεξφκελεο πξνζεγγίζεηο είλαη: α) ε 

πξνζέγγηζε ηωλ ζπζηεκάηωλ (the systems approach) (Csikszentmihalyi, 1988, 2000), β) ε 

κειέηε πεξίπηωζεο ωο εμειηζζόκελε πξνζέγγηζε ζπζηεκάηωλ (the case study as evolving 

systems approach) (Gruber & Wallace, 2000), θαη γ) ε ζεωξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

επέλδπζεο (investment theory approach) (Sternberg & Lubart, 1996).  

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ ιακβάλεη ππφςε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, αληί ηεο απιήο ζεψξεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο σο κηαο 

απιήο αηνκηθήο ςπρνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Μειεηά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ, 

ηνπ θιάδνπ (domain) θαη ηνπ πεδίνπ (field). Σν πεδίν απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ 

επηξξνή ζε έλαλ θιάδν. Ο θιάδνο είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν πνιηηηζηηθφο νξγαληζκφο, ν 

νπνίνο δηαηεξεί θαη κεηαδίδεη δεκηνπξγηθά πξντφληα ζε άιια άηνκα ηνπ πεδίνπ. Σν κνληέιν 

ησλ ζπζηεκάησλ ππνδειψλεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία παξαηεξήζηκε ζην 

ζεκείν φπνπ ην άηνκν, ν θιάδνο θαη ην πεδίν αιιειεπηδξνχλ (Csikszentmihalyi, 2000). 

Γειαδή, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πξνηείλεη φηη γηα λα ζπκβεί ε δεκηνπξγηθφηεηα έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πξέπεη λα κεηαδνζεί απφ ηνλ θιάδν ζην άηνκν. ηε 

ζπλέρεηα, ην άηνκν πξέπεη παξάγεη κηα δεκηνπξγηθή παξαιιαγή ζην πεξηερφκελν ηνπ θιάδνπ 

θαη ε παξαιιαγή απηή πξέπεη λα επηιερζεί απφ ην πεδίν γηα ζπκπεξίιεςή ηεο ζηνλ θιάδν. 

Οη Gruber θαη Wallace (2000) πξφηεηλαλ κηα πξνζέγγηζε πνπ αληηκεησπίδεη θάζε 

άηνκν σο έλα κνλαδηθφ εμειηζζφκελν ζχζηεκα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηδεψλ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε δεκηνπξγηθή δνπιεηά θάζε αηφκνπ πξέπεη λα κειεηεζεί κφλε ηεο. Σν κνληέιν απηφ 
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έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηo επηρείξεκα ηνπ Csikszentmihalyi (2000), ν νπνίνο δήηεζε λα δνζεί 

έκθαζε ζηηο θνηλφηεηεο φπνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα εθδειψλεηαη. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

επηθεληξψλεηαη ζην πψο ιεηηνπξγεί ε δεκηνπξγηθφηεηα θη φρη ζηελ εμήγεζε ηεο πξνέιεπζεο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ. Οη Gruber θαη 

Wallace (2000) ηζρπξίδνληαη φηη ε δεκηνπξγηθή δνπιεηά είλαη απνηέιεζκα ζθφπηκεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη καθξάο δέζκεπζεο. Ο Sriraman (2004) δηαθσλεί κε ηνλ άλσζελ ηζρπξηζκφ, 

θαη παξαζέηεη ην παξάδεηγκα ηεο πεληθηιίλεο, ε νπνία αλαθαιχθζεθε ηπραία. Ζ κειέηε 

πεξίπησζεο σο εμειηζζφκελν ζχζηεκα ζεσξεί ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία πνιχπιεπξε. Έηζη, 

θαηά ηελ θαηαζθεπή κηαο κειέηεο πεξίπησζεο ελφο δεκηνπξγηθνχ έξγνπ, θάπνηνο πξέπεη λα 

επηιέμεη ηηο πηπρέο πνπ είλαη ζρεηηθέο θαη λα θαηαζθεπάζεη ηε κειέηε πεξίπησζεο κε βάζε 

απηέο ηηο επηιεγκέλεο πηπρέο. Κάπνηεο πηπρέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο: 1) 

κνλαδηθφηεηα ηνπ έξγνπ, 2) ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ, 3) πνιιαπιά ρξνλνδηαγξάκκαηα, 4) 

αθήγεζε απηψλ πνπ ν δεκηνπξγφο πέηπρε, 5) επίιπζε πξνβιήκαηνο, 6) πιαίζην (νηθνγέλεηα, 

ζρνιηθή θνίηεζε, επηξξνέο εθπαηδεπηηθψλ). Με ιίγα ιφγηα, ε θαηαζθεπή κηαο κειέηεο 

πεξίπησζεο ελφο δεκηνπξγηθνχ έξγνπ σο εμειηζζφκελν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πνιιψλ πηπρψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο Gruber θαη Wallace (2000). 

χκθσλα κε ην κνληέιν ζεσξίαο ησλ επελδχζεσλ, νη δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη είλαη 

ζαλ ηνπο θαινχο επελδπηέο, δειαδή αγνξάδνπλ ρακειά θαη πσινχλ ςειά (Sternberg & 

Lubart, 1996).  πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ ηδέεο πνπ δελ είλαη δεκνθηιείο, αιιά επελδχνπλ 

ζεκαληηθφ ρξφλν ζην λα πείζνπλ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηα ηελ εγγελή αμία απηψλ ησλ 

ηδεψλ. Ζ ζεσξία επελδχζεσλ ππνζηεξίδεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλίζηαηαη ζηε ζπκβνιή έμη 

ζηνηρείσλ: 1) λνεκνζχλε, 2) γλψζε, 3) ηξφπνη ζθέςεο, 4) πξνζσπηθφηεηα, 5) θίλεηξν, 6) 

πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, ζεσξεί φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ, ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απνηειεί θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα απιφ άζξνηζκα ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε θαζέλα 

απφ ηα έμη ζηνηρεία. Αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ζε άιια ζηνηρεία, απαηηείηαη έλα 

νξηζκέλν επίπεδν ή φξην γλψζεο, ρσξίο ην νπνίν ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη αδχλαηε. Ζ πςειή 

λνεκνζχλε θαη ην θίλεηξν κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ζεηηθά ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε 

αδπλακία ησλ άιισλ ζηνηρείσλ λα εμνπδεηεξσζεί κέζσ αληηζηαζκίζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηνο κπνξεί λα αλήθεη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ ζηεξίδεη ηηο δεκηνπξγηθέο πξνζπάζεηεο, 

φκσο έλα πςειφ επίπεδν θηλήηξσλ ελδέρεηαη λα ην μεπεξάζεη θαη λα νδεγήζεη ζε 

δεκηνπξγηθά εγρεηξήκαηα. 
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1.4. Η ζρέζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο κε ηε ραξηζκαηηθόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα ζηα   

Μαζεκαηηθά 

1.4.1. Δεκηνπξγηθόηεηα θαη ραξηζκαηηθόηεηα (giftedness) 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνθαιχπηεη ηελ πνιππινθφηεηαο ηεο ζρέζεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε ραξηζκαηηθφηεηα. Πνιινί εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ραξηζκαηηθφηεηαο, άιινη ζεσξνχλ φηη 

είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νξίδεη ηε ραξηζκαηηθφηεηα, ελψ θάπνηνη πξνηείλνπλ ηε 

ζεψξεζή ηνπο σο δχν αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ (Leikin, 2009a). ε έξεπλά 

ηνπ o Landau (1981) εληφπηζε φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο λνεκνζχλεο, ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

κε ραξηζκαηηθνχο ήηαλ κεδέλ. Χζηφζν, ην 1998 (Landau & Wiessler), κε ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθήο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Torrance ηεζη), παξαηεξήζεθε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε. πλεπψο, ε αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

ραξηζκαηηθφηεηαο, κε εηδηθή εζηίαζε ζηα δηάθνξα πεδία ησλ Μαζεκαηηθψλ, είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ δχν ελλνηψλ. 

Ο Piirto (1999) αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο 

ραξηζκαηηθφηεηαο. Ζ γεληθή ραξηζκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε εηδηθή αλαθέξεηαη ζηε ζαθή θαη μερσξηζηή δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, γηα παξάδεηγκα ζηα Μαζεκαηηθά (Kruteskii, 1976⸱Piirto, 1999). Οη 

νξηζκνί πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηελ έλλνηα ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο πνηθίιινπλ, ρσξίο, σζηφζν, 

λα έρεη ζπκθσλεζεί έλαο θνηλφο νξηζκφο ζην πεδίν (Mholo, 2017). Ίζσο, ν πην επξέσο 

αλαθεξφκελνο νξηζκφο ηεο καζεκαηηθήο ραξηζκαηηθφηεηαο είλαη εθείλνο ηνπ Krutetskii 

(1976), o νπνίνο ζεσξεί φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα είλαη έλα κνλαδηθφ ζχλνιν καζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πςειήο επίδνζεο ζηα Μαζεκαηηθά. Αληηζέησο, άιινη 

εζηηάδνπλ ζηελ επίδνζε παξά ζηηο εγγελείο ηδηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θη αλαθέξνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ καζεκαηηθνχ ηαιέληνπ θη φρη ζε έλαλ καζεκαηηθά ραξηζκαηηθφ καζεηή 

(Sheffield, 2017). 

Γηα δεθαεηίεο ε  ραξηζκαηηθφηεηα ζεσξνχηαλ ηζνδχλακε κε ηηο έλλνηεο ηεο επθπΐαο 

θαη ηνπ IQ (Renzulli, 2005). H έξεπλα έρεη απνδείμεη επαλεηιεκκέλα φηη ε βαζκνινγία ζε έλα 

κφλν ΗQ ηεζη δελ απνηειεί αμηφπηζην δείθηε ηεο κειινληηθήο επίδνζεο ηνπ καζεηή (Sheffield, 

2017). Σα παξαδνζηαθά ηεζη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο καζεκαηηθήο ραξηζκαηηθφηεηαο δελ 

αλαγλσξίδνπλ ή δε κεηξνχλ ηε ραξηζκαηηθφηεηα, αιιά ζπρλά αληακείβνπλ ηελ αθξίβεηα θαη 

ηελ ηαρχηεηα. πγθεθξηκέλα, νη αμηνινγήζεηο απηέο αλαγλσξίδνπλ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 
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θαιέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη είλαη ππνινγηζηηθά άπηαηζηνη παξακειψληαο, σζηφζν, 

ηνπο δεκηνπξγηθά ηαιαληνχρνπο ζηα Μαζεκαηηθά (Mann, 2006). ήκεξα, νη εξεπλεηέο 

ζεσξνχλ ηε ραξηζκαηηθφηεηα σο κηα πεξηζζφηεξν πνιχπιεπξε έλλνηα, ζηελ νπνία ε 

λνεκνζχλε απνηειεί κφλν κία απφ ηηο δηάθνξεο πηπρέο (Renzulli, 2005). Ο Kruteskii (1976) 

ζε έξεπλα ηνπ γηα ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο παξέζεζε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) 

ηθαλφηεηα ινγηθήο ζθέςεο φζνλ αθνξά πνζνηηθέο θαη ρσξηθέο ζρέζεηο, αξηζκνχο θαη 

ζχκβνια, β) ηελ ηθαλφηεηα ηαρείαο θαη επξείαο γελίθεπζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη 

πξάμεσλ, γ) ηελ επειημία ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαη δ) ηε καζεκαηηθή κλήκε. Παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ εληνπηζζεί θη απφ άιινπο, φπσο ν Sriraman (2005). 

Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ κηα πνηθηιία κνληέισλ πνπ εθθξάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν 

κνληέιν ησλ «ηξηψλ δαθηπιίσλ» (three-ring model) γηα ηε ραξηζκαηηθφηεηα ηνπ Renzulli 

(1978) ζεσξεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ραξηζκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο: α) ηθαλφηεηα άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ, β) δεκηνπξγηθφηεηα, θαη 

γ) δέζκεπζε ζηε εξγαζία. Χο δεκηνπξγηθφηεηα ν Renzulli αληηιακβάλεηαη ηελ επρέξεηα, ηελ 

επειημία θαη ηελ πξσηνηππία ηεο ζθέςεο, ηε δεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία, ηελ επαηζζεζία ζηα 

εξεζίζκαηα θαη ηελ πξνζπκία αλάιεςεο ξίζθσλ. Ζ ηθαλφηεηα άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ηελ ελζσκάησζε εκπεηξηψλ θαη ηελ αθαηξεηηθή 

ζθέςε, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ θη εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Ο 

ηξίηνο παξάγνληαο, δέζκεπζε ζηε εξγαζία, βαζίδεηαη ζην θίλεηξν πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

δξάζε, ρσξίο ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ Renzulli, ην πςειφ επίηεπγκα είλαη απιά αλέθηθην. 

Ο Renzulli (2006) δίλεη, επηπιένλ, έκθαζε ζε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην ππφβαζξν, φπσο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο (Milgram & Hong, 2009) ζεσξεί 

ην δεκηνπξγηθφ ηαιέλην σο έλαλ απφ δχν μερσξηζηνχο ηχπνπο: εηδηθφ ηαιέλην θαη 

δεκηνπξγηθφ ηαιέλην. Οη ηχπνη απηνί κνηξάδνληαη δηαθνξεηηθά είδε ηθαλνηήησλ, κε ην εηδηθφ 

ηαιέλην λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή θαη λνεηηθή ηθαλφηεηα ζθέςεο παξά 

δεκηνπξγηθή. χκθσλα κε ηνπο Milgram θαη Hong (2009) ην εηδηθφ ηαιέλην ζηεξίδεηαη ζηε 

ινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή ηθαλφηεηα ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηεί αληηζηνίρηζε κνηίβσλ, 

βαζηδφκελε ζηε καδηθή γλψζε απφ ηα ρξφληα ηεο κάζεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Σν 

δεκηνπξγηθφ ηαιέλην αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηδεψλ πνπ είλαη επθάληαζηεο, 

έμππλεο, θνκςέο ή απξνζδφθεηεο πέξα απφ ηελ αλαιπηηθή ζθέςε πνπ απαηηείηαη σο κέξνο 

ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

δεκηνπξγηθψλ θη αλαιπηηθψλ ηαιέλησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά 
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επίπεδα. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, νη δεκηνπξγηθνί καζεκαηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν 

δεκηνπξγηθέο φζν θαη αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο ζθέςεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα επίηεπμεο. Οη 

Milgram θαη Hong (2009) ηνλίδνπλ φηη ηα πξνζσπηθά-ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

πεξηβαιινληηθνί-θνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηαιέλησλ. 

ην Actiotope κνληέιν εθθξάδεηαη κηα επηπιένλ άπνςε γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ε 

νπνία επηθεληξψλεηαη ζε δεκηνπξγηθέο ελέξγεηεο (Ziegler, 2005). Σν κνληέιν απηφ, θαζψο θαη 

νη ηδέεο ησλ Csikszentmihalyi θαη Wolfe (2000), δείρλνπλ φηη ε ηνπνζεζία ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη ζην κπαιφ ελφο αηφκνπ, αιιά φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

είλαη επίζεο ελζσκαησκέλε ζε έλα ζχζηεκα φπνπ ην άηνκν αιιειεπηδξά κε έλαλ πνιηηηζκηθφ 

θη έλαλ θνηλσληθφ ηνκέα. Σν Actiotope κνληέιν (Ziegler, 2005) ηαηξηάδεη κε ηηο αληηιήςεηο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζεσξεί φηη ε αξίζηεπζε, ε θαηλνηνκία θαη νη δεκηνπξγηθέο πξάμεηο 

απνηεινχλ κέξνο ησλ κφληκσλ επεθηάζεσλ ηνπ ξεπεξηνξίνπ δξάζεο ησλ αηφκσλ. 

Παξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνληέισλ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ επηθέξνπλ ζε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηαιέληνπ, φινη νη εξεπλεηέο 

ζπκθσλνχλ φηη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμέιημε (realization) ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ ηαιέληνπ. 

Ζ εμέηαζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ νθηψ επηπέδσλ ηνπ Usiskin (2000) κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ απνζαθήληζε ησλ βαζκψλ ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο φζνλ αθνξά 

ηα Μαζεκαηηθά. Ο Usiskin επηλφεζε κηα ηεξαξρία, πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 0 έσο ην 7, γηα λα 

ηαμηλνκήζεη ην καζεκαηηθφ ηαιέλην. ηελ ηεξαξρία ηνπ, ην επίπεδν 0 (θαζφινπ ηαιέλην) 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο ελήιηθεο πνπ γλσξίδνπλ πνιχ ιίγα Μαζεκαηηθά, ελψ ην επίπεδν 1 

(επίπεδν θαιιηέξγεηαο) αληηπξνζσπεχεη εθείλνπο πνπ έρνπλ ζηνηρεηψδε αξηζκεηηθή αίζζεζε 

σο ζπλάξηεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ρξήζεο θαη ε καζεκαηηθή ηνπο γλψζε είλαη ζπγθξίζηκε κε 

εθείλε ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ. αθψο, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαηαηάζζεηαη ζηα δχν πξψηα επίπεδα. 

Ο ππφινηπνο πιεζπζκφο εμαπιψλεηαη κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 2 θαη 7 κε βάζε ην 

καζεκαηηθφ ηαιέλην. ην επίπεδν 2 αλήθνπλ νη δηαθξηζέληεο καζεηέο ιπθείνπ πνπ είλαη 

ηθαλνί λα ζπνπδάζνπλ Μαζεκαηηθά, θαζψο θη εθείλνη πνπ ηειηθά γίλνληαη θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην επφκελν επίπεδν, ην επίπεδν 3, 

θαηαηάζζνληαη εθείλνη πνπ πεηπραίλνπλ πςειή βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο SAT. Απηνί νη 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε ηα Μαζεκαηηθά ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

Σν επίπεδν 4 (εμαηξεηηθφο θνηηεηήο) αληηπξνζσπεχεη ηνπο καζεηέο πνπ δηαπξέπνπλ ζε 
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δηαγσληζκνχο Μαζεκαηηθψλ θαη ιακβάλνπλ δηθαίσκα εηζφδνπ ζε ζεξηλέο θαηαζθελψζεηο 

Μαζεκαηηθψλ ή Φπζηθήο θαη/ή ζε αθαδεκίεο ιφγσ ηνπ ηαιέληνπ ηνπο. Οη καζεηέο απηνί 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ καζεκαηηθέο απνδείμεηο θαη είλαη ζε ζέζε λα ζπλνκηιήζνπλ κε 

καζεκαηηθνχο. To επίπεδν 5 απεπζχλεηαη ζηνλ παξαγσγηθφ καζεκαηηθφ. Αλ θαη ε πεξηγξαθή 

ηνπ Usiskin (2000) ζην επίπεδν απηφ είλαη αζαθήο, θάπνηνο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο δηδαθηνξηθφ ζηα 

Μαζεκαηηθά ή ζε ζρεηηθέο καζεκαηηθέο επηζηήκεο θαη είλαη είλαη ζε ζέζε λα δεκνζηεχζνπλ 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Σν επίπεδν 6 απνηειεί ηελ ζπάληα πεξηνρή ηνπ εμαηξεηηθνχ 

καζεκαηηθνχ, δειαδή εθείλνπ πνπ έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα κε 

αμηνζεκείσηεο θαηαθηήζεηο θαη ζα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ ηνκέα πνπ έρεη εξγαζζεί. 

Σέινο, ζην επίπεδν 7, αλήθνπλ νη ζπνπδαηφηεξνη φισλ ησλ επνρψλ, νη ληθεηέο κεηαιιίσλ ζηα 

Μαζεκαηηθά. Σν επίπεδν απηφ είλαη ε απνθιεηζηηθή πεξηνρή ησλ ππνδεηγκαηηθψλ ηδηνθπψλ 

φπσο είλαη νη Leonard Euler, Karl Friedrich Gauss, Bernhard Riemmann, Srinivasa 

Ramanujan, David Hilbert, Henri Poincaré θαη άιινη. 

ηελ ηεξαξρία ηνπ Usiskin (2000) ν επαγγεικαηίαο (ραξηζκαηηθφο) καζεκαηηθφο 

βξίζθεηαη ζην επίπεδν 5, ελψ ν δεκηνπξγηθφο καζεκαηηθφο ζηα επίπεδα 6 θαη 7. πλεπψο, 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζπλεπάγεηαη καζεκαηηθή 

ραξηζκαηηθφηεηα, αιιά ην αληίζηξνθν δελ είλαη απαξαηηήησο αιεζέο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηαμηλφκεζε, νη καζεηέο πνπ είλαη ραξηζκαηηθνί θαη/ή δεκηνπξγηθνί εληνπίδνληαη ζηα επίπεδα 

3 θαη 4. Ο Usiskin ηνλίδεη φηη νη καζεηέο απηνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλέιζνπλ ζην 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν (επίπεδν 5) κε ηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή ελίζρπζε, θαζψο πξνρσξνχλ 

απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ ηξηηνβάζκηα. 

 

1.4.2. Δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο γλψζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο δηαθξίλεη δχν απφςεηο: 1) ηελ άπνςε ηεο ηάζεο (tension view), θαη 2) ηελ άπνςε 

ηνπ ζεκειίνπ (foundation view) (Weisberg, 1999). Ζ άπνςε ηεο ηάζεο ππνζέηεη φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαζνξίδεηαη σο έλα αλεζηξακκέλν U, φπνπ ε 

κέγηζηε δεκηνπξγηθφηεηα εκθαλίδεηαη ζηε κεζαία θιίκαθα γλψζεο, ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε άπνςε ηνπ ζεκειίνπ ππαηλίζζεηαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθήο ππεξνρήο 

θαη ηεο γλψζεο (Weisberg, 1999). Γεδνκέλνπ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο γεληθήο γλψζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη αθφκε αζαθήο, ε αληίζηνηρε ζρέζε ζηνλ ηνκέα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη, επίζεο, παξφκνηα. 
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Πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα φπσο νη Sak θαη Maker (2006). Οη Sak θαη 

Maker (2006) ηζρπξίδνληαη φηη ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί ηε κεηαβιεηή πνπ 

ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ.  Ζ ζεκαζία ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα πξνηείλεηαη, επίζεο, απφ ηνπο 

Hong θαη Aqui (2004), νη νπνίνη ζε έξεπλά ηνπο εμέηαζαλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο πςειά 

αθαδεκατθνχο θαη πςειά δεκηνπξγηθνχο καζεηέο ζηα Μαζεκαηηθά. Οη ζπγγξαθείο 

δηαπίζησζαλ φηη νη δεκηνπξγηθνί καζεηέο ήηαλ πεξηζζφηεξν γλσζηηθά επηλνεηηθνί απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο κε πςεινχο βαζκνχο ζηα ζρνιηθά Μαζεκαηηθά. Ο Haylock (1997) 

ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηερληθέο θαη θαλφλεο κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ηεο δεκηνπξγηθή ηνπο δπλαηφηεηα. Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, φπσο φηη θάζε 

εξψηεζε έρε κφλν κία ζσζηή απάληεζε, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί εθαξκφδνληαο 

γλσζηνχο αιγνξίζκνπο, ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ηε θαληαζία ηνπο θαη λα εκπνδίζεη ηελ 

πεξηέξγεηα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Pehkonen (1997), ην θαηλφκελν απηφ 

ζπκβαίλεη, θαζψο φηαλ ε γλψζε θαη ε ινγηθή ππεξηνλίδνληαη, ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ 

εγθεθάινπ αλαπηχζζεηαη, ελψ ην αξηζηεξφ, ην νπνίν θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα, παξακειείηαη. 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο απεηθφληζεο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο εληνπίδνληαη ην 1970. Μεηαμχ ησλ πξψησλ κειεηψλ πνπ 

δηεξεχλεζαλ απηή ηε ζπζρέηηζε, ππήξμε ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Jansen ην 1973. 

Δηδηθφηεξα, ν Jansen ρνξήγεζε ζε καζεηέο 11-12 εηψλ έλα ηεζη αξηζκεηηθήο έθεζεο, έλα 

καζεκαηηθφ ηεζη απνθιίλνπζαο παξαγσγήο γηα ηε κέηξεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θη έλα καζεκαηηθφ ηεζη επίδνζεο γηα ηε κέηξεζε ηεο καζεκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο, φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ πςειέο θαη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ  θαη ησλ βαζκνινγηψλ ηεο καζεκαηηθήο επίδνζεο, ελψ δελ ππήξμε ζεκαληηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε βαζκνινγία ζην ηεζη επίδνζεο. Σα 

επξήκαηα ηνπ Haylock (1997) είλαη ζχκθσλα κε απηή ηε κειέηε. ηελ έξεπλα ηνπ Haylock 

καζεηέο κε παξφκνην βαζκφ καζεκαηηθήο επίδνζεο είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε 

βαζκνινγία ηεο καζεκαηηθήο ηνπο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα απηφ ππνδειψλεη φηη 

αξθεηνί παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απφ ηε καζεκαηηθή 

ηθαλφηεηα γεληθά. Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ απφ ηνπο Baran, Erdogan θαη Cakmak 

(2011), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο καζεκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζε καζεηέο ειηθίαο 6 εηψλ. ε απηή ηε κειέηε, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε 
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δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Torrance ηεζη), ελψ ηα δεδνκέλα γηα ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε ελφο καζεκαηηθνχ ηεζη, κεηξψληαο πηπρέο ησλ άηππσλ θαη 

ηππηθψλ Μαζεκαηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ή αθφκε 

θαη κεηαμχ ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ δεηθηψλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (φπσο 

επρέξεηα θαη πξσηνηππία). 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη θάπνηεο αληηηηζέκελεο απφςεηο. Γηα παξάδεηγκα ν Silver (1997) 

ππνγξακκίδεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε βαζηά θη επέιηθηε γλψζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνλίδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά 

είλαη ζχκθσλα κε εθείλα ησλ κειεηψλ ησλ Sak θαη Maker (2006) θαη Bahar θαη Maker 

(2011). ηελ πξψηε εξεπλεηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα καζεκαηηθφ ηεζη, 

απνηεινχκελν απφ αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, γηα ηε κέηξεζε 

ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ θαη ηεο απνθιίλνπζαο παξαγσγήο 

(πξσηνηππία, επειημία, επρέξεηα,  αλάπηπμε). Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απέδεημε φηη ε 

γλψζε είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εμήγεζε ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ 

πξσηνηππία, ηελ επειημία θαη ηελ αλάπηπμε ζε καζεηέο πέκπηεο θαη έθηεο ηάμεο (Sak & 

Maker 2006). ηελ εξεπλεηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Bahar θαη Maker 

(2011), νη εξεπλεηέο δηεξεχλεζαλ αλ ε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ζε έλα καζεκαηηθφ 

εξγαιείν παξφκνην κε εθείλν πνπ εθαξκφζζεθε ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε ζρεηίδεηαη κε ηε 

βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ζε Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) θαη ζε Comprehensive Tests 

of Basic Skills (CTBS). ην ITBS ηεζη αμηνπνηήζεθε ν καζεκαηηθφο ηνκέαο, ν νπνίνο 

πεξηειάκβαλε κέηξα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εξκελείαο δεδνκέλσλ, καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, 

εθηηκήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ. Σν CTBS ηεζη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κειέηε σο κέηξν ηεο 

καζεκαηηθήο επίδνζεο ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο, εθηηκήζεηο θαη ππνινγηζκνχο. Οη Bahar θαη 

Maker (2011) ζπκπέξαλαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο πξσηνηππίαο, ηεο επρέξεηαο, 

ηεο επειημίαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπλνιηθήο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε 

καζεκαηηθή επίδνζε θαη ζηα δχν ηεζη. 

εκαληηθή, σζηφζν, είλαη θαη ε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο, δειαδή αλ ε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί ππν-ζηνηρείν ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο ή ην αληίζηξνθν. 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Starko (1994), νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην πεξηερφκελν δεκηνπξγηθά ην καζαίλνπλ θαιά. Οη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ζηα 
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Μαζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ ελαιιαγή αλαπαξαζηάζεσλ, ηε ζχγθξηζε ζηξαηεγηθψλ 

ιχζεο, ηε ζχλδεζε πνιιψλ ελλνηψλ θαη ηδεψλ, θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Οη πηπρέο απηέο ζεσξνχληαη πνιχηηκε έλδεημε ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη ησλ ηθαλνηήησλ (Leikin, 2007). Με άιια 

ιφγηα, ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

καζεκαηηθνχ ηαιέληνπ (Mann, 2005). Ζ ζρέζε απηή επαιεζεχεηαη απφ ην έξγν ησλ Bahar 

θαη Maker (2011). πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο επαιήζεπζε φηη ε 

επρέξεηα, ε επειημία, ε πξσηνηππία θαη ε αλάπηπμε απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πξνβιεπηηθνχο 

δείθηεο ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Σελ άπνςε απηή ελζηεξλίδνληαη θαη νη Sak θαη Maker 

(2006), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη βαζκνινγία ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα. 

Άιινη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε καζεκαηηθή γλψζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Mann, 2005). Ζ εμαηξεηηθή γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ βνεζάεη ηα άηνκα λα αλαθαιέζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ 

ηελ πιεξνθνξία, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ θαη 

ηχπσλ πιεξνθνξηψλ (Chi, Glaser & Farr, 1988⸱Sheffield, 2009). Οη Leung θαη Silver (1997) 

ηζρπξίδνληαη φηη έλα άηνκν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα πξσηφηππε καζεκαηηθή ηδέα εάλ 

είλαη γλψζηεο ησλ καζεκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηελ 

θαηάζηαζε. Πξάγκαηη, ε δεκηνπξγηθή δνπιεηά πεξηιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ηνπ ηνκέα θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζε θαηλνχξηα γλψζε (Nakakoji, 

Yamamoto & Ohira, 1999). Ζ ζεκαζία ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

επηζεκάλζεθε απφ ηνλ Mann (2005), ν νπνίνο ραξαθηήξηζε ηε καζεκαηηθή πξφνδν σο ην 

ζεκαληηθφηεξν πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο δεκηνπξγηθήο καζεκαηηθήο επίδνζεο. ε έξεπλά 

ηνπ, πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γα λα πξνβιέςεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο γλψζεο 

ησλ καζεηψλ ζηε  δεκηνπξγηθή καζεκαηηθή ηνπο επίδνζε. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε 

φηη ε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά ζπκβάιιεη ζηελ πξφβιεςε ηεο 

επίδνζήο ηνπο ζε έλα καζεκαηηθφ δεκηνπξγηθφ ηεζη. Χο εθ ηνχηνπ, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη αθφκε επαξθείο καζεκαηηθέο γλψζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο δελ είλαη ηθαλνί λα επηδείμνπλ δεκηνπξγηθή καζεκαηηθή ζθέςε.  

H αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζηζηά ζαθέο φηη δελ ππάξρεη ζπκθσλία ζην 

βαζκφ ζπζρέηηζεο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο 

θαη ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ. Παξάιιεια, ππάξρεη ζχγρπζε σο πξνο ηελ 

ζρέζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε ραξηζκαηηθφηεηα. Οη καζεκαηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη επηξξεπήο ζηελ αιιαγή, ελψ ζεσξνχλ ηε καζεκαηηθή 
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ραξηζκαηηθφηεηα σο ππάξρνπζα (εγγελή) ηθαλφηεηα ε νπνία κπνξεί λα επδνθηκήζεη θάησ απφ 

ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009). Ζ άπνςε απηή εκπεξηέρεη δχν 

ζεκαληηθνχο ππαηληγκνχο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ: ν έλαο ζρεηίδεηαη κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε δηδαζθαιία θη ν άιινο κε ηε θχζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζηνρεπφκελσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ απηήο ηεο δηδαζθαιίαο (Hershkovitz, Peled & Littler, 

2009). Αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία, ζεσξείηαη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζε κηα καζεκαηηθή 

ηάμε κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (Hershkovitz, Peled & 

Littler, 2009). ζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν, ε πξνζνρή δε ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη 

ζε κηα ππννκάδα καζεηψλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο δεκηνπξγηθνί, αιιά ζηελ παξνρή 

εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζε φια ηα παηδηά 

(Hershkovitz, Peled & Littler, 2009). 

 

1.5. Μαζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

O Binet (1909) επηζήκαλε φηη ε λνεκνζχλε δελ είλαη ζηαζεξή, αιιά κπνξεί λα 

απμεζεί κε εθπαίδεπζε θη εκπεηξία. πλεπψο, θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

«επαίζζεηε» σο πξνο ηελ αιιαγή. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα είλαη καζεκαηηθά 

δεκηνπξγηθνί, θη ν εγθέθαιφο ηνπο κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα απμεζεί, θαζψο αληηκεησπίδνπλ 

δχζθνια πξνβιήκαηα κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Γηαθνξεηηθά κέξε ηνπ εγθεθάινπ θαίλνληαη λα 

εκπιέθνληαη θαηά ηελ επίιπζε αλνηρηψλ πξνβιεκάησλ απφ φηη ζηελ επίιπζε θιεηζηψλ 

πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάθηεζε απνκλεκνλεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ πξνζζήθεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάγλσζε αξηζκψλ ή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ απφ δχν ζχλνια αληηθεηκέλσλ 

(Jausovec, 2000).  

O Jensen (2000) επηζεκαίλεη φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο δηαηεξεί κηα εθπιεθηηθή 

πιαζηηθφηεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (ηθαλφηεηα αιιαγήο ηνπ εγθεθάινπ κέζσ 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ κάζεζεο), ελψ είλαη εθηθηή ε αχμεζε θαηλνχξγησλ λεπξηθψλ ζπλδέζεσλ 

κε δηέγεξζε, αθφκε θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζρεδφλ νπνηνζδήπνηε 

καζεηεπφκελνο κπνξεί λα απμήζεη ηε λνεκνζχλε ηνπ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε ζσζηή ελίζρπζε (Jensen, 2000). χκθσλα κε ηνλ Dweck (2006), ε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο πνπ επηηπγράλνπλ θη εθείλνπο πνπ απνηπγράλνπλ εμαξηάηαη απφ ηελ αληίιεςε 

ηνπο αλαθνξηθά κε ην εάλ ην ηαιέλην είλαη εγγελέο θαη πξέπεη λα απνδεηρζεί ή θάηη πνπ 

ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί. ε έξεπλα ηνπ κε καζεηέο πξψηεο γπκλαζίνπ, νη νπνίνη 

παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, δηαπηζηψζεθε βειηίσζε ηεο 

καζεκαηηθήο ηνπο επίδνζεο, αθφηνπ έκαζαλ γηα ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο θη 
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φηη ε λνεκνζχλε είλαη πηζαλφ λα αλαπηπρζεί. Καζίζηαηαη, ινηπφλ, αλαγθαίν νη καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φρη κφλν φηη κπνξνχλ λα είλαη πεηπρεκέλνη ζηα Μαζεκαηηθά, αιιά θαη 

φηη κπνξνχλ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα κε κνλαδηθνχο θαη δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο, 

αλαπηχζζνληαο, έηζη, ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηνλ εγθέθαιφ ηνπο (Sheffield, 2009). 

Οη έξεπλεο γηα ηε θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ππνδεηθλχνπλ φηη ε θαιιηέξγεηά ηεο 

εμαξηάηαη έληνλα απφ ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα (Kaufman & Sternberg, 2006). Δίλαη 

γεληθά απνδεθηφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα ζηνηρεία 

πξνψζεζεο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο φρη κφλν ζην ζρνιείν αιιά θαη ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο Haylock (1987) επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο, 

ελζάξξπλζεο θαη βειηίσζεο απφ ηνπο θαζεγεηέο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη φηη: 

Φαίλεηαη φηη ππάξρεη θάηη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθεηαη θη αμηνινγείηαη ην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ην νπνίν ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη ζε ζηελνχο ηνκείο, λα 

βαζίδνληαη ζε δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο θη αιγνξίζκνπο θαη λα ζθέθηνληαη θαηά θχξην ιφγν κε 

ζπγθιίλνληα ηξφπν γηα ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ελψ νη επθαηξίεο θαη ε ελζάξξπλζε λα 

μεθχγνπλ απφ ηα ζηεξεφηππα, λα μεπεξάζνπλ ηηο ζηαζεξνπνηήζεηο ζηελ ζθέςε, λα δείμνπλ 

ιηγφηεξν άθακπηε πξνζθφιιεζε ζηηο πεηπρεκέλεο ξνπηίλεο, ή λα ζθέθηνληαη επέιηθηα θαη κε 

απνθιίλνληα ηξφπν, ηδηφηεηεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο πνπ κάιινλ δηθαηνινγνχλ ηελ 

πεξηγξαθή «δεκηνπξγηθφο», δπζηπρψο, παξακεινχληαη. (ζει. 59-60) 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ελίζρπζε 

ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη δάζθαινη έρνπλ απνθιεηζηηθά 

ηελ ηάζε λα δηδάζθνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ δηδαζθφληνπζαλ ζην ζρνιείν (Shriki, 2010). Ο 

Sinitsky (2008) ζεσξεί φηη νη δεκηνπξγηθέο εκπεηξίεο ησλ δαζθάισλ ζηα Μαζεκαηηθά 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο λα εηζάγνπλ δεκηνπξγηθέο καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο.  

Γηα λα κπνξέζνπλ νη δάζθαινη λα εληζρχζνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ ηνπο, κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο (Sheffield, 

2009): 

1. Πεξηκέλσ φινη νη καζεηέο λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα κε κνλαδηθνχο θαη 

δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο ή ηνπο δεηψ λα απνκλεκνλεχζνπλ ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηψ; 

2. Δλζαξξχλσ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ καζεκαηηθέο εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

κελ έρσ άκεζε απάληεζε; 
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3. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ εάλ κηα κνλαδηθή απάληεζε είλαη ε ζσζηή ιχζε ζην 

πξφβιεκα; Καηέρσ ηερληθέο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηψλ λα δηθαηνινγνχλ ηηο ιχζεηο ηνπο; 

4. Δίκαη θαιφ πξφηππν, δείρλνληαο ηε ραξά επίιπζεο δχζθνισλ πξνβιεκάησλ θαη 

δεκηνπξγίαο καζεκαηηθήο θαηαλφεζεο πνπ είλαη θαηλνχξγηα ζε εκέλα; 

5. Οη αμηνινγήζεηο κνπ παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα, λα γεληθεχζνπλ κνηίβα, λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα κε κνλαδηθφ ηξφπν 

θαη λα ζπλδέζνπλ δηαθνξεηηθέο φςεηο ησλ Μαζεκαηηθψλ; 

6. Αλαγλσξίδσ θαη ρξεζηκνπνηψ βνεζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλαδέιθσλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ καζεκάησλ, ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα; 

7. Έρσ ιχζεη πινχζηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο 

ζηνπο καζεηέο; Πξνεηνίκαζα εξσηήζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ; 

Οη δάζθαινη ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ, 

ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ αξθεηέο εκπεηξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή καζεκαηηθψλ ηδεψλ 

θαη ελλνηψλ κφλνη ηνπο (Nadjafikhaha, Yaftianb & Bakhshalizadehc, 2012). Παξάιιεια, ζα 

πξέπεη λα ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνχλ αλαθνξηθά κε απηέο θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ εκθάληζε κηαο θαηλνχξγηαο ηδέαο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, νη δάζθαινη κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ επέθηαζε ησλ καζεκαηηθψλ 

εμεξεπλήζεσλ ησλ καζεηψλ ζέηνληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο (Sheffield, 2009): 

1. Πνηνο; Πνηνο κπνξεί λα ην επαλαδηαηππψζεη κε δηθά ηνπ ιφγηα; Πνηνο ρξεζηκνπνίεζε 

κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν ή έρεη δηαθνξεηηθή ιχζε; Πνηνο έρεη κηα λέα ή κνλαδηθή 

ιχζε ή πξφηαζε; Πνηνο είλαη ζσζηφο; Πνηνο ζπκθσλεί ε δηαθσλεί; 

2. Ση/πνην-α ή θαη αλ; Ση λφεκα κπνξψ λα εμάγσ απφ απηφ ην πξφβιεκα; Πνηα είλαη ε 

απάληεζε; Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο; Ση κνηίβα δηαθξίλσ 

ζε απηά ηα δεδνκέλα; Ση γεληθεχζεηο κπνξψ λα θάλσ απφ απηά ηα κνηίβα; Ση απφδεημε 

έρσ; Κη αλ αιιάμσ έλα ή πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

3. Πόηε; Πφηε απηφ ιεηηνπξγεί; Πφηε δελ ιεηηνπξγεί; 

4. Πνύ; Απφ πνχ πξνήιζαλ απηά; Απφ πνχ πξέπεη λα αξρίζσ; Πνχ κπνξψ λα πάσ κεηά; 

Πνχ κπνξψ λα βξσ επηπιένλ πιεξνθνξίεο; 

5. Γηαηί ή γηαηί όρη; Γηαηί απηφ ιεηηνπξγεί; Δάλ απηφ δε ιεηηνπξγεί, γηαηί φρη; 

6. Πώο/πόζν-α; Πψο απηφ κνηάδεη κε άιια κνηίβα ή πξνβιήκαηα πνπ έρσ δεη; Πψο 

δηαθέξεη; Πψο ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο ή κνληέια ηεο θαζεκεξηλήο δσήο; Πφζεο 

ιχζεηο είλαη δπλαηέο; Πφζνπο ηξφπνπο κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα 

αλαπαξαζηήζσ, λα πξνζνκνηψζσ, λα κνληεινπνηήζσ ή λα νπηηθνπνηήζσ ηα 
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δεδνκέλα; Με πφζνπο ηξφπνπο κπνξψ λα νκαδνπνηήζσ, λα νξγαλψζσ θαη λα 

παξνπζηάζσ ηελ πιεξνθνξία; 

Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ, φηη πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα 

κάζνπλ λα ςάρλνπλ, λα εμεξεπλνχλ, λα θάλνπλ εηθαζίεο, λα ππνζέηνπλ, λα εμεηάδνπλ, λα 

αληηθξνχνπλ, λα πξνζαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο, λα ζρεδηάδνπλ πιάλα, λα εμάγνπλ θαη λα 

αηηηνινγνχλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα βηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ πεξάζεη νη καζεκαηηθνί. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα παξάγνπλ 

πνιιαπιέο ιχζεηο ζε έλα δνζέλ πξφβιεκα θη φρη λα ππεξηνλίδνπλ ηε ρξήζε θαλφλσλ, 

αιγνξίζκσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εχξεζε κίαο κφλν ζσζηήο απάληεζεο (Nadjafikhaha, 

Yaftianb & Bakhshalizadehc, 2012). Ζ νπζία ησλ Μαζεκαηηθψλ δελ είλαη κφλν ε παξαγσγή 

ζσζηψλ απαληήζεσλ, αιιά θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε (Ginsburg, 1996). 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα αλαπηπρζεί θη επδνθηκεί κε ηελ εκπεηξία. 

Ο Silver (1997) ζεσξεί φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε βαζηά, επέιηθηε 

γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζπρλά ζπλδέεηαη κε καθξέο πεξηφδνπο εξγαζίαο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ παξά κε ηε γξήγνξε θη εμαίξεηε δηνξαηηθφηεηα. Παξάιιεια, ηνλίδεη φηη 

είλαη επηξξεπήο ζε εθπαηδεπηηθέο θαη βησκαηηθέο επηδξάζεηο. Γειαδή, ε ηαρχηεηα, ε αθξίβεηα 

ζηνπο ππνινγηζκνχο ή ε αλαιπηηθή ηθαλφηεηα εθαξκνγήο γλσζηψλ ζηξαηεγηθψλ ζε 

πξνζδηνξηζκέλα πξνβιήκαηα δελ απνηεινχλ κέηξα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. χκθσλα κε απηφ, 

νη δάζθαινη δε ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη, απιψο, ζηηο δηαδηθαζίεο, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 

αθξίβεηα επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, αιιά ζηελ πξνζπάζεηα παξνρήο κηαο αζθαινχο 

αηκφζθαηξαο, φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηε γλσζηή αιήζεηα, θαη ζηελ 

πξνζθνξά επθαηξηψλ γηα ξνή ησλ ζθέςεσλ (Nadjafikhaha, Yaftianb & Bakhshalizadehc, 

2012). Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηε καζεκαηηθή γλψζε 

θαη λα ηελ εθαξκφζνπλ ζε λέεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

δηνξαηηθέο ιχζεηο ζε έλα πξφβιεκα.  

Οη πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ λα ζθέθηνληαη 

δεκηνπξγηθά θη επέιηθηα γηα καζεκαηηθέο ηδέεο, δεκηνπξγνχλ πεξηβάιινληα ηάμεσλ φπνπ νη 

καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. ηα πεξηβάιινληα απηά δε δίλεηαη ε ιχζε 

ζηνπο καζεηέο, αιιά παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελαζρφιεζεο 

ησλ καζεηψλ κε απαηηεηηθέο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο 

λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κηα λέα εηθφλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ελζαξξχλνληαη λα αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο, λα θάλνπλ 

ιάζε θη έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ ελαιιαθηηθoχο ηξφπνπο. Ο Silver (1997) 
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ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ε απνζάξξπλζε ηεο ιήςεο ξίζθνπ πεξηνξίδεη ηελ  έθζεζε ησλ 

καζεηψλ ζε γλήζηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θη επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Οη Csikszentmihalyi, Rathunde θαη Whalen (1993) δηαπίζησζαλ φηη ε απφιαπζε 

(enjoyment) έρεη θεληξηθή ζεκαζία ζηελ αηρκαιψηηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηαιέληνπ ηνπ. Ο Starko (2010) αλαθέξζεθε, επίζεο, ζην ξφιν ηνπ 

ελδνγελνχο ελδηαθέξνληνο ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

εγγελέο θίλεηξν ηνπ παηδηνχ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγηθψλ εθαξκνγψλ 

θαη αλαθαιχςεσλ. Σν ελδνγελέο θίλεηξν, φκσο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη θαη’ επέθηαζε απφ ηελ ζρνιηθή ηάμε φπνπ δεζπφδνληα ξφιν 

θαηέρεη ν δάζθαινο. ηαλ νη δάζθαινη δελ θνηηνχλ πέξα απφ ηε ιαλζαζκέλε απάληεζε, 

δεκηνπξγνχλ ηελ πεπνίζεζε φηη νη απαληήζεηο δηαηξνχληαη ζε ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο θαη 

κπνξεί λα απνξξίςνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο εθαξκνγέο, πξνσζψληαο, έηζη, έλα πεξηβάιινλ ηάμεο 

πνπ απνζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Balka, 1974⸱Ginsburg, 1996). 

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απνηειεζκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ην δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ (Neumann, 2007). Αλ 

θαη ζπλήζσο κηα λέα ηδέα απνδίδεηαη ζην δεκηνπξγφ ηεο, εληνχηνηο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εξγάζζεθαλ ζε απηή ηελ ηδέα. Μεηά ηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ ζθέςεο δεκηνπξγηθψλ 

αλζξψπσλ, φπσο ηνπ Einstein, δηαπηζηψζεθε φηη πνιιέο απφ ηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο 

ζηεξίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε (John-Steiner, 2000). O Sawyer 

(2007) αλαθέξεη φηη ε ζπλεξγαζία απνηειεί ην κπζηηθφ θιεηδί ησλ δεκηνπξγηθψλ 

αλαθαιχςεσλ. Ο Sriraman (2009) πξαγκαηνπνίεζε κηα πνηνηηθή κειέηε, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε πέληε καζεκαηηθνχο, αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ. θνπφο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη καζεκαηηθνί δεκηνπξγνχλ Μαζεκαηηθά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φινη νη 

καζεκαηηθνί ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο εθηίκεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ είραλ κε ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπο θαη, επίζεο, φινη απνηίκεζαλ ηνλ ξφιν ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο σο ζεκαληηθή πηπρή, ε νπνία κπνξεί λα σζήζεη ζε καζεκαηηθέο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί απφ ηνπο καζεκαηηθνχο αλέθεξαλ ηα 

νθέιε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηεο 

δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα επηθεληξψλνληαη ζηνπο 

ηξφπνπο αλαγλψξηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο αηνκηθήο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Χζηφζν, 
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νη καζεηέο πνπ εληάζζνληαη ζε κηα θνηλφηεηα ηάμεο, δελ ιεηηνπξγνχλ απαξαίηεηα αηνκηθά. 

Οη ηδέεο αληαιιάζζνληαη, αμηνινγνχληαη θαη ελζσκαηψλεηαη ζπρλά ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

δαζθάινπ. πλεπψο, ε πξνθχπηνπζα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ελφο αηφκνπ ελδέρεηαη λα 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο πξαθηηθήο ηεο θνηλφηεηαο. Σν εξψηεκα, ινηπφλ, πνπ 

ηίζεηαη είλαη: πνηνο είλαη καζεκαηηθά δεκηνπξγηθφο, ην άηνκν ή θνηλφηεηα; Αλ θαη πνιιέο 

απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαγλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

ηάμεο ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, εληνχηνηο δελ δηεξεπλνχλ ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία ή σο πξντφλ ζπκκεηνρήο ζε κηα 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. πλεπψο, ε δηεξεχλεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πέξα ηεο 

αηνκηθήο θαζίζηαηαη αλαγθαία. 

 

1.6. πιινγηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

H δεκηνπξγηθφηεηα εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη επξέσο έλα αηνκηθφ θαηλφκελν (Paulus 

& Nijstad, 2003). Ζ αλαγλψξηζε κεγάισλ θαηλνηνκηψλ ζπρλά ζπζζσξεχεηαη ζε έλα άηνκν, 

παξά ηελ χπαξμε κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο πίζσ απφ απηήλ. 

Ζ ζπλεξγαζία αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα θαη 

κε άιινπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κηα επξεία πνηθηιία αληηιήςεσλ θαη νδεγψληαο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο πξννπηηθήο ηνπο. Ζ δεκηνπξγηθή ζθέςε δελ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ, αιιά θαη ησλ νκάδσλ (Kampylis & Berki, 2014).  Σα 

δεκηνπξγηθά πξντφληα δελ πξνθχπηνπλ κφλν απφ άηνκα, αιιά θαη απφ νκάδεο, νξγαλψζεηο, 

θνηλφηεηεο, αθφκε θαη απφ νιφθιεξεο θνηλσλίεο. Αξθεηνί φξνη, φπσο ζπιινγηθή/ζπλεξγαηηθή 

θαη νκαδηθή δεκηνπξγηθφηεηα, έρνπλ απνδνζεί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα δχν 

ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ λα επηηχρνπλ έλα θαηλνηφκν απνηέιεζκα πνπ δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν απφ έλα άηνκν (Kampylis & Berki, 2014). Οη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αιιά θαη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ηεο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπιινγηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο δελ αξθεί ε κειέηε ηεο αηνκηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. εκαληηθή θξίλεηαη ε 

εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ αηφκνπ κεο ζηελ νκάδα, ε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη νη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα κηαο νκάδαο νξίδεηαη σο κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία, φπνπ νη 

πνηθίιεο δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο ζπληνλίδνληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ελφο απνηειέζκαηνο πξσηφηππνπ θαη θαηάιιεινπ γηα ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ζθνπνχο ηεο (Bolinger, Bonner & Okhuysen, 2009). Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη 
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ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ είλαη δχν. Πξψηνλ, ε ζεψξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηεο νκάδαο σο κηα 

ζπιινγηθή δηαδηθαζίαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη αληηιήςεσλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο νκάδαο (Sawyer, 

2003⸱Taggar, 2002). Οη Hargadon θαη Bechky (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη κεγάιν κέξνο ηεο 

ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο θαη πιαίζηα αλαθνξάο. Σν δεχηεξν ζηνηρείν βαζίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ Amabile (1996) σο δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο πξντφληνο θαηλνηφκνπ 

θαη θαηάιιεινπ. 

Οη Tan, Caleon, Pooh θαη Koh (2018) βαζηδφκελε ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ νκάδσλ φξηζαλ ηε ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο ηελ παξαγσγή, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζε θαθψο θαζνξηζκέλα πξνβιήκαηα 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο ζεκειίσζεο θαη ζπλεξγαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο εληφο κηαο 

νκάδαο. Καζνδεγνχκελνη απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ ζεψξεζαλ ηε ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

σο κηα πνιπδηάζηαηε ζχλζεζε ηθαλνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο, κεηαγλσζηηθέο θαη 

θνηλσληθν-επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα: αληαλαθιαζηηθφηεηα, ζπγθιίλνπζα 

θαη απνθιίλνπζα παξαγσγή θαη πξν-θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ο Paulus (2000) ζπλέδεζε 

ηελ νκαδηθή δεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ ζπιινγηθή εξγαζία αηφκσλ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή 

θαηλνηφκσλ θαη ρξήζηκσλ ηδεψλ. 

Οη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα είλαη 

παξφκνηεο ζε αηνκηθά θαη νκαδηθά επίπεδα, σζηφζν ε ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα είλαη 

κνλαδηθή ιφγσ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο επεξεάδνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ βειηηψλνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ νκάδσλ πεξηιακβάλνπλ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζπλεξγαηηθφ 

ζπληνληζκφ θαη θαζνξηζκφ ηνπ θηλήηξνπ θαη ησλ ζηφρσλ (Paulus, 2000⸱Thompson, 2003⸱ 

West, 2002). πλεπψο, ε νκαδηθή δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο. 

Πξψηνλ, κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο ζπλνιηθέο πξνζπάζεηεο ησλ δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα άηνκα εξγάδνληαη αλεμάξηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψλνπλ 

ηα μερσξηζηά ζηνηρεία ηνπο. Γεχηεξνλ, ε αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κπνξεί λα 

εληζρχζεη ζπλεξγαηηθά ηηο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο (Pirola-Merlo & Mann, 2004). 

Πέξα απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα, κπνξεί, επηπιένλ, λα αμηνινγεζεί κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Ζ 

ηππνινγία ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Steiner (1972) εληνπίδεη ηηο δηαθξηηέο εξγαζίεο, φπνπ 

ην θαιχηεξν κέινο ηεο νκάδαο θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή απφδνζε θαη ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο, 

ζηηο νπνίεο ν αηνκηθέο επηδφζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα αζξνηζηνχλ γηα λα 
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θαζνξίζνπλ ηελ νκαδηθή επίδνζε. Ζ ηππνινγία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηεο νκαδηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. ηελ δηαθξηηή δεκηνπξγηθφηεηα, ε πην δεκηνπξγηθή ηδέα 

ελφο κεκνλσκέλνπ κέινπο θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθφ δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο νκάδαο 

(Pirola-Merlo & Mann, 2004). Παξαδείγκαηα δηαθξηηήο δεκηνπξγηθφηεηαο πεξηιακβάλνπλ 

νκάδεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ επίιπζε δηνξαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηα νπνία ππάξρεη κφλν έλαο 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ιχζεσλ. ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ε δεκηνπξγηθή ηδέα ελφο 

κφλν αηφκνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία νιφθιεξεο ηεο νκάδαο.  ηελ πεξίπησζε 

απηή, ηα δηαθνξεηηθά ππφβαζξα θαη ε βάζε γλψζεσλ κηαο πνηθηιφκνξθεο νκάδαο κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζε δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο πξνο εμέηαζε. Χζηφζν, ελδέρεηαη ε πνηθηινκνξθία 

λα είλαη ηφζν επξεία πνπ λα εκπνδίδεη ηα άηνκα πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηδέεο λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζπκθσλεκέλε ιχζε. 

 ζνλ αθνξά ηελ πξφζζεηε δεκηνπξγηθφηεηα, νη δεκηνπξγηθέο ηδέεο ησλ 

κεκνλσκέλσλ κειψλ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπιινγηθή επίδνζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Pirola-Merlo & Mann, 2004). Παξαδείγκαηα πξφζζεηεο νκαδηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο εληνπίδνληαη ζηηο εξγαζίεο δεκηνπξγίαο ηδεψλ (π.ρ. θαηαηγηζκφο ηδεψλ), 

φπνπ ε δεκηνπξγηθή απφδνζε εμαξηάηαη απφ ηε ζπκβνιή νιφθιεξεο ηεο νκάδαο. Σα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηνλ νκαδηθφ θαηαηγηζκφ ηδεψλ έδεημαλ φηη ην 

δεκηνπξγηθφ πξντφλ δελ βειηηψλεηαη αλαγθαζηηθά ζε έλα νκαδηθφ πεξηβάιινλ. Οη Paulus θαη 

Yang (2000) ηζρπξίζηεθαλ φηη ηα αλεπαξθή απνηειέζκαηα ηεο νκαδηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

νθείινληαη ζηα κέιε  πνπ δελ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηηο ηδέεο ηεο νκάδαο. Σα άηνκα 

ελδέρεηαη λα δπζθνιεχνληαη λα αθνχζνπλ ηηο ηδέεο ησλ άιισλ, ελψ παξάιιεια παξάγνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ηδέεο. Έλαο αθφκε ιφγνο ελδέρεηαη λα είλαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ησλ κειψλ λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ αλαθνξηθά κε απηέο ηηο ηδέεο. 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ πξνηείλεη ηξφπνπο ελίζρπζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ή 

ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Έλα ππνζηεξηθηηθφ θνηλσληθφ πιαίζην, φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο αηζζάλνληαη άλεηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ηδέεο, ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη ηελ νκαδηθή δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα (Amabile, 1996). Οη Hargadon θαη Bechky 

(2006) πξφηεηλαλ ηέζζεξηο ηχπνπο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηε ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα: βνήζεηα ζηελ αλαδήηεζε, βνήζεηα ζηε ζπλεηζθνξά, 

αληαλαθιαζηηθή αλαπιαηζίσζε θαη ελίζρπζε. Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο βνεζνχλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα αληιήζνπλ θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο κε 

ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε λέεο θαη πνιχηηκεο ηδέεο. Ο Family (2003) επεζήκαλε 

φηη ε αίζζεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο απφ ην άηνκν σο πξνο ην ζχλνιν κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηα 

άηνκα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα λα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ έλα θνηλφ 
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πξφβιεκα. Γειαδή, ε ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα νδεγεί ζε κηα ζπλάζξνηζε ηδεψλ γηα ηελ 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. 

χκθσλα κε ηνπο Martin, Towers θαη Pirie (2006), ε ζπιινγηθή καζεκαηηθή 

θαηαλφεζε πξνθχπηεη απφ ηηο αιιειελέξγεηεο. Οη αιιειελέξγεηεο αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο πνπ δηεμάγνληαη απφ έλα άηνκν αιιά είλαη εμαξηεκέλεο κε ηηο ελέξγεηεο 

ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ ζπιινγηθή θαηαλφεζε δελ ζπκβαίλεη απαξαίηεηα φηαλ δχν 

ή πεξηζζφηεξα άηνκα ζπλεξγάδνληαη ή αιιειεπηδξνχλ. Αληηζέησο, αιιειελέξγεηα είλαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα άηνκν 

αλαθαηαζθεπάδνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ άιινπο. Ζ ηδέα απηή βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο 

νκαδηθήο απηνζρεδηαζηηθήο επίδνζεο ηνπ Sawyer (2004), ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ 

απξφβιεπηε ξνή ησλ ηδεψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

εξγάδνληαη καδί. 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ ελδέρεηαη λα ζπκβάιιεη ζε δεκηνπξγηθά επηηεχγκαηα ζε έλα θαηάιιειν 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην. Ζ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ εληφο ηεο ηάμεο, θαζψο θαη ε εκπινθή 

ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. ην επφκελν θεθάιαην, αλαιχεηαη ε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξνψζεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη ηχπνη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζεσξεζεί φηη θαηέρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθφηεξα, ε 

επίιπζε θαη ε θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ έρνπλ θαζηεξσζεί σο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζπρλά ζηελ αμηνιφγεζή ηεο.  
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2. Δίδε δξαζηεξηνηήηωλ πξνώζεζεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

2.1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ 

Ο ζθνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία 

νξίδεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη κέζσ ηεο επειημίαο, ηεο επρέξεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο (Silver, 

1997). Οη δξαζηεξηφηεηεο, επνκέλσο, πξέπεη λα ελδπλακψλνπλ απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά. 

χκθσλα κε ηνλ Sheffied (2008), ην βάζνο ηεο θαηαλφεζεο, ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο 

κηαο ιχζεο θη επέθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ εξσηήζεσλ, απνηεινχλ επηζπκεηά ζηνηρεία.  

Οη Jirotkova θαη Littler (2008) αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε ησλ καζεηψλ γηα ιήςε απνθάζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, σο έλα πξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ. Έλα 

θεληξηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ν βαζκφο ηεο πξφθιεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζεκαζία ηεο πξφθιεζεο ππνγξακκίζζεθε απφ ηνλ Jaworski (1994), ν 

νπνίνο αλαπαξέζηεζε ηε δηδαζθαιία κέζσ κηαο δηδαθηηθήο ηξηάδαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

πξφθιεζε σο κία απφ ηηο θχξηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο. Ο Ching (1997) δειψλεη ξεηά φηη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ σζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθφηεηαο, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ειάρηζηε ππφδεημε αλαθνξηθά κε ηε ιχζε. Δπηπιένλ, ηα 

πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα θαηάιιειν επίπεδν δπζθνιίαο, ψζηε ε δεκηνπξγηθφηεηα 

λα επέιζεη ζε πςειφηεξν επίπεδν (Ching, 1997).  Ζ αλάγθε γηα πξφθιεζε ζεσξείηαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο ζε ηέηνην βαζκφ, φπνπ κεξηθνί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ε ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ κε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ αλνηρηνχ ηχπνπ, ελδέρεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε κεηέπεηηα 

απψιεηα ηεο πξνθιεηηθήο πηπρήο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαζηζηψληαο ηα ζπλεζηζκέλα. Σν 

επίπεδν ηεο πξφθιεζεο ή ηεο δπζθνιίαο απνηειεί έλα ιεπηφ δήηεκα θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη απαηηεηηθή πξνθεηκέλνπ λα  ελζαξξχλεη 

ηελ εχξεζε ελδηαθεξνπζψλ ιχζεσλ, θη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο λα νδεγνχληαη ζε κεξηθέο ιχζεηο  ιηγφηεξν εθιεπηπζκέλεο.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ππνδειψλνπλ 

ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη κηα δνζείζα δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη απαξαίηεην λα εκπεξηέρεη φια ηα 

αλαγλσξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη Hershkovitz, Peled θαη Littler (2009) αλαθέξνπλ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξέπεη λα: 

1. Δπηηξέπνπλ πνιιαπιέο ιχζεηο 

2. Έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ή δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο 

3. Έρνπλ ιχζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ απιέο θη άκεζεο ζε ιηγφηεξν άκεζεο θαη 

πεξηζζφηεξν πξσηφηππεο 
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4. Δίλαη απαηηεηηθέο αθφκα θη εάλ κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε απινχο ηξφπνπο 

5. Μπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο, φπσο «Γηαηί;» θαη «Κη αλ δελ;» 

6. Δπηηξέπνπλ ηε γελίθεπζε θαη ηελ αθαίξεζε  

7. Δλζαξξχλνπλ ηε δηεξεχλεζε δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ 

8. Δλζαξξχλνπλ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

9. Δλζαξξχλνπλ ηε ρξήζε βαζχηεξσλ καζεκαηηθψλ αξρψλ 

10. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ 

επεθηείλνπλ 

Ζ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ θαηέρνπλ 

θεληξηθή ζέζε ζηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα εληνπίδεηαη ζηε κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε. 

 

2.2. Δπίιπζε πξνβιεκάηωλ (Problem Solving) 

 Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ε 

βειηίσζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ. Μηα πηπρή πνπ ζπληειεί ζηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Οη Αξρέο θαη ηα 

Πξφηππα γηα ηα Μαζεκαηηθά (NCTM, 2000) δειψλνπλ φηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ (Probem 

Solving, PS) απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη, ζπλεπψο, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θεληξηθφ ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

είλαη ηθαλνί ιχηεο πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο επίιπζεο αμηφινγσλ πξνβιεκάησλ θαη 

καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεψλ 

ηνπο. 

Έλαο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε 

καζεκαηηθή βηβιηνγξαθία δειψλεη φηη ν φξνο «πξφβιεκα» αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε 

εξγαζηψλ, φπνπ ην άηνκν ππνρξενχηαη λα ζπλδέζεη ηηο γλσζηέο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν πνπ 

είλαη θαηλνχξηνο (γηα εθείλνλ) γηα λα θάλεη ην έξγν (Kantowski, 1980). Γειαδή, εάλ 

αλαγλσξίδεη ακέζσο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηφηε ζα 

απνηειέζεη εξγαζία ξνπηίλαο γηα εθείλνλ. πλεπψο, ην πξφβιεκα ζπλδέεηαη κε ην ρξφλν θαη 

ην άηνκν. ηελ νπζία, ηα πξνβιήκαηα νξίδνληαη σο εθείλα πνπ δελ έρνπλ πξνθαλή ιχζε ή 

αθφκε πξνθαλή κέζνδν ιχζεο θαη νη καζεηέο αλακέλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα πνηθηιία 

ζηξαηεγηθψλ γηα λα ηα επηιχζνπλ (Sheffield, 2009). 

ε πνιιέο ρψξεο ζηνλ θφζκν ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πεξηέρεηαη ξεηά εληφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δληνχηνηο, νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε γηαηί ε 
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επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε δηδαζθαιία δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Ο 

Penkonen (1997) δηεξεχλεζε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θη αλέθεξε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη ιφγνη δηδαζθαιίαο ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ: 

1. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαπηχζζεη γεληθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

2. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

3. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ απνηειεί κέξνο ηεο καζεκαηηθήο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο 

4. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ Μαζεκαηηθά 

Γεληθέο απφςεηο γηα ηε ζεκαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ δε ιήθζεθαλ ππφςε ζηελ 

παξνχζα ηαμηλφκεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κηα κεγάιε κειέηε ησλ 

απφςεσλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα δνζεί έκθαζε ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, δηεμήρζε ην 1979 (ΝCTM, 1981). Οη εξσηεζέληεο ήηαλ 

δάζθαινη πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζρνιηθνί δηεπζπληέο, 

αληηπξφζσπνη ησλ γνλέσλ, ζρνιηθά ζπκβνχιηα θαη εθπαηδεπηέο δαζθάισλ. θνπφο ηεο 

κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 

πςειφηεξε θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ. ε φιεο ηηο νκάδεο ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ έιαβε ηελ πςειφηεξε θαηάηαμε. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα 

παξάδεηγκα επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Rosli et al., 2015. ζει. 350). 

 

 

Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο 
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 1. Πφζα ηνχβια ρξεηάδνληαη γηα λα ρηηζηεί κηα ζθάια ησλ 5 ζθαινπαηηψλ; Δμήγεζε πψο 

βξήθεο ηελ απάληεζε. 

2.  Πφζα ηνχβια ρξεηάδνληαη γηα λα ρηηζηεί κηα ζθάια ησλ 20 ζθαινπαηηψλ; Δμήγεζε 

πψο βξήθεο ηελ απάληεζε. 

3.  Βαζηδφκελνο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε εξψηεζε γξάςε έλαλ θαλφλα πνπ λα γεληθεχεη 

ηε ιχζε γηα νπνηνδήπνηε αξηζκφ ζθαινπαηηψλ ή πεξίγξαςε κε ιφγηα πψο βξίζθεηο 

ησλ αξηζκφ ησλ ηνχβισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε ζθαινπάηη. 

 

Τπάξρνπλ πνιιά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σν 

κνληέιν ηνπ Polya (1945) επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Σν κνληέιν απηφ, ην νπνίν εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα εκθαλίδεηαη 

ζηα βηβιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα βήκαηα: 

1. Καηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. ρεδίαζε ελφο πιάλνπ 

3. Δθηέιεζε ηνπ πιάλνπ 

4. Έιεγρνο 

Ο Polya (1945) ζεσξεί φηη ε δηδαθηηθή ζπληζηψζα είλαη νπζηψδεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

νη εμεγήζεηο δηαθέξνπλ αλάινγα ηνλ ηνκέα (π.ρ. άιγεβξα, γεσκεηξία) θαη ην επίπεδν 

δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα νξίδνληαη 

ζπλήζσο σο θαηαζηάζεηο φπνπ θάπνηνο δε γλσξίδεη ακέζσο ηελ επίιπζή ηνπο, έλα κνληέιν 

πνπ ππνδειψλεη φηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ αθνινπζεί κηα γξακκηθή δηαδηθαζία επηινγήο 

θαη πινπνίεζεο ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ, δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Sheffield, 2009). Μηα επξεηηθή πνπ ζπιιακβάλεη κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θη 

αλαπηχρζεθε απφ ηε Sheffield εκθαλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 2.1. 
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Δηθφλα 2.1. Μνληέιν επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Sheffield, 2009, ζ. 95) 

 

 ην κνληέιν απηφ, νη ιχηεο ησλ πξνβιεκάησλ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη λα πξνρσξήζνπλ κε νπνηαδήπνηε ζεηξά, 

επαλαιακβάλνληαο ζπρλά αξθεηέο δηαδηθαζίεο (Sheffield, 2009). Δηδηθφηεξα, κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ηα αθφινπζα (Sheffield, 2009): 

1.  Να ζπζρεηίζνπλ ην πξφβιεκα κε άιια πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ επηιχζεη 

2.  Να δηεξεπλήζνπλ ην πξφβιεκα. Να ζθεθηνχλ βαζηά θαη λα θάλνπλ εξσηήζεηο 

3.  Να αμηνινγήζνπλ ηα επξήκαηα ηνπο 

4.  Να κεηαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

5.  Να δεκηνπξγήζνπλ κηα πνηθηιία ιχζεσλ 

Καζψο μεθηλνχλ λα καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη φπσο νη καζεκαηηθνί, νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε ζεηξά ησλ βεκάησλ θαη ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζέηνπλ ζηελ αξρή ηεο 

δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, νη 

καζεηέο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηε δνπιεηά ηνπο, λα θάλνπλ ζπλδέζεηο, λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, 

θαη λα κεηαδίδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

 Έλα άιιν θιαζηθφ κνληέιν είλαη ε ηεξαξρία αλάιπζεο ζθαικάησλ ηνπ Newman, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(Newman, 1977). ε απηφ ην κνληέιν, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πεξηγξάθεηαη σο απνηέιεζκα 

ησλ παξαθάησ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ:  
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1. Αλάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. Καηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

3. Πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηαλνεηηθήο κεηαηξνπήο απφ ηηο ιέμεηο ηεο εξψηεζεο ζηελ 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο καζεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

4. Δθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ επηιεγκέλε 

ζηξαηεγηθή 

5. Κσδηθνπνίεζε ηεο απάληεζεο ζε απνδεθηή γξαπηή κνξθή 

Σν κνληέιν απηφ έρεη κηα πην αλεπηπγκέλε γλσζηηθή ζπληζηψζα, αιιά ε θαηαζθεπή 

ηνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ ζηφρν, ηελ πεξηγξαθή επίιπζεο ηππηθψλ ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ελφο βήκαηνο (Singer & Voica, 2013). Δλψ ην κνληέιν ηνπ Polya (1945) πεξηγξάθεηαη κε 

ζπκπεξηθνξηθνχο φξνπο, ν Newman ζπγρσλεχεη ηα γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά επίπεδα. Γηα 

παξάδεηγκα νη ιέμεηο αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, ελψ ε θξάζε πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηαλνεηηθήο κεηαηξνπήο απεπζχλεηαη ζηε 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία. 

Ο Ervynk (1991) ζεσξεί φηη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα 

δηαηχπσζεο καζεκαηηθψλ ζηφρσλ θη εχξεζεο ησλ έκθπησλ ζρέζεψλ ηνπο. Ηζρπξίδεηαη φηη ε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο ελζσκάησζεο ηφζν ηεο θχζεο ηεο ινγηθήο-αθαίξεζεο ζηε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε φζν θαη ησλ εμειηζζφκελσλ ελλνηψλ ζηνλ ππξήλα ηεο. O Haylock (1987) ρψξηζε 

ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε δχν ηχπνπο ηθαλνηήησλ: ηελ ηθαλφηεηα ππεξπήδεζεο ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζθέςεσλ ή ησλ ζπκβαηηθψλ λννηξνπηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα επίδεημεο 

δεκηνπξγηθψλ απαληήζεσλ ζε αλνηρηνχ ηχπνπ καζεκαηηθά πεξηερφκελα ή πξνβιήκαηα. 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 

ζπδεηήζεθε θαη απφ ηνπο Kwon, Park θαη Park (2006), νη νπνίνη πξφηεηλαλ δχν ζεκαληηθνχο 

νξηζκνχο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο: ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη ηηο επέιηθηεο 

ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Οη ζπγγξαθείο αλέπηπμαλ έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο 

απνθιίλνπζαο ζθέςεο ζηα Μαζεκαηηθά βαζηδφκελν ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλνηρηνχ 

ηχπνπ, ην νπνίν απνδείρηεθε ρξήζηκν γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ. Οη Chamberlin θαη Mood (2005) πξφηεηλαλ ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ 

κνληεινπνίεζεο σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ δεκηνπξγηθά ραξηζκαηηθψλ 

καζεηψλ. Γηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη νη δεκηνπξγηθά ραξηζκαηηθνί καζεηέο δηαζέηνπλ ηελ 

αζπλήζηζηε ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ θαηλνχξγηεο θαη ρξήζηκεο ιχζεηο ζε πξνζνκνησκέλα ή 

ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε. Ο Chiu (2009)  

ζπλέδεζε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ θαη κε θαζεκεξηλψλ 
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πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη κε ηελ πξνζέγγηζε θαθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ (ill-structured 

problems). 

 Aθνινπζψληαο ηνλ Torrance (1966), ν Silver (1997) πξφηεηλε ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζεσξεί φηη ε επρέξεηα 

αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ ηδεψλ θαη απαληήζεσλ ζε έλα πξφβιεκα, 

θαζψο θαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαηαζηάζεσλ. Αληίζηνηρα, ε επειημία εμειίζζεηαη κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ιχζεσλ φηαλ έρεη ήδε παξαρζεί ηνπιάρηζηνλ κία, ελψ ε πξσηνηππία 

πξνάγεηαη κε ηε δηεξεχλεζε πνιιψλ ιχζεσλ ζε έλα πξφβιεκα θαη κε ηελ δεκηνπξγία ελφο 

θαηλνχξγηνπ.  

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ λα θαηαλννχλ πψο πνιιέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ηζνδχλακα απνηειέζκαηα (NCTM, 2000). O Polya (1973) ζεσξεί φηη ε 

ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ραξαθηεξίδεη ηνπο έκπεηξνπο 

καζεκαηηθνχο. Ο Silver (1997) ζπλέδεζε απηή ηελ ηθαλφηεηα κε ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. Οη Leikin θαη Lev (2007) έδεημαλ φηη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε 

ραξηζκαηηθνί θαη κε καζεηέο βξίζθνπλ πνιιαπιέο ιχζεηο ζε έλα πξφβιεκα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. Ζ ρξήζε πξνβιεκάησλ αλνηρηνχ ηχπνπ (open-ended problems) επηηξέπεη ζε θάζε 

καζεηή λα πξνζθέξεη ηε δηθή ηνπ ιχζε ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, 

θαιιηεξγψληαο θη εληζρχνληαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 

2.2.1. Πξνβιήκαηα αλνηρηνύ ηύπνπ (open-ended problems) 

Έλα πξφβιεκα αλνηρηνχ ηχπνπ είλαη έλα πξφβιεκα αλνηρηφ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ιχζεηο (Becker, 1997⸱Nohda, 2000). Ο νξηζκφο ηνπο, σζηφζν, πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ 

εξεπλεηψλ. Ο Pehkonen (1995) φξηζε αξρηθά ηα πξνβιήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ (closed 

problems). Έλα θιεηζηφ πξφβιεκα έρεη πνιχ ζαθή αξρή θαη ζηφρνπο θαη δελ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα απνθιίλνπζαο ζθέςεο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα πξφβιεκα «αλνηρηφ» φζνλ αθνξά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ή ηνπο ζηφρνπο είλαη, θαηά ζπλέπεηα, αλνηρηφ ζηελ απνθιίλνπζα ζθέςε θαη 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πξφβιεκα αλνηρηνχ ηχπνπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, έλα αλνηρηφ 

πξφβιεκα νξίδεηαη σο έλα πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα έρεη πνιχ ζαθέο αξρηθφ πιαίζην, αιιά 

είλαη αλνηρηφ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πηζαλέο ιχζεηο (Kwon, Park & Park, 2006). 

Ζ ρξήζε αλνηρηνχ ηχπνπ πξνβιεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ Ηαπσλία θαη 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Hino (2007) σο κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηεο επηηπρεκέλεο αλάπηπμεο 

ησλ ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ Ηαπψλσλ καζεηψλ. O Hino απνδίδεη ην αξρηθφ 

ζρέδην απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ Ηαπψλσλ εξεπλεηψλ λα αλαπηχμνπλ 



 

 

43 

 

κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Ζ έξεπλα πξνζθέξεη 

αλνηρηά πξνβιήκαηα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ. Σα πξνβιήκαηα απηά δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ην βαζκφ πνπ είλαη αλνηρηά, ην πεξηερφκελν, ζηελ έθηαζε ησλ ξεαιηζηηθψλ ζθέςεσλ θαη 

ην χθνο ηνπ πξνβιήκαηνο (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009). 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνβιήκαηνο, θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα 

είλαη θαζαξά καζεκαηηθέο, δειαδή παξνπζηάδνληαη εληφο ηνπ θφζκνπ ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

ελψ άιιεο πεξηιακβάλνπλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα ή θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο 

(Hershkovitz, Peled & Littler, 2009). Μηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα δεηήζεη κηα 

καζεκαηηθή ιχζε ή δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο γηα ηελ απφθηεζε ηεο καζεκαηηθήο ιχζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Ching (1997) ρξεζηκνπνίεζε αλνηρηά ππνινγηζηηθά πξνβιήκαηα ζε ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ. πγθεθξηκέλα, δήηεζε απφ καζεηέο πέκπηεο ηάμεο λα βξνπλ ην άζξνηζκα ησλ 

πξψησλ δέθα θπζηθψλ αξηζκψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζνπλ κεζφδνπο ππνινγηζκνχ 

απηνχ ηνπ αζξνίζκαηνο δίρσο ηελ πξφζζεζε απηψλ ησλ αξηζκψλ έλαλ έλαλ. Οη καζεηέο 

παξήγαγαλ κηα επξεία πνηθηιία απαληήζεσλ, απνδεηθλχνληαο φηη ην πξφβιεκα ζπκβάιιεη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εμαηξεηηθά 

δεκηνπξγηθψλ καζεηψλ. 

Μηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ είλαη θαζαξά καζεκαηηθή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα απζεληηθφηεηαο (Hershkovitz, 

Peled & Littler, 2009). Έλα παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο κε εκη-ξεαιηζηηθφ πεξηερφκελν είλαη ην 

αθφινπζν: «Ο Roni επηζθέθζεθε κηα θάξκα. Δίδε αγειάδεο θαη θνηφπνπια. Γε ζπκάηαη πφζα 

ήηαλ, αιιά ζπκάηαη ηνλ νδεγφ λα αλαθέξεη φηη φια καδί είραλ 100 πφδηα. Πφζεο αγειάδεο θαη 

πφζα θνηφπνπια ππήξραλ ζηε θάξκα;» (Hershkovitz & Nesher, 2003). ην πξφβιεκα απηφ 

ππάξρεη έλα επξχ δηάζηεκα ιχζεσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο, ελψ 

παξάιιεια είλαη δπλαηή ε επέθηαζή ηνπ ζε λέα απαηηεηηθά πξνβιήκαηα. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλνηρηψλ πξνβιεκάησλ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

ξεαιηζηηθψλ ηδεψλ, θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ή ελλνηψλ απφ άιια ζέκαηα πέξα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ. Απηέο είλαη θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, πξνβιήκαηα πνπ 

απαηηνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηινγψλ θαη ζπρλά 

θάπνηα ελζσκάησζε έλλνηαο ζηελ πξνζαξκνγή καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζε δνζείζεο 

θαηαζηάζεηο (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ απαίηεζεο θαη πνιππινθφηεηαο.  

O Feedman (1994) ζεσξεί φηη ηα αλνηρηά πξνβιήκαηα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πςειψλ δηαζηάζεσλ δεμηφηεηεο ζθέςεο κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ 

κεζφδσλ γξαθήο. Ο London (1993) πξνζδηφξηζε νξηζκέλα γλσξίζκαηα ησλ πξνβιεκάησλ 
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αλνηρηνχ ηχπνπ. Γηα παξάδεηγκα, απαηηνχλ ηα ηξία ζηάδηα αλαγλψξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

δνθηκήο θαη επηκνλήο. Πξέπεη λα έρνπλ απνθιίλνπζεο ιχζεηο θαη λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ 

ηνπο καζεηέο. O Sawada (1997) απαξηζκεί ηα πέληε πιενλεθηήκαηα ησλ αλνηρηψλ 

πξνβιεκάησλ. Αξρηθά, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ηάμε θαη λα 

εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο πην ειεχζεξα. Γεχηεξνλ, ηνπο δίλεηαη κεγαιχηεξε επθαηξία λα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο επξχηεξα. Σξίηνλ, φινη νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζην πξφβιεκα κε ηνπο δηθνχο ηνπο νπζηαζηηθνχο ηξφπνπο. 

Σέηαξηνλ, νη ηάμεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε αλνηρηψλ πξνβιεκάησλ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο κηα 

νξζνινγηθή εκπεηξία. Δπηπιένλ, πξνζθέξεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αηζζαλζνχλ ηελ 

εθπιήξσζε ηεο αλαθάιπςεο θαη ηελ απνδνρή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.  

Tα αλνηρηά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο κηα αίζζεζε επηηπρίαο θη 

εθπιήξσζεο, θαζψο είλαη δπλαηφλ αθφκε θαη νη καζεηέο κε πην πεξηνξηζκέλε καζεκαηηθή 

ηθαλφηεηα, λα εθζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο εληφο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Παξάιιεια, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αηζζαλζνχλ πψο είλαη λα καζαίλεηο πξαγκαηηθά 

Μαζεκαηηθά θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί 

παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη νη ιχζεηο πνπ δφζεθαλ απφ καζεηέο. Σν 

πξφβιεκα παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Prusak θαη Levenson (2008) ζε έλα ζπκπφζην. 

 

Παξάδεηγκα αλνηρηνχ πξνβιήκαηνο 

 

  Μνηξάδνληαο έλα θέηθ 

  Τέζζερης καζεηές πρέπεη λα κοηράζοσλ έλα ηεηράγφλο θέηθ δίθαηα. Πώς ζα θόυοσλ ηο θέηθ; 

 

 

Σν πξφβιεκα δφζεθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ. Οη ιχζεηο αλαθηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπδεηήζεσλ εληφο ηεο ηάμεο θαη παξαδείγκαηά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 

2.2. Οη Prusak θαη Levenson (2008) πεξηέγξαςαλ κηα ηππηθή δηαδηθαζία εμειηζζφκελσλ 

ιχζεσλ μεθηλψληαο κε θάπνην εηδηθφ παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάζηεθε απφ έλα παηδί θαη 

ζπλερίδνληαο κε ηε δεκηνπξγία κηαο νιφθιεξεο ζεηξά παξαδεηγκάησλ ηεο ίδηαο θχζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο μεθίλεζαλ κε παξαδείγκαηα απιψλ επζεηψλ 

γξακκψλ, φπσο δηαθαίλεηαη ζην ζρήκα a θαη b ηεο Δηθφλαο 2.2, ζηε ζπλέρεηα θηλήζεθαλ ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ παξαδεηγκάησλ αθνινπζψληαο έλα «ηξηγσληθφ» παξάδεηγκα φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζηα ζρήκαηα c, d θαη e. 
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Σν πξφβιεκα απηφ, αξρηθά, θαίλεηαη απιφ θαη φρη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ, σζηφζν ε 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απνδεηθλχεη ην αληίζεην. Σα παξαδείγκαηα j θαη k, δείρλνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ην ηεηξάγσλν κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε κε ζπλερφκελα ζρήκαηα. ηα 

παξαδείγκαηα f, g θαη h δηαθαίλνληαη πην δεκηνπξγηθνί ηξφπνη δηαρσξηζκνχ ηεο ηνχξηαο. 

Ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο απνηειεί ην παξάδεηγκα ζηελ Δηθφλα 2.3. O καζεηήο μεθίλεζε 

δεκηνπξγψληαο έλα εζσηεξηθφ ηεηξάγσλν. πλερίδνληαο, ρψξηζε ην κεγάιν ηεηξάγσλν ζε 4 

κέξε κε έλαλ ζρεηηθά ζπκβαηηθφ ηξφπν. Έπεηηα, ρψξηζε ην εζσηεξηθφ ηεηξάγσλν κε έλαλ 

άιιν ζπκβαηηθφ ηξφπν, αιιά ζπλδχαζε ηηο δχν ελέξγεηεο κε ηε δηαγξαθή νξηζκέλσλ 

γξακκψλ. To ηειηθφ ελδηαθέξνλ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 2.3. 

 

 

Δηθφλα 2.2. Παξαδείγκαηα ιχζεσλ (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009, ζ. 261) 
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Δηθφλα 2.3. H ζεηξά ησλ βεκάησλ ηνπ καζεηή (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009, ζ. 262) 

 

Σν ζχλνιν ησλ ιχζεσλ ηεο Δηθφλαο 2.2, θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ ηνπ 

καζεηή ζηελ Δηθφλα 2.3, απνδεηθλχνπλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο επρέξεηαο θαη ηεο επειημίαο, πξνηξέπνληαο ηα παηδηά ην έλα ην άιιν ή κέζσ 

ηεο πξνηξνπήο ηνπ δαζθάινπ γηα δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ παξαδεηγκάησλ θαη πην 

ελδηαθεξφλησλ. Δπηπιένλ, ην πξφβιεκα ελζαξξχλεη ηελ πξσηνηππία, φπσο απεηθνλίδεηαη 

ζηελ πνηθηιία ησλ θαηεγνξηψλ ιχζεσλ θαη ζην πςειφ επίπεδν πξσηνηππίαο ηεο δνπιεηάο ησλ 

καζεηψλ. 

Oη «αλνηρηέο» δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Κάπνηεο 

παξνπζηάδνπλ δεδνκέλα θαη ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, φπσο ην παξαπάλσ πξφβιεκα. 

Άιια είδε, φκσο, κπνξεί λα αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο (problem 

posing). ηελ επφκελε ελφηεηα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο 

πξνβιήκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

2.3. Καηαζθεπή πξνβιήκαηνο (Problem Posing) 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, νη άλζξσπνη επηιχνπλ πξνβιήκαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηάθνξσλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ εμαζθείηαη, φπσο αλαθέξζεθε, ζην 

ζρνιείν. ε αληίζεζε, φκσο κε ηα πξνβιήκαηα ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ηα δεηήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο είλαη ιηγφηεξν δνκεκέλα. Έηζη, ελψ έλα «ζρνιηθφ πξφβιεκα»  ζπλήζσο 

πεξηέρεη ξεηέο παξαδνρέο θαη πεξηνξηζκνχο, ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο απαηηνχλ 

αλαγλψξηζε θαη αλαδηαηχπσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ζηελ θαζεκεξηλή δσή δελ είλαη ρξήζηκε κφλν ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ θαίλεηαη, 

επίζεο, ζεκαληηθή γηα ηελ πξφβιεςε ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ. Πξάγκαηη, ε αλαγλψξηζε 

ηέηνησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ, ε εμεχξεζε 

ιχζεσλ γηα ηελ απνθπγή δηάθνξσλ ζπλεπεηψλ ή ηνπιάρηζηνλ γηα λα κεηξηάζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ ή ζην άηνκν, κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. 
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ηε ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή δηδαζθαιίαο, ε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα παξαδνζηαθά ιεθηηθά πξνβιήκαηα 

εζηηάδνπλ, ζπλήζσο, ζηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αληηζηνίρηζε 

κεηαμχ ηεο δνκήο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δνκήο κηαο ζπκβνιηθήο 

καζεκαηηθήο έθθξαζεο. πρλά, ε επίιπζε ηέηνησλ ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ δελ απνηειεί 

δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά κηα άζθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζπληαθηηθά ζήκαηα γηα ιχζε, φπσο είλαη νη ιέμεηο-θιεηδηά ή θξάζεηο ζε έλα πξφβιεκα (π.ρ. 

«θνξέο», «ιηγφηεξα»). Χζηφζν, ρσξίο λα αγλνείηαη ε ζεκαζία απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, δε ζπκβάιινπλ επαξθψο ζηελ πξνψζεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο, 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο επρέξεηαο θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

ρξεηάδνληαη νη καζεηέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  

Σν Δζληθφ πκβνχιην ησλ δηδαζθφλησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (National Council of 

Teachers of Mathematics, 1989) ππνγξάκκηζε φηη νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ εκπεηξία ζηελ 

νξγάλσζε θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ δηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απνηειεί ην θέληξν ηεο κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν 1991 ην NCTM πξφηεηλε ηε ζεκαζία 

παξνρήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο γηα θαηαζθεπή δηθψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ηνλίδεη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεκαηίζνπλ δηθά ηνπο πξνβιήκαηα απφ δνζείζεο θαηαζηάζεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ 

θαηλνχξηα πξνβιήκαηα κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ ζε έλα δνζέλ πξφβιεκα. Οη 

Αξρέο θαη ηα Πξφηππα γηα ηα ρνιηθά Μαζεκαηηθά ζηηο Ζ.Π.Α. (NCTM, 2000) δεηνχλ απφ 

ηνπ καζεηέο λα δηαηππψλνπλ ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα βαζηδφκελνη ζε κηα κεγάιε πνηθηιία 

θαηαζηάζεσλ, ηφζν εληφο φζν θη εθηφο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Παξάιιεια, ζπληζηνχλ νη 

καζεηέο λα θάλνπλ θαη λα δηεξεπλνχλ καζεκαηηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη λα κάζνπλ πψο λα 

γεληθεχνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα πξνβιήκαηα ζέηνληαο εξσηήζεηο (NCTM, 2000). 

Ζ θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο (Problem Posing) θαηέρεη, ινηπφλ, θεληξηθφ ξφιν ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ζηε θχζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο (Kilpatrick, 1987). Ζ 

πξφνδνο ησλ Μαζεκαηηθψλ απαηηεί δεκηνπξγηθή θαληαζία, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ εξσηήζεσλ, λέσλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο ζεψξεζεο ησλ παιηψλ εξσηήζεσλ 

ππφ λέα νπηηθή γσλία (Ellerton & Clarkson, 1996). Ζ δηαηχπσζε πξνβιεκάησλ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη φρη κφλν ζηφρνο, αιιά θαη κέζν ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ εκπεηξία ηεο αλαθάιπςεο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ νθείιεη λα απνηειεί κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Einstein, ε δεκηνπξγία ελφο ελδηαθέξνληνο πξνβιήκαηνο είλαη 

ζπρλά πην ζεκαληηθή απφ ηε ιχζε ηνπ (Einstein & Infeld, 1938). 
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Τπάξρνπλ δηάθνξνη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή 

πξνβιήκαηνο: εχξεζε πξνβιήκαηνο (problem finding), αλίρλεπζε πξνβιήκαηνο (problem 

sensing), δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο (problem formulating), δεκηνπξγηθή εμεχξεζε 

πξνβιεκάησλ (creative-problem discovering), πξνβιεκαηνπνίεζε (problematizing), 

δεκηνπξγία πξνβιήκαηνο (problem creating), πξφβιεςε πξνβιήκαηνο (problem envisaging) 

(Dillon, 1982⸱Jay & Perkins, 1997). Οη Stoyanova  θαη Ellerton (1996) νξίδνπλ ηελ 

θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο σο δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη καζεηέο, κε βάζε ηε καζεκαηηθή 

ηνπο εκπεηξία, θαηαζθεπάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εξκελείεο αιεζηλψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο 

δηαηππψλνπλ σο ζεκαληηθά καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. ε κεγάιν βαζκφ θαη ζχκθσλα κε 

πνιπάξηζκεο κειέηεο θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο ζεκαίλεη ζρεκαηηζκφο θαηλνχξγησλ 

πξνβιεκάησλ, κε ιχζεηο άγλσζηεο ηνπιάρηζηνλ ζε εθείλνλ πνπ ηα δηαηππψλεη (π.ρ. Mamona-

Downs, 1993). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Silver (1994), ε θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ 

δνζέλησλ πξνβιεκάησλ. 

Ζ θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζπρλά, ζεσξνχληαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο, αιιά δηαθνξεηηθήο θχζεσο, καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (English, 1998, 

2003⸱Silver, 1994). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο κπνξεί λα εμεηαζζεί 

σο εηδηθή πεξίπησζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Πξάγκαηη, ν Kilpatrick (1985) νξίδεη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ σο ηε δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο απφ κηα δνζείζα θαηάζηαζε ζε κηα 

θαηάζηαζε- ζηφρν, φπνπ εκπιέθεηαη έλα άηνκν κε θίλεηξν. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, 

θαζψο θαη ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο 

παξαπάλσ, ε θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε πξνβιήκαηνο κε ηελ 

αθφινπζε ζεκαζία: ε δνζείζα θαηάζηαζε είλαη ε δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο, 

δειαδή θάπνηα ζχλνια ζπλζεθψλ θαη νδεγηψλ απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο (Kontorovich, Koichu, Leikin & Berman, 2011). Ζ 

θαηάζηαζε-ζηφρνο είλαη ε δηαηχπσζε ελφο λένπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ, νη κέζνδνη 

δηακφξθσζεο λέσλ πξνβιεκάησλ δελ είλαη, θαηά θαλφλα, γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο πξνβιεκάησλ (Kontorovich et al., 2011). 

Ο Silver (1994) θαηεγνξηνπνίεζε ηελ θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο αλάινγα κε ην αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ (presolution), θαηά ηε δηάξθεηα (within-solution), ή κεηά (post-

solution). Τπνζηήξημε, δειαδή, φηη ε θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο κπνξεί λα ζπκβεί: 
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1. Πξηλ ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, φηαλ ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα (π.ρ. κηα ηζηνξία, κηα εηθφλα, έλα δηάγξακκα, κηα 

αλαπαξάζηαζε θιπ). 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, φηαλ έλα άηνκν ζθφπηκα αιιάδεη 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

3. Μεηά ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, φηαλ νη εκπεηξίεο απφ έλα πιαίζην επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ αιιάδνπλ ή εθαξκφδνληαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

 

Δπηπιένλ, νη Stoyanova θαη Ellerton (1996) εληφπηζαλ ηξεηο θαηεγνξίεο θαηαζηάζεσλ 

θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο. Απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Διεχζεξεο (free): ζηηο ειεχζεξεο θαηαζηάζεηο νη καζεηέο ζέηνπλ πξνβιήκαηα ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα δχζθνιν πξφβιεκα, ή 

απινχζηεξα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ ηνπο αξέζεη. 

2. Ζκηδνκεκέλεο (semi-structured): ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο κηα 

αλνηρηή θαηάζηαζε θαη θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηε δνκή ηεο θαη λα ηελ 

νινθιεξψζνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, έλλνηεο θαη ζρέζεηο απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο καζεκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

3. Γνκεκέλεο (structured): αλαθέξνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη καζεηέο 

θαηαζθεπάδνπλ πξνβιήκαηα αλαζρεκαηίδνληαο ήδε επηιπκέλα πξνβιήκαηα ή 

αιιάδνληαο ηηο ζπλζήθεο ή ηελ εξψηεζε ηνπ δνζέληνο πξνβιήκαηνο. 

Οη Stoyanova (2000) θαη Silver (1994) θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο, νη νπνίεο παξέρνπλ 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Καη νη δχν 

θαηεγνξηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πέληε θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο 

πξνβιήκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ: 

1. Έλα πξφβιεκα γεληθά (ειεχζεξεο θαηαζηάζεηο) 

2. Έλα πξφβιεκα κε δνζείζα απάληεζε 

3. Έλα πξφβιεκα πνπ πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

4. Δξσηήζεηο γηα κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

5. Έλα πξφβιεκα πνπ εθαξκφδεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζκφ 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο 

πξνβιήκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξνέξρνληαη απφ έξεπλα ησλ Pittalis, Christou, 

Mousoulides θαη Pitta-Pantazi (2004). 
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Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο 

 

Παξάδεηγκα 1
ν
 

 Να γράυεης κηα ερώηεζε ζηελ ηζηορία, ηες οποίας ε απάληεζε λα είλαη «285 γρακκαηόζεκα». 

 Ο Χρήζηος έτεη 135 γρακκαηόζεκα, ελώ ε Ειέλε έτεη 15 παραπάλφ από ηολ Χρήζηο. 

 

 

 

Παξάδεηγκα 2
ν
  

Γράυε κία ερώηεζε βαζηδόκελος ζηο παραθάηφ δηάγρακκα. 

 

 

Απνηακηεύζεηο ζηελ ηξάπεδα 

 

 

 

Παξάδεηγκα 3
ν
  

 Γράυε έλα θαηάιιειο πρόβιεκα γηα (1.300+2.100) -790=n 

 

 

Παξάδεηγκα 4
ν
  

  Γράυε έλα πρόβιεκα βαζηδόκελο ζηελ παραθάηφ εηθόλα. 

 

Υξήκαηα 
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O Getzels (1979) ππνζηήξημε φηη ζε αληίζεζε κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε 

θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ απνηειεί έλαλ παξακειεκέλν ηνκέα ηεο έξεπλαο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, σζηφζν, ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη εξεπλεηέο έρνπλ αξρίζεη λα επηθεληξψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ. 

Ζ έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ έρεη παξνπζηάζεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε γλψζε ησλ καζεηψλ, ζηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηε ζηάζε ηνπο σο πξνο ηα Μαζεκαηηθά. χκθσλα κε ηελ English 

(1997), φηαλ νη καζεηέο ζέηνπλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο 

καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο, λα δηεγείξνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα βειηηψζνπλ ηηο 

ππνινγηζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, δηεξεπλψληαο ηελ πεξηέξγεηά ηνπο  ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ ζεσξείηαη έλα αλαπηπμηαθφ εξγαιείν 

γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε, θαζψο βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα επεθηείλνπλ απηφ πνπ γλσξίδνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηε καζεκαηηθή ηνπο επρέξεηα θαη λα εκπιαθνχλ ζε πςειφηεξα 

επίπεδα ζθέςεο (English, 1997⸱Lowrie, 2002). 

Οη Lavy θαη Bershadsky (2003) αλαθάιπςαλ φηη ε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ 

θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο ηνπ αηφκνπ. 

ηε κειέηε ηνπο, πηνζεηήζεθε ε ζηξαηεγηθή «What if not?» ζε δχν καζεζηαθά εξγαζηήξηα 

ζρεηηθά κε ηε ζχλζεηε ζηεξεά γεσκεηξία. Ζ ζηξαηεγηθή απηή πξνηάζεθε απφ ηνπο Brown θαη 

Walter (1993) θαη βαζίζηεθε ζηελ ηδέα φηη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

δνζέληνο πξνβιήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέα ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα. ε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα δηαλχζνπλ ηξία επίπεδα, μεθηλψληαο απφ ηελ 

επαλεμέηαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ λέα ζηελά 

ζπλδεδεκέλα πξνβιήκαηα. ην πξψην επίπεδν, νη καζεηέο θαινχληαη λα  δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ιίζηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν επίπεδν πξέπεη λα 
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ζέζνπλ ηελ εξψηεζε «Κη αλ δελ;» (What if not?) θαη λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ζηα 

αλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Σν ηξίην επίπεδν, αθνξά ζηελ θαηαζθεπή λέσλ εξσηήζεσλ, 

εκπλεπζκέλεο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο 

απφ κηα άθακπηε δηδαθηηθή κνξθή πνπ θάλεη ηνπο καζεηέο λα πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη κφλν 

έλαο ζσζηφο ηξφπνο λα αλαθεξζνχλ ζε έλα δνζέλ πξφβιεκα. Ζ ρξήζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 

παξέρεηο ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ έλα επξχ θάζκα ηδεψλ θαη λα 

εμεηάζνπλ ην λφεκα ηνπ πξνβιήκαηνο αληί λα εζηηάδνπλ κφλν ζηελ εμεχξεζε ηεο ιχζεο ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Lavy θαη Bershadsky (2003)  έδεημαλ φηη νη καζεηέο είραλ 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο γεσκεηξίαο θαη ελδπλάκσζαλ νξηζκέλεο αιιειέλδεηεο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο. 

Πνιιέο εκπεηξηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Οη Barlow θαη Cates (2006) δηαπίζησζαλ φηη φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ελζσκαηψλνπλ παξεκβάζεηο θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο, νη ηάμεηο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθέο θαη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ επίιπζε ησλ δηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο 

δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ αίζζεζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ή 

δηαηππψζεη (Cunningham, 2004⸱Grundmeier, 2003⸱Within, 2006). Ο Cunningham αλέθεξε 

φηη φηαλ νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ ηα λέα πξνβιήκαηα ε αίζζεζε ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπο 

απμήζεθε, θαζψο θαηαζθεχαδαλ ηε δηθή ηνπο γλψζε, ελψ παξάιιεια αμηνινγνχζαλ θαη 

βειηίσλαλ ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Μέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ησλ καζεηψλ 

λα κνηξάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ν δάζθαινο κπνξεί λα αλαπηχμεη ηηο θιίζεηο θαη ηηο εξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ καζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλνπλ απνδνηηθνί θαηαζθεπαζηέο πξνβιεκάησλ 

(English, 1997⸱Gonzales, 1998⸱Silver, 1994). Παξάιιεια, ε θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ καζεηψλ απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηα ζρνιηθά 

βηβιία, δίλνληαο ηνπο ηελ αίζζεζε φηη εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Παξά ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή απηήο ηεο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε βειηίσζε ηεο 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά, εληνχηνηο πνιινί ιίγνη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα 

εθαξκφζνπλ ζηελ ηάμε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Crespo & Sinclair, 2008⸱Silver, 

1994). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έρνπλ πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ησλ δηθψλ ηνπο καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Crespo & Sinclair, 2008). Γηα παξάδεηγκα, νη Silver, Mamona-Downs, Leung 

θαη Kenney (1996) εληφπηζαλ φηη 53 θαζεγεηέο γπκλαζίνπ θαη 28 κειινληηθνί θαζεγεηέο 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ ηθαλνί λα ζέζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα, 

φκσο πνιιά απφ απηά ήηαλ θαθψο δηαηππσκέλα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο 

πξνηείλνπλ φηη παξ’ φιν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δε δηέζεηαλ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, απηή δελ 

απνηέιεζε εκπφδην γηα ηελ πηνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε. 

Χζηφζν, νη Silver θ. ζπλ. (1996) πηζηεχνπλ φηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δε δηαζέηνπλ έλα 

νξηζκέλν επίπεδν επρέξεηαο ζηελ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ, είλαη δχζθνιν γηα απηνχο λα 

εκπιαθνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Δθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα δεκηνπξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο  θαηάιιειεο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (Gonzales, 1996⸱Silver et al., 1996). Οη Αξρέο θαη ηα Πξφηππα 

γηα ηα ρνιηθά Μαζεκαηηθά (NCTM, 2000) αλαθέξνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηε δεκηνπξγία καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ πξνσζνχλ ην ιφγν ησλ καζεηψλ θαη 

εγείξνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ δηαηχπσζεο πξνβιεκάησλ. Ζ 

Stoyanova (2005) ππνζηεξίδεη φηη ε θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο είλαη παξφκνηα κε άιιεο 

δεμηφηεηεο θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

μεθηλψληαο απφ δνκεκέλεο θαη πξνρσξψληαο ζε ιηγφηεξν δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Με 

αξθεηή έθζεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ, ν θαζέλαο κπνξεί λα είλαη 

ηθαλφο λα ζέζεη ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα πνπ είλαη καζεκαηηθά πινχζηα, ξεαιηζηηθά θαη 

απαηηεηηθά (Chen, Van Dooren, Chen & Verschaffel, 2010).  

Ζ ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο ζηα Μαζεκαηηθά, ζπρλά, ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέζν αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Πξνγελέζηεξεο κειέηεο (φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ 

Silver, 1994), ζπζρέηηζαλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο θη 

αλέθεξαλ ηελ επρέξεηα (fluency), ηελ επειημία (flexibility) θαη ηελ πξσηνηππία (originality) 

σο βαζηθνχο παξάγνληεο. Ζ επρέξεηα (fluency) αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη, ε επειημία ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ηίζεληαη θαη ε πξσηνηππία ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ θαηλνηνκίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζε 

ζχγθξηζε κε φια ηα άιια πξνβιήκαηα. Παξ’ φιν πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο δηαηχπσζεο πξνβιεκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε θχζε ηεο ζρέζεο 

παξακέλεη αζαθήο  (Haylock, 1987⸱Silver, 1994).  

Κάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο καζεκαηηθήο επίδνζεο 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ (English, 1998⸱Leung & Silver, 1997). Άιινη, 

ζεσξνχλ φηη ε δηδαζθαιία πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πην δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα 
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Μαζεκαηηθά  (π.ρ., Cifarelli & Cai, 2005⸱Singer, Ellerton, Cai & Leung, 2011⸱Singer, Pelczer 

& Voica, 2011). Τπάξρνπλ, επίζεο, εξεπλεηέο, νη νπνίνη έρνπλ εθθξάζεη ακθηβνιίεο 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηελ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Yuan θαη Sriraman (2011) ζπκπέξαλαλ φηη κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ ζρέζεηο 

κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ θαηαζθεπήο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ή 

ηνπιάρηζηνλ ε ζπζρέηηζή ηνπο είλαη πεξίπινθε. Χζηφζν, άιιεο κειέηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνπ Haylock (1997) θαη ηνπ Leung (1997), δε ζπκθσλνχλ ζηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δηαηχπσζεο πξνβιεκάησλ, φκσο δελ ππνινγίδνπλ ηνλ παξάγνληα 

ηεο δηδαζθαιίαο. Απφ εκπεηξηθή άπνςε, ν Silver (1997) πξνηείλεη φηη ε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

κπνξεί λα είλαη πξντφλ ησλ πξνεγνχκελσλ δηδαθηηθψλ κνηίβσλ. 

O Jensen (1973) εμέηαζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζέηνπλ καζεκαηηθέο 

εξσηήζεηο βαζηδφκελνη ζε έλα δνζέλ ζελάξην, σο έλα κέηξν ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Jensen, νη καζεηέο είλαη δεκηνπξγηθνί ζηα Μαζεκαηηθά 

φηαλ είλαη ζε ζέζε λα ζέηνπλ καζεκαηηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο εκβαζχλνπλ θαη επεθηείλνπλ 

ην αξρηθφ πξφβιεκα, θαζψο θη φηαλ επηιχνπλ πξνβιήκαηα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο Silver 

(1997) ηζρπξίδεηαη φηη ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εξσηήζεηο δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο θαη θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πην δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Οη Jay θαη Perkins (1997) δειψλνπλ φηη ε ελέξγεηα ηεο εχξεζεο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο ελφο πξνβιήκαηνο απνηειεί ηε βαζηθή πηπρή ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο απφδνζεο ζε πνιινχο ηνκείο, κηα ελέξγεηα ε νπνία δηαθέξεη θαη είλαη, ίζσο, 

ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

O Leung (1997), κειεηψληαο καζεηέο Γεκνηηθνχ ζηελ Σατβάλ, αλέπηπμε έλα εξγαιείν 

18 δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν ήηαλ ρξήζηκν ζηε κέηξεζε ηεο γεληθήο ηθαλφηεηαο θαηαζθεπήο 

πξνβιήκαηνο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζηελ επηζήκαλζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο θαηαζθεπήο 

πξνβιήκαηνο. Παξνκνίσο, νη Van Harpen θαη Shriraman (2013) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ηεζη 

θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο γηα λα εμεηάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ Λπθείνπ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο Κίλαο αλαθνξηθά κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο επειημίαο, ηεο επρέξεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο. Γεληθά, νη επηδφζεηο ζε ηέηνηα ηεζη 

απνθάιπςαλ αδπλακίεο ζηε δηαηχπσζε πξνβιεκάησλ. Οη Voica θαη Singer (2012), φκσο, 

έρνπλ πξνηείλεη ηελ χπαξμε κηθξνδηαθνξψλ ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηαζθεπή 

πξνβιήκαηνο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζε κειέηε ηνπο ζρεηηθά κε 

ηξνπνπνηήζεηο πξνβιεκάησλ καζεηψλ ηεηάξηεο έσο έθηεο Γεκνηηθνχ, εληφπηζαλ φηη νη 

καζεηέο πνπ «έκεηλαλ θνληά» ζην πιαίζην ηνπ πξνβιήκαηνο επέδεημαλ βαζχηεξε θαηαλφεζε 



 

 

55 

 

ησλ Μαζεκαηηθψλ απφ εθείλνπο πνπ θαηαζθεχαζαλ πξνβιήκαηα θαηλνκεληθά πην  

δεκηνπξγηθά. Ζ αηηία αθνξά ζην γεγνλφο φηη νη δεχηεξνη απνκαθξχλζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 

ην πιαίζην ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, νη Voica θαη Singer (2013) δηαπίζησζαλ φηη 

κε επαξθψο πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ε θαηαζθεπή πξνβιήκαηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκε απφδεημε ηεο 

γλσζηηθήο επειημίαο ησλ καζεηψλ. 

Ζ Δηθφλα 2.4 πξνέξρεηαη απφ άξζξν ησλ Bonnoto θαη Del Santo (2015) θαη 

παξνπζηάδεη ηηο πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή 

πξνβιήκαηνο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ζρνιηθφ επίπεδν. 

 

 

 

Δηθφλα 2.4. Πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο 

 (Bonotto & Dal Santo, 2015, ζ. 110) 

 

πλνςίδνληαο, νη δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο θαη θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Οη Beghetto θαη Kaufman 

(2009) ηζρπξίδνληαη φηη ν θαζέλαο έρεη δεκηνπξγηθή πξννπηηθή, αθφκε θαη εάλ απηή δελ έρεη 

εθδεισζεί. Δπεθηείλνληαο απηφ ην επηρείξεκα, κηινχλ, επίζεο, γηα ην πνιπ-δεκηνπξγηθφ 

δπλακηθφ ηνπ θαζελφο. Θεσξνχλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλα εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ  

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ κέζσ πνηθίισλ επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ. πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη νη καζεηέο δελ καζαίλνπλ κφλν κέζσ 

ησλ δηάθνξσλ πεδίσλ, αιιά ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη δεκηνπξγηθή πξννπηηθή ζε φια ηα   

πεδία. Τπφ κηα επηρεηξεκαηνινγία φπσο απηή, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο. Έηζη, ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα 

αλαγλσξίζνπλ, λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ φισλ ησλ 
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καζεηψλ, γηα παξάδεηγκα λα βξνπλ θαηάιιεια πξνβιήκαηα θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα αλαιάβνπλ ηνπο πλεπκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

αληαιιαγή κνλαδηθψλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη εξκελεηψλ.  
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3. Γηεπηζηεκνληθόηεηα θαη δεκηνπξγηθόηεηα 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη φινη νη καζεηέο, κε θάπνην ηξφπν, είλαη πνιπ-δεκηνπξγηθνί 

θαη καζαίλνπλ κέζα απφ κηα πνηθηιία επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

κειεηεζεί ε πνιπ-δεκηνπξγηθφηεηα ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην. Πνιχ ζπρλά ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα. Οη Plucker θαη Zabelina (2009) 

ζεσξνχλ φηη ην δήηεκα ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο είλαη κία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θαη 

ακθηιεγφκελεο πηπρέο ηεο θχζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ δηεπηζηεκνληθή κάζεζε απνηειεί 

κηα ζεψξεζε ηεο γλψζεο θαη πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπνπ ζπλεηδεηά 

εθαξκφζζεθε ε κεζνδνινγία θαη ε γιψζζα απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα πεδία, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζζεί έλα θεληξηθφ ζέκα (Jacobs, 1989). Δλψ ζπλήζσο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία δελ είλαη έγθαηξα θαη ζρεηηθά κε ηηο δσέο ησλ καζεηψλ, 

εληνχηνηο ην δηεπηζηεκνληθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα δνπλ ηνπο 

δεζκνχο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ θαη έηζη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο κε έλαλ εληαίν 

ηξφπν, ν νπνίνο είλαη πην ζπκβαηφ κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. 

Σα εθπαηδεπηηθά νθέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο έρνπλ αλαγλσξηζζεί 

επξέσο. Οη McComas θαη Wang (1998), ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζή ηνπο, ζπλφςηζαλ 

απηά ηα νθέιε ππφ ηέζζεξηο νπηηθέο: α) απφ θηινζνθηθή νπηηθή, κέζσ κηαο δηεπηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ νιηζηηθή γλψζε, θαζψο ε γλψζε 

ζηε θχζε είλαη κηα ζπλέρεηα, β) απφ ςπρνινγηθή άπνςε, κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζα 

επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα δνπλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θιάδσλ θαη λα κεηψζνπλ ηελ 

«ςπρνινγηθή απφζηαζε» κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεδίσλ, γ) απφ παηδαγσγηθή πξννπηηθή, ε 

δηεπηζηεκνληθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

δεδνκέλνπ φηη επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα απνδεζκεχνληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ νξίσλ 

ησλ θιάδσλ θαη λα ζπλδένπλ κε νπζηαζηηθνχο ηξφπνπο ηηο γλψζεηο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

δσή, δ) απφ κηα ξεαιηζηηθή πξννπηηθή, έλα απμαλφκελν ζχλνιν απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

ππνζηεξίδεη ηηο πξαθηηθέο αμίεο ηεο δηεπηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο. 

Αλ θαη πνιινί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

κάζεζεο, ε πινπνίεζή ηεο αληηκεησπίδεη πνιιέο πξνθιήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε είλαη ηππηθά πην απαηηεηηθή απφ ηε βαζηδφκελε ζε πεδία κάζεζε, 

θαζψο  απαηηεί φρη κφλν ηε γλψζε ησλ εκπιεθφκελσλ πεδίσλ, αιιά θαη ηε γλψζε ησλ 

«δηαζπλδεδεκέλσλ» ελλνηψλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο γλψζεο (Watkins, Coffey, Redish & Cooke, 

2012). Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθέο επηζηεκνινγίεο, νη αζπλεπείο νξηζκνί ή αθφκα θαη νη 

αληηθαηηθέο πξννπηηθέο ζπρλά νδεγνχληαη ζε δπζθνιίεο θαη ζπγρχζεηο φηαλ κειεηνχλ 

δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα (Sung et al., 2015). 
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Σα Μαζεκαηηθά απνηεινχλ ηνλ άμνλα φισλ ησλ επηζηεκψλ θαη ζπλδένληαη κε φια ηα 

επηζηεκνληθά ζέκαηα (Sidhu, 1995). Αλ θαη απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ, εληνχηνηο πξνζζέηνπλ ζπληνκία θαη ινγηθή ζε καζήκαηα ησλ Κνηλσληθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ (π.ρ. Οηθνλνκία, Ηζηνξία). Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζσ κηαο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. 

πγθεθξηκέλα, επηιέρζεθε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο, ην νπνίν εληάρζεθε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα δηαηππψζνπλ ηα δηθά 

ηνπο πξνβιήκαηα βαζηδφκελνη ζηηο εηθφλεο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο 

έπξεπε λα θαηαζθεπάζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ λα ζπλδένληαη κε ηνλ Παξζελψλα 

θαη ηελ Αξραία Αγνξά. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
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Δξεπλεηηθό κέξνο 

4. Μεζνδνινγία θαη αλάιπζε δεδνκέλωλ 

4.1. Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

Ο εξεπλεηηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπιινγηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο. 

Θέκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηέιεζε ε Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία, ηελ νπνία νη καζεηέο 

είραλ δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

 Δίλαη ηθαλνί νη καζεηέο ηεο πέκπηεο ηάμεο λα θαηαζθεπάζνπλ θαηάιιεια καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα; 

 πλδέεηαη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα κε ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα; 

 Ζ ρξήζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο βνήζεζε ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαζθεπή 

θαηάιιεισλ πξνβιεκάησλ; 

 Ζ δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δφζεθε ζηηο επηκέξνπο νκάδεο ζπλέβαιε ζηελ 

εκθάληζε απνθιίζεσλ σο πξνο ην βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ νκάδσλ; 

 

4.2. Γείγκα έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ζηα πξνάζηηα ηεο πφιεο Εέζνπθ 

ηεο Πνισλίαο ηνλ Μάην ηνπ 2017. Σν Εέζνπθ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πφιε ζηελ 

λνηηναλαηνιηθή Πνισλία θαη απαξηζκεί  184.493 θαηνίθνπο. Σα ππνθείκελα ήηαλ 24 καζεηέο 

ηεο πέκπηεο ηάμεο (10-11 ρξνλψλ), απφ ηνπο νπνίνπο νη 13 ήηαλ θνξίηζηα θαη νη 11 αγφξηα. 

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, νη καζεηέο δελ είραλ εκπιαθεί ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ. Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ καζεκαηηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ δφζεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Ζ ηάμε πεξηειάκβαλε 

καζεηέο φινπ ηνπ εχξνπο καζεκαηηθψλ επηδφζεσλ. ρεηηθά κε ην καζεκαηηθφ ππφβαζξν ησλ 

καζεηψλ, παξνπζηάδνληαη νη καζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ είραλ δηδαρζεί νη καζεηέο απφ ηελ 

αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Οη ελφηεηεο ήηαλ νη εμήο: 

 Κιάζκαηα θαη πξάμεηο θιαζκάησλ 

 Φπζηθνί αξηζκνί, πξάμεηο κε θπζηθνχο αξηζκνχο, αιγφξηζκνη 

 Γεσκεηξία - γξακκέο, γσλίεο, πνιχγσλα (ηξίγσλα, νξζνγψληα, ηεηξάγσλα, ξφκβνη, 

παξαιιειφγξακκα, ηξαπέδηα) 

 Γεσκεηξία - εκβαδφλ ηεηξαγψλνπ θαη νξζνγσλίνπ, κνλάδεο κέηξεζεο εκβαδνχ 
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 Γεθαδηθνί αξηζκνί 

 Γεσκεηξία - ηξαπέδηα, ηεηξάπιεπξα, φκνηα ζρήκαηα 

 Γεσκεηξία – θχβνη, πξίζκαηα, εκβαδφλ πξηζκάησλ, φγθνο, ιίηξα, ρηιηνζηφιηηξα 

 Γεσκεηξία – κνλάδεο κέηξεζεο εκβαδνχ, εκβαδφλ ξφκβνπ, παξαιιεινγξάκκνπ, 

ηξηγψλνπ θαη ηξαπεδίνπ 

 

4.3. Γηαδηθαζία 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο  ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δχν δηδαθηηθψλ 

σξψλ. Οη θάζεηο ήηαλ νη εμήο: 

 Α΄ θάζε έξεπλαο: ηελ πξψηε θάζε νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε δχν 

πξνθαηαξθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχζαλ ηε δεκηνπξγία λέσλ πξνβιεκάησλ. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ λέσλ πξνβιεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνεζεηηθή 

θαηεχζπλζε ηνπ εξεπλεηή. Δπηπιένλ, δηεμήρζε κηα παξνπζίαζε αλαθνξηθά κε ηελ 

Αθξφπνιε θαη ηελ Αξραία Διιεληθή Αγνξά. 

 Β΄ θάζε έξεπλαο: Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα θαηαζθεπάζνπλ δηθά ηνπο πξνβιήκαηα 

βαζηδφκελνη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπο δφζεθε. 

Οη θάζεηο ηεο έξεπλαο αλαιχνληαη δηεμνδηθά παξαθάησ. 

 

4.3.1. Πξώηε θάζε έξεπλαο- πξνθαηαξθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Ζ γιψζζα δηεμαγσγήο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ε πνισληθή 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη ηπρφλ παξαλνήζεηο απφ ηνπο καζεηέο. θνπφο ήηαλ λα 

εμνηθεησζνχλ ηα ππνθείκελα κε ηε δηαηχπσζε θαηλνχξγησλ πξνβιεκάησλ, ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ ην δεηνχκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα ηνπο δίλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηεο έξεπλαο.  

Αξρηθά, δφζεθε ζε θάζε καζεηή ε παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 4.1) κε δηάθνξα είδε γηα 

πάξηη, ηξνθίκσλ θαη αλαςπθηηθψλ. Ζ εξεπλήηξηα παξφηξπλε ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ην 

είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. 

Έπεηηα, αθνινχζεζαλ παξαδείγκαηα καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχλ δηαηππσζνχλ 

κε βάζε ην ελ ιφγσ πιαίζην, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ιχζεηο ηνπο. Σα παξαδείγκαηα ήηαλ ηα 

αθφινπζα: 

1. Ζ Zosia αγφξαζε 1 ιίηξν ρπκφ πνξηνθάιη, 5 ληφλαηο, 1 παθέην ηζηπο θαη έλα παθέην 

αξθνπδάθηα κε καξέγθα. Πφζν πιήξσζε γηα ηηο αγνξέο ηεο; 
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2. Ζ Zosia αγφξαζε 1 ιίηξν ρπκφ πνξηνθάιη, 5 ληφλαηο, 1 παθέην ηζηπο, έλα παθέην 

αξθνπδάθη κε καξέγθα θαη έλα θηιφ πνξηνθάιηα. Πφζν θνζηίδνπλ ηα πνξηνθάιηα, εάλ 

έδσζε 50 διφηη θαη ηα ξέζηα ήηαλ 26.08 διφηη; 

3. Ο Jacek αγφξαζε 1 ιίηξν ρπκνχ πνξηνθαιηνχ, 1 ιίηξν ρπκνχ κήινπ, marshmallow θαη 

έλα κείγκα Wedel. Πφζν δπγίδνπλ ηα ςψληα ηνπ; 

4. Γηνξηάδεηο θαη θάλεηο έλα πάξηη γηα ηα γελέζιηά ζνπ. Πξνζθαιείο 9 θίινπο ζνπ. Έρεηο 

90 διφηη γηα λα αγνξάζεηο γιπθά, αλαςπθηηθά θαη είδε πάξηη. Ση ζα αγνξάζεηο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.1. Πξψηε πξνθαηαξθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

 Ζ δεχηεξε πξνθαηαξθηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηεινχληαλ απφ έλα δηάγξακκα θηηξίσλ 

θαη ησλ κεηαμχ ηνπο απνζηάζεσλ (Δηθφλα 4.2). Παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ δφζεθαλ θαη γηα 

απηή ηελ εηθφλα είλαη ηα εμήο: 

1. Φαληαζηείηε φηη κφιηο επηζθεθηήθαηε ην εξγαζηήξην αγγεηνπιαζηψλ, ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ καζήκαηα επίδεημεο. Σα επφκελα καζήκαηα πνπ ζα ιάβεηε κέξνο ζα 

γίλνπλ ζην εξγαζηήξην βαξεινπνηίαο. Πνην δξφκν ζα επηιέμεηε γηα λα θηάζεηε έσο εθεί; 

Πνηνο είλαη ν πην ζχληνκνο; 
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 2. Δπηζθέπηεζηε ην ππαίζξην κνπζείν θάλνληαο 1 ρηιηφκεηξν ζε ζε 15 ιεπηά. Ζ επίζθεςε, 

ψζηε λα πξνζέμεηε ην θάζε αληηθείκελν, δηαξθεί 10 ιεπηά. Πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη γηα λα 

παξαθνινπζήζεηε ηε ζθπξειάηεζε, ηελ εθθιεζία θαη ην εξγαζηήξην ηνπ αγγεηνπιάζηε; 

3. Δπηζθεθζήθαηε ηελ εθθιεζία θαη έρεηε 30 ιεπηά κέρξη λα θχγεη ην ιεσθνξείν απφ ηελ 

είζνδν ηνπ ππαίζξηνπ κνπζείνπ. Πψο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ππφινηπν ρξφλν ζαο; 

  

 

Δηθφλα 4.2. Γεχηεξε πξνθαηαξθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία εκηδνκεκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Stoyanova 

θαη Ellerton (1996). ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο κηα αλνηρηή θαηάζηαζε 

θαη θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηε δνκή ηεο θαη λα ηελ νινθιεξψζνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο, έλλνηεο θαη ζρέζεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο καζεκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ έγηλε κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ δεχηεξε εξεπλεηηθή θάζε. 

H πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε, επηπιένλ, ηελ αλάθιεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

γλψζεσλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία. χκθσλα κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ πνισληθψλ ζρνιείσλ νη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο 

δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο έλα θεθάιαην γηα ηελ Αξραία Διιάδα. Με ηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ Prezi έγηλε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ηζηνξηθψλ ζεκείσλ, ηα νπνία ζα 

απνηεινχζαλ θαη ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα δίλνληαλ ζηνπο καζεηέο ζηε 

δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά, ε παξνπζίαζε αθνξνχζε ζηνλ Παξζελψλα θαη 

ηελ Αξραία Αγνξά. Ζ ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν λα 

ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ άμνλα απφ ηνπο καζεηέο. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

επίδεημε εηθφλσλ ηεο Αθξφπνιεο, ηνπ Παξζελψλα θαη δηάθνξσλ θηηξίσλ ηεο Αξραίαο 
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Αγνξάο. Παξάιιεια, πξνβιήζεθαλ δχν βίληεν, φπνπ ην έλα απνηεινχζε κηα ηξηζδηάζηαηε 

αλαπαξάζηαζε ηεο Αξραίαο Αθξφπνιεο θαη ην δεχηεξν πεξηιάκβαλε κηα δηαδξαζηηθή 

πεξηήγεζε ζηελ Αξραία Αγνξά. Ζ παξνπζίαζε έγηλε ζηα Αγγιηθά, ελψ παξάιιεια γηλφηαλ 

κεηάθξαζε ζηνπο καζεηέο ζηελ πνισληθή γιψζζα. Παξαθάησ, παξεληίζεληαη ηκήκαηα ηεο 

παξνπζίαζεο (Δηθφλα 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.3. Ζ παξνπζίαζε ηνπ Παξζελψλα θαη ηεο Αξραίαο Αγνξάο κε ην ινγηζκηθφ Prezi 
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4.3.2. Δεύηεξε θάζε έξεπλαο- δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο 

 Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο έξεπλαο νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε έμη 

νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Οη νκάδεο ήηαλ νκνηνγελείο σο πξνο ην επίπεδν καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δφζεθαλ ζηηο επηκέξνπο νκάδεο δελ ήηαλ ίδηεο. ε ηξεηο νκάδεο δφζεθε έλα πιαίζην 

αλαθνξηθά κε ηνλ Παξζελψλα θαη ζηηο ππφινηπεο ηξεηο έλα πιαίζην ζρεηηδφκελν κε ηελ 

Αξραία Αγνξά. 

ηε δξαζηεξηφηεηα κε ζέκα ηνλ «Παξζελψλα» (Δηθφλα 4.4), δφζεθε ζηνπο καζεηέο ε 

θάηνςε ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο θαηά ηα αξραία ρξφληα 

κέζα ζε απηφλ. Δπηπιένλ, δφζεθε ε πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηα πξαγκαηηθή χςε ησλ 

δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ. ζνλ αθνξά ηε θάηνςε ηνπ Παξζελψλα, νη καζεηέο δελ είραλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, σζηφζν αλαγξαθφηαλ ε θιίκαθα, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ Δηθφλα 4.4. 

 

Δηθφλα 4.4. Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ζέκα ηνλ «Παξζελψλα» 

 

To άγαικα ηεο Αζελάο 
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 Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα αθνξνχζε ζηελ Αγνξά ηεο Αξραίαο Αζήλαο (Δηθφλα 4.5). 

Δηδηθφηεξα, ε δξαζηεξηφηεηα πεξηιάκβαλε έλα ράξηε ηεο Αγνξάο κε ηελ αληίζηνηρε θιίκαθα. 

Κάζε θηίξην απνδφζεθε κε έλαλ αξηζκφ. ην ππφκλεκα ηνπ ράξηε αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη 

ην φλνκα ηνπ θηηξίνπ.  

Οη δχν δξαζηεξηφηεηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία εκηδνκεκέλεο θαηαζθεπήο 

πξνβιεκάησλ (Stoyanona & Ellerton, 1996). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηιέρζεθαλ δηφηη 

επηηξέπνπλ πνιιαπιέο απαληήζεηο, ελψ παξάιιεια αμηνπνηνχλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηελ επεθηείλνπλ. Εεηνχκελν ήηαλ νη καζεηέο λα ζπλεξγαζζνχλ γηα λα 

δηαηππψζνπλ φζα πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά θαη πξσηφηππα  καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

κπνξνχζαλ. Δπηπιένλ, ηνπο δεηήζεθε λα επηιχζνπλ ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα. Ζ αλάιπζε 

ησλ ιχζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ δελ απνηέιεζε αληηθείκελν αλάιπζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Χζηφζν, εμεηάζζεθαλ ζε πεξίπησζε αζαθψλ πξνβιεκάησλ ή πξνβιεκάησλ πνπ δε δηέζεηαλ 

ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ επίιπζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ. 
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           0                            50                         100 κέηξα 

 

 

 

 Υάξηεο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Αγνξάο 

1. Γηθαζηήξην 

2. Ννκηζκαηνθνπείν 

3. Δλλεάθξνπλνο 

4. Νφηηα ηνά 

5. Ζιηαία 

6. ηξαηεγείν 

7. Θφινο – ν λαφο ζηνλ νπνίν βξηζθφηαλ ν ζχιινγνο ησλ 50 Αζελαίσλ ζπκβνχισλ 

8. Παιηφ Βνπιεπηήξην- θξαηηθφ αξρείν 

9. Καηλνχξγην Βνπιεπηήξην- ην αζελατθφ δεκαξρείν 

10. Ζθαίζηεηνλ (Ο λαφο ηνπ Ζθαίζηνπ) 

11. ηνά Γηφο 

12. Ο Βσκφο ησλ 12 ζεψλ 

13. Βαζηιηθή ζηνά 

1 
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14. Πνηθίιε ζηνά  

15. Καηαζηήκαηα 

Δπεμήγεζε: ηνά –έλα θηίξην,  ε πξφζνςε  είλαη αλνηθηή θαη θαιχπηεηαη κε θηνλνζηνηρία, ε νπνία 

πξνζηαηεχεη απφ ηε βξνρή ή ηνλ ήιην 

Δηθφλα 4.5. Γξαζηεξηφηεηα κε ζέκα ηελ «Αξραία Αγνξά» 

 

4.4. Κωδηθνπνίεζε ηωλ δεδνκέλωλ 

Σν ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαηππψζεθε απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ 

αλαιχζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηά ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ν 

ηχπνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, αμηνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ηνπο Silver θαη Cai (1996).  

 Σα πξνβιήκαηα πνπ θαηαζθεχαζαλ νη νκάδεο ζπγθεληξψζεθαλ θαη 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο καζεκαηηθά θαη κε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εξψηεζε «ε πνην ιφθν βξίζθεηαη ν Ναφο ηνπ Ζθαίζηνπ;» ζεσξήζεθε έλα κε καζεκαηηθφ 

πξφβιεκα, αθνχ ε εχξεζε ηεο απάληεζεο δελ απαηηνχζε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη 

πξάμεσλ. ηε ζπλέρεηα, ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα αλαιχζεθαλ ζε επηιχζηκα θαη κε 

επηιχζηκα. Χο κε επηιχζηκα πξνβιήκαηα ζεσξήζεθαλ εθείλα ησλ νπνίσλ ε δηαηχπσζε ήηαλ 

αζαθήο ή δελ πεξηειάκβαλαλ ζεκαληηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο (Lin & Leng, 2008). Οη Silver θαη Cai (1996) αλαθέξνπλ σο κε επηιχζηκα 

πξνβιήκαηα εθείλα πνπ δε δηαζέηνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ή ζέηνπλ έλαλ ζηφρν 

αζπκβίβαζην κε ηηο δνζείζεο πιεξνθνξίεο. 

 Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία, βέβαηα, αλαθέξεη ηα πξνβιήκαηα κε ειιηπή ζηνηρεία σο 

αλνηρηά πξνβιήκαηα. Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο έξεπλεο ησλ Silver θαη Cai (1996) θαη 

Lin θαη Leng (2008), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη θαλέλα απφ ηα πξνβιήκαηα απηά δελ ιχζεθαλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ ηα έζεζαλ, ζεσξήζεθε φηη απνηεινχλ κε επηιχζηκα 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Δλδεηθηηθά, ζηελ έξεπλα ησλ Silver θαη Cai (1996) δφζεθε ζηα 

ππνθείκελα ε αθφινπζε θαηάζηαζε: «Οη Jerome, Elliot θαη Arturo νδήγεζαλ ελαιιάμ πξνο 

ην ζπίηη απφ έλα ηαμίδη. Ο Arturo νδήγεζε 80 κίιηα παξαπάλσ απφ ηελ Elliot. O Elliot 

νδήγεζε δχν θνξέο πεξηζζφηεξα κίιηα απφ ηνλ Jerome. Ο Jerome νδήγεζε 50 κίιηα» (ζ. 

525). Ζ απάληεζε «Ο Arturo νδεγεί γξεγνξφηεξα απφ ηνλ Jerome;», ζεσξήζεθε σο 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα κε επηιχζηκνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο νη πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηηο ζρεηηθέο ηαρχηεηεο νδήγεζεο ή ηνπο ρξφλνπο δε δίλνληαλ νχηε παξέρνληαλ 

απφ ηνλ ίδην ην καζεηή. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%AF%CE%B1
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ζνλ αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα, παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα αζαθή, θαζψο θαη 

πξνβιήκαηα πνπ δελ πεξηειάκβαλαλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Γχν 

νκάδεο δηαηχπσζαλ ην εμήο πξφβιεκα: «Πνην είλαη ην χςνο ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο». 

ηνπο καζεηέο δφζεθε ε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ θάηνςε ηνπ Παξζελψλα, φπνπ αλαγξάθεηαη ε 

ζέζε ηνπ βάζξνπ ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο. Δπνκέλσο, είλαη αδχλαηνλ λα ππνινγηζζεί ην 

χςνο ηνπ αγάικαηνο κε βάζε ηα δνζέληα ζηνηρεία. Έλα αθφκε παξάδεηγκα κε επηιχζηκνπ 

πξνβιήκαηνο ζεσξήζεθε ην αθφινπζν: «O Darek, o Marek θαη ν Damian ζέινπλ λα 

επηζθεθζνχλ ην θηίξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνλ Δλλεάθξνπλν. Πφζε ψξα ρξεηάδεηαη λα 

πεξπαηήζνπλ;». Οη καζεηέο δελ αλέθεξαλ ηελ ηαρχηεηα, δειαδή ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχνπλ 

νη ήξσεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θη επνκέλσο ε ιχζε ηνπ κε ηα 

δεδνκέλα ζηνηρεία δελ θαζίζηαηαη εθηθηή. Δπηπιένλ, ην πξφβιεκα δε ιχζεθε απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο. 

Δπηιχζηκα πξνβιήκαηα θξίζεθαλ εθείλα ηα νπνία κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κε ηα 

δεδνκέλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο (ην θπιιάδην ηεο Αθξφπνιεο θαη 

ηεο Αξραίαο Αγνξάο) ή κε ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, επεηδή νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δφζεθαλ σο κηα ζεηξά 

πξνβιεκάησλ, θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο θξίζεθαλ 

πξνθαλείο, δηφηη είραλ δνζεί ζην πξνεγνχκελν πξφβιεκα πνπ είρε ηεζεί. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ην αθφινπζν πξφβιεκα: «Ζ Ala ζέιεη λα επηζθεθζεί ηα ζεκεία 1, 2 , 3, 4, 5, 6. 

Έρεη γηα απηφ δχν ψξεο. Ζ είζνδνο είλαη ζην ζεκείν 1. Απφ ην ζεκείν 6 έσο ην ζεκείν 1 

πεγαίλεη κε ην γξεγνξφηεξν ηξφπν. Πφζε ψξα ζα απνκείλεη φηαλ θηάζεη ζηελ είζνδν; (ελλνεί 

ηελ έμνδν κεηά απφ φιε ηε δηαδξνκή). Ζ νκάδα δελ δίλεη ηελ ηαρχηεηα, φκσο ηελ αλαθέξεη 

ζην αθξηβψο πξνεγνχκελν πξφβιεκα πνπ έζεζε. Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε 

εληάρζεθε ζηελ θαηεγνξία επηιχζηκσλ πξνβιεκάησλ. 

ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ 

επηπιένλ ζηνηρεία. Πξνβιήκαηα κε επηπιένλ ζηνηρεία ζεσξήζεθαλ εθείλα ησλ νπνίσλ ε 

επίιπζε δελ απαηηνχζε ηε ρξήζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο,. Μηα απάληεζε πνπ 

δφζεθε απφ κία νκάδα απνηειεί ελδεηθηηθφ πξφβιεκα κε πεξηηηά ζηνηρεία. Οη καζεηέο 

δηαηππψλνπλ: «Ζ Zosia, ε Gosia θαη ε Tosia πήγαλ κηα εθδξνκή ζηελ Διιάδα. Ήζειαλ λα 

αγνξάζνπλ κεξηθά αλακλεζηηθά ζηα καγαδηά. ηα θνξίηζηα άξεζε πεξηζζφηεξν κηα θηγνχξα 

ηνπ Παξζελψλα ζε θιίκαθα 1/1.000.  Κφζηηδε 25 επξψ. Πφζν θφζηηδε ζε διφηη, γλσξίδνληαο 

φηη 1 επξψ = 4 διφηη πεξίπνπ. Έρνπλ αξθεηά ιεθηά, εάλ μέξνπκε φηη καδί έρνπλ 90 διφηη;». 

ην παξαπάλσ πξφβιεκα αλαθέξεηαη ε θιίκαθα ηεο θηγνχξαο ηνπ Παξζελψλα, ε νπνία 

σζηφζν δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα πξνβιήκαηα απηά δελ 
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απνηέιεζαλ αληηθείκελν μερσξηζηήο κειέηεο, θαζψο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

ελφο ππνζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ.  

Απφ ηα επηιχζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα  θάπνηα ζεσξήζεθαλ φηη δελ εληάζζνληαη 

ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο. Οη καζεκαηηθέο εξσηήζεηο πνπ 

θαηαζθεπάζζεθαλ ζα έπξεπε λα αλαθέξνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

δνζέληνο πιαηζίνπ. Καη’ επέθηαζε, ην πξφβιεκα κε ηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ δηαηππψζεθε 

παξαπάλσ, δε ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε, αθνχ θάλεη αλαθνξά ζηνλ 

Παξζελψλα, ζηνηρείν πνπ δελ πεξηερφηαλ ζηνλ ράξηε ηεο Αξραίαο Αγνξάο πνπ δφζεθε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Δπηπιένλ, σο κε εληαγκέλα ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζεσξήζεθαλ θαη ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο κε 

ιαλζαζκέλν ηξφπν ηα δεδνκέλα ηεο δνζείζαο δξαζηεξηφηεηαο.  

 ηελ Δηθφλα 4.6 παξνπζηάδεηαη ην αλαιπηηθφ ζρήκα ηεο πνηνηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ.  
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ια ηα πξνβιήκαηα 

 

 

              

              

             Μαζεκαηηθά                                                                        Με καζεκαηηθά                               

                πξνβιήκαηα                                                                            πξνβιήκαηα 

 

  

 

          

 

          Δπηιχζηκα καζεκαηηθά                                 Με επηιχζηκα καζεκαηηθά 

     πξνβιήκαηα                                                       πξνβιήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.6. Πνηνηηθή αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

  

Δληφο πιαηζίνπ  Δθηφο πιαηζίνπ 
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Σα επηιχζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο, αλαιχζεθαλ πεξαηηέξσ σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηήζεθαλ 

νη έξεπλεο ησλ Silver θαη Cai (1996), ησλ Kontorovich θ. ζπλ. (2011) θαη ηεο Bonotto (2013). 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ήηαλ: ν αξηζκφο ησλ 

βεκάησλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ν ηχπνο, θαζψο θαη θαη ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

θάζε πξνβιήκαηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα πξνβιήκαηα εμεηάζζεθαλ σο πξνο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

επίιπζήο ηνπο. Δθφζνλ, ηα δεκηνπξγεζέληα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηε ρξήζε 

νξηζκέλσλ ζπλδπαζκψλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, έλα εχινγν κέηξν ηεο καζεκαηηθήο 

πνιππινθφηεηαο είλαη ν αξηζκφο ησλ πξάμεσλ ή ν αξηζκφο ησλ ππνινγηζηηθψλ βεκάησλ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ιχζε ηνπο (Silver & Cai, 1996). πγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ρσξίζηεθαλ 

ζε: α) πξνβιήκαηα πνιιαπιψλ βεκάησλ (multi-step), β) πξνβιήκαηα ελφο βήκαηνο (one-

step), θαη γ) πξνβιήκαηα κεδεληθψλ βεκάησλ (zero-step). Γεδνκέλνπ φηη νη εξεπλεηέο 

ζπκπέξαλαλ ηελ πνιππινθφηεηα ελφο πξνβιήκαηνο απφ ηε ιχζε ηνπ θαη θαζψο ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δελ έιπζαλ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαζθεχαζαλ, ζεσξήζεθε 

πξνηηκφηεξε ε ρξήζε κηαο απιήο ηαμηλφκεζεο παξά ε εθαξκνγή κηαο πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζεο 

ζε έλα πξφβιεκα πνιιαπιψλ βεκάησλ. Ο ιφγνο απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο έγθεηηαη ην γεγνλφο 

φηη ε θαηαζθεπή ελφο πξνβιήκαηνο πνιιαπιψλ βεκάησλ είλαη πην πνιχπινθε ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ ελφο βήκαηνο (Leung & Silver, 1997). Χζηφζν, ε 

θαηαζθεπή ελφο πξνβιήκαηνο πέληε βεκάησλ δελ ην θαζηζηά απαξαίηεηα πην πνιχπινθν απφ 

έλα πξφβιεκα ηεζζάξσλ βεκάησλ (Leung & Silver, 1997). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, επίζεο, φηη 

νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ πεξηιάκβαλαλ αζξνίζκαηα πνιιψλ φξσλ, θαζψο 

θαη ηελ απιή κέζνδν ησλ ηξηψλ, ε νπνία απαηηνχηαλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αλέθεξαλ ηε ρξήζε 

ηεο θιίκαθαο, ζεσξήζεθαλ σο δηαδηθαζίεο ελφο βήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, πξνβιήκαηα πνπ 

δεηνχζαλ ηελ εχξεζε ηεο απφζηαζεο δχν ζεκείσλ, ησλ νπνίσλ ε ιχζε πξνυπέζεηε ηελ 

κεηαηξνπή ηεο απφζηαζεο απφ εθαηνζηά ζε κέηξα κε βάζε ηε δνζείζα θιίκαθα, απνηέιεζαλ 

πξνβιήκαηα ελφο βήκαηνο. ηνλ Πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ. 
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Πίλαθαο 4.1. Παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα επίιπζήο ηνπο. 

Αξηζκόο βεκάηωλ Πξόβιεκα 

 

 

Πνιιαπιά βήκαηα 

Ζ Μαξηίλα ζέιεη λα δεη ηνλ Βσκφ ησλ 12 

ζεψλ (λνχκεξν 12). To εηζηηήξην εηζφδνπ γη’ 

απηφ θνζηίδεη 20 διφηη θαη ε Μαξηίλα έρεη 

150 διφηη. Δάλ πιεξψζεη ην εηζηηήξην, ζα 

έρεη αξθεηά ιεθηά γηα ην εηζηηήξην ηνπ 

ιεσθνξείνπ πνπ είλαη 100,25 διφηη; Δάλ λαη, 

πφζα ζα ηεο κείλνπλ; 

Έλα βήκα Πνην είλαη ην χςνο ηεο ζηέγεο θαη ησλ 

κηθξψλ θνινλψλ; 

Μεδεληθά βήκαηα  Πνην είλαη ην ζρήκα ηνπ ράξηε; 

 

ζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο, νξηζκέλεο νκάδεο 

αμηνπνίεζαλ απνθιεηζηηθά ηα δεδνκέλα ηεο παξερφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ θάπνηεο άιιεο 

εηζήγαγαλ θάπνηα πξφζζεηα δεδνκέλα πνπ δελ πεξηέρνληαλ ζην πιαίζην πνπ δφζεθε ζηνπο 

καζεηέο. πλεπψο, πξνέθπςαλ δχν θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ αλάινγα ηνλ ηχπν  ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ δεκηνπξγεζέλησλ πξνβιήκαησλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία νη καζεηέο 

απνδέρηεθαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ κφλν ηα δεδνκέλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζηε δεχηεξε 

εηζήγαγαλ λέα δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηειάκβαλαλ ηα δχν πιαίζηα 

(Bonotto, 2013⸱Kontorovich et al, 2011). ηνλ Πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα. 

 

Πίλαθαο 4.2. Παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ 

Σύπνο δεδνκέλωλ Πξόβιεκα 

 

Απνδνρή ησλ δεδνκέλσλ 

Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο νιφθιεξνπ ηνπ 

Παξζελψλα. Καζψο ν έλαο ηνίρνο είλαη 35 κ. 

θαη ν δεχηεξνο είλαη 66.5 κ. 

 

 

Δηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ 

Ζ Ακέιθα ζηέθεηαη δίπια ζην Άγαικα ηεο 

Αζελάο θαη ζέιεη λα θάλεη έλαλ θχθιν γχξσ 

απφ ηνλ Παξζελψλα. Ξέξεη φηη γηα λα 

πεξπαηήζεηο 1 κέηξν ρξεηάδεηαη 1 

δεπηεξφιεπην, πφζε ψξα ζα ηεο πάξεη; 

 



 

 

73 

 

 Δθηφο απφ ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ, έλα αθφκε θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απνηέιεζε ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ησλ επηκέξνπο 

πξνβιεκάησλ (Bonotto, 2013). Γηα θάζε πξφβιεκα ππνινγίζζεθε ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πεξηείρε. Σα επηπιένλ δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία δε ζπλεηζέθεξαλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δε ιήθζεθαλ 

ππφςε. Αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο πξνέθπςαλ ηξεηο 

θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηειάκβαλε πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ν 

αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 2. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάρζεθαλ 

πξνβιήκαηα κε αξηζκφ δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 2 θαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 4. Σέινο, ε 

ηξίηε θαηεγνξία αθνξνχζε ζε πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ μεπεξλνχζε 

ηνλ αξηζκφ 4. Μηα πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ δεδνκέλσλ δελ ζεσξήζεθε ρξήζηκε, θαζψο έλα πξφβιεκα κε 6 δεδνκέλα δελ ην θαζηζηά 

απαξαίηεηα πην εχθνιν απφ έλα πξφβιεκα κε 8 δεδνκέλα.  

ε πξνβιήκαηα εχξεζεο εκβαδνχ ή πεξηκέηξνπ νη δηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ (κήθνο θαη 

πιάηνο) απνηέιεζαλ δχν μερσξηζηά δεδνκέλα. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα πξνβιήκαηα 

απαηηνχηαλ ε εχξεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ πνιιψλ θηηξίσλ, φπσο ζην αθφινπζν: «Έλα 

εηζηηήξην θνζηίδεη 20 διφηη αλά ψξα. Πεξπαηάκε 1 ρηιηφκεηξν ζε 15 ιεπηά. Θα θαηαθέξνπκε 

λα επηζθεθζνχκε ηα ζεκεία 10, 5, 1 ζε 15 ιεπηά, εάλ ε είζνδνο μεθηλάεη απφ ην ζεκείν 1;». 

ε πεξηπηψζεηο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ, νη επηκέξνπο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 

απνηέιεζαλ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα σο 

δεδνκέλα απνζηάζεσλ  ζεσξήζεθαλ: ε απφζηαζε ηνπ θηηξίνπ 1 απφ ην 10, ε απφζηαζε απφ 

ηνπ θηηξίνπ 10 απφ ην 5, θαζψο θαη ε απφζηαζε ηνπ θηηξίνπ 5 απφ ην θηίξην 1 κε ηε ζεηξά 

πνπ αλαγξαθφηαλ απφ ηνπο καζεηέο. Γηα ηελ εχξεζε ηεο ζπλνιηθήο δηαλπφκελεο απφζηαζεο 

απαηηείηαη πξφζζεζε ησλ επηκέξνπο απνζηάζεσλ θαη γηα απηφ δελ πξνηηκήζεθε κηα εληαία 

θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ νλνκαζία ζπλνιηθή δηαλπφκελε απφζηαζε.   

 ηνλ Πίλαθα 4.3 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ. 

Χο δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ζεσξήζεθαλ ην κήθνο ηνπ ράξηε, δειαδή ηεο Αξραίαο 

Αγνξάο, θαζψο θαη ην πιάηνο ηνπ. Δπίζεο, εθφζνλ ην δεηνχκελν ήηαλ ε εχξεζε ηνπ εκβαδνχ 

ζε ηεηξαγσληθά κέηξα, δεδνκέλν απνηέιεζε θαη ε θιίκαθα ηνπ ράξηε. 
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Πίλαθαο 4.3. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο θαη ν αξηζκφο δεδνκέλσλ ηνπ 

Πξόβιεκα Αξηζκόο δεδνκέλωλ 

Πφζα ηεηξαγσληθά κέηξα είλαη νιφθιεξε ε 

Αγνξά; 

1. Μήθνο 

2. Πιάηνο 

3. Κιίκαθα 

 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα Μαζεκαηηθά, ειήθζεζαλ 

ππφςε νη αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο, φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Guilford (1950) θαη φπσο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δνθηκέο απφ ηνλ Torrance θαη άιινπο εξεπλεηέο, φπσο ν Silver (1994) 

θαη νη Kontorovich θ. ζπλ. (2011): α) επρέξεηα (fluency), β) επειημία (flexibility) θαη γ) 

πξσηνηππία (originality).  

Ζ επρέξεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαηχπσζαλ νη 

επηκέξνπο νκάδεο. Αληίζεηα, ε επειημία αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη 

ζρεηηθψλ ηδεψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε επειημία ησλ καζεηψλ, ηα επηιχζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ηεο δνζείζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ βεκάησλ, ηνλ ηχπν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Αθνχ ηα πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε απηφ ηνλ ηξφπν, θαηακεηξήζεθαλ νη 

δηάθνξνη ηχπνη πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θάζε νκάδα. 

 Ζ πξσηνηππία ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο ήηαλ απφξξνηα ηεο ζπαληφηεηαο ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο (Bonotto, 2013). Πην 

αλαιπηηθά, γηα θάζε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ δηακνξθψζεθε, ππνινγίζζεθε ν αξηζκφο 

ησλ νκάδσλ πνπ δηαηχπσζε πξνβιήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ. Σα πξνβιήκαηα κεδεληθνχ θαη ελφο 

βήκαηνο ζεσξήζεθαλ εμ αξρήο πξνβιήκαηα απιά πνπ δελ απαηηνχζαλ ζχλζεηεο καζεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ζπλεπψο ε βαζκνιφγεζε ηεο πξσηνηππίαο ηνπο ήηαλ 0. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δεχηεξε νκάδα θαηαζθεχαζε έλα πξφβιεκα ελφο βήκαηνο, ζην νπνίν εηζήγαγε λέα δεδνκέλα: 

«Σν εηζηηήξην γηα κηα θπξία θνζηίδεη 10 διφηη. Πφζν πιήξσζε κηα θπξία γηα 20 άηνκα;». Απφ 

ηηο ππφινηπεο νκάδεο, θακία δελ θαηαζθεχαζε πξφβιεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξσηφηππν, θαζψο ε δηαδηθαζία 

επίιπζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα πξνθαλήο.  Μηα θαηεγνξία πξνβιήκαηνο ζεσξήζεθε 

πξσηφηππε, εθφζνλ ην πνζνζηφ ζπρλφηεηαο ηεο εκθάληζήο ηεο ήηαλ κηθξφηεξν ηνπ 33,3%, 

δειαδή δηαηππψζεθε απφ ην πνιχ δχν νκάδεο. ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε πηπρή ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ππνινγίζζεθε ε ζρεηηθή βαζκνινγία ηεο θαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο 
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δεκηνπξγηθφηεηαο γηα θάζε νκάδα πξνέθπςε απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζρεηηθψλ 

βαζκνινγηψλ, ζηηο νπνίεο είραλ απνδνζεί δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο βαξχηεηαο.  
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5. Απνηειέζκαηα έξεπλαο  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ 

θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 6 νκάδεο. Οη ηξεηο νκάδεο εξγάζζεθαλ ζην πιαίζην 

πνπ αλαθεξφηαλ ζηνλ Παξζελψλα θαη νη ππφινηπεο αζρνιήζεθαλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Αξραίαο Αγνξάο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

5.1. Απνηειέζκαηα πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλωλ 

5.1.1 Σύλνιν πξνβιεκάηωλ 

Οη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ ζην ζχλνιν ηνπο 63 πξνβιήκαηα (βι. Παξάξηεκα Η). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε νκάδα 1 θαηαζθεχαζε 10 πξνβιήκαηα, ε 2ε νκάδα 10 πξνβιήκαηα θαη ε 

νκάδα 3 πέληε πξνβιήκαηα. Αληίζηνηρα, ε νκάδα 4 δεκηνχξγεζε κε ηε ζεηξά ηεο 13 

πξνβιήκαηα, ε 5
ε
 νκάδα 15 θαη ε 6

ε
 νκάδα 10 πξνβιήκαηα. Ο Πίλαθαο 5.1 παξνπζηάδεη ην 

ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνχξγεζε ε θάζε νκάδα, θαζψο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δφζεθε ζε θαζεκία απφ απηέο. 

 

Πίλαθαο 5.1. χλνιν πξνβιεκάησλ αλά νκάδα 

Οκάδα      Γξαζηεξηόηεηα ύλνιν πξνβιεκάηωλ αλά νκάδα 

1 Παξζελψλαο 10 

2 Αξραία Αγνξά 10 

3 Παξζελψλαο  5 

4 Αξραία Αγνξά 13 

5 Παξζελψλαο 15 

6 Αξραία Αγνξά 10 

 ύλνιν πξνβιεκάηωλ 63 

 

Δμεηάδνληαο ηνλ Πίλαθα 5.1 δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο πνπ ελεπιάθεζαλ ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παξζελψλα θαηαζθεχαζαλ ζπλνιηθά 30 πξνβιήκαηα, ελψ νη καζεηέο πνπ 

ελεπιάθεζαλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα κε ηελ Αξραία Αγνξά, δεκηνχξγεζαλ 33 πξνβιήκαηα 

ζπλνιηθά. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαηχπσζαλ νη νκάδεο κε ηε δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

πλεπψο, ην δηαθνξεηηθφ πιαίζην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο δελ θαζφξηζε ην ζχλνιν ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δηαηχπσζαλ νη επηκέξνπο νκάδεο. Χο πξνο ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ 
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πνπ δεκηνχξγεζε ε θάζε νκάδα, κφλν κία νκάδα δηαηχπσζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα 3 δεκηνχξγεζε πέληε πξνβιήκαηα, ελψ νη ππφινηπεο 

νκάδεο πνπ ζρεκάηηζαλ ηνπιάρηζηνλ 10 πξνβιήκαηα. 

 

5.1.2. Με καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

Σα πξνβιήκαηα πνπ δηαηχπσζαλ νη καζεηέο εμεηάζζεθαλ σο πξνο ην καζεκαηηθφ  

πεξηερφκελφ ηνπο θαη δηαθξίζεθαλ ζε καζεκαηηθά θαη κε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Χο κε 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θξίζεθαλ εθείλα ηα νπνία δελ επηιχνληαη κέζσ καζεκαηηθψλ 

εξγαιείσλ. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ, πξνέθπςε φηη κφλν κία νκάδα 

(4ε) δεκηνχξγεζε έλα κε καζεκαηηθφ πξφβιεκα. Ζ κε καζεκαηηθή εξψηεζε, ε νπνία 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ήηαλ ε εμήο: «ε πνην ιφθν βξίζθεηαη ην Ζθαίζηεηνλ;». Σν 

πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη, φπσο αθξηβψο ην έζεζε ε νκάδα, ζηελ Δηθφλα 5.1. 

 

 

 

Δηθφλα 5.1. Με καζεκαηηθφ πξφβιεκα 

 

ηνλ πίλαθα 5.2 παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνηηθά απνηειέζκαηα. Σα 

απνηειέζκαηα απηά αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έζεζαλ νη νκάδεο. 

 

Πίλαθαο 5.2. Πνζνηηθά απνηειέζκαηα καζεκαηηθψλ θαη κε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

Μαζεκαηηθά πξνβιήκαηα Με καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

62 1 

98,4% 1,6% 

 

O Πίλαθαο 5.3 παξνπζηάδεη ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ησλ καζεκαηηθψλ θαη κε 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ αλά νκάδα. 
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Πίλαθαο 5.3. Πνζνηηθά απνηειέζκαηα καζεκαηηθψλ κε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ αλά νκάδα 

Οκάδα Μαζεκαηηθά πξνβιήκαηα Με καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

1 100% 0% 

2 100 % 0% 

3 100% 0% 

4 92,3% 7,7% 

5 100% 0% 

6 100% 0% 

 

5.1.3. Επηιύζηκα θαη κε επηιύζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

 Σα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ 

εμεηάζζεθαλ σο πξνο ηελ επηιπζηκφηεηά ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα πξνβιήκαηα πνπ δε 

δηέζεηαλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ επίιπζή ηνπο εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε 

επηιχζηκσλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη νκάδεο δεκηνχξγεζαλ ζπλνιηθά 62 καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα απφ ηα νπνία ηα 8 θξίζεθαλ σο κε επηιχζηκα (Πίλαθαο 5.4). 

 

Πίλαθαο 5.4. Πνζνηηθά απνηειέζκαηα επηιχζηκσλ θαη ε επηιχζηκσλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

Δπηιύζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα Με επηιύζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

54 8 

87,1% 12,9% 

 

 ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζζεθε ην πνζνζηφ ησλ επηιχζηκσλ θαη κε επηιχζηκσλ 

πξνβιεκάησλ γηα θάζε νκάδα, φπσο δηαθαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 5.5). Ζ 

νκάδα 1 δεκηνχξγεζε έλα κε επηιχζηκν πξφβιεκα, ελψ ε νκάδα 2 ηέζζεξα. Ζ νκάδα 5 

δηαηχπσζε δχν πξνβιήκαηα θαη ε 6ε έλα. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηνλ πίλαθα, ε  4ε 

θαη ε 3ε νκάδα θαηαζθεχαζαλ κφλν επηιχζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Ζ νκάδα κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαζθεπήο κε επηιχζηκσλ πξνβιεκάησλ ήηαλ ε νκάδα 4 (40%) κε 

κεγάιε δηαθνξά έλαληη ηεο 5 (13,3%).  
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Πίλαθαο 5.5. Πνζνηηθά απνηειέζκαηα καζεκαηηθψλ κε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ αλά νκάδα 

Οκάδα Δπηιύζηκα καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα 

Με επηιύζηκα καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα 

1 90% 10% 

2 60% 40% 

3 100% 0% 

4 100% 0% 

5 86,7% 13,3% 

6 90% 10% 

 

Ζ νκάδα 1 δηαηχπσζε ην εμήο κε επηιχζηκν καζεκαηηθφ πξφβιεκα: «Πφζν κεγάιν 

είλαη ην άγαικα ηεο Αζελάο;» (Δηθφλα 5.2). Ζ εχξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ αγάικαηνο κε 

βάζε ηε δνζείζα δξαζηεξηφηεηα θαζίζηαηαη κε εθηθηή, θαζψο ζηνπο καζεηέο δφζεθε ε 

θάηνςε ηνπ Παξζελψλα θαη ε ζέζε ηνπ βάζξνπ ηνπ αγάικαηνο. Γηα ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο 

ζην πξφβιεκα πνπ έζεζε, ε νκάδα κέηξεζε ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ βάζξνπ ηνπ 

αγάικαηνο ηεο Αζελάο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πξφζζεζε. Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο είλαη φηη ε πεξίκεηξνο ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο είλαη 1,8 εθαηνζηά. Γηαπηζηψλεηαη 

φηη ε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ αζαθήο, θαζψο νη καζεηέο κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο 

«κεγάιν» ελλννχζαλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ αγάικαηνο. Χζηφζν, ην πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη κε επηιχζηκν, αθνχ δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε πεξίκεηξνο ηνπ αγάικαηνο κε 

βάζε ηα δνζέληα ζηνηρεία. Γηα ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο νη καζεηέο ππνιφγηζαλ ην άζξνηζκα ηνπ 

κήθνπο θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ βάζξνπ ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, 

αδπλακία αληίιεςεο ηεο ηδέαο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ, ελψ παξάιιεια νη καζεηέο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο ζέιεζαλ λα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ 

βάζξνπ ηνπ αγάικαηνο πξνζζέηνληαο κφλν ηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ νξζνγσλίνπ. 

 

 

Δηθφλα 5.2. Με επηιχζηκν πξφβιεκα νκάδαο 1 
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 Ζ νκάδα 2 δηαηχπσζε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κε επηιχζηκσλ πξνβιεκάησλ. ην 

ζχλνιφ ηνπο, ηα πξνβιήκαηα απηά πξνέθπςαλ ιφγσ κε ζπκπεξίιεςεο φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ ή ιφγσ ιαλζαζκέλεο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ράξηε ηεο 

Αξραίαο Αγνξάο. ηελ παξνχζα έξεπλα, δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζσζηή εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αλαιχζεθαλ πεξαηηέξσ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαζθεχαζε ε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ήηαλ ην αθφινπζν: «Πφζε ψξα ρξεηάδεηαη γηα λα πεξπαηήζεηο απφ ηελ Πνηθίιε ηνά 

ζηελ Ζιηαία;» (Δηθφλα 5.3). Σν πξφβιεκα απηφ δελ κπνξεί λα επηιπζεί κε βάζε ηα δνζέληα 

ζηνηρεία, αθνχ νη καζεηέο δελ αλαθέξνπλ ηελ ηαρχηεηα. Οη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθέξνπλ ηε δηαλπφκελε απφζηαζε ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, σζηφζν δελ ηελ 

ζπκπεξηέιαβαλ ζην πξφβιεκά ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο λα θαλεξψλεη ηελ 

αδπλακία ησλ καζεηψλ λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηαρχηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

θαλέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαηχπσζε ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα δελ επηιχζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο.  

 

 

Δηθφλα 5.3. Με επηιχζηκν πξφβιεκα νκάδαο 2 (1) 

 

Έλα άιιν παξάδεηγκα κε επηιχζηκνπ πξνβιήκαηνο ηεο νκάδαο 2 αθνξνχζε ζηε 

ιαλζαζκέλε εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ράξηε ηεο Αξραίαο Αγνξάο. Σν πξφβιεκα πνπ 

έζεζαλ νη καζεηέο ήηαλ ην αθφινπζν: «Πφζε είλαη ε απφζηαζε απφ ηνλ Ναφ ηνπ Ζθαίζηνπ 

(λνχκεξν 10) ζηελ Πνηθίιε ηνά (λνχκεξν 14) θαη κεηά ζ’ έλα καγαδί (λνχκεξν 15) θαη ζηελ 

Αθξφπνιε;» (Δηθφλα 5.4). Ζ εχξεζε ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηνλ Ναφ ηνπ Ζθαίζηνπ θαη 

ηελ Πνηθίιε ηνά είλαη εθηθηή, αθνχ παξέρνληαη φια ηα δεδνκέλα ζηνλ ράξηε. Χζηφζν, ε 

Αθξφπνιε δε δηαθαίλεηαη ζην ράξηε ηεο Αξραίαο Αγνξάο. Οη καζεηέο ζχγρπζαλ ην βέινο 

πνπ δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ Αθξφπνιε κε ηελ ηνπνζεζία ηεο ίδηα ηεο Αθξφπνιεο, 

γεγνλφο πνπ, ελδερνκέλσο, ππνδειψλεη ηελ αδπλακία νξζήο εξκελείαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ράξηε απφ ηνπο καζεηέο. 
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Δηθφλα 5.4. Με επηιχζηκν πξφβιεκα νκάδαο 2 (2) 

 

Ζ νκάδα 5 δηαηχπσζε δχν κε επηιχζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, απφ ηα νπνία ην 

έλα ήηαλ παξφκνην κε εθείλν ηεο πξψηεο νκάδαο («Πνην είλαη ην χςνο ηνπ αγάικαηνο ηεο 

Αζελάο;»). Σν δεχηεξν πξφβιεκα αλαθέξεηαη σο εμήο: «Σν άγαικα ηεο Αζελάο είλαη 

ηνπνζεηεκέλν 2 ρηιηφκεηξα απφ ηελ είζνδν θαη νιφθιεξν ην θηίξην είλαη 4 ρικ x 4 ρικ. Πφζν 

ρξεηάδεηαη γηα λα πεξπαηήζεηο γχξσ απφ φιν ην θηίξην;» (Δηθφλα 5.5). Ζ νκάδα δελ 

ππνιφγηζε ηελ πξαγκαηηθή απφζηαζε ηνπ αγάικαηνο απφ ηελ είζνδν ηνπ Παξζελψλα θαη 

έθαλε κηα ππφζεζε κε ξεαιηζηηθή. Δπηπιένλ, ππέζεζε φηη νη δηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ είλαη 4 

ρικ x ρικ, νη νπνίεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ. Παξάιιεια, 

κε βάζε ηηο δνζείζεο δηαζηάζεηο απφ ηνπο καζεηέο πξνθχπηεη φηη ν Παξζελψλαο είλαη 

ηεηξάγσλνο, ελψ ζηελ δξαζηεξηφηεηα δηαθαίλεηαη θαζαξά φηη ην ζρήκα ηνπ θηηξίνπ είλαη 

νξζνγψλην. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο δελ αλαθέξνπλ ηελ ηαρχηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν γχξνο ηνπ 

θηηξίνπ. ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ κε ιαλζαζκέλν ηξφπν ηα 

δεδνκέλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη επηπιένλ δελ ζπκπεξηέιαβαλ κηα ζεκαληηθή ππφζεζε πνπ 

ήηαλ ε ηαρχηεηα. 

 

 

Δηθφλα 5.5. Με επηιχζηκν πξφβιεκα νκάδαο 5 

 

ζνλ αθνξά ηελ νκάδα 6, νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ην αθφινπζν κε επηιχζηκν 

πξφβιεκα: «Ζ Καξνιίλα ζέιεη λα επηζθεθζεί ην Ζθαίζηεηνλ (λνχκεξν 10). Έρεη γη’ απηφ 2 

ψξεο. Θα ηα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζην λαφ θαη λα πάεη ζην λνχκεξν 11, απφ φπνπ θεχγεη ην 

ιεσθνξείν; Αο ππνζέζνπκε φηη 1 ρηιηφκεηξν είλαη 15 ιεπηά.» (Δηθφλα 5.6). ε αληίζεζε κε 

πξνεγνχκελα κε επηιχζηκα πξνβιήκαηα, φπνπ νη καζεηέο δελ αλέθεξαλ ηελ ηαρχηεηα, ζην 
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πξφβιεκα απηφ νη καζεηέο ππνζέηνπλ φηη ε δηαλπφκελε απφζηαζε ζε 15 ιεπηά ηζνχηαη κε 

έλα ρηιηφκεηξν. κσο, νη καζεηέο δελ αλαθέξνπλ ην ζεκείν έλαξμεο ηεο μελάγεζεο ηεο 

Καξνιίλαο. Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα δελ αλαθέξεη φια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ επίιπζή ηνπ. 

 

 

Δηθφλα 5.6. Με επηιχζηκν πξφβιεκα νκάδαο 6 

 

5.1.4. Πξνβιήκαηα κε εληαγκέλα ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Σα επηιχζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα δηεξεπλήζεθαλ πεξαηηέξσ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

αμηνπνίεζεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νξηζκέλα πξνβιήκαηα θξίζεθαλ 

φηη δελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο. Κξηηήξην 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ήηαλ ε ζπκπεξίιεςε ελφο ηνπιάρηζηνλ ζηνηρείνπ απφ 

εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηα 54 επηιχζηκα καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ δηαηχπσζαλ ζπλνιηθά νη νκάδεο, πέληε ζεσξήζεθαλ πξνβιήκαηα εθηφο ηνπ 

δνζέληνο πιαηζίνπ (Πίλαθαο 5.6). 

 

Πίλαθαο 5.6. Πνζνηηθά απνηειέζκαηα πξνβιεκάησλ εληφο θαη εθηφο πιαηζίνπ ηεο δνζείζαο δξαζηεξηφηεηαο 

Πξνβιήκαηα εληόο πιαηζίνπ Πξνβιήκαηα εθηόο πιαηζίνπ 

49 5 

90,74% 9,26% 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ εθηφο πιαηζίνπ ηεο θάζε νκάδαο, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη ηξεηο πξψηεο νκάδεο δελ δηαηχπσζαλ θαλέλα πξφβιεκα πνπ δελ 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηνπο δφζεθε. Ζ νκάδα 4 δηαηχπσζε έλα 

πξφβιεκα εθηφο πιαηζίνπ, ε νκάδα 5 ηξία θαη ε νκάδα 6 έλα. ηνλ Πίλαθα 5.7  

παξνπζηάδνληαη ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο θάζε νκάδαο. 
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Πίλαθαο 5.7. Πνζνηηθά απνηειέζκαηα πξνβιεκάησλ εληφο θαη εθηφο πιαηζίνπ ηεο δνζείζαο δξαζηεξηφηεηαο 

αλά νκάδα 

Οκάδα Πξνβιήκαηα εληόο πιαηζίνπ Πξνβιήκαηα εθηόο πιαηζίνπ 

1 100% 0% 

2 100% 0% 

3 100% 0% 

4 91,67% 8,33% 

5 76,92% 23,08% 

6 88,89% 11,11% 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

πξνβιεκάησλ εθηφο πιαηζίνπ είλαη ε νκάδα 5 (23,08%). Αθνινπζεί ε νκάδα 6 κε πνζνζηφ 

11,11% θαη ε νκάδα 4 κε πνζνζηφ 8,33%. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα 

πξνβιεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

Ζ νκάδα 5 θαηαζθεχαζε ην εμήο πξφβιεκα: «Έλαο άληξαο έηξσγε κπαλάλεο. Αθνχ 

έθαγε κεξηθέο έλαο αζηπλνκηθφο ήξζε ζε απηφλ θαη ηνπ είπε φηη ην πξφζηηκν επεηδή έθαγε κηα 

κπαλάλα είλαη 100 διφηη. Πφζεο κπαλάλεο έθαγε εθφζνλ πιήξσζε 2000 διφηη;» (Δηθφλα 5.7). 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, απνηειεί έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα, ελψ παξάιιεια 

παξέρνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίιπζή ηνπ. κσο, νη καζεηέο δελ 

αμηνπνίεζαλ θαλέλα απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θπιιάδηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ νη καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

λα αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζζεί ε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε σο πξνο ην δνζέλ πιαίζην. Δπνκέλσο, ην παξαπάλσ 

πξφβιεκα δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ιίζηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. 
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Δηθφλα 5.8. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο κε εληαγκέλν ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο (1) 

 

 Έλα αθφκε παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο εθηφο πιαηζίνπ ην νπνίν θαηαζθεπάζζεθε 

επίζεο απφ ηελ νκάδα 5 είλαη: «Ζ κεηέξα Janina θαη ν παηέξαο Bogdan ζέινπλ λα πάλε γηα 

κηα εβδνκάδα ζηελ Διιάδα. Οη θφξεο ηνπ (δχν) δελ ζέινπλ λα πάλε. Μηα ληαληά γηα παηδηά 

θνζηίδεη 0,50 διφηη γηα 24 ψξεο. Πφζν ζα πιεξψζνπλ γηα ηελ ληαληά νη γνλείο, θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα πνπ ζα απνπζηάδνπλ;» (Δηθφλα 5.9).  Οη καζεηέο θάλνπλ αλαθνξά ζηελ Διιάδα, 

ρσξίο φκσο λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην απφ ηα δεδνκέλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, ην 

πξφβιεκα θξίζεθε σο κε ξεαιηζηηθφ, θαζψο ην θφζηνο ηεο ληαληάο γηα κία εκέξα δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 

 

Δηθφλα 5.9. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο κε εληαγκέλν ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο (2) 
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5.1.5. Σπλνπηηθνί πίλαθεο ηεο θωδηθνπνίεζεο ηωλ δεδνκέλωλ 

 ηνλ Πίλαθα 5.8 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ν αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

Πίλαθαο 5.8. Αξηζκφο πξνβιεκάησλ αλά θαηεγνξία 

Καηεγνξία Αξηζκόο πξνβιεκάηωλ 

Με καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 1 

Με επηιύζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 8 

Πξνβιήκαηα εθηόο πιαηζίνπ 5 

ύλνιν  14 

 

Σν ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ απνηέιεζε αληηθείκελν 

αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. πλεπψο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εμεηάζζεθαλ πεξαηηέξσ σο πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ήηαλ 49. 

ηνλ Πίλαθα 5.9 παξνπζηάδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

αλά νκάδα. 

 

Πίλαθαο 5.9. Αξηζκφο πξνβιεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο αλά νκάδα 

Καηεγνξία Οκάδα 

1 

Οκάδα 

2 

Οκάδα 

3 

Οκάδα 

4 

Οκάδα 

5 

Οκάδα 

6 

Με καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα 

0 0 0 1 0 0 

Με επηιύζηκα 

καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα 

1 4 0 0 2 1 

Πξνβιήκαηα 

εθηόο πιαηζίνπ 

0 0 0 1 3 1 

ύλνιν  1 4 0 2 5 2 

 

Δπνκέλσο, ηα πξνβιήκαηα ηεο θάζε νκάδαο πνπ εληάρζεθαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ο 

αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θάζε νκάδαο πνπ αλαιχζεθε πεξαηηέξσ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

5.10. 
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Πίλαθαο 5.10. Αξηζκφο πξνβιεκάησλ αλά νκάδα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο 

Οκάδα Αξηζκόο πξνβιεκάηωλ 

1 9 

2 6 

3 5 

4 11 

5 10 

6 8 

ύλνιν 49 

 

5.2. Απνηειέζκαηα πνζνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλωλ 

5.2.1. Πξνβιήκαηα πνιιαπιώλ, ελόο θαη κεδεληθώλ βεκάηωλ 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςε χζηεξα απφ ηελ πνηνηηθή ηνπο 

αλάιπζε ήηαλ 49. Σα πξνβιήκαηα απηά εμεηάζζεθαλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: α) πξνβιήκαηα 

πνιιαπιψλ βεκάησλ, β) πξνβιήκαηα ελφο βήκαηνο, θαη γ) πξνβιήκαηα κεδεληθψλ βεκάησλ. 

πσο αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ζπλνιηθά 27 πξνβιήκαηα 

πνιιαπιψλ βεκάησλ (55,1%), 12 πξνβιήκαηα ελφο βήκαηνο (26,5%) θαη 9 πξνβιήκαηα 

κεδεληθψλ βεκάησλ (18,4%). Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηείραλ 

ηα πξνβιήκαηα πνιιαπιψλ βεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ηα κηζά πεξίπνπ πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ νη καζεηέο απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία αξηζκεηηθέο πξάμεηο.  ηε 

ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ ηα πξνβιήκαηα ελφο βήκαηνο θαη ηέινο ηα πξνβιήκαηα κεδεληθψλ 

βεκάησλ. 

 

Πίλαθαο 5.11. Αξηζκφο πξνβιεκάησλ αλά θαηεγνξία κε βάζε ησλ αξηζκφ βεκάησλ 

Καηεγνξία Αξηζκόο πξνβιεκάηωλ Πνζνζηό 

Πξνβιήκαηα πνιιαπιώλ βεκάηωλ 27 55,1% 

Πξνβιήκαηα ελόο βήκαηνο 13 26,5% 

Πξνβιήκαηα κεδεληθώλ βεκάηωλ 9 18,4% 

 

 Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε νκάδα απνηππψλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.12 θαη 5.13.  
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Πίλαθαο 5.12. Αξηζκφο πξνβιεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο κε βάζε ησλ αξηζκφ βεκάησλ αλά νκάδα 

 Πξνβιήκαηα 

Οκάδα Πνιιαπιώλ 

βεκάηωλ 

Δλόο βήκαηνο Μεδεληθώλ 

βεκάηωλ 

1 3 5 1 

2 4 2 0 

3 4 0 1 

4 1 4 6 

5 8 2 0 

6 7 0 1 

 

Πίλαθαο 5.13. Πνζνζηφ πξνβιεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο κε βάζε ησλ αξηζκφ βεκάησλ αλά νκάδα 

 Πξνβιήκαηα 

Οκάδα Πνιιαπιώλ 

βεκάηωλ 

Δλόο βήκαηνο Μεδεληθώλ 

βεκάηωλ 

1 33,3% 55,6% 11,1% 

2 66,7% 33,3% 0% 

3 80% 0% 20% 

4 9,1% 36,4% 54,5% 

5 80% 20% 0% 

6 87,5% 0% 12,5% 

 

ζνλ αθνξά ηελ νκάδα 1, ε πιεηνλφηεηα ησλ δεκηνπξγεζέλησλ πξνβιεκάησλ 

εληάρζεθε ζηελ θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ελφο βήκαηνο (55,6%). Ζ νκάδα 1 θαηαζθεχαζε 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνιιαπιψλ βεκάησλ έλαληη εθείλσλ πνπ απαηηνχζαλ έλα βήκα 

επίιπζεο, ελψ δελ δεκηνχξγεζε θαλέλα πξφβιεκα κεδεληθψλ βεκάησλ. Αλαθνξηθά κε ηελ  

νκάδα 3, ε πιεηνλφηεηα αθνξνχζε ζε πξνβιήκαηα πνιιαπιψλ βεκάησλ κε πνζνζηφ 80%. 

Παξάιιεια, ην πνζνζηφ ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ ήηαλ 20%, ελψ δελ δεκηνχξγεζε 

θαλέλα πξφβιεκα ελφο βήκαηνο. ηελ νκάδα 4 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηέιεζαλ ηα 

πξνβιήκαηα κεδεληθψλ βεκάησλ. Πην αλαιπηηθά, ην 54,5% ησλ πξνβιεκάησλ δελ απαηηνχζε 

θάπνην βήκα γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Αληίζηνηρα, ηα πξνβιήκαηα ελφο βήκαηνο απνηέιεζαλ ην 

36,4% θαη ηα πξνβιήκαηα πνιιαπιψλ βεκάησλ ην 9,1%. Ζ νκάδα 5, φπσο θαη ε 2, δελ 

θαηαζθεχαζαλ θαλέλα πξφβιεκα κεδεληθψλ βεκάησλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
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δεκηνπξγεζέλησλ πξνβιεκάησλ πξνυπέζεηαλ ηελ εθαξκνγή πνιιαπιψλ πξάμεσλ γηα ηελ 

ιχζε ηνπο (80%) θαη ην 20% αλαθεξφηαλ ζε πξνβιήκαηα ελφο βήκαηνο. Ζ νκάδα 6 

θαηαζθεχαζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνβιεκάησλ πνιιαπιψλ βεκάησλ (87,5%), ελψ 

θαλέλα πξφβιεκα δελ απαηηνχζε ηελ εθαξκνγή κφλν κίαο πξάμεο. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ησλ 

πξνβιεκάησλ κεδεληθψλ βεκάησλ ήηαλ 12,5%. 

Απφ ηα δνζέληα ζηνηρεία, παξαηεξείηαη φηη ε νκάδα 4 δηαηχπσζε ηα ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα πνιιαπιψλ βεκάησλ κε πνζνζηφ 9,1%, κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ηεο νκάδαο 1, 

ε νπνία θαηείρε ην δεχηεξν ρακειφηεξν πνζνζηφ (33,3%). Οη ππφινηπεο νκάδεο ζεκείσζαλ 

ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, θαζψο πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά 

πξνβιήκαηα πνπ θαηαζθεχαζαλ πεξηειάκβαλαλ πεξηζζφηεξα απφ έλα βήκαηα. πλεπψο, 

εχινγα κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο νκάδαο 4 είλαη ιηγφηεξν 

πεξίπινθα έλαληη ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, θαζψο ε θαηαζθεπή ελφο πξνβιήκαηνο πνιιαπιψλ 

βεκάησλ ζεσξείηαη πην πνιχπινθε ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ ελφο ή 

κεδεληθνχ βήκαηνο. ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ελφο βήκαηνο, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πξνβιεκάησλ δηαηχπσζε ε νκάδα 1 (55,6%) θαη αθνινχζεζαλ ε νκάδα 2 (33,3%), 

ε νκάδα 4 (36,4%) θαη ε νκάδα 5 (20%). ηελ θαηεγνξία ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ, ηα 

πνζνζηά ησλ νκάδσλ ήηαλ ρακειά κε εμαίξεζε ηελ νκάδα 4, ε νπνία θαηαζθεχαζε 6 

πξνβιήκαηα (54,5%).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη νκάδεο 

ήηαλ αλνηρηά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα πνπ επηδέρνληαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ην εμήο πξφβιεκα πνπ έζεζε ε νκάδα 6: 

«O Anter καδί κε ηνλ παηέξα θαη ε κεηέξα ηνπ ζέιεζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Αγνξά. Σν 

παηδηθφ εηζηηήξην θνζηίδεη 15 διφηη θαη ησλ ελειίθσλ θνζηίδεη 4 διφηη αλά ψξα. Γηα λα 

δηαλχζεη θάπνηνο 400 κέηξα ρξεηάδεηαη κία ψξα. Πφζν πξέπεη λα πιεξψζνπλ γηα λα 

επηζθεθζνχλ ηα πάληα;» (Δηθφλα 5.10). ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ν ιχηεο κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη φπνηα δηαδξνκή επηζπκεί πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ηε ζπλνιηθή δηαλπφκελε 

απφζηαζε θαη θαη’ επέθηαζε λα επηιχζεη ην πξφβιεκα. Παξαδείγκαηα πεξηζζφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ επίιπζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ. 
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Δηθφλα 5.10. Παξάδεηγκα αλνηρηνχ πξνβιήκαηνο 

 

Ζ νκάδα 5 θαηαζθεχαζε ην αθφινπζν πξφβιεκα (Δηθφλα 5.11), ην νπνίν ζεσξήζεθε 

πξφβιεκα πνιιαπιψλ βεκάησλ: «Ζ θπξία Wong ζέιεη λα θάλεη κηα έθπιεμε ζηνπο γείηνλέο 

ηεο θαη ηνπο πξνζθαιεί ζε κηα εθδξνκή ζηνλ Παξζελψλα. Σα εηζηηήξηα ήηαλ θζελά, φκσο 

δπζηπρψο ππήξρε αλαθαίληζε θαη ηα εηζηηήξηα έγηλαλ αθξηβφηεξα. Πφζν ζα πιεξψζεη ε θπξία 

Wong γηα 3 ελειίθνπο θαη 5 παηδηά, εθφζνλ ην παηδηθφ εηζηηήξην θνζηίδεη 50 διφηη θαη ησλ 

ελειίθσλ 220;». Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο απαηηνχληαη ζπλνιηθά 

ηξεηο πξάμεηο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζζεί ν αξηζκφο ησλ ελειίθσλ κε ηελ ηηκή 

ηνπ εηζηηεξίνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο. Έπεηηα, ζα 

πξέπεη λα βξεζεί ην άζξνηζκα απηψλ ησλ δχν γηλνκέλσλ, ψζηε λα ππνινγηζζεί ην ζπλνιηθφ 

πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ε θπξία Wong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.11. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο πνιιαπιψλ βεκάησλ 

 

Αληίζηνηρα, σο πξφβιεκα ελφο βήκαηνο αμηνινγήζεθε ην πξφβιεκα ηεο Δηθφλαο 5.12. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε νκάδα 4 δηαηχπσζε: «Πνηνο είλαη ν πην ζχληνκνο δξφκνο απφ ην 

ηξαηεγείν (λνχκεξν 6) πξνο ηα καγαδηά (λνχκεξν 15). Πφζν καθξχο είλαη;». Ζ επίιπζε ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί κφλν κία πξάμε, ηε κεηαηξνπή ηεο απφζηαζεο απφ 

εθαηνζηά ζε κέηξα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο θιίκαθαο. 

 

 

Δηθφλα 5.12. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο ελφο βήκαηνο 

 

 Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα κεδεληθψλ βεκάησλ παξαηίζεηαη ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: «Πφζεο θνιφλεο ππάξρνπλ ζπλνιηθά ζηνλ Παξζελψλα;» (Δηθφλα 5.13). Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δηαηππψζεθε απφ δχν νκάδεο, ηελ 1 θαη ηελ 3. Γηα ηελ επίιπζή ηνπ 

δελ ρξεηάδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο αξηζκεηηθήο πξάμεο θαη αξθεί ε κέηξεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ αξηζκνχ ησλ θνινλψλ. Χο αληίζηνηρα πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη θαη ηα εμήο: 

«Πφζα κέηξα είλαη ε νδφο Παλαζήλαηα;» θαη «Τπνιφγηζε ηα νξζνγψληα θηίξηα. Πφζα είλαη;». 

ε πξνβιήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ ν ιχηεο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάθνξεο κεηξήζεηο, νη 

νπνίεο δελ απαηηνχλ πεξίπινθε καζεκαηηθή ζθέςε θαη ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. 

 

 

Δηθφλα 5.13. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο κεδεληθψλ βεκάησλ 

 

5.2.2. Απνηειέζκαηα πξνβιεκάηωλ αλάινγα ηνλ ηύπν ηωλ δεδνκέλωλ ηνπο 

Ο ηχπνο ησλ δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ απνηέιεζε έλα αθφκε θξηηήξην ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο. Σα πξνβιήκαηα εθηφο απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επίιπζεο ηνπο 

εμεηάζζεθαλ πεξαηηέξσ σο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ πεξηειάκβαλαλ. πγθεθξηκέλα, ηα 

πξνβιήκαηα ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία ήηαλ εθείλε πνπ 

απνδερφηαλ ηα δεδνκέλα ησλ δνζεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε δεχηεξε εθείλε ζηελ νπνία νη 

καζεηέο εηζήγαγαλ λέα πξφζζεηα δεδνκέλα. Ο αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ 

(Πίλαθαο 5.14). 
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Πίλαθαο 5.14. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ πξνβιεκάησλ αλάινγα ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ 

Καηεγνξία Αξηζκόο πξνβιεκάηωλ Πνζνζηό 

Πξνβιήκαηα απνδνρήο ηωλ δεδνκέλωλ 36 73,5% 

Πξνβιήκαηα εηζαγωγήο λέωλ 

δεδνκέλωλ 

13 26,5% 

ύλνιν 49 100% 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 49 πξνβιεκάησλ, νη καζεηέο δηαηχπσζαλ 36 πξνβιήκαηα, ησλ 

νπνίσλ ηα δεδνκέλα πεξηέρνληαλ ζηα θπιιάδηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 13 πξνβιήκαηα, ζηα 

νπνία νη καζεηέο πξφζζεζαλ δηθά ηνπο δεδνκέλα. ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ 

(73,5%), νη καζεηέο πεξηνξίζηεθαλ ζηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαλ ζηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ην 26,5% ησλ πξνβιεκάησλ πεξηειάκβαλε επηπιένλ δεδνκέλα πέξα ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ θπιιαδίσλ.  

Γηα θάζε νκάδα ππνινγίζζεθε μερσξηζηά ν αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ θάζε 

θαηεγνξίαο. Σα απνηειέζκαηα καδί κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αθνινπζνχλ παξαθάησ 

(Πίλαθαο 5.15, Πίλαθαο 5.16). 

 

Πίλαθαο 5.15. Αξηζκφο πξνβιεκάησλ αλάινγα ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ αλά νκάδα 

 Πξνβιήκαηα 

Οκάδα Απνδνρήο ηωλ δεδνκέλωλ Δηζαγωγήο λέωλ δεδνκέλωλ 

1 9 0 

2 5 1 

3 4 1 

4 11 0 

5 5 5 

6 1 7 

 

 

Πίλαθαο 5.16. Πνζνζηφ πξνβιεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο κε βάζε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ αλά νκάδα 

 Πξνβιήκαηα 

Οκάδα Απνδνρήο ηωλ δεδνκέλωλ Δηζαγωγήο λέωλ δεδνκέλωλ 

1 100% 0% 

2 83,3% 16,7% 
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3 80% 20% 

4 100% 0% 

5 50% 50% 

6 12,50% 87,5% 

 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο, νη νκάδεο 1 θαη 4 δελ εηζήγαγαλ δηθά ηνπο 

δεδνκέλα ζηα πξνβιήκαηα πνπ έζεζαλ. ια ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ 

εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία πξνβιεκάησλ απνδνρήο ησλ δεδνκέλσλ. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο  νκάδαο  2 (83,3%) πεξηείρε απνθιεηζηηθά ηα δεδνκέλα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ελψ κφιηο ην 16,7% ζπκπεξηέιαβε λέα δεδνκέλα. Αλάινγα θπκάλζεθαλ θαη 

ηα πνζνζηά ζηελ νκάδα 3, φπνπ ζηελ πξψηε θαηεγνξία άλεθε ην 80% ησλ πξνβιεκάησλ, 

ελψ ζηελ νκάδα 2 ην 20%. Αληίζεηα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο νκάδεο, νη νκάδεο 5 θαη 6 

θαηαζθεχαζαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εηζαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ηα κηζά 

πξνβιήκαηα ηεο νκάδαο 5 άλεθαλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα κηζά ζηε δεχηεξε. 

Ζ νκάδα 6 δηαηχπσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνβιεκάησλ εηζαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ 

(87,5%), θαζψο δηαηχπσζε κφιηο έλα πξφβιεκα βαζηζκέλν ζηα δνζέληα δεδνκέλα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν πξφβιεκα πνπ αθνινπζεί δεκηνπξγήζεθε απφ φιεο ηηο νκάδεο πνπ ελεπιάθεζαλ 

ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παξζελψλα. Οη νκάδεο δηαηχπσζαλ: «Πνην είλαη ην εκβαδφλ ηνπ 

λανχ;» (Δηθφλα 5.14). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο βαζίζηεθε ζηα 

ζηνηρεία πνπ παξέρνληαλ απφ ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.14. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο απνδνρήο ησλ δεδνκέλσλ (2) 

 

Αληίζηνηρα, σο πξφβιεκα απνδνρήο ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν ηέζεθε απφ ηελ νκάδα 

2, θξίζεθε ην εμήο: «Ήηαλ 3 ηνπξίζηεο ζηελ Αγνξά, νη νπνίνη ήζειαλ λα πάλε ζ’ έλα καγαδί 

(λνχκεξν 15). Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ζηνλ λαφ ηνπ Ζθαίζηνπ (Ζθαίζηεηνλ) (λνχκεξν 10). Ο 

δεχηεξνο ηνπξίζηαο ήηαλ ζην Nνκηζκαηνθνπείν (λνχκεξν 2) θαη ν ηξίηνο ηνπξίζηαο ήηαλ 

ζηελ Ζιηαία (λνχκεξν 5). Πφζα κέηξα ζπλνιηθά ρξεηάδεηαη λα πεξπαηήζνπλ φηαλ γλσξίδνπλ 

φηη 100 κέηξα είλαη 4,5 εθαηνζηά ζηνλ ράξηε;» (Δηθφλα 5.15). ην πξφβιεκα απηφ νη καζεηέο 
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πεξηνξίζηεθαλ ζηα δεδνκέλα ηνπ θπιιαδίνπ. Ζ νκάδα ρξεζηκνπνίεζε σο δεδνκέλν ηελ 

θιίκαθα, ε νπνία, επίζεο, πεξηερφηαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Αξραίαο Αγνξάο. 

 

 

Δηθφλα 5.15. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο απνδνρήο ησλ δεδνκέλσλ (2) 

 

Σα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα απνηεινχλ πξνβιήκαηα 

εηζαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ. Οη καζεηέο εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ θαη δηθά ηνπο δεδνκέλα.  ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πξνβιεκάησλ  απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηα δεδνκέλα πνπ εηζήγαγαλ νη καζεηέο αθνξνχζαλ ζηελ 

ηαρχηεηα ή ζε θφζηνο εηζηηεξίσλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ην εμήο: «Ζ νηθνγέλεηα 

Markiewicz ήζειε λα πάεη ζηνλ Παξζελψλα λα δνμάζεη ηε ζεά Αζελά.  Σν εηζηηήξην θνζηίδεη 

10 διφηη θαη ην εηζηηήξην ηνπ παηδηνχ 5 διφηη. Πφζν ζα πιεξψζεη ε νηθνγέλεηα Markiewicz 

γηα ηνπο γνλείο θαη ηα 4 παηδηά; 50 διφηη είλαη αξθεηά;» (Δηθφλα 5.16). ην ελ ιφγσ 

πξφβιεκα, ην νπνίν θαηαζθεπάζζεθε απφ ηελ νκάδα 5, νη καζεηέο εηζήγαγαλ πξφζζεηα 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ ελειίθσλ θαη ησλ παηδηψλ, θαζψο 

θαη ηα αληίζηνηρα πιήζε. 

 

 

Δηθφλα 5.16. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο εηζαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ (1) 
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Έλα αθφκε παξάδεηγκα ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νκάδαο 6 είλαη: «Ο Michal 

επηζθέθζεθε ηα 1,4,5,8 θαη 9 θαη ζα ήζειε λα επηζθεθζεί επίζεο ηα 15,11,13 θαη 2. Έρεη γη 

απηφ 3 ψξεο κέρξη ηελ αλαρψξεζε. Κάζε ρηιηφκεηξν παίξλεη 15 ιεπηά. Πφζα ιεπηά ζα πάξεη 

λα επηζθεθζεί φια ηα ηα ππφινηπα κέξε;» (Δηθφλα 5.17). Σα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

δελ αλαγξάθνληαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε ηαρχηεηα, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κέρξη ηελ απνρψξεζε. Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο δελ 

πεξηνξίζηεθαλ ζηα παξερφκελα ζηνηρεία θαη εηζήγαγαλ λέα. 

 

 

Δηθφλα 5.17. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο εηζαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ (2) 

 

5.2.3. Απνηειέζκαηα πξνβιεκάηωλ αλάινγα ηνλ αξηζκό ηωλ δεδνκέλωλ 

Σα δεκηνπξγεζέληα πξνβιήκαηα εμεηάζζεθαλ, επηπιένλ, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ δηέζεηαλ. Αλάινγα ηνλ αξηζκφ ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. πσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 5.17, 22 πξνβιήκαηα πεξηειάκβαλαλ κέρξη θαη 2 δεδνκέλα, 17 

δηέζεηαλ απφ 3 έσο θαη 4 δεδνκέλα, ελψ 10 πξνβιήκαηα πεξηείραλ πεξηζζφηεξα απφ 4 

δεδνκέλα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ πξνβιεκάησλ δηέζεηαλ έσο θαη 2 

δεδνκέλα (44,9%). Παξάιιεια, κηθξέο ζρεηηθά απνθιίζεηο ζεκείσζε ην πνζνζηφ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο (34,7%). Δλ αληηζέζεη, κε ηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο, 

ηα πξνβιήκαηα κε αξηζκφ δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 4 απνηέιεζαλ ηε κεηνςεθία ησλ 

πξνβιεκάησλ κε πνζνζηφ 20,4 %. 

 

Πίλαθαο 5.17. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ πξνβιεκάησλ αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ 

Καηεγνξία Αξηζκόο πξνβιεκάηωλ Πνζνζηό 

Πξνβιήκαηα κε αξηζκό δεδνκέλωλ 

<=2 

22 44,9% 

Πξνβιήκαηα κε αξηζκό δεδνκέλωλ 

 >2 θαη <=4 

17 34,7% 

Πξνβιήκαηα κε αξηζκό δεδνκέλωλ >4 10 20,4% 
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 Γηα θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηήζεθε μερσξηζηή δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο ππνινγίζζεθε ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ αλά 

πξφβιεκα πνπ θαηαζθεχαζε. ηε ζπλέρεηα, ην θάζε πξφβιεκα εληάρζεθε ζε κία απφ ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Πίλαθαο 5.18, 

Πίλαθαο 5.19).  

 Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ νκάδα 1, ηα πξνβιήκαηα κε αξηζκφ δεδνκέλσλ 

κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 2 απνηέιεζαλ ηα πξνβιήκαηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (66,7%). Σα 

πξνβιήκαηα κε αξηζκφ δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 2 θαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 4 απνηέιεζαλ 

ην 33,3% ησλ πξνβιεκάησλ, ελψ ε νκάδα δελ δηαηχπσζε θαλέλα πξφβιεκα κε αξηζκφ 

δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 4. Ζ νκάδα 2, φπσο θαη ε νκάδα 1, δεκηνχξγεζε πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο (50%), ελψ ην 33,3% αθνξνχζε ζε πξνβιήκαηα ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο, πνζνζηφ ίδην κε εθείλν ηεο νκάδαο 1. Σν 16,7% ησλ πξνβιεκάησλ, 

απνηέιεζε πξνβιήκαηα κε αξηζκφ δεδνκέλσλ πνπ μεπεξλνχζε ην 4. Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα 

3, ε πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ άλεθε ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία (60%). ηηο ππφινηπεο δχν 

θαηεγνξίεο ε νκάδα δηαηχπσζε ηνλ ίδην αξηζκφ πξνβιεκάησλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα κε 

ηελ νκάδα 3, παξνπζίαζε ε νκάδα 5. πγθεθξηκέλα, ην 60% ησλ πξνβιεκάησλ πεξηείραλ 

αξηζκφ δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 2 θαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 4, ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ην 

πνζνζηφ ηεο ήηαλ 30%. Δπηπιένλ, ηα πξνβιήκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο απνηέιεζαλ ην 

10% ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νκάδαο 5. ζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ηεο νκάδαο 4, ζρεδφλ φια 

ηα πξνβιήκαηα εληάρζεθαλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία (90,9%). Ζ νκάδα δηαηχπσζε κφιηο έλα 

πξφβιεκα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ελψ, φπσο θαη ε νκάδα 1, δελ δηαηχπσζε θαλέλαλ 

πξφβιεκα κε αξηζκφ δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 4. Σέινο, ε νκάδα 6 θαηαζθεχαζε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνβιεκάησλ ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο (62,5%). Δπηπιένλ, ην 25% ησλ 

δεκηνπξγεζέλησλ πξνβιεκάησλ εληάρζεθαλ ηε δεχηεξε θαηεγνξία θαη κφιηο ην 12,5% ζηελ 

πξψηε. 

πλνπηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε νκάδα 6 θαηαζθεχαζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

πξνβιεκάησλ κε αξηζκφ δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 4, κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ 

επφκελσλ, πνπ ήηαλ νη νκάδεο 5 θαη 3 κε πνζνζηφ 30% θαη 20% αληίζηνηρα. Παξάιιεια, 

ππήξμαλ νκάδεο (1 θαη 4) πνπ δελ δεκηνχξγεζαλ θαλέλα πξφβιεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηείραλ νη νκάδεο 3 θαη 5 

(60%) θαη αθνινχζεζαλ νη νκάδεο 1 θαη 2 κε πνζνζηφ 33,3%. Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε 

θαηεγνξία, ε νκάδα 4 θαηείρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (90,9%), ελψ ηα πνζνζηά ησλ 

ππφινηπσλ νκάδσλ θπκάλζεθαλ ζε αξθεηά ρακειφηεξα επίπεδα. 

 



 

 

96 

 

Πίλαθαο 5.18. Αξηζκφο πξνβιεκάησλ αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ αλά νκάδα 

Οκάδα Αξηζκόο δεδνκέλωλ 

<=2 

Αξηζκόο δεδνκέλωλ  

>2 θαη <=4 

Αξηζκόο δεδνκέλωλ 

>4 

1 6 3 0 

2 3 2 1 

3 1 3 1 

4 10 1 0 

5 1 6 3 

6 1 2 5 

 

Πίλαθαο 5.19. Πνζνζηφ πξνβιεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ αλά νκάδα 

Οκάδα Αξηζκόο δεδνκέλωλ 

<=2 

Αξηζκόο δεδνκέλωλ  

>2 θαη <=4 

Αξηζκόο 

δεδνκέλωλ >4 

1 66,7% 33,3% 0% 

2 50% 33,3% 16,7% 

3 20% 60% 20% 

4 90,9% 9,1% 0% 

5 10% 60% 30% 

6 12,5% 25% 62,5% 

 

 Σν παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί απνηειεί πξφβιεκα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 

πξνβιεκάησλ αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ νκάδα 4 δηαηχπσζε ην εμήο: «Πφζα 

κέηξα πξέπεη λα πεξπαηήζεηο γηα λα παο απφ ην θηίξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ (1) ζην 

Ννκηζκαηνθνπείν (2), ππνζέηνληαο φηη 4,5 εθαηνζηά ζηνλ ράξηε είλαη 100 κέηξα ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν» (Δηθφλα 5.18). ην δνζέλ πξφβιεκα, σο δεδνκέλα ζεσξήζεθαλ ε 

απφζηαζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ απφ ην Ννκηζκαηνθνπείν, θαζψο νη καζεηέο 

κπνξνχζαλ λα ηελ κεηξήζνπλ απφ ηνλ δνζέλ ράξηε. Δπηπιένλ, ε θιίκαθα απνηέιεζε ην 

δεχηεξν δεδνκέλν ηνπ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθεξφηαλ 

απφ ηελ νκάδα, ζα απνηεινχζε δεδνκέλν, θαζψο αλαγξάθεηαη ζην θπιιάδην ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ 

δχν θη εληάρζεθε ζηελ πξψηε θαηεγνξία. 
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Δηθφλα 5.18. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο κε αξηζκφ δεδνκέλσλ έσο θαη 2 

 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εληάρζεθε ην αθφινπζν πξφβιεκα ηεο νκάδαο 5: «Ζ Μάγηα 

κε ηε θίιε ηεο πήγαλ ζηνλ Παξζελψλα. Έρνπλ 3 ψξεο γηα ην ιεσθνξείν. Θα πξνιάβνπλ ηα 

θνξίηζηα λα πεξπαηήζνπλ 5 ρκ; 1 ρκ = 15 ιεπηά» (Δηθφλα 5.19). Σα δεδνκέλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ήηαλ ν ρξφλνο αλακνλήο ηνπο ιεσθνξείνπ, ε ηαρχηεηα, θαζψο θαη ε απφζηαζε. 

Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα ήηαλ ηξία θαη ην πξφβιεκα απνηέιεζε κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο. 

 

 

Δηθφλα 5.19. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο κε αξηζκφ δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 2 θαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 4 

 

ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ην εμήο 

πξφβιεκα ηεο νκάδαο 6: «Μηα εθδξνκή ήξζε ζηηο 12.30 ζηελ είζνδν, ε νπνία ήηαλ ζην 

ζεκείν 14. Τπήξραλ 60 παηδηά, 4 δαζθάιεο θη έλαο νδεγφο. Σν παηδηθφ εηζηηήξην θνζηίδεη 15 

διφηη. Σν εηζηηήξην ησλ ελειίθσλ θνζηίδεη 20 διφηη θαη ην εηζηηήξην ηνπ νδεγνχ θνζηίδεη 10 

διφηη. Σα εηζηηήξηα γηα ηα παηδηά 7-12 ρξνλψλ είλαη δσξεάλ. Τπάξρνπλ 22 παηδηά ειηθίαο 7-

12 ρξνλψλ. Πνην ήηαλ ην θφζηνο φισλ ησλ εηζηηεξίσλ;» (Δηθφλα 5.20). πσο αλαθέξζεθε 

ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηα δεδνκέλα πνπ δελ ζπλεηζέθεξαλ ζηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ ππνινγίζζεθαλ. πλεπψο, ε ψξα θαη ην ζεκείν εηζφδνπ ηεο 

εθδξνκήο δελ απνηέιεζαλ δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 
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πξνβιήκαηνο ήηαλ ίζνο κε 8. Αλαιπηηθφηεξα, ηα δεδνκέλα ήηαλ: ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ησλ 

ελειίθσλ,ε ηηκή ηνπ παηδηθνχ εηζηηεξίνπ, ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ νδεγνχ, ε ηηκή ηνπ 

εηζηηεξίνπ ησλ παηδηψλ 7-12 εηψλ, ν αξηζκφο ησλ δαζθάισλ , ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ, ν 

αξηζκφο ησλ παηδηψλ 7-12 εηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ νδεγψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο κε αξηζκφ δεδνκέλσλ πνπ μεπεξλά ην 4. 

 

 

Δηθφλα 5.20. Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο κε αξηζκφ δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν ηνπ 4 

 

5.2.4. Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο 

Ζ θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη πνιχπιεπξε θαη είλαη πξνθαλέο φηη ε επηινγή 

ελφο νξηζκνχ, ν νπνίνο ζα θαιχπηεη φιεο ηηο καζεκαηηθέο πεξηνρέο ή ηνπο ηχπνπο ησλ 

καζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη αδχλαηε. ηελ παξνχζα έξεπλα, ην πξνηεηλφκελν κνληέιν 

απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζσ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο αμηνπνηψληαο σο πιαίζην ηελ Αξραία Διιεληθή 

Ηζηνξία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζπζρεηίζηεθε κε ηελ επρέξεηα, 

ηελ επειημία θαη ηελ πξσηνηππία ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ πξνβιεκάησλ. Απφ κειέηεο ησλ 

Guilford (1950), Torrance (1966) θαη άιισλ εξεπλεηψλ, ε επρέξεηα κεηξάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαηππψζεθαλ, ε επειημία κεηξάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ εληάζζνληαη ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη ε πξσηνηππία απφ 

ηε ζρεηηθή ζπαληφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ. πσο επηζεκάλζεθε απφ ηνπο Brandau θαη Dossey 

(1979), φιεο απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη ζεηηθά ζπζρεηηδφκελεο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηεο θάζε νκάδαο 

πξνέθπςε κέζσ ηεο βαζκνιφγεζεο ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο, ηεο πξσηνηππίαο, δειαδή, 
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κέζσ ηε βαζκνιφγεζεο ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

5.2.4.1. Βαζκνινγία ζπλνιηθήο θαη ζρεηηθήο επρέξεηαο 

Ο ζπλνιηθφο βαζκφο επρέξεηαο ηεο θάζε νκάδαο θαζνξίζζεθε απφ ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είρε θαηαζθεπάζεη. Ο αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δηαηχπσζε ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα 1 

δεκηνχξγεζε 9 πξνβιήκαηα, νπφηε ν ζπλνιηθφο βαζκφο επρέξεηαο ηζνχηαη κε 9. 

 

Πίλαθαο 5.20. Βαζκνιφγεζε επρέξεηαο ηεο θάζε νκάδαο 

Οκάδα Βαζκόο επρέξεηαο 

1 9 

2 6 

3 5 

4 11 

5 10 

6 8 

 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζζεθε ν ζρεηηθφο βαζκφο επρέξεηαο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ. Ζ 

ζρεηηθή βαζκνιφγεζε ηεο επρέξεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε σο εμήο: ε νκάδα κε ηνλ πςειφηεξν 

αξηζκφ δεκηνπξγεζέλησλ πξνβιεκάησλ έιαβε κηα βαζκνινγία 100 γηα ηε ζρεηηθή επρέξεηα. 

ιεο νη ζρεηηθέο βαζκνινγίεο επρέξεηαο ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ θαζνξίζζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα 4 δηαηχπσζε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πξνβιεκάησλ (11) θαη ν ζρεηηθφο βαζκφο επρέξεηαο ήηαλ ίζνο κε 100. ιεο νη ππφινηπεο 

βαζκνινγίεο, ζπλεπψο, ππνινγίζζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 4. Σα απνηειέζκαηα 

αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.21. 

Ζ νκάδα 5 είρε ηνλ κεγαιχηεξν ζρεηηθφ βαζκφ επρέξεηαο (91), κεηά ηελ νκάδα 4. 

Αθνινχζεζαλ κε ηε ζεηξά ε νκάδα 1 (81), ε νκάδα 6 (73), ε νκάδα 2 (55) θαη ηέινο ε νκάδα 

3 κε βαζκφ 45.                      
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Πίλαθαο 5.22. ρεηηθφο βαζκφο επρέξεηαο θάζε νκάδαο 

Οκάδα ρεηηθόο βαζκόο επρέξεηαο 

1 82 

2 55 

3 45 

4 100 

5 91 

6 73 

 

5.2.4.2. Βαζκνινγία ζπλνιηθήο θαη ζρεηηθήο επειημίαο 

Ζ βαζκνιφγεζε ηεο επειημίαο πξνέθπςε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 

εληάρζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θάζε νκάδαο. Οη θαηεγνξίεο απηέο βαζίδνληαλ ζηνλ αξηζκφ 

ησλ πξάμεσλ, ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηειάκβαλε ην θάζε πξφβιεκα. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο επειημίαο γηα θάζε νκάδα 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 5.23. Απφ ηα δνζέληα ζηνηρεία γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

νη νκάδεο κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνβιεκάησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ήηαλ ε 2 θαη ε 

5 θαη ν βαζκφο επρέξεηαο ήηαλ ίζνο κε 6. ιεο νη ππφινηπεο νκάδεο δεκηνχξγεζαλ ηνλ ίδην 

αξηζκφ θαηεγνξηψλ. 

 

Πίλαθαο 5.23. Βαζκφο επειημίαο ηεο θάζε νκάδαο 

Οκάδα Βαζκόο επειημίαο 

1 3 

2 5 

3 3 

4 3 

5 5 

6 3 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο βαζκνινγίαο ηεο επειημίαο πξαγκαηνπνηήζεθε φπσο ηεο 

ζρεηηθήο επρέξεηαο. Γειαδή, ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο 

αληηζηνηρνχζαλ ηα πξνβιήκαηά ηεο, έιαβε ζρεηηθή βαζκνινγία 100 γηα ηελ επειημία. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη νκάδεο απηέο ήηαλ ε 2 θαη ε 5, θαζψο δεκηνχξγεζαλ ηνλ ίδην αξηζκφ 

θαηεγνξηψλ. Οη ππφινηπεο ζρεηηθέο βαζκνινγίεο ηεο επειημίαο πξνζδηνξίζηεθαλ ζε ζρέζε κε 
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ηηο νκάδεο απηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα 3 δηαηχπσζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ, θη επνκέλσο ε ζρεηηθή βαζκνινγία ηεο επειημίαο ήηαλ 60 [(3/5)  100]. 

                              

Πίλαθαο 5.24. ρεηηθφο βαζκφο επειημίαο θάζε νκάδαο 

Οκάδα ρεηηθόο βαζκόο επειημίαο 

1 60 

2 100 

3 60 

4 60 

5 100 

6 60 

 

5.2.4.3. Βαζκνινγία ζπλνιηθήο θαη ζρεηηθήο πξωηνηππίαο 

Ζ πξσηνηππία είλαη απφ ηε θχζε ηεο ζρεηηθή θαη ππάξρεη αλάγθε πξνθαζνξηζκνχ ηεο 

πξνυπφζεζεο ηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πξσηφηππα ζεσξήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ απφ ην πνιχ δχν νκάδεο (33,3%).  Σν ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πξνέθπςε ήηαλ 9. 

ε θάζε θαηεγνξία, ππνινγίζζεθε ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ θαηαζθεχαζε πξνβιήκαηα 

ηέηνηνπ ηχπνπ. Σα πξνβιήκαηα κεδεληθνχ θαη ελφο βήκαηνο δελ ζεσξήζεθαλ πξσηφηππα θαη 

έιαβαλ βαζκφ πξσηνηππίαο ίζν κε 0. ηνλ Πίλαθα 5.25, θαηαγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ησλ νκάδσλ. 

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, απφ ηηο πέληε θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ πνιιαπιψλ βεκάησλ νη ηέζζεξηο ζεσξήζεθαλ πξσηφηππεο, θαζψο ηέζεθαλ απφ 

ιηγφηεξεο απφ ηξεηο νκάδεο. πγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχζε 

πνιιαπιά βήκαηα επίιπζεο θαη θαηά ηελ νπνία νη νκάδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δεδνκέλα ηεο 

δνζείζαο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ήηαλ κεγαιχηεξνο ηνπ 2 θαη κηθξφηεξνο ή 

ίζνο ηνπ 4, απνηέιεζε ηελ πην θνηλή θαηεγνξία ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

νκάδσλ θαη, ζπλεπψο, δελ ζεσξήζεθε πξσηφηππε. 

 

Πίλαθαο 5.25. Καηεγνξίεο πξνβιεκάησλ θαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ θαηαζθεχαζε πξνβιήκαηα ηέηνηνπ 

ηχπνπ 

Καηεγνξία πξνβιεκάηωλ Αξηζκόο νκάδωλ 

Πνιιαπιώλ βεκάηωλ-Απνδνρήο δεδνκέλωλ-

Αξηζκόο δεδνκέλωλ <=2 

1 
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Πνιιαπιώλ βεκάηωλ-Απνδνρήο δεδνκέλωλ-

Αξηζκόο δεδνκέλωλ >2 θαη <=4 

5 

Πνιιαπιώλ βεκάηωλ-Απνδνρήο 

δεδνκέλωλ_Αξηζκόο δεδνκέλωλ >4 

2 

Πνιιαπιώλ βεκάηωλ-Δηζαγωγήο δεδνκέλωλ-

Αξηζκόο δεδνκέλωλ >2 θαη <=4 

2 

Πνιιαπιώλ βεκάηωλ-Δηζαγωγήο δεδνκέλωλ-

Αξηζκόο δεδνκέλωλ >4 

2 

 

Ο ζπλνιηθφο βαζκφο πξσηνηππίαο ηεο θάζε νκάδαο,  πξνέθπςε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ πνπ θαηαζθεχαζε. Αλαιπηηθφηεξα, ε νκάδα 6 δεκηνχξγεζε ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ (7) κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

(Πίλαθαο 5.26). ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε νκάδα 5, ε νπνία δηαηχπσζε ηέζζεξα 

πξσηφηππα πξνβιήκαηα, ελψ απφ έλα πξσηφηππν πξφβιεκα δεκηνχξγεζαλ νη νκάδεο 2 θαη 3. 

ζνλ αθνξά ηηο νκάδεο 1 θαη 4, δελ θαηαζθεχαζαλ θαλέλα πξσηφηππν πξφβιεκα.  

 

Πίλαθαο 5.26. Βαζκφο πξσηνηππίαο θάζε νκάδαο 

Οκάδα Βαζκόο πξωηνηππίαο 

1 0 

2 1 

3 1 

4 0 

5 4 

6 7 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, απνηεινχλ παξαδείγκαηα 

πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ. Ζ νκάδα 5 θαηαζθεχαζε ην εμήο πξφβιεκα: «Ζ γηαγηά Adolf 

ζέιεη λα πιεξψζεη γηα ηηο δηαθνπέο ηεο θφξεο ηεο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Ζ θφξε έρεη 

ηξηκειή νηθνγέλεηα: ηε κεηέξα Paździoch, ηνλ παηέξα Dudzian  θαη ηελ θφξε Popek. Σν 

δσκάηην γηα 2 άηνκα θνζηίδεη 2000 διφηη θαη ην δσκάηην γηα ηξία άηνκα θνζηίδεη 2 θνξέο 

παξαπάλσ. Δπίζεο, έρνπλ κηα γάηα ηνλ Ogoras θαη ρξεηάδεηαη λα πιεξψζνπλ γηα ηε δηακνλή 

ηεο 50 διφηη. ρεδηάδνπλ λα πάλε ζηνλ Παξζελψλα. Σν εηζηηήξην γηα ηνπο ελειίθνπο θνζηίδεη 

20 διφηη θαη γηα ην παηδί 10 διφηη. Πφζν είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο;» (Δηθφλα 5.21). Σν 
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ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα απαηηεί πνιιαπιά βήκαηα γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Οη καζεηέο δελ 

πεξηνξίζηεθαλ ζηα δεδνκέλα ηεο δνζείζαο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά αμηνπνηψληαο ην πιαίζην 

πνπ ηνπο δφζεθε, ηνλ Παξζελψλα, εηζήγαγαλ λέα δηθά ηνπο δεδνκέλα. Δπηπιένλ, ην 

πξφβιεκα πεξηείρε πνιιά δεδνκέλα, θαη κάιηζηα έλα δεδνκέλν δηλφηαλ κε ηε κνξθή ζρέζεο 

(ηηκή ηξίθιηλνπ δσκαηίνπ= 2  ηηκή δίθιηλνπ δσκαηίνπ). 

 

 

Δηθφλα 5.21. Παξάδεηγκα πξσηφηππνπ πξνβιήκαηνο (1) 

 

 Ζ νκάδα 2 δηαηχπσζε ην εμήο πξσηφηππν πξφβιεκα: «Πνην είλαη ην εκβαδφλ ηνπ 

Θφινπ;» (Δηθφλα 5.22). Ζ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πξνυπνζέηεη ηε κέηξεζε 

ηεο αθηίλαο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε κέηξα κε βάζε ηε δνζείζα θιίκαθα. 

Έπεηηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ εχξεζεο εκβαδνχ 

θχθινπ. Σν ελ ιφγσ πξφβιεκα, απνηέιεζε ην κνλαδηθφ πξφβιεκα πνιιαπιψλ βεκάησλ κε 

αξηζκφ δεδνκέλσλ ίζν κε 2. Παξάιιεια, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ πνισληθψλ ζρνιείσλ, νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ δελ 

δηδάζθνληαη ην εκβαδφλ ηνπ θχθινπ. Οπφηε, ην παξφλ πξφβιεκα ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε 

λέαο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο. 
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Δηθφλα 5.22. Παξάδεηγκα πξσηφηππνπ πξνβιήκαηνο (2) 

 

Δθηφο απφ ηνλ ζπλνιηθφ βαζκφ πξσηνηππίαο γηα θάζε νκάδα, ππνινγίζζεθε θαη ν 

βαζκφο ζρεηηθήο πξσηνηππίαο. Ζ νκάδα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξσηφηππσλ 

πξνβιεκάησλ βαζκνινγήζεθε κε 100 ζηελ πηπρή ηεο πξσηνηππίαο. Γειαδή, ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία γηα ηελ πξσηνηππία ηεο νκάδαο 6 ήηαλ 7 θαη ε ζρεηηθή βαζκνινγία ήηαλ 100. 

πλεπψο, νη ζρεηηθέο βαζκνινγίεο ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ θαζνξίζζεθαλ κε βάζε ην βαζκφ 

ηεο νκάδαο 6. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.27. 

 

Πίλαθαο 5.27. ρεηηθφο βαζκφο πξσηνηππίαο θάζε νκάδαο 

Οκάδα ρεηηθόο βαζκόο πξωηνηππίαο 

1 0 

2 14 

3 14 

4 0 

5 57 

6 100 

 

5.2.4.4. πλνιηθή βαζκνινγία δεκηνπξγηθόηεηαο  

Ο Πίλαθαο 5.28 παξνπζηάδεη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο θάζε νκάδαο ζε 

θαζεκία απφ ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

 

Πίλαθαο 5.28. ρεηηθνί βαζκνί θάζε νκάδαο αλά πηπρή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

Οκάδα Δπρέξεηα Δπειημία Πξωηνηππία 

1 82  60 0 

2 55  100 14 

3 45 60 14 

4 100 60 0 

5 91 100 57 

6 73 60 100 
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Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαζνξίζζεθε απνδίδνληαο έλαλ 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζε θαζεκία απφ ηηο ηξεηο ζρεηηθέο βαζκνινγίεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο 

ζρεηηθέο βαζκνινγίεο ηεο επρέξεηαο θαη ηεο επειημίαο απνδφζεθε ν ζπληειεζηήο 0,3 θαη ζηε 

ζρεηηθή βαζκνινγία γηα ηελ πξσηνηππία ν ζπληειεζηήο 0,4, θαζψο ζεσξήζεθε 

ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. ηνλ Πίλαθα 5.29 θαηαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα θάζε νκάδα. 

 

                    Πίλαθαο 5.29. πλνιηθή βαζκνινγία δεκηνπξγηθφηεηαο θάζε νκάδαο 

Οκάδα πλνιηθή βαζκνινγία δεκηνπξγηθόηεηαο 

1 42,6 

2 52,1 

3 37,1 

4 48 

5 80,1 

6 79,9 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε νκάδα κε ηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ ε νκάδα 5 (80,1). Αλαιπηηθφηεξα, ε νκάδα 

θαηαζθεχαζε κεγάιν αξηζκφ πξνβιεκάησλ (10) θαη ήηαλ ε δεχηεξε νκάδα κε ηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ επρέξεηαο. ζνλ αθνξά ηελ επειημία, ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε 

ρσξίζηεθαλ ζε πέληε θαηεγνξίεο, ζπγθεληξψλνληαο ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ επειημίαο. 

Παξάιιεια, ν βαζκφο πνπ έιαβε ζηελ πξσηνηππία ήηαλ 4 θαη απνηέιεζε ηνλ δεχηεξν 

κεγαιχηεξν βαζκφ. Με κηθξή δηαθνξά απφ ηελ νκάδα 5, ε δεχηεξε νκάδα  κε ηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ ε νκάδα 6 (79,9). Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

θαηαζθεχαζε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ (7), κε αξθεηή δηαθνξά 

έλαληη ηεο νκάδαο 5 πνπ θαηαζθεχαζε ηέζζεξα. Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε 8 δηαθνξεηηθά 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία εληάρζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ. Σξίηε ζηελ θαηάηαμε 

ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ ε νκάδα 2 κε βαζκφ 52,1. Ο βαζκφο πνπ 

έιαβε παξνπζίαζε κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηνλ βαζκφ  ηεο νκάδαο 5 θαη 6 αληίζηνηρα. Ζ 

νκάδα 2 θαηαζθεχαζε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ πξνβιεκάησλ (6), ηα νπνία, σζηφζν, 

εληάρζεθαλ ζε πέληε θαηεγνξίεο, απνηειψληαο ηελ νκάδα κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ επειημίαο 

καδί κε ηελ νκάδα 5. Ο βαζκφο δεκηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο 4 ήηαλ ίζνο κε 48 θαη θαηέιαβε 

ηελ ηέηαξηε ζέζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα δεκηνχξγεζε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 



 

 

106 

 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία θαηαηάρζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Χζηφζν, θαλέλα πξφβιεκα ηεο 

δελ ζεσξήζεθε πξσηφηππν θαη ζπλεπψο, ν βαζκφο πξσηνηππίαο πνπ έιαβε ήηαλ 0. Σελ 

νκάδα 4 αθνινχζεζε ε νκάδα 1 κε κηθξή ζρεηηθά δηαθνξά (42,6). Ζ νκάδα 1, απνηέιεζε ηελ 

ηξίηε νκάδα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνβιεκάησλ, φκσο, φπσο θαη ε νκάδα 4, δελ 

θαηαζθεχαζε θαλέλα πξσηφηππν πξφβιεκα. Σελ ηειεπηαία ζέζε ζηνλ πίλαθα ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαηέιαβε ε νκάδα 3. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα δηαηχπσζε 

κφιηο πέληε πξνβιήκαηα θαη θαηείρε ηνλ ρακειφηεξν βαζκφ επειημίαο. Δπηπιένλ, ηα 

πξνβιήκαηά ηεο εληάρζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ θαη θαλέλα δελ ζεσξήζεθε 

πξσηφηππν. 

ζνλ αθνξά ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο 5 θαη 6 ελεπιάθεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

σζηφζν, νη δηαθνξέο ζηνλ βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο ήηαλ ακειεηέεο. Σνλ κηθξφηεξν 

βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο δηέζεηε ε νκάδα 3 (37,1), ε νπνία αζρνιήζεθε κε ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ Παξζελψλα, ρσξίο σζηφζν λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεγάιε δηαθνξά έλαληη ηεο 

νκάδαο 4 πνπ θαηέιαβε ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηεο Αξραίαο Αγνξάο (48). Γηα ηηο νκάδεο ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ, ππνινγίζζεθε ν κέζνο 

φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο. Ο κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο νκάδεο ηεο 

Αξραίαο Αγνξάο ήηαλ 60, έλαληη 53,3 πνπ ήηαλ ν κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ δεκηνπξγηθφηεηαο 

ησλ νκάδσλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παξζελψλα. Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, φηη ην 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην πνπ δφζεθε ζηηο νκάδεο δελ απνηέιεζε παξάγνληα επηξξνήο ηνπ βαζκνχ 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 
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6. πκπεξάζκαηα- πδήηεζε 

ηελ παξνχζα έξεπλα νη καζεηέο θιήζεθαλ λα θαηαζθεπάζνπλ δηθά ηνπο πξσηφηππα 

πξνβιήκαηα αμηνπνηψληαο σο πιαίζην ηελ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία.  Πνιιά καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα ήηαλ παξφκνηα κε εθείλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ελψ αξθεηά παξνπζίαδαλ 

νκνηφηεηεο κε ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, νξηζκέλεο νκάδεο δεκηνχξγεζαλ πξσηφηππα θαη αλνηρηά 

πξνβιήκαηα πνπ επέηξεπαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Bonotto θαη Del Santo (2015). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζε αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίζζεθαλ σο πξσηφηππα, νη νκάδεο 

απνκαθξχλζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην δνζέλ πιαίζην θαη εηζήγαγαλ αξθεηά δηθά ηνπο 

δεδνκέλα. 

Απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο. δηαπηζηψλεηαη φηη φιεο νη 

νκάδεο θαηαζθεχαζαλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη κφλν έλα πξφβιεκα ραξαθηεξίζζεθε σο 

κε καζεκαηηθφ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ αθνξνχζε ζε επηιχζηκα πξνβιήκαηα, 

θαζψο ν αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ επηδέρνληαλ ιχζε ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. πλεπψο, 

κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο πέκπηεο ηάμεο δελ γλσξίδνπλ 

κφλν ηη είλαη έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα, αιιά είλαη, επίζεο, ηθαλνί λα θαηαζθεπάζνπλ 

θαηάιιεια καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη oη Bonotto θαη Del 

Santo (2015), νη νπνίνη ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ δηαπίζησζαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ ηεο έθηεο ηάμεο ήηαλ ζε ζέζε λα δηαηππψλνπλ επηιχζηκα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 

ε κειέηε ησλ Silver θαη Cai (1996), νη καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο θαηάθεξαλ, επίζεο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ κεγάιν αξηζκφ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Χζηφζν, ην 25% ησλ 

πξνβιεκάησλ δελ δηέζεηαλ καζεκαηηθφ πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηε κε 

πξνεγνχκελε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ. 

ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ πξνβιεκάησλ, ππήξμαλ πξνβιήκαηα πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζην πιαίζην πνπ ηνπο δφζεθε. πγθεθξηκέλα, νξηζκέλεο νκάδεο δελ 

αμηνπνίεζαλ ηα ζηνηρεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηαζθεχαζαλ δηθά ηνπο πξνβιήκαηα κε 

εμ νινθιήξνπ λέα δεδνκέλα. Σα πξνβιήκαηα απηά, φκσο, ήηαλ ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεκηνπξγεζέλησλ πξνβιεκάησλ. Δπνκέλσο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

καζεηέο κπφξεζαλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ην πιαίζην πνπ ηνπο δφζεθε θαη λα ζπλδπάζνπλ 

ηα δεδνκέλα ηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν πιαίζην ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Ηζηνξίαο, δειαδή, δελ απνκάθξπλε ηνπο καζεηέο απφ ηελ θαηαζθεπή 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ, βέβαηα, δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ κεγάιν 
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αξηζκφ καζεκαηηθψλ επηιχζηκσλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνχξγεζαλ νη επηκέξνπο νκάδεο. Ζ 

έληαμε ηεο Ηζηνξίαο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο παξείρε, ελδερνκέλσο, έλα 

ρξήζηκν πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ θαη ηε καζεκαηηθνπνίεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο εμεηάζζεθαλ νη πηπρέο ηεο ηεο, 

επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο. Σα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπιινγηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο έδεημαλ φηη νη επηκέξνπο νκάδεο δηέθεξαλ σο πξνο ην βαζκφ 

δεκηνπξγηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα κε ηνλ ρακειφηεξν βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηελ νκάδα κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Οη νκάδεο 

ήηαλ νκνηνγελείο σο πξνο ην επίπεδν καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο πεξηειάκβαλαλ 

καζεηέο κε ρακειή, κέηξηα θαη πςειή βαζκνινγία ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Χζηφζν, 

ε νκνηνγελήο ζχλζεζε ησλ νκάδσλ δελ ζπληέιεζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ βαζκνχ 

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη φηη ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα, ελδερνκέλσο, δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ν Jensen (1973), ν 

νπνίνο δηαπίζησζε ηελ χπαξμε κε ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ καζεκαηηθή επίδνζε. Σα εχξεκαηα ηνπ Haylock (1997) είλαη, 

επίζεο, ζχκθσλα κε απηή ηε κειέηε, ν νπνίνο παξαηήξεζε ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ ζηε βαζκνινγία ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο καζεηψλ κε παξφκνηα 

καζεκαηηθή ηθαλφηεηα. Παξφκνηα απνηέιεζκα εληνπίζηεθαλ ζε κειέηε ησλ Baran, Erdogan 

θαη Cakmak (2011), ε νπνία έδεημε ηελ χπαξμε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηελ καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα. Γηαπηζηψλεηαη, ζπλεπψο, 

φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηελ καζεκαηηθή επίδνζε. Χζηφζν, άιινη εξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε καζεκαηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ππνζηεξίδνπλ φηη δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (Bahar & Maker, 2011⸱Sak & Maker, 2006⸱Silver, 1997). Μηα δηαθνξεηηθή 

εξκελεία ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δεκηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ίζσο, λα απνηειεί 

ην πιαίζην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο. Ζ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ αμηνπνηψληαο σο πιαίζην 

ηελ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία, κπνξεί λα κελ απνηέιεζε θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία 

πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο ελδηαθέξνληνο αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο. 

Οη επηκέξνπο νκάδεο ελεπιάθεζαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο πξνο ην 

ηζηνξηθφ πεξηερφκελν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ βαζκνχ ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 
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κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο δχν δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δελ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Αλαιπηηθφηεξα, ν κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ νκάδσλ πνπ εξγάζζεθαλ ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θπκάλζεθε ζηα ίδηα 

επίπεδα. πλεπψο, νη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο δελ 

επεξέαζαλ ην βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο. Απηφ, ίζσο, ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν 

δξαζηεξηφηεηεο εκπεξηείραλ ηηο ίδηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. πγθεθξηκέλα, θαη νη δχν 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηειάκβαλαλ κηα εηθφλα ζηελ νπνία δηλφηαλ ε θιίκαθα θαη νη δηαζηάζεηο 

αλαθέξνληαλ ή κπνξνχζαλ λα κεηξεζνχλ απφ ηνπ ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Οη επξείεο θαηεγνξίεο 

ησλ πξνβιεκάησλ ησλ νκάδσλ αθνξνχζαλ ζε πξνβιήκαηα εχξεζεο εκβαδνχ ή πεξηκέηξνπ, 

εχξεζε απφζηαζεο, θαζψο θαη ππνινγηζκνχ θφζηνπο εηζηηεξίσλ.  

πλνπηηθά, νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη νκάδεο δηέθεξαλ σο πξνο ηνλ βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο, κε 

απνηέιεζκα λα δηαπηζησζεί, ε ελδερφκελε απνπζία ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ καζεκαηηθή 

επίδνζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην δηαθνξεηηθφ πιαίζην δελ 

ζπλέβαιε ζηελ παξνπζία δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηνλ βαζκφ 

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεηαη ην κηθξφ δείγκα ησλ ππνθεηκέλσλ, 

θαζψο νη καζεηέο πνπ ελεπιάθεζαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο πξνβιεκάησλ ήηαλ 23. 

Παξάιιεια, ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξέκβαζεο δελ επέηξεςε ηελ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηεο ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε άιινπο παξάγνληεο. 

Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ήηαλ ε γιψζζα, θαζψο φια ηα πξνβιήκαηα κεηαθξάζηεθαλ 

απφ ηελ πνισληθή γιψζζα ζηελ αγγιηθή, θη έπεηηα ζηελ ειιεληθή. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

πηζηήο απφδνζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ νκάδσλ, ελδέρεηαη, λα ππήξμαλ παξαιείςεηο σο πξνο 

ηελ αθξηβή απφδνζε ησλ αξρηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο νη κεηαθξάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ έλα άηνκν. 

ην κέιινλ πξνηείλεηαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο 

πξνβιήκαηνο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί επαξθψο ε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Παξάιιεια, ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο, 

ψζηε λα εμεηαζζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα (π.ρ. καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη ραξηζκαηηθφηεηα). Δπηπιένλ, 

ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κέζα ζε κηα νκάδα θαηά 

ηελ εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Πνιιέο θνξέο ην 

απνηέιεζκα θάπνηαο νκάδαο νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ελφο αηφκνπ θαη δελ είλαη 

απφξξνηα ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ύλνιν πξνβιεκάηωλ 

Οκάδα 1ε 

1.1 Ο Άληακ θαη ν παηέξαο ηνπ επηζθέθζεθαλ ηνλ Παξζελψλα θαη ζα ήζειαλ λα μέξνπλ 

πνην είλαη ην εκβαδφλ νιφθιεξνπ ηνπ Παξζελψλα.   

1.2 Ζ ζηέγε καδί κε ηηο κηθξέο θνιφλεο έρνπλ χςνο  7,619 κέηξα. σζηφ ή Λάζνο; 

 

1.3 Ζ ζηέγε καδί κε ηηο κεγάιεο θνιφλεο έρνπλ 15,538 κ. χςνο. σζηφ ή Λάζνο; 

1.4 Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο νιφθιεξνπ ηνπ Παξζελψλα;  

1.5 Πφζν κεγάιν είλαη ην άγαικα ηεο Αζελάο;  

1.6 Πφζα εθαηνζηά έρνπλ νη κηθξέο θνιφλεο καδί;  

1.7 Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο νιφθιεξνπ ηνπ Παξζελψλα. Καζψο ν έλαο ηνίρνο είλαη 35 κ. 

θαη ν δεχηεξνο είλαη 66,5 κ.  

1.8 Πφζν ςειή είλαη κηα κεγάιε θνιφλα;  

1.9 Σν εκβαδφλ ηνπ Παξζελψλα είλαη 232,75 η.κ. σζηφ ή Λάζνο;  

1.10 Πφζεο θνιφλεο ππάξρνπλ ζπλνιηθά ζηνλ Παξζελψλα; 

Οκάδα 2ε 

2.1 Πνην είλαη ην εκβαδφλ ηνπ Θφινπ;  

2.2 Πφζε ψξα ρξεηάδεηαη γηα λα πεξπαηήζεηο απφ ηελ Πνηθίιε ηνά ζηελ Ζιηαία;  

2.3 Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ (λνχκεξν 1 ζηνλ ράξηε), ηνπ 

παιηνχ Βνπιεπηεξίνπ (λνχκεξν 8 ζηνλ ράξηε) θαη ηνπ θαηλνχξγηνπ Βνπιεπηεξίνπ 

(λνχκεξν 9 ζηνλ ράξηε);  

2.4 O Darek, o Marek θαη ν Damian ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ην θηίξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

(λνχκεξν 1 ζηνλ ράξηε) θαη ηνλ Δλλεάθξνπλν (λνχκεξν 3 ζηνλ ράξηε). Πφζε ψξα 

ρξεηάδεηαη λα πεξπαηήζνπλ;  

2.5 Σν εηζηηήξην γηα ηελ Αξραία Αγνξά θνζηίδεη 10 διφηη. Πφζν πιήξσζε κηα θπξία γηα 20 

άηνκα; (ε θπξία κπνξεί λα είλαη κηα δαζθάια) 

2.6  Ήηαλ 3 ηνπξίζηεο ζηελ Αγνξά, νη νπνίνη ήζειαλ λα πάλε ζ’ έλα καγαδί (λνχκεξν 15). 

Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ζηνλ λαφ ηνπ Ζθαίζηνπ (Ζθαίζηεηνλ) (λνχκεξν 10). Ο δεχηεξνο 
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ηνπξίζηαο ήηαλ ζην Nνκηζκαηνθνπείν (λνχκεξν 2) θαη ν ηξίηνο ηνπξίζηαο ήηαλ ζηελ 

Ζιηαία (λνχκεξν 5). Πφζα κέηξα ζπλνιηθά ρξεηάδεηαη λα πεξπαηήζνπλ φηαλ γλσξίδνπλ 

φηη 100 κέηξα είλαη 4,5 εθαηνζηά ζηνλ ράξηε;  

2.7 Πφζα ηεηξαγσληθά κέηξα είλαη νιφθιεξε ε Αγνξά; 

2.8 Πφζε είλαη ε απφζηαζε απφ ηνλ Ναφ ηνπ Ζθαίζηνπ (λνχκεξν 10) ζηελ Πνηθίιε ηνά 

(λνχκεξν 14) θαη κεηά ζ’ έλα καγαδί (λνχκεξν 10) θαη ζηελ Αθξφπνιε;  

2.9 Ο Tomek κε ηε κεηέξα ηνπ άξρηζαλ ηελ επίζθεςε απφ ην Ννκηζκαηνθνπείν (λνχκεξν 

2). Μεηά, πήγαλ κέζα απφ δψλε ηεο Αθξφπνιεο ζην θηίξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ (λνχκεξν 

1). Πφζα κέηξα πεξπάηεζαλ καδί;  

2.10 ε κηα ζρνιηθή εθδξνκή ε δαζθάια νξγάλσζε κηα εθδξνκή: μεθηλψληαο απφ ην ζεκείν 

3, δηαζρίδνληαο ηα ζεκεία 4 θαη 5, ζηξίβνληαο δεμηά ζην ζεκείν 12. κσο, ε Νίλα πήγε 

ζηε δεχηεξε θαηεχζπλζε θη έθηαζε ην ζεκείν 13. Σν γθξνππ πήγε κέζα απφ ηελ 

Αθξφπνιε θαη ζηάζεθε ζηελ είζνδν 3. Ζ Νίλα γχξηζε πίζσ θαη πήγε κέζα απφ ηελ 

Αθξφπνιε, έζηξηςε θαη πήγε ζηελ είζνδν 3, φπνπ φιε ε νκάδα ηελ πεξίκελε. Πφζα 

κέηξα παξαπάλσ έθαλε ε Νίλα απφ ηελ νκάδα ηεο;  

Οκάδα 3ε 

3.1 Ση χςνο έρεη κηα θνιφλα; 

3.2 Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ Παξζελψλα;  

3.3 Πνην είλαη ην εκβαδφλ ηνπ Παξζελψλα; 

3.4 Πφζεο θνιφλεο έρεη ν Παξζελψλαο; 

3.5 Ζ Ακέιθα ζηέθεηαη δίπια ζην Άγαικα ηεο Αζελάο θαη ζέιεη λα θάλεη έλαλ θχθιν 

γχξσ απφ ηνλ Παξζελψλα. Ξέξεη φηη γηα λα πεξπαηήζεηο 1 κέηξν ρξεηάδεηαη 1 

δεπηεξφιεπην, πφζε ψξα ζα ηεο πάξεη;  

Οκάδα 4ε 

4.1 ε πνην ιφθν βξίζθεηαη ην Ζθαίζηεηνλ;  

4.2 Πφζεο νδνί ππάξρνπλ; 

4.3 Ζ Αζελά γπξλάεη ζπίηη απφ ηε Βαζηιηθή ηνά (λνχκεξν 13 ζηνλ ράξηε) κέζσ ηεο νδνχ 

(16 ζηνλ ράξηε). Πφζα κέηξα είλαη απηή ε νδφο;  

4.4 Ζ Μαξγαξίηα πεξπαηάεη κέζα απφ ηνλ Δλλεάθξνπλν (λνχκεξν 3 ζηνλ ράξηε) δίπια 

ζηελ Ζιηαία (λνχκεξν 5 ζηνλ ράξηε). Πφζα κέηξα πεξπάηεζε;  

4.5 Πφζα κέηξα είλαη ε νδφο Παλαζήλαηα; 

4.6 Τπνιφγηζε ην εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ λνχκεξν 4. 

4.7 Τπνιφγηζε ηα νξζνγψληα θηίξηα. Πφζα είλαη; 
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4.8 Γηαηί ν Δλλεάθξνπλνο (λνχκεξν 3 ζηνλ ράξηε) είλαη νξζνγψλην; 

4.9 Πνην θηίξην έρεη ηε κεγαιχηεξε πεξίκεηξν; 

4.10 Πνην είλαη ην ζρήκα ηνπ ράξηε; (νιφθιεξε ε Αγνξά;) 

4.11 Πφζα κέηξα πξέπεη λα πεξπαηήζεηο γηα λα παο απφ ην θηίξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ- 

(λνχκεξν 1 ζηνλ ράξηε) ζην Ννκηζκαηνθνπείν (λνχκεξν 2), ππνζέηνληαο φηη 4,5 

εθαηνζηά ζηνλ ράξηε είλαη 100 κέηξα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

4.12 Πνηνο είλαη ν πην ζχληνκνο δξφκνο απφ ην ηξαηεγείν (λνχκεξν 16) πξνο ηα καγαδηά 

(λνχκεξν 15). Πφζν καθξχο είλαη; 

4.13 Οη Εosia, Gosia θαη Tosia πήγαλ κηα εθδξνκή ζηελ Διιάδα. Ήζειαλ λα αγνξάζνπλ 

κεξηθά ζνπβελίξο ζηα καγαδηά. ηα θνξίηζηα άξεζε πεξηζζφηεξν ην ζρήκα ηνπ 

Παξζελψλα ζε θιίκαθα 1/1000. Κφζηηδε 25 επξψ. Πφζν θνζηίδεη ζε διφηη, 

γλσξίδνληαο φηη 1 επξψ = 4 διφηη πεξίπνπ. Έρνπλ αξθεηά ιεθηά εάλ μέξνπκε φηη έρνπλ 

καδί 90 διφηη;  

Οκάδα 5ε 

5.1 Πνην είλαη ην χςνο ζηεο ζηέγεο θαη ησλ κηθξψλ θνινλψλ;  

5.2 Ζ νηθνγέλεηα Markiewicz ήζειε λα πάεη ζηνλ Παξζελψλα λα δνμάζεη ηε ζεά Αζελά.  

Σν εηζηηήξην θνζηίδεη 10 διφηη θαη ην εηζηηήξην ηνπ παηδηνχ 5 διφηη. Πφζν ζα πιεξψζεη 

ε νηθνγέλεηα Markiewicz γηα ηνπο γνλείο θαη ηα 4 παηδηά; 50 διφηη είλαη αξθεηά; 

5.3 Ζ θπξία Wong ζέιεη λα θάλεη κηα έθπιεμε ζηνπο γείηνλέο ηεο θαη ηνπο πξνζθαιεί ζε 

κηα εθδξνκή ζηνλ Παξζελψλα. Σα εηζηηήξηα ήηαλ θζελά, φκσο δπζηπρψο ππήξρε 

αλαθαίληζε θαη ηα εηζηηήξηα έγηλαλ αθξηβφηεξα. Πφζν ζα πιεξψζεη ε θπξία Wong γηα 

3 ελειίθνπο θαη 5 παηδηά, εθφζνλ ην παηδηθφ εηζηηήξην θνζηίδεη 50 διφηη θαη ησλ 

ελειίθσλ 220; 

5.4 Σν άγαικα ηεο Αζελάο είλαη ηνπνζεηεκέλν 2 ρηιηφκεηξα απφ ηελ είζνδν θαη νιφθιεξν 

ην θηίξην είλαη 4 ρκ  4 ρκ. Πφζν ρξεηάδεηαη γηα λα πεξπαηήζεηο γχξσ απφ φιν ην 

θηίξην;  

5.5 Ζ Μάγηα κε ηε θίιε ηεο πήγαλ ζηνλ Παξζελψλα. Έρνπλ 3 ψξεο γηα ην ιεσθνξείν. Θα 

πξνιάβνπλ ηα θνξίηζηα λα πεξπαηήζνπλ 5 ρκ;  

1 ρκ = 15 ιεπηά 

5.6 Πφζν χςνο έρνπλ νη θνιφλεο;  

5.7 Ζ γηαγηά Adolf ζέιεη λα πιεξψζεη γηα ηηο δηαθνπέο ηεο θφξεο ηεο θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηεο. Ζ θφξε έρεη ηξηκειή νηθνγέλεηα: ηε κεηέξα Paździoch, ηνλ παηέξα Pudzian  θαη 

ηελ θφξε Popek. Σν δσκάηην γηα 2 άηνκα θνζηίδεη 2000 διφηη θαη ην δσκάηην γηα ηξία 
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άηνκα θνζηίδεη 2 θνξέο παξαπάλσ. Δπίζεο, έρνπλ κηα γάηα ηνλ Ogoras θαη ρξεηάδεηαη 

λα πιεξψζνπλ γηα ηε δηακνλή ηεο 50 διφηη. ρεδηάδνπλ λα πάλε ζηνλ Παξζελψλα. Σν 

εηζηηήξην γηα ηνπο ελειίθνπο θνζηίδεη 20 διφηη θαη γηα ην παηδί 10 διφηη. Πφζν είλαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο;  

5.8 Πνην είλαη ην χςνο ησλ κηθξψλ θαη κεγάισλ θνινλψλ καδί; 

5.9 Ζ θφξε Popek θη ν παηέξαο ηεο Dudzian ζέινπλ λα πάλε ζ’ έλαλ αγψλα κπνμ. Σα 

εηζηηήξηα θνζηίδνπλ 10 διφηη. Θέινπλ λα πάξνπλ καδί έλαλ ηεο θίιν ηεο Popek- 

Janusz.  Πφζν ζα θνζηίζνπλ φια ηα εηζηηήξηα;  

5.10 Πνην είλαη ην εκβαδφλ ηνπ λανχ;  

5.11 Πνην είλαη ην εκβαδφλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ λανχ;  

5.12 Πνην είλαη ην χςνο ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο;  

5.13 Οιφθιεξε ε νηθνγέλεηα ηνπ Edek ήζειε λα πάεη ζηνλ Παξζελψλα. Ζ νηθνγέλεηα είλαη: 

ε κεηέξα Ed, ν παηέξαο Δd θαη ν γηνο Eddy. Σν εηζηηήξην γηα ηνπο ελειίθνπο θνζηίδεη 

1000000 διφηη θαη γηα ην παηδί 100 διφηη. Θέινπλ λα δνμάζνπλ ηελ Αζελά θαη ηα 

θεξηά θνζηίδνπλ 30000 διφηη ην έλα. Κάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζέιεη λα αλάςεη έλα 

θεξί. Πφζν ζα πιεξψζνπλ γηα φια; 

5.14 Ζ κεηέξα Janina θαη ν παηέξα Bogdan ζέινπλ λα πάλε γηα κηα εβδνκάδα ζηελ Διιάδα. 

Οη θφξεο ηνπ (δχν) δελ ζέινπλ λα πάλε. Μηα ληαληά γηα παηδηά θνζηίδεη 0,50 διφηη γηα 

24 ψξεο. Πφζν ζα πιεξψζνπλ γηα ηελ ληαληά νη γνλείο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα 

απνπζηάδνπλ;   

5.15 Έλαο άληξαο έηξσγε κπαλάλεο. Αθνχ έθαγε κεξηθέο έλαο αζηπλνκηθφο ήξζε ζε απηφλ 

θαη ηνπ είπε φηη ην πξφζηηκν επεηδή έθαγε κηα κπαλάλα είλαη 100 διφηη. Πφζεο 

κπαλάλεο έθαγε εθφζνλ πιήξσζε 2000 διφηη;  

Οκάδα 6ε 

6.1 Πψο κπνξείο λα παο απφ ην ζεκείν 2 ζην ζεκείν 13 κε ην γξεγνξφηεξν ηξφπν;  

6.2 Έλα εηζηηήξην θνζηίδεη 20 διφηη αλά ψξα. Πεξπαηάκε 1 ρηιηφκεηξν ζε 15 ιεπηά. Θα 

θαηαθέξνπκε λα επηζθεθζνχκε ηα ζεκεία 10, 5, 1 ζε 15 ιεπηά, εάλ ε είζνδνο μεθηλάεη 

απφ ην ζεκείν 1;  

6.3 Ζ Ala ζέιεη λα επηζθεθζεί ηα ζεκεία 1, 2, 3,  4, 5, 6. Έρεη γη’ απηφ 2 ψξεο. Ζ είζνδνο 

είλαη ζην ζεκείν 1.  Απφ ην ζεκείν 6 ζην ζεκείν 1 πεγαίλεη κε ηνλ γξεγνξφηεξν 

ηξφπν. Πφζε ψξα ζα απνκείλεη φηαλ θηάζεη ζηελ είζνδν; 

6.4 Μηα εθδξνκή ήξζε ζηηο 12.30 ζηελ είζνδν, ε νπνία ήηαλ ζην ζεκείν 14. Τπήξραλ 60 

παηδηά, 4 δαζθάιεο θη έλαο νδεγφο. Σν παηδηθφ εηζηηήξην θνζηίδεη 15 διφηη. Σν 
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εηζηηήξην ησλ ελειίθσλ θνζηίδεη 20 διφηη θαη ην εηζηηήξην ηνπ νδεγνχ θνζηίδεη 10 

διφηη. Σα εηζηηήξηα γηα ηα παηδηά 7-12 ρξνλψλ είλαη δσξεάλ. Τπάξρνπλ 22 παηδηά 

ειηθίαο 7-12 ρξνλψλ. Πνην ήηαλ ην θφζηνο φισλ ησλ εηζηηεξίσλ; 

6.5 Δάλ πεξπαηήζνπκε κπξνο πίζσ 5 θνξέο απφ ην ζεκείν 15 ζην 13 (ζα μερλάκε θάηη φιε 

ηελ ψξα), πφζα κέηξα ζα πεξπαηήζνπκε; 

6.6 ’ έλα καγαδί (λνχκεξν 10) ζα αγνξάζνπκε κπαλάλεο γηα 15 διφηη, κηα κπάια γηα 8,5 

διφηη, θαιακπφθη γηα 2,99 θαη κηα θφθα θφια γηα 12, 89. Πφζν ζα θνζηίζνπλ ηα ςψληα 

καο;  

6.7 Ο Michal επηζθέθζεθε ηα 1, 4, 5, 8 θαη 9 θαη ζα ήζειε λα επηζθεθζεί επίζεο ηα 15, 11, 

13 θαη 2. Έρεη γη απηφ 3 ψξεο κέρξη ηελ αλαρψξεζε. Κάζε ρηιηφκεηξν παίξλεη 15 

ιεπηά. Πφζα  ιεπηά ζα πάξεη λα επηζθεθζεί φια ηα ηα ππφινηπα κέξε; 

6.8 O Anter καδί κε ηνλ παηέξα θαη ε κεηέξα ηνπ ζέιεζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Αγνξά. Σν 

παηδηθφ εηζηηήξην θνζηίδεη 15 διφηη θαη ησλ ελειίθσλ θνζηίδεη 4 διφηη αλά ψξα. Γηα λα 

δηαλχζεη θάπνηνο 400 κέηξα ρξεηάδεηαη κία ψξα. Πφζν πξέπεη λα πιεξψζνπλ γηα λα 

επηζθεθζνχλ ηα πάληα;  

6.9 Ζ Καξνιίλα ζέιεη λα επηζθεθζεί ην Ζθαίζηεηνλ (λνχκεξν 10). Έρεη γη’ απηφ 2 ψξεο. 

Θα ηα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζην λαφ θαη λα πάεη ζην λνχκεξν 11, απφ φπνπ θεχγεη ην 

ιεσθνξείν; Αο ππνζέζνπκε φηη 1 ρηιηφκεηξν είλαη 15 ιεπηά.  

6.10 Ζ Μαξηίλα ζέιεη λα δεί ηνλ Βσκφ ησλ 12 ζεψλ (λνχκεξν 12). To εηζηηήξην εηζφδνπ γη’ 

απηφ θνζηίδεη 20 διφηη θαη ε Μαξηίλα έρεη 150 διφηη. Δάλ πιεξψζεη ην εηζηηήξην, ζα 

έρεη αξθεηά ιεθηά γηα ην εηζηηήξην ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ είλαη 100,25 διφηη; Δάλ λαη, 

πφζα ζα ηεο κείλνπλ; 

 

 


