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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενασχόληση πολλών ερευνών τα τελευταία χρόνια, µε θέµα το διδακτικό συµβόλαιο,
παρήγαγε σηµαντικά συµπεράσµατα όσον αφορά τη συµπεριφορά των µαθητών/τριών κατά
την επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων. Στην εργασία αυτή, γίνεται προσπάθεια µελέτης
του διδακτικού συµβολαίου σε σχέση µε τη γεωµετρία, ένα κάπως «παραγκωνισµένο» τοµέα
των µαθηµατικών. Με δείγµα 102 µαθητές/τριες ηλικίας 8-9 χρονών, που φοιτούν στη Γ΄
δηµοτικού, σχολείων της Λευκωσίας και της Πάφου, επιχειρήσαµε να µελετήσουµε πως
εµφανίζεται το διδακτικό συµβόλαιο σε προβλήµατα γεωµετρίας και να δούµε αν
διαφοροποιείται η συµπεριφορά των παιδιών όταν αλλάξει ο τρόπος διατύπωσης των οδηγιών
της άσκησης.

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τι είναι διδακτικό συµβόλαιο
Σύµφωνα µε τον Brousseau: « Καλούµε διδακτικό συµβόλαιο το σύνολο των
συµπεριφορών του διδάσκοντος που αναµένονται από το µαθητή και το σύνολο των
συµπεριφορών του µαθητή, που αναµένονται από το διδάσκοντα... Αυτό το
συµβόλαιο είναι το σύνολο των κανόνων που προσδιορίζουν εν µέρει ρητά αυτή τη
σχέση, αλλά πάνω απ’ όλα, υπόρρητα το ότι ο κάθε συµµετέχων στη διδακτική σχέση
θα τη διαχειρίζεται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά πάντα έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του άλλου» (Γαγάτσης ,1997; Henry, 2003, σελ.69).
Το συµβόλαιο αυτό «υπογράφεται» στα πρώτα στάδια της φοίτησης των παιδιών στο
σχολείο. Η συµπεριφορά τους στα µαθηµατικά προκύπτει από νόρµες και
υπόρρητους κανόνες που δηµιουργούνται µε το χρόνο και ριζώνονται σταδιακά, µε τη
δύναµη της συνήθειας. Κατόπιν αυτού, επίδραση στη «δοµή» του συµβολαίου ασκεί
η στρατηγική της κάθε διδασκαλίας, και άρα οι κανόνες του διδακτικού συµβολαίου
διαφοροποιούνται από τάξη σε τάξη καθώς και σε κάθε διαφορετική διδακτική
κατάσταση.
Οι υπόρρητοι αυτοί κανόνες, καθοδηγούν τους/τις µαθητές/τριες στο σεβασµό και
την υπακοή σε ακατανόητες εντολές και τους/τις µετατρέπει σε «αυτόµατα
µαθηµατικά».
Παράδειγµα αυτού, το βιβλίο της Stella Baruk, στο οποίο περιγράφεται η έρευνα,
στην οποία προτάθηκε το πρόβληµα της «ηλικίας του καπετάνιου» (Γαγάτσης, 1997;
Sierpinska, 1999-2002):
Η δοµή του προβλήµατος αυτού είναι η ίδια µε την τυπική δοµή προβλήµατος
πρόσθεσης. Έτσι, η προσήλωση αυτή στις τυπικές διαδικασίες, λόγω διδακτικού
συµβολαίου, οδηγεί τους περισσότερους µαθητές και µαθήτριες στην επίλυση του
προβλήµατος, κάνοντας χρήση των αριθµητικών του δεδοµένων. Και αυτό γιατί , το

διδακτικό συµβόλαιο επιβάλλει την πεποίθηση ότι, το πρόβληµα που δίνεται από
τον/την εκπαιδευτικό, πάντα σηµαίνει κάτι και πάντα έχει λύση.
Ακόµα, κατέληξαν να θεωρούνται «κανόνες» του διδακτικού συµβολαίου, κάποια
φαινόµενα που επαναλαµβάνονται κατά τη διδασκαλία των µαθηµατικών: η επίλυση
κάποιου προβλήµατος πρέπει απαραίτητα να γίνει κάνοντας πράξεις, αφού πρώτα
βρεθούν τα δεδοµένα στην εκφώνηση και µάλιστα πρέπει τα δεδοµένα αυτά να
«µεταφραστούν» σε αριθµητικά αφού εντοπιστούν οι «λέξεις-κλειδιά» στο κείµενο.
Συνήθως δε, οι ερωτήσεις που τίθενται δεν έχουν άµεση σχέση µε την
πραγµατικότητα, αλλά είναι «επιτηδευµένες», µε την άποψη ότι σκοπό έχουν να
εµπεδωθούν τα διδαχθέντα.
Άλλοι κανόνες σχετίζονται µε τον αριθµό των λύσεων ενός προβλήµατος, µε τα
δεδοµένα ενός προβλήµατος, µε τον τρόπο παρουσίασης µιας έννοιας στη σχολική
τάξη κλπ.
Έρευνες που αφορούν στο διδακτικό συµβόλαιο
∆ιάφορες έρευνες που έχουν γίνει, επιβεβαιώνουν τις πιο πάνω αποφάνσεις σχετικά
µε φαινόµενα που σχετίζονται µε το διδακτικό συµβόλαιο.
Το 1996, ο D’ Amore (D’Amore, 1997) προσπαθώντας να µελετήσει την επίδραση
της δηµιουργίας νοητικής εικόνας στην επίλυση προβληµάτων, αναδύει την
παρεµβολή του διδακτικού συµβολαίου. Στην έρευνά του, διετύπωσε ένα τυπικό
σχολικό πρόβληµα, το οποίο έδωσε σε 3 µορφές. Κάθε φορά το µόνο που άλλαζε
ήταν µια λέξη. Στο πρώτο πρόβληµα ήταν η λέξη pencils, στο δεύτερο την άλλαξε µε
τη µη πραγµατική λέξη portellos και την τρίτη φορά µε την στερούµενη και
φωνολογικής δοµής «λέξη» przxetqzyw.
Το ποσοστό ορθών αριθµητικά απαντήσεων δεν άλλαξε µε την αλλαγή των λέξεων,
λόγω βέβαια του διδακτικού συµβολαίου. Η ρεαλιστική και λογική συνέπεια του
κειµένου, δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του προβλήµατος αφού πρώτιστος
στόχος είναι η µετατροπή του κειµένου σε αριθµητικές πράξεις. Εξάλλου, το
πρόβληµα δόθηκε, άρα πρέπει να σηµαίνει κάτι, και πρέπει να έχει λύση.
Την επίδραση του διδακτικού συµβολαίου, σε σχέση µε τη µάθηση τριγωνοµετρικών
συναρτήσεων, µελέτησε ο G.T.Bagni, µε έρευνά του σε παιδιά 16-19 χρονών (Bagni,
1997). Σύµφωνα µε αυτή την εργασία, το διδακτικό συµβόλαιο «επιβάλλει» την από
µνήµης χρήση του πίνακα των βασικών τιµών των συναρτήσεων, καθώς και την
απαραιτήτως εύρεση µιας απάντησης σε κάθε δοθέν πρόβληµα. Συνέπεια αυτού, ήταν
να δοθούν απαντήσεις σε αδύνατες εξισώσεις, αφού οι µαθητές/τριες έκαναν
λανθασµένους συσχετισµούς των τιµών του πίνακα.
Οι Verschaffel, Greer & De Corte (2000) παρουσιάζουν στο βιβλίο τους ένα µεγάλο
αριθµό ερευνών που αφορούν την εµφάνιση των συνεπειών του διδακτικού
συµβολαίου στην επίλυση δυο µεγάλων κατηγοριών προβληµάτων µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
1.Συνηθισµένα προβλήµατα ( S) – Standard Problems:
•Μπορούν να λυθούν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες συνδυάζοντας τα δεδοµένα του
προβλήµατος µε µια ή περισσότερες από τις 4 βασικές αριθµητικές πράξεις

•Αποτελούν την πλειοψηφία των λεκτικών προβληµάτων που χρησιµοποιούνται στα
σχολικά µαθηµατικά.
2.Προβληµατικά προβλήµατα ( P) – Problematic Problems:
•Μπορούν να λυθούν µόνο εάν ληφθούν υπόψη οι ρεαλιστικές καταστάσεις.
•Σπανίως συναντώνται σε σχολικά εγχειρίδια.
Παραδείγµατα προβληµάτων P
1.Εκδοχές προβληµάτων της Ηλικίας του Καπετάνιου: Υπάρχουν 4 γλειφιτζούρια στη
δεξιά µου τσέπη και 9 καραµέλες στην αριστερή. Ποια είναι η ηλικία του πατέρα
µου;( 13,36,49)
2.Πρόβληµα διαίρεσης µε υπόλοιπο-DWR: Ένα στρατιωτικό λεωφορείο µπορεί να
µεταφέρει 36 στρατιώτες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των στρατιωτών θα
πρέπει να µεταφερθούν 1128 στρατιώτες, τότε πόσα λεωφορεία θα χρειαστούν;(31 µε
υπόλοιπο 32)
3.Ψευδοαναλογικά προβλήµατα- Pseudoproportionality problems: Eάν το ύψος ενός
δεκάχρονου αγοριού είναι 1 µέτρο και 40 εκατοστά, τότε ποιο θα είναι το ύψος του
όταν θα γίνει 20 χρονών; (2.80)
Στις απαντήσεις των µαθητών φάνηκε ότι δε δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στις
ρεαλιστικές προεκτάσεις των προβληµάτων, παρά µόνο η προσπάθειά τους
επικεντρώνεται στη µετάφραση του κειµένου σε αριθµητική πράξη, αφού λόγω
διδακτικού συµβολαίου, η επιθυµητή απάντηση σε ένα πρόβληµα είναι η
αλγοριθµική.
Το διδακτικό συµβόλαιο βέβαια δεν εµφανίζεται µόνο σε στοιχειώδη προβλήµατα
αριθµητικών πράξεων αλλά σε διάφορες µαθηµατικές έννοιες και σε υποκείµενα
διαφόρων σχολικών επιπέδων. Έρευνες σε µαθητές Λυκείου και σε φοιτητές
Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έδειξαν ότι ένας µεγάλος αριθµός
λαθών µπορεί να εξηγηθεί µε την έννοια του διδακτικού συµβολαίου (για παράδειγµα
λάθη µαθητών και φοιτητών σε αδύνατες εξισώσεις) (Γαγάτσης, 1994,1997).
Με οδηγό τις πιο πάνω έρευνες και µε προβληµατισµό πάνω στα αποτελέσµατά τους
η έρευνά µας επικεντρώθηκε στην εµφάνιση του διδακτικού συµβολαίου σε
διδακτικές καταστάσεις που αφορούν τη γεωµετρία, σε παιδιά της Γ’ δηµοτικού (8-9
χρονών).
2. Η ΈΡΕΥΝΑ
Η έρευνα έγινε σε µαθητές της Γ’ ∆ηµοτικού και βασίστηκε σε δυο δοκίµια Α’ και
Β’. Το δοκίµιο Α απαντήθηκε από 49 παιδιά και το δοκίµιο Β’ από 53 παιδιά. Η
έρευνα συµπεριλάµβανε σχολεία της Λευκωσίας και της Πάφου.
Ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του ∆ιδακτικού Συµβολαίου στη γεωµετρία
καθώς και µια προσπάθεια ρήξης του. Η προσπάθεια αυτή έγινε µε αλλαγή στις
οδηγίες εργασίας του δοκιµίου Β’.
Στην πρώτη άσκηση επιδιώξαµε τον εντοπισµό του διδακτικού συµβολαίου. Η
άσκηση αυτή ήταν κοινή και για το δοκίµιο Α’ αλλά και για το Β’. Με τον τρόπο
αυτό µπορέσαµε να συγκρίνουµε τα δύο δείγµατα ως προς το βαθµό ύπαρξης του
συµβολαίου.

Στις υπόλοιπες ασκήσεις έγινε διαφοροποίηση ως προς τις οδηγίες. Σκοπός ήταν ο
προβληµατισµός των παιδιών έτσι ώστε να επέλθει η επιθυµητή ρήξη του
συµβολαίου.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην άσκηση 1 τα παιδιά έπρεπε να χρωµατίσουν διάφορα γεωµετρικά σχήµατα µε
διαφορετικά χρώµατα ανάλογα µε το είδος τους. Υπήρχαν τρίγωνα, τετράγωνα,
κύκλοι και ορθογώνια. Μεταξύ αυτών βάλαµε και µια έλλειψη καθώς και ένα
ορθογώνιο τραπέζιο. Τα παιδιά καθοδηγούµενα από την ύπαρξη του διδακτικού
συµβολαίου χρωµάτισαν κατά πλειοψηφία όλα τα σχήµατα, συµπεριλαµβάνοντας και
εκείνα που δεν ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά των σχηµάτων της οδηγίας.
Συγκεκριµένα από τα 49 παιδιά που πήραν το δοκίµιο Α τα 36 παιδιά χρωµάτισαν
όλα τα σχήµατα, την έλλειψη ως κύκλο και το ορθογώνιο τραπέζιο ως ορθογώνιο,
αριθµός που αντιπροσωπεύει το 73.5%. Μόνο 2 παιδιά εντόπισαν την διαφορά της
έλλειψης από τον κύκλο, αλλά όχι του τραπεζίου από το ορθογώνιο ποσοστό που
αντιπροσωπεύει το 4%. Ένα παιδί δεν χρωµάτισε το τραπέζιο και αντιπροσωπεύει το
2%. Υπήρχαν και 6 παιδιά που χρωµάτισαν λάθος τα σχήµατα, 12%, και τέλος 4
παιδιά απάντησαν σωστά αφήνοντας αχρωµάτιστα την έλλειψη και το τραπέζιο
ποσοστό 8%.
Στην οµάδα Β’ από τα 53 παιδιά, ποσοστό 81% χρωµάτισαν όλα τα σχήµατα, την
έλλειψη ως κύκλο και το ορθογώνιο τραπέζιο ως ορθογώνιο. ∆ύο παιδιά εντόπισαν
την διαφορά της έλλειψης από τον κύκλο, αλλά όχι του τραπεζίου από το ορθογώνιο
ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 4%. Τρία παιδία δεν χρωµάτισαν το τραπέζιο και
αντιπροσωπεύει το 5.5%. Λάθος απάντηση έδωσε µόνο ένα παιδί, 1.8%. Τέλος 4
παιδιά απάντησαν σωστά αφήνοντας αχρωµάτιστα την έλλειψη και το τραπέζιο
ποσοστό 8%.
Από την πιο πάνω άσκηση βλέπουµε ότι ο βαθµός ύπαρξης του διδακτικού
συµβολαίου κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα και για τις δύο οµάδες.
Στη δεύτερη άσκηση δόθηκε στα παιδιά ένα ανθρωπάκι αποτελούµενο από
γεωµετρικά σχήµατα. Τα µόνα γνωστά στα παιδιά σχήµατα ήταν το ορθογώνιο και το
τετράγωνο. Τα παιδιά στο δοκίµιο Α καλούνταν να συµπληρώσουν τον αριθµό των
σχηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και κύκλου (δεν υπήρχε όµως κύκλος αλλά
σχήµατα παρόµοια µε κύκλο) καθώς και τριγώνου (υπήρχαν σχήµατα που έµοιαζαν
µε τρίγωνο). Στο δοκίµιο Β’ υπήρχε το ίδιο ανθρωπάκι αλλά χωρίς τις υποδείξεις των
σχηµάτων για συµπλήρωση.
Στο δοκίµιο Α’ 42 παιδιά απάντησαν ότι υπάρχουν και κύκλοι και τρίγωνα, ποσοστό
86%. Έξι παιδιά, ποσοστό 12% εντόπισαν ότι δεν υπάρχουν τρίγωνα ενώ κανένα
παιδιά δεν απάντησε ότι δεν έχουµε κύκλους. Μόνο 1 παιδί έδωσε τη σωστή
απάντηση και αντιπροσωπεύει µόλις το 2%.
Στο δοκίµιο Β’ 28 παιδιά απάντησαν ότι υπάρχουν και κύκλοι και τρίγωνα, ποσοστό
52%. Είκοσι δύο παιδιά, ποσοστό 42% εντόπισαν ότι δεν υπάρχουν τρίγωνα. Ένα
παιδί απάντησε ότι δεν έχουµε κύκλους,2%. Μόνο 2 παιδιά έδωσαν τη σωστή
απάντηση και αντιπροσωπεύουν το 4%.
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Από την άσκηση αυτή εντοπίσαµε σηµαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις όσον
αφορά την ύπαρξη τριγώνων.
Στην τρίτη άσκηση ζητήσαµε από τα παιδιά να βρουν την περίµετρο κάποιων
σχηµάτων. Ανάµεσα στα σχήµατα υπήρχε και ένα ανοιχτό σχήµα το οποίο δεν έχει
περίµετρο. Στο δοκίµιο Α’ απλά ζητήθηκε η περίµετρος. Στο δοκίµιο Β’ αλλάξαµε
την οδηγία και ζητήσαµε από τα παιδιά να βρουν πόσα εκατοστόµετρα θα περπατήσει
µια παπαρούνα για να κάνει το γύρω των σχηµάτων.
Στο δοκίµιο Α’ όλα τα παιδιά έδωσαν περίµετρο για όλα τα σχήµατα. Στο δοκίµιο Β’,
51 παιδιά, 96%, έδωσαν περίµετρο για όλα τα σχήµατα και µόλις 2 παιδιά αρνήθηκαν
να γράψουν απάντηση για το ανοικτό σχήµα, ποσοστό 4%.
Στη συγκεκριµένη άσκηση ο στόχος δεν επιτεύχθηκε και δεν είχαµε τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.
Στην τέταρτη άσκηση τα παιδιά καλούνταν να τοποθετήσουν τον άξονα συµµετρίας
σε κάποια σχήµατα. Τρία από τα σχήµατα ήταν συµµετρικά ενώ το ένα σχήµα
ασύµµετρο. Στο δοκίµιο Α’ η οδηγία έλεγε να τοποθετήσουν τον άξονα συµµετρίας,
ενώ στο δοκίµιο Β’ η οδηγία απλοποιήθηκε καλώντας τα παιδιά να βρουν ένα τρόπο
να χωρίσουν τα σχήµατα σε δύο ίσα µέρη.
Στο δοκίµιο Α’, 20 παιδιά, ποσοστό 41% τοποθέτησαν άξονα συµµετρίας σε όλα τα
σχήµατα. Είκοσι ένα παιδιά έδωσαν τη σωστή απάντηση, ποσοστό 43% και 8 παιδιά
που αντιπροσωπεύουν το 16% τοποθέτησαν λάθος τους άξονες συµµετρίας.
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Στο δοκίµιο Β’ 26 παιδιά, (49%) τοποθέτησαν άξονα συµµετρίας σε όλα τα σχήµατα.
∆εκατρία παιδιά έδωσαν τη σωστή απάντηση ποσοστό 25% και δεκατέσσερα παιδιά
έκαναν λάθος, 26%.
Στην άσκηση αυτή είχαµε καλύτερα αποτελέσµατα στο δοκίµιο Α’ το οποίο πιθανό
να οφείλεται σε µη κατανόηση από τα παιδιά της οδηγίας που δόθηκε στο δοκίµιο Β’.
Στην άσκηση πέντε, δοκίµιο Α’, ζητήθηκε από τα παιδιά να δώσουν το εµβαδόν ενός
τετραγώνου µε πλευρές 5cm και 6cm. Στο δοκίµιο Β, η οδηγία έλεγε να σχεδιάσουν
το τετράγωνο µε πλευρές 5cm και 6cm και να βρουν το εµβαδόν του.
Στο δοκίµιο Α’ µόνο 3 παιδιά έδωσαν εµβαδόν τετραγώνου, ποσοστό 6%. Τριάντα
οκτώ παιδιά, 78%, σχεδίασαν το τετράγωνο και οκτώ παιδιά ποσοστό 16% έκαναν
άσχετα σχήµατα.
Στο δοκίµιο Β’ κανένα παιδί δεν έδωσε εµβαδόν, 48 παιδιά, ποσοστό 90% έκαναν
κάποιο σχήµα και 5 παιδιά ποσοστό 10% απάντησαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχήµα.
Από την άσκηση αυτή, βλέπουµε ότι τα παιδιά, στην πλειοψηφία τους έκαναν σχήµα
το οποίο ίσως να οφείλεται στην άγνοιά τους στο να βρίσκουν την τιµή του εµβαδού
έχοντας µόνο τις διαστάσεις.
Στην έκτη άσκηση, δόθηκε στα παιδιά ένα σχήµα στο οποίο σχηµατίζονταν 9
τρίγωνα, τα οποία όµως δεν διακρίνονταν µε µια πρώτη µατιά. Στο δοκίµιο Α’
ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν πόσα τρίγωνα εντόπιζαν ενώ στο δοκίµιο Β’
τους δόθηκαν τρεις επιλογές: 5, 7 και 9.
Στο δοκίµιο Α’, 39 παιδιά, ποσοστό 79,5% απάντησαν ότι το σχήµα είχε 5 τρίγωνα.
∆έκα παιδιά, 20,5%, έδωσαν λανθασµένες απαντήσεις. Κανένα παιδί δεν απάντησε 7
ή 9 τρίγωνα.
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Στο δοκίµιο Β’, 29 παιδιά ποσοστό 55%, απάντησαν 5 τρίγωνα, δέκα παιδιά
απάντησαν 7 τρίγωνα, ποσοστό 20% και 11 παιδιά έδωσαν την απάντηση 9, ποσοστό
25%.
Στη συγκεκριµένη άσκηση, φάνηκε ότι οι επιλογές που δόθηκαν, έκαναν τα παιδιά να
σκεφτούν διαφορετικά, µε αποτέλεσµα να έχουµε ένα ποσοστό της τάξης του 25%
από σωστές απαντήσεις.
4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Από τα αποτελέσµατα των δύο δοκιµίων, φάνηκε ότι η αλλαγή στις οδηγίες µπορεί να
επιφέρει και τη διαφοροποίηση στις απαντήσεις των παιδιών. Η έντονη ύπαρξη του
διδακτικού συµβολαίου η οποία εντοπίστηκε και στις δύο οµάδες µε τα
αποτελέσµατα της πρώτης άσκησης, βλέπουµε ότι ταρακουνιέται µε την αλλαγή των
οδηγιών.
Στον πίνακα 1 βλέπουµε τη σύγκριση των αποτελεσµάτων για την άσκηση 1. Η
ύπαρξη του ∆ιδακτικού συµβολαίου είναι εµφανής και κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα
για τις δύο οµάδες.
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Στην άσκηση 2 ενώ στο πρώτο δοκίµιο 12% των παιδιών εντόπισε ότι δεν υπάρχουν
τρίγωνα στο δοθέν σχήµα, στο δεύτερο δοκίµιο το ποσοστό αυξήθηκε στο 41,5%.
Επίσης στην ίδια άσκηση, το ποσοστό στο Α’ δοκίµιο των παιδιών που κατέγραψαν
όλα τα σχήµατα ανήλθε στο 86%, στο δοκίµιο Β’ µειώθηκε στο 52%. Η
διαφοροποίηση της οδηγίας και συγκεκριµένα η µη δοθείσα υπόδειξη ως προς τα
σχήµατα, βοήθησε στη ρήξη του συµβολαίου.
Στον πίνακα 2 έχουµε σύγκριση των δύο οµάδων για την άσκηση 2. Εντοπίζουµε
σηµαντική διαφορά στις απάντηση 2 που είναι η διάκριση του σχήµατος που είχε στα
χέρια του σχήµατος ως µη τρίγωνο.

Πίνακας 2
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Στην άσκηση 3 είδαµε ότι ο στόχος µας δεν επιτεύχθηκε και τα παιδιά
ανταποκρίθηκαν µε τον ίδιο τρόπο στα δύο δοκίµια παρόλο που έγινε διαφοροποίηση
της οδηγίας. Η ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ίσως ότι έγινε λανθασµένη
επιλογή στη διαφοροποιηµένη οδηγία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µη ρήξη του
συµβολαίου και έτσι τα παιδιά έδωσαν απάντηση σε όλα τα σχήµατα.
Στην άσκηση 4 τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε εκείνα της άσκησης τρία. Η ίδια
αιτιολόγηση όπως και για την προηγούµενη άσκηση ισχύει και για την άσκηση αυτή.
Στην πέµπτη άσκηση, παρατηρήθηκε µια άρνηση των παιδιών στο να δώσουν το
εµβαδόν του τετραγώνου. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι τα παιδιά έχουν συνηθίσει
να βρίσκουν το εµβαδόν αφού το σχήµα τους δοθεί σε τετραγωνισµένο χαρτί.
Παρόλα αυτά η επίδραση του διδακτικού συµβολαίου ήταν πολύ έντονη και οδήγησε
τα παιδιά στο να σχεδιάσουν το τετράγωνο, χωρίς να τους ζητείται, και µάλιστα
χωρίς να έχουµε ένα τετράγωνο αφού οι πλευρές δεν ήταν ίσες. Στη συγκεκριµένη
άσκηση, αριθµός παιδιών διαµαρτυρήθηκε προφορικά για µη ύπαρξη τέτοιου

τετραγώνου αλλά παρά τη διαµαρτυρία σχεδίασαν τετράγωνο ή ορθογώνιο
τοποθετώντας µάλιστα τις διαστάσεις στις πλευρές.
Στην έκτη και τελευταία άσκηση, ο στόχος για καλύτερα αποτελέσµατα φαίνεται να
έχει επιτευχθεί. Η διαφοροποίηση που έγινε από το δοκίµιο Α’ στο Β’ ήταν το ότι
δόθηκαν στα παιδιά επιλογές µε πιθανές απαντήσεις. Ενώ στην περίπτωση που
καλέσαµε τα παιδιά απλά να καταµετρήσουν τα τρίγωνα και να δώσουν απάντηση
είχαµε ένα ποσοστό της τάξης του 80% που απάντησαν 5 τρίγωνα, µε τις δοθείσες
επιλογές το ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 55%. Επίσης στο Α’ δοκίµιο, δεν είχαµε
καµία απάντηση µε 9 τρίγωνα. Στο δοκίµιο Β’ το ποσοστό της σωστής απάντησης, 9
τρίγωνα, δόθηκε από το 25% των παιδιών. Είναι εµφανής η συνεισφορά των
επιλογών στη ρήξη του συµβολαίου.
Στον πίνακα 3 έχουµε τη σύγκριση των αποτελεσµάτων για την άσκηση 6. Εδώ
βλέπουµε ότι έχουµε πιθανή ρήξη του συµβολαίου. Στο δοκίµιο Α’ δεν είχαµε καµιά
σωστή απάντηση ενώ στο δοκίµιο Β’ ένα ποσοστό της τάξης του 25% έδωσε τη
σωστή απάντηση.
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Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι το διδακτικό συµβόλαιο είναι ένας παράγοντας που
εµποδίζει τα παιδιά στη διαδικασία µάθησης και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης
διδακτικών καταστάσεων. Η βελτίωση των αποτελεσµάτων µπορεί να επιτευχθεί και
µέσα από µια αλλαγή – διαφοροποίηση στην οδηγία για επίλυση του προβλήµατος. Η
διαφοροποίηση αυτή µπορεί να είναι γλωσσική απλοποίηση καθώς και τοποθέτηση
επιλογών ως πιθανές λύσεις.
5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η χρήση της γλώσσας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τα αποτελέσµατα
επιτυχίας των µαθητών. Με την απλοποίηση των οδηγιών έτσι ώστε να δίνεται
περισσότερη ώθηση στους µαθητές για κριτική σκέψη µπορούµε να πετύχουµε τη
ρήξη του διδακτικού συµβολαίου. Εάν η οδηγία για επίλυση ενός µαθηµατικού
προβλήµατος δοθεί σε απλοποιηµένη γλώσσα, πιο κατανοητή στα παιδιά τότε ίσως
έχουµε ρήξη του ∆ιδακτικού Συµβολαίου. Η επιλογή των οδηγιών πρέπει να γίνεται
πολύ προσεκτικά και µε γνώµονα πάντα το επίπεδο και τις εµπειρίες των παιδιών.
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