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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΑ; » 

  

 

                                                              Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

                               Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΝΤΑΞΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΑΝΕΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΧΑΛΙΛΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ 

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:                         
Χ                         ΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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ΘΕΜΑ: «ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΑ;» 

 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ Η ΟΜΑΔΑ 
ΜΑΣ: 

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΦΟΒΙΑ 
 ΟΡΙΣΜΟΣ  
 ΑΙΤΙΑ 
 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
 ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΑΛΟ 
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΞΗ Ή ΣΚΕΨΗ; 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα μαθηματικά είναι παρεξηγημένα ; Από την εμπειρία μας ως 
μαθητές θα σας απαντούσαμε, μάλλον ναι. Στις μέρες μας τα 
μαθηματικά αντιμετωπίζονται από πολλούς σαν ένα δύσκολο 
μάθημα, ίσως και να μην έχουν άδικο. Μερικοί μαθητές 
εκδηλώνουν φόβο και ανασφάλεια στα μαθηματικά. Για 
παράδειγμα, όταν μπαίνει η καθηγήτρια μαθηματικών στην 
αίθουσα οι περισσότεροι μαθητές φωνάζουν ομόφωνα << ωχ 
μαθηματικά >> και πανικοβάλλονται.                                                                        

Το παραπάνω, όπως και άλλα περιστατικά από την 
καθημερινότητα μας που σχετίζονται με τα μαθηματικά μας 
ώθησαν να ερευνήσουμε και να αναλύσουμε το θέμα με τίτλο  
<< Είναι τελικά τα μαθηματικά παρεξηγημένα ; >> Ωστόσο δεν θα 
δούμε πως αντιμετωπίζουν το μάθημα αυτό μόνο οι μαθητές  
αλλά και οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Βέβαια, θα πρέπει να 
κατανοήσουμε όλοι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε αποκλειστικά τα 
μαθηματικά ως ένα μάθημα αλλά και ως ένα παράγοντα που 
πρωταγωνιστεί στη ζωή μας. Έτσι θα μπορέσουμε να 
συνδυάσουμε καλύτερα όλες τις παραμέτρους και να δώσουμε 
μια λύση στην παραπάνω ‘’ εξίσωση ‘’. Επιπροσθέτως καθώς θα 
αρχίσουμε να εισχωρούμε βαθύτερα στην ανάλυση αυτού του 
θέματος  θα συναντήσουμε πολλές υποενότητες, οι οποίες θα 
έχουν ως αποτέλεσμα να κατανοήσουμε τι πραγματικά 
συμβαίνει. Ας αρχίσουμε λοιπόν την ξενάγηση στην εργασία μας, 
την οποία χτίσαμε με μεγάλη υπομονή , αγάπη και μια 
συμβουλή, ας μην είμαστε προκατειλημμένοι               
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 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΦΟΒΙΑ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: 

   Όλοι οι μαθητές δεν αναπτύζουν την ίδια σχέση με τα 
μαθηματικά, κάποιοι δηλώνουν πως τα αγαπούν ενώ κάποιοι 
άλλοι πως τα μισούν. Επίσης κάποια παιδιά διστάζουν και  να 
δημιουργήσουν μια καλύτερη σχέση με τα μαθηματικά. 
Μαθηματικοφοβία επομένως  είναι ο φόβος, η ανασφάλεια που 
αισθάνονται οι μαθητές για το μάθημα των μαθηματικών αλλά 
και οι άσχημες εμπειρίες που αποκομίζουν κατά την διδασκαλία 
του μαθήματος αυτού. Το  φαινόμενο αυτό δεν είναι μια 
παθολογική ασθένεια  αλλά προξενείται από τις αρνητικές 
εμπειρίες των μαθητών στο μαθηματικά  και επηρεάζει άμεσα 
την μαθηματική τους επίδοση, μειώνοντάς την στο ελάχιστο. Η 
αποστροφή από τα μαθηματικά ή  μαθηματικοφοβία μπορεί να 
οριστεί ως ένα αρνητικό συναίσθημα ή μια αρνητική αντίδραση 
του ατόμου, όταν του ζητείται να λύσει ένα μαθηματικό 
πρόβλημα ή να επιτελέσει ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει μια 
μαθηματική δραστηριότητα. 
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ΑΙΤΙΑ: 

  

 Η ειδική ορολογία των μαθηματικών και τα αφηρημένα 
σύμβολα δυσκολεύουν τους μαθητές να κατακτήσουν τους 
μαθητές να κατακτήσουν τις διάφορες έννοιες. Επομένως οι 
μαθητές φοβούνται τα μαθηματικά και είναι δύσκολο να 
ξεπεράσουν τη φοβία αυτή. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι 
επηρεάζει παιδιά με ανεπτυγμένη την αίσθηση καθήκοντος σε 
ότι αφορά τις υποχρεώσεις του στο σχολείο. Η φοβία αυτή όπως 
αναφέραμε και προηγουμένως λέγεται μαθηματικοφοβία και 
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως είναι: 

1. Η  μαθηματικοφοβία οφείλεται στο άγχος και στην ένταση 
που προκαλεί στα παιδιά υπερτονισμός της αναγκαιότητας 
της διδασκαλίας των μαθηματικών, αφού θεωρείται το 
φυσικό υπόβαθρο κάθε επιστήμης . 
 

 

2. Η διδασκαλία των μαθηματικών δεν συμβαδίζει πάντα με 
τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού και έτσι 
καθώς προσπαθούν να τα κατανοήσουν παιδια που έχουν 
φτάσει στο αντίστοιχο επίπεδο μαθητικής σκέψης 
συναντούν ανυπέρβλητα προβλήματα, γεγονός που πολλές 
φορές τα οδηγεί σε παραίτηση   
 
 

3. Το αφηρημένο του αντικείμενο, δηλαδή ότι τα μαθηματικά 
δεν διδάσκονται με πρακτικές δραστηριότητες που έχουν 
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σχέση με την καθημερινή ζωή, αλλά βασίζονται στη 
μηχανική απομνημόνευση. 
 

4.  Στερεότυπες αντιλήψεις, ότι κάποιοι γεννιούνται με 
χαρισματική μαθηματική σκέψη και κάποιοι χωρίς αυτή, 
ότι τα κορίτσια δεν μπορούν να αναπτύξουν τη μαθηματική 
σκέψη στον ίδιο βαθμό με τα αγόρια. Έτσι παιδιά που 
συναντούν δυσκολίες στην κατανόηση των μαθηματικών 
γρήγορα απογοητεύονται και εγκαταλείπουν  την 
προσπάθειά τους σαν μάταιη θεωρώντας ότι απλά δεν 
είναι <<μαθηματικά μυαλά>>. 
 

5.  Η διατροφή της διαδικασίας αξιολόγησης με την 
καλλιέργεια της ασκησιομανίας, της τεστομανίας και της 
βαθμοθηρίας. 
 

6.  Αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές των γονέων αλλά 
και των δασκάλων απέναντι στα μαθηματικά που τις  
μεταδίδουν και στα παιδιά. 
 

7.  Η χρησιμότητα που έχουν τα μαθηματικά σε πάρα 
πολλούς τομείς της ζωής μας και η συνειδητοποίηση της 
αναγκαιότητας τους ως ένα ισχυρό επαγγελματικό εφόδιο, 
προκαλεί έντονο άγχος στους μαθητές. 
 

8.  Η αυστηρή, η τυποποιημένη και αξιωματική παραγωγική 
ανάπτυξη του περιεχομένου αλλά και ο φορμαλιστικός 
τρόπος προσέγγισης της μαθηματικής γνώσης δημιουργεί 
την εντύπωση ότι τα μαθηματικά είναι ένα σύνολο 
αυστηρά διαδεδομένων κανόνων που επιβάλλονται στους 
μαθητές.   
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 

 

 Αδυναμία κατανόησης των μαθηματικών εννοιών. 
 Η « μαθηματικοφοβία» ξεκινάει και μέσα από το σχολείο και 

σε πολύ μικρή ηλικία. 
«Ο δάσκαλος μη μπορώντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα γι’ 
αυτόν παίρνει εχθρική θέση απέναντι στα παιδιά. Έτσι η 
σύγκρουση παίρνει διαστάσεις μεταβάλλοντας το σχολείο σε 
στίβο εξοντωτικού ανταγωνισμού……» Βαγγέλης  
Πολυδούρης – «Το ταμπού των συμβόλων -1976.» 

 Τα παιδιά θα έχουν χαμηλές επιδόσεις και πάντα νιώθουν 
δέος μπροστά από ένα πρόβλημα μαθηματικών, κάτι που θα 
έχει συνέπειες και στο επαγγελματικό τους μέλλον. 

 Πολλοί είναι οι μαθητές που αισθάνονται ανασφάλεια για τα 
μαθηματικά, αφού φοβούνται να δώσουν απαντήσεις 
πιστεύοντας ότι η απάντηση τους είναι λανθασμένη. 

 Οι περισσότεροι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι με τον 
τρόπο που διεξάγονται το μάθημα των μαθηματικών, και γι’ 
αυτό τον  τα μισούν η δεν τα διαβάζουν. 

 Μείωση αυτοπεποίθησης των μαθητών. 
 Δυστυχώς από την Α’ Λυκείου πολλοί μαθητές ξεκινούν ήδη 

σε ένα μεγάλο βαθμό να ¨απορρίπτουν¨ μαθήματα, επειδή δεν 
θα είναι στην κατεύθυνση που σκοπεύουν να πάρουν . 
Περισσότερος φόβος για το μαθηματικό επάγγελμα . 

 Η αυστηρότητα του καθηγητή και γενικά ο τρόπος 
διδασκαλίας του αυξάνει περισσότερο τον φόβο του μαθητή 
για τα μαθηματικά. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 
Στους παράγοντες αποτυχίας των μαθητών στα Μαθηματικά, 
πρέπει να ερευνηθεί και ο ρόλος του ίδιου του καθηγητή. Οι 
επιδράσεις του εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
συνθέτουν τη προσωπικότητα του και την επαγγελματική του 
καταλληλότητα για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Η τυχόν 
αυταρχικότητα που χρησιμοποιεί στις σχέσεις του με τους 
μαθητές του, η έλλειψη επαγγελματικού ζήλου, η μειωμένη 
εικόνα που πιθανών να έχει για την δική του επαγγελματική 
επάρκεια, καθώς και οι απαισιόδοξες προσδοκίες που έχει για 
τους μαθητές του, συμβάλουν αρνητικά στην επίδοση των 
μαθητών. 
 Η επαγγελματική καταλληλότητα του καθηγητή των 
Μαθηματικών χαρακτηρίζεται από επιστημονική  κατάρτιση, 
παιδαγωγική συμπεριφορά  και διδακτική ικανότητα. Δηλαδή ο 
καθηγητής πρέπει να έχει συγκροτημένη , μαθητική μόρφωση, 
που να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος των 
Μαθηματικών που καλείται να διδάξει. 
 Πρέπει επίσης να έχει την ικανότητα να αναλύει τη «διδακτική 
κατάσταση» στις ψυχολογικές, παιδαγωγικές και 
κοινωνιολογικές παραμέτρους που την επηρεάζουν και να 
μπορεί να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές τους επιδράσεις. 
 Ο καθηγητής δε μαθαίνει τίποτα στο μαθητή αλλά τον βοηθά να  
ανακαλύψει μόνος του την γνώση. Απλώς εννοεί ή δεν εννοεί με 
την στάση του τις δυνατότητες του μαθητή. Γι’ αυτό και η 
μεγιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών περνά μέσα από την 
σχέση που έχει ο ίδιος με το αντικείμενο και τους μαθητές του. 
Τέλος, η συναισθηματική ξηρότητα του καθηγητή και η 
ισοπεδωτική αντιμετώπιση των μαθητών, η δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία, η μονοτονία και ο φορμαλισμός, δημιουργούν μια 
προβληματική κατάσταση της οποίας δέκτες είναι οι μαθητές μας 
και άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από αυτή. 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

  
10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ 
 
 

1. Να μη μαλώνουν τους μικρούς μαθητές όταν κάνουν λάθη 
στις ασκήσεις, όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι, αλλά να 
προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά ήρεμα να ξανασκεφτούν 
καλύτερα το πρόβλημα. 

2. Να τονίζουν στα παιδιά ότι ακόμη και οι μεγάλοι μαθηματικοί 
έκαναν λάθη, αλλά από αυτά τα λάθη μάθαιναν και γίνονταν 
καλύτεροι. 

3. Να επιβραβεύουν κάθε προσπάθεια ακόμη και όταν δεν είναι 
επιτυχημένη και να χρησιμοποιούν τεχνικές ώστε τα παιδιά 
να έχουν ενδιαφέρον για το μάθημα και να συνεχίζουν τις 
προσπάθειες. 

4. Να δίνουν στους μαθητές αρχικά εύκολες ασκήσεις ώστε να 
τους τονώνουν την αυτοπεποίθηση. 

5. Να τους δίνουν χρόνο για να κάνουν τις εργασίες και να μην 
τα πιέζουν. 

6. Να δημιουργούν ομάδες μαθητών που θα εργάζονται πάνω σε 
μαθηματικά προβλήματα. 

7. Να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό για τη μετάβαση από 
το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. 

8. Να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να προσεγγίζουν το 
πρόβλημα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

9. Να ωθούν τα παιδιά που έχουν δυσκολία να 
ξαναδιατυπώνουν ένα πρόβλημα με τα δικά τους λόγια, 
προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές παρανοήσεις στα 
προβλήματα. 

10. Να χρησιμοποιούν «μαθηματικά παιχνίδια» ώστε να 
κάνουν το μάθημα ευχάριστο και ελκυστικό, κυρίως για τα 
παιδιά του Δημοτικού. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

 

  Τα μαθηματικά από πολλούς, εκπαιδευτικούς και μη, 
χαρακτηρίζονται ως ανδρική υπόθεση. Όμως έρευνες 
αποδεικνύουν πως οι γυναίκες έχουν μαθηματικοί σκέψη και η 
πεποίθηση ότι « τα κορίτσια έχουν προβάδισμα στο να κλίνουν 
ένα ρήμα και τα αγόρια στο να κάνουν μαθηματικές πράξεις » , 
είναι απλώς ένα στερεότυπο όπως γράφει η Κ. Παπακώστα στην 
εφημερίδα τα ΝΕΑ.  

 

 

Οι άνδρες καλύτεροι στα μαθηματικά; ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ! 

Για άλλη μια φορά καταρρίπτεται το στερεότυπο ότι οι γυναίκες 
δεν είναι καλές στα μαθηματικά 
Τα μαθηματικά αντιμετωπίζονται από πολλούς, εκπαιδευτικούς 
και μη, ως ανδρική υπόθεση. Όμως έρευνες αποδεικνύουν πως 
οι γυναίκες έχουν μαθηματική σκέψη 
και η πεποίθηση ότι «τα κορίτσια είναι 
καλύτερα στο να κλείνουν ένα ρήμα και 
τα αγόρια στο να κάνουν μαθηματικές 
πράξεις» είναι απλώς ένα στερεότυπο. 
Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι 
υπεύθυνοι γ ί αυτό είναι οι δάσκαλοι.  
Για τη Sian Βeilock, καθηγήτρια 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του 
Σικάγου, υπεύθυνες για το 
συγκεκριμένο στερεότυπο είναι οι 
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γυναίκες δασκάλες του δημοτικού. Αυτό ήταν το βασικό 
συμπέρασμα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο 
αμερικανικό πανεπιστήμιο. Οι μαθήτριες της Α ΄ και της Β ΄ 
δημοτικού, των οποίων οι δασκάλες είχαν άγχος για τη 
διδασκαλία των μαθηματικών, είχαν χειρότερες επιδόσεις στο 
συγκεκριμένο μάθημα. Ο τρόπος που μετέδιδαν το άγχος στις 
μικρές μαθήτριες και αναπαρήγαν το στερεότυπο είναι, 
σύμφωνα με τους ερευνητές, απλός: καλούσαν πιο συχνά τα 
αγόρια να λύσουν ασκήσεις, τα επαινούσαν πολύ περισσότερο 
από τις συμμαθήτριές τους ή υπονοούσαν ότι δεν είναι 
απαραίτητο για τα κορίτσια να γνωρίζουν μαθηματικά. Ανάλογη 
όμως είναι και η στάση κάποιων Ελλήνων εκπαιδευτικών, που 
φαίνεται να πιστεύουν πως γυναίκες και μαθηματικά είναι 
ασύμβατα. Σε έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2007 
σε δείγμα 255 δασκάλων δημοτικού, τα μαθηματικά όχι απλώς 
χαρακτηρίζονται ανδρική υπόθεση, αλλά οι συμμετέχοντες 
πιστεύουν ότι τα κορίτσια έχουν από τη φύση τους μειωμένες 
ικανότητες. 
 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 

  «Στο λύκειο είχα μαθηματικό στου οποίου το μάθημα ήμουν 
άριστη χωρίς να καταβάλλω ιδιαίτερη προσπάθεια και σε 
επόμενη τάξη με άλλον καθηγητή δεν μπορούσα να καταλάβω 
τίποτα με την πρώτη», λέει στα «ΝΕΑ» η Δέσποινα Καφαντάρη, 
φοιτήτρια στο Χημικό Τμήμα. Συμπληρώνει δε ότι «σε σχολικό 
επίπεδο, ο καθηγητής παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο αν θα 
αποδώσει ο εκάστοτε μαθητής στα  

μαθηματικά. Αυτό άλλωστε ισχύει σε όλα τα μαθήματα». Για τη 
Δέσποινα το στερεότυπο της ανδρικής υπεροχής στα μαθηματικά 
δεν ισχύει. Όπως χαρακτηριστικά λέει, «το να είναι κάποιος 
έξυπνος, εύστροφος και γενικώς να έχει όσα χαρακτηριστικά 
χρειάζονται για να είναι καλός στα μαθηματικά είναι ανεξάρτητο 
από το φύλο του». Για τον κ. Γιάννη Τυρλή, γενικό γραμματέα 
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και καθηγητή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όμως «οι διαφορές των δύο 
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φύλων στις μαθηματικές επιδόσεις παρουσιάζουν μεγάλες 
αποκλίσεις ανάλογα με τη βαθμίδα που εξετάζει κανείς. Δηλαδή, 
πλέον σε σχολικό επίπεδο υπάρχει ισορροπία, στο ερευνητικό 
έχει μειωθεί το χάσμα αλλά υπάρχουν ακόμη διαφορές και σε 
επίπεδο διεθνών διαγωνισμών, π.χ. στις μαθηματικές 
ολυμπιάδες, παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις υπέρ των 
αγοριών». Ωστόσο, επισημαίνει ότι «σίγουρα τα τελευταία 
χρόνια το στερεότυπο αρχίζει να αλλάζει και στον μέσο 
πληθυσμό μπορούμε να μιλάμε για ισορροπία». Η κ. Βασιλική 
Δεληγιάννη, καθηγήτρια της Κοινωνιολογικής Θεμελίωσης της 
Αγωγής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, επισημαίνει ότι 
«υπάρχει ο διαχωρισμός ανδρικών και γυναικείων μαθημάτων, 
αντικειμένων σπουδών και επαγγελμάτων. Είναι πολλοί αυτοί 
που αξιολογούν και χαρακτηρίζουν τα μαθηματικά ως ανδρική 
υπόθεση. Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί. Και φυσικά 
αναπαράγουν αυτήν την αντίληψη. Πρόκειται λοιπόν για μια 
κοινωνική κατασκευή». Τονίζει ωστόσο ότι «δεν είναι σε καμία 
περίπτωση βιολογικό φαινόμενο». Για την κ. Δεληγιάννη όμως 
δεν είναι βασικοί υπαίτιοι αυτής της κοινωνικής κατασκευής οι 
εκπαιδευτικοί. «Αρκεί να σκεφτείτε ότι τα κορίτσια που έχουν 
έφεση στα μαθηματικά αντιμετωπίζονται από τους συνομηλίκους 
τους σαν να στερούνται κάποιο στοιχείο της θηλυκότητάς τους», 
υποστηρίζει. 
 
Διεθνείς έρευνες όπως οι μελέτες ΤΙΜSS (1990- 1998) και ΡΙSΑ 
(του 2006) του ΟΟΣΑ για τις επιδόσεις στα μαθηματικά 
αναδεικνύουν την «ισότητα» ανδρικού και γυναικείου 
εγκεφάλου, αφού οι στατιστικές διαφορές είναι πολύ μικρές και 
ανατρέπουν την πεποίθηση της γυναικείας μειονεξίας στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτόν τον 
μήνα στο «Ρsychological Βulletin» και έγινε σε δείγμα μισού 
εκατομμυρίου μαθητών ηλικίας 14 έως 16 ετών από 69 χώρες 
δείχνει επίσης ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στις επιδόσεις 
των δύο φύλων. 

 

   Υπεύθυνοι για τη διάδοση αυτού του στερεοτύπου λοιπόν είναι 
πολλοί. Πρώτος παράγοντας που εντείνει την επέκταση του 
φαινομένου είναι η ίδια η οικογένεια . Σε χώρες όπως η Ελλάδα 
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οπού δεν έχει κατακτηθεί η φυλετική ισότητα στο μέγιστο, τα 
περισσότερα κορίτσια αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον με την 
ιδέα ότι τα μαθηματικά είναι δύσκολα και ακατάληπτα. 
Δημιουργείται έτσι ένας μύθος που προκαλεί άγχος και 
μηχανισμούς άμυνας και απόρριψης προς τα μαθηματικά , με 
ανυπολόγιστες συνέπειες για τον τρόπο σκέψης των γυναικών. 
Οι γονείς λοιπόν συμπεριφέρονται διαφορετικά στα παιδιά 
ανάλογα με το φύλο τους. Στα αγόρια παρέχουν παιχνίδια 
κατασκευών και τα ενθαρρύνουν να παίζουν « σωματικά », με 
αυτόν τον τρόπο προάγεται η αντίληψη του χώρου. Αντιθέτως τα 
κορίτσια παίζουν με κούκλες και άλλα παρόμοια παιχνίδια που 
δεν καλλιεργούν τη σκέψη, παρά μόνο την παθητικότητα και τη 
στασιμότητα και τη καλλιεργούν τη σκέψη. Παράλληλα όμως με 
τη χρήση των « κοριτσίστικων » διαιωνίζει το μύθο της 
διαφορετικότητας των δύο φύλων. Αναλύσεις ερευνών έχουν 
δείξει ότι αγόρια και κορίτσια αποδίδουν εξίσου καλά στα 
μαθηματικά μέχρι το γυμνάσιο , οπότε τα αγόρια παίρνουν το 
προβάδισμα. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν πως το φαινόμενο αυτό 
αντανακλά τις προσδοκίες των γονέων, οι οποίες επηρεάζουν 
ανάλογα τη αυτοπεποίθηση και την απόδοση των παιδιών. Πέρα 
όμως από την απόδοση και την αυτοπεποίθησή τους οι γονείς 
επηρεάζουν και τις επιλογές τους 

  Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί θα πρέπει να 
αναφέρουμε πως μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι 
εκπαιδευτικοί, σε αυτό τον φυλετικό διαχωρισμό που έχει ως 
βάση τα μαθηματικά. Οι καθηγητές τείνουν να επιβραβεύουν τα 
αγόρια για την ευφυΐα τους και να επαινούν τα κορίτσια για την 
επιμέλεια και τον καθωσπρεπισμό τους , προωθώντας με αυτόν 
τον τρόπο την ιδέα ότι τα αγόρια είναι διανοητικά προικισμένα 
σε αντίθεση με τα κορίτσια. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ένα 
αρκετά μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών δεν είναι ενημερωμένο για 
τα βιολογικά και στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα. 
Πιστεύουν λοιπόν ότι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να 
μαθαίνουν μαθηματικά και ότι τα κορίτσια τα καταφέρνουν 
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έπειτα από σκληρή προσπάθεια. Παρόμοια στάση διαφαίνεται 
και μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια , τα οποία παρουσιάζουν τις 
γυναίκες σε περιθωριακές θέσεις σε σχέση με τις θετικές 
επιστήμες. Οι συνέπειες ωστόσο αυτού του διαχωρισμού είναι 
υπερβολικά αρνητικές και για τα δύο φύλα.   

  Αναφέραμε παραπάνω πως η Ελλάδα παρά τις υπέρμετρες 
προσπάθειες που έχει καταβάλει για να εκσυγχρονιστεί δεν έχει 
καταφέρει να ξεπεράσει κάποια εμπόδια. Τα σημαντικότερα από 
αυτά είναι ο ηθικισμός ( που δεν μας ενδιαφέρει να αναλύσουμε 
στην εργασία μας ), και ένα είδος ρατσισμού απέναντι στα 
γυναικείο φύλο. Ένα είδος ρατσισμού λοιπόν απέναντι στις 
γυναίκες είναι το ότι η κοινωνία πιστεύει πως δεν μπορούν να τα 
καταφέρουν και να έχουν αξιόλογες επιδόσεις. Υπάρχουν βέβαια 
πολλά παραδείγματα που Ελληνίδες έχουν καταφέρει να 
διαπρέψουν στα μαθηματικά και γενικότερα στις θετικές 
επιστήμες, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί από την επιτυχία τους 
στην εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια όπως είναι λόγου χάρη το 
Πολυτεχνείο  . Ο λαός ωστόσο δεν φαίνεται να πείθεται τόσο 
εύκολα. Αλλά για να σας πείσουμε εμείς πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε μια πιο ισχυρή επιχειρηματολογία. Οι 
Έλληνες δεν δείχνουν εμπιστοσύνη ακόμα και στις γυναίκες από 
άλλες χώρες οι οποίες έχουν άριστη σταδιοδρομία στα 
μαθηματικά. Μια ιστορία θα μπορούσε να αποδείξει αυτή την 
αρνητική  στάση. Μια κοπέλα λοιπόν που όνειρο της είχε να 
γίνει μαθηματικός και τα κατάφερε όταν ανακοίνωνε αυτό της το 
επίτευγμα η απάντηση ήταν « γυναίκα μαθηματικός;».  
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως η ίδια η κοινωνία 
αδυνατεί να κατανοήσει την διανοητική ισότητα των δύο φύλων. 

  Οι συνέπειες είναι δυσβάστακτες για κάποιους ανθρώπους, είτε 
είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες οι οποίοι βιώνουν την 
πραγματικότητα στην οποία πολλοί υπαινίσσονται ότι οι 
γυναίκες υστερούν διανοητικά. Οι άνδρες αναπτύσσουν εχθρική 
και υποτιμητική στάση απέναντι στις γυναίκες. Από την άλλη 
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πλευρά οι γυναίκες πιθανολογείται να τηρήσουν από τη μεριά 
τους φεμινιστική στάση προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να 
φέρουν την ισότητα όμως άλλες εγκαταλείπουν την προσπάθεια 
ή δεν προσπαθούν καθόλου και καταπιάνονται με άλλες 
ασχολίες.   

  Ιστορικά πολλοί άνδρες έχουν προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα στην ανθρωπότητα, δεν μπορούμε ωστόσο να 
αμφισβητήσουμε την προσφορά των γυναικών. Λαμπρό 
παράδειγμα είναι oι γυναίκες μαθηματικοί εδώ και πολλά 
χρόνια.  

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ:  

  - ΑΙΘΡΑ ( 10ος – 9ος π.Χ. αιώνας ) - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ ( 6ος αιώνας 
π.Χ. ) – ΘΕΑΝΩ ( 6ος αιώνας π.Χ. ) - ΠΟΛΥΓΝΩΤΗ( 7ος - 6ος αιώνας 
π.Χ. ) – ΔΑΜΩ ( 6ος αιώνας π.Χ. ) – ΑΡΓΙΝΩΤΗ ( 6ος αιώνας π.Χ. ) 
– ΜΥΤΙΑ( 6ος αιώνας π.Χ. ) –  ΔΕΙΝΩ ( 6ος αιώνας π.Χ. ) –  ΕΛΟΡΙΣ 
η Σαμία ( 6ος αιώνας π.Χ. ) –  ΦΙΝΤΥΣ ( 6ος αιώνας π.Χ. ) –  
ΤΥΜΙΧΑ ( 6ος αιώνας π.Χ. ) –  ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ ( 6ος αιώνας π.Χ. ) –  
ΔΙΟΤΙΜΑ από τη Μαντινεία ( 6ος  - 5ος αιώνας π.Χ. )- ΒΙΤΑΛΗ ( 6ος  
- 5ος αιώνας π.Χ. )- ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ(  5ος αιώνας π.Χ. )- ΛΑΣΘΕΝΕΙΑ 
( 4ος αιώνας π.Χ. )-  ΑΞΙΟΘΕΑ ( 4ος αιώνας π.Χ. )-   ΝΙΑΚΡΕΤΗ η 
Κορίνθια - ΑΡΕΤΗ η Κυρηνεία ( 4ος αιώνας π.Χ. )- ΠΥΘΑΙΣ ( 2ος 
αιώνας π.Χ. )- ΠΑΝΔΡΟΣΙΩΝ ( 4ος αιώνας μ.Χ. ) – Υπατία η 
Αλεξανδρινή ( 375 – 415) 

   

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1700 ΜΕ 1950 ì .Χ.: Sonya Krukovski 
Kovalevski – Ada Byron, Countess Lovelace – Agnesi Maria 
Gaetana – Emmy Noether – Laura Maria Bassi –Marie Sophie 
Germain – Mary Fairfax Somerville – Emilie de Breteuil 
Marquise de Chatelet. 
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ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1600 ΜΕ 1700 ì .Χ.: Maria Cuniz- Maria 
Margrete Winckelmann – Cavendish Margaret Duchess of 
Newcastle. 

 

   

 

 

 

   Φθάνοντας στο τέλος αυτής της υποενότητας της εργασίας μας 
θα ήταν καλό να αναφερθούμε σε μία μελέτη που διεξήχθη και 
είχε τα παρακάτω αποτελέσματα. 

            

       ……………… 

 

  Οι γυναίκες έχουν διπλάσια πιθανότητα από τους άνδρες να 
εμφανίσουν μια αγχώδη διαταραχή κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους. Μια ερευνητική ομάδα προσπάθησε να αποκαλύψει το 
λόγω της παραπάνω διαφοράς ανάμεσα στα δύο φύλα, 
εξετάζοντας με τη βοήθεια ηλεκτροδίων την εγκεφαλική τους 
δραστηριότητα. Τι ανακάλυψε; ότι οι γυναίκες όταν έρχονται 
αντιμέτωπες με δοκιμασίες και είναι ανήσυχες δυσκολεύονται. 
Μάλλον αυτή είναι και η εξήγηση για το ότι πολλές γυναίκες 
απεχθάνονται τα μαθηματικά. 

      Γράφε ο Π.Δρέττας Ανδρολόγος, Διευθυντής  του 
Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. 
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΓΧΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ; 

  Στη μελέτη συμμετείχαν 79 φοιτήτριες και 70 φοιτητές στους 
οποίους δόθηκε να ολοκληρώσουν μια απλή δοκιμασία, ενώ 
παράλληλα καταγραφόταν η εγκεφαλική τους 
δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα τους ζητήθηκε να 
αναγνωρίσουν από μια σειρά γραμμάτων το μεσαίο. Στην 
εύκολη εκδοχή της δοκιμασίας όλα τα γράμματα ήταν ίδια , ενώ 
στη δύσκολη το μεσαίο γράμμα διέφερε. Στη συνέχεια τους 
ζητήθηκε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, σχετικά με το 
πόσο άγχος ένιωσαν κατά τη διαδικασία.   

 
 

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΓΥΝΗΚΕΙΟ ΜΥΑΛΟ. 

   Σύμφωνα με τα ευρήματα οι γυναίκες που δήλωσαν αυξημένο 
άγχος είχαν επίσης αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα, ενώ 
στους αγχωμένους άνδρες δεν παρατηρήθηκε αύξηση στη 
δραστηριότητα. Στις εύκολες εκδοχές της μελέτες οι άνδρες και 
οι γυναίκες είχαν παρόμοια επίδοση, ενώ όσο η δοκιμασία 
γινόταν πιο δύσκολη, οι γυναίκες που είχαν αυξημένο άγχος,  
είχαν  χειρότερη επίδοση, το οποίο σημαίνει ότι η ανησυχία τους 
σχετικά με την επίδοση ήταν αυτή που τελικά την 
επιδείνωσε. Όταν οι άνδρες δήλωναν αυξημένο άγχος, αυτό σε 
καμία περίπτωση δε σχετιζόταν με αυξημένη εγκεφαλική 
δραστηριότητα. 
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ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ; 

   Οι αγχωμένες γυναίκες λοιπόν, φαίνεται να χρειάζονται 
επιπλέον προσπάθεια για να ολοκληρώσουν δοκιμασίες, από τη 
στιγμή που έχουν διασπαστικές σκέψεις και ανησυχίες. Αυτή η 
αυξημένη δραστηριότητα του εγκεφάλου μπορεί, σύμφωνα με 
τους ειδικούς, να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην 
ακαδημαϊκή τους πορεία. Είναι γνωστή για παράδειγμα η 
δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα νεαρά κορίτσια με 
συγκεκριμένα μαθήματα, όπως είναι για παράδειγμα τα 
μαθηματικά. Οι ερευνητές τώρα εξετάζουν εάν τα οιστρογόνα 
των γυναικών φταίνε για την υπερδραστήρια αυτή απόκριση του 
εγκεφάλου τους.   

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ 
ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ 
στις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

    Η αργή αναπνοή ίσως είναι μια πολύ καλή λύση. Μια νέα 
συσκευή βιοανάδρασης έρχεται να βοηθήσει προάγοντας την 
αργή αναπνοή. Η συσκευή αυτή έχει μια οθόνη καταγραφής της 
καρδιακής συχνότητας που συνδέεται με ένα ηλεκτρόδιο που 
προσάπτεται στο αυτί και ανιχνεύει τον ιδανικό αναπνευστικό 
ρυθμό για κάθε άτομο. Ο ιδανικός αυτός αναπνευστικός ρυθμός 
ρυθμίζει επίσης τον καρδιακό ρυθμό, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μειώνονται τα επίπεδα του στρες. 

 Οι κατασκευαστές της συσκευής τονίζουν ότι πολύ συχνά οι 
άνθρωποι δε συνειδητοποιούν την προφανή επίδραση που 
μπορεί να έχει η αργή αναπνοή, μέχρι να την επιχειρήσουν για 
10 περίπου λεπτά, μετά τα οποία αισθάνονται τελείως 
διαφορετικά. Αφού εντοπιστεί ο ιδανικός αναπνευστικός 
ρυθμός, το άτομο εκπαιδεύεται σε ασκήσεις που βοηθούν στην 
επίτευξη και τη διατήρηση του, ενώ παράλληλα καταγράφονται 
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στην ειδική οθόνη οι μεταβολές που συμβαίνουν στον καρδιακό 
ρυθμό. 

 
 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ; 
ΠΟΣΕΣ ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΝΑ 
ΛΕΠΤΟ; 

  Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι ένας καλός καρδιακός ρυθμός 
σε κατάσταση ηρεμίας είναι οι 65 σφίξεις ανά λεπτό. Οι ειδικοί 
ωστόσο επισημαίνουν ότι δεν εξετάζουν τόσο τον καρδιακό 
ρυθμό, όσο τις μεταβολές που υπάρχουν στα μεσοδιαστήματα 
ανάμεσα  στους καρδιακούς χτύπους.   

Όταν ένας άνθρωπος είναι σε κατάσταση στρες ο καρδιακός του 
ρυθμός δεν παρουσιάζει εναλλαγές, ενώ όταν βρίσκεται σε 
κατάσταση ηρεμίας, ο ρυθμός του παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα, καθώς επιβραδύνεται κατά την εκπνοή και 
επιταχύνεται κατά την εισπνοή.  Ο αριθμός των αναπνοών για 
τους περισσότερους ανθρώπους είναι 7.5-4.5 ανά λεπτό. Το 
λογισμικό πρόγραμμα της συσκευής χαρτογραφεί τη 
μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, έτσι ώστε να εντοπίσει 
τον αναπνευστικό ρυθμό όταν η μεταβλητότητα 
μεγιστοποιείται. Η ιδανική αυτή συχνότητα των αναπνοών 
παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, ενώ 
συνήθως διαφέρει μόνο στην παιδική ηλικία και κατά την 
περίοδο της κύησης. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι τα άτομα 
που διαλογίζονται για ώρες καταφέρνουν να αυξήσουν τη 
μεταβλητότητα του καρδιακού τους ρυθμού και βρίσκουν την 
ιδανική συχνότητα αναπνοών γι’ αυτούς μέσω της δοκιμής και 
της πλάνης.  

    Καταλήγοντας λοιπόν και κάνοντας μια επισκόπηση σε όσα 
έχουμε αναφέρει παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι γυναίκες είναι 
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ισότιμες με τους άνδρες στη μαθηματική σκέψη. Δεν θα πρέπει 
να αμφισβητούμε τη δύναμη του μυαλού της γυναίκας και αυτό 
μπορούμε να το επιτύχουμε αν επικαλεστούμε τα παραδείγματα 
της ιστορίας  όπως είναι τα προηγούμενα ονόματα αλλά και 
γυναίκες με έφεση στα μαθηματικά στην καθημερινότητα μας .  
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ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΜΥΑΛΟ  
 
Η ιδιαίτερη μαθηματική ικανότητα είναι κάτι με το οποίο εν μέρει 
γεννιέται κανείς, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα, που επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί ανέκαθεν 
υποψιάζονταν: ότι τα μαθηματικά «μυαλά», σε ένα βαθμό 
τουλάχιστον, είναι έμφυτα. 

 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη νευροεπιστήμονα Ελίζαμπεθ 
Μπράνον του πανεπιστημίου Ντιουκ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών 
των ΗΠΑ (PNAS), σύμφωνα με το «Science» και το «Nature», 
έκαναν μαθηματικά και νοητικά τεστ με 48 νήπια ηλικίας έξι 
μηνών, τα οποία επανέλαβαν μετά από τρία χρόνια. 
Τα παιδάκια που κατά τον έκτο μήνα της ζωής τους μπορούσαν 
να διακρίνουν ανάμεσα στις δέκα και στις 20 κουκίδες σε μια 
οθόνη υπολογιστή, ήσαν αυτά επίσης που στην ηλικία των 3,5 
ετών είχαν καλύτερες επιδόσεις στις απλές πράξεις της 
αριθμητικής (πρόσθεση, αφαίρεση, διάκριση μεταξύ 
μεγαλύτερων και μικρότερων αριθμών κ.α.). 
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ορισμένα νήπια 
έχουν μια έμφυτη ικανότητα με τους αριθμούς, κάτι που τους 
συνοδεύει στην υπόλοιπη ζωή τους. Μάλιστα, η ικανότητα αυτή 
εμφανίζεται να υπάρχει άσχετα από το δείκτη νοημοσύνης (IQ) 
του παιδιού και τις επιδόσεις του στα μη αριθμητικά τεστ. 
 
  Η Ελίζαμπεθ Μπράνον διευκρίνισε πάντως ότι τα νέα ευρήματα 
δεν αποδεικνύουν πως η δεξιότητα με τους αριθμούς είναι 
απολύτως έμφυτη, καθώς, όπως είπε, ήδη στον έκτο μήνα ζωής, 
έχουν υπάρξει άφθονες ευκαιρίες περιβαλλοντικών επιρροών 
πάνω στις μαθηματικές ικανότητες ενός παιδιού. 
 Οι επιστήμονες γενικά συμφωνούν ότι η μαθηματική ικανότητα 
είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το 
πόσο ικανός στα μαθηματικά θα γίνει ένας ενήλικας, εξαρτάται 
π.χ. από το πόσο καλή είναι η μνήμη του, από το αν έχει καλούς 
δασκάλους στα μαθηματικά και, φυσικά, από το πόσο εξασκείται 
σε αυτά. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ; ΣΚΕΨΗ Ή ΠΡΑΞΗ; 
 
 
  Σκέψη και πράξη. Είναι πολλά μαζί. Τα μαθηματικά έχουν 
ξεκινήσει από την πράξη μάλιστα η αρχή των μαθηματικών, 
όπως μας λέει ο Ηρόδοτος και ο Πρόκλος, οφείλεται στην 
ανάγκη. Μετά γίνανε θεωρητικά και μια από τις μεγάλες 
συμβολές των αρχαίων Ελλήνων είναι ότι αυτά τα πρακτικά που 
χρειαζόμαστε στα μαθηματικά τα κάνανε θεωρία με απόλυτα 
λογική σκέψη. Βάλανε αξιώματα, θεωρήματα, κάνανε 
συλλογισμούς για να αποδείξουν τα μαθηματικά και μετά 
ξέφυγαν και πολύ. Μάλιστα σήμερα μπορείς να κάνεις 
μαθηματικά χωρίς καμιά εφαρμογή. Τα μαθηματικά είναι και 
θεωρία και πράξη και καλό είναι να συνδέονται και τα δύο. 
Σήμερα ο κόσμος των μαθηματικών έχει αυξηθεί πάρα πολύ και 
σου προσφέρονται πολλές δυνατότητες. 
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   Κατά τη διάρκεια της εργασίας αποφασίσαμε να 
πραγματοποιήσουμε έρευνα με το παρακάτω ερωτηματολόγιο.                      

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
  

ΘΕΜΑ: Είναι τελικά τα μαθηματικά παρεξηγημένα; 

 

 ΦΥΛΟ:               Αγόρι                                Κορίτσι   

 

    ΤΑΞΗ:____________ 

 

 

 

 

 Νιώθεις φόβο και ανασφάλεια απέναντι στα μαθηματικά; 
Καθόλου   
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
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 Η οικογένειά σου συνέβαλε στη διαμόρφωση της στάσης σου 
για τα μαθηματικά; 

Καθόλου 

Λίγο  

Αρκετά 

Πολύ  

 Πιστεύεις ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μερίδιο ευθύνης για την 
εκδήλωση του φόβου απέναντι στα μαθηματικά; 

Καθόλου  

Λίγο 

Αρκετά  

Πολύ 

 

 

 Θεωρείς ότι η γνώση των μαθηματικών είναι έμφυτη ή 
κατακτάται; 

Έμφυτη  

Κατακτάται  

 

 

 Τα αγόρια υπερέχουν των κοριτσιών στη μαθηματική σκέψη; 

Ναι  

Ίσως   

Όχι  
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 Θα αντιμετώπιζες διαφορετικά τα μαθηματικά από μια αλλαγή 
στην επίδοσή σου σε αυτά; 

Ναι  

Ίσως 

Όχι  

 

 Θα  ήταν διαφορετική η στάση σου απέναντι στα μαθηματικά αν 
δεν υπήρχαν διαγωνίσματα και βαθμοί; 

Ναι  

Ίσως  

Όχι  

 

 

 Η προτίμησή σου στα μαθηματικά θα εξαρτιόταν από το αν είχες 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο; 

Ναι  

Ίσως  

Όχι  

 

 

 Η γνώση των μαθηματικών αποτελεί εφόδιο για να λύνουμε 
προβλήματα στη καθημερινή μας ζωής; 

Ναι  

Ίσως  

Όχι  
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Καταγράψαμε τα αποτελέσματα και φτιάξαμε τα παρακάτω διαγράμματα. 

 

 Νιώθεις φόβο και ανασφάλεια απέναντι στα 
μαθηματικά; 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΟΛΟΥ    ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  18 10 0 0 
ΛΥΚΕΙΟ  7 10 5 3 
ΣΥΝΟΛΟ  25 20 5 3 
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ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΑΓΟΡΙ  Γ/Λ 14/4 5/3 0/1 0/0 
ΚΟΡΙΤΣΙ Γ/Λ 4/3 5/7 0/4 0/3 
ΣΥΝΟΛΟ Γ/Λ 25 20 5 3 
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 Η οικογένειά σου συνέβαλλε στη διαμόρφωση της στάσης 
σου στα μαθηματικά; 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  13 8 7 0 
ΛΥΚΕΙΟ  14 2 6 3 
ΣΥΝΟΛΟ  27 10 13 3 
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ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΑΓΟΡΙ Γ/Λ 9/1 6/1 4/5 0/1 
ΚΟΡΙΤΣΙ Γ/Λ 4/13 2/1 3/1 0/2 
ΣΥΝΟΛΟ Γ/Λ 27 10 13 3 
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 Πιστεύεις ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μερίδιο ευθύνης για 
την εκδήλωση του φόβου απέναντι στα μαθηματικά; 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΟΛΟΥ     ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  11 11 2 4 
ΛΥΚΕΙΟ  2 9 8 6 
ΣΥΝΟΛΟ  13 20 10 10 
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ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΑΓΟΡΙ Γ/Λ 7/0 7/2 2/3 3/3 
ΚΟΡΙΤΣΙ Γ/Λ 4/2 4/7 0/5 1/3 
ΣΥΝΟΛΟ Γ/Λ 13 20 10 10 
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 Θεωρείς ότι η γνώση των μαθηματικών είναι έμφυτη ή 
κατακτάται; 

  

ΣΧΟΛΕΙΟ      ΕΜΦΥΤΗ ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  14 14 
ΛΥΚΕΙΟ  6 19 
ΣΥΝΟΛΟ  20 33 
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ΦΥΛΟ    ΕΜΦΥΤΗ  ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ 
ΑΓΟΡΙ Γ/Λ 9/2 10/6 
ΚΑΡΙΤΣΙ Γ/Λ 5/4 4/13 
ΣΥΝΟΛΟ Γ/Λ 20 33 
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 Τα αγόρια υπερέχουν των κοριτσιών στη μαθηματική 
σκέψη; 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  12 9 6 
ΛΥΚΕΙΟ  6 11 8 
ΣΥΝΟΛΟ  18 20 14 

 

Ι 
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ΦΥΛΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΑΓΟΡΙ Γ/Λ 10/4 5/3 4/1 
ΚΟΡΙΤΣΙ Γ/Λ 2/2 4/8 3/7 
ΣΥΝΟΛΟ Γ/Λ 18 20 15 
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 Θα αντιμετώπιζες διαφορετικά τα μαθηματικά από μια 
αλλαγή στην επίδοσή σου σε αυτά; 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  14 11 3 
ΛΥΚΕΙΟ  2 12 3 
ΣΥΝΟΛΟ  16 23 6 
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ΦΥΛΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΑΓΟΡΙ Γ/Λ 10/2 7/5 2/1 
ΚΟΡΙΤΣΙ Γ/Λ 4/8 4/7 1/2 
ΣΥΝΟΛΟ Γ/Λ 24 23 6 
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 Θα ήταν διαφορετική η στάση σου απέναντι στα 
μαθηματικά αν δεν υπήρχαν διαγωνίσματα και βαθμοί; 
 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 11 8 10 
ΛΥΚΕΙΟ 8 9 9 
ΣΥΝΟΛΟ 19 17 19 

 

ΦΥΛΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΑΓΟΡΙ Γ/Λ 7/3 7/3 5/2 
ΚΟΡΙΤΣΙ Γ/Λ 4/5 1/6 4/6 
ΣΥΝΟΛΟ Γ/Λ 19 17 17 
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 Η προτίμηση σου στα μαθηματικά θα εξαρτιόταν από το αν 
είχες περισσότερο ελεύθερο χρόνο; 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 8 12 8 
ΛΥΚΕΙΟ 6 6 13 
ΣΥΝΟΛΟ 14 18 21 
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ΦΥΛΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΑΓΟΡΙ Γ/Λ 7/3 9/3 3/2 
ΚΟΡΙΤΣΙ Γ/Λ 1/3 3/3 5/11 
ΣΥΝΟΛΟ Γ/Λ 14 18 21 
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 Η γνώση των μαθηματικών αποτελεί εφόδιο για να 
λύσουμε προβλήματα στη καθημερινή μας ζωή; 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 17 9 2 
ΛΥΚΕΙΟ 18 6 1 
ΣΥΝΟΛΟ 35 15 3 
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ΦΥΛΟ ΝΑΙ  ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
ΑΓΟΡΙ Γ/Λ 12/4 6/4 1/0 
ΚΟΡΙΤΣΙ Γ/Λ 5/14 3/2 1/1 
ΣΥΝΟΛΟ  35 15 3 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

       ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΧΥΣΗ 

                                                ΑΓΧΟΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Κλείνοντας την εργασία μας αφού έχουμε αναφερθεί στις 
υποενότητες: 

   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΦΟΒΙΑ 
 ΟΡΙΣΜΟΣ  
 ΑΙΤΙΑ 
 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 ΡΟΛΟΣ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
 ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΑΛΟ 
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΞΗ Ή ΣΚΕΨΗ; 

Θεωρούμε πως όλοι έχουμε αποκομίσει πολύ σημαντικά 
στοιχεία από την ανάλυση τους. Κατά  την άποψή μας , στο εξής 
θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη επιείκεια τα 
μαθηματικά χωρίς φόβο και αυστηρότητα.    
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 Ο Εκπαιδευτικός στην τάξη     « David Fontana» 

 Μαθηματικά  ο αγαπημένος μου φόβος  «ANNE 
SIETY» 

 Διαδίκτυο 
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