Context) από σχολεία των HΠA, είναι δείκτες που συνηγορούν στην άποψη ότιη ΡΜΕ
πέτυχε στην αναθεώρηση της µαθηµατικής εκπαίδευσης..

2.1 Αρχές διδασκαλίας της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης
1. Εκκίνηση διδασκαλίας από συγκεκριµένα πλαίσια
2. Οικοδόµηση της γνώσης πάνω στην άτυπη γνώση των πιαδιών
3. Καθοδηγούµενη επανεφεύρεση των µαθηµατικών εννοιών και δοµών.
4. Ποικιλία στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων συνδυασµένη µε την άτυπη γνώση των
µαθητών.
5. Οµαδική διδασκαλία
6. Αλληλεπίδραση στην τάξη
7. Ο καθηγητής δεν διδάσκει επιδεικνύοντας, αλλά παροτρύνοντας τους µαθητές να
φτάσουν στις δικές τους λύσεις.

2.2 Ιστορική εξέλιξη
Θεµελιωτές της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης στην Ολλανδία ήταν ο
Freudenthal και το Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Μαθηµατικής εκπαίδευσης
(IOWO) που σήµερα ονοµάζεται «Ινστιτούτο Freudenthal». Το ινστιτούτο περιελάµβανε
δύο τµήµατα: το Wiskobas που ασχολήθηκε µε την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και
την έρευνα για τα µαθηµατικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και το Wiskivon υπεύθυνο
για την µαθηµατική εκπαίδευση στις ηλικίες 12-16.
Το πρόγραµµα Wiskobas είχε σκοπό την ανανέωση της µαθηµατικής εκπαίδευσης σε
εθνικό επίπεδο και περιελάµβανε τρεις φάσεις:
• Φάση εξερεύνησης (1971-1973)
• Φάση ολοκλήρωσης (1973-1975)
• Φάση περαιτέρω ανάπτυξης και έρευνας (1975-1977)
Στην πρώτη φάση οι ερευνητές του ινστιτούτου µελέτησαν τα σχολικά εγχειρίδια και
κατόπιν προχώρησαν στον σχεδιασµό σηµειώσεων µαθηµάτων διδασκαλίας. Αυτά τα
µαθήµατα δοκιµάστηκαν σε πειραµατικά σχολεία και τα αποτελέσµατά τους αποτέλεσαν
αντικείµενο µελέτης σε προγράµµατα επιµόρφωσης δασκάλων.
Στη δεύτερη φάση η οµάδα Wiskobas κατασκεύασε ένα υπόδειγµα προγράµµατος
σπουδών για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο διαµορφώθηκε σε τρεις φάσεις:
Σχεδιασµός
∆οκιµή
Επανεξέταση
Στο τέλος αυτής της φάσης εκδόθηκε µία επισκόπηση του προγράµµατος σπουδών που
σκοπό είχε αφ’ ενός να κάνει γνωστή την αλλαγή στην µαθηµατική εκπαίδευση σε όλη
την Ολλανδία και αφ’ ετέρου να αποτελέσει σηµείο αναφοράς της. Αποτέλεσε
συγχρόνως µια βάση για την εκπαίδευση, την επιµόρφωση, την καθοδήγηση των
δασκάλων και µια πηγή έµπνευσης για τους σχεδιαστές του εκπαιδευτικού υλικού.
Στη τρίτη φάση ορισµένα µέρη του προγράµµατος σπουδών επαναδηµοσιεύτηκαν µετά
από λεπτοµερέστερη επεξεργασία. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε µεγάλη δραστηριότητα και
έρευνα σε συγκεκριµένες περιοχές των µαθηµατικών στις οποίες εµφανίστηκαν
προβλήµατα κατά τη διδασκαλία και τη µάθηση όπως στα κλάσµατα, στη γεωµετρία και
στους υπολογιστές τσέπης.
Η θέση του δασκάλου στο Wiskobas
Η φύση των µαθησιακών δραστηριοτήτων στο Wiskobas οδηγεί αναγκαστικά σε
δραστική αλλαγή των αντιλήψεων των δασκάλων για τις διδακτικές δραστηριότητες. Ο
δάσκαλος πρώτα θα δράσει ως µαθητής και στη συνέχεια ως ερευνητής και σχεδιαστής
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