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Σχέδιο διδακτικής ενότητας 

Θέμα : Ρητοί αριθμοί. Πράξεις με πρόσημα και παρενθέσεις 

 

Διδακτικοί στόχοι που επιδιώχθηκαν 

• Να έρθουν σε επαφή με τους θετικούς και τους αρνητικούς αριθμούς μέσα από 

καταστάσεις της καθημερινότητας  

• Να μάθουν τους όρους πρόσημο, ομόσημοι και ετερόσημοι αριθμοί και να 

διακρίνουν τους ομόσημους από τους ετερόσημους αριθμούς 

• Να αναπαριστάνουν τους ρητούς αριθμούς με σημεία ευθείας 

• Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την έννοια της απόλυτης τιμής ρητού αριθμού 

• Να βρίσκουν τον αντίθετο ενός ρητού αριθμού 

• Να συγκρίνουν ρητούς αριθμούς μεταξύ τους 

• Να εξασκηθούν στις πράξεις με ρητούς αριθμούς 

• Να υπολογίζουν αριθμητικές παραστάσεις με παρενθέσεις 

 

Μέσα - Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

Θερμόμετρο, Πίνακας, Φύλλα  εργασίας, Υπολογιστής τσέπης 

 

Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας 

1.  Ρώτησα τους εκπαιδευόμενους σε ποιες περιπτώσεις της καθημερινότητάς τους 

συναντούν αρνητικούς αριθμούς. Μ'αυτό τον τρόπο οδηγηθήκαμε να σχολιάζουμε 

θερμοκρασίες «πάνω» και «κάτω» από το 0 της κλίμακας Κελσίου, ύψη «πάνω» και 

«κάτω» από την επιφάνεια της θάλασσας, κέρδη και ζημίες επιχειρήσεων. Ορίσαμε 

λοιπόν τους θετικούς και τους αρνητικούς αριθμούς, τους ομόσημους και τους 

ετερόσημους αριθμούς. 



2.  Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τη χρήση του θερμομετρικού άξονα οδηγήθηκαν 

εντελώς φυσικά  στην αναπαράσταση των ρητών αριθμών με σημεία ευθείας. Στη 

συνέχεια, με τη βοήθεια θερμομέτρου καθώς και με σχηματική αναπαράσταση υψών,  

παρατήρησαν διάφορες αντίθετες  τιμές ή μεταβολές θερμοκρασιών και υψών. 

Επισημάναμε την ανάγκη ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να μιλάμε «με 

απόλυτες τιμές». Έτσι ορίσαμε την έννοια της απόλυτης τιμής ενός ρητού αριθμού 

καθώς και του αντίθετου ρητού αριθμού.  

3.  Τους μοίρασα ένα φυλλάδιο στο οποίο αρχικά τους ζητούσα να σημειώσουν το 

κατάλληλο πρόσημο μπροστά από εισπράξεις ή πληρωμές ταμείου, θερμοκρασίες και 

ύψη. Στη συνέχεια εξασκήθηκαν σε αθροίσεις κερδών και ζημιών επιχειρήσεων. 

Ακολούθησαν υπολογισμοί τελικών θερμοκρασιών, δεδομένων των αρχικών 

θερμοκρασιών και των αντίστοιχων μεταβολών τους. Ανάλογη διαδικασία 

ακολούθησαν και για διάφορες περιπτώσεις υψών. Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι «ανακάλυψαν» τον αλγόριθμο πρόσθεσης ρητών αριθμών, με 

διάκριση ανάμεσα σε ομόσημους και ετερόσημους αριθμούς . 

4.  Στο επόμενο βήμα, τους ζήτησα να υπολογίσουν διαφορές θερμοκρασιών και 

υψομετρικές διαφορές. Και σ’αυτή την περίπτωση προέκυψε λίγο μετά ο κανόνας 

αφαίρεσης ρητών αριθμών μέσω της πρόσθεσης του αντιθέτου. 

5.  Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση ρητών αριθμών 

εξετάζοντας, όπου αυτό ήταν δυνατό, παραδείγματα  καθημερινής πρακτικής πριν να 

καταλήξουμε στους κανόνες πράξεων μεταξύ των προσήμων. 

6.  Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι, έχοντας «ανακαλύψει» οι ίδιοι τις περισσότερες φορές 

τους κανόνες των πράξεων μεταξύ των προσήμων, οδηγήθηκαν εύκολα στην 

απαλοιφή των παρενθέσεων και ακολούθως στον υπολογισμό αριθμητικών 

παραστάσεων με παρενθέσεις. 

 

Ενδεικτικός χρόνος διδασκαλίας 

5 διδακτικές ώρες 

 



Γενικές παρατηρήσεις 

Επιβεβαιώσαμε για ακόμα μια φορά το γεγονός ότι ο ενήλικας μαθαίνει όταν η 

εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά του, όταν ενεργεί και εμπλέκεται, 

όταν κατανοεί. Είναι βέβαιο πως οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους είχαν ήδη  

εμπειρία στην εκτέλεση πράξεων ρητών με πρόσημα στα πλαίσια της οικείας 

καθημερινότητάς τους, χωρίς όμως να το γνωρίζουν και πολύ περισσότερο χωρίς να 

έχουν συστηματοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούσαν τους υπολογισμούς 

τους.. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάστηκε να δουν διάφορες καταστάσεις της καθημερινής 

ζωής για να διαμορφώσουν μια θετική αντίληψη για τους αρνητικούς αριθμούς τους 

οποίους αρχικά αντιμετώπιζαν τουλάχιστον με καχυποψία. Μέσα από την ίδια πρακτική 

θέλω να πιστεύω πως κατανόησαν και την έννοια της απόλυτης τιμής ενός ρητού 

αριθμού. Σε ένα επόμενο στάδιο, η εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευομένων στην 

παραγωγή των κανόνων των πράξεων με πρόσημα,  τους βοήθησε με τρόπο καταλύτικό 

στην εξοικείωση τους με τον χειρισμό των προσήμων όπως επίσης και στην κατανόηση 

και την αποδοχή των κανόνων αυτών. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εμπειρία μου είναι 

εντελώς απίθανο να επιχειρήσει κανείς να  «επιβάλλει» ως δεδομένο ένα κανόνα σε 

ενήλικες, χωρίς να τον αιτιολογήσει ή να παραπέμψει σε κάποιο οικείο παράδειγμα . 

Αυτό ακριβώς προσπάθησα με κάθε τρόπο να αποφύγω.  
 

 

 


