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ΔΗΑΓΧΓΖ
Με ηε βνήζεηα ηνπ αξηζκεηηζκνχ γίλεηαη αληηιεπηή ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
αξηζκψλ, ελφο ζπλφινπ καζεκαηηθψλ ηερληθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ησλ
αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ. πλδέεηαη άκεζα κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηα κέηξα, ηνπο
ππνινγηζκνχο, ηε ζπγθέληξσζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εξκελεία ησλ αξηζκεηηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη εξκελεχνληαη ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ηα
δηαγξάκκαηα θαη ηνπο πίλαθεο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε αξθεηέο ρψξεο, ππάξρεη κηα ζπλερήο αλεζπρία
ζρεηηθά κε ηα πξφηππα ηνπ αξηζκεηηζκνχ ή καζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα ζρνιεία
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ειηθίεο 4-11). ηελ Αγγιία ην γεγνλφο απηφ έρεη ιάβεη
δηαζηάζεηο ζε πνιηηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν, κεηά ηε δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ
δηεζλψλ δηαγσληζκψλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ε ρακειή επίδνζε ησλ καζεηψλ
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα καζεκαηηθά (Lapointe,
Mead & Askew, 1992; Mullis et al.,1997). Ζ άκεζε αληίδξαζε ησλ αγγιφθσλσλ
ρσξψλ θαη θπξίσο ηεο Αγγιίαο ήηαλ λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα
καζεκαηηθά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ηνκέο.
ηελ Αγγιία έπεηηα απφ ηελ πιήξε ειεπζεξία ζηνπο δαζθάινπο πνπ
παξέρνληαλ απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ '70, πέξαζαλ ζε έλα θαζνξηζκέλν εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην
1989/90 (Johnson & Millett (Eds.) 1996) κε δνθηκαζηηθή ηζρχ δηάξθεηαο 2 έσο 4
εηψλ. Ζ ζπλερφκελε πνιηηηθή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηα πξφηππα ησλ βαζηθψλ
δεμηνηήησλ ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νδήγεζε ζηελ εζληθή
ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ (National Numeracy Strategy ή NNS), πνπ εηζήρζε
ην 1999/2000, ε νπνία ελζσκαηψλεη κηα πνιχ απζηεξή ζπληαγή γηα ην πεξηερφκελν
θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ.
Ζ έιεπζε ηεο NNS πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζρεηηθά κε
ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο. Αξθεηνί εξεπλεηέο επηδφζεθαλ ζε κειέηεο αλαδεηψληαο
ηελ επίπησζε ηεο NNS ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (νη Millett, Brown θαη Askew ην έηνο 2004 κειέηεζαλ ηελ
επίπησζε ηεο NNS ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζην ηέηαξην έηνο
θνίηεζεο θαη ε Anghileri ην 2006 ηελ επίπησζε ηεο NNS ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ
πνπ βξίζθνληαλ ζην πέκπην έηνο θνίηεζεο). Μεξηθνί εξεπλεηέο, φπσο νη Borthwick
θαη Harcourt-Heath ην έηνο 2007 κειέηεζαλ ηα είδε ησλ ζηξαηεγηθψλ γξαπηνχ
ππνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 5ρξνλνπο καζεηέο θαη άιινη (Macintyre
θαη Forrester (2003)) κειέηεζαλ ην πφζν επηηπρήο ήηαλ ε εθκάζεζε ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ απφ 8ρξνλνπο καζεηέο.
Tν εχξνο ησλ κειεηψλ φζνλ αθνξά ζηνπο ππνινγηζκνχο δηαξθψο απμάλεηαη.
Δληνχηνηο, ε θχζε θαη ηα είδε ησλ ζηξαηεγηθψλ λνεξνχ ππνινγηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαζψο επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο,
παξακέλνπλ αθφκε έλαο ηνκέαο πνπ επλνεί ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο.
Σν ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα: α) ζην πξψην θεθάιαην
παξνπζηάδεηαη ν αξηζκεηηζκφο θαη ε ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε, αλαιχνληαη νη ιφγνη γηα
ηνπο νπνίνπο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε θαη κειεηψληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο
εηζάγεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Διιάδαο.
Αθνινπζεί εθηελήο αλαθνξά ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ
πεξηιακβάλνληαο ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο εκθάληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ
Αγγιία, αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ, ην νπνίν
απνηέιεζε ην κέζν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αξηζκεηηζκνχ θαη ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ. β) ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ην ειιεληθφ
6

θαη ην αγγιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηα καζεκαηηθά θαζψο θαη ηα
πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο θαη ηεο πξναγσγήο ηνπ
αξηζκεηηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. γ) ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη:
ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ (έλλνηα, αξρέο, ραξαθηεξηζηηθά), ν
ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπο (ζηε Αγγιία), ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο έλαληη ησλ γξαπηψλ
ππνινγηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ζρεηηθή παξάζεζε. Δληνπίδνληαη,
ζπγθξίλνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη
ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ησλ δπν ρσξψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη
ηελ πινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ζηε δηδαθηηθή
δηαδηθαζία ζηηο επηκέξνπο ηάμεηο. Παξνπζηάδνληαη νη λνεξέο ζηξαηεγηθέο
ππνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δσδεθάρξνλνπο καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ
παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ ζηελ
Αγγιία (Duah, 2099).
Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο, ην νπνίν θηλείηαη ζε ηέζζεξα
επίπεδα: α) ζην πξψην επίπεδν δηεξεπλάηαη ε επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο
αιιά θαη ζηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, β) ζην δεχηεξν επίπεδν
εληνπίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη φια ηα είδε ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ
εθαξκφζηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζηνπο ππνινγηζκνχο, γ) ζην ηξίην επίπεδν γίλεηαη
αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε εξψηεζε θαη δ) ζην ηέηαξην
επίπεδν γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ζε θάζε εξψηεζε, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηεο
επηηπρίαο ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Αγγιίαο.
ην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη: ν ζθνπφο, ε
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη
νη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλζεθαλ πξνο ηνπο καζεηέο.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ
καζεηψλ. Δμεηάδεηαη ε επίδνζε ηνπο ζε θάζε εξψηεζε, θαηαγξάθνληαη ηα είδε ησλ
λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ, ηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπο ζπλνιηθά αιιά θαη γηα θάζε εξψηεζε
μερσξηζηά θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά επηηπρίαο θαη απνηπρίαο.
Παξνπζηάδνληαη, αλαιχνληαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ θαη ηα αίηηα εκθάληζεο ηνπο, θαη
ηέινο ζπγθξίλνληαη νη επηδφζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ κε απηέο
ησλ Άγγισλ.
Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο,
ηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα, ηηο πξνηάζεηο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ
λέσλ εξσηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ.
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ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο ζηφρνπο πνπ
ηίζεληαη :
 Να γίλνπλ θαηαλνεηά ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ.
 Να θαηαζηεί ζαθήο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ λνεξψλ θαη γξαπηψλ
ππνινγηζκψλ.
 Να δηαθαλεί ν ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπο κε ηε επίδνζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
 Να εληνπηζηνχλ ηα είδε ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ν καζεηέο θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ.
 Να θαηαγξαθνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη
ζηηο πξάμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία.
 Να δηεξεπλεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνπλ νη καζεηέο ηνπο
λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα πνζνζηά επηηπρίαο θαη απνηπρίαο.
 Να θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα ιάζε ησλ καζεηψλ θαη λα επηζεκαλζνχλ βάζε
δεδνκέλσλ νη αλαπνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ νδήγεζαλ ζε απηά.
 Να αλαδεηρζνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία ζην ειιεληθφ ζχζηεκα γηα ηα καζεκαηηθά
ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη λα πξνηαζνχλ ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο.
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Α’ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
1. ΑΡΗΘΜΖΣΗΜΟ - ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΑΛΦΑΒΖΣΗΜΟ
1.1 Μηα πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο
Ο φξνο “αξηζκεηηζκφο” ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε Crowther
(Crowther Report, 1959), ζηνλ νπνίν απνδίδνληαλ ε εμήο ζεκαζία: ε ειάρηζηε
γλψζε απφ καζεκαηηθά θαη αληίζηνηρα επηζηεκνληθά αληηθείκελα, ηα νπνία δηαζέηεη
θάπνην άηνκν κε ζθνπφ λα ζεσξεζεί κνξθσκέλν”. Ζ αλάιπζε ηνπ Crowther ζεσξεί
φηη ν αξηζκεηηζκφο εκπεξηέρεη κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο φπσο αθξηβψο
θαη ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ, παξφιν πνπ ε ζχγρξνλε βέβαηα βηβιηνγξαθία ζεσξεί
ηνλ αξηζκεηηζκφ κέξνο ηεο γεληθφηεξεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ. ήκεξα ην λα
έρεη απνθηήζεη θαλείο ην επίπεδν ηνπ αξηζκεηηζκνχ ζεκαίλεη λα έρεη αλαπηχμεη
βαζηθέο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Θεσξείηαη έλα άηνκν σο καζεκαηηθά εγγξάκκαην, φηαλ
αθελφο θαηέρεη θάπνηεο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ηνπ επηηξέπνπλ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαθηηθέο καζεκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο
θαη αθεηέξνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλεη θαη λα εθηηκά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξνπζηάδνληαη κε καζεκαηηθνχο φξνπο φπσο πίλαθεο, γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο,
πνζνζηά θ.η.ι. Σα καζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ αξηζκεηηζκνχ ζα
πξέπεη λα εηζάγνληαη κε αθνξκή θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο νη καζεκαηηθέο έλλνηεο ζα
βξίζθνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην παξφκνην κε απηφ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη φρη
θνξκαιηζηηθά θαη απνπιαηζησκέλα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δηδαζθαιία
παξάιιεια ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαιχπηεη φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ελδηαθέξνληα
ησλ καζεηψλ.1
Ο αξηζκεηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αληηκεησπίδεη κε
απηνπεπνίζεζε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο αξηζκνχο θαη
κε κεηξήζεηο. Απαηηεί κηα θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξηζκψλ, έλα πιήζνο
ππνινγηζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα αξηζκψλ
κε πνηθίινπο ηξφπνπο. ηνρεχεη επίζεο ηελ πξαθηηθή θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο
νπνίνπο νη πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψλνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε κέηξεζε θαη
φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ηα δηαγξάκκαηα θαη ηνπο
πίλαθεο.2
Αξηζκεηηζκφο ζεκαίλεη επίζεο λα γλσξίδεη θαλείο φ,ηη αθνξά ηνπο αξηζκνχο
θαη ηηο πξάμεηο. Δπηπιένλ εκπεξηέρεη κηα ηθαλφηεηα θαη θιίζε πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο
αξηζκεηηθήο θαηαλφεζεο θαη ηελ επηδεμηφηεηα γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ππνινγηζκνχο κε λνκίζκαηα θαη
κεηξήζεηο. Αλαθέξεηαη ζηελ επρέξεηα ζπιινγήο ησλ αξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη
ηελ παξνπζία ηνπο ζε γξαθήκαηα, δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο.
Ο ζηφρνο ηνπ αξηζκεηηζκνχ είλαη λα αλαπηπρζνχλ ηα άηνκα γηα λα κπνξνχλ
λα αληηκεησπίδνπλ κε ζηγνπξηά θαη επάξθεηα ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο πνπ
απαηηνχλ ηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Αξηζκεηηζκφο ή Μαζεκαηηθφο Γξακκαηηζκφο, Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ
Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Πάληεην Παλ/ην, Αζήλα 2003
2
www.standards.dfes.gov.uk/numeracy/teaching_resources/reception_to_year6/?leaf=0&subleaf=3
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δπλαηνηήησλ ηνπο λα κάζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο φηαλ απηφ ρξεηάδεηαη. Απηφ πνπ
επηδηψθεηαη είλαη νη καζεηέο λα μέξνπλ πψο λα ππνινγίζνπλ, λα κεηξήζνπλ, λα
ππνινγίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνηρεία, λα μέξνπλ πφηε γηα λα
εθαξκφζνπλ απηέο ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο, θαη λα θαηαιαβαίλνπλ γηαηί
απηέο νη ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο ηζρχνπλ. Πεξαηηέξσ, ν αξηζκεηηζκφο έρεη σο ζηφρν λα
παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ηηο πνζνηηθέο πηπρέο θαη ησλ
άιισλ καζεκάησλ εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε κάζεζή ηνπο.3
Ο καζεκαηηθφο αιθαβεηηζκφο ή καζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο ή καζεκαηηθφο
εγγξακκαηηζκφο εζηηάδεηαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ηαπηίδεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο
ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (αλάγλσζε, γξαθή, ππνινγηζκνί)
θαη νλνκάδεηαη αξηζκεηηζκφο (numeracy).
Απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ θηινδνμεί λα
δηαδερζεί ηελ κεγάιε κεηαξξχζκηζε ησλ κνληέξλσλ καζεκαηηθψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ
'60. Απηή ηε θνξά πεγή θαη ζηφρνο είλαη ε ζχλδεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο κε ηελ
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηνλ ζχγρξνλνπ πνιίηε ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλφο λα
δηαρεηξίδεηαη ελεξγά θαη κε θξηηηθή ζηάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ηερλνινγηθνχ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη, δξα θαη εξγάδεηαη. Δκπινπηηζκέλε, ε λέα απηή
ζηξαηεγηθή πξφηαζε, ζπληζηά ηελ άληιεζε καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ ηα
καζεκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε θαλεξφ ή θξπκκέλν ηξφπν ζηηο δνκέο, ζηα
πιεξνθνξηαθά δειηία θαη ζηελ ηερλνινγία ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.
ηε δηεζλή καζεκαηηθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά
θαηξνχο, αξθεηνί νξηζκνί ηνπ καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ, πνπ απερνχλ ζπρλά
δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα ίδηα ηα καζεκαηηθά, ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν,
ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο.
ην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ βξίζθνληαη ε αμηνιφγεζε ηεο καζεκαηηθήο
εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ηεο θάζε ρψξαο, ε δηάγλσζε ησλ αλαγθαίσλ καζεκαηηθψλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε θαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ ξφινπ πνπ
είραλ κέρξη ζήκεξα ηα δηεζλή „ζηάληαξο‟ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ηεο θάζε
ρψξαο. Ο καζεκαηηθφο Ubiratan D'Ambrosio, πξφηεηλε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ:
«Μαζεκαηηθφο αιθαβεηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα λα εμάγεηο ζπκπεξάζκαηα απφ
δεδνκέλα, λα ζπκπεξαίλεηο, λα δηαηππψλεηο ππνζέζεηο θαη λα εμάγεηο ζπκπεξάζκαηα.
Δίλαη έλα πξψην βήκα πξνο κηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία είλαη εληειψο
απνχζα απφ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα. Γπζηπρψο, αθφκα θαη φηαλ ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ, ε κνληεινπνίεζε θαη ν ζρεδηαζκφο εκθαλίδνληαη δεηιά ζε θάπνηεο
ζρνιηθέο ηάμεηο, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επεμεξγαζία αξηζκψλ θαη πξάμεσλ. Ο
Μαζεκαηηθφο Αιθαβεηηζκφο είλαη πην θνληά ζηνλ θνηλφ ηξφπν πνπ ηα Μαζεκαηηθά
ήηαλ παξφληα ζηελ θιαζζηθή Διιάδα θαη ζηνπο πνιηηηζκνχο ησλ ηζαγελψλ. Ζ
κεγάιε έλλνηα δελ ήηαλ ζηε κέηξεζε θαη ζηνλ ππνινγηζκφ αιιά ζηελ καληηθή θαη
ζηε θηινζνθία. Ο Μαζεκαηηθφο Αιθαβεηηζκφο, απηή ε βαζηά ζθέςε πεξί ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο ειίη, φπσο ζην
παξειζφλ.»
χκθσλα κε ην πξφγξακκα PISA/OECD4 ν Μαζεκαηηθφο Αιθαβεηηζκφο
νξίδεηαη σ ο «ε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί η
ν ξφιν πνπ ηα καζεκαηηθά παίδνπλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, λα πξαγκαηνπνηεί ζσζηέο
καζεκαηηθέο θξίζεηο θαη λα επηζηξαηεχεη ηα καζεκαηηθά, κε ηξφπνπο ψζηε λα
3

www.sasked.gov.sk.ca/docs/policy/cels/el3.html
Σν PISA δεκηνπξγήζεθε θαη δηεμάγεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη
Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α. ή OECD ζηελ αγγιηθή γιψζζα) θαη είλαη ε επξχηεξε δηεζλήο αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην πξφγξακκα. Οη ρψξεο απηέο
έρνπλ ηζρπξή νηθνλνκηθή παξνπζία, αθνχ παξάγνπλ ηα 9/10 ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο,
http://www.kee.gr/html/research.php?&ID=26
4
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ζπλαληνχλ ηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο δσήο σο δεκηνπξγηθνχ,
ελεξγνχ θαη ζθεπηφκελνπ πνιίηε». Σν δηεζλέο πξφγξακκα ILSS5 (International Life
Skills Survey) πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ OECD θαη ηαηηζηηθά Ηλζηηηνχηα ησλ ΖΠΑ
θαη ηνπ Καλαδά, αληηιακβάλεηαη ηνλ καζεκαηηθφ αιθαβεηηζκφ σο «ηε γέθπξα πνπ
ζπλδέεη ηελ καζεκαηηθή γλψζε, ε νπνία έρεη απνθηεζεί είηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε
είηε κε άηππε, κε ηηο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ».
1.2 Ζ αληίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ
καζεκαηηθώλ
ε θάζε ηζηνξηθή επνρή ηα καζεκαηηθά γίλνληαη δηαθνξεηηθά αληηιεπηά. Ζ εθάζηνηε
θπξηαξρνχζα αληίιεςε νδεγεί ζε κηα λέα ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο, ησλ
ζρέζεσλ ηεο κε ηηο άιιεο επηζηήκεο θαη ηελ θνηλσλία, κε ην πεξηερφκελν ηεο
καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ηζηνξηθή δηάζηαζε ζηελ ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη πνηνηηθή αιιαγή πνπ
ζεκεηψλεηαη ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ αληίιεςε ηνπ καζεκαηηθνχ
αιθαβεηηζκνχ επηζεκαίλεηαη ζε ηξία ζεκαληηθά θείκελα ηα νπνία έρνπλ κε ηνλ
ηξφπν ηνπο επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο
Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ επνρή ηνπο:
ην πξψην αλαθέξεηαη ην πεξηερφκελν ησλ 15 βηβιίσλ ηνπ Fibonacci6 πνπ
δείρλεη πψο γίλνληαλ αληηιεπηή εθείλε ηελ πεξίνδν ε αλαγθαία γηα ηνλ ελεξγφ πνιίηε
καζεκαηηθή γλψζε. Ο Leonardo Fibonacci ή Λενλάξλην ηεο Πίδαο έγξαςε ην Liber
Abbaci ην 1202 ζηα Λαηηληθά. Σν πεξηερφκελν είλαη πνιχ θνληηλφ κε εθείλν ησλ
εγρεηξηδίσλ ηνπ 14νπ θαη 15νπ αηψλα. Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ είλαη ν αθφινπζνο:
 Οη ελλέα θηγνχξεο ησλ Ηλδψλ, ηα ςεθία θαη ε αξίζκεζε
 Πνιιαπιαζηαζκφο αθεξαίσλ
 Πξφζζεζε
 Αθαίξεζε
 Γηαίξεζε
 Πνιιαπιαζηαζκφο αθεξαίσλ θαη θιαζκάησλ, πνιιαπιαζηαζκφο θιαζκάησλ
 Πξφζζεζε, αθαίξεζε, δηαίξεζε αθεξαίσλ θαη θιαζκάησλ, θαη αλαγσγή ζε
θνηλφ παξνλνκαζηή
 Αγνξέο θαη πσιήζεηο
 πλαιιαγέο
 Δηαηξείεο
 Αιιαγή ζπλαιιάγκαηνο
 Λχζεηο πνηθίισλ πξνβιεκάησλ
 Καλφλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επίιπζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ
 Ζ εμαγσγή ηεηξαγσληθψλ θαη θπβηθψλ ξηδψλ θαη νη πξάμεηο κε ξηδηθά
 Γεσκεηξία θαη δεηήκαηα άιγεβξαο
Σν δεχηεξν αθνξά ηνλ θαηάινγν κε ηηο απαξαίηεηεο καζεκαηηθέο γλψζεηο
πνπ ζπλέηαμε έλαο εθ ησλ κεγαιπηέξσλ καζεκαηηθψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ν
Jean Dieudonne7:
 νλνκαζίεο - νξνινγία
 ε ηδέα ηεο απφδεημεο
 αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί, ζχλνια αξηζκψλ
5

http://www.nces.ed.gov/ilss
http://el.wikipedia.org/wik_Λενλάξλην_ηεο_Πίδα
7
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Dieudonn%C3%A9
6

11

 κέηξεζε κεγεζψλ, κνλάδεο
 ζρέζεηο κεγεζψλ ηδίνπ είδνπο
 άιγεβξα, γεσκεηξία, αιγεβξνπνίεζε ηεο γεσκεηξίαο, ζπληεηαγκέλεο
 πξνζέγγηζε απεηξνζηψλ, φξηα
 δηεχξπλζε γεσκεηξηψλ, ηνπνινγίεο
 ινγηθή, ζεκέιηα, ζεσξία ζπλφισλ, δνκέο
ην ηειεπηαίν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζεκαηνινγία ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο Γηεζλνχο
Δπηηξνπήο γηα ηε Μειέηε θαη Βειηίσζεο ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ,
πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο ζηελ ελαζρφιεζε κε ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά:
Πξψηνο Άμνλαο: Ζ επίδξαζε ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο.
 ρέζεηο κεηαμχ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο καζεκαηηθψλ θαη ηεο
αλάπηπμεο ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή (1950, Λνλδίλν).
 Μαζεκαηηθέο δνκέο θαη λνεηηθέο δνκέο (1952, Γαιιία).
 Αλαινγίεο κεηαμχ ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
καζεκαηηθψλ (1953, Γαιιία).
 Ο καζεηήο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. Μηα απειεπζεξσηηθή παηδαγσγηθή
(1955, Ηηαιία).
Γεχηεξνο Άμνλαο: Σα ζσζηά καζεκαηηθά.
 Ζ δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο Β' ζκηαο (1951, Βέιγην).
 Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: απφ ην λεπηαγσγείν ζην Παλεπηζηήκην (1951,
Διβεηία).
 Σα κνληέξλα καζεκαηηθά ζην ζρνιείν (1954, Οιιαλδία).
Σξίηνο Άμνλαο: Πξψηκε Γηεπηζηεκνληθφηεηα.
 ρέζεηο κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο
ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο (1953, Λνπμεκβνχξγν).
1.3 Ζ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ καζεκαηηθνύ αιθαβεηηζκνύ
Οη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ζε επίπεδν καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ δελ είλαη
ίδηεο κε 50 ρξφληα πξηλ. Απηά πνπ ηφηε κάζαηλε κφλν κηα ειίη, ηψξα ηα έρνπλ κάζεη
φινη. Δπνκέλσο ζήκεξα ην θαηλφκελν ηνπ καζεκαηηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ δελ
απαληάηαη κφλν ζε φζνπο δελ παξαθνινχζεζαλ ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ή
ζπλδέζεθαλ κε ηε ζρνιηθή απνηπρία, αιιά θαη ζε φζνπο ππήξμαλ θαινί καζεηέο,
έρνπλ θαιέο γλψζεηο αιιά δελ γλσξίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο γλψζεηο
ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, αθήλνπλ ηηο γλψζεηο αλελεξγέο γηαηί ηηο πξνζέιαβαλ
κε απφπιαηζησκελν ηξφπν.
ηελ αξρή επηθεληξψζεθε κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
Αξγφηεξα εκπινπηίζηεθε κε ηελ δηάζηαζε ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (problem
solving), πήξε έλαλ πην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, θαηάθεξε λα μεθχγεη απφ ην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ θαη λα επεθηαζεί ζηελ εθπαίδεπζε αλειίθσλ. Αξγφηεξα ζπλδέζεθε κε
ηελ έλλνηα ηεο κνληεινπνίεζεο θαηαζηάζεσλ απφ ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο
επηζηήκεο, δηαρσξίδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ απφ ην
πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ην νπνίν πξνζαλαηνιίζηεθε ζε πην
επαγγεικαηηθά κνληέια.
ήκεξα ε έλλνηα έρεη εκπινπηηζηεί κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο
ελλνηψλ (ζχλδεζε αλάγλσζεο θαη γξαθήο κε ην λφεκα θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπ), ηεο
δπλαηφηεηαο θξηηηθήο αλάιπζεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη ζπζηεκάησλ
(ζχλδεζε ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ). Ο φξνο καζεκαηηθφο αιθαβεηηζκφο έρεη πηνζεηεζεί θαη
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ζεσξείηαη κηα ζπλερήο θαη δπλακηθή δηαδηθαζία, θαζψο ζπλδέεηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο
θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.
Δπίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε, ησλ δηθαησκάησλ, ηεο
δεκνθξαηίαο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο σο ζηφρνο, σο πεξηερφκελν θαη σο
κέζνδνο. Με ηελ έλλνηα απηή ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα επηκεξίδνληαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα ζε θνηλσληθέο θαηεγνξίεο πνπ θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα αδχλακεο ή
πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαη ζε επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ πνπ
θηλδπλεχνπλ ιφγσ δπλακηθήο αληηθαηάζηαζεο κέξνπο ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο.
1.4 Ο Μαζεκαηηθόο αιθαβεηηζκόο σο επηηαθηηθή αλάγθε
Ζ θνηλσλία δεηάεη κε φιν θαη πην έληνλν ηξφπν πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο
δεμηφηεηεο απφ ηνπο πνιίηεο. Οη καζεκαηηθέο γλψζεηο θαη ε αληίζηνηρε ηερλνγλσζία
πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν είλαη φιν θαη ιηγφηεξν ζπκβαηέο κε ηα «καζεκαηηθά ηνπ
πνιίηε θαη ηεο ηερλνινγίαο». Έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ θαη ελειίθσλ
θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ην λήκα ηεο ςεθηαθήο επνρήο, λα κελ έρνπλ ηελ επθαηξία
κηαο απηφλνκεο θαη θξηηηθήο έληαμεο ζηε καζεκαηηθνπνηεκέλε θνηλσλία, κε
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ησλ δηθαησκάησλ, ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ
πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ
πνιηηψλ, δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ ζε κηα «παηδαγσγηθή ηαθηηθή» γηα ηε ζπκθηιίσζε
ησλ καζεηψλ κε ηα καζεκαηηθά, αιιά απνηειεί κηα νπζηψδε ζπκβνιή ζηε
δεκνθξαηία. . Οη ζχγρξνλεο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ε ηππνπνίεζε ηνπο ζε
δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, νη αλάγθεο ηαρείαο εθκάζεζεο ηνπο
απφ κεγάινπο θαη αλνκνηνγελείο πιεζπζκνχο δελ είλαη δπλαηφλ λα ρσξέζνπλ ζην
ρσξφρξνλν ηνπ ζρνιείνπ. Σν έξγν απηφ, ηνπ καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ ηνπ
ζχγρξνλνπ πνιίηε πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν, ζε ζρνιεία
δεχηεξεο επθαηξίαο, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πεξηνρψλ εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο,
πνιιαπιέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ελαιιαθηηθέο θαη επέιηθηεο κνξθέο εθπαίδεπζεο
κε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
Ζ έληνλε δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ αγνξά θαη ηηο ππεξεζίεο,
θαζψο θαη ε πνιχ-πνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, εληείλνπλ ηελ
απνκφλσζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ θαη απαηηνχλ απφ ηνλ πνιίηε απμεκέλεο γλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη θαηάιιειεο ςπρηθέο δνκέο ψζηε λα κπνξέζεη:
 λα θαηαλνεί ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή,
 λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο,
 λα γλσξίδεη λα αλαδεηά, λα εξκελεχεη θαη λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο,
 λα αζθεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπ,
 λα κπνξεί λα θάλεη πξνβιέςεηο,
 λα δηαηππψλεη θαη λα εμεηάδεη ππνζέζεηο,
 λα ζρεδηάδεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο γηα λα βειηηψζεη ηε δσή, ην
πεξηβάιινλ, ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ζπκπεξηθνξέο.
ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο εκπιέθεηαη ην πεξηερφκελν θαη νη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ.
πζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο είλαη:
 Ζ αλάζπξζε θαη καζεζηαθή αμηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ βησκάησλ θαη
εκπεηξηψλ
 ε έληαμε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο-πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη κε
καζεκαηηθά,
 ε άληιεζε καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηερληθψλ απφ πεγέο πιεξνθφξεζεο,
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 ε εμνηθείσζε θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο καζεκαηηθήο θαη
καζεκαηηθνπνηεκέλεο γιψζζαο,
 ε αλαθάιπςε ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο
δνκέο, κεραληζκνχο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε ακθηζβήηεζε ηεο δήζελ
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο κνλνζήκαληεο αιήζεηαο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ.
ην πιαίζην απηφ ε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε δηακνξθψλεη θαηλνχξγηνπο ζηφρνπο,
πεξηερφκελα, κεζφδνπο θαη έλα λέν καζεηηθφ θνηλφ πνπ δηεπξχλεηαη ειηθηαθά θαη
πεξηιακβάλεη άηνκα πνιιαπιψλ πξνειεχζεσλ θαη δηαθνξεηηθψλ πξνζδνθηψλ.
1.5 Ο ζηόρνο ηνπ καζεκαηηθνύ αιθαβεηηζκνύ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
Σα ζρνιηθά καζεκαηηθά πξνζεγγίδνληαη απφ ην ηξίπηπρν καζεηήοκαζεκαηηθή επηζηήκε- ζρέζε κε άιιεο επηζηήκεο, θάηη πνπ ζπλερψο επαλέξρεηαη
αιιά κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, εκπινπηηζκέλν κε ζέκαηα φπσο ν ξφινο ησλ
πξνβιεκάησλ, νη λέεο ηερλνινγίεο, θαη δηεπξπκέλν κε ηελ πξνζέγγηζε «καζεκαηηθά
γηα φινπο». ηελ πεξίπησζε ηνπ καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ ην ηξίπηπρν απηφ
ζπκπιεξψλεηαη κε κηα αθφκε δηάζηαζε: ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε ή αιιηψο ηα καζεκαηηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Ζ εθπαίδεπζε είλαη κηα θνηλσληθή επηινγή πξννξηζκέλε λα αλαπηχμεη ηελ
έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (creativity) θαη ηνπ πνιίηε (citizenship).
Γεκηνπξγηθφηεηα ζεκαίλεη λα νδεγεζεί ν καζεηήο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δπλακηθή
ηνπ θαη λα εγείξεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζην πςειφηεξν ζεκείν. Αλάπηπμε ζπλείδεζεο
πνιίηε ζεκαίλεη λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπο ζηελ θνηλσλία. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλέθαζελ είραλ δπν
ζθνπνχο: ηε κεηάδνζε αμηψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην κέιινλ.
Απηνί νη ζθνπνί δελ εμππεξεηνχζαλ πάληα ηνλ πξννξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ζίγνπξα
δελ κπνξνχλ λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ.
Μαζεκαηηθά «ζεκαληηθά ζην παξειζφλ πνπ ζα απνβνχλ ρξήζηκα ζην κέιινλ» δελ
κπνξνχλ νχηε λα πείζνπλ γηα ηελ αμία ηνπο νχηε λα απνβνχλ ρξήζηκα.
Άλζξσπνη πνπ μφδεςαλ ρηιηάδεο ψξεο ζηα ζξαλία γηα ηα καζεκαηηθά (θαη
θξνληηζηήξηα θαη ηδηαίηεξα καζήκαηα) δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «δηαβάζνπλ» κε
θξηηηθφ ηξφπν έλα έληππν ηεο Δθνξίαο ή λα θαηαλνήζνπλ ηα «ηπρεξά παηρλίδηα»,
παξφηη θαηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πξνο ηνχην γλψζεηο.
ε δηεζλείο εθζέζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηηο δεθαεηίεο ηνπ '80 θαη ηνπ '90
ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ελήιηθεο θαη αλήιηθεο λα ρξεζηκνπνηνχλ
καζεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζεκεηψζεθαλ πνζνζηά απφ 30 έσο 50%
αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ κηα απιή αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφ,
δηαίξεζε ή λα ππνινγίζνπλ πνζνζηά επί %, ή λα θαηαιάβνπλ έλα απιφ γξάθεκα,
ελψ πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ δελ κπνξνχζε λα δηαβάζεη έλαλ απιφ ρξφλνπίλαθα θαη δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ην λφεκα ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ
πιεζσξηζκνχ.
Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αθνινπζνχλ κηα θαξηεζηαλνχ ηχπνπ ζηξαηεγηθή
γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο, νξγαλψλνληαο ηα πξνγξάκκαηα ζε ηξία
επίπεδα: ζηφρνη, πεξηερφκελν, κέζνδνο δηδαζθαιίαο. ην πξψην επίπεδν, ηνπο
ζηφρνπο, γίλεηαη απνδεθηή ε δηάζηαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ
πνιίηε. Οη δχν άιιεο δηαζηάζεηο, παξακέλνπλ γλσζηηθά θαη παηδαγσγηθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο. Σν απνηέιεζκα, είλαη νη γλψζεηο , αθφκα θαη αλ θαηαλνεζνχλ,
παξακέλνπλ αλελεξγέο, αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαη ν απφθνηηνο πιένλ,
πξψελ καζεηήο, ζηεξεκέλνο απφ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Ζ
παξαδνζηαθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα βειηηψζεη απφ κφλε ηεο απηή ηελ
θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ. Ο ζηφρνο ηνπ καζεκαηηθνχ
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αιθαβεηηζκνχ θαιχπηεη ηφζν ηε βαζηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε, φζν θαη ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη θαζφινπ ππνβάζκηζε ηεο
ππνρξεσηηθήο
ζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο.
Αληίζεηα
ζεκαίλεη
πνηνηηθφ
αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζε γλψζεηο κε πεξηερφκελν θαη δηάξθεηα ρξήζεο, ζχλδεζε
ηεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, δηεχξπλζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηε καζεκαηηθή γλψζε ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, ρσξίο θαλελφο είδνπο
ηππηθφ ή άηππν απνθιεηζκφ.
Ο ζρεδηαζκφο ελφο καζήκαηνο καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ έρεη ραξαθηεξηζηηθά
αθξηβψο αληίζεηα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία:
 θαηαξγεί ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ ελεξγεηψλ
κάζεζεο
 πξνσζεί ηε κειέηε ησλ πην απιψλ θαηαζηάζεσλ κε βαζχηεξα θαη πνιχπινθα
εξσηήκαηα.
 λνκηκνπνηεί ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ελζαξξχλνληαο ηελ επηθνηλσλία
θαη αιιειεπίδξαζε ζπιινγηζκψλ δηαθνξεηηθή ο γλσζηηθήο, θνηλσληθήο θαη
πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο
 ρξεζηκνπνηεί σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γξαθήκαηα, ράξηεο θαη κηθξά θείκελα
απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν θαη απφ επαγγεικαηηθά έληππα, επηδηψθνληαο λα
δψζεη ζπγθεθξηκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο αλαιχζεηο θαη απαληήζεηο, νη νπνίεο
αμηνινγνχληαη ζηελ πξάμε.
 Υξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ηηο
απνθσδηθνπνηεί θαη δεκηνπξγεί λέεο εχρξεζηεο ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ θαη
ηερληθψλ
Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ
αξηζκεηηθψλ πεξηγξαθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (θιάζκαηα, δεθαδηθνί, πνζνζηά,
γξαθήκαηα), ε ζεκαζία, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ αξηζκεηηθψλ
ζπζηεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ πνζνηηθνπνίεζεο θαη
καζεκαηηθνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ. Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηνπ
καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ είλαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ «θνηλή ινγηθή» (common
sense), θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη ππνβαζκίδνπλ ηηο καζεκαηηθέο
ηνπο πξαθηηθέο θαη γλψζεηο, νλνκάδνληαο ηεο θνηλή ινγηθή θαη ηαπηφρξνλα
νλνκάδνπλ καζεκαηηθά φ, ηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ, φ, ηη ηνπο θαίλεηαη δχζθνιν.
Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχνπλ ηελ αξλεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηα καζεκαηηθά.
1.6 πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο κάζεζεο – ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ
ηνπ καζεκαηηθνύ αιθαβεηηζκνύ
ε φιεο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο δξάζεηο καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ
ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο ηεο κάζεζεο. Έλαο απφ
ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ηνπ καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία ζεηηθήο
ζηάζεο πξνο ηα καζεκαηηθά θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ καζεκαηηθνχ άγρνπο, ηεο
καζεκαηηθνθνβίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο.
Δξγαζίεο εξεπλεηψλ έρνπλ δείμεη πσο ε αιιαγή ζηάζεο πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ, πψο ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ καζεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ίδηα κπνξεί λα αλαηξέςεη αξλεηηθνχο καζεζηαθνχο παξάγνληεο
ζπλαηζζεκαηηθνχ
ηχπνπ
(έιιεηςε
απηνεθηίκεζεο,
καζεκαηηθνθνβία,
δπζεπηθνηλσλία, ζρνιηθφ άγρνο, αξλεηηθή ζηάζε) δεκηνπξγψληαο ζεηηθά βηψκαηα
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πξνάγνληαο «νιηζηηθέο δεμηφηεηεο» θαη νδεγψληαο ζηελ
θαηαζθεπή «γλψζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο».
Καηά ζπλέπεηα, νη ζπλαηζζεκαηηθνί απηνί παξάγνληεο ζα πξέπεη λα
αμηνινγνχληαη θαηά ηε καζεζηαθή θαη ηε δηδαθηηθή πνξεία εμίζνπ κε ηνπο
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γλσζηηθνχο παξάγνληεο, ελψ ζα πξέπεη επίζεο λ α αμηνινγείηαη θαη ε ρξήζε ησλ
καζεκαηηθψλ εθηφο ζρνιείνπ. Πνιινί απφ ηνπο αξλεηηθνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο
παξάγνληεο δελ πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν αιιά κεηαθέξνληαη
απφ ην πεξηβάιινλ (γνλείο, θίινη, δάζθαινη).
1.7 Σα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
καζεκαηηθνύ αιθαβεηηζκνύ
Ο ρεδηαζκφο θαη ε Αλάπηπμε ελφο Πξνγξάκκαηνο καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:
 Γεληθή κειέηε αλαγθψλ καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ αλά πεξηνρή, ηάμε
κεγέζνπο πιεζπζκνχ, εηδηθέο θαηεγνξίεο, επηινγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ
πξνο αλάπηπμε, θαηαγξαθή αμηνπνηήζηκσλ ρψξσλ θαη ρξφλνπ αμηνπνίεζεο
ηνπο, θαηαγξαθή αλαγθψλ εμνπιηζκνχ
 Δπεμεξγαζία ηξφπσλ ελεκέξσζεο ησλ επηιέμηκσλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ
γηα ηα Πξνγξάκκαηα καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο
δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο
 Αλά Πξφγξακκα: πξνζδηνξηζκφο πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο, νηθνλνκνηερληθή
κειέηε
 επηινγή επηκνξθνχκελσλ θαη κειέηε πξνυπνζέζεσλ θαη επηδηψμεσλ
 δηακφξθσζε ζηφρσλ πξνγξάκκαηνο θαη κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ησλ.
(δηακνξθσηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη αζξνηζηηθήο ζην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο)
 επηινγή, δηακφξθσζε ρψξνπ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
 επηινγή, θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
 επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πιεξνθνξηψλ, πξφζβαζε
ζηηο πεγέο
 πξφγξακκα θαη πεξηερφκελν ζεκαηηθψλ ελνηήησλ
 επηινγή κεζφδνπ εξγαζίαο επηκνξθνχκελσλ, πξνζδηνξηζκφο επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ
 πινπνίεζε,
 αλαιπηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο
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2. ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΗΘΜΖΣΗΜΟΤ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΑ
2.1 The National Numeracy Strategy (Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ
αξηζκεηηζκό)
Γηεζλψο, ππάξρνπλ θαηλνηφκεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο
πξνηείλνπλ κηα ζεσξεηηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξγαλψλνληαη ε δηδαζθαιία
θαη ε κάζεζε, θαη αλαπηχζζνπλ δηδαθηηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε
δηδαζθαιία. Βαζηθή αθεηεξηαθή αξρή ησλ λέσλ πξνζεγγίζεσλ απνηειεί ε άπνςε γηα
ηελ απφθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ απφ ην παηδί.
Μεξηθέο απφ ηηο λέεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο είλαη νη εμήο: «Αλνηρηά
πξνβιήκαηα» ζηελ ηαπσληθή αλνηρηή πξνζέγγηζε, «ρξήζε ζεκειησδψλ ηδεψλ» ζην
γεξκαληθφ
πξφγξακκα
mathe
2000,
ην
«πξφγξακκα
Μ.Α.Σ.Ζ.»,
«Μαζεκαηηθνπνίεζε, Μνληεινπνίεζε, Δπηθνηλσλία ζε πξφγξακκα κεηαξξχζκηζεο
ησλ ηάμεσλ», ην «πξφγξακκα Γλσζηηθά Καζνδεγνχκελε Γηδαζθαιία», «ξεαιηζηηθή
καζεκαηηθή εθπαίδεπζε» ζηελ Οιιαλδία, «Standards 2000» ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ην Δζληθφ Πξφγξακκα Αξηζκεηηζκνχ (National Numeracy Strategy-NNS)
ζηελ Αγγιία8.
Δηδηθφηεξα, ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Αξηζκεηηζκνχ (National Numeracy
Strategy-NNS) ζηελ Αγγιία νξίδεηαη σο αξηζκεηηζκφο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο: λα γλσξίδεη θαλείο ζρεηηθά κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο.
Δπηπιένλ, ν αξηζκεηηζκφο εκπεξηέρεη κηα ηθαλφηεηα θαη θιήζε πξνο ηελ εθαξκνγή
ηεο αξηζκεηηθήο θαηαλφεζεο θαη επηδεμηφηεηαο ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ εκπεξηέρνπλ λνκίζκαηα θαη κεηξήζεηο.
Αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ νηθεηφηεηα φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη
αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη απφ ηελ απαξίζκεζε θαη ηε κέηξεζε θαη ηελ
παξνπζία ηνπο ζε γξαθήκαηα, δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο.
Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αξηζκεηηζκνχ ήηαλ νη εμήο:
 ην επίπεδν ησλ ζεκειησδψλ ηθαλνηήησλ ζηελ αξηζκεηηθή, εηδηθά ζηε λνεξή
αξίζκεζε, θαη άιισλ ηθαλνηήησλ-θιεηδηψλ ηνπ αξηζκεηηζκνχ·
 ε θπξηαξρία ησλ ζρεκάησλ ηα νπνία έδηλαλ κεγάιε έκθαζε ζηηο ηππηθέο
γξαπηέο κεζφδνπο ζε βάξνο ησλ λνεξψλ ηερληθψλ κηα πξνζέγγηζε κάζεζεο
πνπ παξαρσξεί ππεξβνιηθή ππεπζπλφηεηα ζηνπο καζεηέο γηα λα ειέγρνπλ ηα
δηθά ηνπο καζεζηαθά βήκαηα θαη πεξηνξίδεη ην δάζθαιν ζε κηα δηαρείξηζε ηεο
ηάμεο, ε νπνία εκπιέθεη ην παηδί ζε πεξηνξηζκέλε άκεζε δηδαζθαιία ή
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά.
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ αξηζκεηηζκνχ αξρηθά
βαζίζηεθε ζε ηξεηο αξρέο-θιεηδηά:
 καζήκαηα καζεκαηηθψλ θάζε κέξα,
 άκεζε δηδαζθαιία θαη αιιειεπηδξαζηηθή πξνθνξηθή εξγαζία κε νιφθιεξε
ηελ ηάμε θαη κε νκάδεο,
 έκθαζε ζην λνεξφ ππνινγηζκφ.
Αξγφηεξα πξνζηέζεθε κηα ηέηαξηε αξρή, «ε ειεγρφκελε δηαθνξνπνίεζε9».

8

Λεκνλίδεο Υ. (2003) «Μηα λέα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ», ζει.29, Αζήλα
9
Λεκνλίδεο Υ. (2003) «Μηα λέα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ», ζει.35, Αζήλα
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2.2 Οη πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη εθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε
δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ζ δεκηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ δηάξζξσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο
ηνπ Αξηζκεηηζκνχ (Numeracy), γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή απφ ηελ παξάζεζε
ηεο εμέιημεο ησλ γεγνλφησλ θαη ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο
πνπ επήιζαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1997 θαη 1999 ζηελ Αγγιία. Έηζη, γίλνληαη αληηιεπηέο
νη επηξξνέο πνπ δέρηεθε αιιά θαη άζθεζε, θαη νη πνιηηηθέο εληάζεηο πνπ
εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, εμεηάζηεθαλ νη
νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ Αξηζκεηηζκφ, φπνπ
βάζε ζηνηρείσλ θαηαδεηθλχεηαη φηη παξά ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ απζηεξή παξακνλή
ζην ππάξρνλ ζπλνδεπηηθφ κε απηή πιαίζην νδεγηψλ θαη ειέγρνπ, ε κεξηθή εθαξκνγή
θαη νη πνιιαπιέο εξκελείεο ηεο δελ απφθεπρζεθαλ.
Ζ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ησλ Δξγαηηθψλ10 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία δίλεη
πξνηεξαηφηεηα ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ αιθαβεηηζκνχ ή γξακκαηηζκνχ11 θαη ηνπ
αξηζκεηηζκνχ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη πξνσζνχκελεο αιιαγέο
έγηλαλ κε νκαιφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πνιηηηθή ηεο ζπληεξεηηθήο
θπβέξλεζεο (David, 1998; Ball, 1999).
Απηφ θαζηζηά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο πνηεο είλαη νη πηπρέο
ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο πνιηηηθήο θαη επίζεο ηη επηπηψζεηο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ. Αιιά γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, ζεσξείηαη αλαγθαίν λα
αλαιπζνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο
εγεζίεο θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αθεηεξία ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο. ηελ
παξνπζίαζε απηνχ ηνπ απνινγηζκνχ, εμεηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ηξία δηαθνξεηηθά πιαίζηα φπνπ βξίζθνληαη ζε θνηλή
πνιηηηθή ηξνρηά. (Ball, 1994):
 ην πιαίζην ηεο επηξξνήο, φπνπ μεθηλά ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηελ Δζληθή
ηξαηεγηθή ηνπ Αξηζκεηηζκνχ,
 ην πιαίζην ηεο „παξαγσγήο‟, φπνπ μεθηλά ε ζπγγξαθή γηα ηελ δεκνζίεπζε θαη
ηελ επίζεκε θπθινθνξία ηνπ πξνγξάκκαηνο,
 ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο, φπνπ πινπνηείηαη θαη απνηειεί αληηθείκελν
κειέηεο, εξκελείαο θαη αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ ιακβάλνληαη. (Bowe & Ball, 1992, ζζ. 19–22).
Έλα κέξνο ηεο παξνπζίαζεο αλαθέξεηαη ζην πιαίζην ηεο επηξξνήο,
επηζεκαίλνληαο ηα βαζηθά θείκελα. Σν θεληξηθφ ηκήκα, αλαθέξεηαη ζην πιαίζην ηεο
παξαγσγήο αλαιχνληαο ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή ηνπ Αξηζκεηηζκνχ ζηα επηκέξνπο
ηκήκαηα ηεο γηα ηε ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε ηεο. Σν ηειηθφ ηκήκα επηθεληξψλεηαη
ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα ζρνιεία, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ην
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο.
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http://el.wikipedia.org/wiki/Δξγαηηθφ_θφκκα_(Ζλσκέλν_Βαζίιεην)
Γξακκαηηζκφο (Literacy): Ο γισζζηθφο γξακκαηηζκφο είλαη κηα ηδηφηεηα θαη κηα δεμηφηεηα, πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δεμηφηεηεο: ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ
θεηκέλσλ, ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ λνεκάησλ πνπ βξίζθνληαη δίπια θαη πέξα απφ ηηο ιέμεηο ησλ
θεηκέλσλ, ε γλψζε ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο πνπ αληηπξνζσπεχεη θάζε θείκελν, ε ηθαλφηεηα
δηαηζζεηηθήο (ή ζπλεηδεηήο) αλαγλψξηζεο ηνπ είδνπο ιφγνπ, ζην νπνίν αλήθεη έλα θείκελν, ε
ηθαλφηεηα δηαηζζεηηθήο (ή ζπλεηδεηήο) έληαμεο ηνπ θεηκέλνπ ζην θνηλσληθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν
παξάγεηαη, ε ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ζηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο θεηκέλσλ
πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ (επαγγεικαηηθψλ θαη κε) αλαγθψλ.
Υαηδεζαββίδεο . (2002) «Γνκή, επηθνηλσλία, είδε ιφγνπ θαη γξακκαηηζκφο ζηα λέα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν», Πεξηνδηθφ «Γιψζζα», ηεχρνο 54
11
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2.3 Πιαίζην ηεο επηξξνήο : Σν Ηζηνξηθφ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο ηνπ
Αξηζκεηηζκνχ
 Ζ πνξεία πνπ δηαγξάθεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ : 1976-91
Σα „πξφηππα‟ (standards) ηνπ Αξηζκεηηζκνχ απαζρνινχλ πνιιά ρξφληα ηελ Αγγιία
(e.g. McIntosh, 1981; Brown, 1999a). πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ αξλεηηθέο θξηηηθέο
πνπ θαηεγνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν αιιά θαη ην
πεξηερφκελν ηνπο, ζεσξψληαο ππνδεέζηεξε ηελ πνηφηεηα ηνπο αθνχ αδπλαηνχλ λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.
Οη δπν κεγάιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο πξφηεηλαλ ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηνπ
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηα καζεκαηηθά ζηξέθνληαο ην βιέκκα ηνπο
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Galton θαη ινηπνί.,
1999α; Brown, 1996, 1999α).
Ζ πξψηε θίλεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ εξγαηηθψλ ήηαλ λα απμεζεί ν
βαζκφο ειέγρνπ θαη εμέιημεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ νκηιία ηνπ
πξσζππνπξγνχ ην 1976 απνηέιεζε ην „θιεηδί‟ γηα ηελ αιιαγή, αθνχ εμέθξαζε ηε
δπζαξέζθεηα ηνπ ιέγνληαο φηη ε βηνκεραληθή εμέιημε ηεο ρψξαο απαηηνχζε θαη ηελ
αλάινγε εμέιημε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζηξέθνληαο ηα βέιε ηνπ ζηε
βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ζηνλ αξηζκεηηζκφ ηα νπνία απνηεινχζαλ ηα βαζηθά „φπια‟
ζηε θαξέηξα ηνπ καζεηή θαη ηνπ απξηαλνχ Άγγινπ πνιίηε (Callaghan, 1987, ζ. 411).
Βάζε απηήο ηεο αλαθνξάο ζρεκαηίζηεθε ε αξκφδηα εμεηαζηηθή επηηξνπή
«Cockcroft» γηα απηά ηα ζέκαηα (Department of Education and Science/Welsh Of. ce
[DES/WO], 1982) θαη ηειηθά ην εζληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (NC) ην
1989.
Ζ αλαλέσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, νη ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ λνεξνχ θαη γξαπηνχ
ππνινγηζκνχ κε ηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ θαζψο θαη νη νδεγίεο ηεο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο Cockcroft δηακφξθσζαλ ην εζληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζην πεξηερφκελν, ζηελ
θαηαλφεζε, ηε ζεκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην ξεαιηζηηθφ πιαίζην ησλ
απαηηήζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζηε δηαδηθαζία ηεο „επίιπζεο πξνβιήκαηνο‟
ζηνλ ππνινγηζκφ κε λνεξέο ζηξαηεγηθέο θαη εθηηκήζεηο θαηά πξνζέγγηζε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ηζέπεο. Δπίζεο έκθαζε δίλεηαη ζηελ
πινπνίεζε ηνπ κέζσ ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο αιιά θαη ζηε δηδαθηηθή
δηαθνξνπνίεζε. Έλα κέξνο ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο πινπνηεί ηα παξαπάλσ φζνλ
αθνξά ην ζθέινο ησλ καζεκαηηθψλ (Using and Applying Mathematics), ελψ ε
δηδαθηηθή δηαθνξνπνίεζε γίλεηαη κε πνιιαπιφ ηξφπν θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Ζ αξηζκεηηθή ησλ λενξψλ ππνινγηζκψλ είρε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηνλ πξψην
δηαγσληζκφ, ζε εζληθφ επίπεδν, ησλ επηάρξνλσλ καζεηψλ, θαηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ
βαζηθνχ επηπέδνπ (key stage 1) – ειηθίεο 5 έσο 7- ην 1991. Δληνχηνηο, ιφγσ έληνλεο
αληίδξαζεο ησλ δαζθάισλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ κφιηο ζηελ ειηθία ησλ
έληεθα ρξφλσλ, νη νινθιεξσκέλνη εζληθνί δηαγσληζκνί εηζήρζεζαλ ζην ηέινο ηνπ
βαζηθνχ επηπέδνπ 2 (ειηθίεο 7-11) αιιά κφλν γηα ην 1995. Έλαο μερσξηζηφο
δηαγσληζκφο αξηζκεηηθήο λενξψλ ππνινγηζκψλ, έγηλε ππνρξεσηηθφο κφλν απφ ην
1998 ζην βαζηθφ επίπεδν 2, αλ θαη ε απφθαζε είρε ιεθζεί πνιχ παιαηφηεξα.
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 Αλαδεηψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο: 1991-1996
Με ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ζην εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαδχζεθε ν
πξνβιεκαηηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληίζηνηρα.
Πνιινί αλέκελαλ ζρεηηθέο δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο απφ ην ππνπξγείν
παηδείαο, δίρσο φκσο λα δνζνχλ. Ζ δήισζε ηνπ πθππνπξγνχ παηδείαο Κέλεζ Κιαξθ
δελ άξγεζε λα δνζεί γηα ην ζέκα απηφ, αλαθέξνληαο πσο δελ έγθεηηαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπο. Παξάιιεια δεκνζηεχηεθε κηα έθζεζε (Alexander θαη ινηπνί.,
1992) ζηελ νπνία ππεξζεκάηηδε γηα ηε ηζνξξνπία θαη ηε δίθαηε θαηαλνκή ζηε ρξήζε
κεζφδσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηζρπφλησλ
παξαγφλησλ ζε θάζε ηάμε.
Ο „Woodhead‟ απφ αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηνπ εζληθνχ ζπκβνπιίνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γίλεηαη επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ ησλ Πξνηχπσλ (Standards)
ζηελ εθπαίδεπζε (OFSTED)12 θαη ζεκεηψλεη ζηελ ηξίηε εηήζηα αλαθνξά ηνπ
OFSTED, πσο πξέπεη λα ζηξαθεί ε πξνζνρή ζην „πψο‟ ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο
(OFSTED, 1995, ζ. 8), εκθαλίδνληαο ζπγθξηηηθά δεδνκέλα απφ έλαλ εξεπλεηή ηνλ
David Reynolds (Reynolds & Farrell, 1996) ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηηο αδπλακίεο ησλ
καζεκαηηθψλ ηεο ρψξαο. Ο εξεπλεηήο ζπζηήλεη σο κέζνδν ηε δηδαζθαιία ηνπ φινπ
πνπ εθαξκφδνληαλ θαηά θφξνλ ζηελ Σατβάλ θαζψο επίζεο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο
απφ ην Διβεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ζηα καζεκαηηθά) νη νπνίεο φκσο δίλνπλ
έκθαζε κφλν ζηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ ζε βάξνο άιισλ ηνκέσλ ησλ καζεκαηηθψλ
θαζψο θαη ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαθηηθήο ηνπο (Bierhoff, 1996). ιεο απηέο,
είραλ σο θνηλφ παξνλνκαζηή ηε κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ φινπ κε ειάρηζηα
ζηνηρεία απφ άιιεο, κε απνηέιεζκα ε δηδαθηηθή δηαθνξνπνίεζε λα ζπξξηθλψλεηαη.
Δληνχηνηο ην 1996, αληί γηα ηε ζζελαξή αληίζηαζε ζηελ είζνδν ηέηνησλ
κνλνδηάζηαησλ κεζφδσλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη αξκφδηνη θνξείο ζπλαίλεζαλ γηα ηελ
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπο. Δθείλε ηε ρξνληά δελ δφζεθε
ζηε δεκνζηφηεηα έθζεζε ή αμηνιφγεζε απφ ην OFSTED κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ
πξφζεκν.

12

OFSTED: γξαθείν ησλ Πξνηχπσλ ζηελ εθπαίδεπζε, http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/About-

us
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 Σν Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Αξηζκεηηζκνχ 1996 – 1998
Ζ εζηίαζε ζηνλ γξακκαηηζκφ θαη ηνλ αξηζκεηηζκφ θαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπ
φινπ πεξηγξάθνληαη ζε δχν εθζέζεηο ηνπ OFSTED. Σα απνηειέζκαηα ηε πξψηεο
έθζεζεο, (OFSTED, 1996), είλαη άθξσο επηθξηηηθά γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη
γίλνληαη γλσζηά ζηνπο ζρνιηθνχο ζχκβνπινπο (LEAs)13 ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
αίηηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ θαζηέξσζε ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο βαζηθήο
εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο έθζεζεο γηα ηνλ καζεκαηηθφ
αιθαβεηηζκφ (OFSTED, 1997) ε νπνία γίλνληαλ παξάιιεια κε ηελ πξψηε, ήηαλ
ιηγφηεξν επηθξηηηθά αιιά φρη ζε ζεκείν εθεζπραζκνχ θαη ε αλάγθε γηα έλα εζληθφ
πξφγξακκα αξηζκεηηζκνχ ήηαλ έθδειε. Σν επηέκβξην ηνπ 1996 εηζήρζεζαλ θαη
εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε 12 ζρνιεία ηνπ Λνλδίλνπ ηα δπν πξνγξάκκαηα, ηα
νπνία έηπραλ θαζνιηθήο ππνζηήξημεο απφ ην OFSTED θαη ην ππνπξγείν παηδείαο.
To εζληθφ πξφγξακκα αξηζκεηηζκνχ έδηλε ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
ζρεδηαζκφ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα θαη πξνζαλαηφιηδε ηε δηδαζθαιία ζηελ
θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε πςειψλ δεμηνηήησλ ζηα καζεκαηηθά. Ο επηθεθαιήο
δηεπζπληήο ηνπ γξαθείνπ ησλ Πξνηχπσλ ζηελ εθπαίδεπζε (ζηε δεδνκέλε ρξνληθή
πεξίνδν Αλίηηα ηξέηθεξ), καδί κε έλα δίθηπν απφ εθπαηδεπηηθνχο, ζπκβνχινπο θαη
εξεπλεηέο, αθνπγθξαζκέλνη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εκεξψλ, δεκηνχξγεζε
καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο έλα πιαίζην14 (The Framework for teaching
Mathematics) κε πξνηάζεηο θαη ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην
νπνίν αλαλεψλνληαλ θάζε ρξφλν κε λέν πιηθφ.
Ο αξηζκεηηζκφο είλαη αξθεηά επξχο ζαλ φξνο, αιιά νη ζηφρνη ηνπ είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ππνινγηζκνχ παξά ζηελ
εξκελεία ή ζηελ εθαξκνγή γεληθφηεξσλ φξσλ. Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζε
πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα ζρνιεία απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1996.
Σα ρακειά απνηειέζκαηα πνπ ιάκβαλαλ απφ ηα ζρνιεία ζηελ αξρή ηεο
εθαξκνγήο ηνπ πξφηππνπ ηνπ αξηζκεηηζκνχ, αληηκεησπίζηεθαλ απφ έλα
παξαδνζηαθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν έδηλε βαξχηεηα πεξηζζφηεξν ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν (ηη) θαη αξγφηεξα ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο
(πψο).
Οη θπξίαξρεο θνηλσληθέο αμίεο ηεο επνρήο πνπ ζπλάληεζε ην πξφγξακκα θαηά
ηελ εηζαγσγή ηνπ, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα απνδνζνχλ σο
«νηθνλνκηθή βηνκεραλνπνίεζε, πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή θαη θνηλσληθφο έιεγρνο»
αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε αγγιηθή
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ 19νπ αηψλα, ην νπνίν είρε ζηνηρεία θαη απφ
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη άιισλ ρσξψλ, επηβεβαίσζε κεξηθψο – νιηθψο ηελ
ηεξαξρία ησλ ζηφρσλ ηνπ εζληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ απφ ην 1998 θαη κεηά, αλαλεψλνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ κε λένπο
13

LEAs: www.standards.dfes.gov.uk/lea/ « ε φιε ηελ Αγγιία ππάξρνπλ 150 ρνιηθνί χκβνπινη, νη
νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ:
-πξνγξακκαηίδνπλ ηελ πιήξσζε ησλ ζρνιηθψλ θελψλ.
-εμαζθαιίδνπλ, ψζηε θάζε παηδί λα έρεη πξφζβαζε ζην ζρνιείν ή λα ππάξρεη ην θαηάιιειν γηα απηφ
ζρνιείν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
-ππνζηεξίδνπλ θαη δίλνπλ εξεζίζκαηα ζηα ζρνιεία, ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ηνπο έρνπλ απνηπρίεο, λα
αληηζηξέςνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα θαη λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ επηηπρία.
- δείρλνπλ δηάζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ.
14
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/primary/primaryframework/mathematicsframework
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ζηφρνπο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε -αξηζκεηηζκφ, γξακκαηηζκφ- απνδερφκελα σο ηα
κνλαδηθά ηεθκήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξφηππα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηηπρίαο
ηεο. (Alexander,1999, ζ. 151).
2.4 Σν πιαίζην ηεο παξαγσγήο: Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ αξηζκεηηζκνχ
 Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή ηνπ αξηζκεηηζκνχ
Έπεηηα ηεο εθινγηθή λίθεο ηνπ θφκκαηνο ησλ „εξγαηηθψλ‟, ζπζηήζεθε ππφ ηελ
πξνεδξεία ηνπ Νηέηβηλη Ρέηλνιληο νκάδα εξγαζίαο γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ θαη ηνλ
γξακκαηηζκφ. ρεδφλ ηαπηφρξνλα ηέζεθαλ θαη νη λένη ζηφρνη γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ
πνπ απέβιεπαλ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο επίδνζεο ησλ εληεθάρξνλσλ
καζεηψλ ηνπ επηπέδνπ 4 (ην πξνζδνθψκελν κέζν επίπεδν επίδνζεο) ζηα
καζεκαηηθά– δειαδή απηφ ζπλεπάγεηαη- απφ 55% ζε 75% κέρξη ην 2002.
Οη επηινγέο ηνπ Μπιάλθεη (ππνπξγνχ παηδείαο) έζεζαλ απζηεξνχο ζηφρνπο
ζηα λέα πξνγξάκκαηα θαη εηζήγαγαλ λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ εμνβέιηζαλ
απηέο ησλ εηζαγφκελσλ απφ ηελ Σατβάλ θαη ησλ ειβεηηθψλ ζρνιείσλ Μπάξθηλ θαη
Νηέηηδελρακ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είρε αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ
πξνεγνχκελε ζπληεξεηηθή, αιιά ήηαλ πην δπλακηθή θαη αλαλεσκέλε Ζ πξψηε
νδεγία ζηα ζρνιεία δφζεθε έπεηηα απφ ηξεηο κήλεο κε ηίηιν „Green Paper Excellence
in Schools’ (Department for Education and Employment15 [DfEE], 1997), ε νπνία
έδηλε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα λέα πξνγξάκκαηα θαη πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή κηαο ψξαο
αξηζκεηηζκνχ ζηα ζρνιεία, απφ ην επηέκβξην ηνπ 1999 (DfEE, 1997, ζ. 21).
Ζ νκάδα εξγαζίαο ηνπ καζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαηφπηλ ζπζθέςεσλ θαη
δηαβνπιεχζεσλ απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ
αιθαβεηηζκνχ δειαδή ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα
ηνλ αξηζκεηηζκφ. Ζ ιήςε απηήο ηεο απφθαζεο ήηαλ εχθνιε αθνχ πνιινί δάζθαινη
είραλ εθδειψζεη ήδε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ην επηθείκελν ζέκα, έλησζαλ
επραξηζηεκέλνη κε ην αλαιπηηθφ πιαίζην ζηφρσλ, κε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη ηηο
πξνηεηλφκελεο δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο κε ζηξαηεγηθέο λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη ηηο
ππνζηήξημεο πνπ ιάκβαλαλ απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. Σν OFSTED (1998α)
έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα κηα πξψηε αμηνιφγεζε ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη
πξαθηηθψλ ζηα καζεκαηηθά, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία έδεημαλ απφ ηνλ
πξψην θηφιαο ρξφλν κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ επίδνζεο ζηηο ζρνιηθέο
εμεηάζεηο ζην πξψην βαζηθφ επίπεδν 1 (Minnis θαη ινηπνί., 1999).
Έληνλε δξαζηεξηφηεηα παξαηεξήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1998, φπνπ λέα
εγρεηξίδηα ζπγγξάθεθαλ, ην πξψην ζθέινο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νινθιεξψζεθε θαη επίζεκα μεθίλεζε ε εζληθή ζηξαηεγηθή ηνπ αξηζκεηηζκνχ ζηα
ζρνιεηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 1999. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ήηαλ :
 Έκθαζε ζηνπο ππνινγηζκνχο , εηδηθφηεξα ζηνπο λνεξνχο, ζηελ εθηίκεζε,
ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο ξεπεξηνξίνπ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο κέζα απφ απηέο,
ζηελ αλάθιεζε αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε ρξήζε ηεο αξηζκνγξακκήο θαη
ησλ ρξνληθψλ θαη κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο.
 Έλα ηξηκεξέο πξφηππν δηδαζθαιίαο γηα ην θαζεκεξηλφ κάζεκα ησλ
καζεκαηηθψλ, μεθηλψληαο 10 κε 15 ιεπηά αιιειεπηδξαζηηθή πξνθνξηθή
εμάζθεζε ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη έπεηηα άκεζε δηδαζθαιία κε
15

http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/DEPARTMENTFOREDUCATIO
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νιφθιεξε ηελ ηάμε θαη κε νκάδεο θαη ηέινο έλα δεθάιεπην νιηθήο
αλαζθφπεζεο.
 έλα αλαιπηηθφ νξγαλφγξακκα ρξεζηκνπνηψληαο βδνκάδα παξά βδνκάδα
ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην
ιεπηνκεξψλ
ζηφρσλ,
εμεηδηθεπκέλν
θαη
πξνζαξκνζκέλν ζην βαζηθφ επίπεδν φπνπ βξίζθνληαλ νη καζεηέο.
 έλα ζπζηεκαηηθφ θαη ζηεγαλνπνηεκέλν εζληθφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο,
ρξεζηκνπνηψληαο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, βίληεν θαη δηαθάλεηεο. Ζ
επηκφξθσζε πξαγκαηνπνηήζεθε εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη ρψξνπ,
μεθηλψληαο ηηο ηξεηο πξψηεο εκέξεο κε επηκνξθνχκελνπο ηνπο δηεπζπληέο θαη
ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη έπεηηα άιιεο ηξεηο κέξεο ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ αξηζκεηηζκνχ αληιεί ην πεξηερφκελν ηεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή,
φπσο γηα παξάδεηγκα νη θαζεκεξηλνί ππνινγηζκνί ζε κηα ιατθή αγνξά, ηα δηάθνξα
ζρήκαηα, νη απνζηάζεηο, ηα δηαζηήκαηα ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ηα ζπζηήκαηα
κέηξεζεο. ηνρεχεη λα κεηψζεη ηηο απνθιίζεηο ζηελ επίδνζε ζην κάζεκα ησλ
καζεκαηηθψλ πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ. Σν
πιαίζην ζηφρσλ ηνπ αληιεί ην πεξηερφκελν ηνπ απφ ην εζληθφ πξφγξακκα γηα ηνλ
αξηζκεηηζκφ ην νπνίν δηεπξχλζεθε ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο αλσηέξσ θαη
επαλαηηηινθνξήζεθε σο „Πιαίζην ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ‟(DfEE, 1999).
 πγθεληξσηηζκφο θαη έιεγρνο
Ο Νηέηβηλη Μπιάλθεη, γεληθφο γξακκαηέαο ηεο εθπαίδεπζεο, θξάηεζε
απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δείγκαηα παξαθκήο θαη ζπληεξεηηζκνχ παξειζνληηθψλ
ρξφλσλ θαη πξνζπάζεζε λα αλαβαζκίζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηελ εηζαγσγή
θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα λέν κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ
ζρεδηαζκνχ πνπ εμαξηηφηαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ελφο πεληαεηνχο πιάλνπ. Οη εζληθνί
ζηφρνη γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ θαη ηνλ αιθαβεηηζκφ ήηαλ έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ
γλψξηζκα γηα ηε κεγάιε Βξεηαλία.
Σν δίιιεκα ην νπνίν πξνέθπςε είρε λα θάλεη κε ηελ ππνρξεσηηθή ή
πξναηξεηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ζηα ζρνιεία. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη
αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα ήηαλ πνηθίιεο φπσο απάληεζε κε απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο, αθφκα θαη κε ην ζθξάγηζκα ησλ ζρνιείσλ κηαο θαη ε „ζπκκφξθσζε‟
ηνπο ζηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην θαζηζηνχζε θαηαλαγθαζηηθφ. Σν ππνπξγείν
παηδείαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο αλέθεξε: „ην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ
πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψζνπλ
θαηάιιεια ηε δηδαζθαιία ηνπο ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα
ηα καζεκαηηθά κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα εμειίμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζην πην πςειφ επίπεδν , ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο πνπ
ηνπο πξνηείλνληαη θαη ηνπο ππνδεηθλχνληαη σο νη πην απνηειεζκαηηθέο‟ (DfEE,
1998β, ζ. 15).
Σν πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηππψζεθε ππφ ηε κνξθή βηβιηαξίνπ κε έληνλα
γξάκκαηα θαη δσεξά ρξψκαηα θαη κνηξάζηεθε ζηα ζρνιεία. Αλάινγεο κνξθήο ήηαλ
θαη ηα βίληεν θαη νη παξνπζηάζεηο κε δηαθάλεηεο γηα ην επηκνξθνχκελν πξνζσπηθφ
ησλ ζρνιείσλ. Μάιηζηα ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δελ έκεηλαλ ακέηνρα αιιά κε
ηνλ ηξφπν ηνπο, ελίζρπαλ θαη ππνζηήξηδαλ απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Παξ‟ φιν πνπ ππήξμε δεισηηθή απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ
ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απνθαιχπηεηαη ζηγάζηγά κηα λέα κνξθή επηβνιήο ειέγρνπ κέζσ ησλ ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ.
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 Σν ζχγρξνλν θαη ην παξαδνζηαθφ ξεχκα
ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ επηρεηξήζεθε, ππήξμαλ δηαθνξεηηθέο
δηαζηάζεηο κεηαμχ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αληίιεςεο ησλ
πξαγκάησλ, κε ζηαζψηε ηνλ πξσζππνπξγφ Σφλπ Μπιεξ (Blair, 1998; Giddens, 1998)
θαη κηαο παξαδνζηαθήο, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο
εθπαίδεπζεο Μπιάλθεη. Ζ πξψηε βξίζθεηαη θνληά ζηνλ επνλνκαδφκελν απφ ηηο
ζέζεηο ηνπ Έξλεζη (1991) „αλψηεξν ηερλνινγηθφ πξαγκαηηζκφ‟, ελψ ε δεχηεξε
ζεσξείηαη σο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ „ηερληθή εθπαίδεπζε‟.
 Πξαγκαηηζκφο ή Ηδενινγία;
Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ απνηειεί κέξνο ηνπ ζχγρξνλνπ
πξαγκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο θαη αλαδεηθλχεη ηα ηδαληθά ηεο, δηαρσξίδνληαο ηε ζέζε
ηνπ απφ απηή ηεο „ηδενινγίαο‟. Σφζα ρξφληα ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα δελ εζηίαζαλ ζηνπο κεραληζκνχο πνπ ζα θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα
απνδίδνπλ ζηελ θνηλσλία. Σν θαζεκεξηλφ κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζα πξέπεη λα
δηαβεβαηψζεη φηη νη καζεηέο έρνπλ θαηαθηήζεη θαη εκπεδψζεη ηνπο πίλαθεο
αξίζκεζεο, φηη είλαη ηθαλνί λα εθηεινχλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο, λα θάλνπλ
εθηηκήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά φηη έρνπλ κάζεη. Ο
εθζπγρξνληζκφο ηεο νηθνλνκίαο απαηηεί έλα λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ηζρπξέο
καζεκαηηθέο θαη ππνινγηζηηθέο γλψζεηο. Θεσξείηαη ζσζηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη
επηβεβαησκέλεο κέζνδνη πνπ λα πξνσζνχλ απηή ηελ εθζπγρξνληζηηθή πνξεία (DfEE,
θπθινθνξία 10/99).
Ζ αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ „πξαγκαηηθνχ‟ θαη „ηδενινγίαο‟ άθεζε λα
ελλνεζεί φηη ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο γηα ην κελ θαη ζπκβάιινπλ πνηθηινηξφπσο
ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Δλ ηνχηνηο
νπνηαδήπνηε ζηνηρεία δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα εληζρχζνπλ ηα
αλσηέξσ, παξέκελαλ ζηε ζθαίξα ηεο ζεσξίαο θαη απείραλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ηνπ Ρφκπηλζνλ (1999), έδεημε ηελ ππνλφκεπζε κηαο
ηέηνηαο ζρέζεο, κεηαμχ ησλ High Standards16 ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ησλ Ζ.Π.Α., ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημεο
ηεο ρψξαο, φπνπ ηα πξψηα δελ ζπλδεφηαλ κε ηε δεχηεξε κηαο θαη απηή εμαξηηφηαλ
απφ άιινπο θπξίσο παξάγνληεο, απνκνλψλνληαο ηε θαη δίλνληαο ηεο κηα ζεσξεηηθή
πθή. Απηφ γίλεηαη αθφκα πην εκθαλέο απφ ην γεγνλφο φηη απφ ην 1976 ε ρψξα κε ηελ
πην εμειηζζφκελε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν αγσλίδεηαη δηαξθψο ψζηε λα αιιάμεη ηελ
αδχλακε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηνπ δηεζλή πίλαθα κε ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ αλά ηνλ
θφζκν ζηα καζεκαηηθά.
Σα ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, Brown θαη ινηπνί., (1998)
έδεημαλ φηη ν αξηζκεηηζκφο ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο εθπαηδεπηηθφο
παξάγνληαο (επθαηξία ζηε κάζεζε) θαη φρη ηφζν σο θνηλσληθφο, νηθνλνκηθφο.
Δπνκέλσο ε δηδαζθαιία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ αχμεζε θαη απμάλεη ηηο επηδφζεηο
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ λνεξή αξηζκεηηθή. Ζ επηζθφπεζε επίζεο αλέθεξε
ζεηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα φπσο ε
δηδαζθαιία κε φιε ηελ ηάμε θαη κε νκάδεο, ε εξγαζία ζην ζπίηη θαζψο θαη ε
απνζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή σο θαλφλα γηα πξάμεηο. Μηα αλάιπζε πνπ
δεκνζηεχηεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ αξηζκεηηζκνχ „ζχλδεζε‟ παξφκνηνπο
16
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παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πνιχ θαιή επίδνζε ηνπ δηαγσληζκνχ TIMSS17
(THIRD MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY) ην 1994.
Ακθηβνιίεο γηα ην αλ απνηεινχζε ε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ
„πξαγκαηηζκφ‟ θαη γηα ην αλ επεξέαδε κε ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο ρψξαο,
δηαδξακαηίδνληαο ην ξφιν ηνπ παξάγνληα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, έζεζε θαη ην
πξφγξακκα έξεπλαο ηνπ Βαζηιηθνχ παλεπηζηεκίνπ Laverhulme18 (1997 – 2002),
(Brown, 1999β; Denvir θαη ινηπνί., 1999), αιιά θαη άιιεο κειέηεο (Hallam &
Cowan, 1998, Farrow θαη ινηπνί., 1999).
Δλ ηέιεη πηζαλφηεξε εμήγεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απνηειεί κηα πξνζσπηθή
ηδενινγία παξά κηα θαηαζθεπαζκέλε «πξαγκαηηθφηεηα».
 Παξαδνζηαθή ή Μνληέξλα βάζε γλψζεσλ;
Ζ δηδαζθαιία ηεο κάζεζεο θαη ην αλαλεσκέλν πεξηερφκελν ηεο γλψζεο γίλεηαη κε
πην δεκνθξαηηθφ ηξφπν, καθξηά απφ απαξραησκέλα κεησπηθά κνληέια θαη απφ ηνλ
απηαξρηθφ δάζθαιν, κε πνιιά ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, ζε έλα πην ραιαξφ
πιαίζην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξεο παξαδνζηαθέο θηινζνθίεο. Μηα
δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ θαη ζην εζληθφ
πξφγξακκα ηνπ αξηζκεηηζκνχ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ βξίζθεηαη ζηηο
ζηξαηεγηθέο ησλ αιγφξηζκσλ. Ζ παιαηφηεξε ηαθηηθή ηεο νιηθήο απνζηήζηζεο
εγθαηαιείθηεθε θαη ζην εμήο απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ηνπο δηαρεηξίδνληαη
θξηηηθά θαη κε επρέξεηα θαη ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ, αθφκα θαη ζε δχζθνινπο
ππνινγηζκνχο φπνπ απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ λνεξψλ θαη ησλ γξαπηψλ. Ζ
ζεψξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ γξαπηψλ αιγφξηζκσλ εγθαηαιείθηεθε σο
παξσρεκέλε θαη παιαηά πξαθηηθή πξνεγνχκελσλ εηψλ (1950) κηαο πνπ νη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο πιένλ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο ηζέπεο.
 Γηθαηνζχλε ή ηζφηεηα;
Ο θνηλφο ζηφρνο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο θαη ηνπ OFSTED, εθθξάδεηαη κέζσ
ησλ νδεγηψλ Excellence in schools, πνπ εμέδσζε ην Dfee ην 1997 θαη αθνξνχζε ζηε
δεκηνπξγία ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλν ζην πιαίζην ζηφρσλ
(framework) θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο χιεο αλά ηάμε.
Έηζη πξνηάζεθε φινη νη καζεηέο λα κνηξαζηνχλ έλα θνηλφ αλαιπηηθφ
πξφγξακκα, απνηειεζκαηηθφ, ελαξκνληζκέλν κε ηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηηο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο επίδνζεο θαη απφδνζεο, δηαθνξνπνηεκέλν θαη
αλαβαζκηζκέλν (Hallam & Toutounji, 1996; Boaler, 1997).
Οη ηξεηο πηζαλέο εξκελείεο (Foster θαη ινηπνί.,1996) ψζηε ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα λα απνδίδεη δηθαηνζχλε έρνπλ σο εμήο:
1) ηζφηεηα ζηελ επθαηξία γηα κάζεζε,
2) ηζφηεηα ηεο κεηαρείξηζεο,
3) ηζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο.
Παιαηφηεξεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, βαζίδνληαλ ζηελ ηζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο
αθφκα θαη αλ ρξεηάδνληαλ λα πξνζθεξζεί εληζρπηηθή βνήζεηα γηα θάπνηνλ καζεηή,
γεγνλφο φκσο πνπ αληηβαίλεη ηεο ηζφηεηαο ηεο κεηαρείξηζεο. Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή
ηνπ αξηζκεηηζκνχ πξνζπάζεζε λα επηιχζεη απηά ηα πξνβιήκαηα απνζαξξχλνληαο
κνλνδηάζηαηεο θαη ελνπνηεκέλεο πξαθηηθέο πξνεγνχκελσλ εηψλ, δίλνληαο ην ζηίγκα
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θαη ην βαζκφ ειέγρνπ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε απφ ηνπο
δαζθάινπο.
2.5 Σν πιαίζην ηεο πξαθηηθήο
 Γξακκηθφο θξαηηθφο έιεγρνο ή αλαθχθισζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο πιαηζίνπ
ειέγρνπ;
Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ είλαη έλα πξφγξακκα θφζηνπο 60
εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ Αγγιίαο, εμαηξεηηθά νξγαλσκέλν κε αξθεηά ζηνηρεία ειέγρνπ
θαη κε ζθνπφ λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη ηα καζεκαηηθά ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (DfEE θπθινθνξία ηχπνπ 353/98, 8 Ηνπιίνπ 1998), δίρσο
λα αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο (Bowe & Ball, 1992). Μεηά απφ έλα
ρξφλν εθαξκνγήο ζην 70% ησλ ζρνιείσλ, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά
ζην βαζηθφ επίπεδν 4 θαη άλσ, είρε απμεζεί θαηά δέθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο (DfEE
θπθινθνξία ηχπνπ 407/99, 15 επηεκβξίνπ 1999). Πέξα απφ ηα δειηία ηχπνπ θαη ηηο
αλαθνηλψζεηο, ε πξαγκαηηθφηεηα απέρεη, θαζψο ην πνζνζηφ ηνπ 70% δελ κπνξεί
επίζεκα λα ηεθκεξησζεί, δηφηη αλαθέξεηαη ζε ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη δάζθαινη δελ
εθάξκνζαλ εμ‟ νινθιήξνπ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή, αιιά κφλν κεξηθέο πηπρέο απηήο
πνπ ζεψξεζαλ ζεκαληηθέο δίρσο λα πξνζδηνξηζηνχλ αθξηβψο. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο
θαη ζηελ έξεπλα Laverhulme ην 1998 πξνο 1999, φπνπ ζε δείγκα 38 ζρνιείσλ θαλέλα
δελ ηελ εθάξκνζε κε νινθιεξσκέλν ηξφπν. ηελ έξεπλα TIMSS έγηλε κλεία, πσο
ζηα ζρνιεία ν κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ άγγημε ηα 55
κε 60 ιεπηά θαζεκεξηλά (Mullis θαη ινηπνί., 1997). Παξφκνηα ήηαλ θαη ε αλαθνξά
απφ OFSTED γηα ηελ εμάζθεζε θαη ηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ε
νπνία δηαξθνχζε 60 ιεπηά εκεξεζίσο θαη εζηηαδφηαλ θπξίσο ζηελ εμάζθεζε ζηνπο
λνεξνχο ππνινγηζκνχο (OFSTED, 1997, ζ. 4). Ζ κνξθή δηδαζθαιίαο είλαη
απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ φινπ θαη κέξνπο, γεγνλφο φκσο ην
νπνίν δελ ήηαλ απζεληηθφ θαζψο εθαξκφδνληαλ θαζαπηφ ηνλ ηξφπν κφλν φηαλ ν
επηζεσξεηήο ήηαλ παξψλ, Galton θαη ινηπνί. (1999β, ζ. 27; 1999α, ζ. 113), θαη είρε
σο απνηέιεζκα ε κεκνλσκέλε ρξήζε ηεο δεχηεξεο λα έρεη κεησζεί απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπιάρηζηνλ 15 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Leverhume γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ δεκνζίεπζε
θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλέιεμε έπεηηα απφ παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε αιιά θαη
εξσηεκαηνιφγηα ζε 52 ηκήκαηα φπνπ ην 60% ησλ δαζθάισλ (31 άηνκα) νη νπνίνη
αθνινπζνχζαλ πηζηά ηηο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο θαη ζπληαζζφηαλ κε απηέο,
εθάξκνδαλ ζπλδπαζηηθά ηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο κέξνπο – φινπ κε δηάθνξεο άιιεο
παξαιιαγέο γηα πεξηζζφηεξν απφ δέθα ιεπηά επί θαζεκεξηλήο βάζεο ζην κάζεκα
ηνπο. Οη πην ζπληεξεηηθνί δάζθαινη εθάξκνδαλ ηέηνηνπ ηχπνπ δηδαζθαιία κηα θνξά
ηελ εβδνκάδα ην πνιχ. Παξ‟ φια απηά θαη ζε ζεσξεηηθή βάζε πάληα νη
εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε „λνεξή
αξηζκεηηθή‟ πνπ ζα βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα
ζηνπο δηαγσληζκνχο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε εμάζθεζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα λα γίλεη
θαζεκεξηλή, ελζσκαηψλνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρξφλν ην δηάινγν κε ηνπο καζεηέο
επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινχζεζαλ ζηνπο
λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηνπο.
Έλα απφ ηα ζρέδηα εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Luverhulme γηα ηνλ
αξηζκεηηζκφ, επηθεληξψζεθε ζηε δηδαζθαιία φινπ – κέξνπο ηνπ θαη έιαβε ρψξα ζε
έμη ζρνιεία (πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), ρξνληθήο δηάξθεηαο δπν εηψλ. Σα ζρνιεία
επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα φηη πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζχγθιηζεο ζε έλα θνηλφ
πιαίζην δξάζεο θαη ζηφρσλ (φπσο νξίδνληαλ), αιιά φπσο απνδείρηεθε κεξηθά απφ
26

απηά απηνλνκήζεθαλ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη αλέπηπμαλ ηε
δηθή ηνπο ζηάζε αληηκεηψπηζεο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά θαη ζηνλ αξηζκεηηζκφ,
εθαξκφδνληαο άιινηε ζπλνιηθά άιινηε ηκεκαηηθά ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ
αξηζκεηηζκνχ θαη ηνπ „πιαηζίνπ ζηφρσλ‟ (Framework of objectives).
Ζ ζηάζε ησλ ζρνιείσλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ήηαλ δηαθνξεηηθή. Έλα κέξνο
απφ απηά (κέζσ ησλ απαζρνινχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πάληα) δήισλαλ „παξψλ‟
έρνληαο κηα δπλακηθή ζηάζε, έηνηκα λα εθαξκφζνπλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ
αξηζκεηηζκφ, δίρσο θακία θαζπζηέξεζε εθθηλψληαο ηηο πξνεηνηκαζίεο θαη
εηνηκάδνληαο ην ζρέδην δξάζεο κε ζπλερή ζπκβνχιηα ησλ δηδαζθφλησλ, δηαλνκή
πιηθνχ φπνπ αλαδεηθλχνληαλ ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηδαθηηθέο
νδεγίεο γηα ην ζθνπφ απηφ, κηαο θαη ε αιιαγή βξηζθφηαλ πξν ησλ ππιψλ. Άιια,
δηακφξθσλαλ κηα πην „ξεαιηζηηθή ζηάζε‟ πεξηκέλνληαο πξψηα λα αλαθνηλσζνχλ
επίζεκα νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα θάλνπλ ηνλ απηνέιεγρν ηνπο θαη
έπεηηα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ.
Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα „ξεαιηζηηθνχ ζρνιείνπ‟ ήηαλ ην „St. Saviour‟s‟ φπνπ ν
δηεπζπληήο αλέθεξε πσο εθαξκφδνληαλ κεξηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο
ιίγα ιεπηά πξνθνξηθήο εμάζθεζεο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο κε λνεξνχο
ππνινγηζκνχο, θάπνηεο θνξέο φηαλ ήηαλ εθηθηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλδπαζηηθή
κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο κέξνπο – φινπ, ή φηη ηέζεθαλ κεξηθνί ζηφρνη απφ ην „πιαίζην
ζηφρσλ‟, αιιά φια απηά ζα εθαξκφδνληαλ επηζηακέλα θαη νξγαλσκέλα φηαλ
δεκνζηεπζεί επίζεκα ην πξφγξακκα θαη απνζηαιεί ζηα ζρνιεία κε ηηο αλαιπηηθέο
νδεγίεο θαη εθφζνλ ην ζρνιείν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Έλα άιιν ζρνιείν ην
„Rowan', πηνζέηεζε κηα „δχζπηζηε ζηάζε‟ θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απξφζπκνη
λα εγθαηαιείςνπλ ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα θαηά ην νπνίν ε εζηίαζε γηα ηνλ
αξηζκεηηζκφ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ γίλνληαλ γηα κηα κφλν εκέξα ηελ
εβδνκάδα. Κάπνηεο πηπρέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ αξηζκεηηζκνχ επηθαιχθηεθαλ απφ ην
δηθφ ηνπο δηδαθηηθφ ζρέδην, άιιεο εγθαηαιείθηεθαλ θαη αξθεηέο δελ εθαξκφζηεθαλ.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ δελ αθνινπζνχζε απηφλ ηνπ „πιαηζίνπ‟,
θαζψο θαη ε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ δελ γηλφηαλ κε ηε
ζπλδπαζηηθή κνξθή ηνπ κέξνπο – φινπ, αιιά κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε κνξθή ή ηελ
νκαδηθή κε δηαθνξεηηθά ζρέδηα εξγαζίαο γηα θάζε νκάδα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη
ππήξμε θαη κηα άιιε θαηεγνξία ζρνιείσλ ζηα νπνία νη καζεηέο έιαβαλ πςειή
βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο SATs19 (standards assessments tests) θαη νη εθπαηδεπηηθνί
ζεσξνχλ πσο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα.
2.6 Πνιιαπιέο εξκελείεο νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κεηαθξάδνληαη σο
πνιιαπιέο ακθηζεκίεο
Παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ κεγάισλ
θαηλνηνκηψλ, φπσο «ε ζαθήλεηα ησλ νδεγηψλ ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο, ε
πνιππινθφηεηα θαη ε πξαθηηθφηεηα πνπ ζα έρεη», πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζηελ πξάμε
θαη θαηά πφζν επεξεάδνπλ ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα ζηελ ηάμε. Ζ ζπλνρή, ε
ζπλέπεηα ηεο εξκελείαο εμαξηάηαη απφ ηε ζαθήλεηα ηεο. ηεξηδφκελνη ζε απηήλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζα πξνζπαζήζνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα
αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζδνθψκελε αιιαγή.
Ζ εθαξκνγή ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ, εξκελεχεηαη απφ ηξεηο
δηαθνξεηηθέο πιεπξέο, απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ αξηζκεηηζκνχ ζηνπο δηεπζπληέο,
απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ ζηνπο δαζθάινπο θαη απηνί κε ηε ζεηξά
ηνπο, ζηε ζρνιηθή πξάμε κε ηε δηδαζθαιία ηνπο.
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Κνηλφ πξφβιεκα πνιιψλ θαηλνηνκηψλ απνηειεί ε δπζθνιία ηεο απνδνρήο θαη ηεο
εθαξκνγήο ηνπο, φπσο έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ
αξηζκεηηζκφ εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ πνπ ππήξραλ. Σα επφκελα ηξία
παξαδείγκαηα βνεζνχλ ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην πξφβιεκα απηφ πνπ απνξξέεη
απφ ηηο αζάθεηεο ή ηηο παξεξκελείεο ησλ θεηκέλσλ ζπγγξαθήο.
1. Γηδαζθαιία κέξνπο – φινπ; Άκεζε ή δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία;
Οη έλλνηεο ηεο δηαδξαζηηθήο, ηεο άκεζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ κέξνπο – φινπ
δηδαζθαιίαο, αθνινπζνχλ κηα παξάιιειε πνξεία. Τπάξρεη κηα κηθξή ζχγρπζε φκσο
κεηαμχ ηνπο. Μάιηζηα κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ πσο πξέπεη λα δηδάμνπλ
„άκεζα‟ δηφηη είραλ λα θάλνπλ κε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. Απηή ε ζχγρπζε
πνιχ πηζαλφλ λα είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηα αξρηθά θείκελα ζηα νπνία απεηθνλίδνληαλ νη
δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο εξγαζίαο. Γηα
παξάδεηγκα θαη ε άκεζε δηδαζθαιία θαη ε δηαδξαζηηθή, πεξηγξάθνληαλ σο
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ ελψ ζηελ εξεπλεηηθή
βηβιηνγξαθία δελ δηαρσξίδνληαλ.
Οκνίσο ζηελ ηειηθή έθζεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο (DfEE, 1998β), δχζθνια
γίλεηαη αληηιεπηή ε δηάθξηζε ζε κνξθέο δηδαζθαιίαο κηαο θαη νη θξάζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηνπ ηχπνπ: «έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ φινπ (ζ.
54), δηδάζθνληαο καζεκαηηθά ζε νκάδεο ή ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ καζήκαηνο, (ζ.16)».
2. Ρχζκηζε θαη δηαθνξνπνίεζε
Ζ έιιεηςε ζαθήλεηαο ζηα θείκελα θαη ε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα
ζρνιεία, νδήγεζε ζε κηα αλαζηάησζε. Μεξηθά ζρνιεία απφ ηα 38 ηνπ δείγκαηνο ηεο
λέαο έξεπλαο Leverhulme, εθάξκνζαλ πξφζθαηα ηηο απαξαίηεηεο „ξπζκίζεηο‟ γηα ηα
καζεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηάμε, ζεσξψληαο φηη ήηαλ
ν θαιχηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ε θιίκαθα ησλ επηδφζεσλ
αιιά θαη λα αμηνπνηεζεί ν εθπαηδεπηηθφο ρξφλνο κε ηηο θαηάιιειεο κνξθέο
δηδαζθαιίαο. ηνλ αληίπνδα, άιια ζρνιεία δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη αθαίξεζαλ ηελ
ειηθηαθή ξχζκηζε έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ε „ζηξαηεγηθή‟ αληηηίζεηαη κε απηή.
3. ΟΗ ΓΡΑΠΣΟΗ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ
Οκνίσο ππήξμαλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο
γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ, γηα ηνπο γξαπηνχο αιγφξηζκνπο ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ, νη
νπνίεο πξνήξζαλ απφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη απφ ηηο αζάθεηεο ζηε ζπγγξαθή ησλ αξρηθψλ
θεηκέλσλ. Δπίζεο έληνλε δηαθσλία ππήξρε γηα ην αλ έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ή ζηελ εθαξκνγή ησλ γξαπηψλ κεζφδσλ.
Ζ απνδνρή απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αζάθεηα ησλ
θεηκέλσλ ηνπο, δελ γηλφηαλ δεθηή, αθνχ απνζηέιινληαλ ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο
νδεγίεο θαηά ηα ιεγφκελα ηνπο ζε θάζε ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαζψο θαη
ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα ηελ απνθπγή απηνχ ηνπ
γεγνλφηνο. Ζ δηαδηθαζία ηνχηε, κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ κεξηθνχο, κηα έληερλε
ρεηξαγψγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
επηινγέο ηνπο, αθνινπζψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν ζηφρσλ. Οη δάζθαινη φκσο,
κε ηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη ζθνπνχο, ηε δηθή ηνπο εκπεηξία, δηαδξακάηηζαλ έλα
ζεκαληηθφ ξφιν, θαζφζνλ ζπκκεηείραλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πξνζέθεξαλ,
αληηιήθζεθαλ, επεμεξγάζηεθαλ θαη εξκήλεπζαλ ηα δεδνκέλα κε ην δηθφ ηνπο
κνλαδηθφ ηξφπν.
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Μηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δελ παξαιακβάλεηαη θαη εθαξκφδεηαη έηζη απιά, αιιά
απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο, ακθηζβήηεζεο θαη εξκελείαο θαη έπεηηα αλαδνκείηαη,
αλαζπληάζζεηαη. (Bowe & Ball, 1992, ζ. 22).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
1. ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΟΗ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΑΓΓΛΗΑ
Ζ θπβέξλεζε ηεο Αγγιίαο πξνρψξεζε ζε αξθεηέο κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο. Χο
πξσηαξρηθφ ζηφρν είρε ηε βειηίσζε, ηελ εμέιημε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ ηεο ρψξαο.
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990, ηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα απνηεινχλ ζέκα πςειήο εζληθήο ζεκαζίαο. Ζ
ρακειή επίδνζε πνπ πέηπραλ νη άγγινη καζεηέο ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ, απνηππψλεηαη ζηελ ηξίηε
δηεζλή κειέηε γηα ηα αληίζηνηρα καζήκαηα αιιά θαη ζε άιινπο δηεζλείο ζπγθξηηηθνχο
δηαγσληζκνχο (Harris, Keys θαη Fernandes, 1997). ε πξψηε θάζε ηα αίηηα ησλ
αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απνδφζεθαλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο (Brown, 1999). Οη αξκφδηνη θνξείο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο
απέδσζαλ ηε ρακειή επίδνζε ηεο αγγιηθήο καζεηηθήο λενιαίαο ζηηο επηθξαηνχζεο
ηφηε παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κεηέπεηηα ηνπ 1980, ζηηο νπνίεο
ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έκνηαδε κε απηφλ ηνπ βνεζνχ, πνπ δηαρεηξίδνληαλ θαη
επφπηεπε εηδηθεπκέλνπο ζε αηνκηθά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο. Μεγάιε έκθαζε δφζεθε
ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή εξγαζίαο θαη ειάρηζηε ζηε
δηδαζθαιία ηνπ „φινπ‟ (Reynolds θαη Farrell, 1996). Μηα δηαθνξεηηθή νπηηθή εθείλεο
ηεο επνρήο απέδσζε ηελ εκθάληζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ηε
δεθαεηία ηνπ 1970, ζηελ έιιεηςε ησλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ κε νλνκαζία
«εθπαηδεπηηθή απφδεημε» ήηαλ ε απάληεζε ζηελ έιιεηςε ηεο εμεηδίθεπζεο ζε ηνκείο
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ καζεκαηηθψλ, ζηελ έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
πιήξσο θαηαξηηζκέλν θαη επηκνξθσκέλν, ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (Banks, 1971).
Γηα δέθα ρξφληα νη αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα ηεο ρψξαο ήηαλ
ζπλερείο, πξσηνθαλείο θαη καδηθέο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε δηαδηθαζία
ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο, απνηέιεζαλ ηηο αθνξκέο ηηο κεηαξξπζκηζηηθήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Αγγιίαο.
Ζ πξψηε ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε μεθίλεζε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ελφο θαηαιφγνπ κε
νξηζκέλν πεξηερφκελν, ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη
ζηφρνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ ζε καζεηέο, ειηθίαο κεηαμχ
πέληε έσο θαη δεθαέμη εηψλ. ηελ αλαζεψξεζε ηνπ, φπνπ έγηλε ην έηνο 2000,
επεθηάζεθε ζε έληεθα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε
δψδεθα γηα ηε δεπηεξνβάζκηα. Απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ θαη έπεηηα, ππήξμε ε
αληίιεςε φηη ην εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ππνρξέσζε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα αιιάμνπλ φρη κφλν ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ
ηνπο, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ησλ
δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ ηνπο, κε ζηξνθή ζηε κνξθή δηδαζθαιίαο ηνπ „φινπ‟.
Δπίζεο αξγφηεξα ππήξμε κηα θίλεζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ πξσηνβάζκηα
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εθπαίδεπζε, δαζθάισλ εηδηθνηήησλ, κηαο θαη ήδε νη εθπαηδεπηηθνί ζηε βαζκίδα
απηή, δίδαζθαλ καζήκαηα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε καζεηηθή
ειηθηαθή νκάδα. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νη αιιαγέο πνπ απέθεξε απνδείρηεθαλ κεηξηνπαζείο ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνχ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί εθάξκνζαλ κε επηδεξκηθφ
ηξφπν ηηο λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη δηδαζθαιίαο, σο επηθάιπςε ζε απηέο πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ παιαηνηέξα (Galton, 1995).
Οη αιιαγέο ζηελ αμηνιφγεζε, πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,
ήηαλ αλακθηζβήηεηα πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθέο απφ ην εζληθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ, σο πξνο ηελ απζηεξφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ηνπο θαη σο πξνο ην
πεξηερφκελν ηνπο. Σν θηιφδνμν „εζληθφ πξφγξακκα ηεο αμηνιφγεζεο‟ (National
Tests), ή φπσο ήηαλ παιαηφηεξα γλσζηφ σο „θαζηεξσκέλν πξφγξακκα αμηνιφγεζεο‟
(Standard Assessment Tasks), δεκηνπξγήζεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ ειηθίαο επηά θαη έληεθα εηψλ. Οη καζεηέο κε ειηθία δεθαέμη εηψλ
εμεηάδνληαλ κε ην παξαδνζηαθφ-ηζρχνλ-εμεηαζηηθφ ζχζηεκα. Ζ ζρνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηψλ πνπ νινθιήξσλαλ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ειηθίαο έσο θαη
έληεθα εηψλ, δεκνζηεχνληαλ ζε εηήζηα βάζε απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ
θνίηεζαλ. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ ην κέηξν απηφ άδηθν, θαζφηη νδεγνχζε
ζπλεηξκηθά ζε κηα δηαδξνκή κε αθεηεξία θνηλσληθά ζηξψκαηα θαηψηεξνπ επηπέδνπ,
ρακειήο κφξθσζεο θαη νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, δεκηνπξγψληαο θνηλσληθέο θάζηεο
θαη αληζφηεηεο θαη πξνθαιψληαο δπζθήκηζε ζηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζηελά
ζπλδεδεκέλε ζρέζε πινπνίεζεο ζηφρσλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο, ηξνθνδφηεζε
ην θξάηνο ηεο Αγγιίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ζε
άιινπο ηνκείο. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο παηδείαο, έγηλε ην
πξφηππν δηνηθεηηθφ κνληέιν αλάκεζα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο, αθνχ
εηζήγαγε κηα λέα θνπιηνχξα ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ζηφρσλ θαη επίδνζεο.
Απνηέιεζε έλα δηεζλέο θαηλφκελν κειέηεο απφ άιιεο ρψξεο, ελψ πξνηάζεθε απφ ηελ
θπβέξλεζε λα εθαξκνζηεί πηινηηθά ην κνληέιν απηφ θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο φπσο ε
ηαηξηθή (Power, 1994).
Ο ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ήηαλ ε
εηζαγσγή θαη ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ. πλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ εμπγίαλζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε αληηδηαζηνιή κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ,
ην νπνίν δελ επέθεξε ηελ πξνζδνθψκελε βειηίσζε ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Οη πξνζπάζεηεο εληάζεθαλ
γχξσ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ην 1999 γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο κέρξη θαη έληεθα εηψλ. Σν 75% ησλ καζεηψλ
έπξεπε λα επηηχρεη επίπεδν 4 ή αλψηεξν ζην εζληθφ πξφγξακκα αμηνιφγεζεο ζηα
καζεκαηηθά θαη ην 80% ζην αληίζηνηρν επίπεδν ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο ησλ
αγγιηθψλ. Απηνί νη ζηφρνη, κεηαβηβάζηεθαλ ηεξαξρηθά απφ εζληθνχο ζηφρνπο ζε
ζρνιηθνχο θαη απφ εθεί ζε καζεηηθνχο.
Σν 2002 μεθίλεζε ε λέα κεηαξξχζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ θαη ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Έηζη, εηζήρζεζαλ νη
ζηξαηεγηθέο ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ καζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ
αξρηθά γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ηέινο ηνπ 1998, αξρέο ηνπ 1999) θαη
επίζεκα ηξία ρξφληα αξγφηεξα θαη γηα ηηο δπν βαζκίδεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο
πεξηειάκβαλαλ έλα πιάλν κε αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηα λέα ζρέδηα δηδαζθαιίαο πνπ
πξνσζνχζαλ, κε ζθνπφ λα επηθέξνπλ δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηνχην, ελψ
εθαηνληάδεο θνξπθαίσλ ζπκβνχισλ, καζεκαηηθψλ θαη θαζεγεηψλ γηα ηνλ γισζζηθφ
γξακκαηηζκφ δηνξίζηεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ (Earl, Watson, Levin, Leithwood,
Fullan θαη Torrance, 2003). Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ (ππνπξγείν
παηδείαο θαη απαζρφιεζεο ηεο Αγγιίαο, 1999), μεθίλεζε γηα δπν ρξφληα πηινηηθά ην
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1996 γλσζηή σο „εζληθφ πξφγξακκα γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ‟ (national numeracy
project). Ζ δνθηκαζηηθή ηεο δηάξθεηα είρε εθηηκεζεί γηα πέληε ρξφληα, αιιά ιφγσ ηεο
άκεζεο αλάγθεο γηα εχξεζε ιχζεο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ θφβνπ γηα κηα αθφκα απνηπρία
(Earl θαη ινηπνί, 2003), νη δηαδηθαζίεο επηηαρχλζεθαλ θαη νη ζηξαηεγηθέο
εθαξκφζηεθαλ λσξίηεξα απφ ην θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα κε κεγάιν ξίζθν.
Απνηέιεζε ην πην δαπαλεξφ θαη εθηεηακέλν ρξνληθά πξφγξακκα γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν ζην καζεκαηηθφ,
φζν θαη ζην γισζζηθφ ηνκέα, αιιά ήηαλ θαη ην πξψην ην νπνίν εθάξκνζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θαη ζχγρξνλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε επί ηνπ ζέκαηνο Ήηαλ έλαο
κεηαξξπζκηζηηθφο ζπλδπαζκφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη
αμηνιφγεζεο, παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πνπ αθνξνχζε ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ,
ραξαθηεξίζηεθε σο «ζεκειηψδε αιιαγή» ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε.
Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ ήηαλ κηα δχζθνιε δηαδηθαζία (Earl θαη ινηπνί, 2003, ζ. 3), θαζφηη έπξεπε
λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ παξάγνληεο: ε αλνκνηνγέλεηα ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ πνπ είραλ λα δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο, νη
δηδαθηηθέο επηινγέο θαη ε πνιιαπιή εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηξαηεγηθψλ
(Earl θαη ινηπνί, 2003, ζ. 8).
Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ, ζε αληίζεζε κε ην γισζζηθφ
γξακκαηηζκφ, ήηαλ ζπκβαηή κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηα
καζεκαηηθά, ππνζηήξηδε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δνκέο θαη κεζφδνπο (Brown,
Askew, Baker, Denvir & Millett, 1998), θαη ζθνπφο ηεο ήηαλ λα βειηηψζεη: α) ηηο
επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά, εληζρχνληαο ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη
δηδαζθαιίαο ηνπ αξηζκεηηζκνχ (ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ, ζπζηεκαηηθφο
πξνγξακκαηηζκφο, ζηνρνζεζία, επηζηακέλε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε), β) ηηο
παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο,
αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ ζε πςειφ επίπεδν, άκεζεο θαη καζεηνθεληξηθέο
δηδαζθαιίεο). Σν πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ πεξηειάκβαλε εηήζηα
ζρέδηα δηδαζθαιίαο, παξαζέηνληαο ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ησλ
ελνηήησλ, κε αλάινγα ρξνλνδηαγξάκκαηα αμηνιφγεζεο, αξθεηφ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ
θαη πξφηππα παξαδείγκαηα. Σν έξγν ηεο ήηαλ επηθνπξηθφ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα
ησλ καζεκαηηθψλ, δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα άκεζε θαη θαηεπζπλφκελε
δηδαζθαιία, κε ακθίδξνκεο, δηαδξαζηηθέο, πξνθνξηθέο εξγαζίεο λνεξψλ
ππνινγηζκψλ θαη ειεγρφκελεο δηαθνξνπνίεζεο κε ηελ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο.
Σν θαζεκεξηλφ κάζεκα δηαξθνχζε ζαξάληα πέληε κε εμήληα ιεπηά θαη ήηαλ
ηξηκεξέο: α) 5-10 ιεπηά πξνθνξηθή εξγαζία κε λνεξνχο ππνινγηζκνχο, β) 30-40
ιεπηά θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελφηεηαο, γ) 10-15 ιεπηά επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο
γηα αλαζηνραζκφ, θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη εμέηαζε παξεξκελεηψλ. Ζ επηινγή
απνηειεζκαηηθψλ ζηφρσλ κάζεζεο απαηηνχζε θαη ηε ζσζηή παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε (εζηίαζε ζην θαηάιιειν ιεμηιφγην θαη ζηηο καζεκαηηθέο πεγέο,
δηαρείξηζε αξηζκνγξακκήο). Δπηπξφζζεηα ε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ
πξφηεηλε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, φπσο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ηεζζάξσλ
αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Ζ δηδαζθαιία ηεο αθαίξεζεο έπξεπε λα πξνρσξήζεη απφ ηα
άηππα ζεκεηψκαηα, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ζηξαηεγηθέο λνεξψλ ππνινγηζκψλ, ζηελ
πηνζέηεζε γξαπηψλ πξνζεγγίζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, αιιά θαη ηελ
αλάιπζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ αξηζκψλ, σο κηα επηκέξνπο βνεζεηηθή δηεξγαζία. Μηα
ζεηξά απφ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ζπλφδεπε ηα λέα πξνγξάκκαηα, κε πξφηππα ζρέδηα
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δηδαζθαιίαο, βίληεν, δηαθάλεηεο, ειεθηξνληθέο πεγέο κε ζρέδηα εξγαζίαο, εξγαιεία
ηα νπνία κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ
καζεκαηηθψλ αθφκα θαη κε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο.
Ζ κεγάιεο θιίκαθαο κεηαξξχζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
πξνθάιεζε ηδηαίηεξε αλαηαξαρή θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ, έιαβε ηε κνξθή-ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο-ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Δπηπιένλ εηζήρζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο,
βαζκνλφκεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηνπο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Οη δάζθαινη, νη νπνίνη
αλαβάζκηδαλ θαη ελεκέξσλαλ δηαξθψο ην δηδαθηηθφ ηνπο πεξηερφκελν κε ηα εθάζηνηε
παηδαγσγηθά, ηερλνινγηθά δξψκελα ηεο επνρήο (ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ηεο επηθνηλσλίαο), απνιάκβαλαλ νηθνλνκηθέο θαη εζηθέο επηβξαβεχζεηο θαη ηνπο
παξαρσξνχληαλ επξχηεξεο δηθαηνδνζίεο γηα ηε δηάδνζε, ησλ πξφηππσλ θαη
ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ ηνπο.
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2. ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ
ΑΓΓΛΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
2.1 Ζ δνκή ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ20 θαζνξίδεη ηε δηδαθηέα χιε ησλ καζεκαηηθψλ θαη νη ζηφρνη
επίηεπμεο πξνζδηνξίδνπλ ηα επίπεδα επίδνζεο. ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ν
ζρνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε απηφλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν.
Γιάγπαμμα 1: Πίνακαρ θοίηηζηρ

Ζιηθία ζηηο 31
Απγνύζηνπ

Έηνο
θνίηεζεο

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΠαηδηθφΠξνλήπηα
ΤπνδνρήοΝεπηαθφ
Έηνο 1
Έηνο 2
Έηνο 3
Έηνο 4
Έηνο 5
Έηνο 6
Έηνο 7
Έηνο 8
Έηνο 9
Έηνο 10

15

Έηνο 11

16

Έηνο 12

3
4

17

Έηνο 13

Δπίπεδν ζύκθσλα κε
ην Αλαιπηηθό
Πξόγξακκα

ρνιηθή Βαζκίδα
Παηδηθφο ηαζκφο

Αξρηθφ Δπίπεδν
Βαζηθφ Δπίπεδν 1

Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε

Βαζηθφ Δπίπεδν 2

Βαζηθφ Δπίπεδν 3
Βαζηθφ Δπίπεδν 4
GCSE(εζληθέο
εμεηάζεηο)
Έθην Δπίπεδν

Μέζε Δθπαίδεπζε

Έθηε κνξθή Δπηπέδνπ
Αλψηεξε
Δθπαίδεπζε/Κνιιέγην

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ νξίδεη ηη πξέπεη νη καζεηέο λα δηδαρζνχλ
ζηα καζεκαηηθά, ζηα βαζηθά επίπεδα 1,2,3 θαη 4, παξέρνληαο νδεγίεο γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο γεληθέο δηδαθηηθέο απαηηήζεηο, γηα
ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηεο ρξήζεο γισζζηθψλ αζθήζεσλ, ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο,
ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
Ζ γλψζε, νη δεμηφηεηεο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο επίηεπμεο γηα ηα καζεκαηηθά, ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο
ζεκεηψλνπλ πξφνδν:
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Γιάγπαμμα 2: ζηόσοι επίηεςξηρ ζηα βαζικά επίπεδα, ο ζηόσορ ‘σπηζιμοποίηζη και εθαπμογή ηυν
μαθημαηικών’ ζςνανηάηαι ζε έλοςρ ηοςρ ηομείρ

ηόρνη

Βαζηθό Δπίπεδν 1

Βαζηθό Δπίπεδν 2

Βαζηθό Δπίπεδν 3
θαη 4

1

Αξηζκνί

Αξηζκνί

Αξηζκνί θαη Άιγεβξα

2

Μνξθή, δηάζηεκα
θαη κέηξα

Μνξθή, δηάζηεκα θαη
κέηξα

Μνξθή, δηάζηεκα
θαη κέηξα

Γηαρεηξηδφκελα
ζηνηρεία

Γηαρεηξηδφκελα
ζηνηρεία
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 ην βαζηθφ επίπεδν 1, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο δηαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο
ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ: αξηζκνί, κνξθή δηάζηεκα θαη κέηξα.
 ην βαζηθφ επίπεδν 2, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο δηαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο
ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ: αξηζκνί, κνξθή δηάζηεκα θαη κέηξα θαη
δηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία.
 ηα βαζηθά επίπεδα 3 θαη 4 κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο δηαζθαιίδνληαη νη
θαηάιιειεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ: αξηζκνί θαη άιγεβξα, κνξθή
δηάζηεκα θαη κέηξα θαη δηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία.
Οη παξαπάλσ ζηφρνη εμειίζζνληαη θαη ηίζεληαη πξνο πινπνίεζε, κέζα απφ
έλα κεγάιν θάζκα πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζδηνξίδνληαο ην „εχξνο ησλ
ζπνπδψλ‟.
Παξάιιεια κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηα καζεκαηηθά,
πινπνηείηαη θαη ην „πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ‟21 (The framework
for teaching mathematics), φπνπ παξέρεη σο βνεζεηηθφ πιηθφ, αλαιπηηθνχο ζηφρνπο
γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε καζεηέο απφ πέληε έσο
έληεθα εηψλ, ππνδείγκαηα ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη πξφηππα ζρέδηα δηδαζθαιίαο. γηα ην
βαζηθφ επίπεδν 3. ην βαζηθφ επίπεδν 4, ππάξρνπλ δπν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ
κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο: ην βαζηθφ θαη ην αλψηεξν. Σν ηειεπηαίν είλαη
ζρεδηαζκέλν γηα απηνχο ηνπο νπνίνπο ζην ηέινο ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ 3, έρνπλ
ζεκεηψζεη ηελ πξναπαηηνχκελε πςειή επίδνζε. Σα ζρνιεία ηα νπνία εθαξκφδνπλ ην
πιαίζην, εθπιεξψλνπλ ην λνκηθφ ηνπο θαζήθνλ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο
νδεγίεο ηνπ Α.Π..22 γηα ηα καζεκαηηθά ζηα βαζηθά επίπεδα 1 θαη 2.
 ηόρνη επίηεπμεο
Οη ζηφρνη επίηεπμεο γηα ηα καζεκαηηθά θαζνξίδνπλ ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε
θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ, θνηλσληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ πξνειεχζεσλ, πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ απνθηήζεη, κε ηελ νινθιήξσζε
θάζε βαζηθνχ επηπέδνπ23. πληζηνχλ πεξηγξαθέο νθηψ επίπεδσλ θιηκαθνχκελεο
δπζθνιίαο, κε έλα επηπιένλ, γηα ηελ εμαηξεηηθή απφδνζε αλσηέξσ ηνπ επηπέδνπ 8.
Κάζε επίπεδν, ραξαθηεξηζηηθά θαηαδεηθλχεη ηνλ ηχπν θαη ην εχξνο ηεο επίδνζεο
θάζε καζεηή ζην νπνίν βξίζθεηαη.
ηα καζεκαηηθά ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζηφρνη επίηεπμεο:
1. Υξεζηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ
2. Αξηζκνί θαη άιγεβξα
21

www.standards.dfes.gov.uk/numeracy/teaching_resources/, online 14-10-2010, 17:30
Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
23
πσο νξίδεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, έηνο 1996, ηφκνο 353β
22
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3. Μνξθή, δηαζηήκαηα θαη κέηξα
4. Γηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία24
Σα θιηκαθνχκελα επίπεδα δπζθνιίαο ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ζέηνπλ ηε βάζε γηα
ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ζην ηέινο ησλ βαζηθψλ
επηπέδσλ 1,2,3 θαη 4, ζην νπνίν, θχξηνο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο είλαη νη εζληθέο
εμεηάζεηο.
Γιάγπαμμα 3: Οι ηλικίερ θοίηηζηρ και ηα κλιμακούμενα επίπεδα δςζκολίαρ ηηρ επίηεςξηρ ηυν ζηόσυν
καηά ηη διάπκεια και ζηο ηέλορ ηηρ ζσολικήρ σπονιάρ

Βαζηθά
Δπίπεδά

Σα επίπεδα ζηα
νπνία αλακέλεηαη
ε πιεηνςεθία ησλ
καζεηώλ λα
δηαθπκαλζεί θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ
ζρνιηθνύ έηνπο

Ζιηθία

Σα επίπεδα ηα νπνία
αλακέλεηαη ε πιεηνςεθία
ησλ καζεηώλ λα επηηύρεη
ζην ηέινο ησλ βαζηθώλ
επηπέδσλ

Βαζηθό επίπεδν 1

1-3

7 εηψλ

2

Βαζηθό επίπεδν 2

2-5

11 εηψλ

4

Βαζηθό επίπεδν 3

3-7

14 εηψλ

5/6

ην βαζηθφ επίπεδν 1 θαη 2 ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη είλαη: εηθαζηηθέο
ηέρλεο θαη ζρέδην, ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, γιψζζα(σο θχξηα ηελ
αγγιηθή), γεσγξαθία, ηζηνξία, καζεκαηηθά, κνπζηθή, θπζηθή αγσγή, θαη θπζηθέο
επηζηήκεο.
Γιάγπαμμα 4: Τα βαζικά επίπεδα ζε ζσέζη με ηιρ ηλικίερ και ηα έηη θοίηηζηρ 25

Βαζηθό επίπεδν
1
2
3
4

Ζιηθίεο
5-7
7-11
11-14
14-16

Έηνο θνίηεζεο
1-2
3-6
7-9
10-11

24

ζηφρνο πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηα ηέζζεξα βαζηθά επίπεδα
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/Values-aims-and-purposes/about-the-primarycurriculum/index.aspx, online 17-10-2010, 18:00
25
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2.2 Ζ πεξηγξαθή ησλ θιηκαθνύκελσλ επηπέδσλ δπζθνιίαο ηεο επίηεπμεο ησλ
ζηόρσλ ηνπ Α.Π.. ηεο Αγγιίαο
 ηόρνο επίηεπμεο 1: Υξεζηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ
Οη δάζθαινη ζε απηφ ην επίπεδν πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ηα καζεκαηηθά είλαη ζην ίδην επίπεδν ή πνιχ
θνληά κε ηνπο άιινπο ζηφρνπο επίηεπμεο26 (2, είηε 3, είηε 4).
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
 Δπίπεδν 1
Υξεζηκνπνηνχλ ηα καζεκαηηθά σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπο. Παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηα αληηθείκελα ή ηηο εηθφλεο θαη ηελ
ζπδεηνχλ. Αλαγλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλα απιφ ζρέδην ή κηα ζρέζε.
 Δπίπεδν 2
Δπηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα καζεκαηηθά, ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο ηάμεο. Να ζπδεηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε καζεκαηηθή γιψζζα
θαη αξρίδνπλ λα ηελ παξνπζηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια θαη απιά
δηαγξάκκαηα. Να εμεγνχλ ηελ νξζφηεηα κηαο απάληεζεο.
 Δπίπεδν 3
Αλαδεηνχλ πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο θαη αλαθαιχπηνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ
αλαθχπηνπλ θαηά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Να νξγαλψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο
θαη λα ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα. Να ζπδεηνχλ γηα ηε καζεκαηηθή εξγαζία θαη λα
αξρίδνπλ λα εμεγνχλ ζπιινγηζκφ ηνπο. Να ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα
καζεκαηηθά ζχκβνια θαη ηα δηαγξάκκαηα. Να εκπεδψλνπλ ηε γεληθή δηαηχπσζε
καζεκαηηθψλ νξηζκψλ κέζα απφ ζρεηηθά παξαδείγκαηα.
 Δπίπεδν 4
Αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη
ηηο ρξεζηκνπνηνχλ εθηφο ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζε αλάινγεο
θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Να παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα
απνηειέζκαηα κε έλαλ ζαθή θαη νξγαλσκέλν ηξφπν. Να ςάρλνπλ γηα κηα ιχζε κε ηε
δνθηκή δηθψλ ηνπο ζηξαηεγηθψλ.
 Δπίπεδν 5
Πξνζδηνξίδνπλ, επηζεκαίλνπλ θαη ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο. γηα ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη
γηα ηελ επίιπζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Να ειέγρνπλ αλ ηα απνηειέζκαηά
ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηα πιαίζηα θαη ζηε ινγηθή ησλ δεδνκέλσλ. Να παξνπζηάδνπλ
ηε ινγηθή ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζεσξεκάησλ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχκβνια, ηηο ιέμεηο θαη ηα δηαγξάκκαηα. Να εμάγνπλ ηα δηθά
ηνπο απιά ζπκπεξάζκαηα θαη δίλνπλ κηα εμήγεζε ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο.

26

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and2/subjects/mathematics/attainmenttargets/index.aspx 25 08 2010, 20:58 online
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 Δπίπεδν 6
Φέξλνπλ ζε πέξαο ηνπο νπζηαζηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ιχλνπλ ηα αξθεηά ζχλζεηα
πξνβιήκαηα αλαιχνληαο ηα ζε κηθξφηεξα, αλεμάξηεηα θαη πην εχθνια. Να
εξκελεχνπλ, ζπδεηνχλ, ζπλζέηνπλ θαη ζπλνςίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξνπζηάδνληαη κε δηάθνξεο καζεκαηηθέο κνξθέο. Ο γξαπηφο ιφγνο ησλ καζεηψλ
ιεηηνπξγεί επεμεγεκαηηθά θαη ελεκεξψλεη γηα ηε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ. Να
δίλνπλ καζεκαηηθέο αηηηνινγήζεηο.
 Δπίπεδν 7
Βειηηψλνπλ ζηαδηαθά θαη λα εμειίζζνπλ ηα καζεκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
ψζηε λα παξάγνπλ λέεο πιεξέζηεξεο ιχζεηο απφ ηα πξνβιήκαηα ή ηα πιαίζηα ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ηνπο έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη είλαη γλσζηά πιένλ ζε απηνχο. Να
εμεγνχλ ην ιφγν γηα ηελ επηινγή ηεο καζεκαηηθήο αθνινπζίαο πνπ νδήγεζε ζηε
ιχζε, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο. Να δηθαηνινγνχλ ηηο
γεληθεχζεηο ηνπο κε επηρεηξήκαηα ή ιχζεηο, πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα δηνξαηηθφηεηα
ζηε καζεκαηηθή δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο. Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
καζεκαηηθήο εμήγεζεο θαη ηεο πεηξακαηηθήο απφδεημεο.
 Δπίπεδν 8
Αλαπηχζζνπλ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Μέζα απφ
ηελ ελαζρφιεζε κε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ εμεξεχλεζε ησλ ζηφρσλ,
αληαλαθιάηαη ν δηθφο ηνπο ηξφπνο έξεπλαο, κειέηεο, επεμεξγαζίαο θαη νη δηθέο ηνπο
αλαδεηήζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εηζάγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ
καζεκαηηθέο ηερληθέο. Οη καζεηέο κεηαβηβάδνπλ ηε καζεκαηηθή ή ζηαηηζηηθή έλλνηα
ράξε ζηελ αθξηβή θαη ζπλεηή ρξήζε ησλ ζπκβφισλ πνπ είλαη ζπλερήο ζε φιε ηελ
εξγαζία. Να εμεηάδνπλ ηηο γεληθεχζεηο ή ηηο ιχζεηο πνπ επηηπγράλνληαη ζε κηα
δξαζηεξηφηεηα, ζρνιηάδνληαο επνηθνδνκεηηθά ην ζπιινγηζκφ θαη ηε ινγηθή ή ηε
δηαδηθαζία πνπ πηνζεηείηαη, ή ηα επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα λα
ζεκεηψλνπλ πεξαηηέξσ πξφνδν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.
 Δμαηξεηηθέο Δπηδόζεηο
Δμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ζηα
καζεκαηηθά ή φηαλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αλαιχζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη.
Απηνί νη ιφγνη εμεγνχλ γηαηί επηιέρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη
γηαηί άιιεο απνξξίθζεθαλ. Να εθαξκφδνπλ ηα καζεκαηηθά πνπ γλσξίδνπλ ζε γλσζηά
θαη άγλσζηα πεξηβάιινληα. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε καζεκαηηθή γιψζζα θαη ηα
ζχκβνια απνηειεζκαηηθά θαηά παξνπζίαζε ελφο αηηηνινγεκέλνπ επηρεηξήκαηνο. Να
παξνπζηάδνπλ ηηο καζεκαηηθέο απνδείμεηο, πνπ επεμεγνχλ ηηο ιχζεηο ηνπο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ αξηζκεηηθέο ηδηφηεηεο ή κεηαβιεηέο.
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 ηόρνο επίηεπμεο 2: Αξηζκνί θαη άιγεβξα27
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
 Δπίπεδν 1
Μεηξνχλ, ζεηξνζεηνχλ, παξαζέηνπλ, πξνζζέηνπλ θαη αθαηξνχλ αξηζκνχο θαηά ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ κέρξη 10 αληηθείκελα. Να δηαβάδνπλ θαη λα
γξάθνπλ ηνπο ζρεηηθνχο αξηζκνχο.
 Δπίπεδν 2
Μεηξνχλ ζχλνια αληηθεηκέλσλ κε αμηνπηζηία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεξή
αλάθιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο κέρξη ην
δέθα. Να αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ ζεζηαθή αμία θάζε ςεθίνπ ζε έλαλ αξηζκφ
θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζηνηρείν ζηε ζεηξνζέηεζε θαη ηελ απαξίζκεζε ησλ
αξηζκψλ κέρξη ην 100. Να επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε ελέξγεηα θαηά ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απνθηεκέλεο
γλψζεηο: γηα ηελ αθαίξεζε πσο απνηειεί ηελ αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξφζζεζεο, θαη
ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ γηα λα ιχζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα
κε ρξήκαηα θαη κέηξα. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο αθνινπζίεο αξηζκψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηηηψλ θαη ησλ δπγψλ αξηζκψλ.
 Δπίπεδν 3
Καηαλννχλ ηε ζεζηαθή αμία ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 1000 θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζηνηρείν γηα λα εθηεινχλ ππνινγηζκνχο θαηά πξνζέγγηζε. Να
αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεθαδηθή κνξθή θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο
αξλεηηθνχο αξηζκνχο, ζε πεξηπηψζεηο φπσο ζηα ρξήκαηα θαη ζηε ζεξκνθξαζία. Να
ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεξή αλάθιεζε ησλ πξάμεσλ ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο
γηα καζεκαηηθά γεγνλφηα κέρξη ην 20, θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο. Να πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ
ππνινγίδνληαο λνεξά δηςήθηνπο αξηζκνχο θαη κε γξαπηέο κεζφδνπο ηνπο ηξηςήθηνπο.
Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεξή αλάθιεζε ησλ πηλάθσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ
αξηζκψλ 2,3,4,5,10, γηα ηελ εμαγσγή ζπλαθψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ δηαίξεζεο.
Να ιχλνπλ αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηαζκνχ ή δηαίξεζεο φπνπ ην
απνηέιεζκα ηεο πξάμεο νδεγεί ζε ππφινηπν. Να ρξεζηκνπνηνχλ απιά θιάζκαηα πνπ
είλαη κέξε ελφο ζπλφινπ θαη λα αλαγλσξίδνπλ πφηε δχν θιάζκαηα είλαη ηζνδχλακα.
 Δπίπεδν 4
Υξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ηνπο γηα ηε ζεζηαθή αμία ησλ αξηζκψλ γηα λα
πνιιαπιαζηάζνπλ θαη λα δηαηξέζνπλ αθέξαηνπο αξηζκνχο κε ην10 ή ην100. ηελ
επίιπζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ
λνεξνχο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ κε ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
λνεξήο αλάθιεζεο ησλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ πνιιαπιαζηαζκνχ έσο θαη ην 10 x
10 θαη ηε γξήγνξε παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ δηαίξεζεο. Να
ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθέο γξαπηέο κεζφδνπο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο θαη
ζχληνκσλ πνιιαπιαζηαζκψλ θαη δηαίξεζεο. ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ή
ρσξίο αξηζκνκεραλή, νη καζεηέο λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο
ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο ηνπο αιιά θαη κε ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ. Να αλαγλσξίδνπλ
ηηο θαηά πξνζέγγηζε αλαινγίεο ελφο ζπλφινπ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απιά θιάζκαηα
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θαη πνζνζηά γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπο. Να πεξηγξάθνπλ αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο, θαη
ηηο ζρέζεηο ηνπο. Να ρξεζηκνπνηνχλ απινχο καζεκαηηθνχο ηχπνπο πνπ εθθξάδνληαο
ηνπο κε ιέμεηο θαη λα εξκελεχνπλ ζπληεηαγκέλεο ζην πξψην ηεηαξηεκφξην.
 Δπίπεδν 5
Υξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ηνπο γηα ηε ζεζηαθή αμία ησλ αξηζκψλ, γηα λα
πνιιαπιαζηάδνπλ θαη λα δηαηξνχλ αθέξαηνπο θαη δεθαδηθνχο αξηζκνχο κε ην 10 ην
100 θαη 1000. Να δηαηάζνπλ, λα πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ ηνπο αξλεηηθνχο
αξηζκνχο Να ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο κε γηα αξηζκνχο κε δεθαδηθά
ςεθία. Να κεηαηξέπνπλ έλα θιάζκα ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ κε ηελ απαινηθή
ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ θαη λα ιχλνπλ απιά πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ιφγνπο θαη
αλαινγίεο. Να ππνινγίδνπλ είηε κε ηε κνξθή θιάζκαηνο είηε κε ηε κνξθή πνζνζηνχ
κέξε πνζνηήησλ θαη κεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξηζκνκεραλή φπνπ απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην. Να καζαίλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο
πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηαίξεζεο ρσξίο ηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο γηα ηελ επίιπζε
αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε ηξηςήθην ή δηςήθην
αξηζκφ. Να ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ ιχζεσλ ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ησλ
αληίζηξνθσλ πξάμεσλ σο επαιήζεπζε ή ππνινγίδνληαο κε θαη‟ εθηίκεζε
πξνζέγγηζε. Να δνκνχλ θαη λα εθθξάδνπλ ζε απιή κνξθή αξηζκεηηθνχο ηχπνπο κίαο
ή πεξηζζνηέξσλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια ηηο
παξελζέζεηο θαη λα εξκελεχνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ζηα ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα.
 Δπίπεδν 6
Δθηηκνχλ θαηά πξνζέγγηζε ηε ιχζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ κε
δεθαδηθνχο θαη ησλ εμηζψζεσλ, λα ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο δνθηκήο θαη ιάζνπο.
Να γλσξίδνπλ πνηνλ αξηζκφ πξέπεη λα ζεσξήζνπλ σο ηε ζπλνιηθή πνζνζηηαία
θιίκαθα (εθαηφ ηνηο εθαηφ), ή σο έλα ζχλνιν, ζηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ
ζπγθξίζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε γλψζε κε ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ έλαλ
αξηζκφ σο κέξνο ή πνζνζηφ άιινπ. Να θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
ηζνδπλακίεο κεηαμχ θιαζκάησλ, δεθαδηθψλ θαη πνζνζηψλ θαη λα ππνινγίδνπλ
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο απαηηνχκελνπο ιφγνπο. Να πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ
θιάζκαηα, θάλνληαο ηα νκψλπκα. Δξεπλψληαο ηηο αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο, λα
βξίζθνπλ θαη πεξηγξάθνπλ κε ιέμεηο ηνλ θαλφλα γηα ηνλ επφκελν φξν ή ηνλ ληνζηφ
φξν κηαο αθνινπζίαο, φηαλ είλαη γξακκηθφο. Να δηακνξθψλνπλ θαη λα ιχλνπλ
γξακκηθέο εμηζψζεηο κε ζπληειεζηέο αθέξαηνπο αξηζκνχο. Να απνδίδνπλ
αιγεβξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο
γηα ηελ απεηθφληζε γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, εξκελεχνληαο ηα γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα.
 Δπίπεδν 7
Πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ έλαλ αξηζκφ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εθηηκήζεσλ
ππνινγίδνληαο λνεξά, πνιιαπιαζηάδνληαο θαη δηαηξψληαο. Να θαηαλννχλ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο κε ηνπο αξηζκνχο 0 θαη 1. Να
ιχλνπλ ηα αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηαίξεζεο κε αξηζκνχο
νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια ηελ
αξηζκνκεραλή. Να θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αλαινγηθέο κεηαβνιέο,
ππνινγίδνληαο ην απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο
κεζφδνπο. Να βξίζθνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ κε ζχκβνια ηνλ επφκελν φξν ή ηνλ
ληνζηφ φξν κηαο αξηζκεηηθήο αθνινπζίαο φπνπ ν θαλφλαο είλαη ηεηξαγσληθφο, λα
πνιιαπιαζηάδνπλ δπν παξαζηάζεηο ηεο κνξθήο (Υ + Ν) θαη λα απινπνηνχλ νκνίσο
ηηο αληίζηνηρεο ηεηξαγσληθέο παξαζηάζεηο. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αιγεβξηθέο θαη
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γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηαπηφρξνλα γηα λα ιχλνπλ ηηο γξακκηθέο εμηζψζεηο ζε δχν
κεηαβιεηέο. Να ιχλνπλ απιέο αληζφηεηεο.
 Δπίπεδν 8
Δπηιχνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κε δπλάκεηο, ξίδεο θαη αξηζκνχο πνπ
παξνπζηάδνληαη κε δεδνκέλε κνξθή, ειέγρνληαο γηα ην ζσζηφ απνηέιεζκα. Να
Δπηιέγνπλ θιάζκαηα ή πνζνζηά γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ
επαλαιακβαλφκελεο αλαινγηθέο28 κεηαβνιέο ή ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξρηθήο
πνζφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαινγηθή κεηαβνιή. Να αμηνινγνχλ αιγεβξηθνχο
ηχπνπο, αληηθαζηζηψληαο θιάζκαηα, δεθαδηθά ςεθία, θαη αξλεηηθνχο αξηζκνχο. Να
ππνινγίδνπλ κηα κεηαβιεηή, έρνληαο δεδνκέλεο ηηο ππφινηπεο ζε ηχπνπο Να
ρεηξίδνληαη αιγεβξηθνχο ηχπνπο, εμηζψζεηο, καζεκαηηθέο παξαζηάζεηο, λα βξίζθνπλ
ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο θαη λα πνιιαπιαζηάδνπλ δχν γξακκηθέο παξαζηάζεηο. Να
γλσξίδνπλ φηη a 2 - b 2 = (a + b) (a - b). Να ιχλνπλ ηηο αληζφηεηεο κε δχν κεηαβιεηέο.
Να ζρεδηάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ γξακκηθψλ,
ηεηξαγσληθψλ, θπβηθψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ, θαζψο θαη γξαθηθέο
παξαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ξεαιηζηηθά κνληέια θαη εθπνξεχνληαη απφ ηελ
θαζεκεξηλή δσή.
 Δμαηξεηηθέο Δπηδόζεηο
Καηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ξεηνχο θαη άξξεηνπο αξηζκνχο θαη ηα
αλάινγα θαη ηα αληηζηξφθσο αλάινγα πνζά. Να πξνζδηνξίδνπλ ηα φξηα ησλ
δηαζηεκάησλ. Καηά ηελ απινπνίεζε ησλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ, λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ δεηθηψλ θαη ησλ πξφζεκσλ, γηα
ηηο αξλεηηθέο θαη θιαζκαηηθέο ηηκέο. ηελ αλαδήηεζε καζεκαηηθψλ ηχπσλ πνπ
ζπλδένπλ θαηά πξνζέγγηζε ηα δεδνκέλα, λα δηαηππψλνπλ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο κε
ζπκβνιηθή κνξθή. Να ιχλνπλ ηαπηφρξνλα εμηζψζεηο κε δχν κεηαβιεηέο: φηαλ κία
εμίζσζε είλαη γξακκηθή θαη ε άιιε είλαη ηεηξαγσληθή. Να επηιχνπλ καζεκαηηθά
πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηνκέο θαη ηηο θιίζεηο ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.
 ηόρνο επίηεπμεο 3: Μνξθή, δηάζηεκα θαη κέηξα29
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
 Δπίπεδν 1
Υξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλή γιψζζα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο
ζέζεηο, θαηά ηελ εξγαζία ηνπο κε δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα. Να
κεηξνχλ θαη λα δηαηάζνπλ ηα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ άκεζε ζχγθξηζε.
 Δπίπεδν 2

Υξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθέο νλνκαζίεο γηα ηηο ηξηζδηάζηαηεο θαη
δηζδηάζηαηεο κνξθέο θαη γηα λα πεξηγξάθνπλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, φπσο νη αξηζκνί ησλ
πιεπξψλ θαη ησλ γσληψλ. Να θάλνπλ δηάθξηζε ησλ επζεηψλ, λα θαηαλννχλ ηε γσλία
σο κέηξεζε ηεο πεξηζηξνθήο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο νξζέο γσλίεο. Να
ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλέο πξφηππεο θαη κε, κνλάδεο κέηξεζεο γηα ην κήθνο θαη ηε
κάδα.
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 Δπίπεδν 3
Σαμηλνκνχλ ηηο ηξηζδηάζηαηεο θαη ηηο δηζδηάζηαηεο κνξθέο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο φπσο ε αλαθιαζηηθή ζπκκεηξία γηα ηηο
δηζδηάζηαηεο κνξθέο. Να ρξεζηκνπνηνχλ γεληθφηεξα κε ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο
κέηξεζεο, θαη ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο κέηξεζεο γηα ην κήθνο, ηε ρσξεηηθφηεηα, ηε
κάδα, θαη ην ρξφλνπ.
 Δπίπεδν 4
ρεδηάδνπλ ηα ηξηζδηάζηαηα καζεκαηηθά κνληέια βαζηζκέλνη ζε γλσζηέο
εηθφλεο θαη πεξηγξάκκαηα θαη ηα δηζδηάζηαηα ζε δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο
ζην θαξηεζηαλφ επίπεδν. Να βξίζθνπλ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο θαη ηα αληίζηνηρα
ζπκκεηξηθά απιψλ ζρεκάησλ. Να επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο
κνλάδεο θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο, γηα λα απνδίδνπλ κε αθξίβεηα ηηο κεηξήζεηο ηνπο.
Να ππνινγίδνπλ ηηο πεξηκέηξνπο ησλ απιψλ κνξθψλ θαη λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδφλ
κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηεηξαγψλσλ.
 Δπίπεδν 5
Μεηξνχλ θαη θέξνπλ γσλίεο κε κεγάιε αθξίβεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θαηάιιειε γισζζηθή νξνινγία, θαηά ηε θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ κνληέισλ ή φηαλ
ζρεδηάδνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ζρήκαηα. Να γλσξίδνπλ ην άζξνηζκα κνηξψλ ησλ
γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ θαη ησλ κνηξψλ κηαο γσλίαο αλάινγα κε ην είδνο ηεο. Να
πξνζδηνξίδνπλ ηα ζπκκεηξηθά ησλ δηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ. Να γλσξίδνπλ απφ ηελ
θαζεκεξηλή ρξήζε ηηο ππνδηαηξέζεηο ησλ πξφηππσλ κνλάδσλ κέηξεζεο θαη λα ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θάλνπλ ηηο αλάινγεο κεηαηξνπέο. Να ππνινγίδνπλ θαη‟
εθηίκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξφηππεο κνλάδεο κέηξεζεο Να θαηαλννχλ θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν γηα λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδφλ ελφο
νξζνγσλίνπ
 Δπίπεδν 6
Αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαπαξηζηνχλ ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε
γλσζηέο γεσκεηξηθέο κνξθέο κε δηζδηάζηαηα γξαθήκαηα. Να γλσξίδνπλ θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ηεηξαπιεχξσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο θαη ηε
δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηνπο. Να ιχλνπλ γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο θαη εξκελεχνληαο ηηο ηδηφηεηεο ησλ γσληψλ θαη ηεο ζπκκεηξίαο. Να
επηλννχλ δηθέο ηνπο εθηειέζηκεο εληνιέο γηα ηνλ ππνινγηζηή, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ
θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ κνξθέο θαη καζεκαηηθέο αθνινπζίεο. Να θαηαλννχλ θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ζε γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα θαηάιιεινπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο γηα
ηελ εχξεζε ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνχ ηνπ θχθινπ, ηνπ εκβαδνχ επίπεδσλ
ζρεκάησλ θαη εδξψλ, ηνπ φγθνπ ησλ ζηεξεψλ. Να κεγεζχλνπλ ηα ζρήκαηα ζε κηα
θιίκαθα φπνπ νη ηηκέο ηεο είλαη ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί.
 Δπίπεδν 7
Καηαλννχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ην ζεψξεκα ηνπ Ππζαγφξα γηα ηελ επίιπζε
γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ κε ζρήκαηα δχν δηαζηάζεσλ. Να ππνινγίδνπλ ηα κήθε,
ηα εκβαδά θαη ηνπο φγθνπο ζηα επίπεδα ζρήκαηα θαη ζηα αληίζηνηρα πξίζκαηα. Να
κεγεζχλνπλ ηα ζρήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα κε ηηκέο θιαζκαηηθνχο
αξηζκνχο θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ νκνηφηεηα ησλ ζρεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ Να
θαζνξίδνπλ ην γεσκεηξηθφ ηφπν ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη ζχκθσλα κε έλαλ
θαλφλα. Να επηζεκαίλνπλ ηελ αλαθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη
κηα κέηξεζε πνπ απνδίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζηνλ θνληηλφηεξν αθέξαην αξηζκφ
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κπνξεί λα είλαη αλαθξηβήο έσο θαη θαηά ην ήκηζπ. Δπίζεο λα θαηαλννχλ θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχλζεηα κέηξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηαρχηεηα.
 Δπίπεδν 8
Καηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε καζεκαηηθή αλαινγία θαη νκνηφηεηα. Να
ρξεζηκνπνηνχλ ην εκίηνλν, ην ζπλεκίηνλν θαη ηελ εθαπηνκέλε ζηα νξζνγψληα
ηξίγσλα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε δηζδηάζηαηεο κνξθέο. Να δηαθξίλνπλ
ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο ηεο πεξηκέηξνπ, ηνπ εκβαδνχ θαη ηνπ φγθνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο.
 Δμαηξεηηθέο Δπηδόζεηο
ρεδηάδνπλ, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ
εκίηνλνπ, ηνπ ζπλεκίηνλνπ θαη εθαπηνκέλεο γηα νπνηαδήπνηε γσλία. Να
ρξεζηκνπνηνχλ ην εκίηνλν, ην ζπλεκίηνλν θαη ηελ εθαπηνκέλε ησλ γσληψλ
νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο θαη ην ζεψξεκα ηνπ Ππζαγφξα θαηά επίιπζε γεσκεηξηθψλ
πξνβιεκάησλ κε δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο
φξνπο ηεο νκνηφηεηαο ησλ ηξηγψλσλ ζηηο γεσκεηξηθέο απνδείμεηο (γηα παξάδεηγκα,
γηα λα απνδείμνπλ φηη νη γσλίεο βάζεσλ ελφο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ είλαη ίζεο). Να
ππνινγίδνπλ ηα κήθε ησλ θπθιηθψλ ηφμσλ, ηα εκβαδά ησλ θπθιηθψλ ηνκέσλ θαη
θπιίλδξσλ θαη ηνπο φγθνπο ησλ θψλσλ θαη ησλ ζθαηξψλ.


ηόρνο επίηεπμεο 4 : Γηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία30

Απηφο ν ζηφρνο επίηεπμεο δελ εθαξκφδεηαη ζην βαζηθφ ζηάδην 1.
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
 Δπίπεδν 1
Καηεγνξηνπνηνχλ ηα αληηθείκελα επηζεκαίλνληαο ην θξηηήξην πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην ζθνπφ απηφ.
 Δπίπεδν 2
Καηεγνξηνπνηνχλ ηα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξα απφ έλα
θξηηήξηα, λα ζπγθεληξψλνπλ ηα δεδνκέλα θαη έπεηηα λα θαηαγξάθνπλ ηα
απνηειέζκαηα ζε ιίζηεο, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνηλψζνπλ
ηα πνξίζκαηα ηνπο.
 Δπίπεδν 3
Δμάγνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαο ηα ζε απινχο
πίλαθεο θαη ιίζηεο. Να θαηαζθεπάδνπλ ξαβδνγξάκκαηα θαη εηθνλνγξάκκαηα, φπνπ
θάζε ζχκβνιν λα αληηπξνζσπεχεη κηα νκάδα αληηθεηκέλσλ, λα αλαθνηλψλνπλ ηα
δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη, θαη λα ηα εξκελεχνπλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε
απηφλ πνπ ηνπο έρνπλ παξνπζηαζηεί.
 Δπίπεδν 4
Καηαγξάθνπλ ηηο δηαθξηηέο ηηκέο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ πίλαθα ζπρλνηήησλ. Να
θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν φξν θαη ην εχξνο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα
30
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ζχλνια ησλ δεδνκέλσλ. Να νκαδνπνηνχλ ηα δεδνκέλα φπνπ απαηηείηαη ζε θιάζεηο
ίζνπ πιάηνπο, λα αλαπαξηζηνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία κε
πίλαθεο ζπρλνηήησλ. Να θαηαζθεπάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ απιά δηαγξάκκαηα
ζπρλνηήησλ.
 Δπίπεδν 5
Καηαλννχλ ηελ έλλνηα θαη ηε ρξήζε ησλ δηαθξηηψλ ηηκψλ. Να ζπγθξίλνπλ δχν απιέο
θαηαλνκέο, ρξεζηκνπνηψληαο ην εχξνο, ηε δηάκεζν, ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν θαη ηελ
επηθξαηνχζα ηηκή. Να εξκελεχνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη δηαγξάκκαηα,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα δηαγξάκκαηα πίηηαο θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. Να
θαηαιαβαίλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θιίκαθα ησλ πηζαλνηήησλ. Να
πξνζεγγίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επηιέγνληαο κεζφδνπο βαζηζκέλεο
ζηα θαη‟ εθηίκεζε απνηειέζκαηα ηνπο θαη ζε καζεκαηηθέο απνδείμεηο αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε. Να θαηαιαβαίλνπλ αθφκα φηη απφ ηελ ζπρλή επαλάιεςε ελφο
πεηξάκαηνο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα
 Δπίπεδν 6
πγθεληξψλνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο, επηιέγνληαο ηηο
θαηάιιειεο ηζνπιαηείο θιάζεηο απφ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα λα
δεκηνπξγνχλ ηνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ. Να θαηαζθεπάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ
δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ θαη θπθιηθά δηαγξάκκαηα. Να εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ
ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο θαη λα ειέγρνπλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηνπο. ηαλ εμεηάδνπλ
ζπλδπαζηηθά δπν ζηαηηζηηθέο κειέηεο λα απνηππψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζε
δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θαη ζε άιια είδε γξαθεκάησλ απεηθφληζεο θαη παξάζηαζεο
δεδνκέλσλ. ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε πηζαλφηεηεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
θεθηεκέλε γλψζε ηνπο γηα ηα ελδερφκελα ζηα πεηξάκαηα ηχρεο, ηεο εκθάληζεο ηεο
κνλαδηαίαο πηζαλφηεηαο ησλ αιιειναλαηξνχκελσλ απνηειεζκάησλ.
 Δπίπεδν 7
Γηεπθξηλίδνπλ ηηο ππνζέζεηο θαη λα ηηο εμεηάδνπλ κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηα κέηξα ζέζεο
θαη κεηαβιεηφηεηαο. Να θαζνξίδνπλ ηε κέζε θαη ηελ επηθξαηνχζα ηηκή, ηε δηάκεζν
θαη ην εχξνο ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ. Να ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν φξν, ην
εχξνο, ηα πνιχγσλα ζπρλνηήησλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο
θαηαλνκέο θαη λα εμάγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα. Να θαηαλννχλ ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα
σο εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηε ρξήζεο απηήο γηα ηε ζχγθξηζε
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεηξακάησλ ηχρεο
 Δπίπεδν 8
Καηαζθεπάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ
αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αλψηεξα φξηα ησλ θιάζεσλ. Να
ππνινγίδνπλ ηε δηάκεζν θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηθφ εχξνο γηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο
θαηαλνκέο θαη λα εμάγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα. Να θαηαιαβαίλνπλ πψο λα
ππνινγίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ελφο ζχλζεηνπ ελδερφκελνπ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε
γλψζε απηή ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε πηζαλφηεηεο.
 Δμαηξεηηθέο Δπηδόζεηο
Δξκελεχνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ηζηνγξάκκαηα. Να θαηαιαβαίλνπλ πψο νη
δηαθνξεηηθέο κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη ηα δηαθνξεηηθά κεγέζε δεηγκάησλ
κπνξνχλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αμηνπηζηία ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Να επηιέγνπλ κε
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επηρεηξήκαηα, έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη κηα κέζνδν γηα λα δηεξεπλνχλ έλαλ
πιεζπζκφ. Να αλαγλσξίδνπλ πφηε θαη πψο λα εξγαζηνχλ κε ηηο πηζαλφηεηεο θαη κε
ηα είδε ησλ ελδερνκέλσλ
2.3 Ζ αμηνιόγεζε βάζε ησλ θιηκαθνύκελσλ επηπέδσλ δπζθνιίαο θαη ησλ
ζηόρσλ επίηεπμεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθώλ επηπέδσλ
Οη καζεηέο θαηαηάζζνληαη ζην αληίζηνηρν θιηκαθνχκελν επίπεδν δπζθνιίαο απφ 1
έσο 8, βάζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Γηα
ηε δηαβάζκηζε απηή, νη εθπαηδεπηηθνί, αμηνινγνχλ ηελ επίδνζε ηνπο θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, κέζα απφ κηα ζεηξά δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σα θιηκαθνχκελα επίπεδα δπζθνιίαο απφ 1 έσο 8, δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί εμ‟
νινθιήξνπ γηα αηνκηθή αμηνιφγεζε. χκθσλα κε ην Α.Π.., ζθνπφο ηνπο είλαη λα
απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν θαη βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νχησο
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ κηα γεληθή εηθφλα ηεο επίδνζεο θαη απφδνζεο
ησλ καζεηψλ. Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ ηειηθή ζρνιηθή αμηνιφγεζε, θαζνξίδνληαη θαη
πεξηγξάθνληαη εθηελψο απφ ην ππνπξγείν παηδείαο θαη απαζρφιεζεο, κε εηήζηα
ζρεηηθή έθζεζε, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηα ζρνιεία.
Ζ πξφνδνο ησλ καζεηψλ ζην βαζηθφ επίπεδν 1 έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ
καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπο κέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ηε
δηεξεχλεζε, ηε ζπδήηεζε γηα ηελ επεμήγεζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ πνπ
επηιέγνπλ ζηε ηέιεζε ππνινγηζκψλ, πξάμεσλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Μαζαίλνπλ
λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ λα δηαηάζζνπλ ηνπο αξηζκνχο, λα αλαγλσξίδνπλ ηα
βαζηθά ζρήκαηα απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο. Αλαπηχζζνπλ κηα ζεηξά απφ λνεξέο
ηθαλφηεηεο ππνινγηζκνχ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνιιαπιά πεξηβάιινληα.
Ζ πξφνδνο ησλ καζεηψλ ζην βαζηθφ επίπεδν 2 έγθεηηαη ζηελ επρέξεηα
εθηέιεζεο ησλ ηεζζάξσλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ κε λνεξέο πξψηηζηα θαη γξαπηέο
έπεηηα ππνινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο. Δμεξεπλνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ θαη ηνπ ρψξνπ θαη πξνβαίλνπλ ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέηξσλ ηνπο. Παξνπζηάδνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο
επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηελ επηινγή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην απαηηνχκελν
καζεκαηηθφ ιεμηιφγην.
2.4 ρεδηαζκόο – Πξνγξακκαηηζκόο
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπγθιίλεη κε
ηα πξφηππα ηνπ Α.Π.., ιακβάλνληαο σο γλψκνλα ηηο ηθαλφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα
θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Οη πνηνηηθέο πεξηγξαθέο ησλ θιηκαθνχκελσλ επηπέδσλ
δπζθνιίαο, βνεζνχλ θαη θαζνξίδνπλ ην βαζκφ πξνφδνπ ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο ζε
εηήζηα βάζε, θαηά ηελ νινθιήξσζε ελφο βαζηθνχ ζηαδίνπ.
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2.5 Δλεκεξσηηθέο εθζέζεηο
Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ππνβάιινπλ εηήζηεο εθζέζεηο ζηνπο γνλείο, ζρεηηθά κε
ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. ην έξγν απηφ ζπκβάιινπλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο πνηνηηθέο πεξηγξαθέο ησλ θιηκαθνχκελσλ επηπέδσλ επίηεπμεο.
Γελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα εθαξκνγή κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, αιιά
γηα εθαξκνγή κε ηελ νινθιήξσζε ελφο βαζηθνχ επηπέδνπ. Παξ‟ φια απηά, παξέρνπλ
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα φπνηα ρξνληθή ζηηγκή απφ ηηο δπν ρξεηαζηεί.
2.6 Καζνξηζκόο ηόρσλ
Σν Α.Π.., έρεη ζέζεη ηνπ εζληθνχο ζηφρνπο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θιηκαθνχκελνπ
δπζθνιίαο επηπέδνπ 4, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ 2, (απφ καζεηέο
ειηθίαο κέρξη έληεθα εηψλ), ηφζν γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, φζν θαη γηα ην
κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Σα ζρνιεία θαινχληαη λα ζέζνπλ ηνπο επηκέξνπο
ζηφρνπο, θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
αλσηέξσ. Δπίζεο, πξναηξεηηθέο εμεηάζεηο (ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε γιψζζα)
κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
ην ηέινο ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ 1, ην θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο επίπεδν 2,
ππνδηαηξείηαη ζε 2α, 2β θαη 2γ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ, απφ
νκάδεο καζεηψλ κε αλφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο.
Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, έρνπλ πξνβιέςεη θαη ηελ πηζαλή απφθιηζε
απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη παξέρνπλ
ππνζηήξημε, κέζσ εληζρπηηθψλ κεραληζκψλ, νχησο ψζηε ζηα καζήκαηα ηηο γιψζζαο
θαη ησλ καζεκαηηθψλ λα νδεγεζνχλ ζην επίπεδν θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο 1, ή
αθφκα θαη ελδηάκεζα πξψηνπ θαη δεπηέξνπ. Οη εληζρπηηθνί κεραληζκνί, έρνπλ
αλαπηπρζεί γηα ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ καζεηψλ.
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3. ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΖΣΗΜΟΤ ΣΖΝ
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
3.1 Πώο θαζνξίδεηαη ην πιαίζην γηα ηα καζεκαηηθά
Σν πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (The Framework for Teaching
Mathematics31) είλαη ππεχζπλν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηδαζθαιία ησλ ζηφρσλ απφ
ην Νεπηαγσγείν κέρξη ην 6ν έηνο θνίηεζεο. Λεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά γηα ην
θαζεκεξηλφ κάζεκα θαη ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. Σν
„πιαίζην‟ θηλείηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ην
πινπνηεί. Κάζε εηήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηγξάκκαηανδεγνχο, πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππνινγίζνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ
καζεκάησλ ηνπο θαη λα απνηππψζνπλ ην πεξηερφκελν κε ζπλνπηηθφ ηξφπν. Απηφ
δείρλεη πψο ηα πεξηερφκελα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ζχλνια ελνηήησλ
(θεθάιαηα) βάζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ
έηζη, ψζηε λα δνζεί ε απαηηνχκελε έκθαζε ζηνλ αξηζκεηηζκφ. Γηα θάζε θεθάιαην
πξνηείλεηαη έλαο αξηζκφο καζεκάησλ ελψ ε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ
ζε απηφ θαη ε αλαζθφπεζε ηνπ νινθιεξψλεηαη θάζε θνξά ζην κηζφ ηνπ ηξηκήλνπ.
ην πξφγξακκα θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο ππάξρνπλ δχν πεξηγξάκκαηα
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ
καζεκάησλ κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ (θζηλφπσξν, ρεηκψλαο, θαινθαίξη, άλνημε). Κάζε
ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, θαη ην
ζπληζηψκελν αξηζκφ εκεξψλ ησλ καζεκάησλ γηα θάζε ελφηεηα. Οη πξψηεο θαη
ηειεπηαίεο ελφηεηεο είλαη πην ζχληνκεο θαηά δχν ή ηξεηο εκέξεο γηα ηε βαζκηαία
εηζαγσγή ζην επφκελν θεθάιαην ή ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζε κηα ρξνληθή πεξηφδνπ. Ζ
αμηνιφγεζε, ε αλαζθφπεζε θαη ε επαλάιεςε δηαξθεί δπν κέξεο θάζε ηξηκήλνπ.
Οη δηδαθηηθέο ελφηεηεο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κε νπνηαδήπνηε ζεηξά, αιιά
εάλ απμεζεί ν αξηζκφο εκεξψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα κηα δηδαθηηθή ελφηεηα, ζα πξέπεη
λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ γηα κηα άιιε. πλνιηθά, νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα
θάζε έλα απφ ηα 6 (1 έσο 6) έηε θνίηεζεο απαηηνχλ εθαηφλ εβδνκήληα πέληε εκέξεο
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, αθήλνληαο πεξίπνπ κηα εβδνκάδα ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν γηα
πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε θαη ελίζρπζε ή επαλάιεςε έηζη ψζηε λα γίλνπλ νη
θαηάιιειεο δηδαθηηθέο ζπλδέζεηο ή κεγαιχηεξε εμάζθεζε ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ.
Σα πεξηγξάκκαηα γηα ηα έηε 1 θαη 2, γηα ηα έηε 3 θαη 4, θαη γηα ηα έηε 5 θαη 6
έρνπλ κεγάιε αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπο. Απηφ βνεζά πάξα πνιχ ηνπο δαζθάινπο πνπ
εθαξκφδνπλ ζπλδηδαζθαιία ηάμεσλ (νιηγνζέζηα γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα).
Μεηά απφ ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη ηα πεξηγξάκκαηα ππάξρνπλ ηα
ζπκπιεξσκαηηθά παξαδείγκαηα γηα ην Νεπηαγσγείν θαη γηα ηα έηε 1 έσο 3 θαη 4 έσο
6. Σα παξαδείγκαηα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη
λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ (δηδαθηηθά) νη καζεηέο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Γηα ην
Νεπηαγσγείν ηα παξαδείγκαηα επεμεγνχλ ηνπο πξφσξνπο ζηφρνπο εθκάζεζεο, γηα
έλα παηδί πνπ γίλεηαη 5 εηψλ ην θζηλφπσξν θαη πνπ δηαλχεη έλα πιήξεο δηδαθηηθφ
έηνο κέζα ζηελ ηάμε.
ηα ζπκπιεξσκαηηθά παξαδείγκαηα, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
αξίζκεζε, ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ, ηε ζεζηαθή αμία, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε
31
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ζεηξνζέηεζε παξέρνληαη γξαπηψο ζηηο αληίζηνηρεο ησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν
ζειίδεο. Οη ζηφρνη δηδαζθαιίαο παξαηίζεληαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε απηψλ.
Σα ζπκπιεξσκαηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ έλα κέξνο, φρη έλα πιήξεο ζχλνιν,
θαη δελ πξννξίδνληαη λα δηδαρζνχλ σο "ζρέδηα εξγαζίαο". Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπο
είλαη λα βνεζήζνπλ πξψηα ην δάζθαιν λα θαζνξίζεη ην επίπεδν ηεο εξγαζίαο θαη
έπεηηα λα ην πξνγξακκαηίζεη, λα δψζεη ξπζκφ θαη λα ην αμηνινγήζεη ψζηε λα
ππάξρεη ζηαζεξή πξφνδνο ζην ζρνιείν. Σα εηήζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη ηα
ζρεδηαγξάκκαηα ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πεξηιακβάλνπλ ηηο
παξαπνκπέο ζηηο ζρεηηθέο ζειίδεο ζηα ζπκπιεξσκαηηθά παξαδείγκαηα.
Σν πιαίζην ηνπ αξηζκεηηζκνχ, βνεζά ηνπο δαζθάινπο λα βειηηψζνπλ ην
επίπεδν αξηζκεηηζκνχ ησλ καζεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν κε ηελ παξνρή ζε απηνχο,
ελφο ζπλφινπ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο, βαζηθψλ ζηφρσλ θαη ελφο
πιέγκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπεμεγεί ηε ζεηξά θαη ηελ ηζνξξνπία ησλ εξγαζηψλ
ζηα καζεκαηηθά γηα λα βεβαηψζεη φηη νη καζεηέο γίλνληαη ηθαλνί ζηνπο
ππνινγηζκνχο. Έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά θαη έρεη
εμεηαζηεί εθηελψο θαη επηηπρψο ζε ζρνιεία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ. Ο
ζθνπφο ηνπ είλαη λα ζέζεη ηνπο θαηάιιεινπο ζηφρνπο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πςειέο
πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ εμεηάδνληαο πάληα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο θαη λα δψζεη
έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο. Σν πιαίζην επίζεο
πξνζθέξεηαη θαη ζηνπο γνλείο ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ32.
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3.2 Οη πέληε άμνλεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ
Σν πιαίζην έρεη πέληε άμνλεο. Οη ηξεηο πξψηνη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην εζληθφ
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε κειέηε ησλ αξηζκψλ. Ο ηέηαξηνο αλαθέξεηαη
ζηα κέηξα, ηε κνξθή θαη ην δηάζηεκα, ελψ ν πέκπηνο ελζσκαηψλεη ηα
δηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία. Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ
ζπλαληάηαη ζε φινπο ηνπο άμνλεο ελψ νη ελφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ, έρνπλ σο εμήο:
Α. Οη αξηζκνί θαη ηα ζπζηήκαηα αξηζκώλ.
Ζ αξίζκεζε.
Οη ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκεηηθψλ αθνινπζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
 Ζ ζεζηαθή αμία θαη ε ζεηξνζέηεζε ελφο αξηζκνχ, ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή
ηνπο.
 Ζ εθηίκεζε θαη ε ζηξνγγπινπνίεζε.
 Οη δεθαδηθνί αξηζκνί, ηα θιάζκαηα, ηα πνζνζηά θαη ε ηζνδπλακία ηνπο, νη
ιφγνη θαη νη αλαινγίεο.



Β. Τπνινγηζκνί
Ζ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο.
Ζ ηαρεία λνεξή αλάθιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ.
Ννεξνί ππνινγηζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ
παξαγσγή λέσλ κε βάζε ησλ πξνυπάξρνπζσλ.
 Γξαπηνί κέζνδνη ππνινγηζκνχ κε ην κνιχβη θαη ραξηί.
 Ζ ρξήζε ησλ αξηζκνκεραλψλ.
 Ο έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ησλ ππνινγηζκψλ.




Γ. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
Λήςε απνθάζεσλ: απφθαζε γηα πνηα πξάμε θαη πνηα κέζνδν ππνινγηζκνχ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηη πιηθφ (λνεξφο ππνινγηζκφο, λνεξφο ππνινγηζκφο κε
ζεκεηψζεηο, κνιχβη θαη ραξηί, αξηζκνκεραλή)
 Ζ αηηηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα είλαη είηε αξηζκνί είηε
κνξθέο θαη ε αλαθνίλσζε ηνπο.
 Ζ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ
απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή (ρξήκαηα, κέηξα, ιατθή αγνξά).


Γ. Μέηξα, κνξθή θαη δηάζηεκα



Σα κέηξα, νη κνλάδεο κέηξεζεο θαη ε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο θιηκάθσλ.
Οη ηδηφηεηεο δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, ζέζεσλ,
θαηεπζχλζεσλ θαη θηλήζεσλ.

48

Δ. Γηαρεηξηδόκελα ζηνηρεία


πιινγή, παξνπζίαζε θαη εξκελεία ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ

Αλ θαη νη άμνλεο πεξηγξάθνληαη ρσξηζηά, ζπλδένληαη κε ηηο ελφηεηεο κε πνιιαπινχο
ηξφπνπο ζε φιν ην εχξνο ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη
καζεηέο δηδάζθνληαη λα θάλνπλ πνιιαπιαζηαζκνχο κε ηα πνιιαπιάζηα ηνπ10, ζα
ζπζρεηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε απηέο ηεο ελφηεηαο γηα ηελ πξνπαίδεηα θαη ηελ
ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ γεσκεηξηθψλ νξγάλσλ γηα ην
ζρεκαηηζκφ ησλ νξζνγψλησλ, ε εηζαγσγή ζπληειεζηψλ θαη παξαγφλησλ θαη ηα
δηαθνξεηηθά είδε ησλ αξηζκψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, βνεζνχλ ζηε
δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ φπσο νη ηδηφηεηεο ησλ κνξθψλ, ησλ αξηζκψλ θαη
ηνπ ππνινγηζκνχ. Ζ πξάμε 3+2=5, αληηπξνζσπεχεη θαη ζπλνςίδεη κηα ζεηξά
θαηαζηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο αιιά θαη πνπ είλαη ηζνδχλακεο, φπσο
γηα παξάδεηγκα ηξεηο νιφθιεξεο ζηξνθέο αθνινπζνχκελεο απφ άιιεο δχν, ή
ππνινγίδνληαο κε πνζά 3€ θαη έπεηηα άιια 2€. Αλαιχνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ,
έηζη ψζηε ε πξάμε 12x3 λα γίλεηαη (10+2)x3, νη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα
ππνινγηζκνχο πνπ ζα θιηζνχλ λα θάλνπλ ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο, φπσο ν
πνιιαπιαζηαζκφο κε πνιπςήθηνπο αξηζκνχο. Οη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο ελφηεηεο
πξέπεη λα είλαη ζαθείο, νξαηέο απφ ηνπο καζεηέο ψζηε λα απνηειέζνπλ
ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα κπνξέζνπλ θαη απηνί λα πξνβνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε δηθέο
ηνπο. Ζ παξνρή δηαθνξεηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη έπεηηα ε
αλακνλή ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπλδέζεσλ απφ ηνπο καζεηέο δελ είλαη εθηθηή. Οη
επεμεγήζεηο, νη επηδείμεηο θαη νη απεηθνλίζεηο ησλ ζπλδέζεσλ πξέπεη λα απνηεινχλ
κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηδαζθαιίαο απφ ηα πξψηα θηφιαο καζήκαηα.
Σα δηαγξάκκαηα33 πνπ αθνινπζνχλ εηθνλνγξαθνχλ ηνπο πέληε άμνλεο. Ζ
ρξεζηκνπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ελζσκαησκέλεο θαη ζηνπο
πέληε: γηα παξάδεηγκα ζηε ιήςε θαη ηελ αηηηνιφγεζε ησλ απνθάζεσλ γηα ην πνηεο
κεζφδνπο, πνηνλ εμνπιηζκφ ή πνηα κνλάδα κέηξεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζηελ
πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ αξηζκψλ ή ησλ κνξθψλ, ζην ζπιινγηζκφ θαη ζηελ
εξκελεία ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ, ζηελ επηλφεζε θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ
κεζφδσλ ηνπ θαηαγξαθήο ησλ ππνινγηζκψλ, ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ.

33

www.standards.dfes.gov.uk/numeracy/teaching_resources/reception_to_year6/?leaf=3&subleaf=1,
online 22-10-2010, 23:15
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Γιάγπαμμα 5: «Η σπηζιμοποίηζη και η εθαπμογή ηυν μαθημαηικών είναι ενζυμαηυμένερ και ζηοςρ
πένηε άξονερ», με ηα βέλη θαίνεηαι η επικοινυνία ηυν αξόνυν
Αξίζκεζε

Αλάγλσζε θαη γξαθή αξηζκνχ

Θεζηαθή αμία θαη δηάηαμε

ΑΡΗΘΜΟΗ ΚΑΗ
ΤΣΖΜΑΣΑ
ΑΡΗΘΜΖΖ

Δθηίκεζε θαη ζηξνγγπινπνίεζε

Κιάζκαηα, δεθαδηθνί,
πνζνζηά θαη νη
ηζνδπλακίεο ηνπο

Ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ
αξηζκεηηθψλ
αθνινπζηψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αξλεηηθψλ αξηζκψλ

Λφγνη θαη αλαινγίεο

ηαρεία λνεξή αλάθιεζε
ησλ αξηζκεηηθψλ
πξάμεσλ

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ

Ννεξνί ππνινγηζκνί,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ
παξαγσγή λέσλ κε βάζε
ησλ πξνυπαξρνπζψλ
Γξαπηνί κέζνδνη
ππνινγηζκνχ κε ην
κνιχβη θαη ην ραξηί
Ζ ρξήζε ηεο
αξηζκνκεραλήο

Καηαλφεζε
ησλ
καζεκαηηθψλ πξάμεσλ
θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο.
Ο έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο
ησλ ππνινγηζκψλ
Δπίιπζε καζεκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηηο
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ απφ
ηελ θαζεκεξηλή δσή (ρξήκαηα,
κέηξα, ιατθή αγνξά)

Λήςε απνθάζεσλ: απφθαζε
γηα πνηα πξάμε θαη πνηα
κέζνδν
ππνινγηζκνχ
ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηη πιηθφ

ΔΠΗΛΤΖ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ
Μέηξα: κήθνπο, κάδαο,
φγθνπ,
πεξηκέηξνπ,
εκβαδνχ θαη ρξφλνπ

Αηηηνιφγεζε
ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ κπνξνχλ
λα είλαη είηε αξηζκνί είηε
κνξθέο θαη ε αλαθνίλσζε ηνπο

ΜΔΣΡΑ, ΜΟΡΦΖ
ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΜΑ

Θέζεηο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπληεηαγκέλσλ

πιινγή,
νξγάλσζε,
παξνπζίαζε θαη
εξκελεία
δεδνκέλσλ

Καηεχζπλζε, γσλία

ηδηφηεηεο δηζδηάζηαησλ
θαη ηξηζδηάζηαησλ
ζρεκάησλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο ζπκκεηξίαο

ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ
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3.3 Πξνϋπνζέζεηο έλαξμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο ησλ
καζεκαηηθώλ
Σν πιαίζην είλαη έλαο νδεγφο πνπ εμεγεί ηη ζα δηδαρζεί ζε θάζε ηάμε. Δληνχηνηο, ζε
πνιιά ζρνιεία κφιηο έλαο κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ ηνπ 6νπ έηνπο επηηπγράλεη ην
θιηκαθνχκελν επίπεδν δπζθνιίαο 4 ζηηο εζληθέο εμεηάζεηο πνπ νξίδεη ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα. Έηζη ινηπφλ ζε εθείλα ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξνζεθηηθά
ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο γηα ην 5ν θαη ην 6ν έηνο θνίηεζεο θαη ν βαζκφο
θαηαιιειφηεηαο ηνπο.
Γηα παξάδεηγκα, ζην πξψην έηνο ρξήζεο ηνπ πιαηζίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί
θαηαιιειφηεξν γηα κία ηάμε καζεηψλ λα εξγαζηεί γηα θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα
κε ην πξφγξακκα ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο. Απηή ε απφθαζε ζα πξέπεη λα
αλαζεσξεζεί κε ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο
Σα ζρνιεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξναγσγή ηνπ
γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ αξηζκεηηζκνχ.
3.4 Οη βαζηθέο αξρέο ελόο θαινύ πξνγξακκαηηζκνύ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηεινχλ ηξία
ζπλδεδεκέλα επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ:
1. πιαίζην:

Ζ δηδαρζείζα χιε θαζ‟ φιε ηε ζρνιηθή
ρξνληά

2. κεζνπξφζεζκα ζρέδηα:

Οη πεξηιήςεηο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη
ησλ θχξησλ ζηφρσλ θαζψο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο
ηνπο.

3. βξαρππξφζεζκα ζρέδηα:

εβδνκαδηαίεο
ή
αλά
δεθαπελζήκεξν
επηζεκάλζεηο θαη επαλαιήςεηο ησλ ζηφρσλ,
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ αζθήζεσλ, ησλ
βαζηθψλ εξσηήζεσλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ
ζεκείσλ ηεο δηδαζθαιίαο γηα 5 έσο 10
καζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ
θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα νκαδνθεληξηθή
δηδαζθαιία θαη γηα πξφζζεηε δηδαθηηθή
ζηήξημε.
Σν κεζνπξφζεζκν ζρέδην απνηειεί ηε βάζε γηα ηα πην ιεπηνκεξή
βξαρππξφζεζκα ζρέδηά . Πξνζδηνξίδεη „ηη‟ (what) ζα δηδαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη „πφηε‟ (when) αθξηβψο ζα γίλεη απηφ. Σα βξαρππξφζεζκα
ζρέδηα εζηηάδνπλ ζηνλ „ηξφπν‟ (how) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε δηδαζθαιία, ζηηο
δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ. Ζ
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
 θνηλά ζρέδηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα έλα ηζνξξνπεκέλν πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ
γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν καζεκάησλ θαη θνηλά ζρέδηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ
καζεκάησλ κηαο ή δχν εβδνκάδσλ
 ξπζκίζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ: παξαδείγκαηνο ράξηλ,
κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηηο νκάδεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληνληζηή
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 ζπκθσλεζείζεο δηαδηθαζίεο θαη πξνζεζκίεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζρεδίσλ
 ξπζκίζεηο ειέγρνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ πξφνδν
ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ
ζρεδίσλ κφιηο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ζηηο ηάμεηο.
ηαλ γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ καζεκάησλ πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα
ιακβάλεη ππφςε ηη έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζηεξίδεη ηε
δηδαζθαιία ηνπ ζε πξνυπάξρνπζεο έλλνηεο θαη δνκέο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
έρνπλ απνθηεζεί. εκεία αλαζηνραζκνχ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνηεινχλ νη
παξαθάησ εξσηήζεηο:
 Ση έρνπλ ήδε δηδαρζεί ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ νη καζεηέο;
 Πψο ζα ζηεξηρζεί ην λέν κάζεκα ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ;
 Πψο κπνξεί λα ζπλδεζεί ην πεξηερφκελν ησλ πξνεγνχκελσλ δηδαθηηθψλ
ελνηήησλ κε απηφ ησλ επφκελσλ;
 Πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα
ππφινηπα καζήκαηα γηα λα εληζρχζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο ηδέεο;
(δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε)
3.5 πλνδεπηηθά ζπγγξάκκαηα γηα ην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ
Υξήζηκν ζπλνδεπηηθφ πιηθφ γηα ηα ζρνιεία πνπ ζα εθθηλήζνπλ ην Δζληθφ
Πξφγξακκα γηα ηνλ Αξηζκεηηζκφ απνηεινχλ νη παξαθάησ εθδφζεηο:
 «Η εθαπμογή ηηρ Δθνικήρ Σηπαηηγικήρ Απιθμηηιζμού» (The Implementation of
the National Numeracy Strategy) :Δίλαη ε ηειηθή έθζεζε ηεο νκάδαο
εξγαζίαο γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ. Γεκνζηεχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1998 απφ ην
DfEE34 θαη δίλεη πξαθηηθέο θαζεκεξηλέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ αξηζκεηηζκνχ.
 «Μαθημαηικό λεξικό» (Mathematical Vocabulary):χγγξακκα κε ην
ζεκαληηθφ ιεμηιφγην γηα θάζε έηνο θνίηεζεο. ηελ εηζαγσγή ηνπ γίλεηαη
αλαθνξά γηα ηηο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 «Γιδάζκονηαρ ζηπαηηγικέρ νοεπών ςπολογιζμών: Οδηγίερ για ηοςρ δαζκάλοςρ
ζηα βαζικά ζηάδια 1 και 2» (Teaching Mental Calculation Strategies:
Guidance for Teachers at Key Stages 1 and 2) Δθδφζεθε απφ ηελ QCA35 γηα
ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ
αξηζκεηηζκνχ. Πεξηγξάθεη ηηο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ θαη ην ξφιν ησλ αξηζκνκεραλψλ ζηα βαζηθά ζηάδηα 1 θαη 2.
 «Ππόηςπα ζηα μαθημαηικά: Δξήγηζη με ηη βοήθεια παπαδειγμάηυν ηυν
βαζικών μαθηζιακών ζηόσυν από ηο έηορ θοίηηζηρ ςποδοσήρ μέσπι ηο έκηο
έηορ» (Standards in Mathematics: Exemplification of Key Learning
Objectives from Reception to Year 6) Πεξηγξάθεη ηνπο βαζηθνχο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα θάζε έηνο θνίηεζεο θαη ηνπο επεμεγεί κέζσ
παξαδεηγκάησλ απφ εξγαζίεο καζεηψλ πνπ ηνπο πινπνηνχλ.

34

DFEE: Department for education and employment (ππνπξγείν παηδείαο θαη απαζρφιεζεο)
QCA: Qualifications and Curriculum Authority (Yππεξεζία Πξνζφλησλ θαη Πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ)
35
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4. ΤΝΓΔΖ ΣΟΥΧΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ Α.Π.. ΚΑΗ ΑΞΟΝΧΝ ΣΟΤ
ΠΛΑΗΗΟΤ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΣΑ
ΒΑΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ 1 ΚΑΗ 2
Βαζηθό Δπίπεδν 1
 ηόρνο επίηεπμεο : Υξεζηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ, αξηζκνί
Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαζχλδεζε
κεηαμχ ησλ ζηφρσλ επίηεπμεο „αξηζκνί‟ θαη „κνξθή, δηάζηεκα θαη κέηξα‟.
Γλώζε, δεμηόηεηεο θαη θαηαλόεζε
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
-Δπίιπζε πξνβιήκαηνο
α) πξνζεγγίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ αξηζκνχο θαη ζηνηρεία θαη
παξνπζηάδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο, πξνθεηκέλνπ λα ηα εληνπίζνπλ θαη λα ηα
αμηνινγήζνπλ αλάινγα, γηα ηελ κεζνδνινγία επίιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ
β) αλαπηχζζνπλ επέιηθηεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη λα
αλαδεηνχλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πηζαλφλ δπζθνιηψλ
γ) είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ
αθνινπζηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο
δ) νξγαλψλνπλ θαη λα απηναμηνινγνχλ ηελ εξγαζία ηνπο
-Δπηθνηλσλία
ε) ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν ιεμηιφγην θαη ηα ζχκβνια πνπ ζπλδένληαη κε ηα
καζεκαηηθά
ζη) επηθνηλσλνχλ πξνθνξηθά ρξεζηκνπνηψληαο άηππε γιψζζα, ή γξαπηψο κε εηθφλεο,
λα θαηαγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξνχλ ζηελ αληηθαηάζηαζε
κε καζεκαηηθή γιψζζα θαη ζχκβνια
-πιινγηζκόο – Αηηηνιόγεζε
δ) παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα κε νξγαλσκέλν ηξφπν
ε) θαηαλννχλ έλα γεληθφ νξηζκφ θαζψο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ
ζ) αηηηνινγνχλ ηηο κεζφδνπο ηνπο θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο, γηα ηελ επίιπζε
καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ
 Άμνλαο Πιαηζίνπ: «Αξηζκνί θαη ζπζηήκαηα αξηζκψλ»
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
-Αξίζκεζε- Καηακέηξεζε
α) 1) κεηξνχλ κε αμηνπηζηία έσο είθνζη αληηθείκελα θαη λα αλαγλσξίδνπλ πσο αλ ηα
επαλαηνπνζεηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθή δηάηαμε ην πιήζνο παξακέλεη ζηαζεξφ
2) ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αξηζκνχο απφ ην 11 έσο ην 20 κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα,
ελψ ζηαδηαθά θαη εμειηθηηθά λα αξηζκνχλ κέρξη ηνλ αξηζκφ 100 θαη έπεηηα πέξα απφ
απηφλ
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-Αξηζκεηηθά κνηίβα θαη αθνινπζίεο
β) 1) δεκηνπξγνχλ αξηζκεηηθά κνηίβα θαη λα ηα πεξηγξάθνπλ
2) λα δηεξεπλνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηα πξφηππα κνηίβα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε θαη έπεηηα κε ζρέζεηο θαη αθνινπζίεο ησλ πνιιαπιαζίσλ
ηνπ 2,5 θαη 10 θαη λα ηα εξκελεχνπλ
4) λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, αλαγλσξίζεηο αθνινπζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κνλψλ θαη δπγψλ αξηζκψλ, ζηελ αξρή κέρξη ην 30, θαη ζηε
ζπλέρεηα κε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο
5) λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δηπιαζηαζκνχ θαη ππνδηπιαζηαζκνχ
-πζηήκαηα αξηζκώλ
γ) 1) δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 20, έπεηηα κέρξη ην 100 θαη
αξγφηεξα κεγαιχηεξνπο
2) θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεμηιφγην πνπ αξκφδεη γηα ηε ζχγθξηζε, ηε
ζεηξνζέηεζε θαη ηελ απαγγειία απηψλ ησλ αξηζκψλ
3) αλαγλσξίδνπλ ηε ζεζηαθή αμία ελφο ςεθίνπ
4) απαγγέινπλ ηελ αξηζκεηηθή αθνινπζία ελφο ζπλφινπ κνλνςήθησλ ή δηςήθησλ
αξηζκψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηνπο ηνπνζεηνχλ θαηάιιεια ζε κηα αξηζκνγξακκή ή ζε
πίλαθα κε εθαηφ κηθξά ηεηξάγσλα36
 Άμνλαο Πιαηζίνπ: „Τπνινγηζκνί‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
-Αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο
α) 1) θαηαλννχλ ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο θαη ηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ ιεμηινγίνπ
2) αλαγλσξίδνπλ φηη ε πξφζζεζε κπνξεί λα γίλεη κε νπνηαδήπνηε ζεηξά
3) ζπλδένπλ ηελ αθαίξεζε ιεμηινγηθά, κε ηηο ιέμεηο «απνκαθξχλσ- βγάδσ» θαη
«δηαθνξά»
4) αλαγλσξίδνπλ πσο ε αθαίξεζε είλαη ε αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξφζζεζεο
5) απνδίδνπλ ζε κηα πξάμε αθαίξεζεο, ηελ αληίζηνηρε αληίζηξνθε ηεο
6) ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχκβνιν „=‟ γηα λα απνδίδνπλ ηζφηεηεο
7) επηιχνπλ απιά πξνβιήκαηα κε κηα άγλσζηε κεηαβιεηή (γηα παξάδεηγκα,
6=2+;)
β) 1) θαηαλννχλ: ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ σο κηα επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, ηνλ
ππνδηπιαζηαζκφ σο ην αληίζηξνθν ηνπ δηπιαζηαζκνχ, ηε δηαίξεζε σο νκαδνπνίεζε,
κεξηζκφ θαη επαλαιακβαλφκελε αθαίξεζε
2) βξίζθνπλ ην κηζφ θαη ην έλα ηέηαξην ησλ επηδεηθλπφκελσλ ζρεκάησλ θαη ηνπ
ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ κε κηθξφ αξηζκφ-πιήζνο
3) δηαρεηξίδνληαη θαηάιιειν ιεμηιφγην ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο
-Ννεξνί ππνινγηζκνί
γ) 1) δηαρεηξίδνληαη θαη λα αλαθαινχλ άκεζα πξφζθαηα αξηζκεηηθά γεγνλφηα
2) είλαη ζε ζέζε απνκλεκνλεχνπλ αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο
κέρξη ην δέθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα λα παξάγνπλ ηα
αληίζηνηρα κέρξη ην είθνζη. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη θαη κε ηα
αξηζκεηηθά γεγνλφηα ησλ αξηζκψλ 2 θαη 10, απφ ηνλ πίλαθα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ,
γηα λα παξάγνπλ ηα αληίζηνηρα αληίζηξνθα γεγνλφηα ηεο δηαίξεζεο
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Κάζε ηεηξάγσλν αληηζηνηρεί ζε έλαλ αξηζκφ, έηζη ην πξψην είλαη ν αξηζκφο 1, ην δεχηεξν ν αξηζκφο
2 θ.ν.θ.
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3) αλαγλσξίδνπλ ηα δηπιάζηα ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10 θαη ηα κηζά ησλ αξηζκψλ
κέρξη ην 20
δ) 1) αλαπηχζζνπλ έλα εχξνο γλσζηψλ γηα απηνχο, λνεξψλ ππνινγηζκψλ, πνπ ζα
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εχξεζε καζεκαηηθψλ γεγνλφησλ, γηα ηα νπνία
δελ ζα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηνπο (γηα παξάδεηγκα ε πξνζζήθε ηνπ
10 ζε έλα νπνηνδήπνηε κνλνςήθην αξηζκφ, ε πξφζζεζε ή ε αθαίξεζε πνιιαπιαζίσλ
ηνπ δέθα απφ ή πξνο έλα δηςήθην αξηζκφ)
2) δεκηνπξγνχλ κηα πνηθηιία λνεξψλ κεζφδσλ γηα ηελ πξφζζεζε θαη ηελ
αθαίξεζε, γηα ηηο νπνίεο ε κελ λα κπνξεί λα εθηειείηαη κε νπνηαδήπνηε ζεηξά
(αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα), ελψ ε δε, λα είλαη ε αληίζηξνθε ηεο
ε) 1) εθηεινχλ απινχο ππνινγηζκνχο, ηνπ ηχπνπ: 40+30=; ,40+;=100 ,56-;=10
2) θαηαγξάθνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχκβνια +,-,*,/,=
 Άμνλαο Πιαηζίνπ: „Δπίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
Λχλνπλ πξνβιήκαηα κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα, επηιέγνληαο ππνινγηζηηθέο
κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα εξκελεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο αιιά θαη ην
ζπιινγηζκφ ηνπο.
„Δπεμεξγαζία, αλαπαξάζηαζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
α) ιχλνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απιψλ θαηαιφγσλ – ιηζηψλ, πηλάθσλ
θαη δηαγξακκάησλ- γξαθεκάησλ, γηα ηελ ηαμηλφκεζε, δηαινγή θαη νξγάλσζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ηνπο
β) εξκελεχνπλ, λα αλαιχνπλ θαη λα ζπδεηνχλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επέιεμαλ θαη
λα αηηηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο
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 ηόρνο επίηεπμεο : κνξθή, δηάζηεκα θαη κέηξα
Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαζχλδεζε
κεηαμχ ζηφρσλ επίηεπμεο „αξηζκνί‟ θαη „κνξθή, δηάζηεκα θαη κέηξα‟.
Γλώζε, δεμηόηεηεο θαη θαηαλόεζε
„Υξεζηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο κνξθήο, ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ησλ κέηξσλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
-Δπίιπζε πξνβιήκαηνο
α) πξνζεγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα κε πνιινχο θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, έηζη ψζηε
λα απνθεχγνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο θαη αδηεμφδνπο
β) επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θαηάιιειν καζεκαηηθφ εμνπιηζκφ θαηά ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα ή ηηο κεηξήζεηο
γ) επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ηα κέζα θαη ην πιηθφ
θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κνξθήο θαη δηαζηήκαηνο
-Δπηθνηλσλία
δ) ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην θαη γισζζηθφ θψδηθα γηα ηε κνξθή, ην
δηάζηεκα θαη ηα κέηξα
-πιινγηζκόο – Αηηηνιόγεζε
ε) αλαγλσξίδνπλ ηα πξφηππα κνληέια ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ
ηνπο θαη λα επηρεηξνχλ πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο κε απηά
δ) ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αηηηνιφγεζεο ζηα
καζεκαηηθά
„Καηαλφεζε ησλ ηχπσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθήο‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
α) πεξηγξάθνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ πνπ βιέπνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ή
απηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν ιεμηιφγην
β) 1)παξαηεξνχλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ απιά δηζδηάζηαηα θαη
ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα
2) νλνκάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απιψλ δηζδηάζηαησλ θαη
ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, φπσο ηξίγσλα, ηεηξάγσλα, πεληάγσλα, εμάγσλα,
νξζνγψληα, θχθινη, θχβνη, θχιηλδξνη, ππξακίδεο, θψλνη θαη ζθαίξεο
γ) δεκηνπξγνχλ δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα
δ) αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαθιαζηηθή ζπκκεηξία θαη ζε άιινπο ηχπνπο δηζδηάζηαησλ
ζρεκάησλ
„Καηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ζέζεο θαη θίλεζεο‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
α) παξαηεξνχλ, λα απεηθνλίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα ζεκεία ηνπ ρψξνπ, ηηο
θαηεπζχλζεηο, ηηο θηλήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο απιφ θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην
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β) αλαγλσξίδνπλ είδνο ηεο θίλεζεο κειεηψληαο ζην γξάθεκα ηεο, ηε θνξά θαη ηελ
θαηεχζπλζε θαη κε απιφ ηξφπν λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δίλνπλ νδεγίεο πξνο έλα
πξννξηζκφ (γηα παξάδεηγκα γηα λα θαηεπζπλζνχλ ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή)
γ) δηαθξίλνπλ ηηο νξζέο γσλίεο
„Καηαλφεζε ησλ κέηξσλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
α) 1) ππνινγίδνπλ ην κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ κε εθηίκεζε
2) λα ηα δηαηάζζνπλ έπεηηα απφ άκεζε ζχγθξηζε
3) λα ηα ραξαθηεξίδνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ιεμηιφγην
4) λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ησλ
γεγνλφησλ
5) λα ζπγθξίλνπλ θαη λα κεηξνχλ ην κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο
άηππεο κνλάδεο κέηξεζεο, φπσο μχιηλνπο θχβνπο, θαιακάθηα
6) λα ζπγθξίλνπλ θαη λα κεηξνχλ ην κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο
πξφηππεο κνλάδεο κέηξεζεο37, φπσο ην κήθνο (m), ηε ρσξεηηθφηεηα (l), ηε κάδα
(kg),
7) λα ζπγθξίλνπλ ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ κε ηελ πξφηππε κνλάδα κέηξεζεο
ρξφλνπ
β) θαηαλννχλ πσο ε γσλία απνηειεί κνλάδα κέηξεζεο ηεο πεξηζηξνθήο θαη λα ηε
ρξεζηκνπνηνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε αλάινγεο εθθξάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα
νιφθιεξε πεξηζηξνθή, κηζή πεξηζηξνθή θαη πεξηζηξνθή ελφο ηεηάξηνπ
γ) ππνινγίδνπλ κε εθηίκεζε ην βάξνο θαη ην κήθνο ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη
ρξεζηκνπνηψληαο φξγαλα κέηξεζεο, φπνπ ζα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ θαη λα
εξκελεχνπλ ηηο ηηκέο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά



Δύξνο ηεο κειέηεο38

Γλώζε, δεμηόηεηεο θαη θαηαλόεζε

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ 1, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί
κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη
ηε καζεκαηηθή αληίιεςε θαη ζθέςε πνπ παξέρνληαη:
1. ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ έξεπλα, ζηε δηαινγηθή ζπδήηεζε
2. ζηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ-κεζφδσλ-αθνινπζηψλ-ζρέζεσλ,
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα πξνβιήκαηα, ζηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαγξαθή
δηαγξακκάησλ, ιέμεσλ, αξηζκψλ, εηθφλσλ θαη ζπκβφισλ
3. ρξεζηκνπνηψληαο λνεξά απεηθνλίζεηο θαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ
αξηζκψλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο, νχησο ψζηε λα εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγία θαη
ηελ εμέιημε ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ
4. ππνινγίδνληαο κε εθηίκεζε, ζρεδηάδνληαο θαη κεηξψληαο εληφο ελφο επξένο
πιαηζίνπ αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
5. εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα έπεηηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κηαο
άζθεζεο

37

http://en.wikipedia.org/wiki/SI_base_unit, online 17-10-2010, 20:30
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/subjects/mathematics/keystage1/index.aspx, online
17-10-2010, 20:35
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6. αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο πξφζζεηεο καζεκαηηθέο πεγέο θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν επνπηηθφ πιηθφ θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο
7. απφ δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελζαξξχλνπλ θαη πξνζθέξνπλ ηε
ζχλδεζε ησλ καζεκαηηθψλ κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα
Βαζηθό Δπίπεδν 2
 ηόρνο επίηεπμεο : Αξηζκνί θαη άιγεβξα
Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαζχλδεζε
κεηαμχ ζηφρσλ επίηεπμεο „αξηζκνί‟, „κνξθή, δηάζηεκα θαη κέηξα‟ θαη
„δηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία‟.
Γλώζε, δεμηόηεηεο θαη θαηαλόεζε
„Υξεζηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
-Δπίιπζε πξνβιήκαηνο
α) ρξεζηκνπνηνχλ ηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ ζηα καζεκαηηθά, αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ
β) απινπνηνχλ έλα ζχλζεην πξφβιεκα ή ππνινγηζκφ δηαζπψληαο ην ζε επηκέξνπο
ηκήκαηα
γ) επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θαηάιιειν βνεζεηηθφ καζεκαηηθφ
εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο
επηθνηλσλίαο
δ) βξίζθνπλ πνιιαπινχο ηξφπνπο λα πξνζεγγίδνπλ έλα πξφβιεκα πξνθεηκέλνπ λα
μεπεξάζνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο θαη αδηεμφδνπο
ε) πξνβαίλνπλ ζε εθηηκήζεηο λνεξά θαη έπεηηα λα ειέγρνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο
-Δπηθνηλσλία
ζη) νξγαλψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ηειεηνπνηνχλ ηνπο ηξφπνο θαηαγξαθήο ηεο
δ) ρξεζηκνπνηνχλ δηαγξάκκαηα θαη ζχκβνια ζε έλα δεδνκέλν πξφβιεκα
ε) παξνπζηάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
πεξηερφκελν ηνπ πξνβιήκαηνο
ζ) επηθνηλσλνχλ κε καζεκαηηθφ ηξφπν, θάλνληαο ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ
-πιινγηζκόο – Αηηηνιόγεζε
η) θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ζεσξεκάησλ θαη ζε
άιινπο καζεκαηηθνχο ηνκείο
θ) αλαδεηνχλ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιεινπρίεο ζηα απνηειέζκαηα θαη λα αλαπηχζζνπλ
καζεκαηηθφ ινγηζκφ ζηηο αηηηνινγήζεηο πνπ δίλνπλ
 Άμνλαο Πιαηζίνπ: „Αξηζκνί θαη ζπζηήκαηα αξηζκψλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα:
-Αξίζκεζε-Καηακέηξεζε
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α) 1) κεηξνχλ κε αχμνληα ή θζίλνληα ηξφπν αλά 10 ή 100, έρνληαο σο αθεηεξία
νπνηνδήπνηε δηςήθην ή ηξηςήθην αξηζκφ
2) αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθθηλνχλ ηε δηαδηθαζία αξίζκεζεο κηαο αθνινπζίαο, είηε
θαηά αχμνπζα είηε θαηά θζίλνπζα ζεηξά, απφ νπνηνλδήπνηε αθέξαην αξηζκφ
3) αξηζκνχλ αθφκα θαη αξλεηηθνχο αξηζκνχο
-Αξηζκεηηθά κνηίβα θαη αθνινπζίεο
β) 1) αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα αξηζκεηηθά κνηίβα αξηζκψλ, κε δπν ή θαη
ηξία ςεθία, ηα νπνία είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 2, ηνπ 5, ή ηνπ 10
2) ρξεζηκνπνηνχλ: ηηο αθνινπζίεο γηα λα επηρεηξνχλ πξνζεγγηζηηθέο εθηηκήζεηο,
θαηάιιειν ιεμηιφγην ψζηε λα πεξηγξάθνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο ησλ αθνινπζηψλ
θαη ησλ απνδείμεσλ ηνπο, ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο κέρξη ηε δεχηεξε δεθάδα, ηα
ηεηξάγσλα ησλ αξηζκψλ39 κε βάζε έσο ην 10
3) εθηεινχλ αλάιπζε πξψησλ παξαγφλησλ νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αθέξαηνπ
αξηζκνχ
-Αθέξαηνη
γ) 1) δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ αθέξαηνπο αξηζκνχο
2) αλαγλσξίδνπλ ηε ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ
3) ρξεζηκνπνηνχλ νξζά ηα ζχκβνια <,>,=
4) πνιιαπιαζηάδνπλ θαη δηαηξνχλ νπνηνδήπνηε αθέξαην αξηζκφ κε ην 10, 100 ή
1000 θαζψο θαη δεθαδηθνχο αξηζκνχο κε ην 10 ή ην 100
5) ζηξνγγπινπνηνχλ ηνπο αθέξαηνπο ζηελ ακέζσο πιεζηέζηεξε δεθάδα,
εθαηνληάδα ή ρηιηάδα
6) δηαηάζζνπλ αξλεηηθνχο αξηζκνχο
7) εμεγνχλ ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο πνπ αθνινχζεζαλ
-Κιάζκαηα, πνζνζηά θαη ιόγνη-αλαινγίεο
δ) 1) θαηαλννχλ ηηο θιαζκαηηθέο κνλάδεο θαη ηα θιάζκαηα σο κέξνο ηνπ φινπ
2) ηνπνζεηνχλ ηα θιάζκαηα ζηελ αξηζκνγξακκή
ε) 1) αλαγλσξίδνπλ ηηο ηζνδπλακίεο κεηαμχ θιαζκάησλ
2) απινπνηνχλ ηζνδχλακα θιάζκαηα απαιείθνληαο ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο
3) εξκελεχνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινχζεζαλ
ζη) 1) αλαγλσξίδνπλ ηηο ηζνδπλακίεο κεηαμχ ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ θαη θιαζκάησλ,
ηηο πνζφηεηεο ηνπ κηζνχ, ηνπ ηεηάξηνπ, ηνπ δέθαηνπ, ηνπ εθαηνζηνχ
2) θαηαλννχλ πσο ε εθαηνζηηαία θιίκαθα, ζεκαίλεη κηα αξηζκεηηθή πνζφηεηα
εθαηφ κεξψλ θαη πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπγθξηηηθά
3) αληηζηνηρίδνπλ πνζνζηά απφ πνζφηεηεο ζπλφισλ, ρξεζηκνπνηψληαο φπνπ
θξίλεηαη απαξαίηεην ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο
δ) εθηηκνχλ θαηά πξνζέγγηζε κηα αλαινγία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απιά θιάζκαηα θαη
πνζνζηά γηα λα ηελ απνδψζνπλ θαη λα ηελ πεξηγξάςνπλ
ε) ιχλνπλ απιά πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ιφγνπο θαη αλαινγίεο
-Γεθαδηθνί
ζ) 1) θαηαλννχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεθαδηθή κνξθή γηα δέθαηα, εθαηνζηά (γηα
παξάδεηγκα λα δηαηάζζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηε κνξθή δεθαδηθψλ πνζψλ, λα
ζηξνγγπινπνηνχλ πνζά πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο ιίξαο, λα κεηαηξέπνπλ κήθνο ζε
εθαηνζηά θαη αληίζηξνθα)
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2) ηνπνζεηνχλ ζε αξηζκνγξακκή ηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο, νη νπνίνη γηα
παξάδεηγκα είλαη απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ δηαζηεκάησλ θαη κέηξσλ
3) αλαγλσξίδνπλ ηελ ηάμε ησλ ρηιηνζηψλ
η) 1) ζηξνγγπινπνηνχλ αξηζκνχο κε έλα ή δπν δεθαδηθά ςεθία ζηνλ πιεζηέζηεξν
αθέξαην αξηζκφ ή δέθαην
2) κεηαηξέπνπλ ηα εθαηνζηά θαη ηα ρηιηνζηά ζε κέηξα, έπεηηα ηα ρηιηνζηά
απεπζείαο κε κέηξα, ηα κέηξα ζε ρηιηφκεηξα θαη λα εμεγνχλ ηηο κεζφδνπο πνπ
αθνινχζεζαλ
 Άμνλαο Πιαηζίνπ: „Τπνινγηζκνί‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα:
-Αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο
α) 1) εμειίζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο θαη ηηο ζρέζεηο
ηνπο, πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο
2) ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν ιεμηιφγην
3) επηιέγνπλ ηηο νξζέο πξάμεηο γηα ηελ επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο
θαη λα αλαγλσξίδνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα φπνπ ηηο έρνπλ εθαξκφζεη
β) εθθξάδνπλ ην πειίθν θαη ην ππφινηπν κηαο δηαίξεζεο ππφ ηε κνξθή θιάζκαηνο ή
δεθαδηθνχ αξηζκνχ θαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ, είηε πξνο ηα
επάλσ, είηε πξνο ηα θάησ, αλάινγα ηεο πιεζηέζηεξεο ηάμεο
γ) θαηαλννχλ ηε ρξήζε ησλ παξελζέζεσλ κε ζθνπφ λα θαζνξίδνπλ ηε ζεηξά ησλ
καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη
ηδηφηεηεο ζε πξφζζεζε θαη πνιιαπιαζηαζκφ θαη πψο ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά
ζηελ ηέιεζε λνεξψλ θαη γξαπηψλ ππνινγηζκψλ
-Ννεξνί ππνινγηζκνί
δ) αλαθαινχλ πξφζθαηα αξηζκεηηθά γεγνλφηα ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο
κέρξη ην 20
ε) 1) βξίζθνπλ άκεζα ην ζπκπιήξσκα ή ην ππφινηπν ελφο δηςήθηνπ αξηζκνχ, ψζηε
λα κεηαηξέπεηαη ζηνλ αξηζκφ 100
2) ρεηξίδνληαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο ηξηςήθησλ ή
ηεηξαςήθησλ αξηζκψλ κε ηε ρξήζε ηεο αληηζηάζκηζεο ή άιισλ κεζφδσλ (γηα
παξάδεηγκα, 3000-1997=;, 4560+998=;)
ζη) αλαθαινχλ αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ έσο ην γηλφκελν 10x10, ψζηε
λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εχξεζε ησλ αληίζηξνθσλ ηνπο ζηε δηαίξεζε
δ) δηπιαζηάδνπλ θαη λα ππνδηπιαζηάδνπλ άκεζα νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ
ε) πνιιαπιαζηάδνπλ θαη λα δηαηξνχλ αξηζκνχο, γξήγνξα θαη άκεζα, απφ ην 1 έσο ην
100 θαη θαηφπηλ κεγαιχηεξνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ήδε γλσζηά αξηζκεηηθά
γεγνλφηα θαη ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη γηα απηνχο απφ πξνεγνχκελεο
θαηαζηάζεηο
-Γξαπηνί κέζνδνη
ζ) 1) ρξεζηκνπνηνχλ γξαπηέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ γηα ηελ πξφζζεζε θαη αθαίξεζε
ζεηηθψλ αθεξαίσλ αξηζκψλ κηθξφηεξσλ ηνπ 1000 θαη έπεηηα ηνπ 10000
2) λα πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ δεθαδηθνχο αξηζκνχο
3) πξνζεγγίδνπλ ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο κε εθηίκεζε θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο
ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο
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η) 1) εθηεινχλ ηνπο γξαπηνχο αιγφξηζκνπο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο
γηα κνλνςήθηνπο αθέξαηνπο αξηζκνχο, ζηε ζπλέρεηα γηα δηςήθηνπο, ηξηςήθηνπο,
ηεηξαςήθηνπο θαη έπεηηα γηα δεθαδηθνχο
2) ρξεζηκνπνηνχλ γξαπηνχο αιγφξηζκνπο γηα ζχλζεηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο δπν
αθέξαησλ δηςήθησλ αξηζκψλ, ηξηςήθησλ αθέξαησλ κε δηςήθηνπο αθέξαηνπο
3) θαηαγξάθνπλ ζηελ πξάμε ηεο δηαίξεζεο ηηο άηππεο γξαπηέο κνξθέο
ππνινγηζκνχ κε δηςήθην δηαηξέηε (γηα παξάδεηγκα 6412=; )
-Μέζνδνη ηεο αξηζκνκεραλήο40
θ) 1) ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκνκεραλή, πνπ πεξηιακβάλεη πιήζνο ςεθίσλ, γηα ηελ
εθηέιεζε ππνινγηζκψλ θαη επηθνπξηθά, γηα ηελ επίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ
2) γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηειέζνπλ έλα ππνινγηζκφ πνπ αθνξά
ρξεκαηηθά πνζά κε δεθαδηθνχο θαη θιάζκαηα
3) επηιέγνπλ ηελ νξζή αθνινπζία πιήθηξσλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο κε πεξηζζφηεξεο
απφ κηα πξάμεηο (γηα παξάδεηγκα 56x(87-48) )
 Άμνλαο Πιαηζίνπ: „Δπίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
α) επηιέγνπλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ, λα ζπλδπάδνπλ ηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο γηα
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πεξηερνκέλνπ πξνεξρφκελν απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή,
φπσο ζπλαιιαγέο ρξεκάησλ, κεηξήζεηο, κεγέζε, ρξφλνο, κέηξα, κάδα
β) επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηνπ ππνινγηζκνχ πνπ
αθνινπζνχλ
γ) εμάγνπλ απνηειέζκαηα θαηά πξνζέγγηζε, λα ειέγρνπλ γηα ηελ νξζφηεηα ηνπο
ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εμεηάδνπλ γηα ηελ αθξίβεηα ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο (γηα παξάδεηγκα κε ηελ αληίζηξνθε πξάμε ζαλ επαιήζεπζε, ή
επαλαιακβάλνληαο ηνπο ππνινγηζκνχο κε δηαθνξεηηθή ζεηξά)
δ) αλαγλσξίδνπλ, λα αλαπαξηζηνχλ, λα εξκελεχνπλ απιέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο
ε) απνδίδνπλ καζεκαηηθνχο ηχπνπο κε ιέμεηο θαη έπεηηα κε ζχκβνια
ζη) λα δηαβάδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ζπληεηαγκέλεο ζην πξψην ηεηαξηεκφξην θαη ζηε
ζπλέρεηα θαη ζηα ηέζζεξα ( γηα παξάδεηγκα, ζρεδηαζκψλ θνξπθψλ ελφο νξζνγσλίνπ,
ή κηαο γξαθηθήο παξάζηαζεο ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 3)

40

http://en.wikipedia.org/wiki/Αξηζκνκεραλή, online 18-10-2010, 20:45

61

ηόρνο επίηεπμεο : κνξθή, δηάζηεκα θαη κέηξα
Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαζχλδεζε
κεηαμχ ζηφρσλ επίηεπμεο „αξηζκνί‟, „κνξθή, δηάζηεκα θαη κέηξα‟ θαη
„δηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία‟.
Γλώζε, δεμηόηεηεο θαη θαηαλόεζε
„Υξεζηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο κνξθήο, ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ησλ κέηξσλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα:
-Δπίιπζε αξηζκεηηθώλ πξνβιεκάησλ
α) λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πξφηππεο κνλάδεο κέηξεζεο
β) επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο, γηα ηελ
επίιπζε γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ
γ) πξνζεγγίδνπλ πξνβιήκαηα ρσξνηαμηθνχ πεξηερνκέλνπ κε επειημία θαη κε
πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ απνθπγή αδηεμφδσλ θαη θσιπκάησλ
δ) ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθαζίεο ινγηθνχ ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε κε ηα
δεδνκέλα ησλ γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ
-Δπηθνηλσλία
ε) νξγαλψλνπλ, λα θαηαγξάθνπλ, λα αλαπαξηζηνχλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα
παξνπζηάδνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηηο ιχζεηο ησλ γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ
ζη) ρξεζηκνπνηνχλ νξζά ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζχκβνια
-πιινγηζκόο – Αηηηνιόγεζε
δ) ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ, πνπ λα επεμεγεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
κνξθήο θαη ηνπ δηαζηήκαηνο
„Καηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο κνξθήο‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα:
α) 1) αλαγλσξίδνπλ ηηο νξζέο γσλίεο, ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο
2) γλσξίδνπλ φηη ε νιφθιεξε πεξηζηξνθή είλαη 360 κνίξεο θαη ε κηζή ηεο 180,
θαζψο θαη φηη ην άζξνηζκα ησλ γσληψλ ηνπ ηξηγψλνπ είλαη επίζεο 180 κνίξεο
3) κεηξνχλ ηηο γσλίεο ζε κνίξεο
β) 1) ζρεδηάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα
2) ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβή γεσκεηξηθή γιψζζα γηα ηα ηξίγσλα, ηα ηεηξάπιεπξα, ηα
πξίζκαηα, ηηο ππξακίδεο, θαζψο θαη γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπο
3) αλαγλσξίδνπλ πφηε ηα ζρήκαηα είλαη φκνηα ή ίζα
γ) 1) ζρεδηάδνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα
2) αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαθιαζηηθή ζπκκεηξία, ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηηο ηδηφηεηεο ησλ θαλνληθψλ πνιπγψλσλ, φπσο ηνλ αξηζκφ ησλ γσληψλ, ησλ πιεπξψλ,
ηα δεχγε ησλ παξάιιεισλ επζεηψλ
3) ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα γλσξίζκαηα ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ γηα
ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο αιιά θαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ
δ) απεηθνλίδνπλ ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα κε δηζδηάζηαηεο κνξθέο
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„Καηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ζέζεο θαη θίλεζεο‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα:
α) λα απεηθνλίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ θίλεζε θαη ηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο,
ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν ιεμηιφγην
β) 1) αληηζηνηρίδνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζε αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
2) επεμεξγάδνληαη εηθφλεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
ησλ επηθνηλσληψλ
3) πξνβιέπνπλ ηε ζέζε ελφο ζρήκαηνο πξηλ απφ κηα πεξηζηξνθή ηνπ,
αληαλάθιαζε ή κεηαηξνπή
γ) 1)αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ δηζδηάζηαηα ζρήκαηα κε δηαθνξεηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ
2) εληνπίδνπλ ζρήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ζπληεηαγκέλεο ζην πξψην ηεηαξηεκφξην
θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ππφινηπα (γηα παξάδεηγκα, ρξήζε ζπληεηαγκέλσλ γηα ηνλ
εληνπηζκφ κηαο ζέζεο ζε έλα βίληεν παηρλίδη)
„Καηαλφεζε ησλ κέηξσλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα:
α) 1) αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πξφηππεο κνλάδεο κέηξεζεο, κήθνπο, φγθνπ θαη
ρσξεηηθφηεηαο
2) επηιέγνπλ ηε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
3) εθηεινχλ κεηαηξνπέο ζηηο κνλάδεο κέηξεζεο
4) ππνινγίδνπλ ηα ηζνδχλακα ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο γηα θαζεκεξηλή ρξήζε (γηα
παξάδεηγκα, 1 θηιφ λεξνχ ηζνχηαη κε έλα ιίηξν λεξφ)
β) 1) επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια φξγαλα κέηξεζεο γηα κηα δξαζηεξηφηεηα
2) εξκελεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη λα απνδίδνπλ ηηο θιίκαθεο κε
κεγάιε αθξίβεηα
3) θαηαγξάθνπλ ηηο κεηξήζεηο αθφκα θαη ζε δεθαδηθή κνξθή
γ) 1) ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα είδε ησλ γσληψλ
2) εθηηκνχλ ην κέγεζνο ηνπο
3) δηαηάζζνπλ, λα κεηξνχλ θαη λα ζρεδηάδνπλ νμείεο, ακβιείεο θαη νξζέο γσλίεο
δ) 1) απνδίδνπλ ην ρξφλν ζε δσδεθάσξε θαη εηθνζηηεηξάσξε κνξθή, δηαβάδνληαο ηε,
απφ αλαινγηθά ή ςεθηαθά ξνιφγηα
2) ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ (δεπηεξφιεπηα, ιεπηά, ψξεο,
κέξεο, εβδνκάδεο) θαη λα γλσξίδνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε
ε) 1) βξίζθνπλ ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδφ απιψλ ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην
ζρεηηθφ ηχπν
2) ζπλδένπλ ην εκβαδφ ηεηξαγψλνπ κε ηηο δπλάκεηο θαη λα αλαδεηνχλ ηξφπν λα
επεθηείλνπλ ηνχηε ηελ πξνζέγγηζε (γηα παξάδεηγκα, 22=4, δχν ζην ηεηξάγσλν
ηζνχηαη κε ηέζζεξα)
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 ηόρνο επίηεπμεο : Γηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία
Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαζχλδεζε
κεηαμχ ζηφρσλ επίηεπμεο „αξηζκνί‟, „κνξθή, δηάζηεκα θαη κέηξα‟ θαη
„δηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία‟.
Γλώζε, δεμηόηεηεο θαη θαηαλόεζε
 Άμνλαο Πιαηζίνπ: „Υξεζηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηδφκελσλ
ζηνηρείσλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
-Δπίιπζε πξνβιήκαηνο
α) επηιέγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαηά
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
β) πξνζεγγίδνπλ πξνβιήκαηα κε πνιιαπινχο θαη επέιηθηνπο ηξφπνπο νχησο ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ θαη λα πξνζπεξάζνπλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία
γ) εληνπίδνπλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο
δ) ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ
ηνπο, ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο
-Δπηθνηλσλία
ε) νξγαλψλνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ κε ην βέιηηζην ηξφπν ηα πνξίζκαηα ηνπο
ζη) ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβέο ιεμηιφγην θαη γιψζζα, γηα ηελ πεξηγξαθή θαη εξκελεία
ησλ δηαρεηξηδφκελσλ ζηνηρείσλ
-πιινγηζκόο – Αηηηνιόγεζε
δ) επηρεηξεκαηνινγνχλ, εξκελεχνπλ θαη λα επεμεγνχλ ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ηηο αθνινχζεζαλ
„Δπεμεξγαζία, αλαπαξάζηαζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ‟
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα :
α) επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνπ λα πξνυπνζέηνπλ ηε δηαρείξηζε ζηνηρείσλ
β) 1) εξκελεχνπλ πίλαθεο, ιίζηεο, θαηαιφγνπο δηαγξάκκαηα θαη γξαθήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή
2) δεκηνπξγνχλ, εξκελεχνπλ θαη αλαιχνπλ πίλαθεο ζπρλνηήησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πηλάθσλ κε νκαδνπνηεκέλα δηαθξηηά ζηνηρεία
γ) αλαπαξηζηνχλ δηαθξηηά ζηνηρεία, ρξεζηκνπνηψληαο γξαθήκαηα, δηαγξάκκαηα,
εηθνλνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα, ζεκεηνγξάκκαηα ζπλδπάδνληαο ηα κε ηηο
ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ
δ) γλσξίδνπλ ηελ επηθξαηνχζα ηηκή σο κέηξν ηνπ κέζνπ φξνπ, ην εχξνο σο κέηξν ηεο
δηαζπνξάο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή ζπλφισλ δεδνκέλσλ
ε) αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ δηαθξηηψλ θαη ζπλερψλ κεηαβιεηψλ
ζη) 1) εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα γξαθήκαηα
2) αλαγλσξίδνπλ αλ ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη γηα ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο
είλαη ειιηπή ή αθφκα θαη παξαπιαλεηηθά
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3) θαηαλννχλ ζε απινπνηεκέλε κνξθή, ηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ κέζα απφ
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη εληφο ηεο ηάμεο
4) εμεξεπλνχλ ζπλζήθεο ακθηβνιίαο θαη βεβαηφηεηαο θαη λα ραξαθηεξίδνπλ ηα
ελερφκελα, ρξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο ηνπ ηχπνπ: εμίζνπ, πηζαλφ δίθαην, ζεκηηφ,
αζέκηην, άδηθν, νξηζκέλν, ζηαζεξφ, κεηαβιεηφ



Δύξνο ηεο κειέηεο

Γλώζε, δεμηόηεηεο θαη θαηαλόεζε

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ 2, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί
κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη
ηε καζεκαηηθή αληίιεςε θαη ζθέςε πνπ παξέρνληαη:
1. ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, γηα ηα
ζπζηήκαηα αξίζκεζεο, ηνπο δεθαδηθνχο θαη ηα θιάζκαηα
2. κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ κε εθηίκεζε θαη πξνζέγγηζε ηνπ
απνηειέζκαηνο
3. ζηηο αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο θαη ζρέζεηο, εκπινπηίδνληαο ην γλσζηηθφ
πεξηερφκελν, κε λέα αξηζκεηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα
4. εθαξκφδνληαο ηηο δεμηφηεηεο κέηξεζεο, εληφο ελφο πιαηζίνπ αλάινγσλ
δξαζηεξηνηήησλ
5. εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δεδνκέλα κηαο άζθεζεο, θαζψο θαη απφ ηελ
ηθαλφηεηα ηεο δηάθξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε δεπηεξεχνληα, θχξηα θαη ειιηπή
6. ρξεζηκνπνηψληαο θαη εμεξεπλψληαο ηηο επηπξφζζεηεο καζεκαηηθέο πεγέο πνπ
πξνζθέξνληαη, θαζψο θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ
7. απφ δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο εληζρχεηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη πξνζθέξεηαη
ε εμνηθείσζε κε ηηο αξηζκνκεραλέο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκψλ
8. πινπνηψληαο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαληψληαο ηα καζεκαηηθά
θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα
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5. ΣΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
5.1 Ζ άκεζε δηδαζθαιία
Σν επηζπκεηφ κνληέιν δηδαζθαιίαο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ αξηζκεηηζκνχ είλαη ε
άκεζε δηδαζθαιία, αλεμάξηεηα πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί θαη ε
ζπκκεηνρή φιεο ηεο ηάμεο, ή ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ ή θαη θαζελφο καζεηή
μερσξηζηά.
Ζ πςειήο πνηφηεηαο άκεζε δηδαζθαιία είλαη πξνθνξηθή, δηαινγηθή θαη
δσεξή. Γελ επηηπγράλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε κνλνδηάζηαησλ δηαδηθαζηψλ, κε ηελ
έιιεηςε εξεζηζκάησλ θαη ην ξφιν ησλ καζεηψλ ζε απηφ ηνπ παζεηηθνχ δέθηε. Δίλαη
κηα δηαδηθαζία δηπιήο θαηεχζπλζεο ζηελ νπνία νη καζεηέο δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ
ξφιν κε άκεζε ζπκκεηνρή ζε δηάινγν, κε πξνηάζεηο ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε θαη κε
ηελ επεμήγεζε θαη ηελ επίδεημε ησλ κεζφδσλ ηνπο ζηελ ηάμε. Ζ άκεζε δηδαζθαιία
επηηπγράλεηαη κε:
Δλεκέξσζε: Ο δάζθαινο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη
ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο
θαηαλφεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπο (γηα παξάδεηγκα, πψο πξέπεη λα νλνκαζηεί κηα
γξαθηθή παξάζηαζε, ν βαζκφο αθξίβεηαο πνπ ρξεηάδεηαη θαηά ηε παξαγσγή κηαο
κέηξεζεο, ή πψο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κηα εξγαζία).
Καζνδήγεζε: Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο νξγαλσηηθέο πιεξνθνξίεο (γηα παξάδεηγκα,
πεξηγξάθνληαο πψο λα πνιιαπιαζηάζνπλ έλαλ ηξηςήθην αξηζκφ κε έλαλ δηςήθην,
πψο λα εξκελεχζνπλ κηα γξαθηθή παξάζηαζε, πψο λα αλαπηχμνπλ έλα καζεκαηηθφ
επηρείξεκα).
Δπίδεημε: Σα καζεκαηηθά παξνπζηάδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη επηδεηθλχνληαη κε ηε
κνξθή κνληέισλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο πεγέο θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά
κέζα (γηα παξάδεηγκα, επηδεηθλχεηαη ζηνπο καζεηέο πψο λα ζρεδηάδνπλ ηνπο
αξηζκνχο, πψο λα κεηξνχλ κε ηε βνήζεηα ελφο κέηξνπ ή ελφο κνηξνγλσκνλίνπ θαη λα
βξίζθνπλ έλαλ αξηζκφ πάλσ ζηελ αξηζκνγξακκή, πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα
ζεξκφκεηξν γηα ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ).
Δπεμήγεζε: Γίλνληαη επεμεγήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο θαη γηα ηηο αθνινπζνχκελεο
κεζφδνπο επίιπζήο (γηα παξάδεηγκα, δίλνληαη εμεγήζεηο γηα κηα κέζνδν ππνινγηζκνχ
θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, εμεγείηαη ην λνεκαηηθφ
πεξηερφκελν ελφο καζεκαηηθνχ φξνπ πνπ θαζνξίδεη ηα βήκαηα ηεο ιχζεο ελφο
πξνβιήκαηνο, δίλνληαη παξαδείγκαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο γεληθέο δηαπηζηψζεηο θαη
επεμεγνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο γεληθφο θαλφλαο εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο
άιιεο πεξηπηψζεηο).
Δξσηήζεηο θαη ζπδήηεζε: Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχεη πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ησλ
καζεηψλ θαη αληαπνθξίλεηαη δεκηνπξγηθά πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε κάζεζε, ν
δηάινγνο, ρξεζηκνπνηψληαο αλνηθηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο, πνπ πιαηζηψλνληαη
επηδέμηα, θαη επηπιένλ ξπζκίδνπλ θαη ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο
φισλ καζεηψλ δίλνληαο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν ζηνλ θαζέλα ηνπο.
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Δκπέδσζε: Ο δάζθαινο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εληζρχζνπλ θαη λα
εμειίμνπλ ηελ απνθηεκέλε γλψζε ηνπο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε
φιε ηελ ηάμε. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα
εξγαζηνχλ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη είηε νκαδηθά είηε εηαηξηθά, γηα λα επεθηείλνπλ
ηηο ηδέεο ηνπο, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα μεθαζαξίζνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο, λα
θαηαγξάςνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, λα ζθεθηνχλ δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο
ελφο πξνβιήκαηνο θαη λα γεληθεχζνπλ ή λα δψζνπλ παξαδείγκαηα πνπ
επηβεβαηψλνπλ ην γεληθφ θαλφλα.
Αμηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ: Σα ιάζε επηζεκαίλνληαη κε ζθνπφ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεηηθά ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία. Αλαδεηνχληαη νη παξεξκελείεο
πνπ νδήγεζαλ ζε απηά, θαη εμεηάδνληαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα ηηο
κεζφδνπο πνπ επέιεμαλ. Αμηνινγνχληαη αθφκα νη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ηνπο
θαη έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηε γξαπηή ηνπο
εξγαζία.
ύλνςε: Ζ επαλάιεςε ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
θαη πξηλ απφ ην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο φπνπ δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο
εκπέδσζεο θαηαλφεζεο θαη θαηάθηεζεο ηεο δηδαρζείζαο χιεο ελψ επηζεκαίλνληαη
θαη δηνξζψλνληαη ηπρφλ παξαλνήζεηο. Οη καζεηέο επηιέγνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα
ζεκεία παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, θαη ηηο ζπζρεηίδνπλ κε παξφκνηεο εξγαζίεο
ζε άιια καζήκαηα.
Ζ άκεζε δηδαζθαιία θαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ζην καζεηή
είλαη ζεκαληηθή ηφζν θαηά ηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο φζν θαη ζηελ εηαηξηθή ηεο
κνξθή. Οξγαλψλνληαο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο σο κία νκάδα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επαθήο ηνπ
δαζθάινπ κε ηνπο καζεηέο έηζη ψζηε θάζε παηδί λα σθειείηαη απφ ηε δηδαθηηθή
δηαδηθαζία41.
5.2 Ζ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία
Ο θαζνξηζκφο ησλ κεκνλσκέλσλ ζηφρσλ απνηειεί έλα αθφκα βνεζεηηθφ
εξγαιείν γηα ηνπο καζεηέο ζηελ επίηεπμε ησλ ζπλνιηθψλ βαζηθψλ ζηφρσλ. Κάζε
καζεηήο ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπδήηεζε 5 έσο 10 ιεπηψλ θαη ζέηεη ηνπο πξνζσπηθνχο
ηνπ ζηφρνπο. Ο δάζθαινο, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή επί
θαζεκεξηλήο βάζεο κε κεξηθνχο καζεηέο, γηα παξάδεηγκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ή κε
καζεηέο πνπ ζα σθεινχληαλ απφ ηελ θαη‟ ηδίαλ ζπδήηεζε.
Καίξην ζεκείν απνηειεί ε κεκνλσκέλε πξφνδνο θάζε καζεηή ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ν έπαηλνο ηεο επηηπρίαο. Δπίζεο παξέρνληαη
ζπκβνπιεπηηθέο νδεγίεο ζε γνλείο θαη καζεηέο γηα ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ
γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρνπο ηνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε απηνχο
πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ε δηδαζθαιία. Πξέπεη λα είλαη απινπνηεκέλνη θαη φρη πνιινί
ψζηε λα είλαη δπλαηή πινπνίεζε ηνπο ή αθφκα θαη ε αλαζεψξεζε ηνπο.
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5.3 Σν θαζεκεξηλό κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ42
Έλα θαζεκεξηλφ κάζεκα ζαξάληα πέληε έσο εμήληα ιεπηψλ γηα ηα έηε θνίηεζεο 1
έσο 6 κπνξεί λα ζρεδηαζηεί σο εμήο:
Πξνθνξηθέο εξγαζίεο θαη λνεξνί ππνινγηζκνί (πέληε έσο δέθα ιεπηά).
πκκεηνρή απφ φινπο ηνπο καζεηέο, κε απψηεξν ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ θαη
λα εμειίμνπλ ηηο λνεηηθέο θαη πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο ηνπο.
 Ζ θύξηα δξαζηεξηόηεηα δηδαζθαιίαο (ηξηάληα έσο ζαξάληα ιεπηά).
Γηδαζθαιία εηζαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηδαζθαιία ζε νιφθιεξε ηελ
ηάμε, κε νκάδεο, αλά δεχγε ή εμαηνκηθεπκέλα.
 Αλαθεθαιαίσζε ηνπ καζήκαηνο (δέθα έσο δεθαπέληε ιεπηά). πκκεηνρή
απφ φινπο ηνπο καζεηέο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ακθηβνιηψλ θαη
παξεξκελεηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνφδνπ, ηνλ επηηνληζκφ ησλ βαζηθψλ
ζεκείσλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ απνθηεκέλσλ γλψζεσλ κε απηέο ησλ λέσλ
ελνηήησλ.


5.4 Πξνθνξηθέο εξγαζίεο θαη λνεξνί ππνινγηζκνί
Σα πξψηα πέληε έσο δέθα ιεπηά ηνπ καζήκαηνο πξνζθέξνληαη γηα
δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία,
ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην
θχξην κέξνο ηνπ καζήκαηνο. Μεξηθέο απφ απηέο έρνπλ σο εμήο:
 Μεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ζε δηάθνξα ζηάδηα. Οη καζεηέο
ζπκκεηέρνπλ αξηζκψληαο φινη καδί ή ν θαζέλαο μερσξηζηά.
 Άζθεζε ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη ζηε γξήγνξε αλάθιεζε ησλ
αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο (γηα παξάδεηγκα, παίδνληαο έλα
δηαδξαζηηθφ αξηζκεηηθφ παηρλίδη: ηα παηδηά θαινχληαη λα βξνπλ αξηζκνχο
πνπ είλαη θαηά έλα κηθξφηεξνη απφ ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 5 ή λα θάλνπλ
ππνινγηζκνχο θαη λα έρνπλ γηα απάληεζε ην 12).
 Αλαθάιπςε λέσλ αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ απφ ηνπο καζεηέο, βαζηδφκελνη ζηηο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
 Οηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ππνινγηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαη βειηίσζε απηήο.
 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηνζρέδηνπο
ππνινγηζηηθνχο κεραληζκνχο θαη ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν απνκλεκφλεπζήο
ηνπο.
 Δπαλάιεςε κηαο εξγαζίαο πνπ έρεη νινθιεξσζεί ζην ζπίηη.
ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο ν δάζθαινο πξέπεη:
Να εθηειέζεη κηα εχζηνρε εηζαγσγή θαη λα δηαηεξεί έλαλ θαιφ ξπζκφ.
Να παξέρεη ζηνπο καζεηέο πνηθίιεο, ζχληνκεο, πξνθνξηθέο θαη λνεξέο
δξαζηεξηφηεηεο.
 Να νξγαλψλεη κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ.
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Να εμαζθαιίδεη ην δηάινγν θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Να απεπζχλεη μερσξηζηέο εξσηήζεηο ζε θάζε καζεηή, ζε δεχγε καζεηψλ ή ζε
κηθξέο νκάδεο.
Να ρξεζηκνπνηεί ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα λα θάλεη κηα άηππε
αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο.
Να παξέρεη δηαθξηηηθά βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζε νπνηαδήπνηε καζεηή ηε
ρξεηάδεηαη.
Να απνθεχγεη ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ κε θαηάιιειεο
δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ζα ηνπο θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ.

 Καηά ηελ άκεζε δηδαζθαιία ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη:








Να παξνπζηάδεη θαη λα εμεγεί ηε ρξήζε ελφο πίλαθα, ελφο δηαγξάκκαηνο ή
κηαο αξηζκνκεραλήο.
Να εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απεπζχλνληάο ηνπο
θαηάιιειεο εξσηήζεηο.
Να εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξα
καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζηα καζεκαηηθά κε ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο.
Να πξνζδηνξίδεη θαη λα δηνξζψλεη νπνηεζδήπνηε παξαλνήζεηο ή ακθηβνιίεο,
ρξεζηκνπνηψληαο επνηθνδνκεηηθά ηα ιάζε.
Να ηνλίδεη ηε ζεκαζία νπνησλδήπνηε λέσλ ιέμεσλ, ζεκεηψζεσλ ή φξσλ θαη
λα πξνβαίλεη ζε πξνθνξηθή ή γξαπηή εμάζθεζε κε ηε ρξήζε ηνπο θαη ηελ
επαλάιεςε ηνπο.
Να κειεηά θαη λα ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπο θαζψο
θαη ηηο ιχζεηο ηνπο.

 Καηά ηελ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία ν δάζθαινο ζα πξέπεη:
 Να νξγαλψλεη ηελ ηάμε ζε κηθξέο νκάδεο (έσο ηεζζάξσλ καζεηψλ 43), έηζη
ψζηε λα είλαη πην ιεηηνπξγηθέο θαη ν δάζθαινο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζέζε λα
γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηη εξγαζία εθηειεί ε νκάδα.
 Να απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν νινθιήξσζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ
θάζε νκάδαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ πξνο
πινπνίεζε.
 Να ειέγρεη ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη γηα ην ίδην
ζέκα (λα είλαη δνκεκέλνη ζε επίπεδα δπζθνιίαο).
 Να απνθεχγεη δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ν ρξφλνο νινθιήξσζεο πνπ απαηηείηαη
είλαη πνιχ κεγάινο, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ
καζεηψλ.
 Να επηκέλεη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο νκάδεο.
 Να κελ επηηξέπεη ηε δηαθνπή ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο καζεηέο, αιιά λα
ηνπο πξνηείλεη, φηαλ απηνί έρνπλ απνξίεο, λα απεπζχλνληαη ζηα κέιε ηεο
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νκάδαο ηνπο ή ζε άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη χζηεξα λα δεηνχλ ηε
βνήζεηά ηνπ.
 Καηά ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία κε έλαλ ή δχν καζεηέο ν δάζθαινο ζα
πξέπεη:
 Να πξνζθέξεη δηαξθψο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο εξγαζίεο γηα λα
δηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζήισζε ζην έξγν ηνπο
 Να επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα κεκνλσκέλα παηδηά ή ζε δεπγάξηα
καζεηψλ θαη λα ηα βνεζά φηαλ ρξεηάδεηαη ρσξίο απηφ φκσο λα γίλεηαη εηο
βάξνο ησλ ππφινηπσλ.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαηά δεχγνο, λα ελζαξξχλεη θαη λα πξνάγεη
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.
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6. Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟΤ
ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Ζ εμέιημε ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζπλίζηαηαη ζε ηξεηο κεγάιεο πεξηφδνπο:
1) Απφ ην 1900-1950
2) Απφ ην 1950-1975 θαη
3) Απφ ην 1975-κέρξη ζήκεξα.
Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν δελ έγηλε θακηά νπζηαζηηθή αιιαγή ζηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ καζεκαηηθψλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζηε
δεπηεξνβάζκηα. Σα καζεκαηηθά ζηε γεληθή εθπαίδεπζε δελ παξαθνινχζεζαλ
θαζφινπ ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο, ε νπνία άιιαμε ξηδηθά
ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηα παλεπηζηήκηα. Έηζη
δεκηνπξγήζεθε έλα κεγάιν ράζκα αλάκεζα ζηα ζρνιηθά θαη παλεπηζηεκηαθά
καζεκαηηθά. Σα ζρνιηθά καζεκαηηθά απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ πνιχ ζεσξεηηθά θαη
δηδάζθνληαλ απνθνκκέλα απφ ηηο εθαξκνγέο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη είλαη άρξεζηα θαη απσζεηηθά
θαηαζθεπάζκαηα ηνπ λνπ.
ηηο αξρέο ηνπ 1950 γίλεηαη ε κεγάιε κεηαξξχζκηζε ζηα ζρνιηθά
καζεκαηηθά, ε νπνία είλαη γλσζηή σο κεηαξξχζκηζε ησλ “Μνληέξλσλ
Μαζεκαηηθψλ”. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή μεθίλεζε ζηηο Ζ.Π.Α θαη εμαπιψζεθε, κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ Ο.Ο..Α44 θαη ζε άιιεο ρψξεο. ηε ρψξα καο ε κεηαξξχζκηζε ησλ
κνληέξλσλ καζεκαηηθψλ εθαξκφζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Σν
πλεχκα ήηαλ λα δνζεί έκθαζε ζηνπο αθξηβείο νξηζκνχο, ηελ αμησκαηηθή ζεκειίσζε
ηεο χιεο θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ καζεκαηηθψλ κε βάζε ηα ζεκειηψδε δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Ζ κεηαξξχζκηζε απηή θαηεγνξήζεθε ζθνδξφηαηα απφ κεγάινπο
παηδαγσγνχο θαη καζεκαηηθνχο. Ζ θξηηηθή φισλ επηθεληξψζεθε ζηα εμήο ζεκεία:
 -ηελ ππεξβνιηθή έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε δνκή ,ζηελ απζηεξφηεηα θαη ζην
θνξκαιηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ.
 -ηελ απνμέλσζε ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηηο
εθαξκνγέο ηνπο.
 -ηελ παξεξκελεία ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ θαη θπξίσο ηνπ “πψο
καζαίλεη ν καζεηήο καζεκαηηθά”.
 -ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο παξαδνρήο φηη ε θαηαλφεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο
ησλ καζεκαηηθψλ νδεγεί ζηε κάζεζε.
 -ηελ έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ λα ζηεξίμεη κηα
ηέηνηα κεηαξξχζκηζε.
Έηζη δελ ήηαλ δχζθνιν λα δνζεί ην ζχλζεκα „πίζσ ζηα παξαδνζηαθά
καζεκαηηθά‟. Πάξα ηαχηα ην ζχλζεκα απηφ δελ πινπνηήζεθε απφ ηνπο ππεχζπλνπο
καζεκαηηθνχο θαη παηδαγσγνχο, αιιά επηρεηξήζεθε κηα ζχλζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ
θαη ησλ κνληέξλσλ καζεκαηηθψλ.
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ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 φινη αζπάζηεθαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ National
Council of Teachers of Mathematics45 (NCTM) γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ
καζεκαηηθψλ, φπνπ θάζε απφθνηηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα έρεη
απνθηήζεη:
 Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
 Δπρέξεηα ζηελ ινγηθή ζθέςε
 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζηε καζεκαηηθή γιψζζα
 Δπθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ καζεκαηηθψλ ζην γχξσ
θφζκν
 Γπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ κε απηνπεπνίζεζε
 Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο
πξνβιήκαηα.

ησλ

καζεκαηηθψλ

γλψζεσλ

ζε

πξαγκαηηθά

ηελ Διιάδα ην 1995, απνθαζίζηεθε απφ ην παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην ε αλακφξθσζε
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ
δηδαθηηθνχ πιηθνχ.
Με ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ επηρεηξήζεθε γηα πξψηε
θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο λα δεκηνπξγεζεί έλα ζψκα πνπ λα
πεξηέρεη ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο, ηε δηδαθηέα
χιε, ηε κέζνδν θαη ηα κέζα.
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ καζεκαηηθψλ
ζηφρεπαλ ζηελ παξνπζίαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο, θαηά ηάμε, χιεο, ε επηινγή θαη
δηάξζξσζε ηεο νπνίαο έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ιήθζεθαλ ππφςε ηφζν νη αξρέο κάζεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε
δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεο γεληθά θαη εηδηθά ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο, φζν θαη νη
γεληθέο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε
δηαδηθαζία κάζεζεο ζηα καζεκαηηθά είλαη κηα θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ κάζεζε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο ή δεμηφηεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία
καθξφρξνλε θαη θηλείηαη ζε δηαδνρηθά επίπεδα αθαίξεζεο. Γηα λα κπνξέζνπλ νη
καζεηέο λα κεηαβνχλ απφ ην επίπεδν ηεο άηππεο - εθπεθξαζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην - γλψζεο, ζην επίπεδν ηεο ηππηθήο καζεκαηηθήο γλψζεο πξέπεη λα έρνπλ ζηε
δηάζεζή ηνπο ηα θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα γεθπξψζνπλ ην
ράζκα κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαη ηνπ αθεξεκέλνπ. Ζ παξνρή ζπγθεθξηκέλνπ
πιηθνχ, κνληέισλ, ζρεκάησλ, δηαγξακκάησλ, ζπκβφισλ, εμππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ.
Οη έλλνηεο «αθεξεκέλν» θαη «ζπγθεθξηκέλν» είλαη ζρεηηθέο. Κάηη πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο αθεξεκέλν γηα κηα ειηθία καζεηψλ, ιεηηνπξγεί σο ζπγθεθξηκέλν
εξγαιείν γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο.
Γηα λα απνδερζνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ή ζπκπιήξσζεο ηεο
ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο ηνπο νη καζεηέο πξέπεη λα εκπιαθνχλ απηνί νη ίδηνη ζε
45

Σν Δζληθφ πκβνχιην Καζεγεηψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (NCTM) ηδξχζεθε ην 1920. Δίλαη ν
κεγαιχηεξνο νξγαληζκφο ζηνλ θφζκν πνπ αζρνινχληαη κε ηα καζεκαηηθά ηεο εθπαίδεπζεο , έρνληαο
θνληά 100.000 κέιε ζε φιε ηελ ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά , φζν θαη δηεζλψο.
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γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο. Γέρνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηα γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ
δηαζέηνπλ κφλνλ εάλ απφ κφλνη ηνπο δηαπηζηψζνπλ ηελ αλεπάξθεηά ηνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη φρη απιά δηδαθηηθψλ
αζθήζεσλ (ησλ νπνίσλ ε ιχζε πξνθχπηεη σο άκεζε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο) απνηειεί
αθξνγσληαίν ιίζν ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ καζεκαηηθή γλψζε
αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα, ε ηεθκεξίσζε ησλ
νπνίσλ γίλεηαη θαη‟ αξρήλ ζε έλα δηαηζζεηηθφ θαη εκπεηξηθφ επίπεδν θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηε βάζε κηαο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Δθηφο απφ ηελ αηνκηθή
πξνζπάζεηα, ε εξγαζία ζην πιαίζην κηαο νκάδαο δξα εληζρπηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο. Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηηο γλσζηηθέο
αιιειεπηδξάζεηο, λα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα αληαιιαγή ηδεψλ, γηα ππεξάζπηζε θαη
αληίθξνπζε ηζρπξηζκψλ, γηα ειεχζεξε δηαηχπσζε απφςεσλ.
6.1 Ζ αλάιπζε ηεο ζεώξεζεο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο
Ζ ζεψξεζε ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αλαιπζεί ππφ ην πξίζκα επηά
βαζηθψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ:
α) Μαζεκαηηθή δηάζηαζε: ζηε δηάξθεηα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο λα
δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο:
 λα απνθηνχλ βαζηθέο καζεκαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, γηα παξάδεηγκα
αιγνξηζκηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο ζρεδίαζεο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, νη
νπνίεο γηα θάζε βαζκίδα θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο απφ ην αληίζηνηρν
πξφγξακκα ζπνπδψλ.
 λα απνθηνχλ έλα επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη αληηκεηψπηζεο
πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζεκαίλεη θπξίσο ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο
ηθαλφηεηαο γηα εμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε, γηα θαληαζία θαη θξηηηθή ζθέςε.
β) Γισζζηθή δηάζηαζε: Σα καζεκαηηθά είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
πεξηγξάθνληαη φςεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ. Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη
λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο έλα πιήξε έιεγρν ηεο
γιψζζαο ησλ καζεκαηηθψλ σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο.
γ) Δθαξκνγή θαη πξαθηηθή ρξήζε: Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε λα ζηνρεχεη ηφζν ζηελ
απφθηεζε εθαξκφζηκεο γλψζεο φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξαθηηθψλ
εθαξκνγψλ. Να γίλνληαη ζπλδέζεηο κεηαμχ θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ (εληφο θαη
εθηφο ηνπ καζεκαηηθνχ πιαηζίνπ) θαη κεηαμχ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δνκψλ.
δ) Γνκή: Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε λα δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα
εληνπίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη λα
αλαγλσξίδνπλ θάησ απφ πνηθίιεο εθθξάζεηο ηνπο, θνηλέο αξρέο.
ε) Μεζνδνινγηθή δηάζηαζε: Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε
κάζεζε κεζφδσλ εμεξεχλεζεο θαη ζπιινγηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ φπσο ε δηαίζζεζε, ε
αλαινγηθή - επαγσγηθή θαη ε παξαγσγηθή ζθέςε.
ζη) Γπλακηθή δηάζηαζε: Σα καζεκαηηθά βξίζθνληαη ζε ζπλερή αλάπηπμε θαη
εμέιημε. Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ
επξχηεηα θαη ηε δπλακηθή ησλ καζεκαηηθψλ ζε ππνθεηκεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ
επίπεδν.
δ) Γηάζηαζε ζηάζεο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά:
Γηα λα επηηεπρζνχλ νη πξνεγνχκελνη ζηφρνη, νη καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ κηα
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. Γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε απηφ
ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία:
 Να επηζεκαίλνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο, κέζα απφ
ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο.
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 Να δνπιεχνπλ ζε έλα πινχζην δνκεκέλν καζεκαηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ζα
ππάξρεη ρψξνο γηα πξσηνβνπιία, εθεπξεηηθφηεηα θαη λνεηηθή πξφθιεζε.

7. ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ– ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟ
ΔΝΗΑΗΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
7.1 θνπόο θαη ζηόρνη
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη
απφθηεζε καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ καζεκαηηθνχ
εγγξακκαηηζκνχ, ηεο ηθαλφηεηαο δειαδή ηνπ καζεηή λα εθαξκφδεη καζεκαηηθέο
γλψζεηο, κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο ζε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Δληάζζεηαη ζηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, αλαιχεηαη,
πεξηιακβάλεηαη θαη πινπνηείηαη ζηνπο επηκέξνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ Α.Π..
θαη Γ.Δ.Π.Π..46 θαη αθνξά ηε ζπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
καζεηή θαη ηελ επηηπρή θνηλσληθή έληαμή ηνπ. Έηζη, ην Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π..
ησλ καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν έρνπλ σο επηκέξνπο ζθνπνχο ηνπο
παξαθάησ:
 Δπηκέξνπο θνπνί Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ:
 ε νηθνδφκεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, γλψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ
 ε κάζεζε ηνπ ηξφπνπ επαλαδφκεζεο θαη επαλαδηαηχπσζεο ελφο
πξνβιήκαηνο απφ κηα εμσκαζεκαηηθή πεξηνρή, ζε καζεκαηηθφ πξφβιεκα
 ε ρξήζε καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ (καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη κεζφδσλ) γηα
ηε ιχζε πξνβιεκάησλ
 κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο δνκήο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ
κεηαμχ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ησλ καζεκαηηθψλ θαη κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ
θαη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
 ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη
ςπρνθηλεηηθή πεξηνρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ
 ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ κέζα απφ
ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζήο ηνπο ζην πιαίζην επίηεπμεο ησλ
δηαδηθαζηηθψλ ζηφρσλ
 ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηα καζεκαηηθά
 Δπηκέξνπο θνπνί Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ:
 αζθνχλ ηνλ καζεηή ζηελ κεζνδηθή ζθέςε, ζηελ αλάιπζε, ζηελ αθαίξεζε,
ζηε γελίθεπζε, ζηελ εθαξκνγή, ζηελ θξηηηθή θαη ζηηο ινγηθέο δηεξγαζίεο
 ηνλ δηδάζθνπλ λα δηαηππψλεη ηα δηαλνήκαηα ηνπ µε ηάμε, ζαθήλεηα, ιηηφηεηα
θαη αθξίβεηα
 αλαπηχζζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηελ πξνζνρή, ηε δχλακε
απηνζπγθέληξσζεο, ηελ επηκνλή ,ηελ πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγηθή
θαληαζία, ηελ ειεχζεξε ζθέςε
 θαιιηεξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο, ηεο ηάμεο θαη ηνπ σξαίνπ θαη
δηεγείξνπλ ην θξηηηθφ πλεχκα
46
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 είλαη απαξαίηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο
αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ άιισλ επηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα
ηεο ηερλνινγίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ
7.2 Ο παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο
Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ηα
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ) εθζπγρξνλίδνπλ ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ
ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη εηζάγνπλ αξθεηέο θαηλνηνκίεο ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Οη ζπνπδαηφηεξεο απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ΓΔΠΠ θαη ηα
ΑΠ απφ ηα ηζρχνληα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο, είλαη νη εμήο
 Καζηεξψλνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρνιηθή γλψζε, επηινγή πνπ
είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη
δηδαθηηθέο ζεσξίεο.
 Γελ αξθνχληαη ζηελ απιή παξάζεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, αιιά αληηζηνηρίδνπλ
ζηφρνπο, πεξηερφκελν, δηδαθηηθέο, δξαζηεξηφηεηεο ζην επίπεδν θάζε
δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Έηζη, βνεζνχλ ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο λα εθαξκφζνπλ πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο, πέξαλ ηνπ θαζηεξσκέλνπ κνλνιφγνπ θαη ηεο εξσηαπφθξηζεο.
 Καζηεξψλνπλ ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) ζην πιαίζην φισλ
ησλ καζεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα
πξνσζεκέλεο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλαπηχζζνληαη ζηνπο καζεηέο νη
γλσζηηθέο-θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Οη
δεμηφηεηεο απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, πνπ
πξνυπνζέηεη ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε.
 Καζηεξψλνπλ ηελ επέιηθηε δψλε πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο
γλψζεο κε ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο.
 πλδένπλ νξγαληθά ηελ αμηνιφγεζε κε ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ηεο
δηδαζθαιίαο, πξνηείλνληαο πνηθίιεο κνξθέο θαη ηερληθέο αμηνιφγεζεο.
 Παξαζέηνπλ ηηο παξακέηξνπο γηα ηε ζπγγξαθή λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ,
ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε
βηβιηνγξαθία.
 Βειηηψλνπλ ηνλ αλαγλσζηηθφ, καζεκαηηθφ, θπζηθφ θαη επηζηεκνληθφ
αιθαβεηηζκφ (γξακκαηηζκφ).
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7.3 Οη γλσζηηθνί άμνλεο ζην Α.Π.. – Γ.Δ.Π.Π.. ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην
Γεκνηηθό ρνιείν
Ζ δηάξζξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνπ δηαζεκαηηθνχ εληαίνπ
πιαηζίνπ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ καζεκαηηθψλ γίλεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο
γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ: α) επίιπζε πξνβιεκάησλ, β) αξηζκνί πξάμεηο, γ) κεηξήζεηο
κνηίβα, δ) γεσκεηξία, ε) ζπιινγή δεδνκέλσλ, ζη) ιφγνη αλαινγίεο θαη δ) εμηζψζεηο
Απφ απηνχο, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, νη αξηζκνί θαη πξάμεηο, νη κεηξήζεηο θαη ε
γεσκεηξία εηζάγνληαη απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εηζάγεηαη ζηελ ηεηάξηε ηάμε, ελψ νη ιφγνη θαη αλαινγίεο θαη
νη εμηζψζεηο εηζάγνληαη ζηελ έθηε ηάμε. ην παξαθάησ δηάγξακκα 6,
παξνπζηάδνληαη νη άμνλεο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα θάζε ηάμε θαη ζην δηάγξακκα
7 νη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλα.
Γιάγπαμμα 6: οι άξονερ γνυζηικού πεπιεσομένος για κάθε ηάξη

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο
Αξηζκνί θαη πξάμεηο
Μεηξήζεηο
Γεσκεηξία

Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄

πιινγή θαη
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ

Γ΄, Δ΄, Σ΄

Λφγνη θαη αλαινγίεο
Δμηζψζεηο

Σ΄

Γιάγπαμμα 7: οι διδακηικέρ ώπερ πος ανηιζηοισούν ζε καθένα άξονα γνυζηικού πεπιεσομένος
Σάμε

Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ

Αξηζκνί
Πξάμεηο

Μεηξήζεηο Γεσκεηξία πιινγή.
Μνηίβα
Γεδνκέλσλ

Α

18

72

22

8

Β

18

69

21

12

Γ

18

74

19

9

Γ

18

71

16

10

5

Δ

26

73

8

8

5

Σ

24

36

12

16

6

Λφγνη
Δμηζψζεηο
Αλαινγίεο

20

6

Παξάιιεια εηζάγνληαη θαη θάπνηα θαηλνχξηα ζηνηρεία, φπσο:
 ε έλλνηα ηνπ κνηίβνπ, πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ αλαθάιπςε
καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε έλα παηγληψδε ηξφπν, πξνζηηφ ζηα παηδηά
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 γίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ δεθαδηθψλ, δηαηζζεηηθή αξρηθά, (σο
εηθφλα θπξίσο) απφ ηνπο καζεηέο ζηελ ηξίηε ηάμε ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ
θαηαλφεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ επξψ
 ε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ απνκαθξχλεηαη απφ ηε
ζεσξία ζπλφισλ θαη ηελ εθκάζεζε αιγνξίζκσλ θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ
θαηαλφεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ
 Γίλεηαη κηα νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζθέξεηαη γηα
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο, ρσξίο επηθαιχςεηο θαη άζθνπεο
επαλαιήςεηο,
 δηαζθαιίζζεθαλ ε ζπλνρή θαη ε ζπλέρεηα ηεο χιεο απφ ηάμε ζε ηάμε θαη
θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην.
7.4 Οη αξρέο θαη ε θηινζνθία ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ηα
καζεκαηηθά
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεκαηηθψλ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθνπνίεζεο. Απηή ζηεξίδεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζε πέληε
αμησκαηηθέο πξνηάζεηο γηα ην ηη είλαη ε κάζεζε:
 δξαζηεξηφηεηα αλά-θαηαζθεπαζηηθή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα
 δηαδηθαζία καθξνρξφληα, πνπ θηλείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν
 δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπιινγηζκφ, φρη κφλν ηνπ ίδηνπ ηνπ
„ππνθεηκέλνπ‟ άιια θαη ησλ „άιισλ‟
 δηαδηθαζία ζηαζεξά ελζσκαησκέλε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζκηθφ πιαίζην
 θαηαζθεπή γλψζεο θαη δεμηνηήησλ ζε κηα δνκεκέλε νληφηεηα
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8. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΞΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ Α.Π.. ΣΧΝ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
Οη επηινγέο ηνπ Α.Π.. γηα ηα καζεκαηηθά αθνξνχλ ηξεηο ρψξνπο:
 ηελ επηζηεκνληθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
 ην πεξηερφκελν θαη νξγάλσζε ηνπο
 ηε κεζνδνινγία ηνπο
8.1 Ζ επηζηεκνληθή – ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ Α.Π..
ηελ επηζηεκνληθή – ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ Α.Π.. επηθξαηεί:
 θπξηαξρία επνηθνδνκεηηζκνχ θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, (ε κάζεζε θνηλσληθά
πξνζδηνξηζκέλε δηαδηθαζία πνπ νηθνδνκείηαη ελεξγεηηθά ζε πξαγκαηηθέο
θαηαζηάζεηο)
 θπξηαξρία νκαδφ-ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ρσξίο ηνλ απνθιεηζκφ ηεο αηνκηθήο
(ε νκαδηθή εξγαζία ακβιχλεη ην άγρνο)
 νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζχκθσλα κε ηα ηξία ζηάδηα ηνπ Bruner47:
πξαμηαθφ- εηθνληθφ- ζπκβνιηθφ
 απνζχλδεζε απφ ζεσξία ζπλφισλ-απειεπζέξσζε ζθέςεο καζεηψλ εθηφο
ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ
 αμηνπνίεζε ΣΠΔ
 πξνζδηνξηζκφο δηαδηθαζηηθψλ ζηφρσλ θαη ζπλδπαζκφο ηνπο κε ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο (αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ)
 έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο νξνινγίαο
 Ζ κάζεζε είλαη κηα θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα
Δξεπλεηηθά δεδνκέλα έρεη δείμεη φηη γηα λα θαηαθηήζεη ν καζεηήο ηε λέα
γλψζε πξέπεη λα ηελ ελζσκαηψζεη ζηελ πξνεγνχκελε. Γηα λα αληηθαηαζηήζεη ή λα
ζπκπιεξψζεη ηα γλσζηηθά ηνπ ζρήκαηα ν καζεηήο πξέπεη λα δηαπηζηψζεη ηελ
αλεπάξθεηά ηνπ ζε γλσζηηθά ζρήκαηα γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ
θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Έηζη, ν έιεγρνο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ
είλαη ην πξψην βήκα θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο, δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαδεηθλχεη θαη
ηπρφλ ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθφκελα λνεηηθά
ζρήκαηα. ηα πιαίζηα απηά, ε δηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο, θαζψο πξνυπάξρνπζεο ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο
εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε.
Ζ κάζεζε, ζχκθσλα κε ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, είλαη κηα
θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπνπ ν καζεηήο έρεη έλα δπλακηθφ ξφιν ζηελ
θαηάθηεζε ηεο γλψζεο ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ παζεηηθή αληίιεςε φπνπ ε γλψζε
47

Jerome Bruner Seymour (γελλεκέλνο 1 Οθη 1915) είλαη έλαο Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο ν νπνίνο έρεη
ζπκβάιεη ζηελ γλσζηηθή ςπρνινγία θαη ηελ γλσζηηθή ζεσξία κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία
, θαζψο θαη γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε γεληθή θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο, χκθσλα κε ηνλ Brunerε
δηδαθηηθή πξάμε νθείιεη λα δηέξρεηαη ηξηψλ ζηαδίσλ: πξαμηαθφ – εηθνληθφ – ζπκβνιηθφ. ‟ απηφ ην
πιαίζην, ε ρξήζε ελφο απνδεηθηηθνχ ζρήκαηνο πνπ αλαπιαηζηψλεη ην πξφβιεκα (απφ ην ζπκβνιηθφ
επίπεδν ζην εηθνληθφ) κπνξεί λα πξνζθέξεη αξρηθά εμήγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκβάιιεη ζηε
γελίθεπζε θαη ηελ αθαίξεζε. Έηζη, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ
καζεκαηηθψλ ηδεψλ (πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ρεηξαπηηθά κνληέια, εηθφλεο, πξνθνξηθή γιψζζα,
γξαπηφο
ζπκβνιηζκφο)
ππνβνεζνχκε
ζηελ
θαηαλφεζε
ηνπο,
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner , on line 08/10/2010,17:44
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κεηαβηβάδεηαη ζην καζεηή απφ ην δάζθαιν. Έρεη απνδεηρζεί φηη ν καζεηήο
δξαζηεξηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν φηαλ νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη
δαλεηζκέλεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Ζ αληίιεςε πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζηα
δηδαθηηθά εγρεηξίδηα απαηηεί κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαηά ηελ νπνία ν
καζεηήο ηελ αλαθαιχπηεη κέζα απφ δηαδηθαζίεο πεξηπιάλεζεο θαηά ηηο νπνίεο
θαηαλνεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ παξαηήξεζε, πεξηγξαθή θαη κέηξεζε,
θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ησλ αξηζκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, θαη αλαδήηεζε
ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο. Γηα κηα απνδνηηθή δηδαζθαιία ηα
παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κάζεζή ηνπο.
 Ζ θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ: βαζηθό ζηνηρείν ηεο
καζεκαηηθνπνίεζεο
Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο είλαη ε θαηάθηεζε ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Οη έλλνηεο ζρεκαηίδνληαη κε δχν ηξφπνπο, ηνλ θπζηθφ ηξφπν,
θαηά ηνλ νπνίν ε αθνκνίσζε ηεο έλλνηαο γίλεηαη κέζα απφ παξαδείγκαηα θαη ηνλ
θαηεγνξηθφ ηξφπν, θαηά ηνλ νπνίν ε έλλνηα πεξηγξάθεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο
νξηζκνχ, ζπλνδεπφκελνπ επίζεο απφ παξαδείγκαηα. Ζ θαηεγνξηθή παξνπζίαζε ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ εκπεξηέρεη πεξηζζφηεξε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα απφ ην θπζηθφ
ηξφπν παξνπζίαζεο πνπ ζηεξίδεηαη κφλν ζε παξαδείγκαηα, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε
πνπ ηα παξαδείγκαηα πεξηνξίδνληαη ζηελ ηππηθή κφλν κνξθή ηεο καζεκαηηθήο
έλλνηαο. Ζ παξνπζίαζε αξρηθά ηππηθψλ παξαδεηγκάησλ βνεζά ζηε δηακφξθσζε ελφο
ζσζηνχ ππξήλα ηεο έλλνηαο ζηε ζπλείδεζε ηνπ καζεηή, ελψ ε παξνπζίαζε ζηαδηαθά
φιν θαη ιηγφηεξν ηππηθψλ παξαδεηγκάησλ ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο βνεζά ζηελ
θαηαλφεζε ηεο πιαζηηθφηεηαο ηνπ ππξήλα, ηελ αλαγλψξηζε δειαδή ηεο έλλνηαο φηαλ
ε πνζφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ππξήλα δελ μεπεξλά ηα επηηξεπφκελα φξηα.
πλδπάδνληαο ηνπο δχν ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ ελλνηψλ - δίλνληαο παξαδείγκαηα
απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, πξνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο λα ηα κεηαθξάδνπλ ζηε
καζεκαηηθή γιψζζα - επηηπγράλνπκε ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο
θπζηθήο θαη ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο γηα λα κπνξέζνπλ έηζη νη καζεηέο λα
κεηαβνχλ απφ ην επίπεδν ηεο άηππεο γλψζεο, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο άκεζεο
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ζην επίπεδν ηεο ηππηθήο καζεκαηηθήο γλψζεο.
 Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία: ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ επηδίσμε
γλσζηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ςπρνθηλεηηθώλ ζηόρσλ
Μέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα
καζεκαηηθά, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο αηνκηθήο ή ηεο εηαηξηθήο εξγαζίαο.
ην πιαίζην ηεο νκάδαο ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο
δεμηφηεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο ελψ κεηψλεηαη ην
άγρνο ηεο επίδνζήο ηνπο. Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε πνπ έρεη ζηελ αλάπηπμε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία δξα
εληζρπηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αθνχ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα αληαιιαγή
ηδεψλ, γηα πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηδαζθφκελνπ αληηθεηκέλνπ, γηα δηαηχπσζε
απφςεσλ, γηα αλαζηνραζκφ ησλ αληηιήςεψλ ηνπο, γηα ππεξάζπηζε θαη αληίθξνπζε
ηζρπξηζκψλ.
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 Νέεο Σερλνινγίεο
Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη δηεπξχλεη ηνπο ηνκείο εθαξκνγήο ησλ καζεκαηηθψλ
ζε πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα. χκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε
ελζσκάησζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
ζηφρνπο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ο ππνινγηζηήο ζπλάδεη κε ηε δηδαζθαιία θαη
θάζε δηδαθηηθφ παθέην αληηζηνηρίδεηαη κε ην αλάινγν ινγηζκηθφ.
8.2 Πεξηερόκελν θαη νξγάλσζε ηνπ Α.Π..
Ζ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Α.Π.. ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα παξαθάησ
ζηνηρεία:
 πεξηνξηζκφο ηεο χιεο (δηαζεκαηηθφηεηα, θαιχηεξε νξγάλσζε, απαινηθή
επηθαιχςεσλ θαη κε ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ)
 δηαζθάιηζε ζπλέρεηαο χιεο απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα
 ε ιχζε πξνβιεκάησλ αλάγεηαη ζε θεληξηθή ζεκαηηθή ελφηεηα (αθξνγσληαίνο
ιίζνο καζεκαηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο),
 ηδηαίηεξε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ κνηίβσλ, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ηθαλφηεηα
δεκηνπξγίαο αιπζηδσηψλ νξζνινγηθψλ ζπιινγηζκψλ
 αλαβαζκίδεηαη ε δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηδηαίηεξα απηή ησλ δεθαδηθψλ ζηελ
ηξίηε ηάμε
 επαλέξρνληαη θιαζηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο ε απιή κέζνδνο ησλ ηξηψλ
 αμηνπνηείηαη ε πξαθηηθή αξηζκεηηθή
 Ζ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο
Βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, φρη απαξαίηεηα σο
αλεμάξηεηε ζεκαηηθή πεξηνρή αιιά σο βαζηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν
νξγαλψλεηαη ε δηδαζθαιία βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ
πξνβάιιεηαη, αιιά θαη ηνλίδεηαη, κε έκθαζε ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή
κεηαξξχζκηζε, μεθηλά κε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκπιέθνληαη νη
καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ πξέπεη λα δηδαρηνχλ. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο εηζάγεηαη
απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, φκσο ηα πξψηα ρξφληα, ε ζεκαηνινγία ησλ
πξνβιεκάησλ, πξνθχπηεη απφ ηηο άκεζεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ελψ ζηαδηαθά ηα
πξνβιήκαηα γίλνληαη πην ζχλζεηα θαη πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ θαζεκεξηλή
πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη απφ θαζαξά καζεκαηηθέο πεξηνρέο. Ζ θαηαλφεζε ελφο
πξνβιήκαηνο θαη ε αλαδήηεζε ηεο ιχζεο ηνπ γίλεηαη θαη‟ αξρήλ ζε δηαηζζεηηθφ θαη
εκπεηξηθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα απνδεηθηηθή δηαδηθαζία πνπ
ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά ινγηθψλ ηζρπξηζκψλ. Πέξα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ
πξνβιήκαηνο, ζεκαζία έρεη θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. Αλάινγα κε
ηελ ειηθία ηνπο, νη καζεηέο, θαινχληαη λα ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ
δεδνκέλα πνπ δίλνληαη φρη κφλν κέζα απφ έλα θείκελν αιιά θαη κέζα απφ κηα
εηθφλα, έλα πίλαθα ή κηα γξαθηθή παξάζηαζε. Καινχληαη επίζεο λα ζθεθηνχλ
δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο.
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 Γηαζεκαηηθόηεηα
Γηαζεκαηηθφηεηα48 είλαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ
θαηαξγεί σο πιαίζηα επηινγήο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ηα δηαθξηηά
καζήκαηα θαη αληηκεησπίδεη ηε γλψζε σο εληαία νιφηεηα, ηελ νπνία πξνζεγγίδεη
κέζα απφ ηε ζπιινγηθή δηεξεχλεζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ
δηαζεκαηηθφηεηα, σο λέν ζηνηρείν πινπνηείηαη κε ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ εξγαζίαο, κε
ηελ εθαξκνγή δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ.
Ο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά ηα εξεζίζκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ γηα ην
κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ κέζα απφ θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Σα
καζεκαηηθά βνεζνχλ ηνπο καζεηέο πνηθηινηξφπσο θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα.
Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ε θαηαγξαθή ηεο αλάπηπμεο ελφο θπηνχ ή ελφο δψνπ, ε
κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ βξνρνπηψζεσλ, ε έξεπλα γηα ην βάξνο πνπ
δέρνληαη νη ξφδεο ελφο πνδειάηνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ζπδήηεζε
θαη επθαηξία γηα λα εθαξκνζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα καζεκαηηθά ζε
πξαγκαηηθά πιαίζηα.
Κάπνηα απφ ηα γλσζηηθά πεδία δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο
ησλ καζεκαηηθψλ απνηεινχλ ηα καζήκαηα: ηεο γιψζζαο (φπσο ε εθκάζεζε ηεο
νξνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ φξσλ, ε αλάγλσζε θαη ε εξκελεία ησλ εθθσλήζεσλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ καζεκαηηθνχ
πεξηερνκέλνπ, ε παξνπζίαζε, ε αλάδεημε θαη ε αηηηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ επίιπζεο
ηνπο), ηεο θπζηθήο (φπσο ε ρξήζε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηεο κέηξεζεο, ηνπ
ππνινγηζκνχ, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο, ε ηαμηλφκεζε, ε ζεηξνζέηεζε,
νη αξλεηηθνί αξηζκνί, ηα γξαθήκαηα), ην κάζεκα ηνπ ζρεδίνπ, ηεο ηερλνινγίαο θαη
ησλ ηερλψλ (φπσο νη κεηξήζεηο γηα θαηαζθεπέο κνληέισλ, ην ζρέδην κε πξννπηηθή, νη
ηδηφηεηεο ησλ κνξθψλ, ε ζπκκεηξία, νη αλαινγίεο ε ρξήζε ηεο θιίκαθαο), ηεο
ηζηνξίαο (φπσο ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ε ρξήζε ηεο
ηζηνξηνγξακκήο) ηεο γεσγξαθίαο (φπσο ε αλάγλσζε ραξηψλ, ε ρξήζε ησλ
ζπληεηαγκέλσλ, ηεο θιίκαθαο, ηεο γσλίαο, ηεο θαηεχζπλζεο) ησλ ζξεζθεπηηθψλ
(φπσο ην ζξεζθεπηηθφ εκεξνιφγην, ν ππνινγηζκφο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ εηήζησλ
ενξηψλ), ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο (φπσο ε κέηξεζε ηνπ χςνπο, ηεο απφζηαζεο,
ηνπ ρξφλνπ, ηνπ απνηειέζκαηνο, ηεο ζπκκεηξίαο), ηεο κνπζηθήο (φπσο ε δηαηήξεζε
ηνπ ξπζκνχ, ε κέηξεζε ρξφλνπ, ε ζπκκεηξία, ε θαηεχζπλζε ζηε κνπζηθή θαη ην
ρνξφ), ην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (φπσο
ζπιινγή θαη ε ηαμηλφκεζε ζηνηρείσλ, ε εηζαγσγή ηνπο ζην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ, ε ζρεδίαζε γξαθηθέο παξαζηάζεσλ, ε εξκελεία θαη ε αηηηνινγία ησλ
απνηειεζκάησλ). Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ νη καζεηέο
κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζην δηαδίθηπν γηα ηελ άληιεζε πξνγξακκάησλ θαη
δηαδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ επηπιένλ πεγέο κέζσ ρξήζηκσλ δηεπζχλζεσλ
8.3 Δπέιηθηεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο
ζεσξίαο. Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο, ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ελφο καζήκαηνο θαη ην
θιίκα ηεο ηάμεο, εθαξκφδεηαη κηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Μεξηθά απφ ηα
θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπο, απνηεινχλ νη ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ην
δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, ην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο θαη νη πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο ησλ καζεηψλ.
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8.4 Μεζνδνινγία ηνπ Α.Π..
Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο αθνινπζνχκελεο κεζνδνινγίαο ζην Α.Π.. απνηεινχλ
ηα παξαθάησ:
 πεξηνξίδεηαη ε ππεξαλάιπζε, γηαηί ζεσξείηαη «θαηαζηξνθή» γηα ηελ
αλαιπηηθή ζθέςε
 πξνσζείηαη ε απνθαηηθή (αξλεηηθή) δηάζηαζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο, γηαηί
δείρλεη ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα εξκελείαο θαηλνκέλσλ
 νη λνεξνί ππνινγηζκνί απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζεκαζία, ηφζν ζην
πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο φζν θαη ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ
πξνσζείηαη. Ζ θπξίαξρε ζέζε ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ζπκβάιινπλ
ζηε βειηίσζε ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο, ηεο κεηάβαζεο απφ ην
ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν (εζσηεξίθεπζε ελλνηψλ) θαη ηέινο ζηελ
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηα γεληθεχζεσλ. Δλζαξξχλνληαη νη λνεξνί θαη νη θαη‟
εθηίκεζε ππνινγηζκνί - πνπ επίζεο γίλνληαη λνεξά – ζαλ πξφβιεςε, αιιά θαη
ζαλ έιεγρν ηνπ απνηειέζκαηνο.
 Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά
Με ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ν
καζεηήο θαηαθηά ηελ απηνλφκεζή ηνπ ζηε κάζεζε θαη ηαπηφρξνλα απνκπζνπνηείηαη
έηζη ε δπζθνιία ησλ καζεκαηηθψλ. Δπίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηα
καζεκαηηθά εληάζζνληαο ηα ή απνξξίπηνληαο ηα απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.
8.5 Αμηνιόγεζε
Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ θάζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ επηηξέπεη ηελ
παξαθνινχζεζε, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέζα απφ
ηελ αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, αιιά
θαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο.
Ζ αμηνιφγεζε αθνξά φρη κφλν ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο αιιά θαη ηελ
απφθηεζε ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ
απφ ηνπο καζεηέο. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο
ψζηε λα πξνζαλαηνιίδνπλ θη απηνί ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
Αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαηά ην νπνίν εθαξκφδεηαη, ε
αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζε δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή θαη δηαθέξεη σο
πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία εθαξκφδεηαη. Γεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο
ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη ε αλαηξνθνδνηηθή ιεηηνπξγία,
νη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ρξήζεο άηππσλ κνξθψλ
αμηνιφγεζεο θαη πξνηείλνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ
(πνζνηηθψλ). Απηέο νη «ελαιιαθηηθέο» κνξθέο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα
πεξηγξάςνπλ, πέξα απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο,
ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο πξνζπάζεηαο, φπσο ε εξγαζηαθή θαη ε θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά ηνπο.
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 Άηππε αμηνιόγεζε
Ζ αμηνιφγεζε κε ηελ άηππή ηεο κνξθή, είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, θαζψο ν
δάζθαινο αμηνινγεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Άηππεο
κνξθήο αμηνιφγεζε, κε δηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα, απνηεινχλ νη εηζαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θάζε καζήκαηνο, θαη έρνπλ ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
λα αμηνινγήζεη ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα πξνζαξκφζεη ηε
δηδαζθαιία ηνπ ζην επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη λα δηαγλψζεη
έγθαηξα ηπρφλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ηνπο πνπ ζα παξεκπφδηδαλ ηε κάζεζε.
ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε αμηνιφγεζε είλαη θπξίσο δηακνξθσηηθή, κε
ηελ έλλνηα φηη έρεη πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ή φρη ηεο αθνινπζνχκελεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ. Απηφ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο πξνβιεκαηηζκνχ ή δξαζηεξηφηεηεο, κε
δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο-ζρέδηα εξγαζίαο49- θαη κέζα απφ ην δηάινγν ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη εξσηήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν (δεισηηθή γλψζε) ή
ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο (δηαδηθαζηηθή γλψζε) θαη λα είλαη δηαβαζκηζκέλεο
δπζθνιίαο ψζηε λα ειέγρνπλ δηαθνξεηηθά είδε θαη επίπεδα θαηαλφεζεο.
Πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο, δίλνληαη
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο αηηηνινγνχλ ηηο ιχζεηο πνπ
δίλνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπο (απηναμηνιφγεζε)
αιιά θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (εηεξναμηνιφγεζε). Ζ εξγαζία ζε νκάδεο είλαη ην
θαηάιιειν πιαίζην γηα λα αλαπηχμεη ν καζεηήο ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο
θαη λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζήο ηνπ.
 Σππηθή αμηνιόγεζε
Γηα κηα πην ηππηθή κνξθή αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ηα επαλαιεπηηθά
καζήκαηα ή απηνζρέδηα θξηηήξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο
κηθξφηεξεο θπξίσο ηάμεηο πξνβιέπεηαη θαη πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ
„portfolios‟50. ηαλ κηα άζθεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο αζξνηζηηθή απνηίκεζε δελ
πξέπεη λα είλαη παλνκνηφηππε κε θάπνηα πξνεγνχκελε καζεζηαθή εκπεηξία γηαηί
ζηφρνο δελ είλαη λα αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά έλα πξνγελέζηεξν παξάδεηγκα, αιιά λα
εθηηκεζεί αλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο δηδαζθφκελεο έλλνηεο θη έρνπλ
αλαπηχμεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγεί ε ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα.
ε απηή ηε θάζε ζπγθξίλεηαη ην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή ζε ζρέζε κε ην
επίπεδν πνπ δηέζεηε πξηλ ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο ηάμεο
ζε ζρέζε κε ην πξνζδνθψκελν επίπεδν. ε θάζε πεξίπησζε, εθείλν πνπ ελδηαθέξεη
πεξηζζφηεξν είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή κε βάζε ηα θξηηήξηα-ζηφρνπο ηεο θάζε
δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη φρη ε αμηνιφγεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο καζεηέο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή, ν ίδηνο ν
καζεηήο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ σξηκφηεηά ηνπ λα εκπιέθεηαη ζηε
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φζνπο ζπκκεηέρνπλ».(Frey, 1998, ζ. 9)
50
Ζ αμηνιφγεζε ησλ portfolios, θαζνξίδεηαη σο ζπζζσξεπηηθή θαη δηαξθήο ζπιινγή ησλ
θαηαρσξήζεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη ζρνιηάδνληαη απφ ηνλ καζεηή, ηνλ δάζθαιν ή/θαη ηνπο
ζπλνκειίθνπο, γηα λα αμηνινγήζεη ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζηελ αλάπηπμε κηαο ηθαλφηεηαο (Simon &
Forgette-Giroux, 2000).
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δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ (απηναμηνιφγεζε), αιιά θαη λα αμηνινγεί θαη λα
αμηνινγείηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Με ηελ απηναμηνιφγεζε πξνσζείηαη ε
κεηαγλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλφο λα πξνγξακκαηίδεη, λα
αθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν
1. ΣΑ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΝΟΔΡΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ
1.1 Οη λνεξνί ππνινγηζκνί ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκό
Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ (National Numeracy Strategy), εηζήρζε
ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην 1999, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν
ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά (Callaghan, 1987). Σα
βξεηαληθά ζρνιεία ζε απηφ ην γλσζηηθφ ηνκέα πζηεξνχζαλ ζπγθξηηηθά, κε απηά ησλ
ππφινηπσλ θξαηψλ (Basic Skills Agency, 1997; Department for Education and
Employment, 1998). Πάξα ηαχηα, ε άπνςε απηή δελ ήηαλ θνηλψο απνδεθηή θαη
επηθξαηνχζε κηα δηρνγλσκία. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 1981,
(McIntosh, 1981), απνδείρζεθε πσο ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα, νη
βξεηαληθέο θπβεξλήζεηο είραλ εθθξάζεη ηε δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Μεηαγελέζηεξε έξεπλα (Brown θαη ινηπνί, 1998)
ακθηζβήηεζε ηελ κείσζε ησλ επηδφζεσλ, απνδίδνληαο ην γεγνλφο ζηε κε πιήξε
θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ επηπέδσλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ
εζληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο, κε απνηέιεζκα
ηελ αδπλακία θξηηηθήο θαη εμαγσγήο αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο. Χζηφζν, ζπζηήζεθε
νκάδα εξγαζίαο (Task Group) ην 1997 γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο αχμεζεο
ηεο καζεκαηηθήο επίδνζεο κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζεσξίαο.
Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο πνπ εηζήγαγε ε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ
αξηζκεηηζκφ, ήηαλ ε ζηξνθή ζηελ αλάπηπμε, ζηελ εμέιημε θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ
λνεξψλ ππνινγηζκψλ. ηελ έθζεζε Cockroft51 ην 1982, ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, κε απνηέιεζκα λα
πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ πξνθνξηθέο
αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία
(APU, 1989). Έθηνηε, αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί, θαη ζεκαληηθφ έξγν έρεη
ηειεζηεί γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ
(Beishuizen, 1997, 1999; Thompson, 1997; Anghileri, 1999). Χζηφζν, ππάξρεη κηα
δηαθνξά κεηαμχ ηεο εθηέιεζεο λνεξψλ ππνινγηζκψλ ζην λνπ θαη ηεο εθηέιεζεο
λνεξψλ ππνινγηζκψλ κε ην λνπ. Ζ λνεξή αλάθιεζε αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ -αθνχ
πξψηα έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε κλήκε- δηελεξγείηαη ζην λνπ, φπνπ νη ζηξαηεγηθέο ησλ
λνεξψλ ππνινγηζκψλ έρνπλ εθηειεζηεί πξφηηλνο, κε ην λνπ. ηελ αλαθνξά γηα ηελ
εξγαζία κε λνεξνχο ππνινγηζκνχο, επί θαζεκεξηλήο βάζεο (φπσο πξνηξέπεη θαη ε
εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ), ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο ζχγρπζεο θαη ηεο
εκκνλήο ηεο απνκλεκφλεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη ηεο θαηαλφεζεο ηεο. Ο
Thorndike52 (1922) ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ςπρνιφγνπο πνπ εμέηαζε ηελ
πηζαλφηεηα ηεο ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο, απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή άζθεζε.
Τπέδεημε κάιηζηα φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ ηειηθά έλλνηεο κέζα απφ ζπλερή
πξαθηηθή.
51

Έθζεζε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ρνιεία ππφ ηελ
πξνεδξία ηνπ Γξ Wh Cockcroft
52
Thorndike (1914): Θεσξία δνθηκήο θαη πιάλεο. Θεσξείηαη ν ηδξπηήο ηεο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. Σν
πείξακα κε ηε γάηα ζην θινπβί πνπ έπξεπε λα βξεη ην ζχξηε. Βαζηθνί λφκνη: Νφκνο
Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελέξγεηαο, Νφκνο εηνηκφηεηαο (ή επηζπκίαο λα θάλνπκε θάηη), Νφκνο ηεο
άζθεζεο (ρσξίο απηή επέξρεηαη ιήζε απηνχ πνπ έρεη καζεπηεί). Δπηπξφζζεηεο αξρέο: Ζ αξρή ηεο
πνιιαπιήο αληίδξαζεο (πξνζπαζνχκε κε θάζε πξνεγνχκελε εκπεηξία), Ζ αξρή ηεο πξνδηάζεζεο
(αηνκηθέο καζεζηαθέο δηαθνξέο), Ζ αξρή ηεο επηθξάηεζεο ησλ θπξίαξρσλ ζηνηρείσλ ηνπ
πξνβιήκαηνο, Ζ αξρή ηεο αληίδξαζεο κε βάζε ηελ αλαινγία.
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Τπνζηήξημε επίζεο πσο νη καζεκαηηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ζε
επηκέξνπο ζηάδηα. Γηα παξάδεηγκα ηνλ γξαπηφ αιγφξηζκν ηεο πξφζζεζεο ηνλ ρψξηζε
ζε επηκέξνπο ζηάδηα, έλα απφ ηα φπνηα ήηαλ ε αγλφεζε ησλ κεδεληθψλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο πξάμεο. ε κηα έξεπλα, (Fuson, 1982), δηαπηζηψζεθε φηη ε επίδνζε ησλ
καζεηψλ, ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, απμήζεθε αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηνπ
πιήζνπο αλάθιεζεο ησλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ. ζα πεξηζζφηεξα αξηζκεηηθά
γεγνλφηα κάζαηλαλ λα αλαθαινχλ, ηφζν κηθξφηεξε γίλνληαλ ε αλάγθε γηα πξάμεηο. Ο
Gray, ζε άιιε έξεπλα ην 1991, απέδεημε πσο νη καζεηέο πνπ βαζίδνληαλ ζηνλ
ππνινγηζκφ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο αιγφξηζκνπο, ήηαλ πην αξγνί θαη ιηγφηεξν
αθξηβείο, ζηηο ιχζεηο ηνπο. Ζ άκεζε αλάθιεζε απφ κλήκεο, ησλ αξηζκεηηθψλ
γεγνλφησλ, βνεζά ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βάζε γλσζηψλ δεδνκέλσλ, ηα
νπνία νδεγνχλ ζε λέα παξάγσγα ηνπο. Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε κλεκνληθή
δηαδηθαζία, εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα, θαζψο παξακειείηαη ε ζθέςε κε
ην λνπ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ ζπλδπαζκφ ππνινγηζκνχ γλσζηψλ
αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη παξάγσγσλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ (Gray, 1991). Οη αδχλακνη ζηα καζεκαηηθά, ρξεζηκνπνηνχλ
δηαθνξεηηθή ζεηξά ζπλδπαζκψλ θαζψο δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο
λνεξέο ζηξαηεγηθέο θαη δίλνπλ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηηο θιαζηθέο κεζφδνπο
ππνινγηζκνχ. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη θαη ηελ ελλνηνινγηθή αιιά θαη ηε
δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπο κε ηνπο αξηζκνχο.
Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ δηαθέξεη απφ ηα πξνεγνχκελα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηα καζεκαηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ
ππνινγηζκνχ. Οη επίζεκνη γξαπηνί αιγφξηζκνη δε δηδάζθνληαη έσο φηνπ νη καζεηέο
θαηαζηνχλ ηθαλνί λα πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ λνεξά νπνηνδήπνηε δεπγάξη
δηςήθησλ αξηζκψλ. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, νη καζεηέο δηδάζθνληαλ επίζεκα
κφλν κηα λνεξή κέζνδν. Υψξηδαλ ηνπο αξηζκνχο ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο θαη έπεηηα
ηνπο πξφζζεηαλ θαη ηνπο αθαηξνχζαλ μερσξηζηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή εηζήρζε
ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη βαζίζηεθε ζε λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ δείρλνπλ
φηη ε θαηαλφεζε ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη
καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο αξηζκνχο νιηζηηθά (Beishuizen, 1997), επεηδή είλαη
πηζαλφηεξν λα εθηεινχλ θαιχηεξα ηηο ηερληθέο ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο πξνζέγγηζεο.
χκθσλα κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ, νη αθφινπζεο
δεμηφηεηεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ ηθαλνί ζηνπο ππνινγηζκνχο:
 απνκλεκφλεπζε θαη αλάθιεζε αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ δίρσο δηζηαγκφ
 παξαγσγή λέσλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ απφ ήδε γλσζηά
 θαηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ ζρέζεσλ ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ, γηα ηελ
επεμεξγαζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνινγηζκψλ
 δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε λνεξέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ
ζηνπο ππνινγηζκνχο
 επίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ κε πεξηερφκελν απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή
(ζπλαιιαγέο κε ρξήκαηα).
Σν πξφγξακκα γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ, ζπληζηά πσο νη καζεηέο ζα πξέπεη πξψηα
λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνθνξηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη
θπξίσο ζε λνεξέο δηαδηθαζίεο. ηε ζπλέρεηα, ζα ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκνγξακκέο θαη
κνηίβα βνεζεηηθά, γηα ηνπο ππνινγηζκνχο. Θα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη γηα ηελ
απνκλεκφλεπζε θαη ηε δεκηνπξγία ηξάπεδαο γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ (γηα
παξάδεηγκα 5+3=8), ρξήζηκσλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηνπο ππνινγηζκνχο
(Gray, 1991). Γελ απαγνξεχεη ηε ρξήζε ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ κνιπβηνχ. Οη πξφρεηξεο
ζεκεηψζεηο πνπ θξαηνχλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππνινγηζκνχ,
επηθξνηνχληαη θαη κάιηζηα ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο δηδάζθνληαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο
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απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καζψο αξγφηεξα δηαρεηξίδνληαη
κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο, νη πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
βνεζεηηθά ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο. Οη αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην
„πιαίζην γηα ηα καζεκαηηθά‟, εμεγνχλ φηη νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ κεξηθέο δηθέο ηνπο
λνεξέο κεζφδνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο πξέπεη λα ηηο δηδαρζνχλ (Department for
Education and Employment, 1998).
Ζ αλάπηπμε ησλ λνεξψλ ηθαλνηήησλ είλαη κηα αλψηεξε δηαδηθαζία παξά απφ ζεσξία
θαη άζθεζε, κεραληζηηθή απνκλεκφλεπζε θαη ηππηθή κεζνδνινγία. Καζψο ην
αληηιακβάλνληαη απηφ νη εθπαηδεπηηθνί ηφζν νδεγνχλ ηε κάζεζε ζε βαζχηεξα
επίπεδα αξηζκεηηθήο θαηαλφεζεο.
1.2 Ζ έλλνηα ησλ λνεξώλ ππνινγηζκώλ
ηελ Αγγιία νη αλεζπρίεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηνλ αξηζκεηηζκφ, φπσο απηέο δεκνζηεχζεθαλ γξαπηψο ζε δηάθνξεο
επίζεκεο αλαθνξέο (Her Majesty's Inspectorate [HMI], 1997; Department for
Education and Employment [DfEE] 1998), έδσζαλ ην έλαπζκα, γηα ηελ επαλεμέηαζε
ησλ απφςεσλ ζην ζέκα ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ. Καζψο δελ ήηαλ δπλαηφλ, λα
θαηακεηξεζνχλ νη επξχηεξεο πξνζδνθίεο ηεο καζεκαηηθήο επίηεπμεο, νη γλσζηηθέο
ελφηεηεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηεο κνξθήο, δηαρεηξηδφκελσλ ζηνηρείσλ θαη κέηξσλ,
επαλαθαζνξίζηεθαλ θαη επαλαμηνινγήζεθαλ (Brown θαη ινηπνί, 2000) θαη νη λνεξνί
ππνινγηζκνί ππεξηνλίζηεθαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ επαξθείο θαη επέιηθηεο κεζφδνπο λνεξψλ ππνινγηζκψλ
(Qualifications & Curriculum Authority [QCA] 1999; Wilson, 1999). Δληνχηνηο, ν
«λνεξφο ππνινγηζκφο» δελ είλαη θαζνξηζκέλνο επαξθψο (Harries & Spooner, 2000)
θαη δίρσο ηελ ελλνηνινγηθή δηαχγεηα, ε θαηαλφεζε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ
παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε, θαζίζηαληαη
δπζδηάθξηηεο.
Ο λνεξφο ππνινγηζκφο, είλαη ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ
πξάμεσλ, ρσξίο ηε βνήζεηα εμσηεξηθψλ ζπζθεπψλ (Sowder, 1988). Γηελεξγείηαη ζην
λνπ θαη φρη γξαπηψο, αλ θαη απηφ δελ απνθιείεη ηελ αλάγθε γηα ηελ θαηαγξαθή
άηππσλ ζεκεηψζεσλ, βνεζεηηθά γηα ηνλ καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ (Harries &
Spooner, 2000). Έκθαζε δίλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη λνεξά,
παξά ζηηο γξαπηέο, δίρσο φκσο λα ζεσξνχληαη σο αληαλαθιαζηηθή αλάθιεζε
γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ. Χζηφζν ε ζπρλή αλάθιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ
δεζκψλ κπνξεί λα εμειίμεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λνεξήο επεμεξγαζίαο θαη λα
απνηειέζεη ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Οη
γξαπηνί αιγφξηζκνη (πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην ραξηί θαη ην κνιχβη), κε ηε κφληκε
θαη ηππνπνηεκέλε κνξθή ησλ βεκάησλ ηνπο, απνηεινχλ κηα κεραληθή δηαδηθαζία,
πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ νπνηνλδήπνηε δίρσο λα πξναπαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε
θαηαλφεζε ηνπο, γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Παξέρνπλ επάξθεηα ιχζεο, δίλνληαο ην ζσζηφ
απνηέιεζκα (ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ιάζνο) θαη είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηε
γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αξηζκψλ (Plunkett, 1979).
Οη λνεξνί ππνινγηζκνί αληηζέησο, είλαη κεηαβιεηνί, επέιηθηνη θαη δεκηνπξγηθνί. Δλψ
νη γξαπηνί, αληηκεησπίδνπλ ηνπο αξηζκνχο σο κεκνλσκέλα ςεθία θαη πηνζεηνχλ κηα
εληαία πξνζέγγηζε, φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε γηα παξάδεηγκα ηεο αξηζκεηηθήο
πξάμεο ηεο αθαίξεζεο, νη λνεξνί, πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά ηνπο αξηζκνχο θαη εθηεινχλ
δηαθνξεηηθά σο πξνο ηε κεζνδνινγία ηελ αθαίξεζε 83-79 απφ ηελ αθαίξεζε 83-51
(Sowder, 1988).
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χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ απνδίδεηαη
πνιιαπιά ζηνπο παξαθάησ νξηζκνχο:
 Οη λνεξνί ππνινγηζκνί θαιιηεξγνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αξηζκεηηζκνχ, θαζψο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο ελήιηθεο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο επαθέο θαη
απνηεινχλ ην ζπλεζέζηεξν ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ
πξάμεσλ (NSW Department of Education and Training, Australia).
 Χο „λνεξφο ππνινγηζκφο‟ ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνχ κε
αθξίβεηα ελφο αξηζκεηηθνχ απνηειέζκαηνο ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ
εμσηεξηθνχ κέζνπ ππνινγηζκνχ ή γξαθήο (αξηζκνκεραλή, ζηπιφ, ραξηί).
(Wandt, Brown, 1957).
 Οη λνεξνί ππνινγηζκνί πεξηγξάθνληαη σο «νη ππνινγηζκνί πνπ γίλνληαη
ζπλεηδεηά απφ ηνπο αλζξψπνπο κε λνεξέο ζηξαηεγηθέο», (Anghileri, 1999).
 Ο λνεξφο ππνινγηζκφο είλαη κηα κέζνδνο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη
άλζξσπνη, φηαλ ζέινπλ λα επηιχζνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα.
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ, επηιέγνπλ ηε
ζπληνκφηεξε κέζνδν πξηλ θάλνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο. Οη καζεηέο
κπνξνχλ λα θάλνπλ ην ίδην ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ θαη
ηνπ κεδελφο (Lola, 2000).
Απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο ν λνεξφο ππνινγηζκφο απνηειεί κηα καζεκαηηθή
δηαδηθαζία πνπ πξνζεγγίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ: α) ε
ζπκπεξηθνξηζηηθή αλαθέξεη φηη είλαη κηα βαζηθή ηθαλφηεηα ππνινγηζκνχ κε γξαπηέο
κεζφδνπο (ραξηί θαη κνιχβη) ή κε λνεξή εθηίκεζε θαη ε γλψζε επηηπγράλεηαη κε
άκεζε δηδαζθαιία θαη πξαθηηθή (Shibata, 1994), β) ε θαηαζθεπαζηηθή, ηνλ ηνπνζεηεί
ζε κηα πςεινχ επηπέδνπ δηαδηθαζία καζεκαηηθήο ζθέςεο, φπνπ ε δεκηνπξγία κηαο
ζηξαηεγηθήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο (Resnick, 1986, Sowder,
1992). Οη αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο εμειίζζνληαη θαη αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ, φπνπ επηζεκαίλνληαη,
ππεξηνλίδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη νη λνεξέο κέζνδνη πνπ θαηαζθεπάδνπλ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο
1.3 Οη αξρέο ησλ λνεξώλ ππνινγηζκώλ
Οη λνεξνί ππνινγηζκνί δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ αξρέο:
1. Αξθεηνί καζεηέο είλαη ηθαλνί ζηελ επίιπζε λνεξψλ πξνβιεκάησλ, ρσξίο
αθφκε λα έρνπλ δηδαρζεί ηνπο πξφηππνπο γξαπηνχο αιγφξηζκνπο
ππνινγηζκνχ.
2. Ζ αλάπηπμε ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ επέξρεηαη ζηαδηαθά κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο, ηεο αμίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
αξηζκψλ.
3. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο λνεξψλ ππνινγηζκψλ ηφζν
κεγαιχηεξν είλαη ην εχξνο ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
4. Οη ζηξαηεγηθέο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά απφ
απηέο ησλ ηππηθψλ γξαπηψλ.
5. Μαζεηέο ησλ νπνίσλ νη ζρνιηθέο επηδφζεηο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψληνπιάρηζηνλ- είλαη ρακειέο, παξακέλνπλ εμαξηψκελνη απφ ηνπο γξαπηνχο
αιγφξηζκνπο, θαζφηη δε ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ησλ
νπνίσλ ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θξίλεηαη απαξαίηεηε.
6. Αληηζέησο καζεηέο νη νπνίνη είλαη θαινί ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη
ζηα - καζεκαηηθά γεληθφηεξα- ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα ηηο λνεξέο
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ζηξαηεγηθέο, αλαζχξνληαο απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε53 πιεξνθνξίεο θαη
δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη κεηαγλσζηηθά, φπσο γλσζηά αξηζκεηηθά
γεγνλφηα θαη ζρέζεηο.
7. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ
είλαη ε εκπέδσζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αξηζκψλ.
8. Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ζπγρχζεηο κεηαμχ
ησλ πξάμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε γλσζηή έθθξαζε
«πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ γηλνκέλνπ, ην κεδέλ ζηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο κε
ην δέθα»
9. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη δηαξθψο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε λνεξή ζηξαηεγηθή, αιιά
πξνηείλεηαη ε ελαιιαγή κεηαμχ ηνπο θαη ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο,
αλάινγα κε ην επίπεδν δπζθνιίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ππνινγηζκνχ. Γηα
παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο λνεξήο αθαίξεζεο 46-22, είλαη
επθνιφηεξε ε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ δχν δηςήθησλ αξηζκψλ ζηα
ζπζηαηηθά ηνπο κέξε (δεθάδεο-κνλάδεο 46-22: 40-20=20, 6-2=4, 20+4=24),
απφ ηελ ηζνζθέιηζε ησλ αξηζκψλ (47-24: 50-28=22).

53

Ζ ζεσξία ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ ηεο κλήκεο έρεη καθξά ηζηνξία. Σν 1890, ν William James
παξαηήξεζε φηη θαίλεηαη λα δηαζέηνπκε πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε κλήκεο. Τπάξρεη, ππνζηήξημε, ε
ζπλεζηζκέλε, δηαξθήο κλήκε, αιιά ππάξρεη επίζεο θαη κηα ζχληνκε, άκεζε κλήκε, ε νπνία ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα εμαζζελίδεη πνιχ ζχληνκα θαη καο επηηξέπεη κφλν λα ζπκφκαζηε θάπνηα
πξάγκαηα γηα φζν δηάζηεκα ηα ρξεηαδφκαζηε. Ο James ππνζηήξημε φηη ππήξραλ δχν εληειψο
δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο θαη γηα ην ιφγν απηφ εηζήγαγε έλαλ δηαρσξηζκφ, ν νπνίνο έγηλε
επξέσο απνδεθηφο ζηελ έξεπλα ηεο κλήκεο γηα ηα επφκελα ελελήληα ρξφληα. Ο δηαρσξηζκφο αλάκεζα
ζηηο δχν ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο, νη νπνίεο έγηλαλ γλσζηέο κε ηνπο φξνπο βξαρύρξνλε (ή ΒΜ) θαη
καθξόρξνλε κλήκε (ή ΜΜ), ήηαλ ν πην βνιηθφο θαη θαηλφηαλ λα εμεγεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ
επξεκάησλ. Nicky Hayes, «Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία», Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 1994, η. Α΄,
ζ.230
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1.4 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνεξώλ ππνινγηζκώλ
Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη κεξηθέο απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ εληνπίδνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε:
1. Γελ αθνινπζνχλ ην πξσηφθνιιν ησλ γξαπηψλ αιγφξηζκσλ ζηε ζεηξά ησλ
πξάμεσλ. Δθηεινχληαη άκεζα νη πην εχθνινη θαη ζηε ζπλέρεηα νη πην
πεξίπινθνη. Δίλαη δπλαηφλ, νη πνιιαπιαζηαζκνί λα γίλνληαη απφ ηα αξηζηεξά
πξνο ηα δεμηά μεθηλψληαο κε ηα ςεθία κε ηε κεγαιχηεξε αμία, έηζη ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ην απνηέιεζκα πξψηηζηα θαηά πξνζέγγηζε, κηα ζεκαληηθή
δηαδηθαζία κε πξνεθηάζεηο ζηνπο θαζεκεξηλνχο ππνινγηζκνχο.
2. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ κε λνεξέο ζηξαηεγηθέο πνιιέο θνξέο νη καζεηέο,
κεηαβάιινπλ ή αληηθαζηζηνχλ ηα δεδνκέλα κε άιια πξνο δηεπθφιπλζε ηνπο
θαη έπεηηα ηα αληηζηαζκίδνπλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηε κέζνδν ηεο
ζηξνγγπινπνίεζεο έρνληαο σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηελ ακέζσο επφκελε
ή θαη πξνεγνχκελε δεθάδα, εθαηνληάδα θαη ρηιηάδα. ε αληίζεζε ζηνλ γξαπηφ
αιγφξηζκν είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη ν ππνινγηζκφο κε αξηζκνχο κε πνιιά
κεδεληθά, (π.ρ. 1000-486) θαζφηη γίλνληαη αξθεηά ιάζε.
3. ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο νη αξηζκεηηθέο πξάμεηο αλαιχνληαη θαη
απινπζηεχνληαη απφ ηνπο καζεηέο, θηάλνληαο ζε επίπεδν αξρηθψλ
δηαδηθαζηψλ
(αλάιπζε
πνιιαπιαζηαζκνχ
ζε
επαλαιακβαλφκελεο
πξνζζέζεηο, πξφζζεζε κε αξίζκεζε κνλάδσλ πξνο ηα επάλσ).
4. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη λνεξνί ππνινγηζκνί γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο,
επηηπγράλνληαη κφλν κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκψλ, φπσο κε ηα κηζά,
κε ηα δηπιάζηα, κε πνιιαπιάζηα ηνπ 10, ηνπ 5, ηνπ 100 (Department of
Science and mathematics Education, Australia).

2. Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΝΟΔΡΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ - ΔΝΑ
ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΓΟΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ
2.1 Ζ δηδαζθαιία ησλ λνεξώλ ππνινγηζκώλ θαη ε ζύλδεζε ηνπο κε ηε επίδνζε
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
Οη ζηξαηεγηθέο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ
αξηζκεηηζκνχ (DfEE 1998, ζ. 51) θαη ην πιαίζην γηα ηα καζεκαηηθά παξέρεη κηα
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ (DfEE, 1999a) πξνσζψληαο ηελ άκεζε δηδαζθαιία ηνπο ζε νιφθιεξε
ηελ ηάμε, κε νκάδεο, αλά δεχγε, ή εμαηνκηθεπκέλα.
Σν 1979, ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Plunkett, πξαγκαηνπνηήζεθε
ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επίζεκσλ γξαπηψλ αιγφξηζκσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
νη λνεξέο ζηξαηεγηθέο είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη πσο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο. Αληηκεησπίδνληαη φκσο θαη σο γλψζε
εθήκεξε, θαζψο νη καζεηέο ηηο εθεπξίζθνπλ άκεζα εθείλε ηε ζηηγκή ηελ νπνία
εθηεινχλ ηνλ ππνινγηζκφ θαη έπεηηα ηηο μερλνχλ, κε απνηέιεζκα λα κελ
δηαζθαιίδεηαη ε κειινληηθή ηνπο ρξήζε, ζε αληίζεζε κε ηνπο δηαρξνληθνχο
γξαπηνχο, ηνπο νπνίνπο επηλφεζαλ ζην παξειζφλ καζεκαηηθνί (Ebbutt, 1990).
Απνηεινχλ δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο νη καζεηέο δχλαληαη λα δηδαρζνχλ θαη λα ηηο
εθαξκφδνπλ ζε νπνηνδήπνηε αξηζκεηηθφ πξφβιεκα, θαζψο ηα βήκαηα ηνπο είλαη
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ζαθή. Ζ ρξήζε ηνπο απνδεηθλχεηαη παζεηηθή, σο κηα αδηάθνξε κεραληθή δηαδηθαζία
ζε αληίζεζε κε ηελ δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ επθπΐα ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ λα πινπνηήζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνλ
εθάζηνηε ππνινγηζκφ.
Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηλννχλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο γηα ηνπο
λνεξνχο ππνινγηζκνχο (Plunkett, 1979; Carpenter and Moser, 1984; Steinberg, 1985;
Kamii, 1985). Γηα κεξηθνχο εξεπλεηέο απνηεινχλ δηαδηθαζίεο πνπ δελ δηδάζθνληαη
(Foxman & Beishuizen., 1999), ελψ γηα άιινπο (Beishuizen & Anghileri., 1998)
αλαπηχζζνληαη απζφξκεηα.
ηελ Αγγιία δεκνζηεχζεθαλ ζε εζληθφ επίπεδν αξθεηέο εθζέζεηο θαη
εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα φπνπ ελζάξξπλαλ ηελ απζφξκεηε αλάπηπμε ησλ
λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ (Cockcroft, 1982; DES, 1989; DES, 1991; DfE, 1995; DfEE,
1999a), φκσο κε πεξηνξηζκέλε επηηπρία. Δπηπιένλ έρεη γίλεη θνηλψο απνδεθηφ ην
γεγνλφο φηη καζεηέο (αθφκα θαη ελήιηθεο), δελ ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο
ζηξαηεγηθέο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ (Steinberg, 1985; Askew θαη ινηπνί., 1997).
Τπάξρνπλ ζηνηρεία εξεπλψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο κε πςειά επίπεδα
επίδνζεο, εθηεινχλ κε επηηπρία ηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο, ελψ καζεηέο θάησ ηνπ κέζνπ
φξνπ, βαζίδνληαη ζε αλεπαξθείο ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ζηνπο ηππηθνχο
γξαπηνχο αιγφξηζκνπο (Gray, 1997; Steffe, 1983; Askew θαη ινηπνί., 1997). Οη
πξψηνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηηο επηκέξνπο δηαζπλδέζεηο ζηα καζεκαηηθά
θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ επίιπζε λέσλ πξνβιεκάησλ (Gray,
1997). Έηζη, ρξεζηκνπνηνχλ ήδε γλσζηά ζε απηνχο αξηζκεηηθά γεγνλφηα γηα ηελ
παξαγσγή λέσλ (Askew et al., 1997 & Gray, 1991,) θαη σο εθ ηνχηνπ, «ε αξηζκεηηθή
γίλεηαη επθνιφηεξε απφ απηνχο πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηνπο ηππηθνχο
αιγφξηζκνπο» (Gray, 1977, ζ. 68).
Αλ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ δελ
δηδαρζεί, ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο ζηέξεζεο πξφζβαζεο ζε απηέο, ζε κεξηθνχο
καζεηέο. Ζ εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ, δελ πξέπεη λα αθεζεί
ζηελ ηχρε (SCAA, 1997, ζ.29) θαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ
αξηζκεηηζκφ (DfEE, 1999a), νξηζκέλεο «αλαπηχζζνληαη δηαηζζεηηθά, ελψ άιιεο
δηδάζθνληαη ξεηά» (Section 1 ζ. 6).
Οη λνεξνί ππνινγηζκνί: α) επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ησλ αξηζκψλ, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκψλ
θαη λα δεκηνπξγνχλ ζηξαηεγηθέο (Reys, 1985; Sowder, 1990), β) πξνσζνχλ ηελ
θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ (Reys, 1984), γ)
«ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν, πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγηθή ζθέςε, ζηε δεκηνπξγία
ππνζέζεσλ θαη γεληθεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αληηιεπηηθή θαηαλφεζε»
(Heirdsfield & Cooper, 2002).
Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο είλαη αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθέο έπεηηα απφ ππνδείμεηο γηα ηε ρξήζε ηνπο απφ ην δάζθαιν
(Beishuizen, 1999; Blöte, Klein, & Beishuizen, 2000; McIntosh, 2002), αιιά θαη
έπεηηα κε ηελ ελαζρφιεζε ηνπο θαη απφ κφλνη ηνπο (Cooper, Heirdsfield, & Irons,
1996; Heirdsfield, 2001). Τινπνηήζεθαλ πνιιά πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία δφζεθε
βαξχηεηα ζηελ ππνζηήξημε ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ κε νδεγίεο (Beishuizen, 1993),
ζηελ έληαμε πξνβιεκάησλ πξνζαξκνζκέλα ζην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ
ελνηήησλ (Klein, Beishuizen, & Treffers, 1998) θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ (McIntosh, 2002).
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2.2 Οη θύξηνη ιόγνη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ λνεξώλ ππνινγηζκώλ
Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ είλαη νη εμήο:
1. Οη πεξηζζφηεξνη ππνινγηζκνί γίλνληαη κε ην λνπ παξά κε ραξηί θαη κνιχβη.
Σν 1957 ν Wandt θαη ν Brown εξεχλεζαλ ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθεο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη
δηαπίζησζαλ, φηη ζην 75% απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλέπηπζζαλ λνεξά
καζεκαηηθά. Απηφ ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα, φηη δφζεθε κεγαιχηεξε
έκθαζε ζηηο λνεξέο εξγαζίεο ζην ζρνιείν εθείλε ηελ πεξίνδν.
2. Οη λνεξνί ππνινγηζκνί αλαπηχζζνπλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ.
Δλζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπληνκφηεξνπο δξφκνπο ζηνπο
ππνινγηζκνχο ηνπο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, απνθηνχλ κηα βαζχηεξε επίγλσζε
γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ησλ αξηζκψλ (Mclntosh 1990).
3. Οη λνεξνί ππνινγηζκνί αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Ο
Driscoll (1981) ππνζηεξίδεη, φηη ε αλάπηπμε ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ
βειηηψλεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη λνεξνί
ππνινγηζκνί δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο
ζηξαηεγηθήο γηα ηε ρξήζε ησλ αξηζκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα πξφβιεκα θαη
ζηελ αθνινπζία ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
ππνινγηζκνχ. Παξφκνηεο δεμηφηεηεο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηπρή
επίιπζε πξνβιήκαηνο.
4. Οη λνεξνί ππνινγηζκνί εληζρχνπλ ην βαζκφ επηηπρίαο ζηνπο κεηέπεηηα
γξαπηνχο ππνινγηζκνχο. Ζ εμάζθεζε ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο βνεζάεη
επίζεο ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ γξαπηψλ κεζφδσλ (DES
1982).
2.3 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
Σν έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εζηηάδεηαη ζηε δηαζχλδεζε ηεο δηαηζζεηηθήο θαη
ηεο θνξκαιηζηηθήο γλψζεο ησλ καζεηψλ γηα ηα καζεκαηηθά. Δληζρχεη ηε δπλακηθή
ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη αλαδεηθλχεη ηελ αμία ησλ άηππσλ, κνλαδηθψλ θαη
πξσηφηππσλ ηξφπσλ ππνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο
λνεξέο ζηξαηεγηθέο θαη επεξεάδνληαο ζεηηθά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Απηή ε
έκθαζε κπνξεί λα δνζεί ζηελ αλάθιεζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ
πξφζζεζεο ή θαη αθαίξεζεο, απφ ηε κλήκε. Μία δηαδηθαζία φκσο πνπ αξκφδεη
ειηθηαθά πεξηζζφηεξν ηειεηφθνηηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (11-12 εηψλ)
θαη ιηγφηεξν ζε επηάρξνλνπο (Resnick, 1989b). Αλαδεηθλχνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα
ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ κέζσ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη επηζεκαίλνληαο ηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάθιεζε θαη φιεο ηηο λνεξέο δηεξγαζίεο, νη καζεηέο
αλαπηχζζνπλ θαη θαηαλννχλ ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ησλ αξηζκψλ.
Ζ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ σο κέξνο ηνπ φινπ ηεο επξχηεξεο
έλλνηαο ηεο „θαηαλφεζεο‟, ζπλδέεηαη θαη αλαπαξηζηά ηηο αξηζκεηηθέο ηδέεο (Hiebert
& Wearne, 1996). Μαζεηέο κε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ, αλαγλσξίδνπλ,
φηη νη πνιπςήθηνη αξηζκνί απνηεινχληαη απφ κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο,
ρηιηάδεο φηαλ εθηεινχλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ. Αλ θαη ε ζρέζε
κεηαμχ ηεο θαηαλφεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, απνηειεί
αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ, ηα απνηειέζκαηα απφ απηέο φκσο δελ επαξθνχλ, ψζηε
λα πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ θαη αλαπηχζζνληαη
ηαπηφρξνλα θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, αλ ε δηδαζθαιία ζηα καζεκαηηθά
επηθεληξψλεηαη κφλν ζηνπο γξαπηνχο αιγφξηζκνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
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πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, νη καζεηέο ζα εθηεινχλ απηέο ηηο ηεηξηκκέλεο δηαδηθαζίεο,
δίρσο λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπο. Αληηζέησο, αλ ε δηδαζθαιία εληζρχεη θαη
ππνζηεξίδεη ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε, πξνσζεί ηαπηφρξνλα θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ δεμηνηήησλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ. Χο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην νη
ζρέζεηο ηνπο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο λα εμεηαζηνχλ ζε βάζνο θαη ζε
δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ έιιεηςε
ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο νδεγεί ζε αλαθξίβεηεο θαη ιάζε θαηά ηελ εθηέιεζε
λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη ζηελ αληθαλφηεηα ρξήζεο θαη παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ (Heirdsfield & Cooper, 2004b). πλάγεηαη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη,
νη καζεηέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ
αξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδνπλ λνεξά θαη ην αληίζηξνθν (Cooper θαη ινηπνί.,
1996; Sowder, 1992, 1994; Heirdsfield & Cooper, 2004a, 2004b). Μειέηεο δείρλνπλ
πσο νη καζεηέο νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ ηελ επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ησλ δεμηνηήησλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, αλαπηχζζνπλ έλα εχξνο λνεξψλ
ζηξαηεγηθψλ θαη δηαρεηξίδνληαη κε επθνιία ηηο δνκέο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ
αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αθνινπζηψλ, επεηδή θαηέθηεζαλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα :
1. Αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ πνιινί καζεκαηηθνί ζηφρνη, ηφζν ζηνπο αθεξαίνπο
φζν θαη ζηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, αθφκε θαη γηα ηα θιάζκαηα θαη ηηο αλαινγίεο,
φπνπ νη άηππεο θαη επέιηθηεο λνεξέο ζηξαηεγηθέο παξακέλνπλ αδχλακεο θαη
αλεπαξθείο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δάζθαινη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρπξή γλψζε
γηα ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ αξηζκνχ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ
αξηζκεηηθέο αζθήζεηο φπνπ δε ζα πεξηνξίδνπλ ηηο αξηζκεηηθέο – ππνινγηζηηθέο
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.
2. Πξνζδηνξίδνπλ πφηε ε κεηαηξνπή ηεο πξσηφηππεο ππνινγηζηηθήο πξνζέγγηζεο
ησλ καζεηψλ ζε επίζεκε θαη θνξκαιηζηηθή έρεη απήρεζε θαη ζεσξείηαη
επηηπρνχζα θαη πφηε πξέπεη λα αλαζεσξεζεί (Hart, 1988).

3. ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΟΔΡΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ
ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ
3.1 Ζ ζπνπδαηόηεηα θαη ηα νθέιε ησλ λνεξώλ ππνινγηζκώλ
Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ ππνινγηζκψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ,
αξθείηαη αθφκα θαη ζε θαηά πξνζέγγηζε απαληήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ην απηνθίλεην
ηεο „Μαξίαο‟ δηαλχεη 6,5 ρηιηφκεηξα θαη θαηαλαιψλεη 1 ιίηξν θαχζηκν. Σν ληεπφδηην
γεκίδεη κε 63 ιίηξα. Πφζα ρηιηφκεηξα κπνξεί λα δηαλχζεη κε γεκάην ξεδεξβνπάξ,
κέρξηο φηνπ αλαγθαζηεί λα αλεθνδηαζηεί; Μηα αθξηβήο απάληεζε, δελ είλαη
απαξαίηεηε, θαζψο ν ζθνπφο ηεο πξνζέγγηζεο, είλαη ε απφθαζε ηεο „Μαξίαο‟ γηα ην
κέξνο θαη ην ρξφλν πνπ ζα αλεθνδηαζηεί θαη πάιη, ψζηε λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν λα
απνκείλεη απφ θαχζηκα. Ζ ηθαλφηεηα ηεο εθηέιεζεο ινγηθψλ εθηηκήζεσλ έγθεηηαη
θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ζχγθξηζεο αξηζκεηηθψλ ηηκψλ (Sowder, 1988), γηα
παξάδεηγκα, ηεο ζεηξνζέηεζεο δηςήθησλ αξηζκψλ κε θξηηήξην ην κέγεζνο (θαηά
θζίλνπζα ζεηξά), ή ηεο ζχγθξηζεο αξηζκψλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη ηεο
αλαγλψξηζεο ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζε έλα άιιν ηξίην. Έξεπλεο έδεημαλ φηη νη καζεηέο
αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία κε ηελ έλλνηα ηνπ κεγέζνπο ησλ αξηζκψλ. Γηα
παξάδεηγκα, παηδηά δέθα εηψλ, εκθαλίδνπλ κηα κηθξή δπζθνιία ζηε ζχγθξηζε
αθεξαίσλ αξηζκψλ κε ηέζζεξα θαη πέληε ςεθία, ε νπνία απμάλεηαη θαζψο
κεγαιψλνπλ νη αξηζκνί. ηαλ ε ζχγθξηζε πεξηιακβάλεη δεθαδηθνχο αξηζκνχο ή
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θιάζκαηα, βαζίδνληαη ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε κε ηνπο αθεξαίνπο, αιιά
απνηπγράλνπλ λα ηελ δηεπξχλνπλ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κε απηά ηα δεδνκέλα. Ζ
έλλνηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ αξηζκνχ, αλαπηχζζεηαη αξγά θαη δχζθνια εκπεδψλεηαη.
Δληνχηνηο, παξακέλεη κηα ηζρπξή έλλνηα. Ζ ηθαλφηεηα ηεο θξίζεο κε αθξίβεηα,
εληζρχεη ηε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο, αθφκα θαη φηαλ απηφ γίλεηαη δηαηζζεηηθά.
Βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο, νη γξαπηνί αιγφξηζκνη ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα
πινπνηνχλ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα κηαο αξηζκεηηθήο πξάμεο, κεραληθά δίρσο
πεξαηηέξσ ζπιινγηζκφ θαη ζθέςε. Οη λνεξνί ππνινγηζκνί απαηηνχλ απφ ηνπο
καζεηέο λα είλαη ελεξγά ζθεπηφκελνη, λα θαζνξίδνπλ ηελ έλλνηα ησλ αξηζκψλ θαη ηνλ
ηξφπν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ ζηελ εκθάληζε θαη φρη ζηελ αμία.
Τπάξρνπλ αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαζέζηκεο (Thomson, 1999). Γηα
παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο κπνξεί λα „αξηζκήζεη πξνο ηα επάλσ‟ θαη λα ιχζεη ηελ
αξηζκεηηθή πξάμε 6+2, αξηζκψληαο 6,7,8. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα
„γλσζηφ αξηζκεηηθφ γεγνλφο‟ γηα λα ιχζεη ηελ αξηζκεηηθή πξάμε 2+2 κε „άκεζε
αλάθιεζε‟, θαζψο θαη λα παξάγεη εχθνια ην 6+8, γηαηί γλσξίδεη φηη 6+6=12 θαη φηη
ην 8 είλαη κεγαιχηεξν θαηά 2 απφ ην 6. Έηζη νη καζεηέο εθηεινχλ ππνινγηζκνχο,
ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηά αξηζκεηηθά γεγνλφηα, είηε παξάγνληαο λέα απφ απηά, κε
δηαρσξηζκφ (αλαγλσξίδνληαο φηη ην 29 είλαη 20 θαη 9, ην 36 είλαη 30+6 θαη
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο δεθάδεο απνδίδνπλ ην απνηέιεζκα 50), ή ηε γεθχξσζε
κέζσ ηνπ 10 (9+1 καο θάλεη 10, άξα πξέπεη λα πξνζηεζεί ην ππφινηπν 5 ζην 50 πνπ
ήδε ππάξρεη ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα). Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ ν καζεηέο (έζησ θαη αζπλείδεηα) πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζε 2
εξσηήζεηο (Sowder, 1988): α) πψο νη αξηζκνί θαηά ηελ ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία
κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ θαη λα ιάβνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή, ψζηε λα ηνπο
δηαρεηξηζηνχλ κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ήδε έρνπλ
απνθηήζεη θαη β) πνηεο ζα είλαη νη επηκέξνπο αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο νη νπνίεο
πξνέξρνληαη απφ ηηο δνκηθέο αιιαγέο ησλ αξρηθψλ. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ
αθαίξεζε 73-36, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηα εμήο:
 73+3-36-3=37, γλψζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ
ςεθίσλ – ε πξάμε απνηειείηαη απφ δπν αθαηξέζεηο
 36+4=40, 40+30=70,=70+3=73,4+30+3=37, γλψζε ησλ αξηζκεηηθψλ
ζρέζεσλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ειιείπνληεο πξνζζεηένπο – ε πξάμε
απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζζέζεηο, πνπ αθνινπζνχληαη απφ
κηα ηειηθή.
 (60+13)-(30+6)=(60-30)+(13-6)=30+7=37, γλψζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ
– ε πξάμε απνηειείηαη απφ δπν αθαηξέζεηο θαη έπεηηα απφ κηα πξφζζεζε.
Γελ είλαη κφλν κηα ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα εξκελεχζεη θαη λα εμεηάζεη
απνηειεζκαηηθά κηα πξάμε. Άιιεο πεξηζζφηεξν, άιιεο ιηγφηεξν θαη άιιεο θαζφινπ.
Γεδνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εχξνπο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ
καζεηψλ, (γλψζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ θαη πξάμεσλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ
αξηζκψλ, ηθαλφηεηαο ηεο αλαζπγθξφηεζεο, ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ, ηεο
ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 10), ηηο νπνίεο
θαηέρνπλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο, απμάλεηαη ε
επειημία θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηίζεηαη επηπιένλ ην
θξηηήξην απφ ηνπο ίδηνπο, ηεο ηαρχηεηαο, ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο θαη ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπο.
Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή, φηαλ νη γλψζεηο θαη νη
ηθαλφηεηεο κεηαηξέπνληαη ζε έλα ρξήζηκν καζεζηαθφ εξγαιείν. Οη λνεξνί
ππνινγηζκνί πξνσζνχλ ηελ ελλνηνινγηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ αξηζκψλ, κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθήο δνκήο ησλ πξάμεσλ θαη ηεο αλαδήηεζεο γηα επαξθείο, απνδνηηθέο
θαη επέιηθηεο ππνινγηζηηθέο ζηξαηεγηθέο.
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Ζ ρξήζε ηνπ λνεξνχ ππνινγηζκνχ εληζρχεη ηελ αλαδήηεζε νπζηαζηηθψλ
ζπληνκεχζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ βαζηθέο αξηζκεηηθέο γλψζεηο ππνινγηζκνχ. Ζ
ρξήζε ηεο „εθηίκεζεο‟, ελζσκαηψλεηαη ζηηο λνεξέο δηαδηθαζίεο θαη αμηψλεη ηηο
θαηάιιειεο θξίζεηο, γλψζεηο θαη επηινγέο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ, νχησο
ψζηε λα αμηνινγεζνχλ θαηά πφζν ινγηθέο θαη εχζηνρεο είλαη, νη θαηά πξνζέγγηζε
απαληήζεηο πνπ δίλνληαη. Απηή ε ινγηθνκαζεκαηηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεηαη
ζηελ επίζεκε επηθαηξνπνηεκέλε νδεγία γηα ηε ζεκαζία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ
(QCA, 1999; Wilson, 1999).
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα απφ φηη
απιά κηα επθνιία ζηνπο ππνινγηζκνχο. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαζψο
θαη ε ηαθηηθή ηνπο ρξήζε έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα:
1. Οη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεθαδηθή βάζε ηνπ αξηζκεηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαιιηεξγνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα.
2. Τπάξρεη κηα θαζνξηζκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ελλνηψλ
θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηλφεζεο ππνινγηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. «Οη λνεξέο
ζηξαηεγηθέο επηδεηθλχνπλ έλα γλψξηζκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ βαζκνχ
θαηαλφεζεο» (Carpenter θαη ινηπνί., 1998). Ζ θαιιηέξγεηα ησλ απηνζρέδησλ
ζηξαηεγηθψλ πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ αληίζηνηρε ησλ ελλνηψλ ηεο
δεθαδηθήο βάζεο, απφ ηφζν λσξίο ήδε φζν ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ.
3. Οη απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο δνκνχληαη βαζηδφκελεο ζηελ θαηαλφεζε.
4. Δπεηδή εμαξηψληαη ηφζν πνιχ απφ έλλνηεο ηεο δεθαδηθήο βάζεο θαη
αλαπηχζζνληαη ζε κηα αηκφζθαηξα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηα παηδηά ζπάληα
ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο ηερληθέο φηαλ δελ ηηο θαηαλννχλ. Καη‟ αληηπαξαβνιή,
θαίλεηαη ζπρλά νη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθνχο
αιγφξηζκνπο ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ γηαηί απνδίδνπλ (Caroll &
Porter, 1997).
5. Οη καζεηέο θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε κε ηηο απηνζρέδηεο λνεξέο ζηξαηεγηθέο.
6. χκθσλα κε ηνπο Kammi & Dominick (1997), κε ηνπο παξαδνζηαθνχο
αιγφξηζκνπο, ηα παηδηά ηείλνπλ λα «θαιιηεξγνχλ» θάπνηα ζπζηεκαηηθά
ζθάικαηα ή «πξνβιεκαηηθνχο αιγφξηζκνπο» ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ
μαλά θαη μαλά. Σα ιάζε απφ απξνζεμία απνξξένπλ ζπρλά απφ ζχγρπζε ιφγσ
ησλ θξαηνπκέλσλ ή ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ ζηειψλ. Σα ζπζηεκαηηθά
ζθάικαηα δελ είλαη ηππηθφ θαηλφκελν ησλ απηνζρέδησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ.
7. Ζ ρξήζε ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ πξνάγεη ηε καζεκαηηθή ζθέςε.
8. Οη λνεξέο ζηξαηεγηθέο πξνέξρνληαη απφ ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν ζεκείν θαηά ην νπνίν
νη ζηξαηεγηθέο απηέο ζα γίλνληαη θαηαλνεηέο απνηειεί ην νξφζεκν ηεο
αλάπηπμήο ηνπο. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο κε
ζεκαληηθνχο ηξφπνπο. Έηζη, ε θαιιηέξγεηα θαη ε ρξήζε απηψλ ησλ
ζηξαηεγηθψλ απνηειεί παξάδεηγκα ηνπ «λα θάλνπκε καζεκαηηθά». Αληίζεηα,
νη παξαδνζηαθνί αιγφξηζκνη γίλνληαη ζπρλά απνδεθηνί θαιφπηζηα εμαηηίαο
ηεο απζεληίαο ηνπ δαζθάινπ.
9. Οη λνεξέο ζηξαηεγηθέο εμππεξεηνχλ ηνπο καζεηέο εμίζνπ θαιά ζηηο ηππηθέο
δνθηκαζίεο.
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3.2 Ννεξνί ππνινγηζκνί έλαληη γξαπηώλ αιγόξηζκσλ
Ο γξαπηφο αιγφξηζκνο νξίδεηαη σο: „ε δπλαηφηεηα ηεο γξαπηήο δηαρείξηζεο ησλ
αξηζκψλ (Mclellan, 2001)‟. ε αληίζεζε κε ηνπο γξαπηνχο αιγφξηζκνπο, νη λνεξνί
ππνινγηζκνί, απνηεινχλ δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχλ ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο ρσξίο ηε
ρξήζε θαη ηελ ππνζηήξημε βνεζεηηθψλ κέζσλ, φπσο: κνιχβη, ραξηί, θαη
αξηζκνκεραλή (Maclellan, 2001; Reys, 1984).
Έξεπλεο (Cobb & Merkel, 1989; Klein & Beishuizen, 1994; Maclellan, 2001;
Reys, 1984, 1985; Sowder, 1992) έδεημαλ, πσο νη λνεξνί ππνινγηζκνί γηα ηελ
αξηζκεηηθή πξάμε ηεο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο πνιπςήθησλ αξηζκψλ,
δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηδαζθαιία ησλ αξηζκψλ, ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ
λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Μαζεηέο, ησλ
νπνίσλ νη ηθαλφηεηεο ζηνπο ππνινγηζκνχο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην επηζπκεηφ
επίπεδν θαη νη νπνίνη αγλννχλ αθφκα θαη ηηο εκθαλείο θαη δεδνκέλεο αξηζκεηηθέο
ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ, παξακέλνπλ εμεξηεκέλνη απφ ηνπο γξαπηνχο αιγφξηζκνπο,
αλαπαξηζηψληαο ηνπο εηθνληθά ζην κπαιφ ηνπο (Showder, 1992, ζ. 14). Οη λνεξνί
ππνινγηζκνί ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ. Ζ
κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ γξαπηψλ θαη λνεξψλ ππνινγηζκψλ, είλαη ε εμήο: νη κελ
ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα εθηειέζνπλ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπο ρσξίο λα απαηηνχλ
ηε ζπλεηδεηή θαη ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, νη
δε παξνηξχλνπλ ηελ εκπινθή ζηε δηαδηθαζίαο, ψζηε λα εξκελεχνληαη θαη λα
απνζαθελίδνληαη νη αξηζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Maclellan,
2001). ηελ θαζεκεξηλή δσή, νη λνεξνί ππνινγηζκνί θξίλνληαη απαξαίηεηνη θαζψο ε
απαίηεζε ηεο ρξήζεο ηεο αξηζκνκεραλήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεκάησλ κηαο
αγνξάο, θξίλεηαη αξθεηέο θνξέο σο κε ιεηηνπξγηθή θαη άλεπ ζεκαζίαο.
Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ
θαη ζηνπο γξαπηνχο αιγφξηζκνπο. Απηέο είλαη:
1. Οη απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο είλαη πεξηζζφηεξν αξηζκνθεληξηθέο παξά
ςεθηνθεληξηθέο. Γηα παξάδεηγκα, κηα απηνζρέδηα ζηξαηεγηθή γηα ην 68Υ7
αξρίδεη κε 7Υ60 ίζνλ 420 θαη άιια 56 ίζνλ 476. Σν πξψην γηλφκελν είλαη 7
θνξέο ην εμήληα, φρη ην ςεθίν 6, φπσο ζα γηλφηαλ ζηνλ γξαπηφ αιγφξηζκν.
Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηειεπηαίν γηα ην 45+32, ηα παηδηά δελ ζθέθηνληαη πνηέ
ην 40 θαη ην 30, αιιά κάιινλ 4+3. χκθσλα κε ηνλ Kamii, απφ θαηξφ
αληίπαινο ησλ θαζηεξσκέλσλ αιγφξηζκσλ, ηζρπξίδεηαη πσο απηνί αιινηψλνπλ
ηελ πξνγελέζηεξε θαηαλφεζε θαη γλψζε ηεο αμίαο ηεο ζέζεο ησλ αξηζκψλ
(Kamii & Dominick, 1998).
2. Οη απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο αξρίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα αξηζηεξά παξά απφ
ηα δεμηά. Οη απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο αξρίδνπλ κε ηα κεγαιχηεξα ηκήκαηα
ησλ αξηζκψλ, εθείλα πνπ αλαπαξίζηαληαη απφ ηα αξηζηεξά ςεθία. Γηα ην
26Υ47, νη απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο ζα αξρίζνπλ κε ην 20Υ40 ίζνλ 800,
πξνζθέξνληαο θάπνηα αίζζεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηειηθήο απάληεζεο κε κφλν
έλα βήκα. Ο παξαδνζηαθφο αιγφξηζκνο αξρίδεη κε ην 7Υ6 ίζνλ 42.
Αξρίδνληαο απφ ηα δεμηά κε έλαλ ςεθηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, νη
παξαδνζηαθέο κέζνδνη θξχβνπλ ην απνηέιεζκα κέρξη ην ηέινο. Ο αιγφξηζκνο
ηεο δηαίξεζεο απνηειεί εμαίξεζε.
3. Οη απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο είλαη επέιηθηεο θαη φρη άθακπηεο. Σείλνπλ λα
αιιάδνπλ κε ηνπο αξηζκνχο πνπ εκπεξηέρνληαη γηα λα γίλεη ν ππνινγηζκφο
επθνιφηεξνο. Ο παξαδνζηαθφο αιγφξηζκνο πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ
εξγαιείνπ ζε φια ηα πξνβιήκαηα θαη νδεγεί αξθεηέο θνξέο ηνπο καζεηέο ζε
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ζθάικαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αθαίξεζε 7000-25 φπνπ γηα κηα λνεξή
ζηξαηεγηθή είλαη ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία (Van de Walle, 2005:240).

4. Ο ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ ΠΡΧΗΜΟ
ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΗ Ζ ΜΔΣΔΠΔΗΣΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
4.1 Άηππεο γλώζεηο θαη ζηξαηεγηθέο
Χο „άηππα καζεκαηηθά‟ ζεσξνχληαη νη ηθαλφηεηεο θαη ε γλψζεηο πνπ απνθηά ν
καζεηήο έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν αιιά θαη νη ζθέςεηο πνπ αλαπηχζζεη εληφο, ρσξίο
λα ηηο δηδάζθεηαη. Σα παηδηά, φηαλ έξρνληαη ζην ζρνιείν θαη πξνηνχ δερηνχλ
νπνηαδήπνηε δηδαζθαιία, δηαζέηνπλ αξθεηέο καζεκαηηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη
ππάξρεη έιιεηςε ζπλέρεηαο θαη ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ ηππηθψλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηβάιινλ έμσ
απφ ην ζρνιείν.
Δίλαη ζεκαληηθέο απηέο νη άηππεο γλψζεηο ζε δηάθνξνπο καζεκαηηθνχο
ηνκείο, φπσο ζεκαληηθέο είλαη θαη νη άηππεο ζηξαηεγηθέο ιχζεο. Οη άηππεο
ζηξαηεγηθέο ιχζεο είλαη νη κέζνδνη πνπ αλαπηχζζεη ην ίδην ην παηδί κφλν ηνπ θαη
κπνξεί λα βξεζνχλ ζε αληίζεζε κε απηέο πνπ δηδάζθεη ην ζρνιείν, εηδηθά εάλ δε
γίλεηαη θακία ζχλδεζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν. Σα παηδηά ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ κε
κεγάιε επηηπρία απηέο ηηο άηππεο ζηξαηεγηθέο ιχζεο επηπξφζζεηα ή αθφκε ζε
αληηθαηάζηαζε ησλ ηππηθά δηδαζθφκελσλ κεζφδσλ (Hart. 1981, Madell, 1985.
Olivier. Murray & Human. 1990). εκαληηθά επξήκαηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε
θέξλνπλ νη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παηδηά ζηε Βξαδηιία, πσιεηέο ζηνπο
δξφκνπο, πνπ δελ είραλ πάεη θαζφινπ ζρνιείν54
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά, πξηλ αθφκα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ είλαη θνξείο καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (Gelman & Gallistel
1978, Fuson 1988, Fischer 1992). Γηαζέηνπλ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο
ζρεηηθά κε ηηο αξηζκεηηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο έρνπλ, θπξίσο, ραξαθηήξα θνηλσληθφ
θαη εκπεηξηθφ. Γειαδή, είλαη γλψζεηο πνπ ζπιιέγεη ην παηδί είηε απφ ηελ νηθνγέλεηα
είηε γεληθφηεξα απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Λεκνλίδεο, 2001).
Δίλαη πνιχηηκε ε άηππε γλψζε πνπ δηαζέηνπλ, γηα απηφ ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν. Ζ ζχλδεζε ησλ άηππσλ καζεκαηηθψλ κε ηα
ηππηθά θαζηζηνχλ ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά πην νπζηαζηηθά θαη νηθεία γηα ηνπο
καζεηέο. Απηφ ηνπο βνεζάεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα γηα ηε δηθή ηνπο
κάζεζε. Γηα ηελ πινπνίεζε φκσο κηαο δηδαζθαιίαο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο απηφ
ην ζηνηρείν, είλαη πξναπαηηνχκελν ε αλαδήηεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηνχλ ηα παηδηά ηα καζεκαηηθά (Streefland, 1991).
Απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπο, νη άλζξσπνη θαίλεηαη λα έρνπλ κηα
ζεκειηψδε αίζζεζε ηεο πνζφηεηαο. Σα λενγέλλεηα κπνξνχλ λα θάλνπλ κεξηθνχο
54

Γηα παξάδεηγκα, έλα ελληάρξνλν θνξίηζη, ην νπνίν θέξδηδε ρξήκαηα πνπιψληαο θξνχηα ζε γσλίεο
δξφκσλ θαη θαηαζηεκάησλ, ην πιεζίαζε έλαο πειάηεο, πνπ ήηαλ ν εξεπλεηήο. Απηή έδεημε κηα
αμηνζαχκαζηε ηθαλφηεηα λα επεμεξγάδεηαη επηδέμηα ηα εξσηήκαηα. Γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηηκή ησλ
δψδεθα ιεκνληψλ, πνπ ζηνηρίδνπλ 5 cruzeiros ην έλα, δηαρσξίδεη δχν ιεκφληα θάζε θνξά θαη κεηξάεη:
«δέθα. είθνζη, ηξηάληα, ζαξάληα, πελήληα, εμήληα» (Nunes, Schliemann & Carraher, 1993. p. 24).
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«αξηζκεηηθνχο» δηαρσξηζκνχο είηε ζε κηα νπηηθή παξνπζίαζε ελφο κνληέινπ κε
θνπθθίδεο είηε ζε κηα αθνπζηηθή παξνπζίαζε κηαο ξπζκηθήο αθνινπζίαο. Απφ 18
κελψλ, σζηφζν, ηα παηδηά θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαηαθηηθέο ζρέζεηο, δειαδή
αλαγλσξίδνπλ φηη ηξία αληηθείκελα είλαη πεξηζζφηεξα απφ δχν θαη αληίζηξνθα. Οη
έξεπλεο ησλ Strauss θαη Curtis (1981) ζε βξέθε θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα
παηδηά γελληνχληαη δηαζέηνληαο θάπνηνπο κεραληζκνχο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ ηνπο
επηηξέπνπλ λα παίξλνπλ ηηο αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο κπνξνχκε λα πνχκε φηη
είλαη ςεθηαθφ. Έηζη ηα παηδηά απφ πνιχ λσξίο απνθηνχλ ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο
ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ησλ αξηζκψλ (Meljac. CL, 1979, Kamii, Μ.,
1982, Hughe Martin. 1996. Λεκνλίδεο. Υ.. Υαηδειηακή, Μ., 2002).
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη πξηλ αθφκε ην παηδί πάεη ζην ζρνιείν,
καζαίλεη ηνπο αξηζκνχο-ιέμεηο, αξρίδεη λα ζπλδέεη ηε γιψζζα ησλ αξηζκψλ κε ηελ
ππάξρνπζα ζεκαζία ησλ αξηζκψλ. Ζ ηθαλφηεηα απαγγειίαο ηεο αθνινπζίαο ησλ
αξηζκψλ αλαπηχζζεηαη απφ πνιχ λσξίο ζηα παηδηά (Fuson. Κ. Ο, Richards, J. and
Briars, D. J., 1982, Fuson, K. & Hall, J. W., 1983. Γαγάηζεο, Α., Λεκνλίδεο. Υ.,
1994, θ.ά). Σν παηδί αλαπηχζζεη επίζεο κηα εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη
αξηζκνιέμεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απαξίζκεζε θαη κέηξεζε. Καηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, επεθηείλεη απηή ηε γλψζε απφ κηθξέο ζε κεγάιεο
πνζφηεηεο θαη ηελ εθαξκφδεη ζε έλα νινέλα απμαλφκελν πεδίν δξαζηεξηνηήησλ θαη
θνηλσληθψλ πιαηζίσλ. Ζ άκεζε εθηίκεζε κηθξψλ πνζνηήησλ (subitizing) είλαη
επίζεο κηα δηαδηθαζία πνπ εκθαλίδεηαη απφ πνιχ λσξίο θαη είλαη ζπκπιεξσκαηηθή
ηεο απαξίζκεζεο. Με βάζε ηελ άκεζε εθηίκεζε γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα, ε
απαξίζκεζε αλά δχν, αλά ηξία θηι. ή ε αλαγλψξηζε πνζνηήησλ ζε νξγαλσκέλε
κνξθή, φπσο ε κνξθή ηνπ δαξηνχ ησλ δαθηχισλ θ.ά. (Gclman. R. & Gallistel, C. R..
1978. Gelman. R. & Meek, E., 1983, Fuson. K. C. 1988. Fischer. J. P.. 1992. Λεκνλίδεο,
Υ., Υαηδειηακή. Μ.. 2002).
Πνιιέο έξεπλεο (Ginsburg 1977, Carpenter, Moser 1982, Steffe, Gobb 1988,
Λεκνλίδεο 1998) έδεημαλ, φηη ηα παηδηά, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε νξγαλσκέλε
δηδαζθαιία, έρνπλ ήδε αλαπηχμεη δηάθνξεο δηθέο ηνπο άηππεο ζηξαηεγηθέο, κε βάζε
ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ιχλνπλ απιά πξνβιήκαηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Οη
άηππεο απηέο ζηξαηεγηθέο αξρηθά βαζίδνληαη ζηελ πιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ζηε ρξήζε πιηθψλ αληηθεηκέλσλ ή δαθηχισλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ πξνζζέζεσλ θαη ησλ αθαηξέζεσλ. Οη έξεπλεο ηνπ Steffe (1998, 1994) έδεημαλ,
φηη αξρηθά νη πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο βαζίδνληαη ζην ζρήκα
ησλ ζχλζεησλ κνλάδσλ, δειαδή ησλ κνλάδσλ ησλ νπνίσλ ε πιεζηθφηεηα είλαη
κεγαιχηεξε απφ έλα. Αξρηθά, νη καζεηέο αξηζκνχλ ηα ζηνηρεία ηεο ζχλζεηεο κνλάδαο
αλά έλα, ηα νπνία είλαη ζπγθεθξηκέλα εκπεηξηθά αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα,
αξηζκνχλ απεπζείαο ζχλζεηεο κνλάδεο, ηηο νπνίεο ζεσξνχλ σο «έλα πξάγκα».
Αξγφηεξα, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ αξίζκεζε ζχλζεησλ κνλάδσλ απφ
θάπνην ζεκείν ηεο αθνινπζίαο θαη κεηά, ελψ δηαηεξνχλ ζην κπαιφ ηνπο ηνλ αξηζκφ
ησλ επαλαιήςεσλ ηεο ζχλζεηεο κνλάδαο (Λεκνλίδεο, 2003:37).
Ζ γλψζε θαη ν ηξφπνο ζθέςεο, πνπ ηζρχνπλ έμσ απφ ην ζρνιείν, πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε αξκνλία θαη αιιεινηξνθνδφηεζε κε φζα δηδάζθνληαη κέζα ζην
ζρνιείν. Απηφ ζεκαίλεη γηα ηε δηδαζθαιία, φηη ζα πξέπεη επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ησλ
πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε θαη ε νηθνδφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο
κε βάζε απηέο (νηθνδφκεζε «ηππηθήο γλψζεο» κε βάζε ηελ «άηππε γλψζε»). Οη
δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη, ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηε θπζηθή θαη
θνηλσληθή δσή ηνπ παηδηνχ θαη λα έρνπλ λφεκα γη‟ απηφ. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη
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ράζκα ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηεο γιψζζαο έμσ απφ ην ζρνιείν θαη
κέζα ζ‟ απηφ.
εκαληηθφ επίζεο, ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απφ ηνλ άλζξσπν παίδνπλ ε
εζσηεξηθή ηνπ ζπγθξφηεζε θαη ε ήδε ππάξρνπζα γλψζε ζε απηφλ, ε ζρεηηθή κε ηε
λέα γλψζε πνπ πξφθεηηαη λα απνθηήζεη. Έηζη, ν άλζξσπνο ρηίδεη ηε λέα γλψζε
επάλσ ζ‟ απηή πνπ ήδε δηαζέηεη. Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ
καζεηψλ κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ην ζρνιείν είηε έμσ απφ απηφ. Έηζη
ζπλεπάγεηαη γηα ηε δηδαζθαιία φηη ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο νη πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, ψζηε ε δηδαζθαιία λα δνκείηαη πάλσ ζ‟ απηέο
(Λεκνλίδεο, 2003:58).
4.2 Απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο
Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, έλαο αξηζκφο εξεπλψλ εζηίαζε ηελ πξνζνρή ζηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά ρεηξίδνληαη ηηο ππνινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ δελ έρνπλ
δηδαρηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν55. Δθηφο απφ απηέο ηηο εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο, θαζέλα απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκνηηθνχ
βαζίδεη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ ζε ζηξαηεγηθέο πνπ επηλφεζαλ
νη ίδηνη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο. «Τπάξρνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξεο ελδείμεηο
φηη ηα παηδηά θαη εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ κπνξνχλ λα επηλνήζνπλ κεζφδνπο γηα ηελ
πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε πνιπςήθησλ αξηζκψλ ρσξίο λα έρνπλ δηδαρηεί ξεηά
απηφ ην ζέκα» (Carpenter, Franke, Jacobs, Fennema, & Empson, 1998. ζ. 4). Έρνπλ
εμάιινπ ζπιιερζεί δεδνκέλα ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ παξαγσγή, εθ κέξνπο ησλ
παηδηψλ, κεζφδσλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηαίξεζε (Baek, 1998- Kamii &
Dominick. 1997- Schiller, Bastable & Russell, 1999b).
χκθσλα κε εξεπλεηέο, (Carpenter θαη ινηπνί., 1998) απνθαινχλ νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηεί
θπζηθά πιηθά φπσο ην πιηθφ δεθαδηθή βάζεο (base-ten blocks) ή άιιεο
αλαπαξαζηάζεηο: απηνζρέδηα ζηξαηεγηθή (invented strategy). Σν εμειηθηηθφ βήκα ην
νπνίν πξνεγείηαη ζπλήζσο ησλ απηνζρέδησλ ζηξαηεγηθψλ θαιείηαη „άκεζε
ζρεκαηνπνίεζε‟56. Οη απηνζρέδηεο ηερληθέο εθαξκφδνληαη ζπρλά αιιά φρη πάληα
λνεξά. Γηα παξάδεηγκα, ην 75 + 19 κπνξεί λα εθηειεζηεί λνεξά (75 θαη 20 ίζνλ 95,
κείνλ 1 ίζνλ 94). Γηα ηελ αξηζκεηηθή πξάμε 847 + 256, νξηζκέλα παηδηά ελδέρεηαη λα
ζεκεηψζνπλ γξαπηψο θάπνηα ελδηάκεζα βήκαηα γηα λα κελ ηα μεράζνπλ. Μέζα ζηελ
ηάμε, γίλεηαη ρξήζε ηεο γξαπηήο ππνζηήξημεο, θαζψο αλαπηχζζνληαη νη ζηξαηεγηθέο
θαη, ζηε ζπλέρεηα, απφ ηα παηδηά νη ίδηεο κέζνδνη ζα θαηαιήμνπλ λα γίλνληαη εμ
νινθιήξνπ λνεξά. Γελ επηλννχλ, βέβαηα, φια ηα παηδηά ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο.
ηξαηεγηθέο απηνζρέδηεο ησλ κειψλ ηεο ηάμεο ρξεζηκνπνηνχληαη, δηεξεπλψληαη θαη
δνθηκάδνληαη απφ άιινπο. Χζηφζν, ζε θαλέλαλ καζεηή θαη θακία καζήηξηα δελ
πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο, ρσξίο λα ηελ έρεη
θαηαλνήζεη (Campbell. Rowan. & Suarez. 1998).
55

To Cognilively Guided Instruction (CGI) ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ Carpenter, Fennema θαη Franke ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Οπηζθφλζηλ ην Conceptually Based Instruction (CBI) ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ Hiebert
xaiWearne ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Νηέιαγνπεαξ· ην Problem Centered Mathematics Project (PCMP)
ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ Human, Murray θαη Olivier ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηέιελκπνο ηεο Ννηίνπ
Αθξηθήο- ην Supporting Ten-Structured Thinking (STSP) ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Fuson ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Νφξζνπεζηεξλ θαη ζπλερείο έξεπλεο απφ ηνλ Kamii ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Αιακπάκα. ιεο απηέο νη έξεπλεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα πξνζπαζεηψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηηο απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ.
56
direct modeling: ε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζρεδίσλ γηα ηελ άκεζε αλαπαξάζηαζε ηεο
ζεκαζίαο ηεο πξάμεο ή ηνπ πξνβιήκαηνο
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4.3 Ζ εμέιημε ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ
ιεο νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο: α) άκεζα κνληέια, β) απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο θαη γ) παξαδνζηαθνί
αιγφξηζκνη. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ειπίδνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο απηνζρέδηεο
ζηξαηεγηθέο δνθηκάδνπλ ηελ απνγνήηεπζε, φηαλ νη καζεηέο βαζίδνληαη ζε πνιχ
πξσηφγνλεο θαη αληαξέο κεζφδνπο κέηξεζεο. Απνγνήηεπζε πξνθαιείηαη θαη απφ ηε
ρξήζε ελφο παξαδνζηαθνχ αιγφξηζκνπ, αθφκε θαη αλ ν δάζθαινο ηνλ έρεη δηδάμεη.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξνχληαη φιεο νη κεζφδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά
απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ηη μέξνπλ θαη θαηαιαβαίλνπλ (Van de Walle, 2005:242). ην
παξαθάησ ζρήκα (1) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ καζεηψλ
απφ ηελ πξψηε ηάμε πνπ έξρνληαη ζην ζρνιείν.
Σσήμα 1. Η ππόοδορ ηυν ζηπαηηγικών ςπολογιζμού
ΑΜΔΑ ΜΟΝΣΔΛΑ
Απαξηζκήζεηο αλά κνλάδεο
Υξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ

ΑΤΣΟΥΔΓΗΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ηεξηδφκελεο απφ γξαπηέο ζεκεηψζεηο
Ννεξέο κέζνδνη, φηαλ ρξεηάδεηαη

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ
Απαξηζκήζεηο κε κνλάδεο
Υξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ
 Άκεζα κνληέια
Οη κέζνδνη ησλ άκεζσλ κνληέισλ εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ δπν
θαηεγνξίεο: απηέο πνπ εκπεξηέρνπλ ηε κέηξεζε κε κνλάδεο ρσξίο ηε ρξήζε
δεθαδηθψλ ελλνηψλ θαη εθείλσλ ησλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο
γηα ηηο δεθάδεο θαη εθαηνληάδεο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ κνληέια πην απνηειεζκαηηθά.
Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ επηκέλνπλ λα κεηξνχλ κε κνλάδεο δελ έρνπλ
αλαπηχμεη, πηζαλφηαηα, ηελ έλλνηα ηεο νκαδνπνίεζεο αλά δέθα. Απηφ δε ζεκαίλεη
πσο δελ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κε δηςήθηνπο αξηζκνχο. Ο
δάζθαινο πξέπεη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα νκαδνπνηνχλ ηα αληηθείκελα αλά δέθα
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θαζψο κεηξνχλ. Θα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ κεγάιεο ζηνίβεο, λα θαηαζθεπάζνπλ
ξάβδνπο απφ δέθα ηνπβιάθηα ή λα ηνπνζεηήζνπλ πνχιηα ζε κπνιάθηα αλά δέθα.
Οξηζκέλνη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηεο δεθάδεο φηαλ απαξηζκνχλ, αθφκε
θαη αλ κεηξνχλ έλα - έλα ην θάζε θνκκάηη ηνπο.
Αλ ν εθπαηδεπηηθφο αληηιεθζεί, φηη ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβνχλ ζε πην
εμειηγκέλεο ζηξαηεγηθέο, ζα πξέπεη, λα ηα παξνηξχλεη λα βξνπλ έλαλ εμππλφηεξν
ηξφπν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ηαλ απνθηήζνπλ άθζνλεο εκπεηξίεο κε ηηο
δεθαδηθέο έλλνηεο θαη ηα κνληέια, αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ηδέεο ζηελ
άκεζε αλαπαξάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζθέξνληαη ηα
ηεηξάγσλα, ηα μπιάθηα θαη νη θνπθίδεο γηα ηηο εθαηνληάδεο, ηηο δεθάδεο θαη ηηο
κνλάδεο. Οξηζκέλα παηδηά ζα βξνπλ απηά ηα ζρέδηα πην ρξήζηκα απφ ηα πξαγκαηηθά
θπβάθηα. Αθφκε θαη φηαλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιηθά βάζεο ηνπ 10, ζα
αλαθαιχςνπλ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα.
 Μεηάβαζε ζηηο απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο
Ζ άκεζε αλαπαξάζηαζε κε δεθάδεο θαη κνλάδεο κπνξεί θαη ζα νδεγήζεη
ηειηθά ζηηο απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο, ζε κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο
λνεξέο δηαδηθαζίεο ή ζε ραξηί θαη κνιχβη. Σα παηδηά, σζηφζν, ηείλνπλ λα
πξνζθνιιψληαη ζε ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα.
πλεπψο, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο άκεζεο
αλαπαξάζηαζεο κε ηελ παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ (Van de Walle, 2005:243), φπσο:
 Ο δάζθαινο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηηο πξνθνξηθέο εμεγήζεηο ησλ παηδηψλ κε
ηέηνην ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα ηηο αλαπαξαζηήζνπλ κε κνληέια. Εεηείηαη
ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο καζεηέο φιεο ηεο ηάμεο λα αθνινπζήζνπλ ηε
κέζνδν πνπ παξνπζηάζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο άιινπο αξηζκνχο.
 Εεηείηαη ζηνπο καζεηέο πνπ κφιηο έιπζαλ έλα πξφβιεκα κε κνληέια λα
πξνζπαζήζνπλ λα ην ιχζνπλ λνεξά.
 Πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα λνεξά.
 Γίλεηαη ε νδεγία ζηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηα βήκαηα ηεο επίιπζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αζρνιήζεθαλ, κε ηε ρξήζε κνληέισλ. ηε ζπλέρεηα
νη καζεηέο παξνηξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα κέζνδν ζε έλα
θαηλνχξην πξφβιεκα.
 Παξαδνζηαθνί Αιγόξηζκνη
Ίζσο είλαη δχζθνιν λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαδνζηαθνί αιγφξηζκνη
ζηελ ηάμε. Σα παηδηά καζαίλνπλ απφ ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα, ην δάζθαιν ηεο
πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαη ηνπο γνλείο. ε θακία πεξίπησζε δελ είλαη νη
παξαδνζηαθνί αιγφξηζκνη θάηη θαθφ, θαη έηζη θαίλεηαη θάπσο απζαίξεηε ε
απαγφξεπζή ηνπο. Οη καζεηέο, σζηφζν, πνπ πξνζθνιιψληαη ζε κία παξαδνζηαθή
κέζνδν αληηζηέθνληαη, πνιιέο θνξέο, ζηελ επηλφεζε πην επέιηθησλ ζηξαηεγηθψλ. Γηα
απηφ ην ιφγν, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο
αιγφξηζκνπο ηνλ ίδην θαλφλα πνπ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο. Οη καζεηέο
πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ην ιφγν ηεο
ρξεζηκφηεηαο ηνπο. ε κηα αηκφζθαηξα φπνπ θπξηαξρεί ην « Αο βξνχκε γηαηί ηζρχεη
απηφ», ηα παηδηά κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ
αιγφξηζκσλ, αθξηβψο φπσο θαη απφ ηηο άιιεο ζηξαηεγηθέο.
Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν σο κία αθφκε
ζηξαηεγηθή ζηελ «θαξέηξα» ησλ κεζφδσλ ηνπ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα
θαηαλνήζνπλ φηη ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα θαλεί πνιχ ρξήζηκε ζε νξηζκέλεο
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πεξηπηψζεηο (γηα παξάδεηγκα 4568+12813), ζε αληηδηαζηνιή κε άιιεο (75x4) φπνπ νη
λνεξέο ζηξαηεγηθέο ελδείθλπληαη.
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5. ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΣΧΝ ΝΟΔΡΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ
5.1 Ζ πξνζέγγηζε ησλ λνεξώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο βάζε
εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ
ηελ θαζεκεξηλή δσή κε ηνλ φξν ζηξαηεγηθή ελλννχληαη δχν εηδψλ θαηαζηάζεηο:
 Μηα απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο γεγνλφηνο κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν.
 Μία ζεηξά ελεξγεηψλ (ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, λνεξψλ δηαδηθαζηψλ) απφ ηηο
νπνίεο κηα πξνγελέζηεξε απφθαζε πξαγκαηνπνηείηαη.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κηα λνεξή ζηξαηεγηθή ππνινγηζκνχ, απνηειεί κηα
λνεξή κέζνδν πνπ έρεη αλαπηπρζεί σο απνηέιεζκα κηαο απφθαζεο. Ο Sugarman
(1997) εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ πηπρή ηεο απφθαζεο γηα έλαλ ππνινγηζκφ,
ππνγξακκίδνληαο ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο, γηα ηνπο αξηζκνχο πνπ
εκπιέθνληαη. Δάλ ν καζεηήο πνπ θάλεη ηνλ ππνινγηζκφ, γλσξίδεη έλα ζχλνιν
πξνζεγγίζεσλ θαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ είλαη κηα ηππηθή θαζνξηζκέλε
δηαδηθαζία, αλεμάξηεηα απφ ηνπο αξηζκνχο, ηφηε ε επηζπκεηή επειημία γίλεηαη
ζηξαηεγηθή φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί.
Ζ κέζνδνο θαηά ηελ νπνία, απιά αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα πξνζεγγίδνληαη
λνεξά, νλνκάδεηαη « ζηξαηεγηθή» (Askew, 1998). Αθφκα θαη αλ ε πξνζνρή
ζηξέθεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ, κεξηθέο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα παηδηά, δελ
ζεσξνχληαη «ζηξαηεγηθέο», εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηακεηξήζεηο
θαη εθείλεο φπνπ ηα πνζά πνπ απεηθνλίδνληαη ζην κπαιφ ηνπο, πξνέξρνληαη απφ
αξηζκεηηθά ζηνηρεία φπνπ ηα έρνπλ δηαρεηξηζηεί κε ηξφπνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
πξφηππα βήκαηα ησλ απιψλ αιγφξηζκσλ. Σν ζηνηρείν ηεο „επειημίαο‟, φπνπ νη
ππνινγηζκνί κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κε παξφκνηνπο ηξφπνπο, κπνξεί λα δερηεί ηε
ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ηνπο εκπιεθφκελνπο αξηζκνχο
(QCA, 1999, ζ. 14). Απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνινγηζκψλ, αιιά πνιιέο θνξέο απνπζηάδεη. Σα είδε
ζηξαηεγηθψλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επειημία, είλαη εθείλα
ζηα νπνία, νη αξηζκνί κεηαζρεκαηίδνληαη θαηά θάπνην ηξφπν, ψζηε λα θαηαζηήζνπλ
πην εχθνιε ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκψλ.
Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαη έρνπλ νλνκαζηεί κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ θαη ζε δηαθνξεηηθφ
επίπεδν γελίθεπζεο:
 Olivia θαη ινηπνί (1990):
1. Οκαδνπνίεζε θαη επαλάιεςε ζηξαηεγηθψλ ζηηο νπνίεο ν κεηαζρεκαηηζκφο
ηνπ ελφο αξηζκνχ ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο ζπλνδεχεηαη απφ αληηζηάζκηζε
(π.ρ. 83-27 φπσο 80-20=60-7=53+3=56)
2. ηξαηεγηθέο αληηθαηάζηαζεο, φπνπ νη κεηαζρεκαηηζκνί γίλνληαη θαη ζηνπο
δχν αξηζκνχο εμαξρήο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ππνινγηζκψλ,
δίλνληαο κηα ηζνδχλακε αξηζκεηηθή πξάμε επθνιφηεξε ζηνλ ππνινγηζκφ 8327=86-30.
 Οη Beishuizen θαη Anghileri (1998),
πεξηγξάθνπλ δχν θνηλά είδε ζηξαηεγηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηειέζκαηα
δηαθνξεηηθψλ εζηηάζεσλ ζε πξνγξάκκαηα καζεκαηηθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ.
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1. Σε ζηξαηεγηθή Ν10 (αξίζκεζε κε άικαηα κε δεθάδεο πξνο ηα επάλσ θαη πξνο
ηα θάησ) πνπ αλαπηχρζεθε ζηα ξεαιηζηηθά καζεκαηηθά ησλ Οιιαλδψλ κέζσ
ηεο „αξηζκνγξακκήο‟.
2. Σε ζηξαηεγηθή Ν1010 (νη αξηζκνί αλαιχνληαη ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο ηηο
νπνίεο ρεηξίδνληαη μερσξηζηά). Αλαπηχρζεθε επξέσο ζηελ Αγγιία θαη ζηελ
Ακεξηθή κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζεζηαθήο αμίαο (Δθαηνληάδεο-ΓεθάδεοΜνλάδεο).
 Ο Thompson (1997a θαη 1997b) παξαζέηεη γεληθφηεξα γηα ηελ αξηζκεηηθή πξάμε
ηεο πξφζζεζεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πξφζζεζε κε δηςήθηνπο (Thompson,
1999) ηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο:
1. ηξαηεγηθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ήδε γλσζηά αξηζκεηηθά γεγνλφηα,
πξνζαξκφδνληαη γηα ηελ εχξεζε θαηλνχξγησλ (46+57 φπσο 50(46+4)+50(507)=100+7-4=103).
2. ηξαηεγηθέο αζξνίζκαηνο θαη νκαδνπνίεζεο, φπνπ έλαο αξηζκφο αλαιχεηαη
ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θαη πξνζηίζεηαη θνκκάηη-θνκκάηη.
3. ηξαηεγηθέο γεθχξσζεο κε ην 10, πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ (46+57
φπσο 57+3=60+43=103).
4. ηξαηεγηθέο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο φπνπ νη αξηζκνί αλαιχνληαη ζε
επηκέξνπο ηκήκαηα θαη έπεηηα πξνζηίζεληαη ζε δεχγε δεθάδσλ θαη κνλάδσλ
(46+37 φπσο 40+50=90, 6+7=13, 90+13=103, κηα αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή ζε
απηή ηεο ΄΄1010΄΄ ησλ Beishuizen θαη Anghileri),
5. ηξαηεγηθέο δηάζπαζεο θαη αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη,
αθφκα θαη νη κεηθηνί, πξνζζέηνληαο έπεηηα ην ζχλνιν ησλ αξηζκεηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνχλ πην εχθνιν θαη έπεηηα ηα ελαπνκείλαληα, ζηαδηαθά
(π.ρ. 46+57 φπσο 40+50=90+6=96+4=100+3=103)
 Tompson (1999) πξφζζεζε κε δηςήθηνπο:
1. ηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ, φπνπ νη καζεηέο αλαιχνπλ θάζε αξηζκφ ζε
κνλάδεο θαη δεθάδεο, ππνινγίδνληάο ηεο μερσξηζηά θαη έπεηηα ηηο
πξνζζέηνπλ, παξάδεηγκα 45+48 φπσο (40+5) + (40+8) = 40+40+5+8= 93
2. ηξαηεγηθή κε άικαηα κε ην 10, παξάδεηγκα 45+48 φπσο 45+(40+8) φπσο
85+5 = 90, 90+3=93. Ο έλαο κφλν αξηζκφο αλαιχεηαη ζε δεθάδεο θαη
κνλάδεο. Οη δεθάδεο ηνπ δεχηεξνπ πξνζηίζεληαη κε ηνλ πξψην. Οη κνλάδεο
ηνπ, αλαιχνληαη μαλά κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν έλαο απφ ηνπο δχν πξνζζεηένπο
πνπ ζα πξνθχςνπλ, λα απνηειέζεη ην ππφινηπν πνπ απαηηείηαη γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο επφκελεο δεθάδαο ηνπ πξψηνπ. Σέινο πξνζηίζεηαη θαη ν
δεχηεξνο πξνζζεηένο.
3. ηξαηεγηθή ζπλδπαζκνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ηνπ άικαηνο. Καη νη δχν
αξηζκνί αλαιχνληαη ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο. Οη δεθάδεο ζπλδπάδνληαη, θαη
ζην άζξνηζκά ηνπο πξνζηίζεληαη νη κνλάδεο κηα-κηα μερσξηζηά νη νπνίεο
αλαιχνληαη έηζη ψζηε φηαλ πξνζηεζνχλ λα δψζνπλ πνιιαπιάζην ηνπ 10,
παξάδεηγκα, (40+5)+(40+8)=40+40=80, 80+8=88, 88+5=88+2=90,90+3=93
4. ηξαηεγηθέο ηεο αληηζηάζκηζεο ή ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο ελφο αξηζκνχ πξνο
ηελ επφκελε δεθάδα, πξνζζέηνληαο ην ππφινηπν πνπ ρξεηάδεηαη θαη
αθαηξψληαο ην απφ ην ηειηθφ άζξνηζκα, παξάδεηγκα 45+48 φπσο 45+50=952=93.
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 Ο Yackel (2001, ζ. 23),
δηαθξίλεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάιπζεο θαη ησλ δπν αξηζκψλ ζε δπν κέξε,
κνλάδεο θαη δεθάδεο (παξάδεηγκα 45+48=(40+5)+(40+8) εθηειείηαη φπσο
40+40, 5+8) θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάιπζεο ηνπ δεχηεξνπ αξηζκνχ ζε κνλάδεο
θαη δεθάδεο θαη θαηφπηλ ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνζζέζεσλ κε ηνλ πξψην ζηαδηαθά,
παξάδεηγκα 45+48=45+(40+8), 45+40=85,85+8=93).
 Οη Heuvel-Panhuizen (2001, ζ. 61) πεξηγξάθνπλ ηξεηο ζηξαηεγηθέο λνεξψλ
ππνινγηζκψλ πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζην νιιαλδηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ:
1. Σε ζηξαηεγηθή κε «άικαηα» φπνπ ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε αξίζκεζε: ν
πξψηνο αξηζκφο δηαηεξείηαη σο έρεη, γηα παξάδεηγκα: 87-39=…8730=57…57-7=50…50-2=48
2. Σε ζηξαηεγηθή ηεο αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ ζε κνλάδεο θαη δεθάδεο, φπνπ ν
ππνινγηζκφο βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε θαη ζηε ζχλζεζε ησλ φξσλ π.ρ. 8739=…80-30=50…7-7=0…50-2=48.
3. Δπέιηθηνο ππνινγηζκφο. Απαηηεί ηελ γλψζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξάμεσλ θαη
ησλ αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ, π.ρ. 87-39=…87-40=47…47+1=48
 Ο Fuson θαη ινηπνί (1997 ζ.146), θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζε ηέζζεξα
είδε:
ε απηέο φπνπ νη νπνηεζδήπνηε κεηαηξνπέο γίλνληαη κφλν ζηνλ έλα αξηζκφ θαη
έπεηηα εμειίζζεηαη αλάινγα ν ππνινγηζκφο, ζε απηέο φπνπ νη αξηζκνί-ηειεζηέο
αλαιχνληαη ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο θαη πξνζηίζεληαη μερσξηζηά νη κελ απφ ηηο
δε, ζε έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν αλσηέξσ θαη ζε απηέο φπνπ νη αξηζκνί
απινπνηνχληαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξάμεο.
 Ο Carpenter θαη ινηπνί (1997 p. 4) απνδίδνπλ κηα ηξηκεξήο θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ ζηξαηεγηθψλ: ζεηξηαθέο ή αιιεινδηαδνρηθέο φπνπ ην άζξνηζκα απνηειεί
εμαγφκελν ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο, ζπλδπαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ
μερσξηζηά, φπνπ νη κνλάδεο νη δεθάδεο, πξνζηίζεληαη μερσξηζηά θαη έπεηηα
ζπλδπάδνληαη καδί ηα αζξνίζκαηά ηνπο θαη ηεο αληηζηάζκηζεο φπνπ νη αξηζκνί
ξπζκίδνληαη έηζη ψζηε λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνχ.
 Οη Klein θαη Bein (1998) παξαζέηνπλ πέληε πξνζεγγίζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο:
1. 1010 φπνπ νη κνλάδεο θαη νη δεθάδεο δηαρσξίδνληαη θαη εμεηάδνληαη
μερσξηζηά, παξάδεηγκα 45+48 φπσο 40 + 40, 5 + 8, 80 + 13.
2. Ν10 φπνπ νη δεθάδεο ηνπ δεχηεξνπ αξηζκνχ πξνζηίζεληαη ζηνλ πξψην θαη
έπεηηα νη κνλάδεο, παξάδεηγκα 45+48 φπσο 45 + 40, 85 + 8
3. Α10 θαηά ηελ νπνία ν δεχηεξνο αξηζκφο είλαη ρσξηζκέλνο έηζη ψζηε ν πξψηνο
λα ιάβεη ην έλα κέξνο θαη λα κεηαβεί ζηελ επφκελε δεθάδα, ελψ έπεηηα ην
ππφινηπν ηνπ δεχηεξνπ αξηζκνχ, πξνζηίζεηαη, παξάδεηγκα 48+45 φπσο 48 +
2, 50 + 43
4. Ν10C θαηά ηελ νπνία ν δεχηεξνο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηελ
επφκελε δεθάδα θαη εθηειείηαη ε πξφζζεζε. Έπεηηα, ην πνζφ ηεο
ζηξνγγπινπνίεζεο αθαηξείηαη απφ ην ζχλνιν, παξάδεηγκα 45+48 φπσο
45+50, 95 – 2
5. 10s θαηά ηελ νπνία νη δεθάδεο πξνζηίζεληαη θαη ζην ζχλνιφ ηνπο πξνζηίζεηαη
κηα-κηα δηαδνρηθά νη κνλάδεο, παξάδεηγκα 45+48 φπσο 40+40, 80+8, 88+5.
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 QCA (1999) (αξρή πξνζφλησλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ), πεξηιακβάλεη
ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ ζε έλα θαηάινγν πνπ δηδάζθεηαη
ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πεξηθιείεη επίζεο ζηξαηεγηθέο
θαη άιισλ ηχπσλ φπσο ηεο αξίζκεζεο:
1. Υξήζε πνιιαπιάζησλ ηνπ 10 θαη ηνπ 100, αλαιχνληαο ηνλ έλα ή θαη ηνπο δχν
αξηζκνχο ζε κνλάδεο θαη δεθάδεο, παξάδεηγκα 23+45=40+5+20+3 ή
55+37=55+30+7=85+7
2. Γεθχξσζε κέζσ πνιιαπιάζησλ ηνπ 10, αλαιχνληαο ηνλ έλα απφ ηνπ
αξηζκνχο ζε άζξνηζκα άιισλ δχν, φπνπ ν έλαο εθ ησλ δχν απνηειεί ην πνζφ
πνπ ρξεηάδεηαη ν πξψηνο γηα λα κεηαβεί ζηελ επφκελε δεθάδα π.ρ. 57+14
φπσο 57+3+11 φπσο 57+3=60+11=71
3. Αληηζηάζκηζε, ζηξνγγπινπνηψληαο έλαλ αξηζκφ ζε έλα πνιιαπιάζην ηνπ 10
θαη αθαηξψληαο απφ ην ζχλνιν ην πνζφ ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο π.ρ.
38+69=…38+70=108-1
4. Γλσξίδνληαο ηα δηπιά αζξνίζκαηα, λα ππνινγίδνπλ άιια θνληηλά ζε απηά
αζξνίζκαηα, π.ρ. 38+35 φπσο είλαη ην 35+35 (2x35)=70+3.
πγθεληξσηηθά, έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο
ππνινγηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα επνλνκαζζνχλ «ζηξαηεγηθέο», ελζσκαηψλνληαο ηελ
επειημία θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αξηζκψλ. ηελ Οιιαλδία νη Beishuizen θαη
Anghileri, van Putten and van Mulken (1997) παξαηήξεζαλ ππνινγηζκνχο δηςήθησλ
αξηζκψλ πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκψλ ζε κέξε. Οη Cooper,
Heirdsfield θαη Irons (1996) ζηελ Απζηξαιία θαη Carroll (1996) ζηελ Ακεξηθή
παξαηήξεζαλ φηη νη καζεηέο εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή 1010, θαζφηη
νη αξηζκνί αλαιχνληαη ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο, κηα ηερληθή ε νπνία δηδάζθεηαη απφ
πνιχ λσξίο, ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο .
ηηο επξσπατθέο ρψξεο δίλεηαη έκθαζε ζηε ζηξαηεγηθή Ν10, δηφηη
ειαρηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ιάζνπο ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ εθηεινχλ
νη καζεηέο (Blote θαη ινηπνί., 2000; Heirdsfield & Cooper, 2004b; Klein &
Beishuizen, 1994; Klein, Beishuizen & Treffers, 1998). Γηα παξάδεηγκα, ελψ έλα
πξφβιεκα πνπ νδεγεί ζηελ αξηζκεηηθή πξάμε „36+27‟ κπνξεί λα ιπζεί κε ηε
ζηξαηεγηθή 1010, έλα άιιν πνπ νδεγεί ζηελ αξηζκεηηθή πξάμε 74-69, κπνξεί λα
ιπζεί κε ηε Ν10. Γηα ηνλ ηειεπηαίν ηχπν πξνβιήκαηνο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δπν
κεηνλεθηήκαηα αλ αθνινπζεζεί ε 1010: απμάλεηαη, α) ν θφξηνο εξγαζίαο ζηε κλήκε
εξγαζίαο θαη β) ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιαζψλ. ε κηα έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε (Blote θαη ινηπνί, 2000), κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνηίκεζεο
ηεο λνεξήο ζηξαηεγηθήο ζε πξνβιήκαηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, νη καζεηέο
επέιεμαλ θαηά θφξνλ ηε Ν10 θαη ζηα δπν είδε. Δθηφο απφ ηηο Ν10, 1010, κεξηθνί
εθάξκνζαλ θαη εθηέιεζαλ λνεξά, ηα βήκαηα ησλ γξαπηψλ αιγφξηζκσλ. ε απηνχο, ε
ηθαλφηεηα ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ δελ είρε
αλαπηπρζεί αξθεηά, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζηελ επηινγή κηαο φρη θαη ηφζν
απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, φπσο ζεσξείηαη (Heirdsfield & Cooper, 2004a;
Sowder, 1992). Απνηειεί έλαλ αιγφξηζκν ν νπνίνο αληηκεησπίδεη ηνπο αξηζκνχο σο
κεκνλσκέλα ςεθία θαη πηνζεηεί κηα εληαία πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
αξηζκεηηθήο πξάμεο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο (Mclellan 2001, p. 146).
ε άιιεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Carpenter, Moser 1982, Fusun
1992, Heirdsfield, & Irons 1996, Klein, & Beishuizen 2000, Λεκνλίδεο 2003) ζθνπφο
ήηαλ λα αλαγλσξηζηεί ν ηξφπνο πινπνίεζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ λνεξψλ
ππνινγηζκψλ, ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ θαη ζε άιιεο
(Heirdsfield & Cooper, 2004a) ζθνπφο ήηαλ λα βξεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη
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ρεηξηζκνχ ησλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ, ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο αξίζκεζεο, φπνπ
κάιηζηα έγηλε γλσζηφ πσο καζεηέο δίρσο ηελ ηθαλφηεηα ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζεο
ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ, νδεγνχληαλ ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ
αξηζκψλ πνπ είραλ λα ππνινγίζνπλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα εθηειέζνπλ κε ηνλ ίδην
ηξφπν ηα βήκαηα ηνπ γξαπηνχ αιγφξηζκνπ. Μάιηζηα „ηνπο ηνπνζεηνχζαλ, ηνλ έλα
θάησ απφ ηνλ άιιν, φπσο αθξηβψο, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ζην
ραξηί‟(Heirdsfield & Cooper, 2004a, ζ.453).
ηελ Αγγιία εηζήρζε ε Δζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ (DEE, 1999) κε
ζθνπφ λα παξάζρεη ππνζηήξημε ζηα ζρνιεία, ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο
απαξαίηεηεο δνκέο θαη βάζεηο γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ. Πξνηάζεθε επίζεο ε δηδαζθαιία
ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, φπνπ ην πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία ησλ
καζεκαηηθψλ πεξηιακβάλεη μερσξηζηνχο ηνκείο, αλαθέξνληαο πνηεο ζηξαηεγηθέο
απνηεινχλ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηπιά
αζξνίζκαηα, ηνλ πξνεγνχκελν θαη επφκελν φξν ησλ φκνησλ αζξνηζκάησλ, λα
ππνινγίδνπλ λνεξά 60+70=130, εμεγψληαο φηη είλαη δπν θνξέο ην 60+10,
324+58=382 φπσο 320+50=370 θαη 4+8=12).
χκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ λνεξφ
ππνινγηζκφ κηαο πξάμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο -γηα ηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο
πξάμεηο- παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Α. Πξνζζέζεηο- Αθαηξέζεηο:
1. Άκεζε αλάθιεζε ή γλσζηή πξάμε
Ολνκάδεηαη ε ζηξαηεγηθή θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ έμσ ην
απνηέιεζκα θαη ην αλαθαινχλ ακέζσο απφ ηε κλήκε καθξάο δηαξθείαο. Γηα
παξάδεηγκα, ην άζξνηζκα 70+30 κπνξεί νη καζεηέο λα ην μέξνπλ απέμσ θαη, φηαλ
ξσηεζνχλ, λα ην πνπλ ακέζσο. ηελ άκεζε αλάθιεζε εληάζζνληαη θαη νη παξαθάησ
ζηξαηεγηθέο:
1.1. Κνληά ζηα δηπιά,
φπνπ νη καζεηέο ππνινγίδνπλ κε βάζε ηα γλσζηά ζε απηνχο δηπιά
αζξνίζκαηα, γηα παξάδεηγκα: 7+6=6+6+1 ή 7+7-1. ηελ αθαίξεζε, ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ππνινγίδνπλ κε βάζε ηελ αθαίξεζε ησλ δηπιψλ
(2λ-λ). Γηα παξάδεηγκα, 9-5=4, ζχκθσλα κε 10-5=5, 5-1=4.
1.2. Κνληά ζηα δηπιά,
φπνπ νη καζεηέο ππνινγίδνπλ κε βάζε ηελ αληίζηξνθε πξφζζεζε πνπ είλαη
άζξνηζκα ησλ δηπιψλ, γηα παξάδεηγκα, 14-7=7, ζχκθσλα κε ην 7+7=14.
2. ηξαηεγηθέο κε πιηθά ή αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ(αλαθέξεηαη ζε καζεηέο
ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ).
Οη καζεηέο έρνπλ αλάγθε απφ ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξάμεηο. Υξεζηκνπνηνχλ δειαδή αληηθείκελα ή ηα δάθηπιά
ηνπο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα άκεζν κνληέιν ηεο πξάμεο ηεο πξφζζεζεο ή ηεο
αθαίξεζεο πνπ ηνπο δίλεηαη. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πξφζζεζε 2+3, ην παηδί βγάδεη θαη
κεηξάεη έλα πξνο έλα δχν δάρηπια, ζηε ζπλέρεηα βγάδεη θαη κεηξάεη άιια ηξία
δάρηπια θαη ζην ηέινο κεηξάεη, έλα πξνο έλα, απφ ηελ αξρή φια ηα δάρηπια πνπ
έβγαιε γηα λα βξεη ην απνηέιεζκα
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3. Γηαρσξηζκφο δεθάδσλ-κνλάδσλ ή 1010,
φπνπ νη καζεηέο γηα λα βξνπλ ην άζξνηζκα ή ηε δηαθνξά ππνινγίδνπλ μερσξηζηά ηηο
κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο:
3.1 Τπνινγηζκφο πξψηα ησλ δεθάδσλ θαη κεηά ησλ κνλάδσλ: νη καζεηέο, πξψηα
πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ ηηο δεθάδεο κηαο πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο θαη κεηά
επαλαιακβάλνπλ ην ίδην κε ηηο κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα: 34+25:,
30+20=50, 4+5=9, 50+9=59, 48-25: 40-20=20, 8-5=3, 20+3=23.
3.2 Τπνινγηζκφο πξψηα ησλ κνλάδσλ θαη κεηά ησλ δεθάδσλ: ν ηξφπνο απηφο
είλαη νπζηαζηηθά ε λνεξή αλαπαξάζηαζε ηνπ γξαπηνχ ηξφπνπ επίιπζεο ησλ
πξνζζέζεσλ θαη αθαηξέζεσλ. Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ πξψηα ηηο κνλάδεο
θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο δεθάδεο. Δπηιέγεηαη ζπλήζσο απφ ηνπο καζεηέο γηα
πξάμεηο ρσξίο θξαηνχκελν. Παξάδεηγκα: 43+16: 6+3=9, 40+10=50,
50+9=59, 68-37: 8-7=1, 60-30=30, 30+1=31.
3.3 Τπνινγηζκφο πξψηα ησλ δεθάδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαδνρηθά ησλ κνλάδσλ:
κε απηήλ ηε ζηξαηεγηθή νη καζεηέο ππνινγίδνπλ πξψηα ηηο δεθάδεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ηηο κνλάδεο πξψηα ηνπ πξψηνπ φξνπ ηεο πξάμεο θαη κεηά ηνπ
δεχηεξνπ φξνπ ή αληίζηξνθα. Γηα παξάδεηγκα: 37+52: 30+50=80, 80+7=87,
87+2=89, 95-34: 90-30=60, 60+5=65, 65-4=61, 37+52: 30+50=80,
80+2=82, 82+7=89, 95-34: 90-30=60, 60-4=56, 56+5=61
4. Τπνινγηζκφο κε βάζε ηνλ πξψην φξν ή Ν10,
φπνπ νη καζεηέο αλαιχνπλ ην δεχηεξν φξν ηεο πξάμεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπλ
ή αθαηξνχλ ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηνλ αξηζκφ ηνπ πξψηνπ
φξνπ. Αλάινγα κε πνηα ζεηξά θάλνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο ε ζηξαηεγηθή απηή
ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο:
4.1 1νο φξνο-κνλάδεο, δεθάδεο 2νπ φξνπ. Π.ρ.: 34+25: 34+5=39, 39+20=59, 4826: 48-6=42, 42-20=22
4.2 1νο φξνο-δεθάδεο, κνλάδεο 2νπ φξνπ. Π.ρ. 34+25: 34+20=54, 54+5=59, 4826: 48-20=28, 28-6=22
5. ηξαηεγηθή ηεο ρξήζεο ηνπ αξηζκνχ 5
Οη καζεηέο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνινγηζκνχ αλαιχνπλ (γηα παξάδεηγκα
ζηελ πξφζζεζε) ηνπο πξνζζεηένπο κε βάζε ην 5, 6+7=13, ζχκθσλα φκσο κε
5+1+5+2=13
6. ηξνγγπινπνηήζεηο ή Ν10C
Δίλαη ε πην ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη δείγκα ηεο επειημίαο πνπ κπνξεί λα
δηαθξίλεη έλαλ καζεηή ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο. Λίγνη καζεηέο ηε
ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπλήζσο ζε ππνινγηζκνχο κε θξαηνχκελα. ηε ζηξαηεγηθή απηή
νη καζεηέο θάλνπλ πξνζζαθαηξέζεηο πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο πξάμεο, έηζη ψζηε λα
πξνθχςνπλ αξηζκνί πνπ εχθνια κπνξνχλ λα ηνπο πξνζζέζνπλ ή λα ηνπο αθαηξέζνπλ.
Ζ ζηξαηεγηθή ησλ ζηξνγγπινπνηήζεσλ ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο:
6.1 Αληηζηάζκηζε: Οη καζεηέο εδψ, απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ηνλ έλα φξν ηεο πξάμε
γηα λα πξνζζέηνπλ ή λα αθαηξέζνπλ εχθνια θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ θάλνπλ
ηελ πξάμε αθαηξνχλ ή πξνζζέηνπλ ηνλ αξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. Γηα
παξάδεηγκα: 32+19: 40+19=59, 59-8=51, 47-24: 44-24=20, 20+3=23
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6.2 Ηζνζθέιηζε: Οη καζεηέο απμάλνπλ ή κεηψλνπλ αλάινγα θαη ηνπο δχν φξνπο
ηεο πξάμεο, ρσξίο λα αιιάδεη ην απνηέιεζκα, έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ
αξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο εχθνια κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνλ ππνινγηζκφ. Π.ρ.
34+25: 40+19=59, 48-26: 50-28=22
7. ηάζε ζηε δεθάδα (Α10)
Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζηελ πξάμε φηαλ θάλνπκε
λνεξνχο ππνινγηζκνχο. πσο ζηε ζηξαηεγηθή ζπζζψξεπζεο θξαηνχκε ζηαζεξφ ηνλ
πξψην φξν θαη πξνζζέηνπκε ή αθαηξνχκε κέξε απφ ην δεχηεξν φξν. Ζ ηδηαηηεξφηεηα
είλαη φηη πξνζζέηνπκε ή αθαηξνχκε ζηνλ πξψην φξν έλα ηέηνην αξηζκφ απφ ην
δεχηεξν ψζηε λα θηάζεη ζηελ πιεζηέζηεξε δεθάδα γη‟ απηφ θαη νλνκάδεηαη ζηάζε
ζηε δεθάδα, γηα παξάδεηγκα, 48 + 27 θξαηψ ηα 48 θαη πξνζζέησ 2 γηα λα γίλνπλ 50…
ηψξα απφ ηα 27 έκεηλαλ 25… 50 πνπ είρα θαη 25 είλαη 75.

8. Αξίζκεζε
Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη απφ ηηο πξψηεο πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά ζηε ζρνιηθή
ειηθία. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αθνινπζία ησλ αξηζκψλ μεθηλψληαο απφ ηνλ
πξψην φξν γηα λα αλεβνχλ (πξφζζεζε) ή λα θαηεβνχλ (αθαίξεζε) ηφζα βήκαηα φζα
ηνπο ππαγνξεχεη ν δεχηεξνο φξνο ηεο πξάμεο. Δλψ γηα ηνπο καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ
ηάμεσλ (Α΄ θπξίσο θαη Β΄ πην ζπάληα) είλαη κία ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία, ζηελ ηξίηε
ηάμε ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο θαη κφλν απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ
θαηαλνήζεη πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ησλ αξηζκψλ. Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
αξίζκεζε ζε απηήλ ηελ ειηθία ραξαθηεξίδνληαη απφ κεησκέλε επειημία ζηνπο
λνεξνχο ππνινγηζκνχο.
Αλάινγα κε ην αλ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο κνλάδεο ή δεθάδεο ζηελ
αξίζκεζε ρσξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή απηή ζε δπν ζρεηηθέο ππνθαηεγνξίεο:
8.1 Αξίζκεζε κε κνλάδεο: Π.ρ. 34+25: 34+1+1…=59, 48-26: 48-1-1….=22
8.2 Αξίζκεζε κε δεθάδεο: Π.ρ. 34+25: 34+10=44, 44+10=54, 54+5=59, 48-26:
48-10=38, 38-10=28, 28-6=22
ηηο ζηξαηεγηθέο αξίζκεζεο ηεο πξφζζεζεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη
άιιεο ππνθαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ φπσο: ηηο ζηξαηεγηθέο αξίζκεζεο φισλ θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο αξίζκεζεο απφ.
8.3 ηξαηεγηθέο „αξίζκεζεο φισλ‟
Αξηζκνχληαη έλα – έλα φια ηα βήκαηα ησλ φξσλ ηεο πξάμεο, γηα παξάδεηγκα
ζηελ πξφζζεζε 3+5, έλαο καζεηήο κπνξεί λα απαληήζεη: 1, 2, 3, …, 4, 5, 6, 7, 8. ηηο
ζηξαηεγηθέο “αξίζκεζεο απφ” γίλεηαη ζπληφκεπζε ησλ βεκάησλ ηεο αξίζκεζεο, έλαο
καζεηήο ζηελ παξαπάλσ πξφζζεζε απαληά (3), 4, 5, 6, 7, 8. Ξεθηλά δειαδή κε
δεδνκέλν ηνλ πιεζάξηζκν ηνπ πξψηνπ φξνπ θαη αλεβαίλεη ηφζα βήκαηα φζα δείρλεη ν
δεχηεξνο φξνο. Παξαηεξνχκε φηη νη ζηξαηεγηθέο “αξίζκεζεο απφ” είλαη πην
πξνρσξεκέλεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο “αξίζκεζεο φισλ”.
8.4 ηξαηεγηθέο “αξίζκεζεο απφ”
Γηαρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ηηο ζηξαηεγηθέο αξίζκεζεο απφ ηνλ
πξψην θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αξίζκεζεο απφ ηνλ κεγαιχηεξν. ηηο ζηξαηεγηθέο
αξίζκεζεο απφ ηνλ κεγαιχηεξν φηαλ ν δεχηεξνο φξνο ηεο πξφζζεζεο είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξψην γηα παξάδεηγκα 2+7, εθαξκφδεηαη άηππα ε
αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα ηεο πξφζζεζεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη νηθνλνκία
βεκάησλ.
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o ηελ πξφζζεζε 2+7 εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο:
8.4.1 Αξίζκεζε αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην
Γίλεηαη αξίζκεζε ηνπ πξψηνπ αξηζκνχ (2) αξρίδνληαο απφ ην 1 "1, 2" θαη
ζπλερίδεηαη απηή ε επζεία αξίζκεζε κέρξη ηελ αξίζκεζε θαη ηνπ δεχηεξνπ αξηζκνχ
(7) "3, 4, 5, 6, 7, 8, 9". Ζ απάληεζε είλαη ν ηειεπηαίνο αξηζκφο (9) απηήο ηεο
αξίζκεζεο.
8.4.2 Αξίζκεζε αξρίδνληαο απφ ην κεγαιχηεξν
Δθαξκφδεηαη άηππα ε αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα, δειαδή αληί λα ππνινγίζνπλ ην 2+7
ππνινγίδνπλ ην 7+2. Αξηζκνχλ φια ηα βήκαηα θαη ησλ δχν αξηζκψλ. Αξηζκνχλ κέρξη
ην κεγαιχηεξν αξηζκφ (7) αξρίδνληαο απφ ην 1 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" θαη ζπλερίδνπλ
απηή ηελ επζεία αξίζκεζε κέρξη ηελ αξίζκεζε θαη ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ (2) "8,
9". Ζ απάληεζε είλαη ν ηειεπηαίνο αξηζκφο (9) απηήο ηεο αξίζκεζεο.
o ηελ αθαίξεζε 7-3 εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο:
8.5 Αληίζηξνθε αξίζκεζε απφ
ηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχλ αληίζηξνθε
αξίζκεζε αξρίδνληαο απφ ην κεγαιχηεξν απφ ηνπο δχν φξνπο ηεο αθαίξεζεο. Σα
βήκαηα ηεο αληίζηξνθεο αξίζκεζεο είλαη ηφζα φζνο είλαη ν κηθξφηεξνο φξνο. Ο
ηειεπηαίνο αξηζκφο πνπ πξνθέξεηαη ζ' απηήλ ηελ αληίζηξνθε αξίζκεζε είλαη ε
απάληεζε. ην παξάδεηγκα, ηα παηδηά αξηζκνχλ αληίζηξνθα αξρίδνληαο απφ ην 7 θαη
θαηεβαίλνπλ 3 αξηζκνιέμεηο "(7), 6, 5, 4". Ο ηειεπηαίνο αξηζκφο ζηελ αξίζκεζε απηή
(4), είλαη ε απάληεζε.
8.6 Αληίζηξνθε αξίζκεζε κέρξη
Πξαγκαηνπνηείηαη αληίζηξνθε αξίζκεζε μεθηλψληαο απφ ην κεγαιχηεξν απφ
ηνπο δχν φξνπο κέρξη λα θηάζνπκε ζηνλ αξηζκφ πνπ εθθξάδεη ην κηθξφηεξν φξν.
Αξηζκψληαο ηα βήκαηα απηήο ηεο αξίζκεζεο βξίζθεηαη ε απάληεζε.
ην παξάδεηγκα, ηα παηδηά αξηζκνχλ αληίζηξνθα αξρίδνληαο απφ ην 7 θαη
ζπλερίδνπλ κέρξη λα θηάζνπλ ζην κηθξφηεξν αξηζκφ 3 "(7), 6, 5, 4, 3". Ζ απάληεζε
είλαη ν αξηζκφο ησλ βεκάησλ πνπ αξηζκήζεθαλ (4).
9. Γηαρσξηζκφο απφ
Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ην κεησηέν ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα ή ηα
δάθηπιά ηνπ, ζηε ζπλέρεηα δηαρσξίδνπλ απφ απηά ηνλ κηθξφηεξν φξν δειαδή ηνλ
αθαηξεηέν θαη κεηά απαξηζκνχλ φζα ζηνηρεία κέλνπλ γηα λα δψζνπλ ηελ απάληεζε
Παξάδεηγκα :"Ο Αληξέαο έρεη 3 θάξηεο. Ο Κψζηαο έρεη 5 θάξηεο. Πφζεο θάξηεο
πεξηζζφηεξεο έρεη ν Κψζηαο απφ ηνλ Αληξέα; Δδψ ην παηδί ρξεζηκνπνηψληαο
αληηθείκελα ή ηα δάθηπιά ηνπ, κεηξάεη θαη θαηαζθεπάδεη έλα ζχλνιν πνπ αληηζηνηρεί
ζην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, ην κεησηέν (5), κεηά κεηξάεη θαη απνζχξεη
ηφζα αληηθείκελα φζα δείρλεη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο (2). ην ηέινο κεηξάεη ηα
αληηθείκελα πνπ κέλνπλ (2) πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο
10. Γηαρσξηζκφο κέρξη:
Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή
„Γηαρσξηζκφο απφ‟ κε ηε δηαθνξά φηη εδψ δηαρσξίδνληαη απφ ην κεγάιν αξρηθφ
ζχλνιν ηφζα ζηνηρεία ψζηε απηά πνπ ζα κείλνπλ λα είλαη ίζα κε ην κηθξφηεξν φξν
πνπ δίλεηαη ζην πξφβιεκα. Απαξηζκψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
δηαρσξίζηεθαλ έρνπκε ηελ απάληεζε.
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ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, ην παηδί θαηαζθεπάδεη έλα ζχλνιν πνπ αληηζηνηρεί ζην
κεγαιχηεξν αξηζκφ (5) θαη κεηά απνζχξεη αληηθείκελα κέρξη λα κείλνπλ ηφζα φζα
δείρλεη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο (3). Ζ απάληεζε βξίζθεηαη κε ηελ απαξίζκεζε ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ απνζχξζεθαλ (2).
Οη παξαπάλσ δχν ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνληαη θπξίσο απφ καζεηέο ησλ
πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
11 Ννεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηππηθνχ αιγνξίζκνπ:
Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη λνεξά ε κέζνδνο ηνπ ηππηθνχ γξαπηνχ αιγνξίζκνπ ηεο
πξφζζεζεο ή ηεο αθαίξεζεο. Γειαδή ηνπνζεηνχλ ηνπο αξηζκνχο ηνλ έλα θάησ απφ
ηνλ άιινλ, φπσο ζην ραξηί, θαη εθηεινχλ ηελ πξάμε, απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά.
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Β. Πνιιαπιαζηαζκνί- Γηαηξέζεηο
1. Άκεζε αλάθιεζε (γλσζηή πξάμε)
2. Παξαγσγή πξάμεο πνιιαπιαζηαζκνχ
ε απηή ηε ζηξαηεγηθή νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ γλσζηά γηλφκελα ή αζξνίζκαηα
γηα λα παξάγνπλ ην δεηνχκελν γηλφκελν ή πειίθν. Ζ ζηξαηεγηθή έρεη ηέζζεξηο
ππνθαηεγνξίεο:
.2.1. Αλάθιεζε ηνπ αληίζηξνθνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο
απφ ηνπο καζεηέο πξνο αλαδήηεζε πειίθνπ ζηε δηαίξεζε. Οη καζεηέο
ςάρλνπλ γηα έλα πνιιαπιάζην ηνπ δηαηξέηε, πνπ λα είλαη ίζν κε ην
δηαηξεηέν. Υξεζηκνπνηείηαη θάπνηεο θνξέο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζηνπο
πνιιαπιαζηαζκνχο φηαλ γλσξίδνπλ ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα γηα ηνλ
επθνιφηεξν ππνινγηζκφ ελφο γηλνκέλνπ, γηα παξάδεηγκα 42:6: 7Υ6=42,
άξα 42:6=7, 9Υ4: 4Υ9=36 άξα 9Υ4=36
.2.2. Αλάθιεζε άιισλ γηλνκέλσλ ή γηλνκέλσλ θαη πξνζζαθαηξέζεσλ. Οη
καζεηέο αλαθαινχλ άιια γηλφκελα ή γηλφκελα θαη πξνζζαθαηξέζεηο, γηα
λα ππνινγίζνπλ ην δεηνχκελν γηλφκελν ή πειίθν. Γηα παξάδεηγκα, ζην
γηλφκελν 6X3 νη καζεηέο ππνινγίδνπλ 5X3=15, 15+3=18. ηε δηαίξεζε
54:6 ππνινγίδνπλ 10Υ6=60, 60-6=54, άξα 54:6=9
.2.3. Αλάθιεζε πξνπαίδεηαο. Οη καζεηέο απαγγέινπλ πξνθνξηθά απφ ηελ
αξρή ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο πξνπαίδεηαο.
.2.4. Αλάθιεζε πξνζζαθαηξέζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη καζεηέο
αλαθαινχλ απφ ηε κλήκε ηνπο αζξνίζκαηα ή δηαθνξέο θαη φρη γηλφκελα,
γηα λα ππνινγίζνπλ ην γηλφκελν ή ην πειίθν. Γηα παξάδεηγκα: 6Υ7,
42:7: 7+7=14, 14+14=28, 28+14=42
3. Δπαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε ή αθαίξεζε
ε απηή ηε ζηξαηεγηθή θαηαηάζζνληαη ηηο απαληήζεηο πνπ είλαη αξίζκεζε
αλά „λ‟. Γηα παξάδεηγκα ζην γηλφκελν 5Υ10 δίλεηαη ε απάληεζε 10, 20, 30, 40, 50.
Καηαηάζζνληαη επίζεο νη επαλαιακβαλφκελεο πξνζζέζεηο, γηα παξάδεηγκα ζην 6Υ4
δίλεηαη ε απάληεζε: 4+4+4+4+4+4=24. ηελ πξάμε ηεο δηαίξεζεο νη καζεηέο
ππνινγίδνπλ ην πειίθν κε επαλαιακβαλφκελεο πξνζζέζεηο ή αθαηξέζεηο. Π.ρ. 12:3:
12-3=9, 9-3=6, 6-3=3, 3-3=0
4. Δπαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε ή αθαίξεζε κε δάρηπια ή αληηθείκελα
Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα δάρηπιά ηνπο ή αληηθείκελα (λνεξά) γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην 2Υ7
ρξεζηκνπνηνχλ ηα δάρηπιά ηνπο γηα λα πξνζζέζνπλ 7 θαη 7 δάρηπια ή αλεβαίλνπλ 7
βήκαηα (πάιη κε ηα δάρηπια) απφ ην 7. Γειαδή, κε ηα δάρηπια ή κε ηα αληηθείκελα
εθηεινχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξφζζεζεο «απαξίζκεζε φισλ ή επαλαξίζκεζε».
Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε σο δηπιαζηαζκφ γηα λα
βξνπλ έλα γηλφκελν. ε πεξίπησζε δηαίξεζεο φπσο 12:3 ζρεκαηίδνπλ λνεξή
παξάζηαζε, γηα παξάδεηγκα 12 κήια θαη 3 παηδηά. ηε ζπλέρεηα εθηεινχλ
επαλαιακβαλφκελεο αθαηξέζεηο, (γηα λα κνηξάζνπλ ηα κήια ζηα παηδηά) 12-4-4-4 ή
δνθηκάδνπλ λα αξηζκήζνπλ κε ηα δάρηπια.
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5. ηξαηεγηθέο ηνπ δηαζπαζκέλνπ αξηζκνχ
Οη καζεηέο δηαζπνχλ ηνλ έλα ή θαη ηνπο δχν αξηζκνχο ζε κνλάδεο θαη
δεθάδεο. Μπνξνχλ λα ηνπο δηαζπάζνπλ θαη ζε αξηζκνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηηο
πξνεγνχκελεο ηάμεηο, γηα παξάδεηγκα:
 ζην 12Υ18, 18Υ10=180, 18Υ2=36, 180+36=216
 ζην 50Υ46, 46Υ5=230 θαη 230Υ10=2300 ή πξνζηίζεηαη έλα κεδεληθφ
ή (10Υ46)Υ5=460Υ5=2300
β) 10Υ46=460, 20Υ46=920, 920+920+460=2300
6. ηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο
ηηο ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο ππάξρνπλ δπν ππνθαηεγνξίεο :
6.1 Ρχζκηζε ελφο αξηζκνχ
Οη καζεηέο ξπζκίδνπλ ηνλ έλα απφ ηνπο δχν αξηζκνχο, πξνο ηα επάλσ ή πξνο
ηα θάησ ψζηε λα πάξεη ηελ ηηκή ηεο πιεζηέζηεξεο δεθάδαο. γηα παξάδεηγκα ζην
γηλφκελν 8Υ99
α) 8Υ100=800, 800-8=792
β) 10Υ99=990, 990-99=891, 891-99=792
6.2 Ρχζκηζε θαη ησλ δχν αξηζκψλ.
Οη καζεηέο ξπζκίδνπλ ηνπο δχν αξηζκνχο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ν έλαο λα
δηπιαζηαζηεί θαη ν άιινο λα δηρνηνκεζεί, γηα παξάδεηγκα:
 5Υ12, (5Υ2)x(12/2)=60
 8Υ25, 8Υ25=4Υ50=200
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (1 θαη 2) παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζηξαηεγηθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ
Πίνακαρ 1: Οι ζηπαηηγικέρ ηυν μαθηηών ζηιρ νοεπέρ πποζθέζειρ και αθαιπέζειρ
ΠΡΟΘΔΔΗ - ΑΦΑΗΡΔΔΗ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ
1

Άκεζε αλάθιεζε (γλσζηή πξάμε)
1.1. Κνληά ζηα δηπιά,
1.2. Κνληά ζηα δηπιά,

2

ηξαηεγηθέο κε πιηθά ή
αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ

3

Γηαρσξηζκφο Γεθάδσλ-Μνλάδσλ ή
1010

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ-ΔΠΔΞΖΓΖΖ
Αλάθιεζε απνηειέζκαηνο απφ ηε κλήκε καθξάο δηάξθεηαο
νη καζεηέο ππνινγίδνπλ κε βάζε ηα γλσζηά ζε απηνχο
δηπιά αζξνίζκαηα 7+6=6+6+1 ή 7+7-1.
9-5=4, ζχκθσλα κε 10-5=5, 5-1=4
Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ κε βάζε ηελ αληίζηξνθε
πξφζζεζε πνπ είλαη άζξνηζκα ησλ δηπιψλ, γηα
παξάδεηγκα, 14-7=7, ζχκθσλα κε ην 7+7=14
2+3,θαηακέηξεζε έλα πξνο έλα δχν δάρηπια, ζηε ζπλέρεηα
θαηακέηξεζε ηξία δάρηπια θαη ζην ηέινο θαηακέηξεζε
φια ηα δάρηπια γηα ην απνηέιεζκα

3.1 Γεθάδεο-Μνλάδεο

34+25:30+20=50, 4+5=9, 50+9=59,
48-26: 40-20=20,
8-6=2, 20+2=22

3.2 Μνλάδεο-Γεθάδεο

34+25:4+5=9,30+20=50, 50+9=59
48-26: 8-6=2, 40-20=20, 20+2=22

3.3 Γεθάδεο-Γηαδνρηθά Μνλάδεο

34+25:30+20=50, 50+4=54, 54+5=59
48-26: 40-20=20, 20-6=14, 14+8=22
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4

5
6

Τπνινγηζκφο κε βάζε ηνλ πξψην φξν
ή Ν10 (ζηξαηεγηθή ζπζζψξεπζεο)
4.1 1νο φξνο-κνλάδεο, δεθάδεο 2νπ
φξνπ

34+25:34+5=39,39+20=59
48-26: 48-6=42, 42-20=22

4.2 1νο φξνο-δεθάδεο, κνλάδεο 2νπ
φξνπ

34+25:34+20=54, 54+5=59
48-26: 48-20=28, 28-6=22

ηξαηεγηθή ηεο ρξήζεο ηνπ αξηζκνχ
5
ηξνγγπινπνηήζεηο ή Ν10C
6.1 Αληηζηάζκηζε
6.2 Ηζνζθέιηζε

7

ηάζε ζηε δεθάδα Α10

8

Αξίζκεζε

10

34+25: 35+25=60, 60-1=59
48-26: 50-26=24, 24-2=22
34+25:40+19=59 48-26:
50-28=22
38 + 25=63.., 30+20 = 50 . . 58+2= 60 . . .60+3=63

8.1 Με κνλάδεο

34+25: 34+1+1...=59, 48-26:
48-1-1....=22

8.2 Με δεθάδεο

34+25:34+10=44, 44+10=54, 54+5=59
48-26: 48-10=38,
38-10=28, 28-6=22

8.3 αξίζκεζεο φισλ

9

6+7=13, φπσο 5+1+5+2=13

αξηζκνχληαη έλα – έλα φια ηα βήκαηα ησλ
φξσλ ηεο πξάμε, 3+5 1, 2, 3, …, 4, 5, 6, 7, 8

8.4.1 ηνλ πξψην 2+7, "1, 2", "3, 4, 5, 6, 7, 8, 9"
8.4 αξίζκεζεο
απφ
8.4.2 ηνλ κεγαιχηεξν 2+7=7+2, "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7", "8, 9"
αξηζκνχλ αληίζηξνθα αξρίδνληαο απφ ην 7 θαη
8.5 Αληίζηξνθε αξίζκεζε απφ θαηεβαίλνπλ 3 ,"(7), 6, 5, 4". Ο ηειεπηαίνο αξηζκφο (4),
είλαη ε απάληεζε
αληίζηξνθε αξίζκεζε μεθηλψληαο απφ ην κεγαιχηεξν
8.6 Αληίζηξνθε αξίζκεζε κέρξη κέρξη λα θηάζνπκε ζηνλ αξηζκφ πνπ εθθξάδεη ην
κηθξφηεξν φξν"(7), 6, 5, 4, 3".
θαηαζθεπάδνπλ ην κεησηέν ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα
ή ηα δάθηπιά ηνπ, ζηε ζπλέρεηα δηαρσξίδνπλ απφ απηά ηνλ
Γηαρσξηζκφο απφ
κηθξφηεξν φξν δειαδή ηνλ αθαηξεηέν θαη κεηά
απαξηζκνχλ φζα ζηνηρεία κέλνπλ γηα λα δψζνπλ ηελ
απάληεζε
θαηαζθεπή ελφο ζχλνιν πνπ αληηζηνηρεί ζην κεγαιχηεξν
αξηζκφ (π.ρ.5) θαη κεηά απφζπξζε αληηθεηκέλσλ κέρξη λα
1
Γηαρσξηζκφο κέρξη:
κείλνπλ ηφζα φζα δείρλεη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο (π.ρ.3). Ζ
απάληεζε βξίζθεηαη κε ηελ απαξίζκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ
πνπ απνζχξζεθαλ (π.ρ.2).
1 εηθφλα ηνπ αιγφξηζκνπ κε
Ννεηηθή
κνιχβη θαη ραξηί

θέθηνληαη θαη εθηεινχλ λνεξά ηε κέζνδν ηνπ ηππηθνχ
γξαπηνχ αιγνξίζκνπ

11
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Πίνακαρ 2: Οι ζηπαηηγικέρ ηυν μαθηηών ζηοςρ νοεπούρ πολλαπλαζιαζμούρ και διαιπέζειρ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΗ-ΓΗΑΗΡΔΔΗ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ

1 Άκεζε αλάθιεζε (γλσζηή πξάμε)
2 Παξαγσγή πξάμεο πνιιαπιαζηαζκνχ
2.1 Αλάθιεζε ηνπ
6X3: 3X6=18
αληίζηξνθνπ
18:6: 3X6=18
πνιιαπιαζηαζκνχ
2.2 Αλάθιεζε άιισλ γηλνκέλσλ ή 6X3: 5X3=15, 15+3=18
γηλνκέλσλ θαη πξνζζαθαηξέζεσλ
18:6: 4X6=24, 24-6=18
2.3 Αλάθιεζε πξνπαίδεηαο

6X3: 1X3=3, 2X3=6, 3X3=9, 4X3=12, 5X3=15, 6X3=18
18:6= 1X6=6, 2X6=12, 3X6=18

2.4 Αλάθιεζε πξνζζαθαηξέζεσλ

6X3:3+3=6,6+6=12, 12+6=18
18:6: 6+6=12, 12+6=18

3 Δπαλαιακβαλφκελε
αθαίξεζε

πξφζζεζε

4 Δπαλαιακβαλφκελε
πξφζζεζε
αθαίξεζε κε δάρηπια ή αληηθείκελα
5 ηξαηεγηθέο
αξηζκνχ

ηνπ

ή 6Υ3:3+3=6,6+3=9,9+3=12,12+3=15, 15+3=18
18:6: 18-6=12, 12-6=6, 6-6=0
ή

δηαζπαζκέλνπ Οη καζεηέο δηαζπνχλ ηνλ έλα ή θαη ηνπο δχν αξηζκνχο ζε
κνλάδεο θαη δεθάδεο.
Π.ρ. ζην 12Υ18
18Υ10=180, 18Υ2=36, 180+36=216

6 ηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο
6.1 Ρχζκηζε ελφο αξηζκνχ

Οη καζεηέο ξπζκίδνπλ ηνλ έλα απφ ηνπο δχν αξηζκνχο, πξνο
ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ ψζηε λα πάξεη ηελ ηηκή ηεο
πιεζηέζηεξεο δεθάδαο
α) 8Υ100=800, 800-8=792
β) 10Υ99=990, 990-99=891, 891-99=792

6.2Ρχζκηζε θαη ησλ δχν αξηζκψλ

Οη καζεηέο ξπζκίδνπλ ηνπο δχν αξηζκνχο κε ηέηνηνλ ηξφπν
ψζηε ν έλαο λα δηπιαζηαζηεί θαη ν άιινο λα δηρνηνκεζεί.
Π.ρ. ζην 5Υ12
(5Υ2)x(12/2)=60
Π.ρ. ζην 8Υ25
8Υ25=4Υ50=200
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6. H ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΝΟΔΡΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΑΓΓΛΗΑ
Μέζα απφ ηελ εμέιημε ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ,
παξνπζηάδνληαη θαη επηζεκαίλνληαη νη ζηξαηεγηθέο, νη κέζνδνη θαη νη πξνζεγγίζεηο
ησλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λνεξά ζηελ πινπνίεζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ,
ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη
ζηελ Αγγιία. Λακβάλνληαο ππφςε ηε βαζκηαία πξφνδν ηνπο απφ ηελ πξψηε σο θαη
ηελ έθηε ηάμε, απφ ην πξψην έσο θαη ην έθην έηνο θνίηεζεο αληίζηνηρα,
πξαγκαηνπνηείηαη κία παξάζεζε κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δπν ρσξψλ γηα ηνπο
λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο.
Γηα ηελ Διιάδα, ην πεξηερφκελν -γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη ηηο
πξάμεηο- αληιήζεθε απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη
απφ ην δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, γηα ηα καζεκαηηθά ζηνπο
άμνλεο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ „αξηζκνί θαη πξάμεηο‟ θαζψο θαη „κεηξήζεηο‟. Γηα
ηελ Αγγιία θαη γηα ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν, σο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη άμνλεο
ηνπ „πιαηζίνπ γηα ηε δηδαζθαιία γηα ηα καζεκαηηθά‟, „ππνινγηζκνί, αξηζκνί θαη
ζπζηήκαηα αξίζκεζεο‟ ζηα βαζηθά επίπεδα 1 θαη 2, θαζψο θαη ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ
πνπ παξέρεηαη ζηα ζρνιεία ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ην εζληθφ πξφγξακκα γηα ηνλ
αξηζκεηηζκφ, κε ηίηιν: „Γηδάζθνληαο ζηξαηεγηθέο λνεξψλ ππνινγηζκψλ: νδεγίεο γηα
ηνπο δαζθάινπο ζηα βαζηθά επίπεδα 1 θαη 2‟ („Teaching mental calculations
strategies: guidance for teachers at key stage 1 and 2‟). Δθδφζεθε απφ ηελ ππεξεζία
πξνζφλησλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (QCA) θαη πεξηγξάθεη ηηο πξνζεγγίζεηο ππφ
ηε κνξθή ζηφρσλ ζηε δηδαζθαιία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο
δεκηνπξγψληαο ηξεηο θαηεγνξίεο: α) άκεζε αλάθιεζε (rapid recall), β) λνεξέο
ζηξαηεγηθέο (mental strategies), φπνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη γ)
λνεξνί ππνινγηζκνί (mental calculations), φπνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί
λα ηνπο εθηεινχλ. Δπίζεο δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ηα εηήζηα πξνγξάκκαηα
δηδαζθαιίαο γηα φια ηα έηε θνίηεζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Αγγιία.
Απνηειεί έλαλ αλαιπηηθφ νδεγφ κε ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο ησλ
καζεκαηηθψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε γλσζηηθφ άμνλα ηνπ „πιαηζίνπ γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ‟.
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6.1 ύγθξηζε θαη εληνπηζκόο ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη ησλ κεζόδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ θαη
ησλ ππνινγηζκώλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηηο επηκέξνπο ηάμεηο
Διιάδα
Α’ Σάμε
Οη καζεηέο:
 πγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο ζπιινγέο δηαθξηηψλ αληηθεηκέλσλ µε ζηφρν ηε
ρξήζε αξηζκεηηθψλ (απαξίζκεζε) ή αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα δηαδηθαζηψλ.
 Απαγγέιινπλ πξνθνξηθά 2-2 ηελ αθνινπζία ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10.
 Απαγγέιινπλ πξνθνξηθά 1-1 ηελ αθνινπζία ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10.
 Υξεζηκνπνηνχλ ηελ αξηζκνγξακκή.
 Απαξηζκνχλ ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κέρξη 10 αληηθείκελα
 Βξίζθνπλ ηνλ πξνεγνχκελν θαη ηνλ επφκελν ελφο αξηζκνχ ζε αξηζκνχο κέρξη
ην 10
 Αλαγλσξίδνπλ γξήγνξα πνζφηεηεο µε δνκεκέλε κνξθή ελφο, δχν θαη ηξηψλ
ζηνηρείσλ (άκεζε εθηίκεζε).
 Ολνκάδνπλ θαη αξηζκνχλ κέρξη ην 100.
 ρεκαηίδνπλ απιά γεσκεηξηθά κνηίβα θαη αξηζκεηηθά αλεβαίλνληαο ή
θαηεβαίλνληαο 2-2 κέρξη ην 20.
 Αλαιχνπλ ζε αζξνίζκαηα ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 5.
 Αλάιπζε ηεο δεθάδαο ζε επηκέξνπο αζξνίζκαηα.
 Τπνινγίδνπλ αζξνίζκαηα κέρξη ην 5.
 Αλαπαξηζηάλνπλ µε πνζφηεηεο θαη λα αλαιχνπλ ηνπο αξηζκνχο απφ ην 6
κέρξη ην 10 µε βάζε ηελ πεληάδα θαη ηα δηπιά (λ + λ).
 Δπαιεζεχνπλ απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο ηεο πξφζζεζεο µε ηελ αθαίξεζε θαη
ηεο αθαίξεζεο µε ηελ πξφζζεζε(Αληίζηξνθεο πξάμεηο)
 Μεηξνχλ πξνθνξηθά 5-5 θαη 10-10 κέρξη ην 20.
 πγθξίλνπλ αξηζκνχο κεηαμχ ηνπο
 Κάλνπλ πξνζζέζεηο µε αξηζκνχο κέρξη ην 10, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηπιά θαη
ηελ πεληάδα.
 Υξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκψλ, κέζα απφ ηνπο
νπνίνπο αλαδεηθλχεηαη ε αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα.
 Διέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα πξνζζέζεσλ ή αθαηξέζεσλ µε ηελ αληίζηξνθε
πξάμε ηνπο.
 Μεηξνχλ πξνθνξηθά 10-10 κέρξη ην 50 θαη κεηά κέρξη ην 100.
 Βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηεο πξφζζεζεο λα Υξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο φπσο:
8+5=(8+2)+3=10+3=13
8+7=8+(8-1)=(8+8)-1=16-1=15
 Υξεζηκνπνηνχλ ηε δεθαδηθή κνξθή θαη ππνινγίδνπλ: α) ην άζξνηζκα θαη β)
ηε δηαθνξά δχν αξηζκψλ.
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Αγγιία
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα είδε ησλ
ζηξαηεγηθψλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο, αθφκα θαη ησλ ηππηθψλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ
ηπρφλ παξαιείςεηο θαη παξεξκελείεο θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Year 1
 Γξήγνξε Αλάθιεζε
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα αλαθαινχλ άκεζα:
 ια ηα δεχγε αξηζκψλ πνπ ην άζξνηζκά ηνπο είλαη 10 (γηα παξάδεηγκα, 3+7)
 αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο κε φια ηα ςεθία πνπ κέρξη ην
5
 Σα δηπιά αζξνίζκαηα ησλ ςεθίσλ 1,2,3,4,5.
 Ννεξέο ηξαηεγηθέο
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο,
θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο:
 Αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα πίζσ θαηά κνλάδεο θαη δεθάδεο.
 Αλαδηάηαμε αξηζκψλ ζε έλαλ ππνινγηζκφ.
 Έλαξμε γεθχξσζεο κε ην 10 θαη αξγφηεξα κε ην 20 θαηά ηελ πξφζζεζε
κνλνςήθησλ αξηζκψλ.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
θαηά ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε δχν κνλνςήθησλ αξηζκψλ.
 Πξφζζεζε ηεο κνλάδαο ζην 9 γηα λα εθηειέζνπλ πξάμεηο κε ην 10 θαη έπεηηα
αθαίξεζή ηεο απφ ην απνηέιεζκα.
 Αλαγλψξηζε θαη παξαγσγή ησλ γεηηνληθψλ δηπιάζησλ απφ ήδε γλσζηά.
 Υξήζε γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ ππνινγηζκψλ γηα άιινπο παξφκνηνπο.
 Ννεξνί Τπνινγηζκνί
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ππνινγίδνπλ λνεξά:
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε κνλνςήθησλ αξηζκψλ φπνπ ην απνηέιεζκά ηνπο, είλαη
κηθξφηεξν ηνπ 10.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε κνλνςήθησλ αξηζκψλ ζην ή απφ ην 10.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε κνλνςήθησλ αξηζκψλ ζηνπο ή απφ αξηζκνχο κεηαμχ
13 έσο 19, δίρσο λα μεπεξάζεη ην απνηέιεζκα ην 10 ή ην 20
 Σα δηπιάζηα φισλ ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10, γηα παξάδεηγκα 8+8 ή ην
δηπιάζην ηνπ 6.
6.1.1 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο λνεξνύο ππνινγηζκνύο θαη ζηηο πξάμεηο
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ζηελ Α’ ηάμε – Year 1
Σφζν νη έιιελεο καζεηέο φζν θαη νη άγγινη ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα, ππνινγίδνπλ
κε ηε βνήζεηα ησλ δηπιψλ αζξνηζκάησλ (8+7, φπσο 8+(8-1)=16-1=15),
ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο πξάμεηο ηνπο ηε γεθχξσζε κε ην 10 (ζηελ Αγγιία ρξεζηκνπνηνχλ
θαη ηε γεθχξσζε κε ην 20). ηελ Διιάδα ππνινγίδνπλ θαη αλαιχνπλ ζε αζξνίζκαηα
ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 5 θαη έπεηηα ην 10, φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ βνεζεηηθά ηε βάζε
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ηνπ αξηζκνχ 5 (ζηξαηεγηθή ηεο ρξήζεο ηνπ αξηζκνχ 5) θαζψο θαη ηα δηπιά
αζξνίζκαηα. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηελ Αγγιία. Οη καζεηέο αξρηθά
ππνινγίδνπλ θαη αλαθαινχλ αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο κε φια
ηα ςεθία κέρξη ην 5, έπεηηα εθηεινχλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κνλνςήθησλ
αξηζκψλ κε απνηέιεζκα κέρξη ην 10. Οη καζεηέο θαη ησλ δπν ρσξψλ πξνζζέηνπλ θαη
αθαηξνχλ κνλνςήθηνπο αξηζκνχο: α) ζην 10 ή απφ ην 10, β) ζηνπο ή απφ ηνπο
αξηζκνχο κεηαμχ 13 έσο 19 δίρσο λα μεπεξάζεη ην απνηέιεζκα ην 10 ή ην 20.
Υξεζηκνπνηνχλ ηα δηπιάζηα φισλ ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10, αξηζκνχλ πξνο ηα επάλσ
ή πξνο ηα πίζσ θαηά κνλάδεο θαη θαηά δεθάδεο, εθαξκφδνπλ γλσζηέο δηαδηθαζίεο
ππνινγηζκνχ γηα άιινπο παξφκνηνπο (4+2, 14+2). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πξφζζεζεο ηεο
κνλάδαο ζην 9 γηα επθνιφηεξε εθηέιεζε πξάμεσλ (κε ην 10 πιένλ) θαη έπεηηα
αθαίξεζεο ηεο απφ ην απνηέιεζκα (πξψηκε κνξθή αληηζηάζκηζεο – N10c), θάλεη ηελ
εκθάληζε ηεο ζην αγγιηθφ ζχζηεκα . Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
(δεθάδεο θαη κνλάδεο) θαη ησλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πξάμεσλ πξφζζεζεο θαη
αθαίξεζεο σο αληίζηξνθεο πξάμεηο, απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν γηα ηνπο καζεηέο ησλ
δπν ρσξψλ, κάιηζηα ζηελ Διιάδα ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζζέζεσλ θαη
αθαηξέζεσλ ειέγρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο κε ηηο αληίζηξνθεο πξάμεηο (επαιήζεπζε).
Άιια είδε θνηλψλ λνεξψλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ είλαη ε „άκεζε εθηίκεζε‟, ε
αλαγλψξηζε δειαδή πνζνηήησλ κε δνκεκέλε κνξθή ελφο, δπν θαη ηξηψλ ζηνηρείσλ
θαη ε εχξεζε ησλ επφκελσλ θαη πξνεγνχκελσλ φξσλ ελφο αξηζκνχ, κεγέζνπο κέρξη
ην 10, κε κεγαιχηεξε εθαξκνγή φκσο ζηελ Διιάδα.
Διιάδα
Β’ Σάμε
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηε λέα ηάμε είλαη ε ελεξγνπνίεζε, ε
εθαξκνγή θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ήδε απνθηεκέλσλ γλψζεσλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ λέσλ ελλνηψλ.
Οη καζεηέο:
 Αξηζκνχλ θαη νλνκάδνπλ ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο κέρξη ην 1.000.
 Αλαιχνπλ ηξηςήθηνπο αξηζκνχο
σο άζξνηζκα κνλάδσλ, δεθάδσλ
εθαηνληάδσλ.
 Γηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή αμία ζέζεο ησλ ςεθίσλ (κνλάδεο, δεθάδεο,
εθαηνληάδεο).
 πγθξίλνπλ δχν θπζηθνχο αξηζκνχο .
 Γηαηάζζνπλ θπζηθνχο αξηζκνχο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα εληνπίδνπλ
ζέζεηο άιισλ ζηελ αξηζκνγξακκή.
 Παξεκβάιινπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αξηζκνχο αλάκεζα ζε δχν άιινπο,
εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ.
 Αλαγλσξίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη επεθηείλνπλ αξηζκεηηθά θαη γεσκεηξηθά
κνηίβα (ζρεκαηηζκφο αξηζκεηηθψλ κνηίβσλ αλεβαίλνληαο ή θαηεβαίλνληαο 22, 3-3, 5-5 θαη 10-10 κέρξη ην 100).
 Δθηεινχλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κνλνςήθησλ αξηζκψλ µε βάζε ηα
δηπιά, ηελ πεληάδα θαη ηε δεθάδα, λνεξά [ρξήζε ησλ δηπιψλ ςεθίσλ π.ρ. ην
9+8 ην ππνινγίδνπλ σο 1+8+8, πέξαζκα απφ ηε δεθάδα π.ρ. 9+8=(9+1)+7),
επηζηξνθή ζην πέληε π.ρ. 9+8=(5+4)+(5+3)].
 Γηαθξίλνπλ φηη ε πξφζζεζε θαη ε αθαίξεζε είλαη αληίζηξνθεο πξάμεηο θαη
εμνηθεηψλνληαη µε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο.
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 Αλαιχνπλ ηνπο αξηζκνχο
ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο, γηα
παξάδεηγµα:30+20=50, 23+15=10+10+3+10+5, 18-3=10+8-3.
 Τπνινγίδνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο µε πνιιαπιάζηα ηνπ 10 (γηα
παξάδεηγκα 78+10, 207-10, 600-400).
 Αθαηξνχλ, π.ρ. 25-19, µε ηε κέζνδν ηνπ ζπκπιεξψκαηνο (πφζα ζέισ απφ ην
19 κέρξη ην 25).
 Καηαλννχλ ηελ πξάμε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ σο επαλαιακβαλφκελε
πξφζζεζε.
 Δμνηθεηψλνληαη ζε πξψηε θάζε µε ηε ζπλήζε πξνθνξηθή πξαθηηθή ηνπ
λνεξνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (πξνπαίδεηα).
 Γλσξίζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο
εθηέιεζεο ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο (αληηκεηαζεηηθή θαη πξνζεηαηξηζηηθή
ηδηφηεηα ηνπ γηλφκελνπ, σο πξνο ηελ πξφζζεζε θαη αθαίξεζε).
 πλδένπλ ηελ έλλνηα ηνπ δηακεξηζκνχ (κεξηζκνχ), κε ηε δηαίξεζε.
Αγγιία
Year 2
 Γξήγνξε Αλάθιεζε
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα αλαθαινχλ άκεζα:
 Αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο κε αξηζκνχο κέρξη ην 10.
 ινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ αξηζκψλ πνπ δίλνπλ άζξνηζκα 20 (17+3,13+7).
 ινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ δεπγαξηψλ ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 10 πνπ
δίλνπλ άζξνηζκα 100, γηα παξάδεηγκα, 30+70
 Αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ, πίλαθεο πξνπαίδεηαο ηνπ 2 θαη 10αληίζηνηρα αξηζκεηηθά γεγνλφηα δηαίξεζεο.
 Αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ κέρξη ην γηλφκελν 5Υ5 (γηα
παξάδεηγκα, 4Υ3).
 Σα δηπιά φισλ ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10 θαη ηα αληίζηνηρα κηζά ηνπο.
 Ννεξέο ηξαηεγηθέο
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαθάησ
ζηξαηεγηθέο, θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο:
 Αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ ρξεζηκνπνηψληαο δεθάδεο.
 Δχξεζε ηεο δηαθνξάο κεηξψληαο πξνο ηα επάλσ απφ ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ
ζηνλ κεγαιχηεξν.
 Αλαδηάηαμε ησλ αξηζκψλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Πξφζζεζε ηξηψλ κηθξψλ αξηζκψλ, μεθηλψληαο κε ηνλ κεγαιχηεξν, θαη εχξεζε
ηνπ δεχγνπο πνπ δίλεη άζξνηζκα 10.
 Αλάιπζε ηεο πξφζζεζεο ζε επηκέξνπο αζξνίζκαηα δεθάδσλ θαη κνλάδσλ θαη
έπεηηα επαλππνινγηζκφ ηνπο.
 Γεθχξσζε κέζσ ηνπ 10 ή ηνπ 20.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
γηα ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε δχν αξηζκψλ.
 Γηάζπαζε ησλ αξηζκψλ 6,7,8 θαη 9 ζε άζξνηζκα κε βάζε ην 5.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε ηνπ 9,19,11 ή 21 κε ζηξνγγπινπνίεζε ή αληηζηάζκηζε.
 Αλαγλψξηζε, πξνζδηνξηζκφο ησλ παξάγσγσλ δηπιαζίσλ (2-4,4-8,8-16).
 Υξήζε γλσζηψλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ γηα άιινπο παξφκνηνπο.
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 Υξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο
αθαίξεζεο.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ δηαίξεζε κε ην 2,ην 5 ή ην 10.
 Υξήζε ησλ δηπιάζησλ θαη ησλ κηζψλ θαη ηνπ ππνδηπιαζηαζκνχ σο ην
αληίζεην ηνπ δηπιαζηαζκνχ.
 Ννεξνί Τπνινγηζκνί
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ππνινγίδνπλ λνεξά:
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε κνλνςήθηνπ αξηζκνχ ζε ή απφ
νπνηνδήπνηε δηςήθην, ρσξίο ην απνηέιεζκα λα κεηαβαίλεη ζηελ ακέζσο
επφκελε ή πξνεγνχκελε δεθάδα.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε κνλνςήθηνπ αξηζκνχ ζε ή απφ έλα
πνιιαπιάζην ηνπ 10, γηα παξάδεηγκα: 60+5,80-7.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ κεηαμχ ησλ 13 έσο ην 19, ζε
νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ, ρσξίο ην απνηέιεζκα λα κεηαβαίλεη ζηελ
επφκελε ή πξνεγνχκελε δεθάδα (γηα παξάδεηγκα: 23+14, 48-13).
 Δχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε νπνηνδήπνηε δηςήθην
πνιιαπιάζην ηνπ 10, ψζηε λα δίλεη απνηέιεζκα 100 γηα παξάδεηγκα:
70+?=100
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε ελφο πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10 ζε ή απφ έλα νπνηνδήπνηε
δηςήθην αξηζκφ, δίρσο ην απνηέιεζκα λα μεπεξλά ην 100, γηα παξάδεηγκα:
47+30, 82-50.
 Αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ απφ έλα νπνηνδήπνηε άιιν
δηςήθην, φηαλ ε δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ 10, γηα παξάδεηγκα:78-71, 5248.
 Δχξεζε ησλ δηπιάζησλ φισλ ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 15, γηα παξάδεηγκα: ην
δηπιάζην ηνπ 14.
 Δχξεζε ησλ δηπιάζησλ ησλ πνιιαπιάζησλ ηνπ 5 κέρξη ην 50, γηα παξάδεηγκα:
ην δηπιάζην ηνπ 35.
 Δχξεζε ησλ κηζψλ ησλ πνιιαπιάζησλ ηνπ 10 κέρξη ην 100, γηα παξάδεηγκα:
ην ½ ηνπ 50.
6.1.2 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο λνεξνύο ππνινγηζκνύο θαη ζηηο πξάμεηο
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ζηε Β’ Σάμε – Year 2
ηε B‟ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζην Year 2 αληίζηνηρα ηζρχνπλ νη
νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηεο Α‟ ηάμεο θαη Year 1 θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ λέα
θνηλά δεδνκέλα πνπ εμειίζζνπλ ηα πξνεγνχκελα, νη καζεηέο: αλαγλσξίδνπλ θαη
θαηαλννχλ ηε ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ (εθαηνληάδεο-δεθάδεο-κνλάδεο),
εμνηθεηψλνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ (πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο σο
αληίζηξνθεο πξάμεηο), αληηιακβάλνληαη ηελ πξάμε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ σο
επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε θαη ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηνπ κεξηζκνχ κε ηε δηαίξεζε,
εμνηθεηψλνληαη κε ηελ πξνθνξηθή πξαθηηθή ηνπ λνεξνχ πνιιαπιαζηαζκνχ,
αλαθαιψληαο ηα αξηζκεηηθά γεγνλφηα γηα ηνπο αξηζκνχο 5,10,2,4,8,3,6,7,9,11.
Αξηζκνχλ πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ ρξεζηκνπνηψληαο κνλάδεο ή δεθάδεο,
αλαθαινχλ ηα δηπιά φισλ ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10 θαη ηα αληίζηνηρα κηζά ηνπο
(δηπιαζηαζκφο – ππνδηπιαζηαζκφο), ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεξή ζηξαηεγηθή „1010‟,
αλαιχνπλ ζε εθαηνληάδεο, δεθάδεο, κνλάδεο θαηά ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε
δηςήθησλ ή ηξηςήθησλ, ζηξνγγπινπνίεζε θαη αληηζηάζκηζε ζηελ πξφζζεζε ή
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αθαίξεζε ηνπ 9,19,11,21, αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε ζεζηαθή αμία ησλ
ςεθίσλ θαη ηα γλσζηά αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πξάμεηο πιένλ θαη ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο κε ην 2,5 θαη ην 10.
Γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο
ππνινγηζκνχο ηεο Α‟ ηάμεο, ηα θνηλά κε ην Year 1, ηα θνηλά κε ην Year 2 θαη θάπνηα
επηπιένλ φπσο, νη καζεηέο: παξεκβάιινπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αξηζκνχο αλάκεζα
ζε δπν άιινπο εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ, εθηεινχλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο
λνεξά κε βάζε ηα δηπιά ηελ πεληάδα θαη ηε δεθάδα (εκθαλίδεηαη ε ζηξαηεγηθή
„πέξαζκα ζηε δεθάδα), ππνινγίδνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κε πνιιαπιάζηα ηνπ
10 (γηα παξάδεηγκα, 78+10, 207-10, 600-400), εμειίζζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθηέιεζεο ηεο αξηζκεηηθήο
πξάμεο (αληηκεηαζεηηθή θαη πξνζεηαηξηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ γηλνκέλνπ σο πξνο ηελ
πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε).
ηελ Αγγιία ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηνπ
Year 1, ηα θνηλά κε ηελ Α΄ Σάμε, ηα θνηλά κε ηε Β‟ θαη επηπιένλ: νη καζεηέο,
αλαθαινχλ άκεζα απφ ηε κλήκε αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο κε
αξηζκνχο κέρξη ην 10, φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ αξηζκψλ πνπ δίλνπλ άζξνηζκα
20 (17+3,13+7) ,φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ δεπγαξηψλ ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 10
πνπ δίλνπλ άζξνηζκα 100, γηα παξάδεηγκα, 30+70.
Υξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηηο παξαθάησ
ζηξαηεγηθέο: πξφζζεζε ηξηψλ κηθξψλ αξηζκψλ μεθηλψληαο κε ηνλ κεγαιχηεξν, θαη
εχξεζε ηνπ δεχγνπο πνπ δίλεη άζξνηζκα 10, δηάζπαζε ησλ αξηζκψλ 6,7,8 θαη 9 ζε
άζξνηζκα κε βάζε ην 5, αλαγλψξηζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ παξάγσγσλ δηπιαζίσλ
(2-4,4-8,8-16).
Τπνινγίδνπλ λνεξά: Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε κνλνςήθηνπ
αξηζκνχ ζε ή απφ νπνηνδήπνηε δηςήθην, ρσξίο ην απνηέιεζκα λα κεηαβαίλεη ζηελ
ακέζσο επφκελε ή πξνεγνχκελε δεθάδα, πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε
κνλνςήθηνπ αξηζκνχ ζε ή απφ έλα πνιιαπιάζην ηνπ 10, γηα παξάδεηγκα: 60+5,80-7,
πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ κεηαμχ ησλ 13 έσο ην 19, ζε
νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ, ρσξίο ην απνηέιεζκα λα κεηαβαίλεη ζηελ επφκελε ή
πξνεγνχκελε δεθάδα (γηα παξάδεηγκα: 23+14, 48-13), εχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ
πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε νπνηνδήπνηε δηςήθην πνιιαπιάζην ηνπ 10, ψζηε λα δίλεη
απνηέιεζκα 100 γηα παξάδεηγκα: 70+?=100, πξφζζεζε ή αθαίξεζε ελφο
πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10 ζε ή απφ έλα νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ, δίρσο ην
απνηέιεζκα λα μεπεξλά ην 100, γηα παξάδεηγκα: 47+30, 82-50, αθαίξεζε
νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ απφ έλα νπνηνδήπνηε άιιν δηςήθην, φηαλ ε δηαθνξά
είλαη κηθξφηεξε απφ 10, γηα παξάδεηγκα:78-71, 52-48, εχξεζε ησλ δηπιάζησλ φισλ
ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 15, γηα παξάδεηγκα: ην δηπιάζην ηνπ 14 (ζηελ Διιάδα κέρξη ην
δηπιάζην ηνπ αξηζκνχ 11).
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Διιάδα
Γ’ Σάμε
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηε λέα ηάμε είλαη ε ελεξγνπνίεζε, ε
εθαξκνγή θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ήδε απνθηεκέλσλ γλψζεσλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ λέσλ ελλνηψλ.
Οη καζεηέο
 Αξηζκνχλ θαη νλνκάδνπλ ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο κέρξη ην 10.000.
 Γηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή αμία θαζελφο απφ ηα ςεθία πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα
θπζηθφ αξηζκφ (κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο).
 Αλαιχνπλ ζην δεθαδηθφ αλάπηπγκα νπνηνδήπνηε ηεηξαςήθην αξηζκφ.
 πγθξίλνπλ δχν θπζηθνχο αξηζκνχο θαη αλ δελ είλαη ίζνη ηνπο δηαηάζζνπλ
απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην κεγαιχηεξν, θαη αληίζηξνθα.
 Υξεζηκνπνηνχλ αξηζκνχο γηα λα εληνπίδνπλ ηε ζέζε ελφο ζεκείνπ ηεο
αξηζκνγξακκήο.
 Δθηεινχλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο λνεξά.
 Γηαθξίλνπλ φηη ε πξφζζεζε θαη ε αθαίξεζε είλαη αληίζηξνθεο πξάμεηο.
 Δμνηθεηψλνληαη µε ηηο ηδηφηεηεο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο.
 ηαζεξνπνηνχλ θαη νινθιεξψλνπλ ηε ζπλήζε πξνθνξηθή πξαθηηθή ηνπ
λνεξνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (πξνπαίδεηα).
 Δμνηθεηψλνληαη µε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε
ηεο εθηέιεζεο ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο (αληηκεηαζεηηθή θαη πξνζεηαηξηζηηθή
ηδηφηεηα ηνπ γηλφκελνπ, σο πξνο ηελ πξφζζεζε θαη αθαίξεζε).
 Υξεζηκνπνηνχλ ηνλ θαλφλα ησλ κεδεληθψλ, γηα λα πνιιαπιαζηάζνπλ θαη λα
δηαηξέζνπλ µε ην 10, ην 100 ή ην 1.000.
 Δθηεινχλ δηαηξέζεηο πξνθνξηθά κε κνλνςήθην δηαηξέηε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο
αληηζηξνθήο ηεο πξνπαίδεηαο, θαζψο κε ηε ρξήζε άιισλ αξηζκεηηθψλ
πξάμεσλ (δηαδνρηθέο αθαηξέζεηο).
 Γηαζπνχλ ηνπο φξνπο ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Αλαθαινχλ αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ δεθάδσλ ή κνλάδσλ κε
κνλνςήθηνπο αξηζκνχο .
 Δθηεινχλ λνεξά πνιιαπιαζηαζκνχο θαη δηαηξέζεηο.
 Αλαγλσξίδνπλ ην κνηίβν επαλάιεςεο αξηζκψλ θαη εθηηκνχλ φηη ε δηαδηθαζία
απηή κπνξεί λα ζπλερηζηεί επ‟ άπεηξνλ.
 Γηπιαζηάδνπλ θπζηθνχο αξηζκνχο θαη πξνβιέπνπλ ηνπο επφκελνπο φξνπο ζηε
ζεηξά.
Αγγιία
Year 3
 Γξήγνξε Αλάθιεζε
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα αλαθαινχλ άκεζα:
 Αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζε θαη αθαίξεζεο γηα φινπο ηνπο αξηζκνχο
κέρξη ην 20.
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 Πνιιαπιαζηαζκνχο κε 2 παξάγνληεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη
πνιιαπιάζην ηνπ 100 θαη ην γηλφκελν λα κελ μεπεξλά ην 1000.
 Πνιιαπιαζηαζκνχο κε 2 παξάγνληεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη
πνιιαπιάζην ηνπ 5 θαη ην γηλφκελν λα κελ μεπεξλά ην 100.
 Αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκψλ θαη πίλαθεο πξνπαίδεηαο ηνπ 2,5,10
θαζψο ηα αληίζηνηρα αξηζκεηηθά γεγνλφηα δηαίξεζεο.
 Ννεξέο ηξαηεγηθέο
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο,
θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο:
 Αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ ρξεζηκνπνηψληαο δεθάδεο ή
κνλάδεο.
 Δχξεζε ηεο δηαθνξάο κεηξψληαο πξνο ηα επάλσ απφ ηνλ κηθξφηεξν ζηνλ
κεγαιχηεξν αξηζκφ.
 Αλαδηάηαμε ησλ αξηζκψλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Πξφζζεζε ηξηψλ κηθξψλ αξηζκψλ, μεθηλψληαο κε ηνλ κεγαιχηεξν θαη/ή
εχξεζε ελφο δεχγνπο πνπ δίλεη άζξνηζκα 9,10 ή 11.
 Αλάιπζε ησλ αξηζκψλ ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο θαη έπεηηα επαλππνινγηζκφο.
 Γεθχξσζε κέζσ ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 10 θαη έπεηηα πξνζαξκνγή.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
γηα ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε δχν αξηζκψλ.
 Αλάιπζε ησλ αξηζκψλ 6,7,8 θαη 9 ζε αζξνίζκαηα κε δεδνκέλν ηνλ έλα
πξνζζεηέν κε βάζε ην 5 γηα παξάδεηγκα 6=5+1,7=5+2,8=5+3,9=5+4
 Ννεξή πξφζζεζε ή αθαίξεζε ελφο πνιιαπιάζηνπ πιεζίνλ ηνπ 10 ζε ή απφ
έλα νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ.
 Γλσξίδνληαο ην δηπιφ άζξνηζκα, εχξεζε ηνπ επφκελν θαη ηνπ πξνεγνχκελν
φξν απφ απηφ (αλ 15+15=30,15+16=;,15+14=;).
 Υξήζε γλσζηψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ γηα άιινπο παξφκνηνπο (10-0=10,101=9,10-2=8,20-0=20,20-1=19).
 Πξνθνξηθή ή γξαπηή αλαθνξά κηαο αθαίξεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα
δεδνκέλε πξφζζεζε (15-4=11, 11+4=15).
 Πνιιαπιαζηαζκφ ελφο αξηζκνχ κε ην 10 ή ην 100, κεηαηνπίδνληαο ηα ςεθία
ηνπ, κηα ή δχν ζέζεηο αξηζηεξά (12Υ10 φπνπ 12 δεθάδεο-κνλάδεο γίλνληαη 12
εθαηνληάδεο- δεθάδεο).
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ζεζηαθήο αμίαο γηα ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ή ηελ δηαίξεζε κε ην 2,5,10,100.
 Υξήζε δηπιάζησλ θαη κηζψλ
 Πξνθνξηθή ή γξαπηή αλαθνξά κηαο δηαίξεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα
δεδνκέλν πνιιαπιαζηαζκφ (100/5=20 20Υ5=100).
 Ννεξνί Τπνινγηζκνί
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ππνινγίδνπλ λνεξά:
 Δχξεζε ηνπ πνιιαπιάζηνπ ηνπ 100 πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ψζηε λα δψζεη
απνηέιεζκα 1000, π.ρ. 300+…=1000
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε δεπγαξηνχ δηςήθησλ αξηζκψλ, ρσξίο ην
απνηέιεζκα λα κεηαβαίλεη ή μεπεξλά ζηελ ακέζσο επφκελε ή πξνεγνχκελε
δεθάδα θαη εθαηνληάδα.
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 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε κνλνςήθηνπ ζε ή απφ νπνηνδήπνηε
δηςήθην αξηζκφ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηε κεηάβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο
ζηελ επφκελε δεθάδα, π.ρ. 67+5, 82-7
 Δχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί απφ
νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ ψζηε λα δψζεη απνηέιεζκα ηελ επφκελε ή ηελ
πξνεγνχκελε δεθάδα, γηα παξάδεηγκα 64+…=70, 56-…=50
 Αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ηξηςήθηνπ αξηζκνχ απφ έλα νπνηνδήπνηε ηξηςήθην,
φηαλ ε δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ 10, γηα παξάδεηγκα 458-451,603-597
 Δχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί απφ
νπνηνδήπνηε ηξηςήθην αξηζκφ, ψζηε λα δψζεη απνηέιεζκα ηελ επφκελε ή ηελ
πξνεγνχκελε δεθάδα, γηα παξάδεηγκα 647+…=650, 246-…=240
 Γηπιάζηα:
o δηπιαζηαζκφο φισλ ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 20, γηα παξάδεηγκα
δηπιαζηαζκφο ηνπ 18 θαη ππνδηπιαζηαζκφο (κηζφ) ηνπ 36
o δηπιαζηαζκφο ηνπ 60, ππνδηπιαζηαζκφο ηνπ 120, ππνδηπιαζηαζκφο
ηνπ 35, ππνδηπιαζηαζκφο ηνπ 70, δηπιαζηαζκφο ηνπ 450,
ππνδηπιαζηαζκφο ηνπ 900.
 Πνιιαπιαζηαζκφο κνλνςήθησλ αξηζκψλ κε ην 10 ή ην 100, γηα παξάδεηγκα
6Υ1000.
 Γηαίξεζε νπνηνπδήπνηε πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10 κε ην 10, γηα παξάδεηγκα 60/10
θαη ηνπ 100 κε ην 100, γηα παξάδεηγκα 700/100.
6.1.3 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο λνεξνύο ππνινγηζκνύο θαη ζηηο πξάμεηο
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ζηελ Γ’ Σάμε – Year 3
ηε Γ‟ ηάμε θαη Year 3 αληίζηνηρα, ηζρχνπλ νη νκνηφηεηεο γηα ηνλ λνεξφ ππνινγηζκφ
ηεο Β‟ ηάμεο θαη Year 2 θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ λέα θνηλά δεδνκέλα πνπ
εμειίζζνπλ ηα πξνεγνχκελα, νη καζεηέο: δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή αμία θαζελφο
απφ ηα ςεθία πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα θπζηθφ αξηζκφ (κνλάδεο- δεθάδεο- εθαηνληάδεορηιηάδεο), αλαιχνπλ ζην δεθαδηθφ αλάπηπγκα νπνηνδήπνηε ηεηξαςήθην αξηζκφ,
αλαθαινχλ άκεζα, αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζε θαη αθαίξεζεο γηα φινπο ηνπο
αξηζκνχο κέρξη ην 20, πνιιαπιαζηαζκνχο κε 2 παξάγνληεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα
είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 100, αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκψλ θαη πίλαθεο
πξνπαίδεηαο ηνπ 2,5,10 θαζψο ηα αληίζηνηρα αξηζκεηηθά γεγνλφηα δηαίξεζεο.
Δθηηκνχλ θαη νκαδνπνηνχλ ζπιινγή εθαηφ αληηθεηκέλσλ, ζηξνγγπινπνηνχλ αξηζκνχο
θνληά ζην 10 ή ζην 100, επαιεζεχνπλ αξηζκεηηθά γεγνλφηα αθαίξεζεο κε ηα
αληίζηνηρα ηεο πξφζζεζεο, δηαίξεζεο κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ,
βξίζθνπλ ηα δηπιάζηα θαη ηα αληίζηνηρα κηζά, εθηεινχλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο
κε πνιιαπιάζηα ηνπ 100 ψζηε λα απνδίδεηαη απνηέιεζκα 1000 ή βξίζθνπλ πνην
πνιιαπιάζην ηνπ 100 πξέπεη λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί ψζηε λα απνδνζεί
απνηέιεζκα 1000, εθηεινχλ πνιιαπιαζηαζκνχο θαη δηαηξέζεηο κε ην 10, 100, 1000,
δηπιαζηάδνπλ φινπο ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 20.
ηελ Διιάδα, ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηεο
Β‟ ηάμεο, ηα θνηλά κε ην Year 2, ηα θνηλά κε ην αληίζηνηρν Year 3 ηνπ αγγιηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη θάπνηα επηπιένλ, φπσο: νη καζεηέο, ζπγθξίλνπλ δχν θπζηθνχο
αξηζκνχο θαη αλ δελ είλαη ίζνη ηνπο δηαηάζζνπλ απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην
κεγαιχηεξν, θαη αληίζηξνθα, ζηαζεξνπνηνχλ θαη νινθιεξψλνπλ ηε ζπλήζε
πξνθνξηθή πξαθηηθή ηνπ λνεξνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (πξνπαίδεηα), ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ
θαλφλα ησλ κεδεληθψλ, γηα λα πνιιαπιαζηάζνπλ θαη λα δηαηξέζνπλ µε ην 10, ην 100
ή ην 1.000, εθηεινχλ δηαηξέζεηο πξνθνξηθά κε κνλνςήθην δηαηξέηε, κε ηε δηαδηθαζία
ηεο αληηζηξνθήο ηεο πξνπαίδεηαο, θαζψο κε ηε ρξήζε άιισλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ
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(δηαδνρηθέο αθαηξέζεηο), δηαζπνχλ ηνπο φξνπο ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, αλαθαινχλ αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ
δεθάδσλ ή κνλάδσλ κε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο (εκθαλίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ
δηαζπαζκέλνπ αξηζκνχ), εθηεινχλ λνεξά πνιιαπιαζηαζκνχο θαη δηαηξέζεηο,
δηπιαζηάδνπλ θπζηθνχο αξηζκνχο θαη πξνβιέπνπλ ηνπο επφκελνπο φξνπο ζηε ζεηξά.
ηελ Αγγιία ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηνπ Year 2,
ηα θνηλά κε ηελ Β‟ Σάμε, ηα θνηλά κε ηε Γ‟ θαη επηπιένλ: νη καζεηέο, αλαθαινχλ
άκεζα απφ ηε κλήκε, πνιιαπιαζηαζκνχο κε 2 παξάγνληεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα
είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 100 θαη ην γηλφκελν λα κελ μεπεξλά ην 1000,
πνιιαπιαζηαζκνχο κε 2 παξάγνληεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ
5 θαη ην γηλφκελν λα κελ μεπεξλά ην 100, ηα δηπιά ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 5 κέρξη ην
100, θαη έπεηηα κέρξη ην 500 θαζψο θαη ηα αληίζηξνθα κηζά ηνπο, ζηξνγγπινπνηήζεηο
αξηζκψλ θνληά ζην 10 ή ην 100, δηαθξίλνπλ λνεξά ηηο αηειείο δηαηξέζεηο.
Υξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηηο παξαθάησ
ζηξαηεγηθέο: αλαδηάηαμε ησλ αξηζκψλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ,
πξφζζεζε ηξηψλ κηθξψλ αξηζκψλ, μεθηλψληαο κε ηνλ κεγαιχηεξν θαη/ ή εχξεζε ελφο
δεχγνπο πνπ δίλεη άζξνηζκα 9,10 ή 11, γεθχξσζε κέζσ ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 10
θαη έπεηηα πξνζαξκνγή, λνεξή πξφζζεζε ή αθαίξεζε ελφο πνιιαπιάζηνπ πιεζίνλ
ηνπ 10 ζε ή απφ έλα νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ, γλσξίδνληαο ην δηπιφ άζξνηζκα
εχξεζε ηνπ επφκελν θαη ηνπ πξνεγνχκελν φξν απφ απηφ (αλ 15+15=30,15+16=;
15+14=;), πνιιαπιαζηαζκφ ελφο αξηζκνχ κε ην 10 ή ην 100 κεηαηνπίδνληαο ηα
ςεθία ηνπ κηα ή δχν ζέζεηο αξηζηεξά (12Υ10 φπνπ 12 δεθάδεο-κνλάδεο γίλνληαη 12
εθαηνληάδεο- δεθάδεο), ρξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ζεζηαθήο αμίαο
γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ή ηελ δηαίξεζε κε ην 2,5,10,100.
Τπνινγίδνπλ λνεξά: Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε δεπγαξηνχ
δηςήθησλ αξηζκψλ, ρσξίο ην απνηέιεζκα λα κεηαβαίλεη ή μεπεξλά ζηελ ακέζσο
επφκελε ή πξνεγνχκελε δεθάδα θαη εθαηνληάδα, πξφζζεζε ή αθαίξεζε
νπνηνπδήπνηε κνλνςήθηνπ ζε ή απφ νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ,
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηε κεηάβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ επφκελε δεθάδα,
π.ρ. 67+5, 82-7 εχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί απφ
νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ ψζηε λα δψζεη απνηέιεζκα ηελ επφκελε ή ηελ
πξνεγνχκελε δεθάδα, γηα παξάδεηγκα 64+…=70, 56-…=50, αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε
ηξηςήθηνπ αξηζκνχ απφ έλα νπνηνδήπνηε ηξηςήθην, φηαλ ε δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε
απφ 10, γηα παξάδεηγκα 458-451,603-597, εχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα
πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί απφ νπνηνδήπνηε ηξηςήθην αξηζκφ ψζηε λα δψζεη
απνηέιεζκα ηελ επφκελε ή ηελ πξνεγνχκελε δεθάδα, γηα παξάδεηγκα 647+…=650,
246-…=240.
Διιάδα
Γ’ Σάμε
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηε λέα ηάμε είλαη ε
ελεξγνπνίεζε, ε εθαξκνγή θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ήδε απνθηεκέλσλ γλψζεσλ,
γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ελλνηψλ.
Οη καζεηέο:
 Αξηζκνχλ θαη νλνκάδνπλ ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο κέρξη ην 1.000.000.
 Γηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή αμία θαζελφο απφ ηα ςεθία πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα
θπζηθφ αξηζκφ (κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο, εθαηνκκχξηα).
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 Γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο
(ζχζηεκα ζέζεο).
 Δθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο νκαδνπνηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ππνινγηζκψλ µε
ηηο δεθάδεο, ηηο εθαηνληάδεο, ηηο ρηιηάδεο θηι.
 Αλαιχνπλ ζε δεθαδηθφ αλάπηπγκα ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ (θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ
ηάμε ησλ εθαηνκκπξίσλ).
 πγθξίλνπλ δχν θπζηθνχο αξηζκνχο θαη αλ δελ είλαη ίζνη ηνπο δηαηάζζνπλ
απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην κεγαιχηεξν θαη αληίζηξνθα.
 Δθαξκφδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο θαη
ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ απινχζηεξε
εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ.
 Υξεζηκνπνηνχλ νινθιεξσκέλε ηελ πξνθνξηθή πξαθηηθή ηνπ λνεξνχ
πνιιαπιαζηαζκνχ (πξνπαίδεηα).
 Δθηεινχλ «απινχο» πνιιαπιαζηαζκνχο «µε ην κπαιφ» θαη λα αλαπηχζζνπλ
ζηξαηεγηθέο λνεξνχ ππνινγηζκνχ γηλνκέλσλ µε ηε βνήζεηα ησλ ηδηνηήησλ
ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Τπνινγίδνπλ ηα δηπιάζηα, ηα ηξηπιάζηα θαη ηα ηεηξαπιάζηα αξηζκψλ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πίλαθεο πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Αλαιχνπλ θπζηθνχο αξηζκνχο ζε δηαθνξεηηθά γηλφκελα πνιιψλ παξαγφλησλ.
 Αλαιχνπλ θαη λα αλαζπλζέηνπλ έλα γηλφκελν, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, γηα λα ην
ππνινγίζνπλ επθνιφηεξα µε ηε βνήζεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Πνιιαπιαζηάδνπλ έλαλ αθέξαην µε 10, 100, 1.000
 Γηαθξίλνπλ φηη ε πξφζζεζε θαη ε αθαίξεζε είλαη αληίζηξνθεο πξάμεηο, ελψ ην
ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο.
 ηαζεξνπνηνχλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά µε ηηο πξνθνξηθέο
νξηδφληηεο δηαηξέζεηο (αληηζηξνθή ηεο πξνπαίδεηαο).
 Γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 2, ηνπ 5 θαη ηνπ 10 γηα
ηελ απινχζηεπζε ησλ ππνινγηζκψλ ηνπο.
 Γηαθξίλνπλ ηε ζεκαζία θαζελφο απφ ηα ςεθία ελφο δεθαδηθνχ αξηζκνχ.
 Γξάθνπλ ην δεθαδηθφ αλάπηπγκα ελφο δεθαδηθνχ αξηζκνχ (αλάιπζε θαη
ζεζηαθή αμία).
 πγθξίλνπλ, δηαηάζζνπλ δεθαδηθνχο αξηζκνχο απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην
κεγαιχηεξν, ή αληηζηξφθσο θαη παξεκβάιινπλ άιινπο ή θαη θπζηθνχο
αλάκεζα ηνπο.
 Υξεζηκνπνηνχλ δεθαδηθνχο αξηζκνχο, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ζέζεηο ζε
αξηζκνγξακκή.
 Σξηπιαζηάδνπλ (ηεηξαπιαζηάδνπλ θ.ιπ.) θπζηθνχο αξηζκνχο θαη πξνβιέπνπλ
ηνπο επφκελνπο φξνπο κηαο ηέηνηαο αξηζκεηηθήο αθνινπζίαο.
 Δθηεινχλ πξνθνξηθά πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο µε ζπκκηγείο αξηζκνχο.
 Δθηεινχλ πξνθνξηθά πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο δεθαδηθψλ αξηζκψλ.
Αγγιία
Year 4
 Γξήγνξε Αλάθιεζε
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα αλαθαινχλ άκεζα:
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 Αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2,3,4,5 θαη
10
 Αληίζηνηρα αξηζκεηηθά γεγνλφηα δηαίξεζεο γηα ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2,3,4,5 θαη
10
 ια ηα δεχγε πξφζζεζεο κε πνιιαπιάζηα ηνπ 50 θαη κε άζξνηζκα 1000, γηα
παξάδεηγκα, 850+150=1000.
 ια ηα δεχγε πξφζζεζεο ησλ αξηζκψλ κε άζξνηζκα 100, γηα παξάδεηγκα
62+38.
 Ννεξέο ηξαηεγηθέο
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαθάησ
ζηξαηεγηθέο, θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο:
 Αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ κε επαλαιακβαλφκελα βήκαηα
θαηά 1,10,100.
 Αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ αθνινπζψληαο ην επφκελν πνιιαπιάζην ηνπ 10,100
ή 1000.
 Αλαδηάηαμε ηεο ζεηξάο ησλ αξηζκψλ ζε έλα ππνινγηζκφ.
 Πξφζζεζε 3 ή 4 κηθξψλ αξηζκψλ βξίζθνληαο ην δεχγνο ή ηα δεχγε πνπ δίλνπλ
άζξνηζκα 10.
 Πξφζζεζε δηςήθησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 10.
 Αλάιπζε αξηζκψλ ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο θαη έπεηηα πξφζζεζε, μεθηλψληαο
κε ηηο δεθάδεο (δηαρσξηζκφο κνλάδσλ θαη δεθάδσλ ή 1010).
 Γεθχξσζε κέζσ ηνπ 100.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
θαηά ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε δπν νπνηνλδήπνηε δηςήθησλ αξηζκψλ.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε ηνπ 9,19,29,11,21 θαη 31 κε ζηξνγγπινπνίεζε θαη
αληηζηάζκηζε.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην
ηνπ 10, ζε έλαλ απφ ηνπο δπν φξνπο ηνπ ππνινγηζκνχ θαη έπεηηα
αληηζηάζκηζε.
 Γλσξίδνληαο ην δηπιφ άζξνηζκα, εχξεζε ηνπ επφκελνπ θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ
φξν απφ απηφλ.
 Υξήζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ηεο
πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο.
 Γηπιαζηαζκφ νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ, δηπιαζηάδνληαο ηηο δεθάδεο
πξψηα.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ δηαίξεζε, πεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ δηαίξεζε κε ην 10 θαη έπεηηα κε ην 100.
 Αλάιπζε ησλ αξηζκψλ ζε κνλάδεο δεθάδεο εθαηνληάδεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε
θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Υξήζε κηζψλ θαη δηπιάζησλ.
 Υξήζε ζηελά ζπλδεδεκέλσλ γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο (γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ κε ην 9 ή ην 11, εθηεινχλ ηελ πξάμε κε ην 10 θα έπεηηα
αληηζηαζκίδνπλ).
 Υξήζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο.
 Καηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ εθαηνζηψλ θαη ησλ δέθαησλ.
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 Γηάζπαζε ηνπ ελφο ή θαη ησλ δπν αξηζκψλ ζε κνλάδεο θαη δεθάδεο, γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ.
 ηξνγγπινπνίεζε ησλ αξηζκψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην 1000.
 Ννεξνί Τπνινγηζκνί
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ππνινγίδνπλ λνεξά:
 Δχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί απφ
νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ ψζηε λα δψζεη απνηέιεζκα 100, π.ρ. 37+…=100
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνησλδήπνηε δηςήθησλ αξηζκψλ, γηα παξάδεηγκα
38+85,92-57.
 Δχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί απφ
νπνηνδήπνηε δηςήθην ή ηξηςήθην αξηζκφ ψζηε λα δψζεη απνηέιεζκα ηελ
επφκελε ή ηελ πξνεγνχκελε εθαηνληάδα, γηα παξάδεηγκα 374+…=400, 826…=800
 Αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ηεηξαςήθηνπ αξηζκνχ απφ έλα νπνηνδήπνηε άιιν
ηεηξαςήθην, φηαλ ε δηαθνξά είλαη κηθξή, γηα παξάδεηγκα 3641-3628, 60025991
 Γηπιαζηαζκφο ή Τπνδηπιαζηαζκφο:
 δηπιαζηαζκφο ησλ αξηζκψλ απφ ην 1 κέρξη ην 50 θαη
ππνδηπιαζηαζκφο ηνπο, γηα παξάδεηγκα δηπιαζηαζκφο ηνπ 36,
ππνδηπιαζηαζκφο ηνπ 72,
 δηπιαζηαζκφο ησλ πνιιαπιάζησλ ηνπ 10 κέρξη ην 500, γηα
παξάδεηγκα 380Υ2 θαη αληίζηνηρα ππνδηπιαζηαζκφο ηνπ 760 ζε
380,
 δηπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε πνιιαπιάζηνπ ηνπ 5 κέρξη ην 100, γηα
παξάδεηγκα 65Υ2.
 δηπιαζηαζκφο ησλ πνιιαπιάζησλ ηνπ 100 κέρξη ην 5000, γηα
παξάδεηγκα 3400Υ2.
 Πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ κε ην 10, γηα παξάδεηγκα
26Υ10
 Γηαίξεζε ελφο πνιιαπιάζηνπ ηνπ 100 κε ην 10, γηα παξάδεηγκα 600/10
 Πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10 κε ην 2,3,4,
ή 5, γηα παξάδεηγκα 60Υ4,80Υ3
6.1.4 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο λνεξνύο ππνινγηζκνύο θαη ζηηο πξάμεηο
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ζηελ Γ’ Σάμε – Year 4
ηε Γ‟ ηάμε θαη Year 4 αληίζηνηρα, ηζρχνπλ νη νκνηφηεηεο γηα ηνπο λνεξνχο
ππνινγηζκνχο ηεο Γ‟ ηάμεο θαη Year 3 θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ λέα θνηλά
δεδνκέλα πνπ εμειίζζνπλ ηα πξνεγνχκελα, νη καζεηέο: αλαθαινχλ αξηζκεηηθά
γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηνπο πίλαθεο ηεο πξνπαίδεηαο ησλ αξηζκψλ 2,3,4,5
θαη 10, θαζψο θαη ηα αξηζκεηηθά γεγνλφηα δηαίξεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο πίλαθεο
πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ 2,3,4,5,10, ρξεζηκνπνηνχλ νινθιεξσκέλε ηελ πξνθνξηθή
πξαθηηθή ηνπ λνεξνχ ππνινγηζκνχ (πξνπαίδεηα), αλαιχνπλ ζε δεθαδηθφ αλάπηπγκα
ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ
(θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ ηάμε ησλ εθαηνκκπξίσλ), αλαιχνπλ ζε δεθαδηθφ αλάπηπγκα
ηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο, θαηαλννχλ ηε ζεζηαθή αμία θαη ηε ζεκαζία θαζελφο απφ
ηα ςεθία ηνπ, εθηεινχλ απινχο λνεξνχο ππνινγηζκνχο κε ην „λνπ‟ θαη αλαπηχζζνπλ
ζηξαηεγηθέο λνεξνχ ππνινγηζκνχ γηλνκέλσλ, ππνινγίδνπλ ηα δηπιάζηα, ηα ηξηπιάζηα
θαη ηα ηεηξαπιάζηα ησλ αξηζκψλ κε ηε βνήζεηα ησλ πηλάθσλ πνιιαπιαζηαζκνχ,
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ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αξηζκεηηθψλ
πξάμεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ ηνπο, εθηεινχλ
πξνθνξηθά πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο δεθαδηθψλ αξηζκψλ, πξνζζέηνπλ δηςήθηα
πνιιαπιάζηα ηνπ 10, ρξεζηκνπνηνχλ γλσζηά αξηζκεηηθά γεγνλφηα θαη ηε ζεζηαθή
αμία ησλ ςεθίσλ θαηά ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε δπν νπνηνλδήπνηε δηςήθησλ
αξηζκψλ, αθαηξνχλ νπνηνδήπνηε ηεηξαςήθην αξηζκφ απφ έλα νπνηνδήπνηε άιιν
ηεηξαςήθην, φηαλ ε δηαθνξά είλαη κηθξή.
ηελ Διιάδα, ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηεο Γ‟
ηάμεο, ηα θνηλά κε ην Year 3, ηα θνηλά κε ην αληίζηνηρν Year 4 ηνπ αγγιηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη θάπνηα επηπιένλ, φπσο: νη καζεηέο, δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή αμία
θαζελφο απφ ηα ςεθία πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα θπζηθφ αξηζκφ (κνλάδεο, δεθάδεο,
εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο, εθαηνκκχξηα), γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο (ζχζηεκα ζέζεο), εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο
νκαδνπνηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ππνινγηζκψλ µε ηηο δεθάδεο, ηηο εθαηνληάδεο, ηηο
ρηιηάδεο, αλαιχνπλ θπζηθνχο αξηζκνχο ζε δηαθνξεηηθά γηλφκελα πνιιψλ
παξαγφλησλ, αλαιχνπλ θαη λα αλαζπλζέηνπλ έλα γηλφκελν, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, γηα
λα ην ππνινγίζνπλ επθνιφηεξα µε ηε βνήζεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ,
ζηαζεξνπνηνχλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά µε ηηο πξνθνξηθέο
νξηδφληηεο δηαηξέζεηο (αληηζηξνθή ηεο πξνπαίδεηαο), ζπγθξίλνπλ, δηαηάζζνπλ
δεθαδηθνχο αξηζκνχο απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην κεγαιχηεξν, ή αληηζηξφθσο θαη
παξεκβάιινπλ άιινπο ή θαη θπζηθνχο αλάκεζα ηνπο, ηξηπιαζηάδνπλ
(ηεηξαπιαζηάδνπλ θ.ιπ.) θπζηθνχο αξηζκνχο θαη πξνβιέπνπλ ηνπο επφκελνπο φξνπο
κηαο ηέηνηαο αξηζκεηηθήο αθνινπζίαο, εθηεινχλ πξνθνξηθά πξνζζέζεηο θαη
αθαηξέζεηο δεθαδηθψλ αξηζκψλ.
ηελ Αγγιία ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηνπ
Year 3, ηα θνηλά κε ηελ Γ‟ Σάμε, ηα θνηλά κε ηε Γ‟ θαη επηπιένλ: νη καζεηέο,
αλαθαινχλ φια ηα δεχγε πξφζζεζεο κε πνιιαπιάζηα ηνπ 50 θαη κε άζξνηζκα 1000,
γηα παξάδεηγκα, 850+150=1000, φια ηα δεχγε πξφζζεζεο ησλ αξηζκψλ κε άζξνηζκα
100, γηα παξάδεηγκα 62+38, δηαζπνχλ ηνλ έλα ή θαη ηνπο δπν αξηζκνχο ζε κνλάδεο
θαη δεθάδεο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ζηξνγγπινπνηνχλ ηνλ αξηζκφ
πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην 1000.
Υξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηηο παξαθάησ
ζηξαηεγηθέο: αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ κε επαλαιακβαλφκελα
βήκαηα θαηά 1,10,100, αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ αθνινπζψληαο ην επφκελν
πνιιαπιάζην ηνπ 10,100 ή 1000, αλάιπζε αξηζκψλ ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο θαη
έπεηηα πξφζζεζε, μεθηλψληαο κε ηηο δεθάδεο (δηαρσξηζκφο κνλάδσλ θαη δεθάδσλ ή
1010), γεθχξσζε κέζσ ηνπ 100, πξφζζεζε ή αθαίξεζε ηνπ 9,19,29,11,21 θαη 31 κε
ζηξνγγπινπνίεζε θαη αληηζηάζκηζε, πξφζζεζε ή αθαίξεζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην
πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ηνπ 10, ζε έλαλ απφ ηνπο δπν φξνπο ηνπ ππνινγηζκνχ θαη
έπεηηα αληηζηάζκηζε, δηπιαζηαζκφ νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ, δηπιαζηάδνληαο
ηηο δεθάδεο πξψηα, ρξήζε ζηελά ζπλδεδεκέλσλ γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο (γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ κε ην 9 ή ην 11, εθηεινχλ ηελ πξάμε κε ην 10 θαη έπεηηα
αληηζηαζκίδνπλ).
Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ λνεξά: εχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί
ή λα αθαηξεζεί απφ νπνηνδήπνηε δηςήθην αξηζκφ ψζηε λα δψζεη απνηέιεζκα 100,
π.ρ. 37+…=100, πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνησλδήπνηε δηςήθησλ αξηζκψλ, γηα
παξάδεηγκα 38+85,92-57, εχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ή λα
αθαηξεζεί απφ νπνηνδήπνηε δηςήθην ή ηξηςήθην αξηζκφ ψζηε λα δψζεη απνηέιεζκα
ηελ επφκελε ή ηελ πξνεγνχκελε εθαηνληάδα, γηα παξάδεηγκα 374+…=400, 826…=800, δηπιαζηαζκφο ή ππνδηπιαζηαζκφο: α) δηπιαζηαζκφο ησλ αξηζκψλ απφ ην 1
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κέρξη ην 50 θαη ππνδηπιαζηαζκφο ηνπο, γηα παξάδεηγκα δηπιαζηαζκφο ηνπ 36,
ππνδηπιαζηαζκφο ηνπ 72, β) δηπιαζηαζκφο ησλ πνιιαπιάζησλ ηνπ 10 κέρξη ην 500,
γηα παξάδεηγκα 380Υ2 θαη αληίζηνηρα ππνδηπιαζηαζκφο ηνπ 760 ζε 380, γ)
δηπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε πνιιαπιάζηνπ ηνπ 5 κέρξη ην 100, γηα παξάδεηγκα
65Υ2, δ) δηπιαζηαζκφο ησλ πνιιαπιάζησλ ηνπ 100 κέρξη ην 5000, γηα παξάδεηγκα
3400Υ2, πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ κε ην 10, γηα
παξάδεηγκα 26Υ10, δηαίξεζε ελφο πνιιαπιάζηνπ ηνπ 100 κε ην 10, γηα παξάδεηγκα
600/10, πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10 κε ην 2,3,4,
ή 5, γηα παξάδεηγκα 60Υ4,80Υ3.
Διιάδα
Δ’ Σάμε
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηε λέα ηάμε είλαη ε ελεξγνπνίεζε, ε
εθαξκνγή θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ήδε απνθηεκέλσλ γλψζεσλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ λέσλ ελλνηψλ.
Οη καζεηέο:
 Αξηζκνχλ θαη νλνκάδνπλ ζηαδηαθά ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο κέρξη ην
1.000.000.000
 Γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο
ησλ αθέξαησλ αξηζκψλ αξρηθά κέρξη ην 10.000.000, 20.000.000, 100.000.000,
200.000.000 θαη ηέινο κέρξη ην 1.000.000.000.
 Παξηζηνχλ έλαλ αξηζκφ ζαλ άζξνηζκα ή γηλφκελν δχν άιισλ.
 πγθξίλνπλ δχν θπζηθνχο αξηζκνχο θαη αλ δελ είλαη ίζνη ηνπο δηαηάζζνπλ
απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην κεγαιχηεξν, θαη αληίζηξνθα.
 Παξεκβάιινπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θπζηθνχο αξηζκνχο αλάκεζα ζε δχν
άιινπο εθφζνλ είλαη δπλαηφλ.
 Δθαξκφδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο θαη
ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ απινχζηεξε
εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, αιιά θαη γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ.
 Υξεζηκνπνίεζε
πξνζεγγηζηηθνχ
ππνινγηζκνχ
θαη
κεζφδνπ
ζηξνγγπινπνίεζεο.
 Γηαθξίλνπλ ηε ζεκαζία θαζελφο απφ ηα ςεθία ελφο δεθαδηθνχ αξηζκνχ.
 πγθξίλνπλ, δηαηάζζνπλ δεθαδηθνχο αξηζκνχο απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην µεγ
κεγαιχηεξν, ή αληηζηξφθσο θαη παξεκβάιινπλ άιινπο ή θαη θπζηθνχο
αλάκεζα ηνπο.
 Υξεζηκνπνηνχλ δεθαδηθνχο αξηζκνχο, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ζέζεηο ζε
αξηζκνγξακκή.
 Πνιιαπιαζηάδνπλ έλα θπζηθφ ή δεθαδηθφ αξηζκφ µε 10, 100, 1.000 θαη µε
0,1, 0,01, 0,001.
 Δθηεινχλ ππνινγηζκνχο λνεξά (πξφζζεζε, αθαίξεζε -θπζηθψλ θαη
δεθαδηθψλ- πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαίξεζε, δεθαδηθφ µε θπζηθφ θαη δεθαδηθφ
µε δεθαδηθφ θαη αληίζηνηρα θπζηθφ θαη δεθαδηθφ µε θπζηθφ), πξνβαίλνπλ ζε
πξνζεγγηζηηθέο εθηηµήζεηο θαη αλαδεηνχλ ηηο θαηάιιειεο αλαπαξαζηάζεηο.
 Υξεζηκνπνηνχλ ηα πνιιαπιάζηα θαη ηα θξηηήξηα δηαηξεηφηεηαο (ηνπ 2, ηνπ 5
θαη ηνπ 10) σο „εξγαιεία‟ γηα ηνλ ππνινγηζκφ κηαο πξάμεο.
 Δθηεινχλ λνεξά απιέο πξάμεηο µε ζπκκηγείο αξηζκνχο.
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 Αλαγλσξίδνπλ ην κνηίβν επαλάιεςεο αξηζκψλ θαη εθηηκνχλ φηη ε δηαδηθαζία
απηή κπνξεί λα ζπλερηζηεί επ‟ άπεηξνλ.
 Σεηξαπιαζηάδνπλ θπζηθνχο αξηζκνχο θαη πξνβιέπνπλ ηνπο επφκελνπο φξνπο
ζηε ζεηξά.
Αγγιία
Year 5
 Γξήγνξε Αλάθιεζε
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα αλαθαινχλ άκεζα:
 Αξηζκεηηθά γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ έσο ην γηλφκελν 10Υ10 θαη ηα
αληίζηξνθα ηεο δηαίξεζεο.
 Σα ηεηξάγσλα ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10.
 Αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο πνιιαπιαζίσλ ηνπ 50 κε
απνηέιεζκα κέρξη ην 1000 (γηα παξάδεηγκα, 350+650).
 Ννεξέο ηξαηεγηθέο
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαθάησ
ζηξαηεγηθέο, θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο:
 Αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ κε ηα πνιιαπιάζηα ηνπ
10,100,1000
 Αλαδηάηαμε ηεο ζεηξάο ησλ αξηζκψλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ.
 Αλάιπζε ησλ αξηζκψλ ζε εθαηνληάδεο, δεθάδεο θαη κνλάδεο θαη πξφζζεζε
μεθηλψληαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο, γηα παξάδεηγκα
238=200+30+8,324=300+20+4.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
γηα ηελ πξφζζεζε ή ηελ αθαίξεζε δχν ηξηςήθησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 10 θαη
δηςήθησλ αξηζκψλ κε έλα δεθαδηθφ ςεθίν.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην
πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ηνπ10 ή 100 ζε έλαλ απφ ηνπο δχν φξνπο κηαο
πξάμεο ζε έλαλ ππνινγηζκφ θαη έπεηηα αληηζηάζκηζε
 Γλσξίδνληαο ην δηπιφ άζξνηζκα, εχξεζε ηνπ επφκελνπ θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ
φξνπ απφ απηφ.
 Πξφζζεζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλαλ δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο.
 Υξήζε θαη εμέιημε πεξαηηέξσ ηεο ζρέζεο κεηαμχ πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο.
 Υξήζε παξαγφλησλ γηα ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ, γηα παξάδεηγκα, 18Υ20
φπσο 18Υ2Υ10, 18Υ2=36, 36Υ10=360, 18Υ20=360
 Αλάιπζε ησλ αξηζκψλ ζε κνλάδεο, δεθάδεο θαη εθαηνληάδεο γηα ηελ
δηεπθφιπλζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Υξήζε κηζψλ θαη δηπιάζησλ.
 Υξήζε ζηελά ζπλδεδεκέλσλ γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο
 Υξήζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ δηαίξεζε.
 ηξνγγπινπνίεζε δεθαδηθψλ αξηζκψλ κε 2 δεθαδηθά ςεθία ζηνλ ακέζσο
επφκελν αθέξαην αξηζκφ.
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 Ννεξνί Τπνινγηζκνί
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ππνινγίδνπλ λνεξά:
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ θαη ηξηςήθηνπ πνιιαπιάζην
ηνπ 10, γηα παξάδεηγκα, 570+250, 620+380
 Δχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε έλαλ δεθαδηθφ, κε κνλάδεο
θαη δέθαηα ψζηε λα δψζεη ηνλ ακέζσο επφκελν αθέξαην.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνησλδήπνηε δχν δεθαδηθψλ αξηζκψλ κε κνλάδεο θαη
δέθαηα ή κε δέθαηα θαη εθαηνζηά γηα παξάδεηγκα 5,7+2,5 0,63-0,48
 Αθαίξεζε ελφο ηεηξαςήθηνπ αξηζκνχ ειάρηζηα κηθξφηεξνπ απφ έλα
πνιιαπιάζην ηνπ 1000, γηα παξάδεηγκα, 5001-1997
 Πνιιαπιαζηαζκφ νπνηνπδήπνηε ηξηςήθηνπ ή δηςήθηνπ αξηζκνχ κε ην 10,100
γηα παξάδεηγκα, 79Υ100, 363Υ100
 Γηαίξεζε ελφο πνιιαπιάζηνπ ηνπ 100 κε ην 10 ή ην 100, γηα παξάδεηγκα,
4000/10, 3600/100
 Πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10 κε
κνλνςήθην αξηζκφ γηα παξάδεηγκα, 60Υ7, 90Υ6
 Γηπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε αθέξαηνπ αξηζκνχ απφ ην 1 έσο ην 100
 Τπνινγηζκφο ησλ πνιιαπιάζησλ: ηνπ 10 κέρξη ην 1000, ηνπ 100 κέρξη ην
10000 θαη εχξεζε αληίζηνηρα ησλ κηζψλ ηνπο.
 Δχξεζε ηνπ 50%, 25%, 20% κηθξψλ αθέξαησλ αξηζκψλ ή πνζνηήησλ, γηα
παξάδεηγκα, 25% ησλ 8€.
 Δχξεζε ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ πνπ εθθξάδνπλ ηα πνζνζηά 50%, 25%, 10%.
 Δθηίκεζε θαηά πξνζέγγηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο ππνινγηζκνχ πνπ ηείλεη
ζην 10 ή ζην 100.
6.1.5 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο λνεξνύο ππνινγηζκνύο θαη ζηηο πξάμεηο
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ζηελ Δ΄ Σάμε - Year 5
ηε Δ‟ ηάμε θαη Year 5 αληίζηνηρα, ηζρχνπλ νη νκνηφηεηεο γηα ηνπο λνεξνχο
ππνινγηζκνχο ηεο Γ‟ ηάμεο θαη Year 4 θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ λέα θνηλά
δεδνκέλα πνπ εμειίζζνπλ ηα πξνεγνχκελα, νη καζεηέο: αλαθαινχλ ηα αξηζκεηηθά
γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηα αληίζηξνθα ηεο δηαίξεζεο, νινθιεξψλνληαο ηε
κάζεζε ησλ βαζηθψλ πηλάθσλ πνιιαπιαζηαζκνχ (πξνπαίδεηα) θαη ησλ
πνιιαπιαζίσλ, ζηξνγγπινπνηνχλ δεθαδηθνχο αξηζκνχο κε έλα ή δπν δεθαδηθά ςεθία
ζηνλ ακέζσο επφκελν αθέξαην αξηζκφ, πνιιαπιαζηάδνπλ ή δηαηξνχλ έλα θπζηθφ ή
δεθαδηθφ αξηζκφ κε ην 10, 100, 1000, αξηζκνχλ πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ κε ηα
πνιιαπιάζηα ηνπ 10,100,1000, ρξεζηκνπνηνχλ γλσζηά αξηζκεηηθά γεγνλφηα θαη ηε
ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ γηα ηελ πξφζζεζε ή ηελ αθαίξεζε δχν ηξηςήθησλ
πνιιαπιαζίσλ ηνπ 10 θαη δηςήθησλ αξηζκψλ κε έλα δεθαδηθφ ςεθίν, ρξεζηκνπνηνχλ
ηε ζηξαηεγηθή Ν10c ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο, πνιιαπιαζηάδνπλ νπνηνδήπνηε
δηςήθηνπ πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10 κε κνλνςήθην αξηζκφ, ηα πνιιαπιάζηα: ηνπ 10 κέρξη
ην 1000, ηνπ 100 κέρξη ην 10000 θαη εχξεζε αληίζηνηρα ησλ κηζψλ ηνπο,
αληηζηνηρίδνπλ ην 50%, 25%, 10% κε ηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο πνπ εθθξάδνπλ,
εθηηκνχλ θαηά πξνζέγγηζε ην απνηειέζκαηα ελφο ππνινγηζκνχ πνπ ηείλεη ζην 10 ή
ζην 100.
ηελ Διιάδα, ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηεο Γ‟
ηάμεο, ηα θνηλά κε ην Year 4, ηα θνηλά κε ην αληίζηνηρν Year 3 ηνπ αγγιηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη θάπνηα επηπιένλ, φπσο: νη καζεηέο, γλσξίδνπλ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο ησλ αθέξαησλ αξηζκψλ
αξρηθά κέρξη ην 10.000.000, 20.000.000, 100.000.000, 200.000.000 θαη ηέινο κέρξη
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ην 1.000.000.000, παξεκβάιινπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θπζηθνχο αξηζκνχο αλάκεζα
ζε δχν άιινπο εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, εθαξκφδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ ηεο
πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ
θαηάιιεια γηα ηελ απινχζηεξε εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, αιιά θαη γηα ηελ επίιπζε
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, πνιιαπιαζηάδνπλ έλα θπζηθφ ή δεθαδηθφ αξηζκφ µε 10,
100, 1.000 θαη µε 0,1, 0,01, 0,001, εθηεινχλ ππνινγηζκνχο λνεξά (πξφζζεζε,
αθαίξεζε -θπζηθψλ θαη δεθαδηθψλ- πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαίξεζε, δεθαδηθφ µε
θπζηθφ θαη δεθαδηθφ µε δεθαδηθφ θαη αληίζηνηρα θπζηθφ θαη δεθαδηθφ µε θπζηθφ),
πξνβαίλνπλ ζε πξνζεγγηζηηθέο εθηηµήζεηο θαη αλαδεηνχλ ηηο θαηάιιειεο
αλαπαξαζηάζεηο, εθηεινχλ λνεξά απιέο πξάμεηο µε ζπκκηγείο αξηζκνχο,
αλαγλσξίδνπλ ην κνηίβν επαλάιεςεο αξηζκψλ θαη εθηηκνχλ φηη ε δηαδηθαζία απηή
κπνξεί λα ζπλερηζηεί επ‟ άπεηξνλ.
ηελ Αγγιία ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηνπ Year 4,
ηα θνηλά κε ηελ Γ‟ Σάμε, ηα θνηλά κε ηε Δ‟ θαη επηπιένλ: νη καζεηέο, αλαθαινχλ ηα
ηεηξάγσλα ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10, αξηζκεηηθά γεγνλφηα πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο
πνιιαπιαζίσλ ηνπ 50 κε απνηέιεζκα κέρξη ην 1000 (γηα παξάδεηγκα, 350+650).
Υξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηηο παξαθάησ
ζηξαηεγηθέο: αλάιπζε ησλ αξηζκψλ ζε εθαηνληάδεο, δεθάδεο θαη κνλάδεο θαη
πξφζζεζε μεθηλψληαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο (κηα παξαιιαγή ηεο
ζηξαηεγηθήο 1010), πξφζζεζε ή αθαίξεζε κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί ην πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ηνπ10 ή 100 ζε έλαλ απφ ηνπο δχν φξνπο
κηαο πξάμεο ζε έλαλ ππνινγηζκφ θαη έπεηηα αληηζηάζκηζε, πξφζζεζε πεξηζζφηεξσλ
απφ έλαλ δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο, ρξήζε παξαγφλησλ γηα ηελ εθηέιεζε
ππνινγηζκψλ, γηα παξάδεηγκα, 18Υ20 φπσο 18Υ2Υ10, 18Υ2=36, 36Υ10=360,
18Υ20=360 (ζηξαηεγηθέο ηνπ δηαζπαζκέλνπ αξηζκνχ).
Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ λνεξά: πξφζζεζε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε
δηςήθηνπ θαη ηξηςήθηνπ πνιιαπιάζην ηνπ 10, γηα παξάδεηγκα, 570+250, 620+380,
εχξεζε ηνπ αξηζκνχ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε έλαλ δεθαδηθφ, κε κνλάδεο θαη
δέθαηα ψζηε λα δψζεη ηνλ ακέζσο επφκελν αθέξαην, πξφζζεζε ή αθαίξεζε
νπνησλδήπνηε δχν δεθαδηθψλ αξηζκψλ κε κνλάδεο θαη δέθαηα ή κε δέθαηα θαη
εθαηνζηά γηα παξάδεηγκα 5,7+2,5 0,63-0,48, αθαίξεζε ελφο ηεηξαςήθηνπ αξηζκνχ
ειάρηζηα κηθξφηεξνπ απφ έλα πνιιαπιάζην ηνπ 1000, γηα παξάδεηγκα, 5001-1997,
δηπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε αθέξαηνπ αξηζκνχ απφ ην 1 έσο ην 100, ππνινγηζκφο
ησλ πνιιαπιάζησλ: ηνπ 10 κέρξη ην 1000, ηνπ 100 κέρξη ην 10000 θαη εχξεζε
αληίζηνηρα ησλ κηζψλ ηνπο.
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Διιάδα
η’ Γεκνηηθνύ
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηε λέα ηάμε είλαη ε ελεξγνπνίεζε, ε
εθαξκνγή θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ήδε απνθηεκέλσλ γλψζεσλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ λέσλ ελλνηψλ.
Οη καζεηέο:
 Γηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή αμία θαζελφο απφ ηα ςεθία πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα
θπζηθφ ή έλα δεθαδηθφ αξηζκφ.
 πγθξίλνπλ δχν θπζηθνχο ή δεθαδηθνχο αξηζκνχο.
 Γηαηξνχλ έλαλ αθέξαην ή δεθαδηθφ αξηζκφ µε 10, 100, 1.000 θαη µε 0,1, 0,01,
0,001.
 Δθαξκφδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο θαη
ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια
γηα ηελ απινχζηεξε εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, αιιά θαη γηα ηελ επίιπζε
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ.
 ηξνγγπινπνηνχλ θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο αξηζκνχο (Υξεζηκνπνίεζε
πξνζεγγηζηηθνχ ππνινγηζκνχ θαη κεζφδνπ ζηξνγγπινπνίεζεο).
 Διέγρνπλ ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο µε λνεξέο δηαδηθαζίεο, εθηηκψληαο ην
κέγεζνο ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ, (πξνζεγγηζηηθφο ππνινγηζκφο ζηελ
εθηίκεζε ελφο απνηειέζκαηνο πξηλ, κεηά ή ρσξίο ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο
πξάμεο).
 Υξεζηκνπνηνχλ ηα πνιιαπιάζηα θαη ηα θξηηήξηα δηαηξεηφηεηαο (2,
4,5,10,25,3,9) σο „εξγαιεία‟ γηα ηνλ ππνινγηζκφ κηαο πξάμεο.
 Πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπλ ή λα αθαηξέζνπλ ζε
έλαλ άιιν γηα λα βξνπλ έλαλ ηξίην αξηζκφ.
 Πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ µε ηνλ νπνίν πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζνπλ ή λα
δηαηξέζνπλ έλαλ άιιν γηα λα βξνπλ έλαλ ηξίην αξηζκφ.
 Δθηεινχλ λνεξά πξάμεηο µε ζπκκηγείο αξηζκνχο.
 Αλαγλσξίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη επεθηείλνπλ αξηζκεηηθά θαη γεσκεηξηθά
κνηίβα, δηαηππψλνληαο έλαλ θαλφλα γηα θάπνην απιφ αξηζκεηηθφ ή
γεσκεηξηθφ κνηίβν.
Αγγιία
Year 6
 Γξήγνξε Αλάθιεζε
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα αλαθαινχλ άκεζα:
 Σα ηεηξάγσλα φισλ ησλ αθεξαίσλ έσο ην 12Υ12.
 Ννεξέο ηξαηεγηθέο
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο,
θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο:
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 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ ςεθίσλ
γηα ηελ πξφζζεζε ή ηελ αθαίξεζε δχν ηξηςήθησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 10 θαη
δηςήθησλ αξηζκψλ κε έλα δεθαδηθφ ςεθίν.
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκφ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην
πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ηνπ 10,100 ή 1000 ζε έλαλ απφ ηνπο δχν φξνπο
αξηζκνχο ηνπ ππνινγηζκνχ θαη έπεηηα αληηζηάζκηζε.
 Υξήζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ηεο
πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο.
 Υξήζε παξαγφλησλ γηα ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ
 Αλάιπζε ησλ αξηζκψλ ζε εθαηνληάδεο, δεθάδεο θαη κνλάδεο γηα ηελ
δηεπθφιπλζε θαη εθηέιεζε ηεο πξάμεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ.
 Υξήζε κηζψλ θαη δηπιαζίσλ.
 Υξήζε ζηελά ζπλδεδεκέλσλ γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ πνιιαπιαζηαζκψλ θαη ηεο δηαηξέζεσλ.
 Υξήζε γλσζηψλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ αξηζκψλ
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο.
 Ρχζκηζε ηνπ ελφο απφ ηνπο δπν παξάγνληεο πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ
ψζηε λα ιάβεη ηελ ηηκή ηεο πιεζηέζηεξεο δεθάδαο θαη κεηά αληηζηάζκηζε.
 Ννεξνί Τπνινγηζκνί
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ππνινγίδνπλ λνεξά:
 Πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ κε έλα κνλνςήθην, γηα
παξάδεηγκα, 34Υ6
 Πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ κε ην 50 ή ην 25, γηα
παξάδεηγκα, 23Υ50, 47Υ25
 Πνιιαπιαζηαζκφο ή δηαίξεζε νπνηνπδήπνηε αθέξαηνπ αξηζκνχ κε ην 10 ή ην
100 θαη απφδνζε ππνινίπνπ ζε δεθαδηθή κνξθή, γηα παξάδεηγκα 47/10=4,7
1763/100=17,63
 Δχξεζε ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ πνιιαπιάζησλ ηνπ 10 κέρξη ην 100.
 Δχξεζε νπνηνπδήπνηε πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10% ελφο αθέξαηνπ ή κηαο
πνζφηεηαο, γηα παξάδεηγκα, 70% ησλ 20€, 50% ησλ 5θηιψλ, 20% ησλ 2
κέηξσλ.
 Γηπιαζηαζκφο δεθαδηθψλ κε έλα δεθαδηθφ ςεθίν.
 Δθηίκεζε θαηά πξνζέγγηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο ππνινγηζκνχ πνπ ηείλεη
ζην 10 ή ζην 100 ή ζην 1000.
 Μεηαηξνπή απιψλ θιαζκάησλ ζε δεθαδηθνχο κε λνεξή δηαίξεζε.
6.1.6 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο λνεξνύο ππνινγηζκνύο θαη ζηηο πξάμεηο
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ζηελ η’ Σάμε - Year 6
Οη καζεηέο ζηε η‟ ηάμε θαη ζην Year 6 αληίζηνηρα εκπεδψλνπλ φιεο ηηο
ζηξαηεγηθέο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Σαπηφρξνλα ζην επίπεδν απηφ, ηζρχνπλ νη
νκνηφηεηεο γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηεο Δ‟ ηάμεο θαη Year 5 θαη επηπιένλ ηα
παξαθάησ λέα θνηλά δεδνκέλα πνπ εμειίζζνπλ ηα πξνεγνχκελα, νη καζεηέο
δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή αμία θαζελφο απφ ηα ςεθία πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα θπζηθφ
ή έλα δεθαδηθφ αξηζκφ, ζηξνγγπινπνηνχλ θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο αξηζκνχο
(ρξεζηκνπνίεζε πξνζεγγηζηηθνχ ππνινγηζκνχ θαη κεζφδνπ ζηξνγγπινπνίεζεο),
ειέγρνπλ ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο µε λνεξέο δηαδηθαζίεο, εθηηκψληαο ην κέγεζνο
ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ, ξπζκίδνπλ ηνλ έλα απφ ηνπο δπν παξάγνληεο πξνο ηα
επάλσ ή πξνο ηα θάησ ψζηε λα ιάβεη ηελ ηηκή ηεο πιεζηέζηεξεο δεθάδαο θαη κεηά
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αληηζηάζκηζε, εθηηκνχλ θαηά πξνζέγγηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο ππνινγηζκνχ πνπ
ηείλεη ζην 10 ή ζην 100 ή ζην 1000, κεηαηξέπνπλ απιά θιάζκαηα ζε δεθαδηθνχο κε
λνεξή δηαίξεζε.
ηελ Διιάδα, ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηεο Δ‟
ηάμεο, ηα θνηλά κε ην Year 5, ηα θνηλά κε ην αληίζηνηρν Year 4 ηνπ αγγιηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη θάπνηα επηπιένλ, φπσο: νη καζεηέο, ειέγρνπλ ην απνηέιεζκα κηαο
πξάμεο µε λνεξέο δηαδηθαζίεο, εθηηκψληαο ην κέγεζνο ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ,
(πξνζεγγηζηηθφο ππνινγηζκφο ζηελ εθηίκεζε ελφο απνηειέζκαηνο πξηλ, κεηά ή ρσξίο
ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξάμεο), ρξεζηκνπνηνχλ ηα πνιιαπιάζηα θαη ηα θξηηήξηα
δηαηξεηφηεηαο (2, 4,5,10,25,3,9) σο „εξγαιεία‟ γηα ηνλ ππνινγηζκφ κηαο πξάμεο,
πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπλ ή λα αθαηξέζνπλ ζε έλαλ άιιν
γηα λα βξνπλ έλαλ ηξίην αξηζκφ, πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ µε ηνλ νπνίν πξέπεη λα
πνιιαπιαζηάζνπλ ή λα δηαηξέζνπλ έλαλ άιιν γηα λα βξνπλ έλαλ ηξίην αξηζκφ,
εθηεινχλ λνεξά πξάμεηο µε ζπκκηγείο αξηζκνχο, αλαγλσξίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη
επεθηείλνπλ αξηζκεηηθά θαη γεσκεηξηθά κνηίβα δηαηππψλνληαο έλαλ θαλφλα γηα
θάπνην απιφ αξηζκεηηθφ ή γεσκεηξηθφ κνηίβν.
ηελ Αγγιία ηζρχνπλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηνπ
Year 5, ηα θνηλά κε ηελ Δ‟ Σάμε, ηα θνηλά κε ηε η‟ θαη επηπιένλ: νη καζεηέο
αλαθαινχλ ηα ηεηξάγσλα φισλ ησλ αθεξαίσλ έσο ην 12Υ12.
Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηηο
παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: πξφζζεζε ή αθαίξεζε ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκφ ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί ην πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ηνπ 10,100 ή 1000 ζε έλαλ απφ ηνπο δχν
φξνπο αξηζκνχο ηνπ ππνινγηζκνχ θαη έπεηηα αληηζηάζκηζε (Ν10c αθφκα θαη γηα ην
πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ηνπ 1000), ξχζκηζε ηνπ ελφο απφ ηνπο δπν παξάγνληεο
πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ ψζηε λα ιάβεη ηελ ηηκή ηεο πιεζηέζηεξεο δεθάδαο θαη
κεηά αληηζηάζκηζε.
Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ λνεξά: πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ
αξηζκνχ κε έλα κνλνςήθην, πνιιαπιαζηαζκφο νπνηνπδήπνηε δηςήθηνπ αξηζκνχ κε ην
50 ή ην 25, πνιιαπιαζηαζκφο ή δηαίξεζε νπνηνπδήπνηε αθέξαηνπ αξηζκνχ κε ην 10 ή
ην 100 θαη απφδνζε ππνινίπνπ ζε δεθαδηθή κνξθή, εχξεζε ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ
πνιιαπιάζησλ ηνπ 10 κέρξη ην 100, εχξεζε νπνηνπδήπνηε πνιιαπιάζηνπ ηνπ 10%
ελφο αθέξαηνπ ή κηαο πνζφηεηαο, δηπιαζηαζκφο δεθαδηθψλ κε έλα δεθαδηθφ ςεθίν.
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7. ΟΗ ΝΟΔΡΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΟΤ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΓΧΓΔΚΑΥΡΟΝΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΟΗ
ΟΠΟΗΟΗ ΔΥΟΤΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΜΟ
ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΑ
Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνλ Francis Kwaku Duah ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Southampton ην έηνο 2009. θνπφο ηεο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη λνεξέο ζηξαηεγηθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο γηα λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηνπο
ππνινγηζκνχο ηνπο. Έηζη ινηπφλ γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ λνεξνχ
ππνινγηζκνχ κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ κε ηειεηφθνηηνπο καζεηέο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηπρφλ
δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο.
Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο
δσδεθάρξνλνπο καζεηέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ππνινγηζκνχ κε ην λνπ
ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ. Απηά ηνπ δεχηεξνπ δείγκαηνο ν Francis Kwaku
Duah ηα έιαβε απφ ηελ έξεπλα ηεο Μνλάδαο Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο
(Assessment of Performance Unit) πνπ έγηλε ην 1987 θαη πεξηειάκβαλε ηεζη
δεμηνηήησλ λνεξνχ ππνινγηζκνχ. Χζηφζν, δελ ήηαλ δπλαηή ε ηαμηλφκεζε φισλ ησλ
κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ιφγσ έιιεηςεο βηβιηνγξαθηθήο
έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ππνινγηζκνχ ηε
δεδνκέλε ζηηγκή. Γηα απηφ ην ιφγν, νη Foxman θαη Beishuizen ην 2002 αλέιπζαλ εθ
λένπ ηα δεδνκέλα θαη βξήθαλ φηη νη καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ηεο APU
ρξεζηκνπνίεζαλ κεζφδνπο λνεξνχ ππνινγηζκνχ ηηο νπνίεο είραλ επηλνήζεη ή
αλαπηχμεη νη ίδηνη.
ιεο νη κέζνδνη λνεξνχ ππνινγηζκνχ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηαμηλνκήζεηο πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πην
γλσζηψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ καζεηέο.
Μία ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν δεηγκάησλ καζεηψλ είλαη πσο ην
πξψην (κε έηνο απνθνίηεζεο ην 2009) έρεη αθνινπζήζεη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα
ηνλ αξηζκεηηζκφ απφ ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ζρνιείν. Σν δεχηεξν δείγκα
ην νπνίν απνηέιεζε θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απφ ηελ APU ην 1987 δελ
παξαθνινχζεζε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.
Tν κέζν ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κειέηε, ήηαλ έλα θχιιν κε
νθηψ εξσηήζεηο λνεξνχ ππνινγηζκνχ, ίδηεο κε απηέο ηεο κειέηεο ηεο APU (1987) κε
αλαλεσκέλν φκσο πεξηερφκελν θνληά ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ
πέκπηε εξψηεζε ην θφζηνο ηνπ γξακκαηνζήκνπ ην 1987 ήηαλ 18 ιίξεο ελψ ην
ζεκεξηλφ θφζηνο γξακκαηνζήκνπ είλαη 27 ιίξεο. Ζ πξνεγνχκελε ηηκή ζπλεπψο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ηειεπηαία. Οη εξσηήζεηο ηέζεθαλ κε ηε κνξθή ηεο
πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Οη καζεηέο απαληνχζαλ πξνθνξηθά επεμεγψληαο ηνλ
ηξφπν πξνζέγγηζεο. Σν πεξηερφκελν ηνπο πξνέξρνληαλ θαη απφ ηηο ηέζζεξηο
αξηζκεηηθέο δηαδηθαζίεο (πξφζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαίξεζε).
Αθνξνχζαλ αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα αιιά πεξηείραλ θαη ζπγθείκελν κε
ππνινγηζκνχο κε ρξήκαηα θαη ρξφλν.
Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ηνπ Francis Kwaku
Duah είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Foxman θαη Beishuizen (2002) φηαλ
αλέιπζαλ ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηψλ ηεο APU ζρεηηθά κε ηηο
δεμηφηεηεο λνεξνχ ππνινγηζκνχ.
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Οη Foxman θαη Beishuizen (2002) πξνζδηφξηζαλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο λνεξνχ
ππνινγηζκνχ: ηε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ (δηακέξηζε) θαη ηε δηαδνρηθή
ζηξαηεγηθή (ζηξαηεγηθή άικαηνο). Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ (δηακέξηζε)
αθνξά ηνλ δηαρσξηζκφ φισλ ησλ αξηζκψλ ελφο πξνβιήκαηνο ζηα «πνιιαπιάζηα»
(Thompson, 2000) ηνπ εθαηφ, ηνπ δέθα θαη ζηηο κνλάδεο (γηα ηξηςήθηνπο αξηζκνχο),
ε επεμεξγαζία ηεο ηηκήο ηεο θάζε ζηήιεο γίλεηαη μερσξηζηά θαη αξγφηεξα
πξαγκαηνπνηείηαη εθ λένπ ζπλδπαζκφο. Γηα παξάδεηγκα: 238 +143 = 8 + 3 + 30 + 40
+ 200 + 100=11 + 70 +300=381. Ζ δηαδνρηθή ζηξαηεγηθή (ζηξαηεγηθή άικαηνο)
αθνξά ηε δηαηήξεζε ελφο αξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο σο έρεη (ρσξίο δηάζπαζε) θαη
ηελ επεμεξγαζία απηνχ σο αθέξαην αξηζκφ. Ζ δηαδνρηθή ζηξαηεγηθή (ζηξαηεγηθή
άικαηνο), ηζρπξίζηεθαλ, πεξηιακβάλεη πξφζζεζε ή αθαίξεζε ζε δεθάδεο ή ζε
πνιιαπιάζηα ηνπ δέθα. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 29 +49 ζα κπνξνχζε λα ππνινγηζζεί
κε ην λνπ σο 49 + 10+ 10 + 9 = 78; 49 + 30 - 1= 78. Οη Foxman θαη Beishuizen
(2002) επαλαπξνζδηφξηζαλ ηελ έλλνηα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο
δχν επξείεο θαηεγνξίεο γηα ηελ αλάιπζή ηνπο: ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρσξηζκνχ θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο ζπζζψξεπζεο. Απηή ε επξεία ηαμηλφκεζε κάιινλ επξφθεηην λα
πεξηνξίζεη ην επξχ θάζκα ηεο νλνκαηνινγίαο ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηηο
ζηξαηεγηθέο δηαρσξηζκνχ θαη ηηο δηαδνρηθέο ζηξαηεγηθέο. Γηα ιφγνπο αλάιπζεο, ε
ζηξαηεγηθή δηαρσξηζκνχ θαη ε ζηξαηεγηθή ζπζζψξεπζεο θσδηθνπνηήζεθαλ σο
ζηξαηεγηθέο 1010 θαη N10 αληίζηνηρα. Παξ‟ φιν πνπ ε αξρηθή ηαμηλφκεζε
ζρεηίδνληαλ εμ‟ νινθιήξνπ κε ηελ πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε, νη Foxman θαη
Beishuizen (2002) επέθηεηλαλ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο πζζψξεπζεο θαη ηνπ
Γηαρσξηζκνχ ζε πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαίξεζε.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή λνεξνχ
ππνινγηζκνχ ήηαλ ε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο Ν10. Ζ επφκελε γλσζηή
ζηξαηεγηθή ήηαλ ε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ 1010. Δπηπιένλ, ε έξεπλα
απνθάιπςε φηη νη καζεηέο πνπ είραλ αθνινπζήζεη ηελ Δζληθή Αξηζκεηηθή
ηξαηεγηθή (National Numeracy Strategy/NNS) ζε αληίζεζε κε απηνχο ηεο APU,
είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε λνεξνχο ππνινγηζκνχο.
Δληνχηνηο, ην εχξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πξψηνπο
ήηαλ πεξηνξηζκέλν. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο φζνλ
αθνξά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ζπγθείκελν φπνπ πεξηιακβάλνληαλ θαη
δηαηξέζεηο.
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Β’ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ
καζεηψλ ηεο Σ‟ ηάμεο ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη λα ζπγθξίλεη ηηο ηθαλφηεηεο
απηέο κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζε Άγγινπο καζεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
έξεπλα ηνπ Francis Kwaku Duah (2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη θαη
ζπγθξίλνληαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
καζεηέο ζηηο δχν απηέο ρψξεο. πζρεηίδνληαη νη κέζνδνη λνεξνχ ππνινγηζκνχ κε
ηαμηλνκήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πην γλσζηψλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο,
αλαδεηνχληαη ηα ιάζε ηνπο θαζψο θαη ηα αίηηα ηεο εκθάληζεο ηνπο.
χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, νη καζεηέο
θαίλεηαη λα θαηέρνπλ αξθεηέο αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο. Ο ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίν
γίλεηαη ην θαζεκεξηλφ κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, ε γξήγνξε πξνζπέιαζε ηεο χιεο
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζε ζχληνκε ρξνληθή δηάξθεηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνζξάκκαηνο ζπνπδψλ, δελ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ηηο
εθαξκφζνπλ ή αθφκα λα θάλνπλ γλσζηέο ηηο δηθέο ηνπο πξσηφηππεο λνεξέο κεζφδνπο
ππνινγηζκνχ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ε έξεπλα απηή πξνέθπςε απφ ηελ
αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα αλαδεηρηνχλ νη αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηνπο
λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπο απφ ηνπο καζεηέο ηεο η
ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε απηά δπν άιισλ
αληίζηνηρσλ εξεπλψλ. Ζ πξψηε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Francis Kwaku Duah ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηνπ Southampton (2009) θαη ε δεχηεξε απφ ηε Μνλάδα Αμηνιφγεζεο
ηεο Δπίδνζεο (Assessment of Performance Unit) ην 1987. Σν δείγκα ηεο πξψηεο
έξεπλαο απνηέιεζαλ ηειεηφθνηηνη καζεηέο ηνπ αγγιηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη
νπνίνη αθνινχζεζαλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ απφ ηελ έλαξμε ηεο
θνίηεζεο ηνπο ζην ζρνιείν. Σν δείγκα ηεο δεχηεξεο έξεπλαο απνηέιεζαλ επίζεο
ηειεηφθνηηνη καζεηέο ηνπ αγγιηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ νη νπνίνη φκσο δελ
αθνινχζεζαλ ηνλ αξηζκεηηζκφ.

1. Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
1.1 Σν δείγκα
ηε κειέηε ζπκκεηέρνπλ 54 καζεηέο ηεο Σ‟ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ,
ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ πνιπζέζησλ ζρνιείσλ ηεο Υαιθίδαο: Σ1 (13
καζεηέο) θαη Σ2 (15 καζεηέο) ηνπ 21νπ δσδεθαζέζηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 11
καζεηέο ηνπ 24νπ εμαζέζηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 15 καζεηέο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ
ζρνιείνπ Φαρλψλ.
1.2 Σν Μέζν ηεο έξεπλαο
Αθνινπζήζεθε θνηλφ κέζν έξεπλαο θαη ε ίδηα κέζνδνο κε ηελ αγγιηθή κειέηε
(Duah, 2009) ησλ Foxman θαη Beishuizen (2002) γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο
καζεηέο.
Σν κέζν ηεο έξεπλαο απνηεινχζε έλα θχιιν κε νρηψ εξσηήζεηο λνεξψλ
ππνινγηζκψλ ζην νπνίν απαληνχζαλ πξνθνξηθά νη καζεηέο. Ζ δηαδηθαζία απηή
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλαλ πξνο έλαλ καζεηή κε ηελ κνξθή ζπλέληεπμεο, ζε
ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, έμσ απφ ηνλ ρψξν δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηα παηδηά
ειεχζεξα ρσξίο άγρνο θαη κε άλεζε ρξφλνπ λα δηαηππψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. Οη
εξσηήζεηο δελ πεξηείραλ πξνβιήκαηα κφλν κε αξηζκνχο, αιιά θαη κε ζπγθείκελν
πεξηιακβάλνληαο ξεαιηζηηθνχο ππνινγηζκνχο κε λνκίζκαηα θαη ρξφλν, θαιχπηνληαο
θαη ηα ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο: πξφζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφ θαη
δηαίξεζε.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ζην 21ν θαη 24ν Γεκνηηθφ
ζρνιείν Υαιθίδαο θαη ζην 1ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Φαρλψλ. ιεο νη εξσηήζεηο
δηαηππψλνληαλ πξνθνξηθά θαζψο θαη νη απαληήζεηο θαη θαηαγξάθνληαλ γξαπηά απφ
ηνλ εξεπλεηή. Γηεπθξηλίζηεθε ζηνπο καζεηέο πσο δελ ππάξρεη ρξνληθφ φξην γηα λα
δψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ψζηε λα κελ αγρσζνχλ θαη λα απαληήζνπλ αβίαζηα.
Οη αξηζκεηηθέο γλψζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο εμεηάζηεθαλ κε βάζε ηηο
εξσηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ, πνπ ζρνιηάζηεθαλ παξαπάλσ. Δπίζεο δεηήζεθε
απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ θάζε εξψηεζε δπλαηά θαη λα εθηειέζνπλ ηνπο
ππνινγηζκνχο απφ κέζα ηνπο. Μφιηο νη καζεηέο ήηαλ έηνηκνη, δεηήζεθε απφ ηνλ
θαζέλα λα δψζεη κία απάληεζε είηε ζσζηή είηε ιάζνο, αθνχ πξψηα εμεγνχζε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεμεξγάζηεθε ηελ απάληεζε. Σέζεθαλ πεξαηηέξσ εξσηήζεηο
αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ θάζε καζεηή. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, νη
καζεηέο παξαθνινπζνχληαλ πξνζεθηηθά γηα λα δηαπηζησζεί αλ είραλ άγρνο, ψζηε λα
δηαθνπεί ε δηαδηθαζία αλ ήηαλ απαξαίηεην.
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1.3 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε εξσηήζεσλ
Σν θχιιν εξσηήζεσλ πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο είρε ηελ παξαθάησ κνξθή:

 Αθνχ δηαβάζεηε κεγαιφθσλα θαιά ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, λα απαληήζεηε,
εμεγψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο επεμεξγαζηήθαηε ζην κπαιφ ζαο.

Δξσηήζεηο
1. 26+7=;
2. 64-27=;
3. Αγνξάδσ κηα κεξίδα ηεγαλεηέο παηάηεο γηα 1,46€. Πφζα ξέζηα ζα πάξσ απφ
5€;
4. Πφζα ρξήκαηα ζα πιεξψζσ γηα 4 παθέηα αλεμίηεισλ καξθαδφξσλ ην θαζέλα
απφ ηα νπνία θνζηίδεη 1,99€;
5. Πφζα γξακκαηφζεκα ησλ 27 ιεπηψλ αγνξάδνληαη κε 1,50€;
6. Παίξλσ ην ιεσθνξείν ζηηο 9.43 π. κ θαη θηάλσ ζηνλ πξννξηζκφ κνπ ζηηο
10.12 π. κ. Πφζν δηαξθεί ε δηαδξνκή;
7. 16 Υ25=;
8. 238+143=;

Καλή επιηςσία!!!
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Οη πξάμεηο πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ: δχν πξνζζέζεηο, ηξείο αθαηξέζεηο, δχν
πνιιαπιαζηαζκνί θαη κία δηαίξεζε.
Α. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηείραλ ππνινγηζκνχο πξφζζεζεο ήηαλ ε 1ε) 26+7=; θαη ε 8ε)
238+143=;
Β. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηείραλ ππνινγηζκνχο αθαίξεζεο ήηαλ ε 2ε) 64-27= , ε 3ε)
Αγνξάδσ κηα κεξίδα ηεγαλεηέο παηάηεο γηα 1,46€. Πφζα ξέζηα ζα πάξσ απφ 5€; θαη
ε 6ε) Παίξλσ ην ιεσθνξείν ζηηο 9.43 π. κ θαη θηάλσ ζηνλ πξννξηζκφ κνπ ζηηο 10.12
π. κ. Πφζν δηαξθεί ε δηαδξνκή; (ζπκκηγείο ψξεο θαη ιεπηά)
Γ. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηείραλ ππνινγηζκνχο πνιιαπιαζηαζκνχ ήηαλ ε 4ε) Πφζα
ρξήκαηα ζα πιεξψζσ γηα 4 παθέηα αλεμίηεισλ καξθαδφξσλ ην θαζέλα απφ ηα νπνία
θνζηίδεη 1,99€; θαη ε 7ε) 16Υ25=;
Γ. Οη εξψηεζε πνπ πεξηείρε ππνινγηζκφ δηαίξεζεο ήηαλ ε 5η) Πφζα γξακκαηφζεκα
ησλ 27 ιεπηψλ αγνξάδνληαη κε 1,50€;
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2. ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
2.1

Ζ επηηπρία ζηηο εξσηήζεηο

Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ, αλαθέξνληαη ζηα πνζνζηά επηηπρίαο θαη
απνηπρίαο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο λνεξνχ ππνινγηζκνχ πνπ ηέζεθαλ. ην
παξαθάησ γξάθεκα 1 θαη ζηνλ πίλαθα 1, παξνπζηάδεηαη ε επίδνζε ηνπο ζε θάζε
εξψηεζε:
Γπάθημα 1- Ποζοζηού επιηςσίαρ και αποηςσίαρ ηυν μαθηηών ζε κάθε επώηηζη (ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο
δεκαδικό τηθίο)

Γξάθεκα 1

Πίνακαρ 1- Σύνολο ζυζηών απανηήζευν και ποζοζηού επιηςσίαρ ηυν μαθηηών ζε κάθε επώηηζη
(ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο)
1
2
3
4
5
6
7
8
ΔΡΧΣΖΔΗ
ΤΝΟΛΟ
54
47
41
41
41
30
25
45
ΧΣΧΝ
ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ
ΠΟΟΣΟ
100%
87%
76%
76%
76%
56%
46%
83%
ΔΠΗΣΤΥΗΑ%

Οη εξσηήζεηο πεξηείραλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη απφ ηηο ηέζζεξηο
αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Οη καζεηέο δελ αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ πξψηε
εξψηεζε (ππνινγηζκφο πξφζζεζεο: 26+7=;), ζηε δεχηεξε (ππνινγηζκφο αθαίξεζεο:
64-7=;) θαη ζηελ φγδνε (ππνινγηζκφο πξφζζεζεο: ∙238+143=;). Γεγνλφο πνπ
απνδεηθλχεηαη απφ ηα πνζνζηά επηηπρίαο: 100% (54 ζσζηέο εξσηήζεηο απφ ηηο 54),
87% (47 ζσζηέο εξσηήζεηο απφ ηηο 54) θαη 83% (45 ζσζηέο εξσηήζεηο απφ ηηο 54)
αληίζηνηρα. Μηα ζρεηηθή δπζθνιία θαίλεηαη λα ζπλάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο 3
(αγνξάδσ κηα κεξίδα ηεγαλεηέο παηάηεο γηα 1,46€. Πφζα ξέζηα ζα πάξσ απφ 5€;), 4
(πφζα ρξήκαηα ζα πιεξψζσ γηα 4 παθέηα αλεμίηεισλ καξθαδφξσλ ην θαζέλα απφ ηα
νπνία θνζηίδεη 1,99€;) θαη 5 (πφζα γξακκαηφζεκα ησλ 27 ιεπηψλ αγνξάδνληαη κε
1,50€;), πνπ πεξηείραλ ππνινγηζκνχο αθαίξεζεο, πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηαίξεζεο,
θαζψο ην πνζνζηφ επηηπρίαο θαη ζηηο ηξεηο δηακνξθψλεηαη ζην 76% (41 ζσζηέο
εξσηήζεηο απφ ηηο 50). Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο ζεκεηψζεθε ζηελ έθηε
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εξψηεζε 56% (30 ζσζηέο εξσηήζεηο απφ ηηο 54) πνπ πεξηείρε ππνινγηζκφ
αθαίξεζεο: -παίξλσ ην ιεσθνξείν ζηηο 9.43 π.κ. θαη θηάλσ ζηνλ πξννξηζκφ κνπ ζηηο
10.12 π.κ., πφζν δηαξθεί ε δηαδξνκή;) θαη ζηελ έβδνκε 46% (25 ζσζηέο εξσηήζεηο
απφ ηηο 54) πνπ πεξηείρε ππνινγηζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ: 16x25=;). Οη ηειεπηαίεο
απηέο εξσηήζεηο θάλεθε φηη ήηαλ νη πην δχζθνιεο γηα ηνπο καζεηέο.
Σε κεγαιχηεξε δπζθνιία αλακέλνληαλ λα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο ζηελ εξψηεζε 5
κε ηνλ ππνινγηζκφ δηαίξεζεο θαζψο ζεσξείηαη ε θαηεμνρήλ πην δχζθνιε αξηζκεηηθή
πξάμε, αιιά θαη ζηελ εξψηεζε 8 κε ηνλ ππνινγηζκφ πξφζζεζεο ηξηςήθησλ αξηζκψλ.
κσο ηα πνζνζηά επίδνζεο έδεημαλ φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο δπζθνιεχηεθαλ
πεξηζζφηεξν ζηνπο ππνινγηζκνχο πνιιαπιαζηαζκνχ (δηςήθησλ αξηζκψλ- εξψηεζε
7) θαη αθαίξεζεο (κε ζπκκηγείο αξηζκνχο- εξψηεζε 6). χκθσλα ηα πνζνζηά
απνηπρίαο 46% θαη 56% αληίζηνηρα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πεξίπνπ 1 ζηνπο 2 καζεηέο
απάληεζαλ ιάζνο ζε απηέο ηηο δπν εξσηήζεηο.
Έηζη ινηπφλ νη εξσηήζεηο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ, απφ ηελ πην εχθνιε σο ηελ πην δχζθνιε σο εμήο:
1. εξψηεζε 1 (26+7=;),
2. εξψηεζε 2 (64-7=;),
3. εξψηεζε 8 (238+143=;),
Οη εξσηήζεηο 3,4 θαη 5 ηνπνζεηνχληαη ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα ζεηξά κε αξηζκφ
θαηάηαμεο 4 σο πξνο ην επίπεδν δπζθνιίαο, αθνχ θαη ζηηο ηξεηο νη καζεηέο
πέηπραλ ην ίδην πνζνζηφ επηηπρίαο 76%. Παξνπζηάδνληαη απιψο σο ηέηαξηε,
πέκπηε θαη έθηε ζηε ζεηξά:
4. εξψηεζε 3 (Αγνξάδσ κηα κεξίδα ηεγαλεηέο παηάηεο γηα 1,46€. Πφζα
ξέζηα ζα πάξσ απφ 5€;),
5. εξψηεζε 4 (Πφζα ρξήκαηα ζα πιεξψζσ γηα 4 παθέηα αλεμίηεισλ
καξθαδφξσλ ην θαζέλα απφ ηα νπνία θνζηίδεη 1,99€;) θαη
6. εξψηεζε 5 (Πφζα γξακκαηφζεκα ησλ 27 ιεπηψλ αγνξάδνληαη κε 1,50€;)
7. Δξψηεζε 6 (Παίξλσ ην ιεσθνξείν ζηηο 9.43 π.κ. θαη θηάλσ ζηνλ πξννξηζκφ
κνπ ζηηο 10.12 π.κ. Πφζν δηαξθεί ε δηαδξνκή;)
8. Δξψηεζε 7 (16x25=;)
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2.2. Οη ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηώλ
Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο γηα λα απαληήζνπλ
ζηηο εξσηήζεηο λνεξνχ ππνινγηζκνχ πνπ ηνπο ηέζεθαλ, ζπγθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο
κεγάιεο θεληξηθέο θαηεγνξίεο, θνηλέο κε απηέο ηεο Αγγιηθήο έξεπλαο (Duah, 2009).
ιεο ιακβάλνπλ ηελ νλνκαζία ηνπο απφ ην είδνο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ θέξνπλ. Ζ
πξψηε πεξηιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή „Ν10‟ (ζπζζψξεπζε), ε δεχηεξε ηε ζηξαηεγηθή
„1010‟ (δηαρσξηζκφο), ε ηξίηε πεξηέρεη ηνλ „ηππηθφ αιγφξηζκν‟ θαη ε ηέηαξηε
θαηεγνξία κε ηελ νλνκαζία „ΑΛΛΟ‟ ηηο ζηξαηεγηθέο λνεξνχ ππνινγηζκνχ νη νπνίεο
δελ εληάζζνληαη ζε απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ.
Γπάθημα 2-. Ποζοζηά ηυν ειδών ηυν νοεπών ζηπαηηγικών πος σπηζιμοποιήθηκαν από ηοςρ μαθηηέρ
(ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο)

χκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ηππηθφο
αιγφξηζκνο θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξήζεο 40% (172 απφ ηηο 432
εξσηήζεηο). Οη ζηξαηεγηθέο ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ άγγημαλ ην 32% (137 απφ ηηο 432
εξσηήζεηο), ε ζηξαηεγηθή Ν10 (ζπζζψξεπζε) έθηαζε ζην 19% (84 απφ ηηο 432
εξσηήζεηο) θαη ε ζηξαηεγηθή 1010 (δηαρσξηζκφο) αλήιζε ζην 9% (39 απφ ηηο 432
εξσηήζεηο). Σν πιήζνο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαζψο θαη ε πνζνζηηαία αληηζηνηρία
παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πίνακαρ 2: Πλήθορ και Ποζοζηά ηυν νοεπών ζηπαηηγικών πος σπηζιμοποιήθηκαν από ηοςρ μαθηηέρ
(ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο)
ΔΗΓΖ ΝΟΔΡΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ
Ν10

ΠΛΖΘΟ
84

%
19% (84/432)

ΆΛΛΟ

137

32% (137/432)

ΣΤΠΗΚΟ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ

172

40% (172/432)

1010

39

9% (39/432)

ΤΝΟΛΟ

432 (54*8)

100%

Ο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ είλαη: λα αλαδεηρζνχλ
δηαθξηηά φιεο εθείλεο νη λνεξέο ζηξαηεγηθέο, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο γηα ηελ
πξνζέγγηζε ησλ ππνινγηζκψλ ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα απνηειέζνπλ
παξαξηήκαηα θαη ππνθαηεγνξίεο άιισλ. πγθεληξσηηθά ην πνζνζηφ ηεο ρξήζεο ηεο
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θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ, αλέξρεηαη ζην 32% (κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ
ςεθίν). ηελ παξνχζα έξεπλα νη ζηξαηεγηθέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηά θζίλνπζα
ζεηξά (ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο νθηψ εξσηήζεηο λνεξψλ ππνινγηζκψλ)
έρνπλ σο εμήο: ζηξνγγπινπνίεζε - αληηζηάζκηζε 17% (72 απφ ηηο 432 εξσηήζεηο),
„κε αλακελφκελε ζηξαηεγηθή‟ ησλ καζεηψλ, δειαδή ν δηθφο ηνπο πξσηφηππνο θαη κε
αλακελφκελνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ 7% (31 απφ ηηο 432 εξσηήζεηο), δηπιαζηαζκφο
3% (15 απφ ηηο 432 εξσηήζεηο), αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ κε κνλάδεο 2% (9 απφ ηηο
432 εξσηήζεηο), επαλαιακβαλνκέλε πξφζζεζε 2% (8 απφ ηηο 432 εξσηήζεηο) θαη
ζηξαηεγηθή ρξήζε ηνπ αξηζκνχ 5 1% (2 απφ ηηο 432 εξσηήζεηο). Σα πνζνζηά ησλ
ζηξαηεγηθψλ απηψλ ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πίνακαρ 3: Ποζοζηά ηυν νοεπών ζηπαηηγικών ηηρ καηηγοπίαρ άλλο (ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό
τηθίο)
ΝΟΔΡΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΛΛΟ
ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΖ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ
ΜΖ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ
ΓΗΠΛΑΗΑΜΟ
ΑΡΗΘΜΖΖ ΠΡΟ ΣΑ ΔΠΑΝΧ
ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΠΡΟΘΔΖ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ 5
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣΟ ΥΡΖΖ
17% (72/432)
7% (31/432)
3% (15/432)
2% (9/432)
2% (8/432)
1 % (2/432)
32% (137/432)

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηα πνζνζηά επηηπρίαο πνπ είραλ νη καζεηέο κε ηελ θάζε
ζηξαηεγηθή, δίλεηαη ζην γξάθεκα 3:
Γπάθημα 3: Ποζοζηά επιηςσίαρ ηυν νοεπών ζηπαηηγικών πος σπηζιμοποιήθηκαν από ηοςρ μαθηηέρ
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Πίνακαρ 4:Απιθμόρ μαθηηών και ποζοζηά επιηςσίαρ ζύμθυνα με ηο είδορ ηυν ζηπαηηγικών πος
σπηζιμοποιήθηκαν από ηοςρ μαθηηέρ (ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο)

ΔΗΓΖ Ν..

ΤΝΟΛΟ

ΧΣΔ

ΧΣΔ%

ΓΔΝΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ%

ΤΧΡΔΤΖ- Ν10

84

83

99% (83/84)

19% (84/432)

ΆΛΛΟ

137

131

96% (131/137)

32% (137/432)

ΣΤΠΗΚΟ
ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ

172

76

44% (76/172)

40% (172/432)

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ 1010

39

35

90% (35/39)

9% (39/432)

ΤΝΟΛΟ

432

325

100%

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απφ ηνπο καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ σο ζηξαηεγηθή
ηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν έιπζαλ ζσζηά ηελ άζθεζε ην 44% (76 ζσζηέο απαληήζεηο
απφ ηηο 172) ησλ καζεηψλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά επηηπρίαο αλάινγα κε ηε
ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη καζεηέο ήηαλ ηα εμήο: ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο
θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ επηηπρία 96% (131 ζσζηέο απαληήζεηο απφ ηηο 137), ζηελ
ζηξαηεγηθή Ν10 (ζπζζψξεπζε) επηηπρία 99% (83 ζσζηέο απαληήζεηο απφ ηηο 84),
ζηελ ζηξαηεγηθή 1010 (δηαρσξηζκφο) επηηπρία 90% (35 ζσζηέο απαληήζεηο απφ ηηο
39). Δπνκέλσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο ζεκεηψλεηαη ζηε λνεξή ζηξαηεγηθή
ηεο ζπζζψξεπζεο (Ν10) 99% θαη αθνινπζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά: ε θαηεγνξία
ζηξαηεγηθψλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ ΑΛΛΟ 96%, ε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ
(1010) 90% θαη ηέινο ν ηππηθφο αιγφξηζκνο 44%.
Πίνακαρ 5: Απιθμόρ μαθηηών και ποζοζηά επιηςσίαρ ηυν ζηπαηηγικών ηηρ καηηγοπίαρ ΑΛΛΟ
(ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο)
ΝΟΔΡΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΛΛΟ

ΤΝΟΛΟ:137
ΧΣΟ
ΛΑΘΟ

ΤΝΟΛΟ%:100%
ΧΣΟ
ΛΑΘΟ

ΑΡΗΘΜΖΖ ΠΡΟ ΣΑ ΔΠΑΝΧ

9

0

100%

0%

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ 5
ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ
ΓΗΠΛΑΗΑΜΟ
ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ
ΠΡΟΘΔΖ

2

0

0%

70

2

15

0

6

2

ΜΖ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ

29

2

ΤΝΟΛΟ

131

6

100%
97%
(70/72)
100%
75%
(6/8)
94%
(29/31)
96%
(131/137)

3% (2/72)
0%
25% (2/8)
6% (2/31)
4%
(6/137)

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5 ζηελ θαηεγνξία ΑΛΛΟ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
επηηπρίαο 100% ζεκεηψλεηαη ζηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο: αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ κε
κνλάδεο, ζηξαηεγηθή ρξήζε ηνπ αξηζκνχ 5 θαη δηπιαζηαζκφο. Αθνινπζνχλ ε λνεξή
ζηξαηεγηθή ζηξνγγπινπνίεζε- αληηζηάζκηζε κε πνζνζηφ επηηπρίαο 97% (70 ζσζηέο
απαληήζεηο απφ ηηο 72), ε κε αλακελφκελε ζηξαηεγηθή κε πνζνζηφ επηηπρίαο 94%
(29 ζσζηέο απαληήζεηο απφ ηηο 31) θαη ηέινο ε επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε κε
πνζνζηφ επηηπρίαο 75% (6 ζσζηέο απαληήζεηο απφ ηηο 8).
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2.3. Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε εξώηεζε
Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην
είδνο ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο:


Δξσηήζεηο κε ππνινγηζκνύο πξόζζεζεο

Δπηηπρία
Απφ ηηο 8 εξσηήζεηο ε πξψηε (26+7=;) θαη ε φγδνε (238+143=;) πεξηέρνπλ
ππνινγηζκνχο κε πξφζζεζε. Οη καζεηέο ζηελ εξψηεζε 1 (πξφζζεζε δηςήθηνπ κε
κνλνςήθην) δελ δπζθνιεχηεθαλ θαζφινπ θαη ηελ αληηκεηψπηζαλ κε κεγάιε επθνιία,
γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ην απφιπην πνζνζηφ επηηπρίαο (100%).
Ζ εξψηεζε 8 (πξφζζεζε ηξηςήθησλ αξηζκψλ), ήηαλ γηα ηνπο καζεηέο πην
δχζθνιε απφ ηελ εξψηεζε 1 αιιά σζηφζν ζεκείσζε κεγάιν πνζνζηφ επηηπρίαο
(83%).
ηξαηεγηθέο
Πίνακαρ 6: Σηπαηηγικέρ πος σπηζιμοποίηζαν οι μαθηηέρ ζηιρ επυηήζειρ ππόζθεζηρ και ηα ανηίζηοισα
ποζοζηά επιηςσίαρ.

Ά
Λ
Λ
Ο

ΔΗΓΖ Ν.Τ.

Δ1 (26+7)
πνζνζηό
ρξήζεο

Δ1 (26+7)
πνζνζηό
επηηπρίαο

Δ8 (238+143)
πνζνζηό
ρξήζεο

Δ8
(238+143)
πνζνζηό
επηηπρίαο

πζζώξεπζε Ν10

70% (38/54)

100%

2% (1/54)

100%

Αξίζκεζε πξνο ηα
επάλσ κε κνλάδεο

17% (9/54)

100%

0%

0%

ηξαηεγηθή ρξήζε
ηνπ 5

4% (2/54)

100%

0%

0%

Σππηθόο αιγόξηζκνο

9% (5/54)

100%

68% (37/54)

76% (28/37)

Γηαρσξηζκόο 1010

0%

0%

30% (16/54)

100%

ΤΝΟΛΟ

100% (54/54)

100% (54/54)

Γηα ηελ πξψηε εξψηεζε (26+7=;) νη καζεηέο αθνινχζεζαλ:
1. Πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο Ν10 ζηηο 38 απφ ηηο 54
απαληήζεηο ηνπο, ζε πνζνζηφ 70% θαη κε επηηπρία 100%.
2. ηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σελ αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ κε
κνλάδεο, ζηηο 9 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο, ζε πνζνζηφ 17% θαη κε επηηπρία
100%,
3. Σνλ ηππηθφ αιγφξηζκν, ζηηο 5 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο ζε πνζνζηφ 9% θαη
κε επηηπρία επίζεο 100%.
4. ηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σε ζηξαηεγηθή ρξήζε ηνπ αξηζκνχ 5,
ζηηο 2 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο ζε πνζνζηφ 4% θαη κε επηηπρία 100%.
Παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξψηεζε 1 είλαη ηα
εμήο:
 πζζψξεπζε Ν10: 26+4+3=30+3=33, 26+6+1=33,
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Αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ κε κνλάδεο: 26+1+1+….+1=33
Σππηθφο αιγφξηζκνο: 26+77+6=13, 2+0=2 άξα 33, 6+7=13, 3 θαη
θξαηνχκελν 1, 2+1=3 άξα 33 (νξηδφληηνο αιγφξηζκνο).
ηξαηεγηθή ρξήζε ηνπ αξηζκνχ 5: 25+1+5+2=33

ηελ εξψηεζε 8 (238+143=;) νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ:
1. Δπί ην πιείζηνλ ηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν ζηηο 37 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο, ζε
πνζνζηφ 68%, κε επηηπρία 76% (28 απφ ηηο 37 απαληήζεηο).
2. Σε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ 1010, ζηηο 16 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο, ζε
πνζνζηφ 30% θαη κε επηηπρία 100%.
3. Σέινο ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο Ν10, ζε 1 απφ ηηο 54 απαληήζεηο
ηνπο, ζε πνζνζηφ 2% θαη κε επηηπρία 100%.
Παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξψηεζε 8
(238+143=;) είλαη ηα εμήο:
 Σππηθφο αιγφξηζκνο: 8+3=1 θαη 1 ην θξαηνχκελν, 4+3+1=8, 2+1+1=4, άξα
481,
 Γηαρσξηζκφο 1010: 200+100=300, 30+40=70, 8+3=11, 300+70+11=381.
 πζζψξεπζε Ν10:238+100+40+3=338+40+3=378+3=381,
Λάζε
ηελ πξψηε εξψηεζε νη καζεηέο είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο
πζζψξεπζεο Ν10, είηε ηελ αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ κε κνλάδεο, είηε ηε ζηξαηεγηθή
ρξήζε ηνπ αξηζκνχ 5, είηε αθφκα θαη ηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν, δελ ππέπεζαλ ζε θαλέλα
ιάζνο.
ηελ φγδνε εξψηεζε φκσο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο 24% (9
απαληήζεηο ιάζνο απφ ηηο 37) ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν (ζρεδφλ έλαο
ζηνπο ηέζζεξηο καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηή ηε κέζνδν). Δμαηηίαο ησλ πνιιψλ
ςεθίσλ ησλ αξηζκψλ, αξθεηνί καζεηέο ζπγρχδνληαλ θαη μερλνχζαλ ηα θξαηνχκελα
(γηα παξάδεηγκα 238+143=371), έθαλαλ ιάζνο ζηε ζεηξά ησλ πξάμεσλ αθφκα θαη
ζηα επηκέξνπο αζξνίζκαηα (γηα παξάδεηγκα 238+143=380, φπνπ 8+3=10!). Μάιηζηα
άμην κλείαο είλαη ην γεγνλφο πσο αξθεηνί έθιεηλαλ ηα κάηηα ηνπο θαη εηθνληθά
ρξεζηκνπνηψληαο ην δάρηπιφ ηνπο σο κνιχβη «έγξαθαλ» ηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν. ζνη
ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο πζζψξεπζεο Ν10 θαη Γηαρσξηζκνχ 1010, δελ
αληηκεηψπηζαλ παξφκνηα πξνβιήκαηα.
Γεληθό ρόιην
Ζ εξψηεζε 8 (κε πνζνζηφ επηηπρίαο 83%) ήηαλ πην δχζθνιε γηα ηνπο
καζεηέο, απφ ηελ εξψηεζε 1 (κε πνζνζηφ επηηπρίαο 100%). Ο θπξηφηεξνο ιφγνο
πηζαλφλ λα ήηαλ ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ ηεο πξάμεο (ηξηςήθηνη αξηζκνί), θαζψο
είραλ λα εθηειέζνπλ πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
αχμεζε ηεο εκθάληζεο ηεο πηζαλφηεηαο ιάζνπο.
Σν κνλαδηθφ πνζνζηφ απνηπρίαο (24%) ζηηο δπν εξσηήζεηο κε ππνινγηζκνχο
πξφζζεζεο, εκθαλίδεηαη ζηελ εξψηεζε 8 θαηά ηε ρξήζε ηνπ ηππηθνχ αιγφξηζκνπ. Οη
ιάζνο ππνινγηζκνί ησλ καζεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ δπζθνιία ηεο εθηέιεζεο ηνπ
θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ δηαδηθαζηψλ (επηκέξνπο αζξνίζκαηα, θξαηνχκελα).
ηνλ αληίπνδα νη καζεηέο πνπ θηλήζεθαλ πέξαλ ηεο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ
θιαζηθνχ γξαπηνχ αιγφξηζκνπ, θαη ρξεζηκνπνίεζαλ λνεξέο ζηξαηεγηθέο (1010, Ν10,
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ζηξαηεγηθή ρξήζε ηνπ 5, αξίζκεζε πξνο ηα επάλσ κε κνλάδεο) θαηάθεξαλ λα
αγγίμνπλ ην απφιπην πνζνζηφ επηηπρίαο 100%, ρσξίο πξνβιήκαηα.


Δξσηήζεηο κε ππνινγηζκνύο αθαίξεζεο

Δπηηπρία
Οη εξσηήζεηο 2 (64-27), 3 (Αγνξάδσ κία κεξίδα ηεγαλεηέο παηάηεο γηα 1,46€. Πφζα
ξέζηα ζα πάξσ απφ 5€;) θαη 6 (Παίξλσ ην ιεσθνξείν ζηηο 9.43 πκ θαη θηάλσ ζηνλ
πξννξηζκφ κνπ ζηηο 10.12 πκ. Πφζν δηαξθεί ε δηαδξνκή;) πεξηέρνπλ ππνινγηζκνχο
κε αθαίξεζε. Οη καζεηέο ζηελ εξψηεζε 2 (αθαίξεζε δηςήθησλ αξηζκψλ) δελ
δπζθνιεχηεθαλ ηδηαίηεξα, ηελ αληηκεηψπηζαλ κε ζρεηηθή επθνιία θαη θαηάθεξαλ
πνζνζηφ επηηπρίαο 87%. ηελ εξψηεζε 3, (αθαίξεζε αθεξαίνπ κε δεθαδηθφ)
δπζθνιεχηεθαλ πεξηζζφηεξν, ρξεηάζηεθαλ ιίγν ρξφλν παξαπάλσ γηα λα απαληήζνπλ,
αιιά θαη πάιη θαηάθεξαλ πνζνζηφ επηηπρίαο 76%. ηελ εξψηεζε 6 (αθαίξεζε
ζπκκηγψλ αξηζκψλ), νη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο.
εκείσζαλ ην δεχηεξν ρεηξφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο (56%) απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο.
ηξαηεγηθέο
Πίνακαρ 7: Σηπαηηγικέρ πος σπηζιμοποίηζαν οι μαθηηέρ ζηιρ επυηήζειρ με ςπολογιζμό αθαίπεζηρ και
ηα ανηίζηοισα ποζοζηά επιηςσίαρ.

ΔΗΓΖ Ν.Τ.

Δ2
πνζνζηό
ρξήζεο
(64-27)

Δ2
πνζνζηό
επηηπρίαο

Δ3
πνζνζηό
ρξήζεο

Δ3
πνζνζηό
επηηπρίαο

Δ6
πνζνζηό
ρξήζεο

Δ6
πνζνζηό
επηηπρίαο

πζζώξεπζε Ν10

52%
(28/54)

100%
(28)

31%
(17/54)

94%
(16/17)

0%

0%

ηξνγγπινπνίεζε
-Αληηζηάζκηζε

6%
(3/54)

67%
(2/3)

26%
(14/54)

100

0%

0%

Με αλακελόκελε

0%

0%

0%

0%

57%(31/54)

94%(29/31)

35%
(19/54)
7%
(4/54)
100%
(54/54)

84%
(16/19)
25%
(1/4)

43%
(23/54)

48%
(11/23)

43%
(23/54)

4% (1/23)

0%

0%

0%

0%

ΆΛΛΟ

ΣΤΠΗΚΟ
ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ
Γηαρσξηζκόο 1010
ΤΝΟΛΟ

100%
(54/54)

100%
(54/54)

Γηα ηελ δεχηεξε εξψηεζε νη καζεηέο αθνινχζεζαλ:
1. Πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο Ν10 ζηηο 28 απφ ηηο 54
απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 52%, κε επηηπρία 100%.
2. Σνλ ηππηθφ αιγφξηζκν ζηηο 19 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 35%,
κε επηηπρία 84% (16 απφ ηηο 19 απαληήζεηο ζσζηέο)
3. Σε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ 1010, ζηηο 4 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη
πνζνζηφ 25% κε επηηπρία 25% (1 απφ ηηο 4 απαληήζεηο ζσζηέο).
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4. ηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σε ηξνγγπινπνίεζε –Αληηζηάζκηζε
ζηηο 3 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 6%, κε επηηπρία 67% (2 απφ
ηηο 3 απαληήζεηο ζσζηέο).
Παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζηελ εξψηεζε 2
(64-27) είλαη ηα εμήο:
 πζζψξεπζε Ν10: 64-20=44-7=37, 64-7=57-20=37, 64-4-20-3=37,
 Σππηθφο αιγφξηζκνο: 14-7=7 κεηαθνξά δαλεηθήο δεθάδαο ζηελ αθαίξεζε 6020=60-30=30 άξα 37.
 Γηαρσξηζκφο 1010: 50-20=30, 14-7=730+37,
 ηξνγγπινπνίεζε – Αληηζηάζκηζε (επηθξαηνχζα κνξθή): 64-2764-30=34,
34+3=37
Γηα ηελ ηξίηε εξψηεζε νη καζεηέο αθνινχζεζαλ:
1. Πεξηζζφηεξν ηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν ζηηο 23 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη
πνζνζηφ 43%, κε επηηπρία 48% (11 απφ ηηο 23 απαληήζεηο ζσζηέο).
2. Σε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο Ν10 ζηηο 17 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη
πνζνζηφ 31%, κε επηηπρία 94% (16 απφ ηηο 17 απαληήζεηο ζσζηέο).
3. ηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σε ηξνγγπινπνίεζε -Αληηζηάζκηζε,
ζηηο 14 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 26%, κε επηηπρία 100%.
Παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζηελ εξψηεζε 3
είλαη ηα εμήο:
 Σππηθφο αιγφξηζκνο κε δεθαδηθνχο: 5,00-1,4610-6=4 θαη 1 ην θξαηνχκελν,
10-(4+1)=5 θαη 1 ην θξαηνχκελν, 5-(1+1)=3 άξα 3,54,
 πζζψξεπζε Ν10: 5-1=4, 4-0,46=3,54, 500ι -100ι=400ι-46ι=354ι ή 3,54€.
 ηξνγγπινπνίεζε – Αληηζηάζκηζε (επηθξαηνχζα κνξθή): 5-1,4651,40=3,50-0,04=3,46 ή 5-2=3+ 0,54=3,54.
Γηα ηελ έθηε εξψηεζε νη καζεηέο αθνινχζεζαλ:
1. Πεξηζζφηεξν ηε ηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σε Με αλακελφκελε
ζηξαηεγηθή, ζηηο 31 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 57%, κε
επηηπρία 94% (29 απφ ηηο 31 απαληήζεηο ζσζηέο).
2. Σνλ ηππηθφ αιγφξηζκν ζηηο 23 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 43%,
κε επηηπρία 4% (1 απφ ηηο 23 απαληήζεηο ζσζηέο).
Παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζηελ εξψηεζε 6
είλαη ηα εμήο:
 Με αλακελφκελε ζηξαηεγηθή:
 9.43+2=9.45+15=10.00, 10.00+12=10.12, ζχλνιν 29 ιεπηά ή
 9.439.40+3, 10.12=10.00-2, απφ 9.40 κέρξη 10.10 =30 ιεπηά, 303+2=29 ιεπηά ή
 9.43+7=9.50, 10.12+8=10.20, απφ 9.50 κέρξη 10.20 είλαη 30 ιεπηά+78=29 ιεπηά.
 Σππηθφο αιγφξηζκνο κε ζπκκηγείο: 10ψξεο θαη 12 ιεπηά – 9ψξεο θαη
43ιεπηά= 9ψξεο θαη 72ιεπηά (60+12) - 9ψξεο θαη 43ιεπηά= 19 ιεπηά.
Λάζε
Σα ιάζε ζηελ εξψηεζε 2 έγηλαλ θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ππνινγηζκνχ κε:
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α) ηππηθφ αιγφξηζκν ζε πνζνζηφ 16% (3 απαληήζεηο ιάζνο απφ ηηο 19), φπνπ
νη καζεηέο δελ έθαλαλ ζσζηά ηελ αθαίξεζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαη δελ
κεηέθεξαλ ην θξαηνχκελν ζηηο δεθάδεο 64-27=47, δελ κεηέθεξε ην
θξαηνχκελν,
β) ηε ζηξαηεγηθή 1010 ζε πνζνζηφ 75% (3 απαληήζεηο ιάζνο απφ ηηο 4), φπνπ
νη καζεηέο έθαλαλ ιάζνο ζην πξφζεκν ηεο επηκέξνπο πξάμεο 7-4, εθηειψληαο
ηε σο 7+4. Έηζη ν ππνινγηζκφο εμειίρζεθε σο : 64-2760-20=40, 4+7=11,
40-11=29 (αληί 60-20=40, „7-4=3‟ άξα 40-3=37), θαη
γ) ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο-αληηζηάζκηζεο, ζε πνζνζηφ 33% (1
απαληήζεηο ιάζνο απφ ηηο 3), φπνπ θαη εδψ νη καζεηέο έθαλαλ ιάζνο ζην
πξφζεκν ζηελ δηαδηθαζία ηεο αληηζηάζκηζεο: 64-(27+3), γηα
ζηξνγγπινπνίεζε)=64-30=34 θαη αληί λα πξνζηεζεί ην (+3) ζην 34
(αληηζηάζκηζε), αθαηξέζεθε δίλνληαο ιάζνο απνηέιεζκα (31).

ηελ εξψηεζε 3, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο 52% (12 απαληήζεηο ιάζνο απφ
ηηο 23), ην ζπγθεληξψλεη ν ηππηθφο αιγφξηζκνο. Οη καζεηέο νη νπνίνη εθηέιεζαλ
λνεξά ηνλ θάζεην αιγφξηζκν 5-1,46 (αθεξαίνπ κείνλ δεθαδηθνχ), βξήθαλ ιάζνο
απνηέιεζκα δηφηη δελ ηαμηλφκεζαλ ζσζηά ηα ςεθία ζηηο ηάμεηο ηνπο. Δθιάκβαλαλ ην
5 σο εθαηνζηά θαη ην αθαηξνχζαλ απφ ην 6. Δπίζεο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο μερλνχζαλ
λα πξνζζέζνπλ ηα θξαηνχκελα (5-1,46=3,64), ή ηνπνζεηνχζαλ ηελ ππνδηαζηνιή ζην
απνηέιεζκα ζε ιάζνο ζέζε, ηελ νπνία έβξηζθαλ κεηξψληαο ην πιήζνο ησλ δεθαδηθψλ
ςεθίσλ φπσο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (5,0-1,46=0,354). Έλαο καζεηήο κε κπνξψληαο
λα νινθιεξψζεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, ζπγρχζηεθε θαη έδσζε ηειηθψο έλα ηπραίν
απνηέιεζκα γηαηί μερλνχζε ηα επξήκαηα ησλ ελδηάκεζσλ βεκάησλ. Έλαο άιινο
ινγάξηαδε κφλν ην δεθαδηθφ κέξνο γηα λα βξεη ην απνηέιεζκα (5-1,46=64) δίρσο λα
ππνινγίδεη θαη ην αθέξαην. ηαλ ξσηήζεθε αλ είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ απάληεζή ηνπ,
ηελ επηβεβαίσζε ζεσξψληαο ηελ ζσζηή.
Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πζζψξεπζεο Ν10 ζηελ εξψηεζε 3 ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ
απνηπρίαο 6% (1 απάληεζε ιάζνο απφ ηηο 17). Σν ιάζνο εληνπίδεηαη πάιη ζηηο
επηκέξνπο πξάμεηο, γηα παξάδεηγκα: 5-1,465-1=4, 4-0,46=3,24 αληί 3,54.
Οη καζεηέο νη νπνίνη εθάξκνζαλ ζηξνγγπινπνίεζε- αληηζηάζκηζε δελ
ζπλάληεζαλ θάπνην πξφβιεκα.
ηελ εξψηεζε 6 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο 96% (22 απαληήζεηο
ιάζνο απφ ηηο 23) ζπγθεληξψλεη ν ηππηθφο αιγφξηζκνο ην νπνίν δείρλεη πσο φινη
ζρεδφλ νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ απηή ηελ πξνζέγγηζε, απέηπραλ. Σν ζεκαληηθφηεξν
ιάζνο ήηαλ πσο νη καζεηέο αληηκεηψπηζαλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εξψηεζεο 6, σο κηα
ηππηθή αθαίξεζε δεθαδηθψλ αξηζκψλ 10,12-9,43=; βξίζθνληαο απνηέιεζκα 0,69 (69
ιεπηά δειαδή) θαη φρη ζαλ αθαίξεζε ζπκκηγψλ αξηζκψλ ψζηε λα δψζνπλ βαξχηεηα
ζηε κνλάδα κέηξεζεο (ιεπηά) θαη ζηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο.
ηελ κε αλακελφκελε ζηξαηεγηθή ζεκεηψζεθε ην εμήο ιάζνο: ην 9.43 ην
ππνιφγηζαλ νη καζεηέο a priori σο 9.45, νπφηε κέρξη ην 10.10 ρξεηάδνληαη 15 ιεπηά
θαη κέρξη ην 10.12 άιια 12. χλνιν 27, ρσξίο φκσο λα πξνζζέζνπλ ηα δχν αξρηθά
ιεπηά (9.439.45).
Γεληθό ρόιην
Ζ εξψηεζε 6 (κε πνζνζηφ επηηπρίαο 56%) απνδείρηεθε κηα απφ ηηο πην
δχζθνιεο επί ηνπ ζπλφινπ αιιά θαη απφ ηηο άιιεο δπν εξσηήζεηο κε ππνινγηζκφ
αθαίξεζεο (κε πνζνζηά επηηπρίαο Δ2:87%, Δ3:76%). ρεδφλ έλαο ζηνπο δπν καζεηέο
απάληεζε ιάζνο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πηζαλφλ ήηαλ νη ζπκκηγείο αξηζκνί, ηνπο
νπνίνπο πεξηείρε ν ππνινγηζκφο θαη δπζθφιεςε αξθεηά φζνπο καζεηέο ηνλ
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πξνζέγγηζαλ κε ηππηθφ αιγφξηζκν. Απφ απηνχο νη 22 ζηνπο 23 δελ ππνιφγηζαλ
ζσζηά, ελψ φζνη εθάξκνζαλ ηε δηθή ηνπο κε αλακελφκελε ζηξαηεγηθή, ηα
θαηάθεξαλ ζε πνζνζηφ 94% (26 απφ ηνπο 29).
Ζ εξψηεζε 2, ήηαλ ε πην εχθνιε απφ ηηο ππφινηπεο δπν κε ππνινγηζκφ αθαίξεζεο.
Παξ‟ φια απηά κηα κηθξή δπζθνιία πνπ ζπλάληεζαλ νη καζεηέο ζηελ πξνζέγγηζε
ηνπο κε ηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν, πηζαλφλ λα έγθεηηαη ζηελ αθαίξεζε δηςήθησλ
αξηζκψλ πνπ πξνθαιεί κηα ζχγρπζε κε ηα θξαηνχκελα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζηελ
ακέζσο επφκελε ηάμε. Παξφκνηα δπζθνιία ζπλάληεζαλ θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο
λνεξήο ζηξαηεγηθήο ηνπ δηαρσξηζκνχ 1010, αιιά θαη ηεο ζηξνγγπινπνίεζεοαληηζηάζκηζεο. Σν πξφβιεκα κάιινλ νθείιεηαη ζηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο (πξφζεκα
θαη πξάμεηο), αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα πεξεηαίξσ εμάζθεζε κε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο. Καλέλα πξφβιεκα δελ αλαθέξζεθε θαηά ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ ππνινγηζκνχ αθαίξεζεο ηεο εξψηεζεο 2 κε ηε λνεξή ζηξαηεγηθή ηεο
πζζψξεπζεο Ν10. Καη νη 28 απφ ηνπο 54 καζεηέο πνπ ηε ρξεζηκνπνίεζαλ πέηπραλ,
θαζηζηψληαο ηελ σο ηελ πην επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
ππνινγηζκφ.
Ζ εξψηεζε 3 (κε πνζνζηφ επηηπρίαο 76%), ήηαλ ιίγν πην δχζθνιε γηα ηνπο
καζεηέο απφ ηελ εξψηεζε 2 (ζηελ νπνία ζεκεηψζεθε πνζνζηφ επηηπρίαο 87%). Ο
θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο δπζθνιίαο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηνλ δεθαδηθφ αξηζκφ πνπ
πεξηείρε ε πξάμε. Σα ιάζε ησλ καζεηψλ έδεημαλ ηελ αδπλακία ζηελ εθηέιεζε απηνχ
ηνπ είδνπο ππνινγηζκνχ (αθεξαίνπ κε δεθαδηθφ) κε ηππηθφ αιγφξηζκν. Σν 52% (12
απφ ηνπο 23) πνπ ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ απέηπρε. Αληίζεηα φζνη καζεηέο
ρξεζηκνπνίεζαλ λνεξέο ζηξαηεγηθέο (πζζψξεπζε Ν10, ζηξνγγπινπνίεζεαληηζηάζκηζε) ζεκείσζαλ πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ( 94% 16 απφ ηνπο 17 θαη 100%
14 ζηνπο 14 αληίζηνηρα).
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Δξσηήζεηο κε ππνινγηζκνύο πνιιαπιαζηαζκνύ

Δπηηπρία
Οη εξσηήζεηο 4 (Πφζα ρξήκαηα ζα πιεξψζσ γηα 4 παθέηα αλεμίηεισλ καξθαδφξσλ
ην θαζέλα απφ ηα νπνία θνζηίδεη 1,99;) θαη 7 (16Υ25=;) πεξηέρνπλ ππνινγηζκνχο
πνιιαπιαζηαζκνχ. Οη καζεηέο ζηελ εξψηεζε 4 (πνιιαπιαζηαζκφο αθέξαηνπ κε
δεθαδηθφ) ζεκείσζαλ επηηπρία 76% θαη δελ δπζθνιεχηεθαλ ηδηαίηεξα. ηελ εξψηεζε
7 (πνιιαπιαζηαζκφο αθέξαησλ δηςήθησλ αξηζκψλ), φπνπ θαη δπζθνιεχηεθαλ
πεξηζζφηεξν, ην πνζνζηφ επηηπρίαο πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ κφιηο 46%, ην κηθξφηεξν
απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο.
ηξαηεγηθέο
Πίνακαρ 8: Σηπαηηγικέρ πος σπηζιμοποίηζαν οι μαθηηέρ ζηιρ επυηήζειρ με ςπολογιζμό
πολλαπλαζιαζμού και ηα ανηίζηοισα ποζοζηά επιηςσίαρ.

Ά
Λ
Λ
Ο

ΔΗΓΖ Ν.Τ.

Δ4 πνζνζηό
ρξήζεο

Δ4
πνζνζηό
επηηπρίαο

Δ7 (16x25)
πνζνζηό
ρξήζεο

Δ7 πνζνζηό
επηηπρίαο

πζζώξεπζε Ν10

0%

0%

0%

0%

63% (34/54)

97%
(33/34)

0%

0%

ΣΤΠΗΚΟ
ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ

37% (20/54)

40% (8/20)

65% (35/54)

20% (7/35)

Γηαρσξηζκόο 1010

0%

0%

35% (19/54)

95% (18/19)

ΤΝΟΛΟ

100%
(54/54)

ηξνγγπινπνίεζε Αληηζηάζκηζε

100% (54/54)

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε νη καζεηέο αθνινχζεζαλ:
1. Πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σε ηξνγγπινπνίεζε Αληηζηάζκηζε, επί ην πιείζηνλ, ζηηο 34 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη
πνζνζηφ 63%, κε επηηπρία 97% (33 απφ ηηο 34 απαληήζεηο ζσζηέο).
2. Σνλ ηππηθφ αιγφξηζκν, ζηηο 20 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 37%
κε επηηπρία 40% (8 απφ ηηο 20 απαληήζεηο ζσζηέο).
Παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζηελ
ηέηαξηε εξψηεζε είλαη ηα εμήο:
 ηξνγγπινπνίεζε – Αληηζηάζκηζε: νη καζεηέο ζηξνγγπινπνηνχζαλ πξνο ηα
επάλσ ην 1,99€ ζε 2€, ην πνιιαπιαζίαδαλ επί 4 θαη αληηζηάζκηδαλ ην
απνηέιεζκα (8€ - 4 ιεπηά).
 Σππηθφο αιγφξηζκνο: 1,99x49(εθαηνζηά)x4=36 (γξάθνπκε 6 θαη 3 ηα
θξαηνχκελα), 9(δέθαηα)x4=36 θαη 3 καο θάλεη 39 (γξάθνπκε 9 θαη 3 ηα
θξαηνχκελα), 4x1=4 θαη 3 καο θάλεη 7. Σνπνζεηνχκε ηελ ππνδηαζηνιή ζην
γηλφκελν κεηξψληαο απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηφζεο ζέζεηο φζα θαη ηα
δεθαδηθά ςεθία (2). Άξα έρνπκε απνηέιεζκα 7,96.
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ηελ έβδνκε εξψηεζε νη καζεηέο αθνινχζεζαλ:
1. Κπξίσο ηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν, ζηηο 35 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη
πνζνζηφ 65% κε επηηπρία κφιηο 20% (7 απφ ηηο 35 απαληήζεηο ζσζηέο).
2. Σε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ 1010, ζηηο 19 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο
θαη πνζνζηφ 35% κε επηηπρία 95% (18 απφ 19 απαληήζεηο ζσζηέο).
Παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζηελ
έβδνκε εξψηεζε είλαη ηα εμήο:
 Σππηθφο αιγφξηζκνο: εθηέιεζαλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 5Υ6=30, γξάθνπκε ην
0 θαη 3 ηα θξαηνχκελα, 5Υ1=5+3(απφ κεηαθνξά)=8, 2Υ6=12, γξάθνπκε 2
θαη 1 ην θξαηνχκελν, 2Υ1=2+1(απφ κεηαθνξά)=3, πξφζζεζε ησλ επηκέξνπο
αζξνηζκάησλ θαη απνηέιεζκα 400.
 Γηαρσξηζκφο 1010: νη καζεηέο πξνζέγγηζαλ ηνλ ππνινγηζκφ σο εμήο,
16Υ25 δηαρσξηζκφο ηνπ 16 ζε άζξνηζκα 10+6, νπφηε 10Υ25=250,
6Υ25=150, 250+150=400.
Λάζε
ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο 60% (12 ζηηο 20
απαληήζεηο), ην ζπγθεληξψλεη ν ηππηθφο αιγφξηζκνο. Σν ιάζνο εληνπίδεηαη ζηε ζέζε
ηεο ππνδηαζηνιήο ζην γηλφκελν (γηα παξάδεηγκα 4x1,99=79,6) αιιά θαη ζηηο
ελδηάκεζεο πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ (γηα παξάδεηγκα 4x1,99=6,97) φπνπ νη
καζεηέο ζπγρχδνληαλ θαη δελ εθηεινχζαλ ζσζηά. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο
ηξνγγπινπνίεζεο- Αληηζηάζκηζεο ζπγθέληξσζε πνζνζηφ απνηπρίαο κφιηο 3%, φπνπ
έλαο θαη κφλν καζεηήο απφ ηνπο 33 πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηήλ ηε ζηξαηεγηθή
απέηπρε. Σν ιάζνο ζεκεηψλεηαη ζηελ αληηζηάζκηζε, φπνπ κπεξδεχηεθε θαη αληί λα
αθαηξέζεη 4 ιεπηά (1 ιεπηφ γηα θάζε παθέην απφ ηα 4 ησλ καξθαδφξσλ), αθαίξεζε 1
ιεπηφ (4x2=8, 8-0,01=7,99€).
ηελ εξψηεζε 7, ην πνζνζηφ απνηπρίαο ζηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν αγγίδεη ην
80% (28 ζηηο 35 απαληήζεηο). Σν ιάζνο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηα βήκαηα ηεο
εθηέιεζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, αιιά θαη ζηηο ελδηάκεζεο πξάμεηο. Οη καζεηέο
πνιιαπιαζίαδαλ:
 ηηο κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο ηνπ ελφο φξνπ κε ηνλ άιιν θαη έπεηηα πξφζζεηαλ
ηα γηλφκελα (6Υ25+10Υ5=150+50=200, ιάζνο).
 Σηο κνλάδεο ηνπ ελφο κε ηηο δεθάδεο ηνπ άιινπ θαη αληίζηξνθα
(5Υ10+20Υ6=50+120=170, ιάζνο)
Σέινο, δελ ππνιφγηδαλ ζσζηά ηα ελδηάκεζα γηλφκελα θαη θαηά ηελ πξφζζεζε ηνπο
απέδηδαλ ιάζνο απνηέιεζκα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο ιφγνπο:
 έθαλαλ ιάζνο ζηελ πξνπαίδεηα θαη
 μερλνχζαλ ηε κεηαθνξά ησλ θξαηνχκελσλ
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ ζηελ εξψηεζε 7, ζπγθέληξσζε πνιχ ρακειφ
πνζνζηφ απνηπρίαο 5%. Μία κφλν απάληεζε δελ ήηαλ ζσζηή, απφ ηηο 18 ζηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηήζεθε. ε απηήλ, ν καζεηήο πξνζέγγηζε ηνλ ππνινγηζκφ κε ηνλ
παξαθάησ ηξφπν:16Υ25(10+6)x(20+5)=10Υ20+6Υ5=230, φπνπ γίλεηαη ζσζηά ε
αλάιπζε ησλ αξηζκψλ, αιιά δελ εθηειεί φινπο ηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο.
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Γεληθό ρόιην
Ζ εξψηεζε 7 (κε πνζνζηφ επηηπρίαο 46%) ήηαλ ε πην δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο απφ
φιεο ηηο ππφινηπεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε πην δχζθνιε εξψηεζε πνπ πεξηείρε
ππνινγηζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ. ε απηήλ ζεκεηψζεθε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ
επηηπρίαο (46%), φπνπ νη κηζνί θαη παξαπάλσ καζεηέο δελ απάληεζαλ ζσζηά. Ο
θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο δπζθνιίαο πηζαλφλ λα νθείινληαλ ηφζν ζηελ πνιππινθφηεηα
ησλ βεκάησλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ φζν θαη ζην κέγεζνο ησλ
αξηζκψλ ηεο πξάμεο (δηςήθηνη αθέξαηνη). Έηζη ν ηππηθφο αιγφξηζκνο κεηαηξέπνληαλ
ζε κηα πνιχπινθε λνεξή δηαδηθαζία, πξνθαιψληαο ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο πνπ
επέιεμαλ λα πξνζεγγίζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ λνεξφ ππνινγηζκφ ηεο εξψηεζεο.
Απφ απηνχο νη 28 απφ ηνπο 35 (80%) δελ ππνιφγηζαλ ζσζηά, ελψ φζνη καζεηέο
εθάξκνζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηα θαηάθεξαλ ζε πνζνζηφ 95% (18 απφ
ηνπο 19). Ζ απνηπρία ηφζν ζηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν φζν θαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ
δηαρσξηζκνχ, δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηε γλψζε θαη ηελ εκπέδσζε ηνπ
αιγφξηζκνπ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ απφ ηνπο καζεηέο, φζν θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ.
Ζ εξψηεζε 4 (κε πνζνζηφ επηηπρίαο 76%) ήηαλ πην εχθνιε γηα ηνπο καζεηέο
απφ ηελ εξψηεζε 7. Σν πνζνζηφ απνηπρίαο ην νπνίν είλαη 24% ππνδειψλεη κηα
ζρεηηθή δπζθνιία ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππνινγηζκνχ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο
δπζθνιίαο πηζαλφλ λα ήηαλ ν δεθαδηθφο αξηζκφο πνπ πεξηείρε ε πξάμε
κεηαηξέπνληαο πεξίπινθνπο ηνπο ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ζ δπζθνιία απηή είρε
ζαθψο κεγαιχηεξν αληίθηππν ρξήζε ηνπ ηππηθνχ αιγφξηζκνπ ηνλ νπνίν επέιεμαλ νη
καζεηέο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ λνεξφ ππνινγηζκφ. Σφζν ηα ιάζε κε ηε ζέζε ηεο
ππνδηαζηνιήο ζην γηλφκελν, φζν θαη ε ζχγρπζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ελδηάκεζσλ
πξάμεσλ, απέθεξαλ πνζνζηφ απνηπρίαο 60% (12 απφ ηηο 20 απαληήζεηο ιάζνο).
Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ:
ηξνγγπινπνίεζε-Αληηζηάζκηζε (63% ζηηο 34 απφ ηηο 54 απαληήζεηο), νη νπνίνη
ήηαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη, ηα θαηάθεξαλ ζε πνζνζηφ 97% (33 απφ ηηο 34 απαληήζεηο
ζσζηέο). Σν κνλαδηθφ ιάζνο πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ λνεξφ ππνινγηζκφ ελφο καζεηή,
εκθαλίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αληηζηάζκηζεο, κε κεγάιε πηζαλφηεηα φκσο λα
νθείιεηαη ζε επηπφιαην ρεηξηζκφ.
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Δξσηήζεηο κε ππνινγηζκνύο δηαίξεζεο

Δπηηπρία
Οη εξψηεζε 5 (πφζα γξακκαηφζεκα ησλ 27 ιεπηψλ αγνξάδνληαη κε 1,50€;) πεξηέρεη
ππνινγηζκφ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξηζκεηηθή πξάμε ηεο δηαίξεζεο. Οη καζεηέο ζε
απηή ηελ εξψηεζε (δηαίξεζε αθέξαηνπ κε δεθαδηθφ) ζεκείσζαλ επηηπρία 76%. Γελ
δπζθνιεχηεθαλ ηδηαίηεξα, παξ‟ φιν πνπ ε δηαίξεζε απνηειεί ηελ πην δχζθνιε
αξηζκεηηθή πξάμε γηα ηνπο καζεηέο.
ηξαηεγηθέο
Πίνακαρ 9: Σηπαηηγικέρ πος σπηζιμοποίηζαν οι μαθηηέρ ζηην επώηηζη με ςπολογιζμό διαίπεζηρ και ηα
ανηίζηοισα ποζοζηά επιηςσίαρ

Ά
Λ
Λ
Ο

ΔΗΓΖ Ν.Τ.

Δ5 πνζνζηό ρξήζεο

Δ5 πνζνζηό
επηηπρίαο

πζζώξεπζε Ν10

0%

0%

ηξνγγπινπνίεζε -Αληηζηάζκηζε

39% (21/54)

100%

Δπαλαιακβαλόκελε πξόζζεζε

15% (8/54)

75% (6/8)

Γηπιαζηαζκόο

28% (15/54)

100%

ΣΤΠΗΚΟ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ

19% (10/54)

0%

Γηαρσξηζκόο 1010

0%

0%

ΤΝΟΛΟ

100% (54/54)

ηελ πέκπηε εξψηεζε νη καζεηέο αθνινχζεζαλ:
1. Πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σε ηξνγγπινπνίεζε –
Αληηζηάζκηζε ζηηο 21 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 39% κε
επηηπρία 100%.
2. ηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σν δηπιαζηαζκφ ζηηο 15 απφ ηηο 54
απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 28% κε επηηπρία 100%.
3. Σνλ ηππηθφ αιγφξηζκν ζηηο 10 απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 19%,
κε επηηπρία 0%.
4. ηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Σελ επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε ζηηο 8
απφ ηηο 54 απαληήζεηο ηνπο θαη πνζνζηφ 15% κε επηηπρία 75% (6 απφ ηηο 8
απαληήζεηο ζσζηέο).
Παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζηελ
πέκπηε εξψηεζε είλαη ηα εμήο:
 ηξνγγπινπνίεζε – Αληηζηάζκηζε: 27 ιεπηά+3=30, 5Υ30=150 ιεπηά, 15015=135 ιεπηά, άξα 5 γξακκαηφζεκα θαη ππφινηπν 15 ιεπηψλ. Απηή ηε
κνξθή ηεο ζηξαηεγηθήο ρξεζηκνπνίεζαλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο.
 Γηπιαζηαζκφο: 27Υ2=54, 54Υ2=108+27=135 άξα 1,35€ («Σα δηπιαζηάδσ,
άξα 2 γξακκαηφζεκα, ηα δηπιαζηάδσ μαλά, άξα 4 θαη κέρξη ην1,50 κπνξψ λα
βάιισ άιιν έλα ρσξίο λα ην μεπεξάζσ. Άξα 5».),
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Σππηθφο αιγφξηζκνο: παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ ζηα νπνία νη καζεηέο
απάληεζαλ ζσζηά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππηθνχ αιγφξηζκνπ ζηελ πέκπηε
εξψηεζε δελ ππάξρνπλ.
Δπαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε: φπνπ νη καζεηέο πξφζζεηαλ ζπλέρεηα 27
ιεπηά κέρξηο φηνπ πιεζηάδνπλ ζηα 150 27+27=58, 58+27=81, 81+27=108,
108+27= 135 (ζηακαηνχλ γηα λα κελ μεπεξάζνπλ ην φξην ησλ 150 ιεπηψλ).
ζεο θνξέο πξφζζεζαλ 27 ιεπηά, ηφζα είλαη θαη ηα γξακκαηφζεκα. Άξα 5
γξακκαηφζεκα θαη πεξηζζεχνπλ άιια 15 ιεπηά.

Λάζε
ηελ πέκπηε εξψηεζε, ην απφιπην πνζνζηφ απνηπρίαο 100% (10 ζηηο 10 ιάζνο
απαληήζεηο), ην ζπγθεληξψλεη ν ηππηθφο αιγφξηζκνο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο:
α) ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ δεθαδηθνχ δηαηξέηε ζε αθέξαην γηα ηελ
απινπνίεζε ηεο δηαίξεζεο (0,27Υ10027), ρσξίο φκσο λα πνιιαπιαζηάδνπλ
ηαπηφρξνλα θαη ηνλ δηαηξεηέν κε ηνλ ίδην αξηζκφ (1,5X100), ψζηε λα κελ αιιάμεη ην
απνηέιεζκα,
γ) ζηελ αδπλακία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απαξαίηεησλ κεηαηξνπψλ ζηηο
αληίζηνηρεο κνλάδεο κέηξεζεο, κε απνηέιεζκα λα εθηειεζηεί ηππηθφο αιγφξηζκνο
ρσξίο λα κεηαηξαπνχλ ηα ιεπηά ζε € θαη λα απνθηήζνπλ δεθαδηθή κνξθή, ψζηε λα
ηνπνζεηεζνχλ ζην λνπ ζσζηά, κνλάδεο θάησ απφ ηηο κνλάδεο, ππνδηαζηνιή θαη
δεθαδηθφ κέξνο θαη λα αθαηξεζνχλ απφ ην 1,50€.
β) ζηε ζχγρπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ έιιεηςε απηνζπγθέληξσζεο έμη καζεηψλ
πνπ πξνθάιεζε ε δπζθνιία ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο ηεο δηαίξεζεο, νη νπνίνη
απέδσζαλ ιάζνο απνηέιεζκα ελ γλψζεη ηνπο, ρσξίο λα ζέινπλ λα πξνζπαζήζνπλ γηα
δεχηεξε θνξά,
γ) ζηε ιάζνο πξνζέγγηζε ηνπ ππνινγηζκνχ απφ δχν καζεηέο κε ζπλέπεηα λα
πξνζπαζνχλ λα δηαηξέζνπλ 27:1,5 (ιάζνο)
Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επαλαιακβαλφκελεο πξφζζεζεο ζπγθέληξσζε πνζνζηφ
απνηπρίαο 25%, φπνπ δπν καζεηέο απφ ηνπο 8 πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηήλ ηε
ζηξαηεγηθή απέηπραλ. Σα κνλαδηθά ιάζε ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή έγηλαλ εμαηηίαο ηεο
ζπλερνχο κεηαθνξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ αζξνίζκαηνο ζην επφκελν κε απνηέιεζκα λα
κπεξδεχνπλ νη καζεηέο ην ζπιινγηζκφ ηνπο θαη λα κελ ππνινγίδνπλ ζσζηά
(27+27=58+27=81+27=108+27…). Οη ππφινηπνη καζεηέο νη νπνίνη πξνζέγγηζαλ ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο εξψηεζε 5 κε ηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο ηεο ηξνγγπινπνίεζεοΑληηζηάζκηζεο (21 απφ ηνπο 54) θαη ηνπ Γηπιαζηαζκνχ (15 απφ ηνπο 54) δελ
ζπλάληεζαλ θακία δπζθνιία θαη θαηάθεξαλ πνζνζηφ επηηπρίαο 100%.
Γεληθό ρόιην
ηελ εξψηεζε 5, ε νπνία αλακέλνληαλ λα απνηειέζεη ηελ πην δχζθνιε
εξψηεζε απφ φιν ην θχιιν, ζεκεηψζεθε πνζνζηφ επηηπρίαο 76% θαη πνζνζηφ
απνηπρίαο 24%. Δλ ηνχηνηο ε δπζθνιία πνπ πξνέθπςε νθείιεηαη πηζαλφλ ζηελ
αδπλακία ησλ καζεηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ αξηζκεηηθή πξάμε ηεο δηαίξεζεο
θαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ απηή πεξηιακβάλεη δεθαδηθνχο αξηζκνχο. Σν απφιπην
πνζνζηφ απνηπρίαο 100% ιακβάλεη ν ηππηθφο αιγφξηζκνο. Καη νη δέθα καζεηέο πνπ
επέιεμαλ λα πξνζεγγίζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ λνεξφ ππνινγηζκφ ηεο εξψηεζεο
απέηπραλ θαζψο:
 ελεπιάθεζαλ ζε κηα πνιχπινθε λνεξή δηαδηθαζία (δηαίξεζε δεθαδηθνχ κε
αθέξαην αξηζκφ), ε νπνία πξνθάιεζε ζχγρπζε δεδνκέλσλ θαη απνγνήηεπζε,
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πξνζπάζεζαλ ιαλζαζκέλα λα απινπνηήζνπλ ηε κνξθή ηεο δηαίξεζεο
(κεηαηξνπή ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκνχ ζε αθέξαην),
 δελ εθάξκνζαλ ηηο κεηαηξνπέο ησλ € ζε ιεπηά ή θαη ην αληίζηξνθν
 δελ ελλφεζαλ ζσζηά ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο θαη αθνινχζεζαλ
ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε, εθηειψληαο αλάπνδα ηε δηαίξεζε.
Οη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: Δπαλαιακβαλφκελε
Πξφζζεζε ζε πνζνζηφ 15%, (8 απφ ηηο 54 απαληήζεηο), δπζθνιεχηεθαλ ιηγφηεξν
αθνχ ηα θαηάθεξαλ ζε πνζνζηφ επηηπρίαο 75% (6 απφ ηηο 8 απαληήζεηο ζσζηέο). Ζ
κηθξή δπζθνιία πνπ πξνέθπςε πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε ιάζνο κεηαθνξά ησλ
αζξνηζκάησλ ζηηο επφκελεο πξνζζέζεηο κε απνηέιεζκα λα κπεξδεχνληαη θαη λα
εθθηλνχλ θαη πάιη απφ ηελ αξρή ηνλ ππνινγηζκφ. ζνη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο
λνεξέο ζηξαηεγηθέο ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ: ηξνγγπινπνίεζε- Αληηζηάζκηζε θαη
Γηπιαζηαζκφο δελ ζπλάληεζαλ θακία δπζθνιία (πνζνζηφ επηηπρίαο θαη ζηηο δπν
100%).
Έηζη ινηπφλ, φηαλ ε αξηζκεηηθή πξάμε ηεο δηαίξεζεο πξνζεγγίδεηαη κε ηνλ
ηππηθφ αιγφξηζκν παξακέλεη γηα ηνπο καζεηέο δχζθνιε δηαδηθαζία, ελψ αληίζεηα
φηαλ πξνζεγγίδεηαη κε λνεξέο ζηξαηεγηθέο δελ απνηειεί εκπφδην ζηνπο ππνινγηζκνχο
ηνπο. ηελ εξψηεζε 5, ην πνζνζηφ επηηπρίαο παξέκεηλε ζε πςειφ επίπεδν (76%)
επεηδή νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αθνινχζεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο
ηξνγγπινπνίεζεο- Αληηζηάζκηζεο (39%), ηνπ Γηπιαζηαζκνχ (28%) θαη ηεο
επαλαιακβαλφκελεο πξφζζεζεο (15%).
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2.4.ύγθξηζε επηδόζεσλ καζεηώλ Διιάδαο θαη Αγγιίαο
Γπάθημα 4: Σςγκπιηικά ποζοζηά επιηςσίαρ ηυν δειγμάηυν ηυν Δλλήνυν και ηυν Άγγλυν μαθηηών ζε κάθε επώηηζη (ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο)

ηνλ πίλαθα 10 θαη ζην γξάθεκα 4 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο θαη
απνηπρίαο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζε θάζε εξψηεζε πιάη ζε απηφ ησλ δεηγκάησλ ησλ
καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αγγιηθή έξεπλα (Duah, 2009).
Πίνακαρ 10: Σςγκπιηικά Ποζοζηά επιηςσίαρ ηυν δειγμάηυν ηυν Δλλήνυν και ηυν Άγγλυν μαθηηών ζε
κάθε επώηηζη (ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο)

Ποςοςτά επιτυχίασ%

Ερωτήςεισ

Ζλληνεσ
Μαθητέσ

Μαθητέσ που
ακολοφθηςαν την
NNS

Μαθητέσ APU

1
2
3

26 + 7
64 - 27
Ρέζηα απφ 5€

100%
87%
76%

100%
77%
69%

90%
61%
60%

4

Κφζηνο 4 αλεμίηεισλ
καξθαδφξσλ

76%

77%

44%

76%

38%

52%

56%

54%

48%

46%
83%

69%
92%

28%
81%

5
6
7
8

Γξακκαηφζεκα 27ι
Γηαδξνκή κε
ιεσθνξείν
16 Υ 25
238 +143

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα ηα πνζνζηά ηεο
επηηπρίαο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ κε απηά ησλ καζεηψλ ηεο αγγιηθήο έξεπλαο (Duah,
2009), ζπκβαδίδνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο. ηελ πξψηε εξψηεζε (26 + 7=;)
ην πνζνζηφ επηηπρίαο είλαη ην ίδην κε ην δείγκα ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ
ηελ NNS, ελψ ππεξηεξεί θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηψλ
ηεο APU. ηε δεχηεξε εξψηεζε (64-27=;), νη Έιιελεο καζεηέο αγγίδνπλ ην
πςειφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο 87%, κε δεχηεξνπο ηνπο καζεηέο ηεο NNS (77%) θαη
ηξίηνπο ηνπο καζεηέο ηεο APU κε 61%. Σε κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ ηξίηε εξψηεζε
(Αγνξάδσ κηα κεξίδα ηεγαλεηέο παηάηεο γηα 1,46€. Πφζα ξέζηα ζα πάξσ απφ 5€;)
είραλ νη Έιιελεο καζεηέο κε πνζνζηφ 76%, έπεηηα νη καζεηέο ηεο NNS κε 69% θαη
ηέινο νη καζεηέο ηεο APU κε 60%. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε (Πφζα ρξήκαηα ζα
πιεξψζσ γηα 4 παθέηα αλεμίηεισλ καξθαδφξσλ ην θαζέλα απφ ηα νπνία θνζηίδεη
1,99€;) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο 77% ζπγθεληξψλνπλ νη καζεηέο ηεο NNS,
ελψ νξηαθά θηλνχληαη νη Έιιελεο κε πνζνζηφ επηηπρίαο 76% θαη αθνινπζνχλ νη
καζεηέο ηεο APU κε αξθεηά ρακειφ πνζνζηφ επηηπρίαο 44%. ηελ πέκπηε εξψηεζε
(Πφζα γξακκαηφζεκα ησλ 27 ιεπηψλ αγνξάδνληαη κε 1,50€;) νη καζεηέο ηεο NNS
ζεκεηψλνπλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο 38%, νη Έιιελεο καζεηέο ην
κεγαιχηεξν 76% θαη νη καζεηέο ηεο APU βξίζθνληαη αλάκεζα κε 52% επηηπρία.
ηελ έθηε εξψηεζε (Παίξλσ ην ιεσθνξείν ζηηο 9.43 π. κ θαη θηάλσ ζηνλ πξννξηζκφ
κνπ ζηηο 10.12 π. κ. Πφζν δηαξθεί ε δηαδξνκή;) νη καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ
ζεκεηψλνπλ πνζνζηά επηηπρίαο ρσξίο κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο: Έιιελεο
56%, καζεηέο ηεο NNS 54% θαη καζεηέο ηεο APU 48%. ηελ έβδνκε εξψηεζε (16
Υ25=;) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο θαηέρνπλ νη καζεηέο ηεο NNS, αξθεηά
ρακειφ πνζνζηφ νη Έιιελεο 46% θαη ην ρακειφηεξν 28% νη καζεηέο ηεο APU. ηελ
φγδνε εξψηεζε (238+143=;) ηα πνζνζηά επηηπρίαο θπκαίλνληαη ζρεηηθά ζηα ίδηα
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επίπεδα: Έιιελεο καζεηέο 83%, καζεηέο ηεο NNS 92% ζεκεηψλνληαο ην πςειφηεξν
πνζνζηφ επηηπρίαο θαη καζεηέο ηεο APU 81%.
Γεληθφηεξα δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηνπο ππνινγηζκνχο κε πξφζζεζε θαη
αθαίξεζε. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ ζπλάληεζαλ νη καζεηέο ήηαλ ζηελ έβδνκε
εξψηεζε πνπ πεξηείρε ππνινγηζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ, ζεκεηψλνληαο ην ρακειφηεξν
πνζνζηφ επηηπρίαο (46%). Ζ πέκπηε εξψηεζε πνπ πεξηείρε ππνινγηζκφ κε δηαίξεζε
αλακέλνληαλ λα δπζθνιέςεη ηνπο καζεηέο. Σν πνζνζηφ επίδνζεο ηνπο φκσο
θξαηήζεθε ζε πςειά επίπεδα (76%).
Οη Έιιελεο καζεηέο ζεκείσζαλ αξθεηά θαιέο επηδφζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο
εξσηήζεηο (1,2,3,4,5,6,8) κε πνζνζηά επηηπρίαο εθάκηιια κε απηά ησλ Άγγισλ πνπ
παξαθνινχζεζαλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ θαη ε νπνία ηνπο
παξείρε έλα κεζνδηθφ, εμεηδηθεπκέλν, νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηδαζθαιίαο θαη
δηαρείξηζεο ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ.
πσο πξνθχπηεη απφ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζε απηή ηε κειέηε θαη
πεξηγξάθεηαη ζε παξαθάησ ελφηεηα, ηα πνζνζηά απνηπρίαο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε ρξήζε ηνπ ηππηθνχ αιγφξηζκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πεξηζζφηεξσλ ππνινγηζκψλ. Έηζη, αλ ν ππνινγηζκφο είλαη ζχλζεηνο θαη απνηειείηαη
απφ αξηζκνχο κε αξθεηά ςεθία ή δεθαδηθνχο, νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα
νινθιεξψζνπλ ηνλ ππνινγηζκφ θαζφηη θάλνπλ ιάζε ζηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο. Άξα
ε απνηπρία έγθεηηαη ζηε πξνζέγγηζε ηνπ ππνινγηζκνχ κε ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθή.
2.5 ύγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθώλ λνεξώλ ππνινγηζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
από ηνπο καζεηέο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Διιάδαο
Γπάθημα 5: Ποζοζηά ηυν ειδών ηυν νοεπών ζηπαηηγικών πος σπηζιμοποίηζαν οι Έλληνερ και οι
Άγγλοι μαθηηέρ (ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο)
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ην γξάθεκα 5 θαη ζηνλ πίλαθα 11 ζπγθξίλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά
ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο καζεηέο πιάη ζε απηά
ησλ δεηγκάησλ ησλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αγγιηθή έξεπλα (Duah,
2009) θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά επηηπρίαο ηνπο.
Πίνακαρ 11: Ποζοζηά ηυν ειδών ηυν νοεπών ζηπαηηγικών πος σπηζιμοποίηζαν οι Έλληνερ και οι
Άγγλοι μαθηηέρ και η επιηςσία ηοςρ (ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό τηθίο).
Α/Α

1
2
3
4

Ννεξή
ηξαηεγηθή

Γηαρσξηζκφο
(1010)
πζζψξεπζε
- N10
Σππηθφο
Aιγφξηζκνο
Άιιν
χλνιν

Πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηεγηθή
Μαζεηέο Μαζεηέο Έιιελεο
NNS
APU
καζεηέο

Πνζνζηό επηηπρίαο ηνπ δείγκαηνο
πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηεγηθή
Μαζεηέο
Μαζεηέο
Έιιελεο
NNS
APU
καζεηέο

10%

25%

9%

90%

93%

90%

67%

64%

19%

85%

92%

99%

3%

5%

40%

67%

92%

44%

21%
100%

7%
100%

32%
100%

23%

53%

96%

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Άγγινπο καζεηέο ζε
νιφθιεξν ην θάζκα ησλ εξσηήζεσλ, ήηαλ ε ζπζζψξεπζε «Ν10». Σν πνζνζηφ
ρξήζεο ηεο απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη:
 παξαθνινχζεζαλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ (NNS) αλέξρεηαη
ζην 67% θαη κε επηηπρία 85%,
 απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο ηεο Μνλάδαο Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο
(APU), ήηαλ 64% θαη κε επηηπρία 92%.
Οη Έιιελεο καζεηέο ζε αληίζεζε κε ηνπο Άγγινπο ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν ηνλ
ηππηθφ αιγφξηζκν, ζε πνζνζηφ 40% θαη κε επηηπρία 44%.
Αθνινπζνχλ:
 νη ζηξαηεγηθέο ηεο θαηεγνξίαο «ΑΛΛΟ» γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο θαη ηνπο
Άγγινπο ηεο NNS, ζε πνζνζηφ γηα ηνπο κελ 21% θαη κε επηηπρία 23% θαη
πνζνζηφ γηα ηνπο δε 32% θαη κε επηηπρία 96%,
 ε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ «1010» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο
ηεο APU ζε πνζνζηφ ρξήζεο 25% θαη κε επηηπρία 93%.
Ζ ακέζσο επφκελε ζηξαηεγηθή:
 γηα ηνπο καζεηέο ηεο NNS είλαη ν δηαρσξηζκφο «1010» κε πνζνζηφ ρξήζεο 10%
θαη επηηπρία 90%,
 γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο ε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο «Ν10» κε πνζνζηφ
19% θαη επηηπρία 99% θαη
 γηα ηνπο καζεηέο ηεο APU νη ζηξαηεγηθέο ηεο θαηεγνξίαο «ΑΛΛΟ» κε πνζνζηφ
7% θαη επηηπρία 53%.
Σέινο νη ζηξαηεγηθέο κε ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο θαη γηα ηα ηξία δείγκαηα
καζεηψλ είλαη νη εμήο:
 γηα ηνπο καζεηέο ηεο NNS ν ηππηθφο αιγφξηζκφο κε πνζνζηφ 3% θαη επηηπρία
67%,
 γηα ηνπο καζεηέο ηεο APU επίζεο ν ηππηθφο αιγφξηζκφο κε πνζνζηφ 5% θαη
επηηπρία 92%,
 ελψ γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο ε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ «1010» κε
πνζνζηφ 9% θαη επηηπρία 90%.
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Οη καζεηέο πνπ δηδάρηεθαλ ηελ NNS θαίλεηαη φηη είλαη ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε
κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρσξηζκνχ
«1010» θαη ζπζζψξεπζεο «Ν10» απφ ηνπο καζεηέο ηεο APU, ψζηε λα επηιχζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα κε λνεξφ ππνινγηζκφ. Απηφ ελδερνκέλσο λα
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δάζθαινη ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ έρνπλ πξφζβαζε ζε
πνιινχο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ην 1987.
Απηνί νη πφξνη παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο
λνεξνχ ππνινγηζκνχ θαη πξνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηηο δηδάμνπλ ζηνπο
καζεηέο ηνπο. Σα κηθξά πνζνζηά ρξήζεο ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζπζζψξεπζεο
«Ν10» (19%) θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ «1010» (9%) απφ ηνπο Έιιελεο καζεηέο δείρλνπλ
πσο δελ απνηεινχλ άκεζε επηινγή ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ππνινγηζκψλ ηνπο, παξ‟
φιν πνπ κε ηε ρξήζε ηνπο επηηπγράλνπλ πςειά πνζνζηά επηηπρίαο (99% θαη 90%).
Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε νξγαλσκέλεο πξνζέγγηζεο θαη δηδαζθαιίαο
ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ ηφζν απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ φζν
θαη απφ πιεπξάο ζπζηήκαηνο.
Ο ηππηθφο αιγφξηζκνο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο ηεο NNS φζν θαη ηεο APU,
ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ζε πνζνζηφ 3% θαη 5% αληίζηνηρα. Απηφ ελδερνκέλσο λα
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο νη καζεηέο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε
ρξήζε λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο παξά ζηνλ ηππηθφ
αιγφξηζκν. Οη Έιιελεο καζεηέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Άγγινπο, θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ ππνινγηζκψλ ηνπο ζηξέθνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν παξά
ζηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην πςειφηεξν πνζνζηφ
ρξήζεο πνπ θαηέρεη, ην νπνίν αγγίδεη ην 40%. Ζ επηινγή απηή φκσο απνθέξεη θαη ην
κηθξφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο (44%).
Σν πνζνζηφ ησλ Άγγισλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο
λνεξνχ ππνινγηζκνχ, νη νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ σο «ΑΛΛΟ» ήηαλ 21% (NNS) θαη
7% (APU). Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη
νξηζκέλνη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο δελ
εληάζζνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. Με αξθεηέο απφ απηέο φκσο δελ
θαηάθεξαλ λα δψζνπλ ζσζηή απάληεζε. Οη Έιιελεο καζεηέο παξ‟ φιν πνπ δε
δηδάρζεθαλ ηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο φπσο γηα παξάδεηγκα γίλεηαη ζηελ εζληθή
ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ, πξνζπάζεζαλ κε δηθνχο ηνπο κνλαδηθνχο ηξφπνπο
(λνεξέο ζηξαηεγηθέο ηεο θαηεγνξίαο «ΑΛΛΟ») λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο
θαη ηα θαηάθεξαλ κάιηζηα ζε πνζνζηφ 96%. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη
ζηε δηαξθή αλαδήηεζε απφ απηνχο ηνπο καζεηέο, ηξφπσλ θαη κεζφδσλ ππνινγηζκνχ
πνπ κπνξνχλ λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ απνηέιεζκα άκεζα θαη εχθνια.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
1. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ
1.1 Ζ πξνζέγγηζε ησλ ππνινγηζκώλ ηεο έξεπλαο από ην δείγκα ησλ καζεηώλ
ηεο η’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ
χκθσλα κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, δεκνθηιέζηεξε
λνεξή ζηξαηεγηθή ήηαλ ν ηππηθφο αιγφξηζκνο (40%) κε πνζνζηφ επηηπρίαο 56% θαη
απνηπρίαο 44%. Αθνινπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο ηεο θαηεγνξίαο ΑΛΛΟ (32%) κε
πνζνζηφ επηηπρίαο 95% θαη απνηπρίαο 5%, ε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο Ν10
(19%) κε πνζνζηφ επηηπρίαο 99% θαη απνηπρίαο 1% θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ
δηαρσξηζκνχ (9%) κε πνζνζηφ επηηπρίαο 90% θαη απνηπρίαο 10%
ηηο εξσηήζεηο κε ππνινγηζκνχο πξφζζεζεο (1ε θαη 8ε) ην πνζνζηφ επηηπρίαο
ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλν (100% θαη 83% αληίζηνηρα) θαη νη καζεηέο δελ
αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξα θάπνηα δπζθνιία. Δίλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ζε
πξνβιήκαηα πξφζζεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κέζνδν ζπζζψξεπζεο,
εμειίζζνληαο ηηο ππνινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο. ηηο
εξσηήζεηο κε ππνινγηζκφ αθαίξεζεο (2ε, 3ε, 6ε ) ηα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη 87% γηα
ηελ εξψηεζε 2 θαη 76% γηα ηελ εξψηεζε 3. Σαπηφρξνλα γηα ηελ εξψηεζε 6 ην
πνζνζηφ επηηπρίαο είλαη 56%. Σν επίπεδν δπζθνιίαο είλαη θιηκαθσηφ. Πην εχθνιε
εκθαλίδεηαη ε εξψηεζε 2, ιηγφηεξν ε 3, ελψ αξθεηά δχζθνιε εκθαλίδεηαη ε εξψηεζε
6, βάζεη ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. Αμηνζεκείσην θαη ελζαξξπληηθφ φκσο είλαη
φηη ζηνπο ηξεηο ππνινγηζκνχο, αθαίξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ λνεξέο ζηξαηεγηθέο. ηελ
εξψηεζε 2 ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο Ν10, ε ζηξαηεγηθή ηεο
ζηξνγγπινπνίεζεο- αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ 1010 κε ηθαλνπνηεηηθά
πνζνζηά επηηπρίαο. ηελ εξψηεζε 3 ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο
Ν10, ε ζηξαηεγηθή ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο- αληηζηάζκηζεο κε απμεκέλα πνζνζηά
επηηπρίαο. Σαπηφρξνλα ζηελ εξψηεζε 6 ρξεζηκνπνηείηαη ε κε αλακελφκελε
ζηξαηεγηθή ησλ καζεηψλ κε κεγάιε επηηπρία, γεγνλφο πνπ δειψλεη πσο νη καζεηέο
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε ππνινγηζκνχο αθαίξεζεο κε λνεξέο
ζηξαηεγηθέο, αιιά ρξεηάδεηαη λα εληζρπζνχλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη νξζή
ζηξαηεγηθή ηνπο.
ηηο εξσηήζεηο κε ππνινγηζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ, δειαδή ζηελ 4ε θαη ζηελ
7ε, ηα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη 76% ζηελ εξψηεζε 4 θαη 46% ζηελ εξψηεζε 7. ηελ
εξψηεζε 4 γίλεηαη επξεία ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηξνγγπινπνίεζε- αληηζηάζκηζε
κε ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο. Ζ εξψηεζε 7 απνηέιεζε ηελ πην δχζθνιε
εξψηεζε, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο. Οη καζεηέο αληηκεηψπηζαλ
δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηαζκνχ. Μφλν ην 35%
ρξεζηκνπνίεζε ηελ λνεξή ζηξαηεγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ κε 95% επηηπρία, γεγνλφο
πνπ αθήλεη ειπίδεο γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ
λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ. Με ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη εθπαηδεπηηθνί, ζα
εθαξκφζνπλ κηα δηαθνξεηηθή δηδαζθαιία κε ηελ νπνία ζα πξνζεγγίζνπλ ηηο λνεξέο
ζηξαηεγηθέο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.
Ζ εξψηεζε 5 αλακελφηαλ λα απνηειέζεη ηε δπζθνιφηεξε απφ φιεο. Σν
πνζνζηφ επηηπρίαο φκσο ησλ καζεηψλ δηαςεχδεη απηή ηε ζεσξία (76%). Οη καζεηέο
δελ δπζθνιεχηεθαλ ηδηαίηεξα θαζψο ηελ πξνζέγγηζαλ κε λνεξέο ζηξαηεγηθέο (ηεο
ζπζζψξεπζεο, ηνπ δηπιαζηαζκνχ, ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο- αληηζηάζκηζεο θαη ηεο
επαλαιακβαλφκελεο πξφζζεζεο) θαη θαηάθεξαλ λα ζεκεηψζνπλ ηθαλνπνηεηηθφ
πνζνζηφ επηηπρίαο.
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Σν κεγαιχηεξν ζπγθεληξσηηθφ πνζνζηφ απνηπρίαο εληνπίδεηαη ζηνλ «ηππηθφ
αιγφξηζκν» (56%, 96 ζηνπο 172 καζεηέο). Αλαιπηηθφηεξα ηα δεδνκέλα ζε θάζε
εξψηεζε έρνπλ σο εμήο: εξψηεζε 1 (0%), εξψηεζε 2 (16%, 3 ζηνπο 19 καζεηέο),
εξψηεζε 3 (52%, 12 ζηνπο 23 καζεηέο), εξψηεζε 4 (60%, 12 ζηνπο 20 καζεηέο),
εξψηεζε 5 (100%, 10 ζηνπο 10 καζεηέο), εξψηεζε 6 (96%, 22 ζηνπο 23 καζεηέο),
εξψηεζε 7 (80%, 28 ζηνπο 35 καζεηέο), εξψηεζε 8 (24%, 9 ζηνπο 37 καζεηέο).
Γεληθφηεξα φζνη επηρείξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ εξσηήζεσλ
κε ηππηθφ αιγφξηζκν απέηπραλ αλ φρη ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε κεγάιν κέξνο ηνπο. ηηο
πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο, εξψηεζε 3ε, 4ε , 5ε, 6ε, 7ε , 8ε ν ηππηθφο αιγφξηζκνο
ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηνλ
εγθισβηζκφ ησλ καζεηψλ ζηελ ρξήζε θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ηππηθνχ αιγφξηζκνπ ζε φινπο ηνπ ππνινγηζκνχο. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ έδξαζαλ
επέιηθηα θαη εθάξκνζαλ ζηξαηεγηθέο λνεξνχ ππνινγηζκνχ είραλ θαιχηεξα
απνηειέζκαηα θαη απμεκέλα πνζνζηά επηηπρίαο. Χο εθ ηνχηνπ ε αλάδεημε ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο ππνινγηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ θξίλεηαη
απαξαίηεηε.
Ο ηππηθφο αιγφξηζκνο ζηελ παξνχζα έξεπλα απνδείρηεθε αλαπνηειεζκαηηθφο
θαη δπζιεηηνπξγηθφο γηα ηνπο καζεηέο ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ θιήζεθαλ λα
εθηειέζνπλ. Με απηή ηε παξαδνζηαθή κέζνδν ε δχζθνιε πξάμε ηεο δηαίξεζεο
παξακέλεη έλαο ζχλζεηνο θαη αγθπισηηθφο αιγφξηζκνο, πξνθαιψληαο ζχγρπζε ή
αθφκα θαη αδπλακία εθηέιεζήο ηνπ. Ζ αλάγθε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ππνινγηζκψλ κε
επέιηθηνπο, απνηειεζκαηηθνχο, εχθνινπο θαη άκεζνπο ηξφπνπο γίλεηαη έθδειε κέζα
απφ ηελ έξεπλα απηή. Σν έξγν ηνχην είλαη ζε ζέζε λα ην αλαιάβνπλ νη λνεξέο
ζηξαηεγηθέο.
Οη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
ππνινγηζκνχ ησλ καζεηψλ, (φρη κφλν ηεο δηαίξεζεο, αιιά θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ
πξάμεσλ) κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
 Να αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε αλάινγν πιηθφ, ελζσκαηψλνληαο λέα
δεδνκέλα θαη λα επηκνξθψλνληαη δηαξθψο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
 Να επαλαζρεδηάζνπλ ην δηδαθηηθφ ηνπο πιάλν, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη λα γίλνπλ γλσζηέο νη
πξσηφηππεο, απνηειεζκαηηθέο θαη επέιηθηεο λνεξέο ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ
ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.
εκαληηθφο παξάγνληαο θαη κέζν πξνψζεζεο φισλ ησλ παξαπάλσ απνηειεί
ε δηδαζθαιία. Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ηα λέα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
έρνπλ σο δεδνκέλε ηε δηδαζθαιία ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα.
Ζ έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο απφ ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ γηα ηα καζεκαηηθά, δελ βειηηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε, νχηε ιχλνπλ ηα
πξνβιήκαηα ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα. Ο επφκελνο παξάγνληαο, εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
πνπ κπνξεί λα πιαηζηψζεη απηή ηε πξνζπάζεηα, είλαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ. ηελ Αγγιία ε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ παξέρεη βνεζεηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη βαζηθέο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, ε νπνία είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο (καζήκαηα καζεκαηηθψλ θάζε
εκέξα, άκεζε δηδαζθαιία θαη δηαδξαζηηθή πξνθνξηθή εξγαζία, έκθαζε ζην λνεξφ
ππνινγηζκφ, ειεγρφκελε δηαθνξνπνίεζε), θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηε δνκή ηνπ
θαζεκεξηλνχ καζήκαηνο (θαη φρη δηδαθηηθφ κνληέιν), ε νπνία κπνξεί λα είλαη
κεηαβιεηή θαζψο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο (ζηφρνπο, ζρνιηθφ θιίκα
θαη πεξηβάιινλ, ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ειηθία θαη ηάμε καζεηψλ). ια απηά ηα
ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ, λα αμηνινγεζνχλ θαηάιιεια θαη φζα θξηζνχλ
ηθαλά λα ελζσκαησζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ
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πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ εμέιημε θαη ζηε
δηδαζθαιία ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.
1.2. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ θαη νη λνεξνί ππνινγηζκνί
χκθσλα κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ, νη λνεξνί ππνινγηζκνί ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν ζηελ Αγγιία, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. Καηέρνπλ μερσξηζηή ζέζε ζην ζρέδην
δηδαζθαιίαο. H θάζε ηνπο δηαξθεί 5 έσο 10 ιεπηά θαη πεξηιακβάλεη πξνθνξηθέο
αζθήζεηο θαη λνεξνχο ππνινγηζκνχο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. Κχξηνο
ζηφρνο είλαη νη λνεξέο ππνινγηζηηθέο ζηξαηεγηθέο λα δηδαρζνχλ, λα αλαιπζνχλ, λα
εξκελεπηνχλ, λα αηηηνινγεζεί ε επηινγή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο, λα γίλνπλ γλσζηέο
θαη θαηαλνεηέο ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε, λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα εμειηρηνχλ
πεξεηαίξσ απφ ηνπο ίδηνπο.
ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηνλίδεηαη ε ζεκαζία θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ
λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη πξνηξέπνληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αθηεξψλνπλ ηνλ
απαξαίηεην δηδαθηηθφ ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Παξ‟ φια απηά φκσο δελ
θαηέρνπλ μερσξηζηή ζέζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ, νχηε
πξνηείλεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θάπνην κνληέιν δηδαζθαιίαο
φπσο ζηελ Αγγιία (άκεζε δηδαζθαιία), γηα ηελ πξναγσγή ηνπο. Βξίζθνληαη
ελζσκαησκέλνη ζηελ δηδαθηηθή ελφηεηα θαη αξθεηέο θνξέο απνηεινχλ δηδαθηηθφ
ζηφρν φπνπ πινπνηείηαη παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα κε ηνπο ππφινηπνπο. Ο ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην,
ζπλήζσο είλαη κέζα απφ έλα εκθαλέο πιαίζην πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο
ζπκβνπιεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο θαη πξνζέγγηζεο
ππνινγηζκψλ, αλάινγσλ κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο57. Πνιιέο θνξέο
ζπλνδεχεηαη θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο θαινχληαη νη καζεηέο λα
αζρνιεζνχλ εθαξκφδνληαο ηνλ παξαπάλσ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη, ελψ άιιεο,
έπεηαη απφ απηέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ην κέζν ηεο αλάδεημεο ηνπο.
Ο εθπαηδεπηηθφο εμαηηίαο δηάθνξσλ παξαγφλησλ (πίεζε ρξφλνπ γηα θάιπςε
ηεο δηδαθηηθήο χιεο, ιηγνζηά πεξηζψξηα ειεπζεξίαο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ), δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε έκθαζε γηα ηελ δηδαζθαιία, ηελ αλάδεημε θαη
ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ ζηνπο
ππνινγηζκνχο. Με απνηέιεζκα, νη καζεηέο λα απνζαξξχλνληαη ψζηε λα κελ
αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξσηφηππεο ζηξαηεγηθέο θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ
εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ αιγφξηζκνπ ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν, ή ζε θχιια εξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο, σο κέζνδν
ππνινγηζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο, δελ θαινχληαη λα εξκελεχζνπλ θαη λα
αηηηνινγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ππνινγηζηηθή πξνζέγγηζε, αιιά λα απνδψζνπλ κφλν ην
απνηέιεζκα. Έηζη νη καζεηέο: α) αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηπρφλ ιάζε ηνπο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγφξηζκνπ ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο, κηαο θαη απνξξίπηεηαη σο
ιαλζαζκέλνο αθνχ δελ απέδσζε ην ζσζηφ απνηέιεζκα, β) δελ αλαδεηθλχνληαη νη
πξσηφηππεο, απνηειεζκαηηθέο θαη επέιηθηεο λνεξέο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο, γ) δελ δίλεηαη
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ε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ ηνλ αιγφξηζκν, λα
γλσξίζνπλ θαη λα κάζνπλ ηελ επέιηθηε ζηξαηεγηθή ππνινγηζκνχ θάπνηνπ άιινπ
ζπκκαζεηή ηνπο.
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηα παξαπάλσ, είλαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο. Μία κεγάιε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ εκκέλεη ζηε
θηινζνθία ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, φπνπ:
 Ζ νξγάλσζε ηεο χιεο γίλεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε νη γλψζεηο λα
παξνπζηάδνληαη ζεηξηαθά, απφ ηελ πην απιή, ζηελ πην ζχλζεηε.
 Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθκάζεζε θαη εθαξκνγή γλψζεσλ
δηαδηθαζηηθνχ ηχπνπ (αιγνξίζκσλ, θαλφλσλ, ηερληθψλ). Ζ δηδαζθαιία ησλ
καζεκαηηθψλ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κε ηε δηδαζθαιία δηαδηθαζηψλ θαη
θαλφλσλ, νη νπνίνη ζπρλά εθηεινχληαη ρσξίο λα θαηαλννχληαη απφ ηα παηδηά.
Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά ηα παηδηά βξίζθνπλ απνηειέζκαηα πνπ δελ είλαη
ινγηθά, αιιά δε θαίλεηαη λα ελνρινχληαη απφ ην γεγνλφο απηφ
 Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη «κεησπηθά»: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα
παξνπζηάζεη ηηο θαηλνχξγηεο γλψζεηο κε απιφηεηα θαη ζαθήλεηα ζηα παηδηά
 Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ πεξηνξίδεηαη ζην λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο
ζηα ιεγφκελα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζην λα επηδίδνληαη ζε εξγαζίεο
εμάζθεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο εληζρχεη επηβξαβεχνληαο ηε ζσζηή απάληεζε
θαη απνζαξξχλεη ην ιάζνο, είηε αγλνψληαο ην είηε κε θάπνην είδνο αξλεηηθήο
ελίζρπζεο.
 Σα παηδηά δελ αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ πνπ
δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν θαη απνηπγράλνπλ λα ηηο κεηαθέξνπλ ζε
θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.
 Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ παηδηψλ ζε θάζε ηάμε δε ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα
ησλ καζεκαηηθψλ, είηε απφ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο είηε γηαηί ζεσξεί φηη δελ
κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη ή γηαηί απνζαξξχλεηαη απφ ηελ απνδνθηκαζία ηνπ
ιάζνπο.
Με ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη λνεξνί ππνινγηζκνί λα
παξαιείπνληαη ή λα γίλεηαη κφλν κηα απιή πξνθνξηθή αλαθνξά κέζα ζηελ ηάμε ζηελ
εθάζηνηε ζρεηηθή δηδαθηηθή ελφηεηα. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί λα πεξλνχλ άκεζα ζηε
δηδαζθαιία ηνπ θάζεηνπ αιγφξηζκνπ θαη ζηε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζηνπο
ππνινγηζκνχο. Τπάξρνπλ φκσο θαη δάζθαινη νη νπνίνη δε κέλνπλ ζηελ παξαδνζηαθή
θηινζνθία θαη αλαλεψλνπλ ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε λέα δεδνκέλα ζηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. ρεηηθά κε ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο, απνδίδνπλ
ηελ απαξαίηεηε βαξχηεηα θαη έκθαζε αθηεξψλνληαο κεγάιν ηκήκα απφ ην δηδαθηηθφ
ηνπο ζρεδηαζκφ θαη παξέρνληαο αξθεηφ απφ ην δηδαθηηθφ ηνπο ρξφλν, ζηελ
πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε δηδαζθαιία, ζηελ αλάδεημε θαη ζηελ
αλάιπζε ζηξαηεγηθψλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ ζηνπο καζεηέο θαη απφ ηνπο καζεηέο
πξνο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (αηηηνιφγεζε σο πξνο ηελ επηινγή).
Απνηεινχλ ηε δηαθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχλνιν θαη αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ
πεξεηαίξσ αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη ηεο
αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηδαζθαιία.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ήηαλ παξάιιειε ηνπ
ηίηινπ ηεο. Έηζη δηαηξέζεθε ζε δπν επηκέξνπο ηκήκαηα: α) ζην ζεσξεηηθφ θαη β) ζην
εξεπλεηηθφ κέξνο. ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ
αξηζκεηηζκνχ θαη παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ.
Αθνινπζεί ην εζληθφ πξφγξακκα γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ ζηελ Αγγιία θαη νη παξάγνληεο
πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Διιάδαο γηα ηα καζεκαηηθά θαη
δηεξεπλάηαη ην πιαίζην, θαη κεζνδνινγία κε ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη νη λνεξνί
ππνινγηζκνί κέζα ζε απηφ. Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία
ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ (έλλνηα, αξρέο, ραξαθηεξηζηηθά), ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ
εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ, αλαδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηα νθέιε ηνπο, ππεξηνλίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο έλαληη
ησλ γξαπηψλ, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα είδε ηνπο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπο,
εξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εμειίζζνληαη θαη πινπνηνχληαη ζηε δηδαθηηθή
πξάμε ζηελ Αγγιία θαη ηελ Διιάδα, ζεκεηψλνληαη νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο
λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη ζηηο πξάμεηο θαη παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη Άγγινη καζεηέο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή
γηα ηνλ αξηζκεηηζκφ.
ην εξεπλεηηθφ ηκήκα, θεθάιαην ηέηαξην, πινπνηείηαη ε έξεπλα, φπνπ
δηεξεπλνχληαη νη ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνπλ νη καζεηέο λνεξνχο
ππνινγηζκνχο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θχιιν εξσηήζεσλ, ζην νπνίν θιήζεθαλ λα
απαληήζνπλ ππφ ηε κνξθή πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Καηαγξάθνληαη ηα πνζνζηά
επηηπρίαο θαη απνηπρίαο, εληνπίδνληαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ, δηεξεπλνχληαη ηα αίηηα
εκθάληζεο ηνπο θαη επηζεκαίλνληαη βάζεη δεδνκέλσλ νη αλαπνηειεζκαηηθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ νδήγεζαλ ζε απηά. Σέινο αλαδεηνχληαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ
ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα καζεκαηηθά ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη
πξνηείλνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο.
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ΔΠΗΛΟΓΟ
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ λνεξψλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ ππνινγηζκψλ θαη απηψλ πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπ
καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ θαζψο θαη ησλ
επηκέξνπο (ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εηδψλ ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, δηεξεχλεζε ηεο
επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζπλνιηθά θαη αλά εξψηεζε, δηεξεχλεζε ηνπ πνζνζηνχ
επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ εηδψλ ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
ζπλνιηθά αιιά θαη ζε θάζε εξψηεζε, αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο ησλ ιαζψλ θαη
αηηψλ εκθάληζεο ηνπο), ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο εξσηήζεηο πνπ
πεξηείραλ ππνινγηζκνχο θαη απφ ηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο, ζηηο νπνίεο
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ λνεξά.
Ζ δηδαζθαιία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ δελ θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε φπσο
ζηελ Αγγιία. Γελ πξνηείλεηαη θάπνην μερσξηζηφ κνληέιν δηδαζθαιίαο γηα ηελ
πξναγσγή ηνπο, νχηε απνηεινχλ μερσξηζηφ θνκκάηη ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία
ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. Βξίζθνληαη ελζσκαησκέλνη ζην πεξηερφκελν ηνπ
εκεξήζηνπ καζήκαηνο ελψ ε πηζαλφηεηα ηεο παξάιεηςεο ηνπο είλαη κεγάιε εμαηηίαο
δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο, ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο δηδαθηηθήο
χιεο, ηα ιηγνζηά πεξηζψξηα ειεπζεξίαο πνπ παξέρνληαη απφ ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία γηα
ηελ παξάιεηςε ηνπο, είλαη ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ
ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε εκκνλή ηεο εθκάζεζεο ηνπ κνλαδηθνχ
αιγφξηζκνπ, ηνπ ηππηθνχ.
ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηζρχνπζαο
έξεπλαο, θαίλεηαη πσο νη καζεηέο ζην θχιιν εξσηήζεσλ, ρξεζηκνπνίεζαλ
πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηξαηεγηθή, απηή ηνπ ηππηθνχ αιγφξηζκνπ
(40%). ηηο εξσηήζεηο 3,4,5,6,7 ε ζηξαηεγηθή ηνπ ηππηθνχ αιγφξηζκνπ ζπγθέληξσζε
ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά απνηπρίαο θαη απνδείρηεθε δπζιεηηνπξγηθφο,
αλαπνηειεζκαηηθφο ελψ νη καζεηέο παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη αθφκα ζε απηφλ. Οη
εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ
ππνινγηζκψλ κε επέιηθηνπο, ηαρείο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο, κε ηε ρξήζε
δειαδή ησλ λνεξψλ ζηξαηεγηθψλ.
Σέινο ε δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα λέα δηδαθηηθά κνληέια,
ε πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ κε αλάινγν πιηθφ ψζηε λα αλαλεψλνπλ ζπλερψο
ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά
κε ηηο ζηξαηεγηθέο λνεξνχ ππνινγηζκνχ, ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ πιάλνπ,
ε αλακφξθσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ζπγρξνληζκέλν κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο πξνηάζεηο
πνπ ηίζεληαη, ψζηε έπεηηα απφ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε λα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο ηεο
πξνζδνθψκελεο αιιαγήο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζηνπο λνεξνχο
ππνινγηζκνχο θαη ζηηο πξάμεηο.
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εμεγψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο επεμεξγαζηήθαηε ζην κπαιφ ζαο.
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3. Αγνξάδσ κηα κεξίδα ηεγαλεηέο παηάηεο γηα 1,46€. Πφζα ξέζηα ζα πάξσ απφ
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7. 16 Υ25=;
8. 238+143=;

Καλή επιηςσία!!!
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Πίνακας 1: Ποζοζηό επιηςσίαρ μαθηηών
ολόκληπο ηο θύλλο ζςνένηεςξηρ
ΧΣΑ
9
17%

πος καηάθεπε να απανηήζει ζυζηά ζε

ΠΗΝΑΚΑ 1
ΛΑΘΟ ΤΝΟΛΟ
45
54
83%
100%

Πίνακας 2: Καηαγπαθή και κυδικοποίηζη ηυν ειδών ηυν νοεπών ζηπαηηγικών
ςπολογιζμών ζε κάθε επώηηζη καθώρ και διάκπιζη ηηρ επιηςσίαρ και ηηρ αποηςσίαρ
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κνλάδεο)

31

Α(αξίζκε
ζε πξνο
ηα επάλσ
κνλάδεο)

πξφζζεζ
ε)Λ
ΚΑ Λ
ΚΑ Λ

ΚΑ Λ

ΚΑ Λ
Α(ΣΡΑΝΣ)

32
33
34

Ν10
Ν10
Ν10

Ν10
1010 Λ
Ν10

ΚΑ Λ
Α(ΣΡΑΝΣ)
ΚΑ

35

Ν10

Ν10

Ν10

36

Ν10

Ν10

ΚΑ Λ

37

38

Ν10
Α(ΣΡΑ
ΣΖΓΗΚΖ
ΣΖ
ΥΡΖΖ
ΣΟΤ 5)

Ν10

Ν10

Ν10

Α(ΣΡΑΝΣ)

Α(ΣΡΑΝΣ)
Α(ΣΡΑΝΣ)
Α(ΣΡΑΝΣ)

ΚΑ
Α(ΣΡΑΝΣ)
Α(ΣΡΑΝΣ)

Ν10

ΚΑ

ΚΑ

ΚΑ

40

Ν10

Ν10

Α(ΣΡΑΝΣ)

Α(ΣΡΑΝΣ)

Ν10

Ν10

ΚΑ

Α(επαλαι
ακβαλφκ
ελε
πξφζζεζ
ε)
ΚΑ Λ
Α(ΣΡΑΝΣ)
Α(ΣΡΑΝΣ)

Α(επαλαι
ακβαλφκ
ελε
πξφζζεζ
ε)
Α(2Υ)

Α(ΣΡΑΝΣ)
Α(ΣΡΑΝΣ)

42

43

44

45
46

Ν10
Α(ΣΡΑ
ΣΖΓΗΚΖ
ΣΖ
ΥΡΖΖ
ΣΟΤ 5)

Ν10
Α(αξίζκε
ζε πξνο
ηα επάλσ
κνλάδεο)
Ν10

Ν10

1010 Λ

Ν10

Α(ΣΡΑΝΣ)

Α(ΣΡΑΝΣ)

ΚΑ Λ

Α(ΣΡΑΝΣ)

ΚΑ Λ

Α(ΣΡΑΝΣ)

Α(επαλαι
ακβαλφκ
ελε
πξφζζεζ
ε)
Α(2Υ)

Α(2X)
Ν10
1010

Ν10
Ν10

Α(ΣΡΑΝΣ)
Α(ΣΡ-

ΚΑ Λ

ΚΑ

ΚΑ

ΚΑ Λ

1010

ΚΑ

ΚΑ Λ

ΚΑ

ΚΑ

ΚΑ Λ

Α(2Υ)

41

ΚΑ Λ

ΚΑ Λ

Α(ΣΡΑΝΣ)

39

ΚΑ Λ
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)

Α(επαλαι

1010
ΚΑ Λ

ΚΑ

ΚΑ Λ

ΚΑ

ΚΑ

ΚΑ Λ

1010

ΚΑ

ΚΑ Λ

ΚΑ

Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)

ΚΑ Λ
ΚΑ Λ
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)

ΚΑ Λ
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
Λ
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
Α(ΜΖ

ΚΑ

ΚΑ Λ

ΚΑ

1010

1010

1010
ΚΑ Λ

1010

1010

1010

1010

ΚΑ Λ
1010

ΚΑ Λ
ΚΑ

181

ΑΝΣ)

47

48

Ν10
Α(αξίζκε
ζε πξνο
ηα επάλσ
κνλάδεο)

ΚΑ

Α(ΣΡΑΝΣ)

Α(ΣΡΑΝΣ)

ΚΑ

ΚΑ Λ

Α(ΣΡΑΝΣ)

ακβαλφκ
ελε
πξφζζεζ
ε)
Α(επαλαι
ακβαλφκ
ελε
πξφζζεζ
ε)
Α(2Υ)

Α(2Υ)

49

Ν10

ΚΑ

Α(ΣΡΑΝΣ)

Α(ΣΡΑΝΣ)
Α(ΣΡΑΝΣ)

50

51

Ν10
Α(αξίζκε
ζε πξνο
ηα επάλσ
κνλάδεο)

Ν10

Α(ΣΡΑΝΣ)

Α(ΣΡΑΝΣ)

ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)

ΚΑ Λ

ΚΑ

ΚΑ

ΚΑ

1010
ΚΑ

ΚΑ Λ

1010

ΚΑ Λ
Α(ΜΖ
ΔΓΚΤΡΖ
ΜΖ
ΑΝΑΜ.)
ΚΑ Λ

ΚΑ Λ

ΚΑ Λ

ΚΑ Λ

ΚΑ
ΚΑ

ΚΑ Λ

ΚΑ Λ

ΚΑ Λ

Α(2Υ)
ΚΑ

ΚΑ Λ

Α(ΣΡΑΝΣ)
Α(2Υ)

52
53

Ν10
Ν10

Ν10
ΚΑ

Ν10
Ν10

Α(ΣΡΑΝΣ)
ΚΑ Λ

54

Ν10

ΚΑ

ΚΑ Λ

ΚΑ Λ

ΚΑ Λ
ΚΑ Λ

1010

ΚΛΔΗΓΗΑ

ΔΠΔΞΖΓΖΖ

1010
Ν10
2Υ

Γηαρσξηζκφο
πζψξεπζε
ηξαηεγηθή ηνπ δηπιαζηαζκνχ

ΚΑ

Σππηθφο Αγιφξηζκνο

Α

Άιιν

ΣΡ-ΑΝΣ

ηξνγγπινπνίεζε- Αληηζηάζκηζε

Λ
ΜΖ ΔΓΚΤΡΖ ΜΖ ΑΝΑΜ

ΛΑΘΟ
Με έγθπξε κε αλακελφκελε

182

Πίνακας 3: Το πλήθορ και ηο ποζοζηό ηυν ειδών ηυν νοεπών ζηπαηηγικών πος
σπηζιμοποιήθηκαν από ηοςρ μαθηηέρ ζε κάθε επώηηζη και ζςνολικά


Πιήζνο

ΔΗΓΖ Ν.Τ.
Ν10
Α
ΣΤΠΗΚΟ
ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ
1010
ΤΝΟΛΟ



ΔΡΧΣΖΔΗ
Δ5

Δ1
38
11

Δ2
28
3

Δ3
17
14

Δ4

Δ6

Δ7

Δ8
1

34

44

31

5

19

23

20

10

23

35

37

54

4
54

54

54

54

54

19
54

16
54

Πνζνζηό

ΔΗΓΖ Ν.Τ.

Δ1
70
%
20
%

Δ2

Δ3

Δ4

52%

31%

0%

6%

26%

ΣΤΠΗΚΟ
ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ

9%

35%

1010

0%

ΤΝΟΛΟ

ΔΡΧΣΖΔΗ
Δ5

Δ6

Δ7

Δ8

0%

0%

0%

2%

63%

81%

57%

0%

0%

43%

37%

19%

43%

7%

0%

0%

0%

0%

100
%

100%

100%

100%

100%

100%

84
137

19%
32%

172

40%

39
432

9%
100%

Ν10
Α

65
%
35
%
100
%

68%
30%
99%



πλνιηθά
Ν10
ΆΛΛΟ
ΣΤΠΗΚΟ
ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ
1010
ΤΝΟΛΟ

Πίλαθαο 4: Ποζοζηό μαθηηών οι οποίοι σπηζιμοποίηζαν ζηπαηηγική για να
απανηήζοςν ζε μια επώηηζη
Α/Α

ΔΡΧΣΖΖ

Γηαρσξηζκόο 1010

πζζώξεπζε Ν10

Σππηθόο Αιγόξηζκνο

 Λ

%

Λ%

 Λ

%

Λ%

 Λ

Άιιν

%

Λ%

 Λ

%

Λ%

Δ1

26+7

0 0

0%

0%

38 0

100%

0%

5

0

100%

0%

11 0

100%

0%

Δ2

64-27

1 3

25%

75% 28 0

100%

0%

16 3

84%

16%

2 1

67%

33%

Δ3

Ρέζηα απφ 5€

0 0

0%

0%

16 1

94%

6%

11 12

48%

52%

14 0

100%

0%

Δ4

Κφζηνο 4
παθέησλ
αλεμίηεισλ
καξθαδφξσλ

0 0

0%

0%

0 0

0%

0%

8 12

40%

60%

33 1

97%

3%

Γξακκαηφζεκα
0 0
27 ιεπηψλ

0%

0%

0 0

0%

0%

0 10

0%

100% 42 2

95%

5%

Δ5
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Δ6

Γηαδξνκή κε
ιεσθνξείν

0 0

0%

0%

0 0

0%

0%

1 22

4%

96%

29 2

94%

6%

Δ7

16Υ25

18 1

95%

5%

0 0

0%

0%

7 28

20%

80%

0 0

0%

0%

Δ8

238+143

16 0

100%

0%

1 0

100%

0%

28 9

76%

24%

0 0

0%

0%

ΤΝΟΛΟ/ΤΝΟΛΟ
%

39

9%

84

19%

172

40%

137

32%

Πίλαθαο 5: Ποζοζηό επιηςσίαρ και αποηςσίαρ ηυν Δλλήνυν μαθηηών ζε κάθε
επώηηζη πλάι ζε αςηό ηυν δειγμάηυν μαθηηών ηυν πος σπηζιμοποιήθηκαν ζηην
αγγλική έπεςνα (Duah, 2009).
Ποςοςτά επιτυχίασ%

Ζλληνεσ
Μαθητέσ

Ερωτήςεισ

1
2
3
4
5
6
7
8

26 + 7
64 - 27
Ρέζηα απφ 5€
Κφζηνο 4
αλεμίηεισλ
καξθαδφξσλ
Γξακκαηφζεκα
27ι
Γηαδξνκή κε
ιεσθνξείν
16 Υ 25
238 +143

Ποςοςτά αποτυχίασ%

Μαθητέσ που
Μαθητέσ
ακολοφθηςαν
APU
την NNS

Μαθητέσ που
Ζλληνεσ
Μαθητέσ
ακολοφθηςαν
Μαθητέσ
APU
την NNS

100
87
76

100
77
69

90
61
60

0
13
24

0
23
31

10
39
40

76

77

44

24

23

56

76

38

52

24

62

48

56

54

48

44

46

52

46
83

69
92

28
81

54
17

31
8

72
19

Πίνακας 6: Ποζοζηά ηυν ειδών ηυν νοεπών ζηπαηηγικών πος σπηζιμοποίηζαν οι
Δλλήνερ και οι Άγγλοι μαθηηέρ και η επιηςσία ηοςρ (ζηπογγςλοποίηζη ζηο 2ο δεκαδικό
τηθίο).
Α/Α

1
2
3
4

Ννεξή
ηξαηεγηθή

Γηαρσξηζκφο
(1010)
πζζψξεπζε
- N10
Σππηθφο
Aιγφξηζκνο
Άιιν
χλνιν

Πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηεγηθή
Μαζεηέο Μαζεηέο Έιιελεο
NNS
APU
καζεηέο

Πνζνζηό επηηπρίαο ηνπ δείγκαηνο
πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηεγηθή
Μαζεηέο
Μαζεηέο
Έιιελεο
NNS
APU
καζεηέο

10%

25%

9%

90%

93%

90%

67%

64%

19%

85%

92%

99%

3%

5%

40%

67%

92%

44%

21%
100%

7%
100%

32%
100%

23%

53%

96%
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Πίνακας 7: καηαγπαθή ηυν μη ηαξινομημένυν νοεπών ζηπαηηγικών ζε κάθε επώηηζη
(ΑΛΛΟ)
Φύλλα Ερωτήσεων

1
2
3
4

Ε1

Ε2

Ε3

ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ

Ε4

Ε5

ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ

Ε6

Ε7

ΣΡ-ΑΝΣ
ΣΡ-ΑΝΣ

5

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

6

ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

7

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

8
9
10
ΣΡΑΝΣ

11

ΣΡ-ΑΝΣ

13

ΣΡΑΝΣ
ΣΡΑΝΣ

14

ΣΡΑΝΣ

12

15

ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ

ΣΡΑΝΣ

16

17
ΣΡΑΝΣ

18

21

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΠΡΟΘΕΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΗ

19
20

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΣΡΑΝΣ

ΣΡΑΝΣ
ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ
ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
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Ε8

ΣΡΑΝΣ

22

ΣΡΑΝΣ

23
24
25

ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ

ΣΡΑΝΣ

ΣΡΑΝΣ
ΣΡΑΝΣ
ΣΡΑΝΣ

ΣΡΑΝΣ

28

30

31

ΣΡΑΝΣ

ΣΡΑΝΣ

ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ
ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ

34

ΣΡΑΝΣ
ΣΡΑΝΣ
ΣΡΑΝΣ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΗ

35
ΣΡΑΝΣ
ΣΡΑΝΣ

36
37
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
ΣΗ ΧΡΗΗ
ΣΟΤ 5

ΣΡΑΝΣ

ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ
ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΗ

39

41

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΗ

ΣΡΑΝΣ

33

40

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ

32

38

ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΣΡ-ΑΝΣ
ΣΡ-ΑΝΣ

26
27

29

ΣΡ-ΑΝΣ

ΣΡΑΝΣ

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ
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ΣΡΑΝΣ

42

43

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
ΣΗ ΧΡΗΗ
ΣΟΤ 5

ΣΡΑΝΣ

44

45

ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ

46
ΣΡΑΝΣ

47

48

ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ
ΣΡΑΝΣ

49

ΣΡΑΝΣ

50

51

52
53
54
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΗΗ
ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ

11

ΣΡΑΝΣ

3

14

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΗ

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡΑΝΣ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡΑΝΣ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡΑΝΣ

ΣΡ-ΑΝΣ

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

ΣΡΑΝΣ

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ

34

44

ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΜΗ ΕΓΚΤΡΗ

31

187

0

0

Πίνακας 8: Πλήθορ επιηςσίαρ και αποηςσίαρ ηυν ζηπαηηγικών ηηρ καηηγοπίαρ «ΑΛΛΟ» ζε κάθε επώηηζη
Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5
Ε6
Ε7
Ε8
ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ
ΑΡΙΘΜΗΗ ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ
5
ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ
ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΗ
ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΤΝΟΛΟ

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

14

0

33

1

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

0

0

0

0

0

0

0
11

0
0

0
2

0
1

0
14

0
0

0
33

0
1

0
42

0
2

29
29

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

Πίνακας 9: Ποζοζηό επιηςσίαρ και αποηςσίαρ ηυν ζηπαηηγικών ηηρ καηηγοπίαρ «ΑΛΛΟ» ζε κάθε επώηηζη
Ε1

ΑΡΙΘΜΗΗ ΠΡΟ ΣΑ
ΕΠΑΝΩ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ
5
ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ
ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ
Η ΠΡΟΘΕΗ
ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

Ε2

Ε3

Ε4

Ε5

Ε6

Ε7

Ε8

ΩΣ
Ο

ΛΑΘΟ


ΩΣ
Ο

ΛΑΘΟ


ΩΣ
Ο

ΛΑΘΟ


ΩΣ
Ο

ΛΑΘΟ


ΩΣ
Ο

ΛΑΘΟ


ΩΣ
Ο

ΛΑΘΟ


ΩΣ
Ο

ΛΑΘΟ


ΩΣ
Ο

ΛΑΘΟ


100%

0%

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

67%

33%

100%

0%

97%

3%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

94%

6%

0%

0%

0%

0%
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