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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επίτευξη των γενικών στόχων της Μαθηματικής εκπαίδευσης αποτελεί, όπως
είναι φυσικό, αντικείμενο συνεχούς αναζήτησης και προβληματισμού. Το
παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας (έμφαση στα αποτελέσματα της μαθηματικής
δημιουργίας και στον τρόπο παρουσίασής τους) αμφισβητείται. Τόσο το τελικό
«προϊόν» της μαθηματικής δημιουργίας όσο και ο τρόπος παρουσίασής του
υποβιβάζει τη διαδικασία, μέσω της οποίας φτάνουμε σε αυτό (ΔΕΠΠΣ, 2002:366).
Η μαθηματική εκπαίδευση δεν αφήνει συνήθως περιθώρια διαπραγματεύσεων,
δεν δημιουργεί ευκαιρίες για ανακάλυψη σχέσεων, δεν ενδιαφέρεται για προσωπικές
εμπειρίες. Έτσι, στερεί από τα παιδιά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να
δοκιμάσουν, να απορρίψουν ή να επαληθεύσουν υποθέσεις, να αισθανθούν
ευχαρίστηση από την ενασχόλησή τους με ένα μαθηματικό πρόβλημα και να
μοιραστούν αυτή την εμπειρία με άλλα παιδιά ή με τον εκπαιδευτικό (Τρέσσου,
1997:17).
Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση των
Μαθηματικών θεωρούν τα Μαθηματικά όχι μόνο ως το αποτέλεσμα, αλλά και ως
δραστηριότητα μέσω της οποίας παράγεται το αποτέλεσμα αυτό. Με αυτή την έννοια
τα Μαθηματικά δεν αποτελούν μόνο ένα σύστημα γνώσεων, αλλά και μια διαδικασία
σύλληψης, οργάνωσης και τεκμηρίωσης αυτών των γνώσεων (ΔΕΠΠΣ, 2002:367). Η
εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς, ως δραστηριότητα μέσα στην τάξη, ανήκει
σε αυτού του είδους τις διαδικασίες, συμβάλλοντας στο μέγιστο στην πραγμάτωση
των στόχων που θέτει η σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών.
Σύμφωνα με πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία
δεκαετία, γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν πολυάριθμες μέθοδοι
υπολογισμού, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν είτε νοερά είτε με χαρτί
και μολύβι είτε με αριθμομηχανές. Στις περισσότερες καθημερινές
καταστάσεις, οι εναλλακτικές αυτές στρατηγικές υπολογισμού είναι
ευκολότερες και γρηγορότερες, μπορούν συχνά να γίνονται νοερά και
συμβάλλουν στη συνολική αίσθηση που έχουμε για τους αριθμούς (Van de
Walle, 2005:238-261).

Το ενδιαφέρον των ερευνητών και ερευνητριών της μαθηματικής εκπαίδευσης
έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στη διερεύνηση κοινωνικών συνθηκών και
καταστάσεων, οι οποίες διαμορφώνουν το κοινωνικό πλαίσιο (social contex) των
μαθητών και καθορίζουν την πορεία ανάπτυξης της μάθησης των μαθηματικών σε
σχολικά και μη σχολικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, και σε συνδυασμό, ένα πλήθος
ερευνών επιβεβαιώνει, ότι η συγκρότηση των μαθηματικών εννοιών και η ανάπτυξη
των μαθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες
είναι μια διαδικασία πρώτιστα κοινωνικής προέλευσης, η οποία γεννιέται και
εξελίσσεται τόσο σε μικρο-κοινωνικό όσο και σε μακρο-κοινωνικό επίπεδο.
Αφετηρία του ενδιαφέροντος αυτού, αποτελεί η θέση ότι οι κοινωνικές συνιστώσες
δεν επηρεάζουν απλά και δευτερευόντως τις καταστάσεις συγκρότησης της
μαθηματικής γνώσης και ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης σε ατομικό επίπεδο
αλλά ότι αποτελούν συστατικά στοιχεία τους (Ισπυρλίδου, Χασάπης, 2005:108-115).
Κατά πόσο όμως, οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα
και την ευελιξία των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς; Γιατί μερικά παιδιά
αναπτύσσουν αποτελεσματικότερες νοερές στρατηγικές από άλλα παιδιά; Γιατί
μερικά παιδιά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες στρατηγικές νοερών
υπολογισμών, ενώ άλλα τις αντικαθιστούν με πιο ευέλικτες και πιο αποτελεσματικές;
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Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη ευέλικτων και αποτελεσματικών νοερών
στρατηγικών από τα παιδιά;
Η έρευνα αυτή ξεκίνησε με βάση αυτά τα ερωτήματα θέτοντας ως πρωταρχικό
σκοπό της την καταγραφή και διερεύνηση των στρατηγικών νοερών υπολογισμών
στις τέσσερις βασικές πράξεις μαθητών της Γ΄ Δημοτικού.
Το θεωρητικό μέρος αυτής της μελέτης χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια: 1ο
Κεφάλαιο: Οι νοεροί υπολογισμοί, 2ο Κεφάλαιο: Η ευελιξία των μαθητών στους
νοερούς υπολογισμούς, 3ο Κεφάλαιο: Κοινωνικοί παράγοντες και νοεροί
υπολογισμοί και 4ο Κεφάλαιο: Η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών.
Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια προσέγγιση του όρου «νοερός υπολογισμός»
μέσα από την παρουσίαση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Παρουσιάζονται
ακόμα, οι γενικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των νοερών υπολογισμών, καθώς και
οι άτυπες στρατηγικές των μαθητών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις απόψεις των ερευνητών για το τι
σημαίνει «ευελιξία» στους νοερούς υπολογισμούς και παρουσιάζονται οι παράγοντες
που επηρεάζουν αυτήν. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των στρατηγικών που
χρησιμοποιούν συνήθως οι μαθητές υπολογίζοντας νοερά στις τέσσερις πράξεις, όπως
αυτές καταγράφονται από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται
σύγκριση ανάμεσα στους παραδοσιακούς αλγόριθμους και τις αυτοσχέδιες
στρατηγικές των μαθητών.
Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στους κοινωνικούς παράγοντες των
μαθητών, που όπως σημειώνουν πολλοί ερευνητές, φαίνεται να επηρεάζουν την
επίδοση και την ευελιξία των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς.
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους γίνεται μια εκτενής
αναφορά στη θέση που πρέπει να κατέχουν οι νοεροί υπολογισμοί στη καθημερινή
διδασκαλία των μαθηματικών και παρουσιάζονται, επίσης τα πλεονεκτήματα που
προσφέρουν οι νοεροί υπολογισμοί στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των
παιδιών. Στη συνέχεια προτείνονται τρόποι και μέθοδοι για την ανάπτυξη ευέλικτων
στρατηγικών από τους μαθητές. Τέλος, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του τρόπου
εφαρμογής των νοερών υπολογισμών σε τρία αναλυτικά προγράμματα χωρών, της
Αγγλίας, της Ολλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου γίνεται τα
τελευταία χρόνια μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο αξιοποίησης των υπολογιστικών
ικανοτήτων των μαθητών στο καθημερινό μάθημα των μαθηματικών. Το θεωρητικό
μέρος αυτής της μελέτης κλείνει με μια παρουσίαση των νοερών υπολογισμών στην
ελληνική πραγματικότητα.
Η έρευνα κινείται σε δύο επίπεδα. Διερευνάται πρώτον η επίδοση των μαθητών
στους νοερούς υπολογισμούς και δεύτερον η ευελιξία των μαθητών. Και οι δύο αυτές
διαστάσεις των αριθμητικών ικανοτήτων των μαθητών ελέγχεται κατά πόσο έχουν
σχέση με τους κοινωνικούς παράγοντες των μαθητών.
Στο πρώτο μέρος της έρευνας (5ο κεφάλαιο) περιγράφονται ο σκοπός, οι στόχοι
και οι υποθέσεις-ερωτήματα της έρευνας. Στη συνέχεια (6ο κεφάλαιο) γίνεται
παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Παρουσιάζονται το ερευνητικό
εργαλείο και οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν προς τους μαθητές. Ακολουθεί η
περιγραφή του δείγματος της έρευνας και τέλος, η περιγραφή των κοινωνικών
χαρακτηριστικών των μαθητών και ο τρόπος κωδικοποίησής αυτών.
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών. Πρώτα
εξετάζεται η επίδοση των μαθητών συνολικά για όλες τις πράξεις που υπολόγισαν
νοερά και έπειτα για κάθε μία πράξη ξεχωριστά. Γίνεται ακόμα περιγραφή και
ανάλυση των επιδόσεων των μαθητών σε κάθε μία πράξη μέσα στην ίδια πράξη.
Γίνεται στη συνέχεια σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών σε κάθε πράξη και σε
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ομοειδείς πράξεις μέσα στις πράξεις. Παράλληλα με την παρουσίαση και ανάλυση
της επίδοσης των μαθητών παρουσιάζονται και αναλύονται τα λάθη των μαθητών για
κάθε πράξη και για κάθε πράξη μέσα στην πράξη.
Στο επόμενο κεφάλαιο (8ο) παρουσιάζονται και αναλύονται οι στρατηγικές που
χρησιμοποίησαν οι μαθητές όταν υπολόγιζαν και οι οποίες καταγράφηκαν από τον
ερευνητή παράλληλα με τις απαντήσεις των μαθητών. Πρώτα παρουσιάζονται και
αναλύονται οι στρατηγικές για κάθε πράξη ξεχωριστά, ανεξάρτητα εάν οδήγησαν σε
σωστό αποτέλεσμα και στη συνέχεια παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα των
στρατηγικών αυτών.
Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η ευελιξία των μαθητών στους
νοερούς υπολογισμούς. Δηλαδή ελέγχεται κατά πόσο οι μαθητές εναλλάσσουν τις
στρατηγικές τους ανάλογα με τα αριθμητικά δεδομένα των πράξεων που κλίθηκαν να
υπολογίσουν νοερά. Ανάλογα με την επιδεξιότητα των μαθητών στην εναλλαγή των
στρατηγικών έγινε η κωδικοποίηση της ευελιξίας τους. Πρώτα εξετάζεται ο βαθμός
ευελιξίας των μαθητών στο σύνολο των πράξεων και στη συνέχεια ανά ομάδα
πράξεων (προσθέσεις, αφαιρέσεις-πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις).
Μετά την λεπτομερή παρουσίαση και ανάλυση της επίδοσης και της ευελιξίας
των μαθητών, ακολουθεί ο στατιστικός έλεγχος των δύο αυτών διαστάσεων των
αριθμητικών ικανοτήτων των μαθητών. Ελέγχεται κατά πόσο υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα σε επίδοση και ευελιξία.
Για να γίνει καλύτερη περιγραφή της διαφοράς ανάμεσα στην επίδοση και την
ευελιξία των μαθητών γίνεται στη συνέχεια μία μελέτη των αριθμητικών ικανοτήτων
δύο μαθητριών του δείγματος που παρουσίασαν περίπου τον ίδιο βαθμό επίδοσης,
αλλά διαφορετικό βαθμό ευελιξίας.
Η έρευνα δεν αρκείται στην περιγραφή και ανάλυση της επίδοσης και της
ευελιξίας των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς. Ελέγχει επίσης, και την
επίδραση που τυχόν έχουν οι κοινωνικοί παράγοντες των μαθητών στις αριθμητικές
ικανότητες τους. Ελέγχεται στατιστικά η σχέση του κάθε ένα ξεχωριστά κοινωνικού
παράγοντα με την επίδοση και την ευελιξία των μαθητών.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των πορισμάτων της έρευνας, τις
τελικές παρατηρήσεις και τη διατύπωση νέων ερωτημάτων που προκύπτουν από την
έρευνα.
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Α΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. ΟΙ ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
1.1 Τι είναι οι νοεροί υπολογισμοί
Όταν οι άνθρωποι ακούν τον όρο «νοεροί υπολογισμοί», πολλοί τον κατανοούν
ως την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων, που γίνονται από τους μαθητές με το νου
στο σχολείο. Η νοερή αριθμητική εστιάζει τη λειτουργία της στην παραγωγή
γρήγορων και σωστών λύσεων. O Anghileri (1999:184-194) περιγράφει τους νοερούς
υπολογισμούς ως «υπολογισμοί που γίνονται συνειδητά από τους ανθρώπους με
νοερές στρατηγικές».
Οι νοεροί υπολογισμοί είναι ένα από τα τρία εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούν
συνήθως οι άνθρωποι, όταν θέλουν να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα. (Τα άλλα
δύο εργαλεία είναι οι αριθμομηχανές-κομπιουτεράκια-και το χαρτί και μολύβι).
Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα εργαλεία αυτά οι
άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλοί στα μαθηματικά, επιλέγουν τη συντομότερη μέθοδο
πριν κάνουν τους υπολογισμούς τους. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν το ίδιο
χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των πράξεων και του μηδέν (Lola, 2000).
Στη διδακτική πράξη, στο καθημερινό μάθημα των μαθηματικών, ο δάσκαλος/α
πρέπει να δίνει έμφαση όχι μόνο στην ορθότητα των απαντήσεων των μαθητών σε
νοερά προβλήματα, αλλά κυρίως στις νοερές διαδικασίες (στρατηγικές), που
χρησιμοποιούνται από τους μαθητές για την εύρεση των απαντήσεων. Οι δάσκαλοι,
για να αξιοποιήσουν διδακτικά τις νοερές στρατηγικές που αναπτύσσουν οι μαθητές,
μπορούν να τους ενθαρρύνουν να εξηγούν με ποιον τρόπο βρίσκουν ένα αποτέλεσμα
και να συγκρίνουν τις στρατηγικές τους με αυτές των συμμαθητών τους.
Ο παράγοντας που επηρεάζει κυρίως την ανάπτυξη νοερών στρατηγικών των
μαθητών, όταν καλούνται να επιλύσουν νοερά ένα μαθηματικό πρόβλημα, είναι η
αίσθηση των αριθμών. Η αίσθηση των αριθμών αναφέρεται στην κατανόηση από
μέρους του παιδιού, αλλά και του ανθρώπου γενικότερα, των δομών, των λειτουργιών
και των τρόπων αξιοποίησης των αριθμών. Η αίσθηση των αριθμών περιλαμβάνει
ακόμα την ικανότητα και την κλίση που διαθέτει ένα άτομο να αξιοποιεί αυτήν την
κατανόηση για να παράγει και να χρησιμοποιεί ευέλικτους τρόπους στα μαθηματικά
προβλήματα και να αναπτύσσει χρήσιμες στρατηγικές, για να πραγματεύεται
αριθμούς και πράξεις. Άρα, οι νοεροί υπολογισμοί εξαρτώνται άμεσα από την
αίσθηση των αριθμών.
Οι νοεροί υπολογισμοί υποστηρίζουν την ανάπτυξη του αποτελεσματικού
αριθμητισμού 16 των μαθητών, καθώς αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά από τους
16

Ο όρος “αριθμητισμός” χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Crowther (Crowther
Report, 1959), στον οποίο αποδίδονταν η εξής σημασία: η ελάχιστη γνώση από μαθηματικά και
αντίστοιχα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία διαθέτει κάποιο άτομο με σκοπό να θεωρηθεί
μορφωμένο”. Η ανάλυση του Crowther θεωρεί ότι ο αριθμητισμός εμπεριέχει μεταγνωστικές
διαδικασίες μάθησης όπως ακριβώς και η έννοια του γραμματισμού, παρόλο που η σύγχρονη βέβαια
βιβλιογραφία θεωρεί τον αριθμητισμό μέρος της γενικότερης έννοιας του γραμματισμού. Σήμερα το να
έχει αποκτήσει κανείς το επίπεδο του αριθμητισμού σημαίνει να έχει αναπτύξει βασικές μαθηματικές
ικανότητες, οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Μπορούμε
λοιπόν να θεωρήσουμε ένα άτομο ως μαθηματικά εγγράμματο, όταν αφενός κατέχει κάποιες
μαθηματικές ικανότητες, οι οποίες του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις πρακτικές μαθηματικές
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ενήλικες στις καθημερινές τους επαφές και αποτελούν το συνηθέστερο τρόπο για την
πραγματοποίηση πολλών υπολογισμών (NSW Department of Education and Training,
Australia).
Νοερός υπολογισμός, είναι η διαδικασία του υπολογισμού με ακρίβεια ενός
αριθμητικού αποτελέσματος χωρίς τη βοήθεια κάποιου εξωτερικού μέσου
υπολογισμού ή γραφής. (Wandt, Brown, 1957).
Ο νοερός υπολογισμός ως μαθηματική διαδικασία έχει ιδωθεί με
διαφορετικούς τρόπους από τους παιδαγωγούς (Reys & Barger, 1994). Η
συμπεριφοριστική (behavioral) οπτική ισχυρίζεται ότι ο νοερός υπολογισμός
είναι μια βασική ικανότητα, ίσως βοηθάει ως ένα προαπαιτούμενο για την
υπολογιστική ικανότητα με χαρτί και μολύβι ή για τους κατ’ εκτίμηση
υπολογισμούς. Στην περίπτωση αυτή η πρόοδος στη γνώση κερδίζεται με
άμεση διδασκαλία και πρακτική (Shibata, 1994). Η κατασκευαστική
(constructivist) οπτική θεωρεί το νοερό υπολογισμό ως μια υψηλού
επιπέδου διαδικασία σκέψης και προτάσσει την άποψη, ότι η δημιουργία
μιας στρατηγικής είναι τόσο σημαντική όσο η εκτέλεση της στρατηγικής
(Resnick, 1986, Sowder, 1992). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η ανάπτυξη
των αριθμητικών ικανοτήτων των μαθητών επιτυγχάνεται στην τάξη με την
ανάδυση και
στη συνέχεια αξιοποίηση των στρατηγικών που
κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν οι μαθητές στα νοερά προβλήματα,
μετά από προτροπή του δασκάλου/ας.

1.2 Οι γενικές αρχές των νοερών υπολογισμών
1. Πολλά παιδιά είναι ικανά να λύσουν νοερά ένα πρόβλημα, πριν μάθουν στο
σχολείο το συνηθισμένο τρόπο επίλυσης των γραπτών αλγορίθμων.
2. Οι περισσότερες νοερές στρατηγικές δε διατυπώνονται προφορικά. Οι
άνθρωποι τις αναπτύσσουν καθώς κατανοούν την αξία, την έννοια, τη
λειτουργία και τις ιδιότητες των αριθμών.
3. Οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλοί στους νοερούς υπολογισμούς,
χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών.
4. Οι στρατηγικές των νοερών υπολογισμών είναι αρκετά συχνά διαφορετικές
από το γραπτό αλγόριθμο που διδάσκεται στο σχολείο.
5. Γενικά, οι αδύνατοι μαθητές χρησιμοποιούν λιγότερο αποτελεσματικές
στρατηγικές (π.χ. αρίθμηση με μονάδες παρά με δεκάδες) και είναι
προσκολλημένοι σε αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η
εξατομικευμένη διδασκαλία, έτσι ώστε οι μαθητές να βελτιώσουν την
ευελιξία τους.
6. Οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλοί στους νοερούς υπολογισμούς, επιλέγουν
στρατηγικές, ανακαλώντας από τη μακρόχρονη μνήμη 17 τους γνωστές πράξεις
απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής και αφετέρου έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει και να εκτιμά
τις πληροφορίες που παρουσιάζονται με μαθηματικούς όρους όπως πίνακες, γραφικές
αναπαραστάσεις, ποσοστά κ.τ.λ. Χαράλαμπος Λεμονίδης, Αριθμητισμός ή Μαθηματικός
Γραμματισμός, Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο
Παν/ιο, Αθήνα 2003
17
Η θεωρία των δύο λειτουργιών της μνήμης έχει μακρά ιστορία. Το 1890, ο William James
παρατήρησε ότι φαίνεται να διαθέτουμε περισσότερα από ένα είδη μνήμης. Υπάρχει, υποστήριξε, η
συνηθισμένη, διαρκής μνήμη, αλλά υπάρχει επίσης και μια σύντομη, άμεση μνήμη, η οποία στην
πραγματικότητα φαίνεται να εξασθενίζει πολύ σύντομα και μας επιτρέπει μόνο να θυμόμαστε κάποια
πράγματα για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε. Ο James υποστήριξε ότι υπήρχαν δύο εντελώς
διαφορετικές λειτουργίες της μνήμης και για το λόγο αυτό εισήγαγε έναν διαχωρισμό, ο οποίος έγινε
ευρέως αποδεκτός στην έρευνα της μνήμης για τα επόμενα ενενήντα χρόνια. Ο διαχωρισμός ανάμεσα
στις δύο λειτουργίες της μνήμης, οι οποίες έγιναν γνωστές με τους όρους βραχύχρονη (ή ΒΜ) και
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και αριθμητικές συνθήκες. Οι νοεροί υπολογισμοί δε συνδέονται άμεσα με τη
βραχύχρονη μνήμη, καθώς τους χαρακτηρίζει η μεταγνωστική λειτουργία.
7. Η καλή γνώση της λειτουργίας των αριθμών είναι βασική προϋπόθεση για
τους νοερούς υπολογισμούς.
8. Κανόνες διδασκαλίας όπως π.χ. «προσθέστε το μηδέν στους
πολλαπλασιασμούς με το δέκα» χωρίς επεξήγηση, είναι επικίνδυνοι, επειδή
χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ακόμα και από τους καλούς μαθητές.
9. Μερικές νοερές στρατηγικές είναι γνωσιακά ευκολότερες από άλλες στην
κατανόηση και στην ανάπτυξη τους. Για παράδειγμα, ο διαχωρισμός δύο
διψήφιων αριθμών στα συστατικά τους μέρη (δεκάδες-μονάδες) κατά τη
διάρκεια μίας νοερής αφαίρεσης (47-24: 40-20=20, 7-4=3, 20+3=23) είναι
ευκολότερη στρατηγική από την αλλαγή-στρογγυλοποίηση των αριθμών (4724: 50-27=23).
1.3 Τα χαρακτηριστικά των νοερών υπολογισμών
1. Οι νοερές στρατηγικές είναι συχνά ποικίλες και δίνουν στους μαθητές το
πλεονέκτημα για την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων των αριθμών σε ένα
πρόβλημα. Για παράδειγμα, οι μαθητές με μεγάλη ευελιξία αναπτύσσουν
στρατηγικές όπως: το 8 είναι κοντά στο 10, το 25 είναι το ¼ του 100, ή το 6
και το 4 είναι συμπληρώματα του 10. Οι μαθητές αυτοί συχνά επιλέγουν
συνδυασμούς αγαπημένων αριθμών ως βάση των υπολογισμών τους.
2. Πολλές νοερές στρατηγικές ακολουθούν μη συμβατικές μεθόδους, όπως
αφαιρώντας και πολλαπλασιάζοντας από τα αριστερά προς τα δεξιά, έτσι
ώστε πρώτα να γίνεται ο υπολογισμός των ψηφίων με τη μεγαλύτερη αξία και
μετά αυτών με τη μικρότερη (π.χ. πρώτα εκατοντάδες και μετά δεκάδες και
μονάδες) σε αντίθεση με το μηχανισμό του γραπτού αλγόριθμου. Αυτό δίνει
πλεονέκτημα σε κάποιον να εκτιμήσει το αποτέλεσμα μιας πράξης, παρά να
δώσει ακριβή απάντηση. Στην πραγματική ζωή, οι εκτιμήσεις αποτελούν μια
βασική δεξιότητα όπως και οι ακριβείς υπολογισμοί. Είναι μία διαισθητική
ικανότητα που συνοδεύει τη χρήση των υπολογισμών.
3. Είναι συνηθισμένο στους νοερούς υπολογισμούς να τροποποιείται η ερώτηση
και στη συνέχεια να γίνεται αντιστάθμιση (π.χ. στις στρογγυλοποιήσεις, στους
διπλασιασμούς, στον υπολογισμό του μισού, κλπ.).
4. Στις νοερές διαδικασίες συχνά χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού οι
δεκάδες, εκατοντάδες, κλπ. (π.χ. 30, 600, 1000). Αυτό σημαίνει, ότι τα παιδιά,
αλλά και οι ενήλικες, πολλές φορές χρησιμοποιούν στρογγυλοποιήσεις για να
υπολογίσουν γρήγορα και σωστά. Αντίθετα, στους γραπτούς αλγορίθμους σε
πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει υπολογισμός με στρογγυλούς
αριθμούς (π.χ. 1000-657). Τα παιδιά κάνουν πολλά λάθη, όταν καλούνται να
υπολογίσουν με το γραπτό αλγόριθμο, πράξη που περιέχει αριθμό με
μηδενικά.
5. Στις νοερές διαδικασίες ακολουθείται ο υπολογισμός «βήμα - βήμα», σε
αντίθεση με το γραπτό αλγόριθμο, όπου ο μαθητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη
του όλες τις σχέσεις των αριθμών που προκύπτουν από το πρόβλημα που
καλείται να λύσει.
μακρόχρονη μνήμη (ή ΜΜ), ήταν ο πιο βολικός και φαινόταν να εξηγεί έναν μεγάλο αριθμό
ευρημάτων. Nicky Hayes, «Εισαγωγή στην Ψυχολογία», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994, τ. Α΄,
σ.230
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6. Στους νοερούς υπολογισμούς χρησιμοποιούνται συχνά αρχικές διαδικασίες.
Για παράδειγμα, πρόσθεση με αρίθμηση μονάδων, πολλαπλασιασμός με
επαναλαμβανόμενες προσθέσεις.
7. Για πολλούς ανθρώπους είναι περιορισμένα τα είδη των αριθμών με τους
οποίους μπορούν να υπολογίσουν νοερά. Για παράδειγμα, πολλοί μπορούν να
κάνουν υπολογισμούς με το μισό, αλλά όχι με άλλους συνδυασμούς (DSMEDepartment of Science and mathematics Education, Australia).
1.4 Άτυπες γνώσεις και στρατηγικές των παιδιών
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά, πριν ακόμα ενταχθούν στο σχολικό
περιβάλλον είναι φορείς μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Gelman & Gallistel
1978, Fuson 1988, Fischer 1992). Διαθέτουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες
σχετικά με τις αριθμητικές έννοιες, οι οποίες έχουν, κυρίως, χαρακτήρα κοινωνικό
και εμπειρικό. Δηλαδή, είναι γνώσεις που συλλέγει το παιδί είτε από την οικογένεια
είτε γενικότερα από το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον (συνομήλικοι, Μ.Μ.Ε.
κ.λπ.) ( Λεμονίδης, 2001).
Τα παιδιά, όταν έρχονται στο σχολείο και προτού δεχτούν οποιαδήποτε
διδασκαλία, διαθέτουν αρκετές μαθηματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Τα
αποτελέσματα πολλών ερευνών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει έλλειψη
συνέχειας και συνάφειας μεταξύ των τυπικών σχολικών μαθηματικών και των
γνώσεων των παιδιών, που προκύπτουν από το περιβάλλον έξω από το σχολείο.
Οι άτυπες 18 γνώσεις των παιδιών σε διάφορους μαθηματικούς τομείς είναι
σημαντικές, όπως σημαντικές είναι και οι άτυπες στρατηγικές λύσης. Οι άτυπες
στρατηγικές λύσης είναι οι μέθοδοι που αναπτύσσει το ίδιο το παιδί μόνο του και
μπορεί να βρεθούν σε αντίθεση με αυτές που διδάσκει το σχολείο, ειδικά εάν δε
γίνεται καμία σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο. Τα παιδιά συχνά χρησιμοποιούν με
μεγάλη επιτυχία αυτές τις άτυπες στρατηγικές λύσης επιπρόσθετα ή ακόμη σε
αντικατάσταση των τυπικά διδασκομένων μεθόδων. Σημαντικά ευρήματα σε αυτήν
την κατεύθυνση φέρνουν οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά στη Βραζιλία,
πωλητές στους δρόμους, που δεν είχαν πάει καθόλου στο σχολείο. 19
Πολλές έρευνες (Ginsburg 1977, Carpenter, Moser 1982, Steffe, Gobb 1988,
Λεμονίδης 1998) έδειξαν, ότι τα παιδιά, πριν από οποιαδήποτε οργανωμένη
διδασκαλία, έχουν ήδη αναπτύξει διάφορες δικές τους άτυπες στρατηγικές, με βάση
τις οποίες μπορούν να λύνουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Οι
άτυπες αυτές στρατηγικές αρχικά βασίζονται στην υλική αναπαράσταση των
προβλημάτων και στη χρήση υλικών αντικειμένων ή δακτύλων για τον υπολογισμό
των προσθέσεων και των αφαιρέσεων. Οι έρευνες του Steffe (1998, 1994) έδειξαν,
ότι αρχικά οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης βασίζονται στο σχήμα
των σύνθετων μονάδων, δηλαδή των μονάδων των οποίων η πληθικότητα είναι
μεγαλύτερη από ένα. Αρχικά, οι μαθητές αριθμούν τα στοιχεία της σύνθετης μονάδας
ανά ένα, τα οποία είναι συγκεκριμένα εμπειρικά αντικείμενα. Στη συνέχεια, αριθμούν
18

Σύμφωνα με τον Λεμονίδη, ο όρος «άτυπη μαθηματική γνώση» συμπεριλαμβάνει τις ικανότητες και
τη γνώση που αποκτά το παιδί έξω από το σχολείο, αλλά και τις σκέψεις που αναπτύσσει αυτό στο
σχολείο χωρίς να τις διδάσκεται.
19
Για παράδειγμα, ένα εννιάχρονο κορίτσι, το οποίο κέρδιζε χρήματα πουλώντας φρούτα σε γωνίες
δρόμων και καταστημάτων, το πλησίασε ένας πελάτης, που ήταν ο ερευνητής. Αυτή έδειξε μία
αξιοθαύμαστη ικανότητα να επεξεργάζεται επιδέξια τα ερωτήματα. Για να προσδιορίσει την τιμή των
δώδεκα λεμονιών, που στοιχίζανε 5 cruzeiros το ένα, διαχώριζε δύο λεμόνια κάθε φορά και μετρούσε:
«δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα, εξήντα» (Nunes, Schliemann & Carraher, 1993, p.24).
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απευθείας σύνθετες μονάδες, τις οποίες θεωρούν ως «ένα πράγμα». Αργότερα, τα
παιδιά μπορούν να συνεχίσουν την αρίθμηση σύνθετων μονάδων από κάποιο σημείο
της ακολουθίας και μετά, ενώ διατηρούν στο μυαλό τους τον αριθμό των
επαναλήψεων της σύνθετης μονάδας (Λεμονίδης, 2003:37).
Οι διαπιστώσεις αυτές ενισχύονται και από τις παρατηρήσεις των δασκάλων στην
τάξη, σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές των οποίων οι γονείς ασχολούνται
επαγγελματικά με δραστηριότητες συναλλαγής χρημάτων 20 έχουν αναπτύξει μια
ιδιαίτερη επιδεξιότητα στους μαθηματικούς υπολογισμούς, έχουν μεγάλη
αυτοπεποίθηση για τις μαθηματικές τους ικανότητες και συμμετέχουν με
ενθουσιασμό στο καθημερινό μάθημα. Δίνουν πρώτοι απαντήσεις στα προβλήματα
και όταν τους ζητηθεί φανερώνουν μια ιδιαίτερη ευελιξία στους υπολογισμούς τους
σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Η ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων και
της ευελιξίας στους νοερούς υπολογισμούς αυτών των μαθητών οφείλεται στις
εμπειρίες, τις παραστάσεις και τα ακούσματα που έχουν από τον επαγγελματικό χώρο
των γονιών τους, όπου συχνά παρευρίσκονται, αλλά και από το ειδικό επαγγελματικό
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι γονείς τους και με το οποίο έρχονται σε καθημερινή
επαφή. Οι παρατηρήσεις αυτές προκύπτουν από τη 19χρονη διδακτική εμπειρία του
δασκάλου-ερευνητή. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, κατά πόσο οι ικανότητες
των μαθητών που αποκτιούνται έξω από το σχολείο μπορούν να έρθουν στην
επιφάνεια και να αξιοποιηθούν στην τάξη;
Η γνώση και ο τρόπος σκέψης, που ισχύουν έξω από το σχολείο, πρέπει να
βρίσκονται σε αρμονία και αλληλοτροφοδότηση με όσα διδάσκονται μέσα στο
σχολείο. Αυτό σημαίνει για τη διδασκαλία, ότι θα πρέπει επιδιώκουμε την ανάδειξη
των προϋπάρχουσων γνώσεων των παιδιών στην τάξη και να οικοδομούμε τη
διδασκαλία με βάση αυτές (οικοδόμηση «τυπικής γνώσης» με βάση την «άτυπη
γνώση»). Οι διδακτικές καταστάσεις που παρουσιάζονται, θα πρέπει να είναι από τη
φυσική και κοινωνική ζωή του παιδιού και να έχουν νόημα γι’ αυτό. Δεν πρέπει να
υπάρχει χάσμα του πολιτισμού, του τρόπου σκέψης και της γλώσσας έξω από το
σχολείο και μέσα σ’ αυτό.
Σημαντικό επίσης, ρόλο στη διαδικασία της μάθησης από τον άνθρωπο παίζουν η
εσωτερική του συγκρότηση και η ήδη υπάρχουσα γνώση σε αυτόν, η σχετική με τη
νέα γνώση που πρόκειται να αποκτήσει. Έτσι, ο άνθρωπος χτίζει τη νέα γνώση επάνω
σ’ αυτή που ήδη διαθέτει. Οι προϋπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες των μαθητών
μπορεί να προέρχονται είτε από το σχολείο είτε έξω από αυτό. Αυτό συνεπάγεται για
τη διδασκαλία ότι θα πρέπει να είναι γνωστές οι προϋπάρχουσες γνώσεις και
ικανότητες των μαθητών, ώστε η διδασκαλία να δομείται πάνω σ’ αυτές 21
(Λεμονίδης, 2003:58).

20

π.χ. έμποροι, ιδιοκτήτες περιπτέρων, τραπεζικοί, κλπ.
Για παράδειγμα, οι άτυπες στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να λύνουν προβλήματα
πρόσθεσης και αφαίρεσης (π.χ. χρήση υλικών αντικειμένων ) μπορεί να αποτελέσουν το εφαλτήριο για
την εισαγωγή αυτών των πράξεων
21
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2. Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΕΡΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

2.1 Η ευελιξία
Την προηγούμενη δεκαετία, διάφοροι ερευνητές εστίασαν την προσοχή τους στο
πώς τα παιδιά χειρίζονται τις υπολογιστικές καταστάσεις, όταν δεν έχουν διδαχθεί
έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο (Carpenter, Fennema, Jacobs του Πανεπιστημίου
Ουισκόνσκιν Η.Π.Α., Hiebert, Wearne του Πανεπιστημίου Ντέλαγουερ Η.Π.Α.,
Human, Murray, Oliver του Πανεπιστημίου Στέλεμπορς Νότια Αφρική, Fuson του
Πανεπιστημίου Νόρθουέστερν Η.Π.Α, Kamii του Πανεπιστημίου Αλαμπάμπα,
Η.Π.Α.)
Εκτός από αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες, καθένα από τα αναλυτικά
προγράμματα μεταρρύθμισης του δημοτικού βασίζει την καλλιέργεια των
υπολογιστικών μεθόδων σε στρατηγικές που επινόησαν οι ίδιοι οι μαθητές και οι
μαθήτριες. «Υπάρχουν ολοένα και μεγαλύτερες ενδείξεις ότι τα παιδιά και εντός και
εκτός σχολείου μπορούν να επινοήσουν μεθόδους για την πρόσθεση και την
αφαίρεση πολυψήφιων αριθμών χωρίς να έχουν διδαχθεί ρητά αυτό το θέμα»
(Carpenter, Franke, Jacobs, Fennema, & Empson, 1988:4). Έχουν εξάλλου συλλεχθεί
και δεδομένα τα οποία τεκμηριώνουν την παραγωγή, εκ μέρους των παιδιών,
μεθόδων για τον πολλαπλασιασμό, και τη διαίρεση (Baek 1998, Kamii & Dominick
1997, Schifter, Bastable & Russell 1999, Λεμονίδης 2003).
Η ευελιξία χαρακτηρίζεται ως συνέπεια της λογικής επιλογής στρατηγικών
στους νοερούς υπολογισμούς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προβλήματος που
τίθεται για επίλυση. Η επιλογή στρατηγικών δεν σημαίνει πάντα ότι οδηγεί σε σωστό
αποτέλεσμα. Επίσης, η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών δεν κάνει πάντα τους
μαθητές ευέλικτους. Ο υπολογισμός πρέπει να εκλαμβάνεται ως αλληλεπίδραση της
προφορικής ανακοίνωσης και της γνώσης, την οποία πρέπει να προωθεί η διδασκαλία
για να προάγει την ευελιξία των μαθητών (Threlfall, 2000:29-47).
Οι νοεροί υπολογισμοί εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα από στρατηγικές, σε
αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο επίλυσης προβλημάτων. Σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία πολλές έρευνες έχουν αναδείξει την ποικιλία των στρατηγικών των
μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς (Beishuizen, 1993; Blote, Klein, &
Beishuizen, 2000; Cooper, Heirdsfield, & Irons, 1996; Reys, Reys, Nohda, & Emori,
1995; Thompson & Smith, 1999). Από τις έρευνες αυτές αναδείχτηκαν και
κωδικοποιήθηκαν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές στους νοερούς
υπολογισμούς και παρατηρήθηκε η ικανότητα των μαθητών να εναλλάσσουν τις
στρατηγικές τους ανάλογα με τα αριθμητικά δεδομένα του κάθε νοερού προβλήματος
(ευελιξία).
Στο ερώτημα που γεννάται, γιατί κάποιοι μαθητές είναι περισσότερο ευέλικτοι σε
σχέση με τους άλλους στους νοερούς υπολογισμούς, προσπαθεί να απαντήσει η Ann
Heirdsfield με έρευνά της (2000). Η ερευνήτρια ανατρέχει σε σχετικές έρευνες και
διατυπώνει την άποψη, ότι η ανάπτυξη ευέλικτων στρατηγικών εξαρτάται από τους
εξής παράγοντες:
1. Την αίσθηση των αριθμών
2. Τον αριθμητισμό και την γνώση της αξίας ενός αριθμού ανάλογα με τη
θέση του
3. Την ικανότητα για νοερές εκτιμήσεις
4. Τη γνώση των αριθμητικών δεδομένων
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς της οι νοερές εκτιμήσεις και οι
γνώσεις των αριθμητικών δεδομένων δείχνουν, ότι τα παιδιά που ήταν και
αποτελεσματικά και ευέλικτα στους νοερούς υπολογισμούς, κατείχαν ιδιαίτερες
μαθηματικές ικανότητες. Επίσης, τα παιδιά αυτά ήταν επιδέξια στις νοερές
εκτιμήσεις.
Η Ann Heirdsfield υποστηρίζει ακόμη, ότι αυτό που χαρακτηρίζει τους επιδέξιους
και ευέλικτους μαθητές στους νοερούς υπολογισμούς, είναι ότι κατέχουν
μεταγνωστικές δεξιότητες 22 . Αυτές περιλαμβάνουν τρία στοιχεία: την αυτογνωσία,
τις μεταγνωστικές στρατηγικές (σχεδιασμός, έλεγχος, ρύθμιση και αξιολόγηση) και τις
μεταγνωστικές πεποιθήσεις (αυτοαντίληψη των ικανοτήτων και αυτοαντίληψη σε
συγκεκριμένα πεδία).
Οι ερευνητές Hope (1987), Hope και Sherrill (1987), Reys (1985), και Sowder
(1994) δίνουν έναν καλό ορισμό του όρου «επιδεξιότητα» στους νοερούς
υπολογισμούς. Σύμφωνα με την άποψή τους, οι επιδέξιοι στους νοερούς
υπολογισμούς είναι ευέλικτοι, και αυτό επειδή χρησιμοποιούν μία μεγάλη ποικιλία
από στρατηγικές σε διάφορες καταστάσεις ανάλογα με τους αριθμούς και τη σχέση
τους, λόγω της ικανότητάς τους να κατανοούν τα μαθηματικά (Sowder, 1994).
Εξάλλου, έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο εύρος στρατηγικών και έχουν την
αυτοπεποίθηση να τις χρησιμοποιούν. Οι Hope (1987) και Dowker (1990)
υποστηρίζουν ότι τα παιδιά και οι ενήλικες επιλέγουν στρατηγικές βασιζόμενοι στις
δικές τους γνώσεις για τους αριθμούς και τις λειτουργίες αυτών και επιπλέον
επιλέγουν την πιο κατάλληλη στρατηγική για να επιλύσουν ένα πρόβλημα.
2.2 Οι στρατηγικές
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την
κατανόηση και τον τρόπο νοερού υπολογισμού, από την πλευρά των παιδιών, των
τεσσάρων πράξεων (Carpenter, Moser 1982, Fusun 1992, Heirdsfield, & Irons 1996,
Klein, & Beishuizen 2000, Λεμονίδης 2003).
Οι Carpenter et al. (1988) αποκαλούν οποιαδήποτε στρατηγική πέρα από τον
παραδοσιακό αλγόριθμο η οποία δεν χρησιμοποιεί φυσικά υλικά ή άλλες
αναπαραστάσεις αυτοσχέδια στρατηγική (invented strategy). Το εξελικτικό βήμα το
οποίο προηγείται συνήθως των αυτοσχέδιων στρατηγικών καλείται άμεση
σχηματοποίηση (direct modeling): η χρήση χειραπτικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων
για την άμεση αναπαράσταση της σημασίας της πράξης ή του προβλήματος. Οι
αυτοσχέδιες τεχνικές εφαρμόζονται συχνά αλλά όχι πάντα νοερά. Για παράδειγμα, το
75+19 μπορεί να εκτελεστεί νοερά (75+20=95, 95-1=94). Για το 847+256, ορισμένα
παιδιά ενδέχεται να σημειώσουν γραπτώς κάποια ενδιάμεσα βήματα για να μην τα
ξεχάσουν. Μέσα στην τάξη γίνεται συχνή χρήση της γραπτής υποστήριξης, καθώς
αναπτύσσονται οι στρατηγικές και, στη συνέχεια, για ορισμένα από τα παιδιά οι ίδιες
μέθοδοι θα καταλήξουν να γίνονται εξ ολοκλήρου νοερά.
Δεν επινοούν, βέβαια, όλα τα παιδιά τις δικές τους στρατηγικές. Στρατηγικές
αυτοσχέδιες των μελών της τάξης χρησιμοποιούνται, διευρύνονται και δοκιμάζονται
από άλλους. Ωστόσο, κανένας μαθητής και καμιά μαθήτρια δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε στρατηγική, αν δεν την έχει κατανοήσει (Van de Walle,
2005:239).
22

Μεταγνώση: Η ικανότητα ενός ατόμου να περιγράψει τις δικές του νοητικές δραστηριότητες και τη
λογική των προσπαθειών του να επιλύσει προβλήματα. Michael Cole, Sheila Cole (2001) «Η
ανάπτυξη των παιδιών», τ. Β΄, Αθήνα: Γιώργος Δάρδανος, σ. 438
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Σύμφωνα με τις έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι διαδικασίες ή
στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να υπολογίσουν νοερά μία πράξη
κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες για τις τέσσερις πράξεις:
Α. Προσθέσεις- Αφαιρέσεις:
1. Άμεση ανάκληση ή γνωστή πράξη: Ονομάζεται η στρατηγική κατά την οποία οι
μαθητές γνωρίζουν από έξω το αποτέλεσμα και το ανακαλούν αμέσως από τη μνήμη
μακράς διαρκείας. Για παράδειγμα, το άθροισμα 70+30 μπορεί οι μαθητές να το
ξέρουν απέξω και, όταν ρωτηθούν, να το πουν αμέσως.
2. Διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων ή 1010: Ονομάζεται η στρατηγική κατά την
οποία οι μαθητές για να βρουν το άθροισμα ή τη διαφορά υπολογίζουν ξεχωριστά τις
μονάδες και τις δεκάδες. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:
2.1 Υπολογισμός πρώτα των δεκάδων και μετά των μονάδων: Οι μαθητές εδώ,
πρώτα προσθέτουν ή αφαιρούν τις δεκάδες μιας πρόσθεσης ή αφαίρεσης και
μετά επαναλαμβάνουν το ίδιο με τις μονάδες. Για παράδειγμα: 34+25:,
30+20=50, 4+5=9, 50+9=59, 48-25: 40-20=20, 8-5=3, 20+3=23.
2.2 Υπολογισμός πρώτα των μονάδων και μετά των δεκάδων. Ο τρόπος αυτός
είναι ουσιαστικά η νοερή αναπαράσταση του γραπτού τρόπου επίλυσης των
προσθέσεων και αφαιρέσεων. Οι μαθητές υπολογίζουν πρώτα τις μονάδες
και στη συνέχεια τις δεκάδες. Επιλέγεται συνήθως από τους μαθητές για
πράξεις χωρίς κρατούμενο. Παράδειγμα: 43+16: 6+3=9, 40+10=50,
50+9=59, 68-37: 8-7=1, 60-30=30, 30+1=31.
2.3 Υπολογισμός πρώτα των δεκάδων και στη συνέχεια διαδοχικά των μονάδων.
Με αυτήν τη στρατηγική οι μαθητές υπολογίζουν πρώτα τις δεκάδες και στη
συνέχεια τις μονάδες πρώτα του πρώτου όρου της πράξης και μετά του
δεύτερου όρου ή αντίστροφα. Για παράδειγμα: 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
3. Υπολογισμός με βάση τον πρώτο όρο ή Ν10: Οι μαθητές σ’ αυτή τη διαδικασία
αναλύουν το δεύτερο όρο της πράξης και στη συνέχεια προσθέτουν ή αφαιρούν τις
δεκάδες και τις μονάδες που προκύπτουν με τον αριθμό του πρώτου όρου. Ανάλογα
με ποια σειρά κάνουν τους υπολογισμούς η στρατηγική αυτή χωρίζεται σε δύο
υποκατηγορίες:
3.1 1ος όρος-μονάδες, δεκάδες 2ου όρου. Π.χ.: 34+25: 34+5=39, 39+20=59,
48-26: 48-6=42, 42-20=22
3.2 1ος όρος-δεκάδες, μονάδες 2ου όρου. Π.χ. 34+25: 34+20=54, 54+5=59,
48-26: 48-20=28, 28-6=22
4. Στρογγυλοποιήσεις ή Ν10C: Είναι η πιο σύνθετη διαδικασία και δείγμα της
ευελιξίας που μπορεί να διακρίνει έναν μαθητή στους νοερούς υπολογισμούς. Λίγοι
μαθητές τη χρησιμοποιούν και συνήθως σε υπολογισμούς με κρατούμενα. Στη
στρατηγική αυτή οι μαθητές κάνουν προσθαφαιρέσεις πάνω στους όρους της πράξης,
έτσι ώστε να προκύψουν αριθμοί που εύκολα μπορούν να τους προσθέσουν ή να τους
αφαιρέσουν. Η στρατηγική των στρογγυλοποιήσεων χωρίζεται σε δύο
υποκατηγορίες:
Αντιστάθμιση: Οι μαθητές εδώ, αυξάνουν ή μειώνουν τον ένα όρο της πράξης για
να προσθέτουν ή να αφαιρέσουν εύκολα και στη συνέχεια αφού κάνουν την πράξη
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αφαιρούν ή προσθέτουν τον αριθμό που χρησιμοποίησαν. Για παράδειγμα: 32+19:
40+19=59, 59-8=51, 47-24: 44-24=20, 20+3=23
Ισοσκέλιση: Οι μαθητές αυξάνουν ή μειώνουν ανάλογα και τους δύο όρους της
πράξης, χωρίς να αλλάζει το αποτέλεσμα, έτσι ώστε να προκύπτουν αριθμοί με τους
οποίους εύκολα μπορούν να κάνουν τον υπολογισμό. Π.χ. 34+25: 40+19=59, 48-26:
50-28=22
5. Αρίθμηση: Η στρατηγική αυτή είναι από τις πρώτες που μαθαίνουν τα παιδιά στη
σχολική ηλικία. Οι μαθητές χρησιμοποιούν την ακολουθία των αριθμών ξεκινώντας
από τον πρώτο όρο για να ανεβούν (πρόσθεση) ή να κατεβούν (αφαίρεση) τόσα
βήματα όσα τους υπαγορεύει ο δεύτερος όρος της πράξης. Ενώ για τους μαθητές των
μικρότερων τάξεων (Α΄ κυρίως και Β΄ πιο σπάνια) είναι μία συνηθισμένη διαδικασία,
στην τρίτη τάξη σπάνια χρησιμοποιείται από τους μαθητές και μόνο από αυτούς που
δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία των αριθμών. Οι μαθητές που
χρησιμοποιούν την αρίθμηση σε αυτήν την ηλικία χαρακτηρίζονται από μειωμένη
ευελιξία στους νοερούς υπολογισμούς.
Ανάλογα με το αν χρησιμοποιούν οι μαθητές μονάδες ή δεκάδες στην αρίθμηση
χωρίζεται η στρατηγική αυτή σε δύο υποκατηγορίες:
5.1 Αρίθμηση με μονάδες: Π.χ. 34+25: 34+1+1…=59, 48-26: 48-1-1….=22
5.2 Αρίθμηση με δεκάδες: Π.χ. 34+25: 34+10=44, 44+10=54, 54+5=59,
48-26: 48-10=38, 38-10=28, 28-6=22
Β. Πολλαπλασιασμοί- Διαιρέσεις
1. Άμεση ανάκληση (γνωστή πράξη)
2. Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού: Ονομάζεται η στρατηγική κατά την
οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν γνωστά γινόμενα ή αθροίσματα για να παράγουν
το ζητούμενο γινόμενο ή πηλίκο. Η στρατηγική αυτή εμπεριέχει τέσσερις
υποπεριπτώσεις:
Ανάκληση του αντίστροφου πολλαπλασιασμού. Χρησιμοποιείται κυρίως από τους
μαθητές προς αναζήτηση πηλίκου στη διαίρεση. Οι μαθητές φαίνεται να ψάχνουν για
ένα πολλαπλάσιο του διαιρέτη, που να είναι ίσο με το διαιρετέο. Η στρατηγική αυτή
χρησιμοποιείται κάποιες φορές από τους μαθητές και στους πολλαπλασιασμούς όταν
αυτοί γνωρίζουν την αντιμεταθετική ιδιότητα για τον ευκολότερο υπολογισμό ενός
γινομένου. Π.χ. 42:6: 7Χ6=42, άρα 42:6=7, 9Χ4: 4Χ9=36 άρα 9Χ4=36
Ανάκληση άλλων γινομένων ή γινομένων και προσθαφαιρέσεων. Εδώ, οι μαθητές
ανακαλούν άλλα γινόμενα ή γινόμενα και προσθαφαιρέσεις, για να υπολογίσουν το
ζητούμενο γινόμενο ή πηλίκο. Για παράδειγμα, στο γινόμενο 6X3 οι μαθητές
υπολογίζουν 5X3=15, 15+3=18. Στη διαίρεση 54:6 οι μαθητές υπολογίζουν
10Χ6=60, 60-6=54, άρα 54:6=9
Ανάκληση προπαίδειας. Οι μαθητές στη στρατηγική αυτή απαγγέλουν από την
αρχή την αντίστοιχη κολόνα της προπαίδειας. Για παράδειγμα, στο γινόμενο 6Χ4
λένε: 1Χ4, 2Χ4…..6Χ4.
Ανάκληση προσθαφαιρέσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές ανακαλούν από
τη μνήμη τους αθροίσματα ή διαφορές και όχι γινόμενα, για να υπολογίσουν το
γινόμενο ή το πηλίκο. Για παράδειγμα: 6Χ7, 42:7: 7+7=14, 14+14=28, 28+14=42
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3. Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση: Σε αυτή τη στρατηγική
κατατάσσουμε τις απαντήσεις που είναι αρίθμηση ανά ν, π.χ. στο 5Χ10 έχουμε
την απάντηση 10, 20, 30, 40, 50. Κατατάσσουμε επίσης τις διαδικασίες που είναι
επαναλαμβανόμενες προσθέσεις, π.χ. στο 6Χ4 έχουμε την απάντηση:
4+4+4+4+4+4=24. Στην πράξη της διαίρεσης οι μαθητές υπολογίζουν το πηλίκο
με επαναλαμβανόμενες προσθέσεις ή αφαιρέσεις. Π.χ. 12:3: 12-3=9, 9-3=6, 63=3, 3-3=0
4.

Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση με δάχτυλα ή αντικείμενα: Είναι η
στρατηγική όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους ή αντικείμενα
(νοερά) για να πραγματοποιήσουν την επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. Για
παράδειγμα, στο 2Χ7 οι μαθητές χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους για να
προσθέσουν 7 και 7 δάχτυλα ή ανεβαίνουν 7 βήματα (με τα δάχτυλα) από το 7.
Δηλαδή, με τα δάχτυλα ή με τα αντικείμενα εκτελούν τις διαδικασίες της
πρόσθεσης «απαρίθμηση όλων ή επαρίθμηση». Σε περίπτωση διαίρεσης όπως
12:3 οι μαθητές σχηματίζουν νοερή παράσταση π.χ. 12 μήλα και 3 παιδιά. Στη
συνέχεια κάνουν επαναλαμβανόμενες αφαιρέσεις (για να μοιράσουν τα μήλα στα
παιδιά) 12-4-4-4 ή δοκιμάζουν να αριθμήσουν με τα δάχτυλα.
Στους παρακάτω πίνακες (1 και 2) παρουσιάζονται συνοπτικά οι στρατηγικές που
χρησιμοποιούν οι μαθητές στους νοερούς υπολογισμούς των τεσσάρων πράξεων.

1
2

3

4

5

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οι στρατηγικές των μαθητών στις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις
ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ- ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Άμεση ανάκληση (γνωστή πράξη)
Διαχωρισμός Δεκάδων-Μονάδων ή 1010
2.1 Δεκάδες-Μονάδες
34+25: 30+20=50, 4+5=9, 50+9=59
48-26: 40-20=20, 8-6=2, 20+2=22
2.2 Μονάδες-Δεκάδες
34+25: 4+5=9, 30+20=50, 50+9=59
48-26: 8-6=2, 40-20=20, 20+2=22
2.3 Δεκάδες-Διαδοχικά Μονάδες
34+25: 30+20=50, 50+4=54, 54+5=59
48-26: 40-20=20, 20-6=14, 14+8=22
Υπολογισμός με βάση τον πρώτο όρο ή Ν10
3.1 1ος όρος-μονάδες, δεκάδες 2ου όρου
34+25: 34+5=39, 39+20=59
48-26: 48-6=42, 42-20=22
3.2 1ος όρος-δεκάδες, μονάδες 2ου όρου
34+25: 34+20=54, 54+5=59
48-26: 48-20=28, 28-6=22
Στρογγυλοποιήσεις ή Ν10C
4.1 Αντιστάθμιση
34+25: 35+25=60, 60-1=59
48-26: 50-26=24, 24-2=22
4.2 Ισοσκέλιση
34+25: 40+19=59
48-26: 50-28=22
Αρίθμηση
5.1 Με μονάδες
34+25: 34+1+1…=59
48-26: 48-1-1….=22
5.2 Με δεκάδες
34+25: 34+10=44, 44+10=54, 54+5=59
48-26: 48-10=38, 38-10=28, 28-6=22
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οι στρατηγικές των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Άμεση ανάκληση (γνωστή πράξη)
Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού
2.1 Ανάκληση του αντίστροφου
6X3: 3X6=18
πολλαπλασιασμού
18:6: 3X6=18
2.2 Ανάκληση άλλων γινομένων ή
6X3: 5X3=15, 15+3=18
γινομένων και προσθαφαιρέσεων
18:6: 4X6=24, 24-6=18
2.3 Ανάκληση προπαίδειας
6X3: 1X3=3, 2X3=6, 3X3=9, 4X3=12, 5X3=15, 6X3=18
18:6= 1X6=6, 2X6=12, 3X6=18
2.4 Ανάκληση προσθαφαιρέσεων
6X3: 3+3=6, 6+6=12, 12+6=18
18:6: 6+6=12, 12+6=18
Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση 6Χ3: 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
Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση
με δάχτυλα ή αντικείμενα

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα οι Thompson και Smith (1999) ταξινομούν
τις στρατηγικές με τέτοιον τρόπο, ώστε η συνάθροιση και οι στρογγυλοποιήσεις να
αποτελούν τις πιο προωθημένες. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι Heirdsfield και Cooper
(1997) υποστηρίζουν, ότι ο διαχωρισμός από τα δεξιά προς τα αριστερά, ο
διαχωρισμός από τα αριστερά προς τα δεξιά, η συνάθροιση και οι στρογγυλοποιήσεις
ανήκουν στις πιο προωθημένες στρατηγικές.
Έχει επισημανθεί (Riley, Greeno, & Heller, 1983; Verschaffel & DeCorte, 1990),
Blote, Klein, και Beishuizen (2000), ότι η επιλογή διάφορων στρατηγικών παίζει
μεγάλο ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων κειμένου και έχει επίσης διαπιστωθεί
ότι και τα αριθμητικά δεδομένα των προβλημάτων μπορούν να επιδρούν στην
επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής. Ωστόσο, πολλά παιδιά δείχνουν να μη δίνουν
βαρύτητα ούτε στη δομή του προβλήματος ούτε στα αριθμητικά δεδομένα. Επιμένουν
στη χρήση μόνο μίας συγκεκριμένης στρατηγικής. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω
η στρατηγική αυτή είναι η νοερή αναπαράσταση του γραπτού αλγόριθμου.
Η επιδεξιότητα στους νοερούς υπολογισμούς έχει τεθεί στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών (Beishuizen, 1993; Heirdsfield, 1996; Hope &
Sherrill, 1987; McIntosh & Dole, 2000; Reys, Reys, Nohda, & Emori, 1995). Στην
Ολλανδία, όπου οι νοεροί υπολογισμοί διδάσκονται πριν από τις γραπτές μεθόδους,
τα προγράμματα για τη διδασκαλία των μαθηματικών δίνουν έμφαση στη χρήση της
στρατηγικής με βάση τον πρώτο όρο ή Ν10 ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
υπολογισμού. Ωστόσο, οι πιο αδύνατοι μαθητές τείνουν να χρησιμοποιούν τις
λιγότερο αποτελεσματικές στρατηγικές του διαχωρισμού δεκάδων – μονάδων
(Beishuizen, 1993). Οι Hope και Sherrill (1987) υποστηρίζουν, ότι οι λιγότεροι
επιδέξιοι μαθητές χρησιμοποιούν τη στρατηγική της νοερής αναπαράστασης του
γραπτού αλγόριθμου, ενώ αντίθετα οι επιδέξιοι μαθητές διαθέτουν μια ποικιλία
στρατηγικών για να επιλέξουν την κατάλληλη στρατηγική και αυτό αντανακλά την
κατανόηση που έχουν για τους αριθμούς και τις λειτουργίες τους. Οι Reys, Reys,
Nohda, και Emori (1995) διαπιστώνουν επίσης, ότι η αποτελεσματικότητα στους
νοερούς υπολογισμούς συνδέεται με τη χρήση στρατηγικών διαφορετικών από αυτή
της νοερής απεικόνισης της χρήσης μολυβιού και χαρτιού. Αντίθετα με αυτές τις
διαπιστώσεις, οι McIntosh και Dole (2000) δηλώνουν, ότι οι μαθητές επιτυγχάνουν
μεγάλη αποτελεσματικότητα, όταν χρησιμοποιούν τη νοερή απεικόνιση του γραπτού
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αλγόριθμου, παρά όταν επιλέγουν εναλλακτικές στρατηγικές, παρ’ ότι αυτές
φανερώνουν μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης των αριθμών. Η Heirdsfield (1996)
επίσης, διαπιστώνει ότι η αποτελεσματικότητα στους νοερούς υπολογισμούς δε
συνδέεται απόλυτα με τη χρήση εναλλακτικών στρατηγικών.
Καθώς από τα παραπάνω φαίνεται, ότι οι ερευνητές δε συμφωνούν για το ποια
στρατηγική είναι η αποτελεσματικότερη, περαιτέρω έρευνες προσπάθησαν να
διερευνήσουν τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα
(Heirdsfield, 1998, 2001a, Heirdsfield & Cooper, 2002).
Η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να ερευνήσει το ρόλο που παίζει η επίγνωση
της αίσθησης του αριθμού (τα αριθμητικά δεδομένα, ο αριθμητισμός και η επίδραση
της λειτουργίας των αριθμών), η μεταγνώση (μεταγνωστική επίγνωση, στρατηγικές
και στάσεις), οι παράγοντες επίδρασης (στάσεις, συμπεριφορές) και η μνήμη
(χρηστική μνήμη και μνήμη μακράς διάρκειας) στους νοερούς υπολογισμούς.
Η ευελιξία στους νοερούς υπολογισμούς χαρακτηρίζεται ως η επιλογή
αποτελεσματικών στρατηγικών, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις δυνατές επιλογές για
έναν αποτελεσματικό υπολογισμό. Η έρευνα έδειξε, ότι οι μαθητές οι οποίοι είναι
επιδέξιοι στους νοερούς υπολογισμούς (και αποτελεσματικοί και ευέλικτοι) έχουν
μεγάλη κατανόηση των αριθμητικών δεδομένων (ακρίβεια, ταχύτητα,
αποτελεσματική χρήση στρατηγικών), κατέχουν υψηλό βαθμό αριθμητισμού και
κατανοούν τη λειτουργία των αριθμών. Αυτοί οι επιδέξιοι μαθητές επίσης,
αποδεικνύεται ότι κατέχουν μεταγνωστικές στρατηγικές και στάσεις, επιδράσεις (π.χ.
στάσεις για τον εαυτό τους και τη διδασκαλία), οι οποίες υποστηρίζουν τους νοερούς
υπολογισμούς τους. Αυτοί οι μαθητές ακόμα φαίνεται, ότι επιλέγουν τις πιο σύντομες
στρατηγικές από τη μακρόχρονη μνήμη για να ανταποκριθούν στα δεδομένα του
προβλήματος, που καλούνται να επιλύσουν. Ακόμα, το πιο σημαντικό είναι, ότι
χρησιμοποιούν εναλλακτικές τεχνικές με τις οποίες συνδέουν και αξιοποιούν τις
γνώσεις τους.
2.3 Οι διαφορές των στρατηγικών υπολογισμού με τους παραδοσιακούς αλγόριθμους
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αυτοσχέδιες στρατηγικές
των παιδιών και τους γραπτούς αλγόριθμους. Αυτές είναι:
1. Οι αυτοσχέδιες στρατηγικές είναι περισσότερο αριθμοκεντρικές παρά
ψηφιοκεντρικές. Για παράδειγμα, μια αυτοσχέδια στρατηγική για το
68Χ7 αρχίζει με 7Χ60 ίσον 420 και άλλα 56 ίσον 476. Το πρώτο
γινόμενο είναι 7 φορές το εξήντα, όχι το ψηφίο 6, όπως θα γινόταν
στον γραπτό αλγόριθμο. Χρησιμοποιώντας τον τελευταίο για το
45+32, τα παιδιά δεν σκέφτονται ποτέ το 40 και το 30, αλλά μάλλον
4+3. Ο Kamii, από καιρό αντίπαλος των καθιερωμένων αλγόριθμων,
ισχυρίζεται πως αυτοί αλλοιώνουν την προγενέστερη κατανόηση και
γνώση της αξίας της θέσης των αριθμών (Kamii & Dominick, 1998).
2. Οι αυτοσχέδιες στρατηγικές αρχίζουν περισσότερο από τα αριστερά παρά
από τα δεξιά. Οι αυτοσχέδιες στρατηγικές αρχίζουν με τα μεγαλύτερα
τμήματα των αριθμών, εκείνα που αναπαρίστανται από τα αριστερά
ψηφία. Για το 26Χ47, οι αυτοσχέδιες τεχνικές θα αρχίσουν με το
20Χ40 ίσον 800, προσφέροντας κάποια αίσθηση του μεγέθους της
τελικής απάντησης με μόνο ένα βήμα. Ο παραδοσιακός αλγόριθμος
αρχίζει με το 7Χ6 ίσον 42. Αρχίζοντας από τα δεξιά με έναν
ψηφιοκεντρικό προσανατολισμό, οι παραδοσιακές μέθοδοι
κρύβουν το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Ο αλγόριθμος της διαίρεσης
αποτελεί εξαίρεση.
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3. Οι αυτοσχέδιες στρατηγικές είναι ευέλικτες και όχι άκαμπτες. Οι
αυτοσχέδιες τεχνικές τείνουν να αλλάζουν με τους αριθμούς που
εμπεριέχονται για να γίνει ο υπολογισμός ευκολότερος. Ο παραδοσιακός
αλγόριθμος προτείνει τη χρήση του ίδιου εργαλείου σε όλα τα προβλήματα
(Van de Walle, 2005:240).
3. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

3.1 Το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών
Η πρόταση για την εισαγωγή των νοερών υπολογισμών στη διδασκαλία των
μαθηματικών δεν είναι τυχαία. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ασκήθηκε από τους
επιστήμονες έντονη κριτική στα «Μοντέρνα Μαθηματικά», τα οποία στηριζόμενα
στις αντιλήψεις του Piaget 23 προωθούσαν τον κατασκευαστικό τρόπο προσέγγισης
του αριθμού μέσω των συνόλων (συνολοθεωρία), σε αντίθεση με τα «Παραδοσιακά
Μαθηματικά», που προηγήθηκαν και πίστευαν ότι η μάθηση συντελείται με την απλή
παρατήρηση χωρίς την ενεργή συμμετοχή του μαθητή.
Τώρα πλέον η διαδικασία της κατανόησης αντιμετωπίζεται ως κοινωνική,
μάλλον, δραστηριότητα παρά ως ψυχολογική. «Αυτό σημαίνει ότι το άτομο δεν
περνά από μια προ- σε μια μετα- κατάσταση κατανόησης αποκομμένο από
εξωτερικές επιδράσεις, δεν αποκτά δηλαδή συγκεκριμένες, καλοσχηματισμένες
έννοιες με κάποιο μυστικό τρόπο. Υπάρχει απαραίτητα μια αλληλεπίδραση του
παιδιού με μια ποικιλία νοημάτων, μέσω της γλώσσας, με τους άλλους και με τις
προσωπικές του εμπειρίες. Μερικές φορές ο τρόπος που κατανοεί το παιδί τα
πράγματα δεν ταιριάζει με εκείνο των άλλων, του δασκάλου συμπεριλαμβανόμενου.
Μόνο μέσα από συζητήσεις, υποδείξεις, συμπεράσματα και ανασκευές ή αλλαγές
στον τρόπο σκέψης μέσα από τον απόηχο των ενεργειών του το παιδί γίνεται ικανό
για περαιτέρω εξέλιξη» (Lerman, 1994 στο Κολέζα, 2000:34 ).
Οι απόψεις αυτές του Lerman στηρίζονται στις θέσεις του Vygotsky σύμφωνα με
τις οποίες η μάθηση δεν είναι μια απλή σχέση μεταξύ ατόμου και γνώσης, αλλά η
εισαγωγή του ατόμου σε μια υπάρχουσα κουλτούρα.
Έτσι λοιπόν, όταν οι μαθητές έρχονται στο σχολείο ήδη κατέχουν μια γνώση
(προϋπάρχουσα γνώση) την οποία θα πρέπει το σχολείο να εκμεταλλεύεται και να
δομεί τη νέα γνώση πάνω σε αυτήν. Κάθε παιδί μεταφέρει στην τάξη τις δικές του
προσωπικές εμπειρίες και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει αναπτύξει με τους αριθμούς
και τα αριθμητικά σύμβολα.
Μέσα σε μια τάξη συνυπάρχουν παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με
διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, διαφορετικό βιοτικό και πολιτισμικό πολλές φορές
23

O Piaget υποστηρίζει, ότι η εξέλιξη της έννοιας του αριθμού οικοδομείται σε συνάφεια με την
κατάκτηση της ικανότητας του παιδιού για ταξινόμηση, για σειροθέτηση και για διατήρηση της
ποσότητας. Αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στην έννοια του αριθμού και την έννοια της
ταξινόμησης, σύμφωνα με τον Piaget, κάθε στοιχείο του αριθμητικού συστήματος υποδηλώνει
συγχρόνως μία τάξη-κατηγορία ομοειδών μονάδων και μία θέση σε κάποια σειρά. Ο αριθμός 5 π.χ.
υποδηλώνει την τάξη των πέντε ομοειδών μονάδων και συγχρόνως την πέμπτη θέση στη σειρά
1,2,3,4,5,6,…. Η τάξη που υποδηλώνει κάθε αριθμός σχετίζεται με την ποσοτική ή την απόλυτη
σημασία του αριθμού (μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε…μονάδες), ενώ η θέση σχετίζεται με την
τακτική σημασία του αριθμού (πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος…στη σειρά). Άρα,
σύμφωνα πάντα με τον Piaget, η απόκτηση της έννοιας του αριθμού προϋποθέτει την κατανόηση τόσο
της απόλυτης όσο και της τακτικής σημασίας του αριθμού. Παρασκευόπουλος Ι. «Εξελικτική
Ψυχολογία», Αθήνα, 1982, τ. Γ΄, σ.65-66
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επίπεδο, παιδιά που ασκούν πολλές ή λίγες εξωσχολικές δραστηριότητες, παιδιά με
πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες σκιαγραφούν ένα
πολυμορφικό προφίλ μιας κοινωνικής ομάδας (social contex), όπως είναι οι μαθητές
μια τάξης.
Έρευνες (Ewing, 2005) δείχνουν, ότι παιδιά που προέρχονται από υποβαθμισμένο
κοινωνικό περιβάλλον αναπτύσσουν χαμηλότερους δείκτες αριθμητισμού σε σχέση
με τα παιδιά που έχουν υψηλό κοινωνικό προφίλ. Αυτό παρατηρείται κυρίως στους
μαθητές των μικρότερων τάξεων. Η κοινωνικοποίηση στην οικογένεια παίζει
θεμελιώδη ρόλο, ως προς τη διαμόρφωση των κινήτρων μάθησης και ως προς την
ανταπόκριση του παιδιού στις σχολικές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί
σύμφωνα με την J. Epstein (1989) και τους J. Bempechat & H.Ginsburg (1989) την
υψηλή συσχέτιση μεταξύ κοινωνικοοικονoμικής οικογενειακής προέλευσης και
επίδοσης στο σχολείο. Η C.K. Brooks (1985) παρατηρεί ότι "το πολιτισμικά
στερημένο είναι το παιδί που βρέθηκε αποκομμένο από τις πλούσιες εμπειρίες που
έπρεπε να αποκτήσει. Η απομόνωση αυτή μπορεί να οφείλεται στη φτώχεια, στην
έλλειψη πνευματικών πόρων στο σπίτι και το περιβάλλον του, στην ανικανότητα,
στον αναλφαβητισμό ή στην αδιαφορία των γονέων του ή ολόκληρης της
κοινότητας". O W. Secada (1992) σημειώνει με κατηγορηματικό τρόπο: "Πολλά
φτωχά παιδιά μπαίνουν στο σχολείο με προφανή μειονεκτήματα, τα οποία θα
επηρεάσουν καθοριστικά την επίδοσή τους, σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται
από οικογένειες μεσαίου ή ανώτερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου".
Εν ολίγης, η επίδοση του παιδιού στο σχολείο σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με
συγκεκριμένους παράγοντες που διαμορφώνει το οικογενειακό του περιβάλλον:
(Κυρίδης, 1996 & Ζαχαρενάκης, 1991)
•
•
•
•
•
•

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η εθνικότητα της οικογένειας
Η αξιολογική δομή που προέρχεται από την οικονομική κατάσταση της
οικογένειας και που αφορά ιδιαίτερα τις εκπαιδευτικές αξίες
Το επίπεδο των απαιτήσεων και των κινήτρων που γεννιέται στο παιδί μέσω
της οικογένειας
Το γνωστικό και γλωσσικό ύφος, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του
κοινωνικού στρώματος καταγωγής
Η συναισθηματική δομή του παιδιού, ειδικά όταν προέρχεται από χαμηλά
κοινωνικοοικονομικά στρώματα
Η στάση του παιδιού και των γονέων απέναντι στο σχολείο

Με άλλα λόγια, κατά την κρίσιμη μετάβαση του παιδιού από το οικογενειακό
περιβάλλον στο σχολικό, το πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο κληρονομεί από την
οικογένειά του παίζει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ακαδημαϊκή του εξέλιξη και
είναι σε θέση να προσδιορίσει, με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας, και την κοινωνική
του εξέλιξη (Λεμονίδης, Χατζηλιαμή, Κυρίδης, 2002).
Από αυτή τη διαπίστωση προκύπτουν δύο κυρίως ερωτήματα. Γιατί οι μαθητές με
χαμηλό κοινωνικό προφίλ δε σημειώνουν αρκετή πρόοδο στα μαθηματικά; Και πώς
είναι δυνατό να υποστηριχθεί η μάθηση αυτών των παιδιών έτσι ώστε να αποκτήσουν
την κατάλληλη αυτοπεποίθηση για τη μετέπειτα πρόοδό τους στο σχολείο; Αυτή η
πρόταση περιέχει διάφορες ερμηνείες γιατί ορισμένες ομάδες μαθητών δε
συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα των μαθηματικών.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά. Οι πέντε πιο σημαντικοί
παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επίδοση στα
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Μαθηματικά και οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με αυτή είναι το κλίμα της τάξης (Wang
et al., 1990), η μεθοδολογία και οι στάσεις του εκπαιδευτικού (Reyes & Stanic, 1988;
Ruffel, Mason & Allen, 1998), το μορφωτικό επίπεδο των γονιών (Fuligni, 1997), οι
στάσεις των γονιών απέναντι στα Μαθηματικά (Fuligni, 1997; Bos & Kuiper, 1999)
και οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά (Minato & Kamata, 1996). Οι
Bos & Kuiper (1999) υποστηρίζουν ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονιών
σχετίζεται άμεσα με τις στάσεις των μαθητών και την επίδοσή τους στα μαθηματικά.
Επίσης, η μόρφωση των γονιών φαίνεται να επηρεάζει τις πεποιθήσεις των μαθητών
για τα μαθηματικά (Παπαδόπουλος, Χρισοδουλίδης, Παπαναστασίου, 2000).
3.2 Οι στάσεις των μαθητών
Έχει παρατηρηθεί, ότι υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στους νοερούς υπολογισμούς
και διάφορους παράγοντες. Αυτοί είναι: οι στάσεις (απέναντι στα μαθηματικά, στον
εαυτό, στη διδασκαλεία, και το κοινωνικό υπόβαθρο), οι συμπεριφορές και τα
συναισθήματα (Heirdsfield & Cooper, 2002).
Σύμφωνα με τον Koballa (1988), η στάση αντιπροσωπεύει μια νοητική εικόνα που
ανακλά θετικά ή αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με ένα αντικείμενο (π.χ. "Μου
αρέσουν τα μαθηματικά"). Η έννοια "πεποίθηση" εκφράζει αυτά που πιστεύει το
άτομο με σταθερότητα για ένα θέμα (Koballa, 1988) (π.χ. "Χρειάζεται αρκετή
προσπάθεια για να επιτύχει κανείς στα μαθηματικά"). Η αυτοϊδέα αναφέρεται στην
αντίληψη των μαθητών για τη δική τους ακαδημαϊκή ικανότητα και δυνατότητα να
έχουν επιτυχία στο σχολείο ή σε ένα γνωστικό αντικείμενο, (π.χ. "Τα πηγαίνω καλά
στα μαθηματικά").
Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν το σημαντικό ρόλο των συναισθηματικών
αυτών παραγόντων στην επίδοση των μαθητών είτε δίνοντας έμφαση στη
σπουδαιότητα των πεποιθήσεων και των στάσεων (Shaughnessy et al., 1983) είτε
αποδίδοντας την ίδια σημασία στην επίδραση της αυτοϊδέας σε σχέση με τα
μαθηματικά (Young, 2000; Randhawa, Beamer & Lundberg, 1993; Hacket & Betz,
1989). Οι Bos και Kuiper (1999), που διερεύνησαν τις διακυμάνσεις των σχέσεων
μεταξύ της επίδοσης στα μαθηματικά και των παραγόντων που αναφέρονται στο
μαθητή και στον εκπαιδευτικό ανάμεσα σε δέκα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα,
βρήκαν ότι οι στάσεις σχετίζονται θετικά με την επίδοση σε οκτώ από αυτά τα
συστήματα. Πέρα από τη σχέση που παρουσιάζουν οι συναισθηματικοί παράγοντες
(στάσεις, πεποιθήσεις και αυτοϊδέα) με τη μαθηματική επίδοση των μαθητών, έχει
βρεθεί από ερευνητές (Middleton & Spanias, 1999; Bos και Kuiper, 1999; Stipek et
al., 1998) η ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης με παράγοντες που αναφέρονται στο
περιβάλλον των μαθητών (π.χ. κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, σχολικό κλίμα,
διδακτικές προσεγγίσεις), καθώς και με προσωπικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο)
(Thomas et al., 2000). Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στο φύλο των μαθητών και τις
αντιλήψεις τους για τα μαθηματικά, τα αποτελέσματα ερευνών διίστανται. Από τα
αποτελέσματα της έρευνας των Bos και Kuiper (1999), διαφάνηκε ότι σε μερικά
εκπαιδευτικά συστήματα τα αγόρια παρουσιάζουν πιο θετικές στάσεις για τα
μαθηματικά από ότι τα κορίτσια και ότι σε άλλα συστήματα δεν βρέθηκε σημαντική
σχέση μεταξύ φύλου και στάσεων. Οι Vanayan et al. (1997), έδειξαν ότι τα αγόρια
χαρακτηρίζονται από αυτοπεποίθηση και ικανότητα ψηλότερου επιπέδου στα
μαθηματικά, από ότι τα κορίτσια. Επίσης, έρευνες, καταδεικνύουν ότι υπάρχει
αλληλεπίδραση ανάμεσα στις πεποιθήσεις, τις στάσεις και την αυτοϊδέα των
μαθητών. Ο Koballa (1988), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι οι στάσεις για ένα
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αντικείμενο εξαρτώνται από τις σχετικές πεποιθήσεις και τη σταθερότητα των
τελευταίων (Ηλία, Θεοδούλου, Παπαναστασίου, 2000).
Σύμφωνα με τον De Martino (2001), οι στάσεις ορίζονται ως τα θετικά ή αρνητικά
συναισθήματα, που εγείρονται σε εξειδικευμένο θεματικό πλαίσιο. Οι στάσεις
φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της συμπεριφοράς των
μαθητών αφού, όπως πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν, οι θετικές στάσεις συνδέονται
με υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Σε αντιπαράθεση, τα ερευνητικά αποτελέσματα
από την έρευνα «Second International Mathematics Study» καταδεικνύουν τη
δυσαρέσκεια των Ιαπώνων μαθητών για τα μαθηματικά σε σχέση με μαθητές άλλων
χωρών, αν και οι επιδόσεις τους στο συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζονται πολύ
ψηλές (ΜcLeod, 1992). Οι πεποιθήσεις ορίζονται από τον Schoenfeld, (1985) ως οι
προσωπικές αντιλήψεις του ατόμου, οι οποίες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβάνεται και εμπλέκεται στη μαθηματική διαδικασία. Διάφοροι ερευνητές
επισημάνουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πεποιθήσεις στην επίδοση
των μαθητών στα μαθηματικά (Gomez-Chacon, 2000), αφού επηρεάζουν τον τρόπο
με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και χρησιμοποιούν τα μαθηματικά.
4. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΟΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Τη δεκαετία του 1980, ζητήθηκε από μεγάλο αριθμό παιδιών της Β΄ και
Γ΄ Δημοτικού να υπολογίσουν το 300-1. Όλα σχεδόν κατέφυγαν στον
παραδοσιακό αλγόριθμο του δανεισμού, και πολλά έκαναν λάθος. Το
παράδειγμα ενδεχομένως θα φαίνεται ακραίο ή ασυνήθιστο. Ωστόσο,
κάθε μέρα, τα παιδιά και οι ενήλικες καταφεύγουν στις επιρρεπείς σε λάθη
στρατηγικές του χαρτιού και του μολυβιού, τη στιγμή που άλλες
σημαντικότερες μέθοδοι θα ήταν γρηγορότερες και με μικρότερη
πιθανότητα σφάλματος (Van de Walle, 2005).

4.1 Η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών
Το παραδοσιακό σχολείο με τις οδηγίες που δίνει για τη διδασκαλία των
μαθηματικών δημιουργεί μαθητές φτωχούς στους νοερούς υπολογισμούς, δεν
προωθεί την καλλιέργεια της αίσθησης του αριθμού και την κατανόηση των
λειτουργιών αυτών (Carroll, William M., 1996).
Για την επίλυση προβλημάτων, όπου απαιτούνται μαθηματικοί υπολογισμοί,
υπάρχουν διάφορες δυνατότητες και τρόποι για να επιλέξει ένας μαθητής. Στις
μεθόδους επίλυσης συμπεριλαμβάνονται οι γραπτοί αλγόριθμοι, οι αριθμομηχανές
και οι νοεροί υπολογισμοί.
Παρόλο που γενικά χρησιμοποιούνται οι γραπτοί αλγόριθμοι στο καθημερινό
μάθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η χρήση των
αριθμομηχανών γνωρίζει όλο και περισσότερο μεγαλύτερη αποδοχή, κυρίως στις
μικρές τάξεις, ως ένα χρήσιμο εργαλείο.
Αντίθετα, τα Αναλυτικά Προγράμματα δεν δίνουν βαρύτητα στους νοερούς
υπολογισμούς, οι οποίοι σπάνια συναντώνται σε ασκήσεις. Αυτό ξαφνιάζει, αν
αναλογιστεί κανείς, ότι οι νοεροί υπολογισμοί και οι προβλέψεις είναι περισσότερο
συνηθισμένοι στην καθημερινή ζωή από ότι η χρήση του μολυβιού και του χαρτιού,
μέθοδος που διδάσκεται στο σχολείο (Hope, 1986). Οι μεταρρυθμίσεις που
συντελούνται στη διδασκαλία των μαθηματικών σήμερα αναγνωρίζουν την ανάγκη
για την εισαγωγή και αξιοποίηση των μαθηματικών που χρησιμοποιούνται στην
καθημερινή ζωή στα αναλυτικά προγράμματα.
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Οι εμπειρίες των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς βοηθούν στην ανάπτυξη
λογικών και ευέλικτων μαθηματικών συλλογισμών, ικανοτήτων εκτίμησης,
εναλλακτικών τρόπων έκφρασης αριθμών και στην κατανόηση των σχέσεων των
αριθμών. Οι νοεροί υπολογισμοί είναι κάτι περισσότερο από την απλή παραγωγή
αποτελέσματος (σωστή απάντηση). Επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν μεγαλύτερες
ευκαιρίες, ώστε να βλέπουν τη λύση προβλημάτων ως διαδικασία στο πλαίσιο της
αλληλοσύνδεσης των γνώσεων, η οποία άλλοτε ονομάζεται αίσθηση του αριθμού
(Sowder, 1992). 24 Οι εμπειρίες, λοιπόν, με τη νοερή αριθμητική βοηθάει τους
μαθητές να αναγνωρίζουν σε ένα πρόβλημα πότε είναι καλύτερα να επιλέξουν να
υπολογίσουν με νοερό υπολογισμό και πότε με χαρτί και μολύβι. Οι μεταγνωστικές
αυτές ικανότητες είναι απαραίτητες στη λύση μαθηματικών προβλημάτων
(Schoenfeld, 1992). Ίσως το πιο σημαντικό είναι , ότι οι νοεροί υπολογισμοί
αποτελούν κίνητρο για πολλούς μαθητές. 25
Αυτοί που είναι καλοί στους νοερούς υπολογισμούς συνήθως χρησιμοποιούν
στρατηγικές που δε διδάσκονται στο σχολείο (Dowker, 1992; Hope & Sherrill, 1987;
Reys, Bestgen, Rybolt, & Wyatt, 1982), αλλά τις δημιουργούν ανάλογα με τους
αριθμούς και τις σχέσεις που τους διέπουν, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές. Για
παράδειγμα στους καλούς νοερούς υπολογισμούς συχνά γίνεται πρόσθεση από τα
αριστερά προς τα δεξιά, γίνεται ανάλυση των αριθμών, συνεπώς γίνεται οικονομία
στη χρήση της μνήμης. Παρόλα αυτά, όταν δε δίνονται συχνά ευκαιρίες για την
ανάπτυξη νοερών λύσεων από το δάσκαλο ή από άλλους μαθητές μέσα στην τάξη,
πολλοί μαθητές δεν αναπτύσσουν ανάλογες αποτελεσματικές τεχνικές. Αντίθετα,
προωθείται στη διδασκαλία η νοερή απεικόνιση του γραπτού αλγόριθμου (Hope &
Sherrill, 1987). Αυτοί οι υπολογισμοί από δεξιά προς τα αριστερά με «κρατούμενο»
και «δανεισμό» οδηγούν συχνά σε λάθη, όταν χρησιμοποιούνται νοερά.
Έρευνες (Cooper, 1996, Heirdsfield & Cooper, 1996) έχουν περιγράψει την
αρνητική επιρροή που ασκούν οι οδηγίες των δασκάλων για το γραπτό αλγόριθμο
στους αυθόρμητους νοερούς υπολογισμούς των μαθητών. Πριν δοθούν οδηγίες, οι
μαθητές αναπτύσσουν μια μεγάλη ποικιλία από αποτελεσματικές νοερές στρατηγικές.
Μετά από τις οδηγίες, οι μαθητές περιορίζουν τις στρατηγικές τους και
προσανατολίζουν τη σκέψη τους προς τη νοερή απεικόνιση του γραπτού αλγόριθμου
που προτείνει ο δάσκαλος.
Άλλοι ερευνητές (Kamii, Lewis, & Jones,1991; Reys et al., 1995) προτείνουν να
αφήνονται ελεύθερα τα παιδιά να διαμορφώνουν τις δικές τους στρατηγικές. Με
αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερη και η κατανόηση του γραπτού αλγόριθμου, καθώς
οι μαθητές κατασκευάζουν στρατηγικές βασισμένες στον δικό τους τρόπο σκέψης
Ο McIntosh (1996) συμφωνεί με αυτή τη θέση και διατυπώνει την άποψη, ότι οι
νοεροί υπολογισμοί δεν πρέπει να διδάσκονται με τον τρόπο που διδάσκονταν οι
γραπτοί αλγόριθμοι στο παρελθόν.
Εκτός αυτών και άλλοι ερευνητές (Heirdsfield 1996, McIntosh & Dole 2000)
υποστηρίζουν ότι μεγάλη ευελιξία στους νοερούς υπολογισμούς επιτυγχάνεται χωρίς
τη γνώση των στρατηγικών και χωρίς να υπάρχει μεγάλη αίσθηση των αριθμών. Αυτό
24

Για παράδειγμα στην πρόσθεση 98+17 οι άνθρωποι με καλή αίσθηση αριθμού ίσως απλοποιούν το
πρόβλημα υπολογίζοντας (98+2) + 15 ή 100+20-5. Ίσως επίσης παρατηρούν ότι το άθροισμα θα είναι
περίπου, αλλά όχι ακριβώς, 120.
25
Σε πρόσφατη έρευνα (Carroll & Porter, 1994) ζητήθηκε από μαθητές της τέταρτης τάξης να
συγκρίνουν τις ικανότητες των παιδιών στα μαθηματικά, ανάμεσα σε αυτούς που υπολογίζουν νοερά,
σε αυτούς που χρησιμοποιούν χαρτί και μολύβι και σε αυτούς που υπολογίζουν με την αριθμομηχανή.
Σχεδόν όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι οι καλύτεροι μαθητές στα μαθηματικά είναι αυτοί που
υπολογίζουν νοερά.
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μπορεί να γίνεται όταν, όπως ισχυρίζεται ο Anghileri (1999), έχουμε υπολογισμό
«στο νου», σε αντίθεση με τον υπολογισμό «με το νου»
Μία έρευνα των Reys, Reys, and Hope (1993) προσπάθησε να συγκρίνει τις
μεθόδους που επιλέγουν μαθητές της πέμπτης τάξης, όταν καλούνται να επιλύσουν
ένα πρόβλημα. Η έρευνα, που σύγκρινε τις επιλογές μαθητών που διδάσκονται με τα
παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα, έδειξε την αδυναμία των μαθητών στους
νοερούς υπολογισμούς. 26 Η περεταίρω έρευνα έδειξε, ότι οι μαθητές επέλεξαν τη
γραπτή επίλυση στα περισσότερα προβλήματα, ως αγαπημένη μέθοδο, ακόμα και
εκείνοι που θεωρούσαν καλό τον εαυτό τους στους νοερούς υπολογισμούς. Η
αριθμομηχανή επιλέχθηκε ελάχιστα από τους μαθητές.
Καθώς τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα δίνουν έμφαση στους γραπτούς
αλγόριθμους, εμφανίζεται ένα νέο ρεύμα της μαθηματικής εκπαίδευσης το οποίο
προσπαθεί να εισάγει νέες ιδέες στη διδασκαλία των μαθηματικών (NCTM, 1989,
1991; NRC, 1989). Τα νέα αναλυτικά προγράμματα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην
καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να κάνουν εκτιμήσεις και στην ανάπτυξη
της αίσθησης των αριθμών. Στους μαθητές του δημοτικού σχολείου συχνά δεν
διδάσκονται πλέον οι γραπτοί αλγόριθμοι, αλλά αντίθετα ενθαρρύνονται να
αναπτύσσουν και να ανακοινώνουν τις δικές τους μεθόδους. Συχνά οι αλγόριθμοι που
«ανακαλύπτονται» είναι νοεροί και αντανακλούν μεθόδους που χρησιμοποιούνται
από άτομα πάρα πολύ ικανά στους νοερούς υπολογισμούς. Π.χ. πρόσθεση από
αριστερά προς τα δεξιά, ή ανάλυση των αριθμών (Carroll & Balfanz, 1995, Porter &
Carroll, 1995).
Ένα τέτοιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο
(University of Chicago School Mathematics Project «Everyday Mathematics»). Για
να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να εφεύρουν τους δικούς τους αλγόριθμους,
παροτρύνονται να ανακοινώνουν τις λύσεις τους σε προβλήματα πολλαπλασιασμών
και μέσα στην ομάδα τους, αλλά και σε όλη την τάξη. Οι αριθμομηχανές
χρησιμοποιούνται συχνά κατά τη διάρκεια της λύσης προβλημάτων, ενώ πάντα
δίνονται ευκαιρίες για νοερό υπολογισμό σε πραγματικές καταστάσεις ή σε
παιχνίδια. 27
Έρευνες (Cooper et al., 1996, Heirdsfield & Cooper, 1996) αναφέρουν την
επιρροή της διδασκαλίας των γραπτών πράξεων στις αυθόρμητες νοερές στρατηγικές
των παιδιών. Προτού από τη διδασκαλία, τα παιδιά παρουσιάζουν μια ποικιλία από
αποτελεσματικές νοερές στρατηγικές, ενώ μετά τη διδασκαλία, τα παιδιά έχουν την
τάση να χρησιμοποιούν μια νοερή στρατηγική η οποία φαίνεται να αντανακλά τον
γραπτό αλγόριθμο που δίδαξε ο δάσκαλος. Επομένως, οι ερευνητές (Kamii, Lewis, &
Jones, 1991, Reys et al., 1995) συνιστούν ότι οι μαθητές πρέπει να είναι ελεύθεροι να
διατυπώνουν τις δικές τους νοερές στρατηγικές, έτσι η κατανόηση των αλγορίθμων
βελτιώνεται αν τα παιδιά κατασκευάζουν στρατηγικές στην κατεύθυνση των δικών
τους φυσικών τρόπων σκέψης. Ο McIntosh (1996) το υποστηρίζει αυτό και δηλώνει
26

Για παράδειγμα, μόνο το ένα τρίτο των μαθητών της πέμπτης τάξης μπορούσε να προσθέσει νοερά
το 47 με το 29 ή μπορούσε να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο ζητούσε την αφαίρεση του 65 από το
100. Περίπου πάνω από τους μισούς μαθητές επιλύσανε λίγα προβλήματα.
27
Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό μάθημα στην τέταρτη τάξη, οι μαθητές χρησιμοποιούν έναν οδικό
χάρτη, ο οποίος δείχνει διάφορους δρόμους, που συνδέουν δύο πόλεις. Οι μαθητές καλούνται σε
μικρές ομάδες να εκτιμήσουν ποιος είναι ο συντομότερος δρόμος ανάμεσα στις δύο πόλεις και μετά να
υπολογίσουν την απόσταση. Δεν δίνεται στους μαθητές καμία οδηγία και οι ομάδες ερευνούν διάφορες
μεθόδους για να βρουν την απάντηση. Χρησιμοποιούν αριθμομηχανές, διαγράμματα και κάνουν
νοερούς υπολογισμούς. Στη συνέχεια, οι μαθητές των ομάδων ανακοινώνουν το αποτέλεσμα και τον
τρόπο με τον οποίο έφτασαν σε αυτό.
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ότι η λύση στη σημερινή έλλειψη προσοχής στους νοερούς υπολογισμούς δεν είναι να
διδάξουμε τις νοερές στρατηγικές με τον ίδιο τρόπο που έχουν διδαχτεί στο παρελθόν
οι τυπικές στρατηγικές με μολύβι και χαρτί (Heirdsfield & Cooper, 2002).
Πρόσφατες έρευνες προτείνουν ότι η εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς
πρέπει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων
όσο αφορά τη διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο. Ο λόγος είναι ότι
οι νοεροί υπολογισμοί: α) επιτρέπουν στους μαθητές να μάθουν πώς λειτουργούν οι
αριθμοί, να παίρνουν αποφάσεις για τις διαδικασίες υπολογισμών και να
δημιουργήσουν στρατηγικές (Reys, 1985; Sowder, 1990), β) προωθούν μεγαλύτερη
κατανόηση της δομής του αριθμού και των ιδιοτήτων του (Reys, 1984), γ) μπορούν να
αξιοποιηθούν ως «όχημα για την παραγωγική σκέψη, να τίθενται υποθέσεις, και
γενικεύσεις που βασίζονται στην αντιληπτική κατανόηση» (Heirdsfield & Cooper,
2002)
Ερευνητές έχουν επισημάνει, ότι οι μαθητές τα καταφέρνουν καλά στους νοερούς
υπολογισμούς και μετά από υποδείξεις (Beishuizen, 1999; Blöte, Klein, & Beishuizen,
2000; McIntosh, 2002) και από μόνοι τους (Cooper, Heirdsfield, & Irons, 1996;
Heirdsfield, 2001). Υλοποιήθηκαν πολλά προγράμματα, στα οποία δόθηκε βαρύτητα
στην υποστήριξη των νοερών υπολογισμών με οδηγίες (Beishuizen, 1993), στην
ένταξη προβλημάτων στα περιεχόμενα των διδακτικών ενοτήτων (Klein, Beishuizen,
& Treffers, 1998) και στην ανάπτυξη των νοερών υπολογισμών μέσω της
προσέγγισης των στρατηγικών (McIntosh, 2002).
Η βιβλιογραφία προτείνει τέσσερις κύριους λόγους για τη διδασκαλία των νοερών
μεθόδων:
1. Οι περισσότεροι υπολογισμοί γίνονται με το νου παρά με χαρτί και μολύβι. Το
1957 ο Wandt και ο Brown ερεύνησαν τους νοερούς υπολογισμούς που
χρησιμοποιούν οι ενήλικες στις καθημερινές τους δραστηριότητες και
διαπίστωσαν, ότι στο 75% αυτών των δραστηριοτήτων ανέπτυσσαν νοερά
μαθηματικά. Αυτό τους οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι πρέπει να δίνεται
μεγαλύτερη έμφαση στις νοερές εργασίες στο σχολείο εκείνη την περίοδο.
2. Οι νοεροί υπολογισμοί αναπτύσσουν την καλύτερη κατανόηση των
αριθμών. Οι νοεροί υπολογισμοί ενθαρρύνουν τα παιδιά
να
χρησιμοποιήσουν και να
αναπτύξουν συντομότερους δρόμους στους
υπολογισμούς τους και με αυτό τον τρόπο, αποκτούν μια βαθύτερη επίγνωση
για το πώς λειτουργεί το σύστημα των αριθμών (Mclntosh 1990).
3. Οι νοεροί υπολογισμοί αναπτύσσουν
τις δεξιότητες επίλυσης
προβλήματος. Ο Driscoll (1981) υποστηρίζει, ότι η ανάπτυξη των νοερών
στρατηγικών βελτιώνει την επίδοση των μαθητών στην επίλυση
προβλημάτων. Οι νοεροί υπολογισμοί δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιλογή
της κατάλληλης στρατηγικής για τη χρήση των αριθμών που περιέχονται σε
ένα πρόβλημα και στην ακολουθία των βημάτων που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση του υπολογισμού. Παρόμοιες δεξιότητες είναι επίσης
σημαντικές για την επιτυχή επίλυση προβλήματος.
4. Οι νοεροί υπολογισμοί ενισχύουν το βαθμό επιτυχίας στους μετέπειτα
γραπτούς υπολογισμούς. Η έκθεση Cockcroft (DES 1982) υποστηρίζει ότι
"... επομένως, η εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς βοηθάει επίσης την
κατανόηση και την ανάπτυξη των γραπτών μεθόδων
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών για το νοερό υπολογισμό ο Zepp
(1976) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία ήταν αρκετά και πειστικά για την
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών στην τάξη και τη
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συμβολή τους στη γενικότερη ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης (Thompson, I.,
1999: 145-156).
Θεωρούμενη ως βασική ικανότητα για υπολογισμό ή εκτίμηση, ο νοερός
υπολογισμός κατανοείται ως ένα σύνολο από διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται νοερά.
Οι υποστηρικτές της οπτικής αυτής αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα ενός προσεκτικά
σχεδιασμένου και σειροθετημένου αναλυτικού προγράμματος νοερού υπολογισμού. Ο
προσδιορισμός των στρατηγικών (αλγορίθμων) που θα διδαχτούν και με ποιες μεθόδους
είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας. Από την άλλη πλευρά, όταν οι μαθητές δημιουργούν
τις δικές τους υπολογιστικές ικανότητες, ο νοερός υπολογισμός μπορεί να θεωρηθεί ως
υψηλού επιπέδου σκέψη. Σε αυτές τις καταστάσεις, δίνονται στους μαθητές προβλήματα
που έχουν σημασία και χρειάζονται υπολογισμό. Οι μαθητές αντί να διδάσκονται
σταθερούς αλγόριθμους (γραπτούς ή νοερούς), ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν
στρατηγικές για να υπολογίζουν βασισμένοι στη δική τους αντιληπτική κατανόηση για
τους αριθμούς και τις ενέργειες που απαιτούνται. 28 Όταν χρησιμοποιείται αυτός ο τρόπος,
ο νοερός υπολογισμός είναι περισσότερο αποτελεσματικός από ότι η νοερή εφαρμογή
ενός αλγορίθμου. Η δραστηριότητα και των δύο να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί μια
στρατηγική είναι σημαντική.
Η θεώρηση του νοερού υπολογισμού ως βασική ικανότητα επιτρέπει κάποιον να
οργανώσει και να τοποθετήσει σε σειρά μια διδασκαλία ώστε αυτός να μπορεί να διδαχτεί
κατευθείαν. Ωστόσο, η θεώρηση του νοερού υπολογισμού ως υψηλού επιπέδου σκέψη
απαιτεί πολλές αλλαγές στην οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος, σε τελική
ανάλυση, η διδασκαλία πρέπει να οδηγείται από το μαθητευόμενο (Reys, Reys, Nohda &
Emori, 1995:304-326).
Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές προτού από τη διδασκαλία πιθανά να γνωρίζουν
κάποιους τρόπους για να κάνουν υπολογισμούς στις τέσσερις πράξεις. Τους
προσωπικούς αυτούς τρόπους των μαθητών τους ονομάζουμε άτυπες στρατηγικές.
Έτσι λοιπόν σε μια πρώτη φάση θα πρέπει να διερευνήσουμε και να αναδείξουμε τις
άτυπες στρατηγικές των μαθητών.
Η σύνδεση των άτυπων μαθηματικών με τα τυπικά καθιστούν τα σχολικά
μαθηματικά πιο ουσιαστικά και οικεία για τους μαθητές. Αυτό τους βοηθάει να έχουν
περισσότερη υπευθυνότητα για τη δική τους μάθηση. Για να κινηθούμε όμως προς
μια διδασκαλία που λαμβάνει υπόψη της αυτό το στοιχείο, είναι προαπαιτούμενο να
μάθουμε πολλά πράγματα σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιούν τα παιδιά τα
μαθηματικά (Streefland, 1999, Λεμονίδης, 2002 ).
Tα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να βρίσκουν τη δική τους μέθοδο για να
λύσουν μια άσκηση μαθηματικών, έστω και αν υπάρχει μία καθιερωμένη,
περισσότερο συμβατική μέθοδος την οποία μπορεί, σε τελευταία ανάλυση, να
μάθουν. Παιδιά, για παράδειγμα, που μπορούν να πολλαπλασιάσουν με μονοψήφιο
αριθμό μπορεί να νιώσουν την πρόκληση να βρουν πώς θα πολλαπλασιάσουν με
μεγαλύτερους αριθμούς. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες είναι χρήσιμες
μαθηματικές εμπειρίες (Τρέσσου, 1997:45).
Στη συνέχεια με βάση τις άτυπες στρατηγικές των μαθητών θα επισημάνουμε και
θα δείξουμε κάποιες στρατηγικές για τον υπολογισμό των νοερών πράξεων. Αυτό δε
σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να αναγκάσουμε τους μαθητές να υπολογίζουν μόνο με
αυτές τις στρατηγικές. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα πλουραλισμού
μέσα στην τάξη όπου θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται όλες οι στρατηγικές
υπολογισμού που προτείνουν οι μαθητές (Λεμονίδης, 2003). Τα παιδιά πρέπει να
28

Για παράδειγμα, για να υπολογίσει πόσο κάνουν τρία σβηστήρια που κοστίζει 19 λεπτά το καθένα, ένας
μαθητής της δευτέρας μπορεί να σκεφτεί “20 και 20 και 20 κάνουν 60, αλλά εδώ υπάρχουν 3 λεπτά
περισσότερα, έτσι το κόστος είναι 57 λεπτά”

66

έχουν ευκαιρίες να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους για να βρίσκουν δικούς τους
τρόπους να επιλύουν προβλήματα και να διεξάγουν έρευνες για τις οποίες δεν είναι
αμέσως φανερές οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν και όπου πρέπει να
επιδείξουν πρωτοβουλία και ευελιξία σκέψης στην προσέγγιση που θα επιλέξουν.
Στόχος, δηλαδή, πρέπει να είναι να προβληθούν τα μαθηματικά ως διαδικασία, ως
δημιουργική δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά μπορούν να πάρουν ισότιμα μέρος
και όχι ως σύνολο γνώσεων που επιβάλλεται απέξω και δεν επιδέχεται καμία αλλαγή
ή εξέλιξη (Τρέσσου, 1997:46).
Οι μαθητές, λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις στρατηγικές
υπολογισμού που θέλουν και ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία τους. Είναι καλό οι
μαθητές να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ανάλογα με την πράξη που έχουν να
εκτελέσουν. Δηλαδή, ανάλογα με τους όρους της πράξης μερικές φορές είναι
προτιμότερη και πιο σύντομη κάποια στρατηγική από κάποια άλλη (Λεμονίδης,
2003).
4.2 Η τυπική πρόοδος των υπολογιστικών στρατηγικών
Όλες οι μέθοδοι υπολογισμού των μαθητών μπορούν να χωριστούν σε τρεις
κατηγορίες: α) Άμεσα μοντέλα, β) Αυτοσχέδιες στρατηγικές και γ) παραδοσιακοί
αλγόριθμοι. Πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι ελπίζουν να αναπτύξουν τις αυτοσχέδιες
στρατηγικές δοκιμάζουν απογοήτευση όταν οι μαθητές βασίζονται σε πολύ
πρωτόγονες και ανιαρές μεθόδους μέτρησης. Απογοήτευση προκαλείται και από τη
χρήση ενός παραδοσιακού αλγόριθμου, ακόμη και αν ο δάσκαλος το έχει διδάξει.
Είναι σημαντικό να βλέπουμε όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα παιδιά από
την προοπτική του τι ξέρουν και καταλαβαίνουν (Van de Walle, 2005:242).
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του τρόπου υπολογισμού των
μαθητών από την πρώτη τάξη που έρχονται στο σχολείο.
Α. ΑΜΕΣΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Απαριθμήσεις με μονάδες
Χρήση δεκαδικών μοντέλων

Β. ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Στηριζόμενες από γραπτές σημειώσεις
Νοερές μέθοδοι, όταν χρειάζεται

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Απαριθμήσεις με μονάδες
Χρήση δεκαδικών μοντέλων

Σχήμα 1: Η σταδιακή ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού των μαθητών

4.2.1 Άμεσα μοντέλα
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Οι μέθοδοι των άμεσων μοντέλων σχετίζονται με την προσπάθεια των μαθητών
να υπολογίσουν αριθμώντας με μονάδες και με εκείνων των μαθητών που
χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τις δεκάδες και εκατοντάδες για να
κατασκευάσουν μοντέλα πιο αποτελεσματικά. Οι μαθητές πολλές φορές
χρησιμοποιούν σε αυτή τη φάση τα δάχτυλά τους για να πραγματοποιήσουν
μετρήσεις και υπολογισμούς, επειδή τους είναι απαραίτητη η αισθητοποίηση των
αριθμών. Μια μορφή απαρίθμησης είναι και η ικανότητα του παιδιού να μετράει με
τα δάχτυλά του. Άμεσα μοντέλα χρησιμοποιούν συνήθως οι μαθητές στις πρώτες
τάξεις του δημοτικού. Τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν αντικαθιστούν τη μέθοδο αυτή
με νοερές στρατηγικές που αναπτύσσουν ή ανακαλύπτουν μέσα ή έξω από το
σχολείο.
Οι μαθητές που επιμένουν να μετρούν με μονάδες δεν έχουν αναπτύξει,
πιθανότατα, την έννοια της ομαδοποίησης ανά δέκα. Αυτό δε σημαίνει πως δεν
πρέπει να συνεχίσουν να λύνουν προβλήματα με διψήφιους αριθμούς. Ο δάσκαλος
που έχει στην τάξη του τέτοια παιδιά πρέπει να τα ενθαρρύνει να ομαδοποιούν τα
αντικείμενα ανά δέκα καθώς μετρούν. Θα μπορούσαν τα παιδιά αυτά να κάνουν
μεγάλες στοίβες, να κατασκευάσουν ράβδους των δέκα από σφηνοτουβλάκια ή να
τοποθετήσουν πούλια σε μπολάκια ανά δέκα. Ορισμένοι μαθητές θα
χρησιμοποιήσουν τέτοιες δεκάδες όταν απαριθμούν, ακόμη και αν μετρούν ένα ένα
το κάθε κομμάτι τους.
Αν ο δάσκαλος αισθάνεται ότι τα παιδιά έχουν την ικανότητα να προβούν σε πιο
εξελιγμένες στρατηγικές, θα πρέπει, μάλλον, τα πούλια να «εξαφανιστούν»
μυστηριωδώς για λίγες μέρες, ή θα μπορούσε ο δάσκαλος να παροτρύνει τα παιδιά να
βρουν έναν εξυπνότερο τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Όταν τα παιδιά
αποκτήσουν άφθονες εμπειρίες με τις δεκαδικές έννοιες και τα μοντέλα, αρχίζουν να
χρησιμοποιούν αυτές τις ιδέες στην άμεση αναπαράσταση των προβλημάτων.
Μπορεί να αξιοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης τετραγώνων, ράβδων και
κουκίδων για τις εκατοντάδες, τις δεκάδες και τις μονάδες. Ορισμένα παιδιά θα
βρουν αυτά τα σχέδια πιο χρήσιμα από τα πραγματικά κυβάκια. Ακόμη και όταν τα
παιδιά χρησιμοποιούν τα υλικά βάσης του 10, θα ανακαλύψουν πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους για να επιλύσουν τα προβλήματα.
4.2.2 Μετάβαση στις αυτοσχέδιες στρατηγικές
Η άμεση αναπαράσταση με δεκάδες και μονάδες μπορεί και θα οδηγήσει τελικά
στις αυτοσχέδιες στρατηγικές, σε μεθόδους που βασίζονται αποκλειστικά στις νοερές
διαδικασίες ή σε χαρτί και μολύβι. Τα παιδιά, ωστόσο, τείνουν να προσκολλώνται
στις στρατηγικές οι οποίες τα βολεύουν προσωπικά. Συνεπώς, ενδέχεται να χρειαστεί
να απομακρυνθούν από τη διαδικασία της άμεσης αναπαράστασης με μοντέλο με την
παρέμβαση του δασκάλου (Van de Walle, 2005:243).
Παρατίθενται παρακάτω μερικές ιδέες:
¾ Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα τις προφορικές εξηγήσεις των παιδιών με
τέτοιο τρόπο που να μπορούν να τις αναπαραστήσουν με μοντέλα. Ζητείται
στη συνέχεια από τους μαθητές όλης της τάξης να ακολουθήσουν τη μέθοδο
που παρουσιάστηκε χρησιμοποιώντας άλλους αριθμούς.
¾ Ζητείται από τους μαθητές που μόλις έλυσαν ένα πρόβλημα με μοντέλα να
προσπαθήσουν να το λύσουν νοερά.
¾ Ζητείται από τους μαθητές να λύσουν ένα πρόβλημα νοερά, αν μπορούν.
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¾ Ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν τι έκαναν όταν έλυσαν ένα
πρόβλημα με τη χρήση μοντέλων. Στη συνέχεια οι μαθητές παροτρύνονται να
χρησιμοποιήσουν την ίδια μέθοδο σε ένα καινούριο πρόβλημα.
4.2.3 Εισαγωγή των παραδοσιακών αλγόριθμων
Ίσως είναι δύσκολο να μη χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακοί αλγόριθμοι στην
τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν από τα μεγαλύτερα αδέρφια, το δάσκαλο της
προηγούμενης χρονιάς και καλοπροαίρετους γονείς («Ο μπαμπάς μου, μου έδειξε
έναν εύκολο τρόπο»). Σε καμία περίπτωση δεν είναι οι παραδοσιακοί αλγόριθμοι
κάτι κακό, και έτσι φαίνεται κάπως αυθαίρετη η απαγόρευσή τους. Οι μαθητές,
ωστόσο, που προσκολλώνται σε μία παραδοσιακή μέθοδο αντιστέκονται, πολλές
φορές, στην επινόηση πιο ευέλικτων στρατηγικών.
Ο δάσκαλος σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εφαρμόζει για τους
παραδοσιακούς αλγόριθμους τον ίδιο κανόνα που εφαρμόζεται σε όλες τις
στρατηγικές. Οι μαθητές πρέπει να καταλαβαίνουν πως αυτός λειτουργεί όταν
αποφασίζουν να τον χρησιμοποιήσουν. Σε μια ατμόσφαιρα όπου κυριαρχεί το « Ας
βρούμε γιατί ισχύει αυτό», τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από την κατανόηση
αυτών των αλγόριθμων, ακριβώς όπως και από τις άλλες στρατηγικές.
Ο παραδοσιακός αλγόριθμος πρέπει να παρουσιάζεται ως μία ακόμη στρατηγική
για την «εργαλειοθήκη» μεθόδων της τάξης. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν
ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ενώ,
για παράδειγμα, σε μερικά προβλήματα ενδείκνυνται οι νοερές στρατηγικές (75Χ4),
σε άλλες ο παραδοσιακός αλγόριθμος έχει κάποια πλεονεκτήματα (π.χ. 4568+12813).
Στον πραγματικό, όμως, κόσμο οι περισσότεροι κάνουν αυτούς τους
υπολογισμούς με μια αριθμομηχανή.
4.3 Τα οφέλη των νοερών στρατηγικών για την ανάπτυξη των αριθμητικών
ικανοτήτων των μαθητών
Η καλλιέργεια των νοερών στρατηγικών προσφέρει περισσότερα από ότι απλά
μια ευκολία στους υπολογισμούς. Η ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών καθώς και η
τακτική τους χρήση έχουν θετικές πλευρές τις οποίες είναι δύσκολο να τις
αγνοήσουμε. Αυτές είναι (Van de Walle, 2005:240):
1. Οι έννοιες που σχετίζονται με τη δεκαδική βάση του αριθμητικού συστήματος
καλλιεργούνται αποτελεσματικότερα. Υπάρχει μια καθορισμένη σχέση
ανάμεσα στην ανάπτυξη αυτών των εννοιών και της διαδικασίας επινόησης
υπολογιστικών στρατηγικών. «Οι νοερές στρατηγικές επιδεικνύουν ένα
γνώρισμα χαρακτηριστικό του βαθμού κατανόησης» (Carpenter et al., 1998).
Η καλλιέργεια των αυτοσχέδιων στρατηγικών πρέπει να ενσωματωθεί στην
αντίστοιχη των εννοιών της δεκαδικής βάσης, από τόσο νωρίς ήδη όσο η Α΄
Δημοτικού.
2. Οι αυτοσχέδιες στρατηγικές χτίζονται βασιζόμενες στην κατανόηση. Επειδή
εξαρτώνται τόσο πολύ από έννοιες της δεκαδικής βάσης και αναπτύσσονται
σε μια ατμόσφαιρα επίλυσης προβλημάτων, τα παιδιά σπάνια χρησιμοποιούν
τέτοιες τεχνικές όταν δεν τις κατανοούν. Κατ’ αντιπαραβολή, βλέπουμε
συχνά οι μαθητές και μαθήτριες να χρησιμοποιούν παραδοσιακούς
αλγόριθμους χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσουν γιατί αποδίδουν (Caroll &
Porter, 1997).
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3. Τα παιδιά κάνουν λιγότερα λάθη με τις αυτοσχέδιες νοερές στρατηγικές. Τα
δεδομένα που συνέλλεξαν οι Kammi & Dominick (1997) παρέχουν κάποιες
βάσιμες ενδείξεις γι’ αυτό. Με τους παραδοσιακούς αλγόριθμους, τα παιδιά
τείνουν να «καλλιεργούν» κάποια συστηματικά σφάλματα ή
«προβληματικούς αλγόριθμους» τους οποίους χρησιμοποιούν ξανά και ξανά.
Τα λάθη από απροσεξία απορρέουν συχνά από σύγχυση λόγω των
κρατουμένων ή της ευθυγράμμισης των στηλών. Τα συστηματικά σφάλματα
δεν είναι τυπικό φαινόμενο των αυτοσχέδιων νοερών στρατηγικών.
4. Η χρήση των νοερών στρατηγικών προάγει τη μαθηματική σκέψη. Οι νοερές
στρατηγικές γεννιούνται από τη σκέψη των παιδιών, σε συνδυασμό με την
καθοδήγηση του δασκάλου ή της δασκάλας. Το σημείο κατά το οποίο οι
στρατηγικές αυτές θα γίνονται κατανοητές αποτελεί το ορόσημο της
ανάπτυξής τους. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις νοερές στρατηγικές με
σημαντικούς τρόπους. Έτσι, η καλλιέργεια και η χρήση αυτών των
στρατηγικών αποτελεί παράδειγμα του «να κάνουμε μαθηματικά». Αντίθετα,
οι παραδοσιακοί αλγόριθμοι γίνονται συχνά αποδεκτοί καλόπιστα απλά
επειδή ο δάσκαλος λέει: «Έτσι πρέπει να γίνεται αυτό».
5. Οι νοερές στρατηγικές εξυπηρετούν τα παιδιά τουλάχιστον εξίσου καλά στις
τυπικές δοκιμασίες. Υλικό από τα προγράμματα μεταρρύθμισης δηλώνει ότι
παιδιά τα οποία δεν διδάσκονται παραδοσιακούς αλγόριθμους τα
καταφέρνουν εξίσου καλά στους υπολογισμούς στα τυποποιημένα
διαγωνίσματα όσο και τα αντίστοιχά τους στα παραδοσιακά προγράμματα
(Campell, 1996, Carroll, 1996, 1997, Chambers, 1996). Ως ένα επιπρόσθετο
όφελος, τα παιδιά έχουν την τάση να τα πηγαίνουν πολύ καλά και με τα
προβλήματα πλοκής, αφού τα τελευταία συνιστούν το πρωταρχικό μέσο για
την ανάπτυξη αυτοσχέδιων στρατηγικών. Η πίεση από τις εξωτερικές
δοκιμασίες δεν υπαγορεύει την επικέντρωση στους παραδοσιακούς
αλγόριθμους.
4.4 Προτάσεις για τη βελτίωση της ευελιξίας των μαθητών
Τα παιδιά δεν επινοούν αυθόρμητα υπέροχες μεθόδους υπολογισμού, ενώ ο
δάσκαλος κάθεται και παρακολουθεί. Ανάμεσα στα διαφορετικά πειραματικά
προγράμματα, τα παιδιά παρουσιάζουν την τάση να αναπτύσσουν ή να έλκονται από
διαφορετικές στρατηγικές, πράγμα που δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί και τα
προγράμματα ασκούν πραγματική επίδραση στο τι αναπτύσσουν τα παιδιά (Van de
Walle, 2005:241).
Υπάρχουν τρεις τακτικές, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν τη
μαθηματική τους σκέψη: Τα νοερά μαθηματικά είναι μία από τις τρεις αυτές
μεθόδους και τα χρησιμοποιούμε συνήθως να λύσουμε καθημερινά προβλήματα. (Οι
άλλες δύο μέθοδοι είναι η αριθμομηχανή και το χαρτί και μολύβι). Συνήθως
χρησιμοποιούμε τους νοερούς υπολογισμούς σε ποσοστό 25%, όταν καλούμαστε να
λύσουμε απλά προβλήματα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται με τη συχνή εξάσκηση και
την ανάπτυξη ευέλικτων στρατηγικών.
Η συχνή εξάσκηση βοηθάει επίσης και τους μαθητές, αλλά σε ποιο βαθμό; Με
ποιο τρόπο μπορούμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών; Μήπως
παρουσιάζοντας απλώς τη σειρά των αριθμών και των λειτουργιών τους, οι μαθητές
θα βρίσκουν πάντα τις σωστές απαντήσεις;
Η καλύτερη στρατηγική είναι να ασχολούνται οι μαθητές με μικτές ασκήσεις.
Ζητείται από όλους τους μαθητές να απαντήσουν, χρησιμοποιώντας νοερούς
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υπολογισμούς και στη συνέχεια καταγράφονται οι απαντήσεις στο χαρτί ή στον
πίνακα. Ο δάσκαλος ζητάει την ανακοίνωση των απαντήσεων μόνο μία φορά.
Μερικά παραδείγματα:
• Πόσες είναι οι ημέρες τις εβδομάδας;
• Ποιος αριθμός ακολουθεί; 55,58,61….
• Τι αξία έχουν τα δύο τέταρτα;
• Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 36+10-5;
Ο δάσκαλος μπορεί να δίνει, ακόμα, στους μαθητές ένα πρόβλημα γραπτά ή
προφορικά και να ζητάει στη συνέχεια μία απάντηση με παράλληλη αιτιολόγηση. Η
επιλογή των προβλημάτων με ιστορίες επηρεάζει και τις στρατηγικές στις οποίες θα
καταφύγουν τα παιδιά για να το λύσουν. Τα προβλήματα δεν χρειάζεται να είναι
πολύπλοκα, αλλά να πραγματεύονται θέματα και ζητήματα που ελκύουν το
ενδιαφέρον των μαθητών. Δεν είναι απαραίτητο κάθε δραστηριότητα να αποτελεί
πρόβλημα με ιστορία. Ιδίως, όταν τα παιδιά είναι απασχολημένα στην κατάρτιση μιας
καινούργιας στρατηγικής, αρκούν και τα «σκέτα» προβλήματα αριθμητικής. Οι
μαθητές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους άφθονο χρόνο για να λύσουν ένα
πρόβλημα. Ο δάσκαλος καλό είναι: να ακούει τις διαφορετικές στρατηγικές, που
χρησιμοποιούν τα παιδιά αλλά να μην παρεμβάλλει τις δικές του. Να παροτρύνει
όσους μαθητές έχουν την ικανότητα να βρουν μια δεύτερη μέθοδο, να επιλύουν ένα
πρόβλημα χωρίς μοντέλα, ή και να βελτιώσουν μια γραπτή εξήγηση. Να ενθαρρύνει
τα παιδιά που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τις πιο απλούστερες
τεχνικές μεθόδους. Όταν τελειώνουν τα παιδιά γρήγορα, μπορούν να ανταλλάξουν τις
μεθόδους τους με τους συμμαθητές τους προτού τις παρουσιάσουν στην τάξη.
Το σπουδαιότερο τμήμα του μαθήματος είναι εκείνο κατά το οποίο τα παιδιά
εξηγούν τις μεθόδους τους. Κατά την παρουσίαση πρέπει να δίνεται ο λόγος σε όλα
τα παιδιά. Οι στρατηγικές καλό είναι να καταγράφονται στον πίνακα, έτσι ώστε όλοι
οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με τον τρόπο σκέψης των συμμαθητών τους. Οι
μαθητές είναι χρήσιμο να συζητούν μεταξύ τους για τον τρόπο ανάπτυξης των
στρατηγικών. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέγουν
μία στρατηγική που τους φαίνεται ευκολότερη και δεν τη γνώριζαν να τη
χρησιμοποιούν στο μέλλον.
Μία καλή πρακτική, επίσης, είναι να προσπαθούν οι μαθητές να βρουν τον
αριθμό που λείπει σε μία πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό. Αυτή είναι μία καλή άσκηση,
που εμπλέκει και το μέρος και το σύνολο. Εάν οι μαθητές γνωρίζουν τα μέρη, θα
μπορέσουν εύκολα να δώσουν απάντηση (Lola, 2000).
4.5 Η διεθνής εμπειρία
Σε πολλές χώρες η εκπαίδευση διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην κρατική
πολιτική. Τα παιδιά έχουν να μάθουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες θα
χρησιμοποιήσουν ακολούθως στη ζωή τους με την ένταξή τους στο κοινωνικό
σύνολο. Η ανάγνωση, τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες αποτελούν κύρια
θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος της Εκπαίδευσης πολλών χωρών. Σε κάθε
χώρα μπορούν να υποβληθούν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα και
την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών τους συστημάτων με βάση τις επιδόσεις των
μαθητών τους.
Διεθνώς υπάρχουν πολλά προγράμματα που δίνουν έμφαση στους νοερούς
υπολογισμούς. Για παράδειγμα, το 1999 στην Αγγλία εισάχθηκε στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση το πρόγραμμα National Numeracy Strategy. Στο πρόγραμμα αυτό
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παίζουν πρωταρχικό ρόλο οι νοεροί υπολογισμοί και προτείνεται μια δομική
προσέγγιση στη διδασκαλία των στρατηγικών των νοερών υπολογισμών. Προτείνεται
η άμεση διδασκαλία των στρατηγικών των νοερών υπολογισμών στα πλαίσια
ολόκληρης της τάξης (DfEE, 1999). Στην Αμερική το Εθνικό Συμβούλιο των
Καθηγητών των Μαθηματικών (NCTM, 2000) αναφέρει τους αλγορίθμους με μολύβι
και χαρτί ως ένα περιεχόμενο στο οποίο πρέπει να δίνεται λιγότερη έμφαση, ενώ οι
νοεροί υπολογισμοί, οι κατά προσέγγιση υπολογισμοί και η χρήση των
αριθμομηχανών είναι μεταξύ των αντικειμένων που πρέπει να δίνεται περισσότερη
προσοχή. Στην Ολλανδία, στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού δε διδάσκονται
καθόλου οι γραπτοί αλγόριθμοι, αλλά η διδασκαλία των μαθηματικών στηρίζεται
αποκλειστικά στους νοερούς υπολογισμούς που αναπτύσσουν οι μαθητές.
Παρόλο που δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στους νοερούς υπολογισμούς
από τα νέα αναλυτικά προγράμματα παγκοσμίως, παρατηρούνται ορισμένες διαφορές
στη προσέγγιση και διδασκαλία των νοερών υπολογισμών κυρίως μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών και της Αμερικής.
Στην Αμερική δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της στρατηγικής
διαχωρισμού δεκάδων –μονάδων (1010), επειδή οι γραπτοί αλγόριθμοι κατέχουν
σημαντική θέση στη διδασκαλία. Στην Ευρώπη η στρατηγική που προωθείται
περισσότερο είναι ο υπολογισμός με βάση τον πρώτο όρο ή Ν10. Αυτή
χαρακτηρίζεται ως φυσική διαδικασία από το γερμανικό πρόγραμμα, καθώς εκεί
υπάρχει μία ισχυρή παράδοση στη νοερή αριθμητική (Beishuizen et al., 1997).
Στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια διατυπώνεται η άποψη (Heirdsfield, Ewing,)
ότι όλες οι στρατηγικές, ακόμα και η νοερή αναπαράσταση του γραπτού αλγόριθμου,
θεωρούνται σημαντικές και αποτελούν σημαντικά εργαλεία, από τα οποία οι μαθητές
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε φορά που καλούνται να κάνουν νοερούς
υπολογισμούς, ανάλογα με το είδος του προβλήματος.
Στη συνέχεια γίνεται μια πιο αναλυτική παρουσίαση της θέσης των νοερών
υπολογισμών στη διδασκαλία των μαθηματικών ανά χώρα.
4.5.1

Ο «Αριθμητισμός» (Nummeracy) στην Αγγλία

Την ανάγκη για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των παιδιών και τη βελτίωση
τους στους νοερούς υπολογισμούς διέγνωσαν οι υπεύθυνοι των αναλυτικών
προγραμμάτων στην Αγγλία (1998 National Numeracy Strategy) και ενσωμάτωσαν
στο καθημερινό μάθημα των μαθηματικών ένα δεκάλεπτο αφιερωμένο στην
εξάσκηση των παιδιών στους νοερούς υπολογισμούς (Department of Education and
Skills , U.K.).
Οι πρόσφατες αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας
έχουν δώσει αυξημένη βαρύτητα στους νοερούς υπολογισμούς στη διδασκαλία των
μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρώτη
αλλαγή αφορά τον συνυπολογισμό από το 1998 των νοερών αριθμητικών δοκιμασιών
στις νομικές αξιολογήσεις για τους μαθητές των 11 και 14 ετών. Η δεύτερη αλλαγή
είναι η εισαγωγή της εθνικής στρατηγικής επιπέδου μαθηματικών γνώσεων στα
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (DfEE, 1999, 2001), μια
πρωτοβουλία της Βρετανικής κυβέρνησης να προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα στα
μαθηματικά, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διδασκαλία, στην οποία οι
νοεροί υπολογισμοί έχουν μια ισχυρή παρουσία. Αυτές οι αλλαγές έχουν ασκήσει ήδη
μεγάλη επίδραση σε αυτό που συμβαίνει στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
στην Αγγλία και την Ουαλία, με τους δασκάλους να αφιερώνουν αρκετά περισσότερο
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χρόνο στους νοερούς υπολογισμούς με τον αριθμό, από ότι στο παρελθόν (Threlfall,
2000:29-47).
Οι συντάκτες των αναλυτικών προγραμμάτων στην Αγγλία στηριζόμενοι στα
ερευνητικά αποτελέσματα για το χαμηλό επίπεδο αριθμητισμού των ενηλίκων της
Αγγλίας (έκθεση της ομάδας εργασίας του Sir Claus Moser's, 1999) προχώρησαν στη
σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής Αριθμητισμού (NNS), η οποία προωθήθηκε το
1998 και εφαρμόζεται τυπικά στις τάξεις από το Σεπτέμβριο του 1999.
Το σημαντικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον αριθμητισμό είναι οι νοεροί
υπολογισμοί. Από τα πρώτα χρόνια των παιδιών στο σχολείο πρέπει να επισημανθούν
οι μέθοδοι των νοερών ασκήσεων, με τις οποίες οι δάσκαλοι θα παρέχουν σε όλους
τους μαθητές τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες
δεξιότητές τους.
Η έμφαση στο νοερό υπολογισμό δεν σημαίνει ότι οι γραπτές μέθοδοι δεν
διδάσκονται στα πρώτα έτη, αντίθετα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία
ανάμεσα στις νοερές και γραπτές μεθόδους, καθώς σημαντικός είναι και ο τρόπος με
τον οποίο οι μαθητές προχωρούν από τη μία μέθοδο στην άλλη.
4.5.2 Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Ολλανδία
Στην Ολλανδία το ερευνητικό Ινστιτούτο Freudenthal για την εκπαίδευση στα
μαθηματικά ( Ρεαλιστικά Μαθηματικά, Freudenthal Institute, Holland) θεωρεί ότι τα
μαθηματικά πρέπει να είναι συνδεδεμένα με την πραγματικότητα. Στηρίζονται στην
εμπειρία του παιδιού, που είναι σχετική με την κοινωνία.
Ο ιδρυτής των ρεαλιστικών μαθηματικών, Freudenthal, επισημαίνει την ιδέα των
μαθηματικών ως ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα μαθήματα των μαθηματικών θα
πρέπει να δίνουν στους μαθητές την «καθοδηγούμενη» ευκαιρία να «ανακαλύψουν
ξανά» τα μαθηματικά με το να τα πραγματοποιούν.
Σύμφωνα με αυτή τη θέση, η εισαγωγή των νοερών υπολογισμών στη διδασκαλία
των μαθηματικών θεωρήθηκε απαραίτητη, κυρίως στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου.
Τα ρεαλιστικά μαθηματικά στην Ολλανδία (Freudenthal, 1991, Gravemeijer,
1994, Treffers, 1991) δίνουν έμφαση στη νοερή αριθμητική στις μικρές τάξεις ως
προέκταση των άτυπων στρατηγικών, τις οποίες μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο
από την καθημερινή ζωή τους. Οι παραδοσιακοί αλγόριθμοι δεν παρουσιάζονται στο
σχολείο μέχρι την τρίτη τάξη (Treffers & De Moor, 1990 στο Beishuizen et al.,
1997:87-106 ).
Για παράδειγμα, η διδασκαλία της πρόσθεσης και της αφαίρεσης σε εξάχρονα
παιδιά δομήθηκε γύρω από «το λεωφορείο» (Wiskobas). Τα μικρά παιδιά
δραματοποιούν τα μαθηματικά και αναπαριστούν σκηνές από το να ανεβαίνεις και να
κατεβαίνεις από το λεωφορείο. Το άθροισμα παρουσιάζεται με μια ζωγραφιά του
λεωφορείου, συνδεδεμένο με τόξα τα οποία δείχνουν την κατεύθυνση και φέρνουν
ένα σημείο που δείχνει πόσοι άνθρωποι ανέβηκαν ή κατέβηκαν από το λεωφορείο. Οι
αριθμοί γράφονται παράπλευρα και το λεωφορείο εξαφανίζεται όταν οι σημασίες
εγκαθιδρύονται. Οι στρατηγικές που ανακαλύπτονται από τα ίδια τα παιδιά
υποστηρίζονται και ακόμη και οι λανθασμένες λύσεις εκλαμβάνονται ως σημαντικές
να θεωρηθούν πρακτικές λύσεις προβλημάτων σε ειδικά πλαίσια (Λεμονίδης, 2003).
Ένα χαρακτηριστικό των ρεαλιστικών μαθηματικών είναι ότι δε χρησιμοποιείται
καθόλου ο όρος «νοερός» για τους υπολογισμούς. Δίνεται, αντίθετα, βάση στη χρήση
των όρων «υπολογισμός μέσα στο κεφάλι» για την ανάκληση δεδομένων και
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«υπολογισμός με το κεφάλι» για την κατασκευή μεθόδων υπολογισμού (Thompson,
1999).
4.5.3 Standards 2000 στην Αμερική
Στην Αμερική αναπτύχθηκε το πρόγραμμα Standards 2000 (National Council of
Teaching Mathematics, USA), το οποίο δίνει επίσης βαρύτητα στους νοερούς
υπολογισμούς.
Το πρόγραμμα προέκυψε από την κίνηση που σημειώθηκε την προηγούμενη
δεκαετία για την ουσιαστική αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών στα
δημοτικά σχολεία. Μια σημαντική πτυχή αυτής της αλλαγής είναι η μείωση στο
καθημερινό μάθημα της εκμάθησης και της εξάσκησης των τυποποιημένων σχολικών
αλγορίθμων. Ενώ η αριθμητική βρίσκεται στο επίκεντρο των μαθηματικών στα
δημοτικά σχολεία, δίνεται βαρύτητα τώρα στην επίλυση προβλημάτων, στη βελτίωση
της αίσθησης των αριθμών, και στη μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα που
υστερούσαν, όπως η γεωμετρία, η άλγεβρα, και τα στοιχεία. Όσον αφορά τους
υπολογισμούς, το Εθνικό Συμβούλιο των δασκάλων κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθηματικών πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη
έμφαση στους νοερούς υπολογισμούς και στη χρήση των αριθμομηχανών
(κομπιουτεράκι). Μερικοί εκπαιδευτικοί μαθηματικών προτείνουν πιο προωθημένες
ιδέες για τον περιορισμό της διδασκαλίας όλων των αλγορίθμων στις πρώτες τάξεις
του δημοτικού σχολείου (Madell, 1985) ή ακόμα και την κατάργησή τους (Βums,
1994). Αντί της διδασκαλίας των αλγορίθμων, αυτοί οι μεταρρυθμιστές δηλώνουν ότι
οι μαθητές πρέπει να ενθαρρυνθούν για να εφεύρουν τις δικές τους στρατηγικές
(Kamii, Lewis, & Livingston, 1993 Sowder, 1992).
Ένας λόγος για αυτήν την εκπαιδευτική αλλαγή είναι η πεποίθηση, ότι εκείνοι οι
μαθητές, που έχουν την εμπειρία της κατασκευής και της χρήσης στρατηγικών
υπολογισμού υποπίπτουν σπάνια σε λάθη, τα οποία παρατηρούνται συνήθως κατά τη
διάρκεια επίλυσης προβλημάτων με τις παραδοσιακές μεθόδους (Davis, 1990 Van
Lehn, 1986). Ένας άλλος λόγος είναι, ότι η ανάδυση του αλγορίθμου, και οι
συνοδευτικές συζητήσεις, βοηθούν τους μαθητές που σκέφτονται στη βελτίωση της
αίσθησης των αριθμών (Sowder, 1992). Με την έρευνα των διάφορων λύσεων, οι
μαθητές αναπτύσσουν ένα μεγάλο εύρος από στρατηγικές υπολογισμού και έτσι
αποκτούν την ικανότητα να επιλέγουν την πιο κατάλληλη για να επιλύουν ένα
πρόβλημα 29 .
Πολλά στοιχεία, που προέρχονται από έρευνες στις μικρές τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου δείχνουν, ότι οι μαθητές εφευρίσκουν μόνοι τους τις μεθόδους τους στους
νοερούς υπολογισμούς. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενθάρρυνση και
καθοδήγηση των δασκάλων των τάξεων αυτών προς τους μαθητές να ανακαλύπτουν
και να μοιράζονται μεταξύ τους αυτές τις διαδικασίες (Fennema et al, 1996, Kamii et
al, 1993). Είναι προφανές πόσο εύκολα αυτές οι ιδέες μπορούν να εισαχθούν και να
αξιοποιηθούν στη μεταρρύθμιση. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό αν
αναλογιστεί κανείς ότι το κίνημα μεταρρύθμισης δίνει μεγάλη βαρύτητα στη
γεωμετρία, τη στατιστική και την πιθανότητα, την εκτίμηση, και τις αρχές της
29

Για παράδειγμα, στην επίλυση του προβλήματος 7.000 - 25, οι μαθητές με μια καλή αίσθηση
αριθμού δεν θα χρησιμοποιήσουν τον τυποποιημένο γραπτό αλγόριθμο ούτε καταφεύγουν στη χρήση
αριθμομηχανών. Αντ' αυτού, μπορούν να υπολογίσουν κατεβαίνοντας από το 7.000, να
χρησιμοποιήσουν τη γνώση για τη θέση-αξία των αριθμών, ή να αλλάξουν και να διαμορφώσουν
νοερά το πρόβλημα, π.χ., 6.000 + (1.000 - 25).
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άλγεβρας. Οι δάσκαλοι καλούνται τώρα να δώσουν περισσότερο χρόνο στους
μαθητές να ερευνήσουν τις υπολογιστικές διαδικασίες τους (Carroll, 2000:111-121).
4.5.4

Η ελληνική εμπειρία

Στην Ελλάδα η χρήση των νοερών υπολογισμών και η αναγνώριση της αξίας τους
για την προαγωγή της μαθηματικής σκέψης των παιδιών απουσίαζε εντελώς από τα
διδακτικά προγράμματα των μαθηματικών που στηρίζονταν στα αναλυτικά
προγράμματα του 1982-1984. Τα βιβλία αυτά, που διδάσκονται, ελπίζουμε, για
τελευταία φορά μέχρι και σήμερα, στηρίζονταν στα «Μοντέρνα Μαθηματικά», που
έδιναν βαρύτητα στη συνολοθεωρητική προσέγγιση των αριθμών.
Η λογική της διδασκαλίας των πρώτων αριθμητικών εννοιών στην Ελλάδα, έτσι
όπως καταγράφεται στα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, δεν έχει πολύ μεγάλη
σχέση με τον τρόπο που σκέφτονται οι μαθητές, τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και
τις καθημερινές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν (Λεμονίδης, 1998:87-122).
Καθώς τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως την προηγούμενη, διεθνώς γινόταν
συζήτηση για αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και στη χώρα μας το
Υπουργείο Παιδείας έδωσε εντολή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να συντάξει Νέα
Αναλυτικά Προγράμματα βασιζόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της Εκπαίδευσης. Όσο
αφορά τη διδασκαλία των Μαθηματικών έπρεπε να συμπεριλάβει και τους νοερούς
υπολογισμούς, κυρίως στις μικρές τάξεις, καθώς από τις επιστημονικές έρευνες σε
όλο τον κόσμο αναγνωρίζονταν πλέον η μεγάλη τους αξία στην προαγωγή της
μαθηματικής σκέψης των παιδιών.
Στην Ελλάδα εξάλλου είχε προηγηθεί μία μεγάλη έρευνα (1997-1999) γύρω από
τις στρατηγικές υπολογισμού των μικρών μαθητών (τυπικών και άτυπων) από τον
καθηγητή μαθηματικών της Παιδαγωγικής Σχολής, τμήμα Φλώρινας, του
Αριστοτελείου, τότε, Πανεπιστημίου και νυν Δυτικής Μακεδονίας κ. Λεμονίδη
Χαράλαμπου, η οποία είχε αναδείξει και τις στρατηγικές των μαθητών, αλλά και τη
βελτίωση των παιδιών στα μαθηματικά, όταν αυτά καλούνταν να αξιοποιήσουν τις
υπολογιστικές τους δυνατότητες ανεξάρτητα από τη διδασκαλία των γραπτών
αλγόριθμων.
Η διδασκαλία των μαθηματικών στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
(Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής), έχει αποτέλεσμα οι μαθητές να αναπτύξουν
σε μεγαλύτερο βαθμό τις υπολογιστικές τους ικανότητες, καθώς με την αυθόρμητη
και απρόσκοπτη χρήση των προσωπικών τους στρατηγικών αποκτούν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση και αναπτύσσουν θετική στάση για τα μαθηματικά. Αυτό
διαπιστώνεται και από τη σύγκριση των δυνατοτήτων των μαθητών του
συγκεκριμένου σχολείου με μαθητές άλλων σχολείων που διδάσκονται με τον
παραδοσιακό τρόπο τα μαθηματικά (Λεμονίδης, 2003) 30 .
Οι προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν τελικά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και
περιλαμβάνονται στο νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών που
συντάχθηκε το 2002.
Σύμφωνα με το βιβλίο του δασκάλου για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην
Α΄ Δημοτικού δίνεται μεγάλη έμφαση στους νοερούς υπολογισμούς. «Η ικανότητα
των μαθητών στο να υπολογίζουν νοερά για μας είναι στόχος τον οποίο επιδιώκουμε με
μια μακρόχρονη και μεθοδική διαδικασία μάθησης. Στην αρχή οι μαθητές για να
εκτελέσουν πράξεις σε πολλές περιπτώσεις έχουν την ανάγκη να αναπαραστήσουν τους
30

Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από τις εμπειρίες του δασκάλου- ερευνητή, ο οποίος διδάσκει
στο σχολείο αυτό τα τελευταία επτά χρόνια (2000-2007)
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αριθμούς με αντικείμενα (αισθητοποίηση των αριθμών). Η διδασκαλία μας στοχεύει να
οδηγήσει προοδευτικά τους μαθητές από τις διαδικασίες υπολογισμού με αντικείμενα
προς διαδικασίες πιο αφηρημένες, οι οποίες εκτελούνται νοερά» (ΟΕΔΒ, 2006,
«Βιβλίο του δασκάλου για τα μαθηματικά της Α΄ Δημοτικού»)
Στο βιβλίο του δασκάλου της Β΄ Δημοτικού σημειώνεται: «Μέσα στην ίδια τάξη
είναι διαφορετικές οι δυνατότητες των μαθητών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν
για να πραγματοποιήσουν τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Κάποιοι μαθητές μπορεί
να χρησιμοποιούν διαδικασίες με υλικά, κάποιοι άλλοι διαδικασίες απαρίθμησης βήμα
προς βήμα, και κάποιοι διαδικασίες υπολογισμού Ο δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει τις
διαδικασίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι μαθητές του για να μπορεί να χειριστεί τη
διδασκαλία ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία των
νοερών υπολογισμών ζητάει από τους μαθητές να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο
υπολόγισαν το αποτέλεσμα. Το να εξηγεί ο μαθητής τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει
είναι μια πολύ χρήσιμη διανοητική ενέργεια (μεταγνωστική διαδικασία). Επίσης ο
δάσκαλος δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν, να συζητηθούν και να καταγραφούν όλοι
οι δυνατοί τρόποι υπολογισμού μιας πράξης» (ΟΕΔΒ, 2006, «Βιβλίο του δασκάλου για
τα μαθηματικά της B΄ Δημοτικού»)
Αναφορά στους νοερούς υπολογισμούς γίνεται και στο βιβλίο του δασκάλου της
Γ΄ Δημοτικού: «Δίνουμε μεγάλη σημασία στους νοερούς υπολογισμούς διότι οι
υπολογισμοί αυτοί είναι χρήσιμοι για τους παρακάτω λόγους:
1) Χρησιμοποιούνται περισσότερο από ό,τι οι γραπτοί υπολογισμοί. 2) Δημιουργούν
καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του αριθμού. 3) Η νοερή εργασία
αναπτύσσει ικανότητες για τη λύση προβλημάτων. 4) Βοηθούν στην κατανόηση και στην
ανάπτυξη των γραπτών μεθόδων υπολογισμού.
Οι νοεροί υπολογισμοί αναφέρονται συνήθως στις τέσσερις πράξεις αλλά και στους
αριθμούς και τους κανόνες του συστήματος αρίθμησης. Ο δάσκαλος κατά τη
διδασκαλία των νοερών υπολογισμών ζητάει από τους μαθητές να εξηγήσουν τον τρόπο
με τον οποίο υπολόγισαν το αποτέλεσμα. Το να εξηγεί ο μαθητής τον τρόπο με τον
οποίο υπολογίζει είναι μια πολύ χρήσιμη διανοητική ενέργεια (μεταγνωστική
διαδικασία). Επίσης, ο δάσκαλος δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν, να συζητηθούν
και να καταγραφούν όλοι οι δυνατοί τρόποι υπολογισμού μιας πράξης.
Κατ' εκτίμηση υπολογισμοί:
Kάποιοι άλλοι υπολογισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην πράξη και
πραγματοποιούνται νοερά είναι οι κατ' εκτίμηση υπολογισμοί. Για παράδειγμα,
υπολογίζω περίπου κατά πόσο το άθροισμα 1.604 + 2.340 είναι λιγότερο ή
περισσότερο από 4.000. Οι υπολογισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται στη ζωή για να βρούμε
γρήγορα και κατά προσέγγιση το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού. Χρησιμοποιούνται
συνήθως με σκοπό να ελέγξουμε το αποτέλεσμα που μας δίνει η αριθμομηχανή, να
ελέγξουμε αν μας φτάνουν τα χρήματά μας κτλ.» (ΟΕΔΒ, 2006, «Βιβλίο του δασκάλου
για τα μαθηματικά της Γ΄ Δημοτικού»).
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Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ –ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Όπως διαπιστώνεται από τις έρευνες, που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος
αυτής της μελέτης, οι μαθητές κατέχουν μεγάλες αριθμητικές ικανότητες. Αυτές
όμως, δύσκολα έρχονται στην επιφάνεια στο καθημερινό μάθημα των μαθηματικών
μέσα στην τάξη. Η πίεση του χρόνου, η προσπάθεια για κάλυψη της διδακτικής ύλης
μέσα στα στενά πλαίσια που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα, δεν δίνει τα περιθώρια
στο δάσκαλο/δασκάλα να διερευνήσει και αναδείξει στην τάξη τις νοερές
στρατηγικές υπολογισμού που χρησιμοποιεί κάθε ένας μαθητής, όταν κάνει νοερούς
υπολογισμούς. Εξάλλου, το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα με τα βιβλία του,
που διδάσκονται εδώ και 26 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο, δεν ενθαρρύνει τους
μαθητές να αναπτύσσουν τις δικές τους στρατηγικές νοερών υπολογισμών, αλλά τους
κατευθύνει στην εξάσκηση και εκμάθηση μόνο του γραπτού αλγόριθμου. Οι μαθητές
αξιολογούνται στα μαθηματικά από την ικανότητά τους να επιλύουν γραπτά και
κάθετα, ανάλογες με την τάξη, διάφορες πράξεις και όχι από την ικανότητά τους να
υπολογίζουν σωστά νοερά με τις δικές τους στρατηγικές.
Η διδασκαλία περιορίζεται στην παρουσίαση της διδακτικής ενότητας και στην
επίλυση μερικών ασκήσεων στην τάξη. Είναι επίσης, συνηθισμένο να δίνονται οι
ασκήσεις που δε λύνονται στην τάξη για σχολική εργασία στο σπίτι. Άλλοι πάλι
εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διευρύνουν τις ικανότητες των μαθητών με φύλλα
εργασίας, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι μαθητές στην τάξη ή στο σπίτι.
Οι μαθητές όταν καλούνται να απαντήσουν σε ένα προφορικό ή γραπτό πρόβλημα
σκέφτονται με το δικό τους τρόπο για να δώσουν απάντηση. Αυτός ο τρόπος
παραμένει στο περιθώριο, καθώς στην τάξη εξετάζεται συνήθως μόνο η ορθότητα της
απάντησης. Σπάνια τίθεται η ερώτηση προς τους μαθητές, πώς το βρήκες;
Για παράδειγμα, στην προφορική ερώτηση σε μαθητές της τρίτης τάξης πόσο
κάνει 15+18, μερικοί μαθητές θα απαντήσουν σωστά 33, άλλοι θα δώσουν
λανθασμένη απάντηση και άλλοι τέλος, δεν θα απαντήσουν καθόλου. Εάν ο
δάσκαλος/α μείνει μόνο στην επιβράβευση των μαθητών που έδωσαν σωστή
απάντηση και προχωρήσει τη διδασκαλία, θα χάσει την ευκαιρία α) να αναδείξει τις
στρατηγικές που χρησιμοποίησαν τα παιδιά για να φτάσουν στο αποτέλεσμα, β) να
αναδείξει τα λάθη των μαθητών στον τρόπο υπολογισμού τους, που τους οδήγησαν
σε λανθασμένη απάντηση και γ) να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές που δεν
μπόρεσαν να υπολογίσουν να γνωρίσουν τον τρόπο σκέψης και υπολογισμού των
συμμαθητών τους, να αυξήσουν τις γνώσεις και να διευρύνουν τις ικανότητές τους.
Μπορεί η διαδικασία αυτή να είναι χρονοβόρα, αλλά το κέρδος για όλους τους
μαθητές είναι μεγάλο.
Η έρευνα αυτή προέκυψε από την ανάγκη να διερευνηθούν και να αναδειχθούν οι
αριθμητικές ικανότητες των μαθητών της τάξης του δασκάλου-ερευνητή στους
νοερούς υπολογισμούς. Ο δάσκαλος-ερευνητής δίδαξε σε αυτήν την τάξη (Β2-Γ2)
μαθηματικά τα σχολικά έτη 2003-2004 και 2004-2005, σύμφωνα με τη νέα πρόταση
του κ. Λεμονίδη (Μαθηματικά της φύσης και της ζωής). Η νέα πρόταση δίνει μεγάλη
βαρύτητα στους νοερούς υπολογισμούς σε αντίθεση με το παραδοσιακό αναλυτικό
πρόγραμμα.
Αυτό που έκανε ιδιαίτερα εντύπωση στο δάσκαλο από την εμπειρία του αυτή
είναι, ότι οι μαθητές διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες ικανότητες στους υπολογισμούς
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απ’ ότι αναμενόταν. Από τη διαπίστωση αυτή προέκυψαν ερωτήματα που
παρότρυναν το δάσκαλο να διερευνήσει:
1. Ποιες είναι οι επιδόσεις των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς;
2. Εξαρτάται η επίδοση των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς από το είδος
της πράξης στις τέσσερις πράξεις και από το είδος της πράξης στην ίδια
πράξη;
3. Ποια είναι τα λάθη που κάνουν;
4. Χρησιμοποιούν οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού διάφορους τρόπους για να
κάνουν νοερούς υπολογισμούς;
5. Πόσο ευέλικτοι είναι στο να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές
ανάλογα με το είδος του προβλήματος που καλούνται να λύσουν νοερά;
6. Ποια είναι η σχέση της επίδοσης με την ευελιξία των μαθητών;
7. Εξαρτάται η επίδοση και η ευελιξία των μαθητών στους νοερούς από
κοινωνικούς παράγοντες και εάν ναι από ποιους και σε ποιο βαθμό;
Τα παραπάνω ερωτήματα προσδιόρισαν και τους στόχους της έρευνας.
Ο πρώτος στόχος εκφράζει την ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος η επίδοση των
μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς, καθώς στο καθημερινό μάθημα ο δάσκαλος/α
δεν έχει το χρόνο να διαπιστώσει κατά πόσο ο κάθε μαθητής της τάξης είναι ικανός
να υπολογίζει σωστά νοερά.
Ο δεύτερος στόχος που τέθηκε αντιστοιχεί στην υπόθεση, ότι ο βαθμός επιτυχίας
των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς εξαρτάται από τη δυσκολία της πράξης
που καλούνται να λύσουν οι μαθητές, αλλά και από το είδος της πράξης (πρόσθεση,
αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση). Έτσι, από την έρευνα αναμένεται να
επιβεβαιωθεί η υπόθεση, ότι στις προσθέσεις και τους πολλαπλασιασμούς οι μαθητές
επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι στις αφαιρέσεις και τις διαιρέσεις.
Επίσης, αναμένεται οι μαθητές να δυσκολεύονται τόσο να υπολογίζουν, όσο
μεγαλώνουν τα αριθμητικά δεδομένα των πράξεων που θα υπολογίζουν.
Ο τρίτος στόχος εκφράζει την ανάγκη να εντοπιστούν και να διερευνηθούν τα
λάθη στα οποία υποπίπτουν οι μαθητές, όταν υπολογίζουν νοερά. Θεωρείται από
όλους τους ερευνητές σημαντική η παρουσίαση των λαθών στην τάξη, καθώς
μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά στη διδασκαλία.
Ο τέταρτος στόχος είναι από τους πιο σημαντικούς, γιατί αναφέρεται στον
εσωτερικό κόσμο των μαθητών. Σπάνια στην τάξη οι μαθητές εκφράζουν τις
διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν, είτε γιατί φοβούνται μήπως
εκφράσουν κάτι διαφορετικό από τις επιθυμίες του δασκάλου, ο οποίος παρουσιάζει
συνήθως τον γραπτό αλγόριθμο του βιβλίου, είτε γιατί θεωρούν ότι οι γνώσεις που
έχουν αποκτήσει έξω από το σχολείο δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του
σχολείου. Η έρευνα λοιπόν αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στις άτυπες στρατηγικές
των μαθητών προσπαθώντας να φέρει στην επιφάνεια τις δυνατότητες, τις δεξιότητες,
και το βαθμό ευελιξίας των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς. Η υπόθεση που
διατυπώνεται εδώ είναι, ότι τα παιδιά έχουν πολλές ικανότητες και είναι αρκετά
επιδέξιοι στο να υπολογίζουν μία πράξη νοερά, χωρίς να καταφεύγουν απαραίτητα
στο μολύβι και το χαρτί.
Η έρευνα δεν μένει στην καταγραφή των στρατηγικών που ακολουθούν τα παιδιά.
Προχωρεί ένα βήμα παραπέρα και διερευνά την ευελιξία των μαθητών. Δηλαδή,
στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι μαθητές εναλλάσσουν τις στρατηγικές τους
ανάλογα με τη δυσκολία της πράξης, που καλούνται να κάνουν νοερά. Υποθέτουμε,
ότι αρκετοί μαθητές, ανάλογα με τις αριθμητικές τους ικανότητες, ή με το βαθμό της
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αίσθησης του αριθμού που κατέχουν, θα έχουν στη διάθεσή τους μια ποικιλία από
στρατηγικές για να επιλέγουν κάθε φορά την κατάλληλη. Άλλοι πάλι θα επιλέγουν
μία μόνο στρατηγική καθώς αυτή θα εμπιστεύονται για την αποτελεσματικότητά της.
Ο έκτος στόχος διατυπώνει την ανάγκη για να ελεγχθεί κατά πόσο οι
αποτελεσματικοί μαθητές είναι και ευέλικτοι. Η υπόθεση εδώ είναι ότι οι ευέλικτοι
μαθητές θα είναι και αποτελεσματικοί, επειδή η επιλογή μιας στρατηγικής από έναν
μαθητή στόχο έχει το σωστό αποτέλεσμα. Επομένως, στις δύσκολες κυρίως πράξεις,
ένας ευέλικτος μαθητής, σε αντίθεση με ένα δύσκαμπτο δε θα διστάζει να τροποποιεί
π.χ. το πρόβλημα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να φτάσει στην απάντηση. Αντίθετα ο
δύσκαμπτος μαθητής, όταν συναντήσει ένα πρόβλημα, που δε μπορεί να το λύσει με
την αγαπημένη και γνωστή του μέθοδο αδυνατεί να φτάσει στη σωστή λύση.
Κάποιοι μαθητές είναι ευέλικτοι και κάποιοι όχι. Άλλοι μαθητές παρουσιάζουν
μεγάλη επιτυχία στους νοερούς υπολογισμούς τους, ενώ άλλοι μικρή. Γιατί συμβαίνει
αυτό; Ο τελευταίος στόχος της έρευνας αφορά τη διερεύνηση της επίδοσης και της
ευελιξίας των μαθητών με τη συσχέτιση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των
μαθητών και το βαθμό επίδοσης και ευελιξίας που καταγράφεται από την ανάλυση
των απαντήσεων των μαθητών. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει ο καθοριστικός
παράγοντας που επηρεάζει την επίδοση και την ευελιξία των μαθητών φαίνεται ότι
είναι οι στάσεις των μαθητών για τα μαθηματικά και το μορφωτικό επίπεδο της
μητέρας. Αυτούς τους παράγοντες, λοιπόν, αναμένεται να αναδείξει και αυτή η
έρευνα ως σημαντικούς στην επίδοση και ευελιξία των παιδιών.
Η έρευνα, λοιπόν, κινείται σε τρεις άξονες: α) Επίδοση των μαθητών στους
νοερούς υπολογισμούς, β) Ευελιξία των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς και γ)
Συσχέτιση επίδοσης και ευελιξίας με τους κοινωνικούς παράγοντες των μαθητών.

ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Σχήμα 2: Οι τρεις άξονες της έρευνας
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6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
6.1 Ερευνητικό εργαλείο
Για να γίνει η απρόσκοπτη καταγραφή και μελέτη των στρατηγικών υπολογισμού
των παιδιών συντάχτηκε ένα πρωτόκολλο ερωτήσεων και καταγραφής απαντήσεων
με σκοπό να απευθυνθεί προφορικά στα παιδιά σε ιδιαίτερο χώρο του σχολείου έξω
από την αίθουσα διδασκαλίας με σκοπό τα παιδιά ελεύθερα χωρίς άγχος και με άνεση
χρόνου να διατυπώσουν τις σκέψεις τους.
Το πρωτόκολλο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφονται
προσωπικές πληροφορίες για τη σκιαγράφηση του κοινωνικού τους προφίλ. Τα
στοιχεία αυτά είναι: α) Φύλο, β) Γραμματικές γνώσεις πατέρα, γ) Γραμματικές
γνώσεις μητέρας, δ) Επάγγελμα πατέρα, ε) Επάγγελμα μητέρας, στ) Βοήθεια του
πατέρα, ζ) Βοήθεια της μητέρας, η) Κοινωνικό προφίλ στην τάξη, θ) Στάση απέναντι
στα μαθηματικά, ι) Εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με
τη βοήθεια των γονέων με ημιδομημέμη προσωπική συνέντευξη. Αυτοί οι
παράγοντες εξετάζεται κατά πόσο επηρεάζουν την ανάπτυξη ευέλικτων και
αποτελεσματικών στρατηγικών υπολογισμού των μαθητών.
Στο δεύτερο μέρος ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν σε μια σειρά
μαθηματικών πράξεων (29 το σύνολο). Πιο συγκεκριμένα: 8 προσθέσεις, 6
αφαιρέσεις, 8 πολλαπλασιασμούς, 7 διαιρέσεις.
Οι πράξεις επιλέχτηκαν σύμφωνα με αυτά που διδάχθηκαν οι μαθητές
(Μαθηματικά της φύσης και της ζωής, Λεμονίδης Χ.) στην Γ΄ τάξη. Όσον αφορά τις
προσθέσεις και τις αφαιρέσεις επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις για τους διψήφιους αριθμούς.
Ο ερευνητής διευκρίνισε στους μαθητές ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο για να
απαντήσουν, έτσι ώστε να μειωθεί το άγχος τους και να έχουν τη δυνατότητα να
σκεφτούν ελεύθερα. Ωστόσο, ο χρόνος των απαντήσεων καταγράφηκε από τον
ερευνητή. Έτσι διαπιστώθηκε ότι οι 41 μαθητές του δείγματος χρειάστηκαν κατά
μέσο όρο μισή ώρα ο καθένας, για να απαντήσουν στις 29 ερωτήσεις.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο της
Φλώρινας, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2005. Οι μαθητές εξετάστηκαν με
ημιδομημένη προσωπική συνέντευξη. Όλες οι ερωτήσεις διατυπώνονταν προφορικά
και οι απαντήσεις των παιδιών δίνονταν επίσης προφορικά και καταγράφονταν από
τον ερευνητή σε ένα πρωτόκολλο.
Οι αριθμητικές γνώσεις και οι στρατηγικές των μαθητών εξετάστηκαν με βάση τις
ερωτήσεις των τεσσάρων πράξεων που παρουσιάζονται παρακάτω. Ο ερευνητής στις
νοερές πράξεις πρότεινε στο μαθητή την πράξη προφορικά, κατέγραφε την απάντησή
του, σωστή ή λανθασμένη, και τη διαδικασία που χρησιμοποιούσε για να εκτελέσει
την πράξη. Για να καταγράψει τη διαδικασία παρατηρούσε κάποια εμφανή εξωτερικά
χαρακτηριστικά, όπως η χρήση δακτύλων, ο χρόνος απάντησης κ. ά. Ο ερευνητής
ζητούσε, επίσης, από το μαθητή να του εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούσε
τις πράξεις.
Η ανάλυση των δεδομένων από τις επιδόσεις και την ευελιξία των μαθητών έγινε
με το στατιστικό πακέτο SPSS 11.5, με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η
περιγραφή του δείγματος και ο έλεγχος υποθέσεων με τον έλεγχο Χ2 και το μη
παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis. Για τη σύγκριση των πράξεων εφαρμόσαμε το
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z test 31 με τα ποσοστά τοις εκατό (%) που δείχνουν πόσοι μαθητές απάντησαν σωστά
στις ερωτήσεις.
6.2. Παρουσίαση και ανάλυση των ερωτήσεων
Οι πράξεις που επιλέχθηκαν είναι 8 προσθέσεις, 6 αφαιρέσεις,
πολλαπλασιασμοί και 7 διαιρέσεις, οι οποίες και παρουσιάζονται στη συνέχεια:

8

Α. Προσθέσεις
1.1
1.2
2.1
2.2

Πρόσθεση μεταξύ δεκάδων (40+20)
Πρόσθεση μεταξύ δεκάδων συμπληρωμάτων της εκατοντάδας (70+30)
Πρόσθεση διψήφιων χωρίς κρατούμενο (34+25)
Πρόσθεση διψήφιων χωρίς κρατούμενο με έναν προσθετέο ολόκληρη δεκάδα
(30+49)
3.1 Πρόσθεση διψήφιων με κρατούμενο (58+16), (56+15)
3.2 Πρόσθεση διψήφιων με κρατούμενο προς συμπλήρωση δεκάδας (35+45)
3.3 Πρόσθεση διψήφιων με κρατούμενο προς συμπλήρωση εκατοντάδας (42+58)
Β. Αφαιρέσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αφαίρεση μεταξύ δεκάδων (80-50)
Αφαίρεση δεκάδας από διψήφιο (63-40)
Αφαίρεση διψήφιων με ίδιες μονάδες για την εξαγωγή δεκάδας (76-56)
Αφαίρεση με κρατούμενο διψήφιου από δεκάδα (60-25)
Αφαίρεση διψήφιων χωρίς κρατούμενο (48-26)
Αφαίρεση διψήφιων με κρατούμενο (43-17)

Γ. Πολλαπλασιασμοί
1.
2.
3.
4.
5.

Από την προπαίδεια του 10 (3Χ10)
Προπαίδεια με μικρούς αριθμούς (6Χ3), (5Χ4)
Προπαίδεια με μεγάλους αριθμούς (7Χ8), (8Χ9)
Πολλαπλασιασμός με διψήφιο πολλαπλασιαστέο (5Χ12), (7Χ16)
Πολλαπλασιασμός με διψήφιο πολλαπλασιαστή και πολλαπλασιαστέο (12Χ14)

Δ. Διαιρέσεις
1. Διαιρέσεις με μονοψήφιο διαιρέτη και μονοψήφιο πηλίκο (12:3), (28:4), (42:6)
2.1 Διαίρεση δεκάδας με τη δεκάδα (70:10)
2.2 Διαίρεση δεκάδας με το 5 -μισή δεκάδα- (50:5)
3 Διαίρεση διψήφιου με μονοψήφιο με διψήφιο πηλίκο (36:3)
4 Διαίρεση διψήφιου με διψήφιο (88:11)
16

Το z test εφαρμόζεται είτε με ποσοστά %, είτε με συχνότητες (πόσοι απάντησαν σωστά από το
δείγμα μας). όσο πιο μεγάλοι είναι οι αριθμοί z που προκύπτουν από την εφαρμογή του, τόσο πιο
έντονη είναι η στατιστικά σημαντική διαφορά των ποσοστών ή συχνοτήτων που συγκρίνονται. Με
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p < 0,05 ο αριθμός z πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 1,64 για
να έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά, με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p < 0,01 ο αριθμός
z πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 2,33 και με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p < 0,001 ο
αριθμός z πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 3,08.
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6.3 Περιγραφή των κοινωνικών χαρακτηριστικών των μαθητών του δείγματος
Για την καλύτερη σκιαγράφηση του κοινωνικού υπόβαθρου των μαθητών
καταγράφηκαν τα εξής κοινωνικά χαρακτηριστικά και κωδικοποιήθηκαν ανάλογα:
1. Φύλο: 1=αγόρι, 2=κορίτσι
2. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα: 1=Βασική Εκπαίδευση, 2=Μέση Εκπαίδευση,
3=Ανώτατη Εκπαίδευση
3. Μορφωτικό επίπεδο μητέρας: 1=Βασική Εκπαίδευση, 2=Μέση Εκπαίδευση,
3=Ανώτατη Εκπαίδευση
4. Επάγγελμα πατέρα: 1=Ελεύθερος Επαγγελματίας, 2=Ιδιωτικός Υπάλληλος,
3=Δημόσιος Υπάλληλος
5. Επάγγελμα μητέρας: 1=Οικιακά, 2=Ελεύθερη Επαγγελματίας, 3=Ιδιωτική
Υπάλληλος, 4=Δημόσια Υπάλληλος
6. Βοήθεια πατέρα: 1=Μικρή, 2=Μεγάλη
7. Βοήθεια μητέρας: 1=Μικρή, 2=Μεγάλη
8. Κοινωνικό προφίλ των μαθητών στην τάξη: 1=Αποκλεισμένοι,
2=Απορριπτέοι, 3=Αποδεκτοί, 4=Δημοφιλείς
9. Στάση των μαθητών για τα Μαθηματικά: 1=Αρνητική, 2=Θετική
10. Εξωσχολικές δραστηριότητες: 1=Λίγες, 2=Πολλές
Παρατηρήσεις για τον τρόπο κωδικοποίησης:
•
•

•

•

Στα επαγγέλματα δεν υπήρχαν οι περιπτώσεις «εργάτης/τρια»,
«αγρότης/τισσα» και έτσι δεν συμπεριλήφθηκαν ως τιμές της μεταβλητής
αυτής.
Η κωδικοποίηση της βοήθειας που προσφέρουν οι γονείς στο σπίτι στα παιδιά
τους στις σχολικές εργασίες έγινε βάση του χρόνου σε ώρες που ασχολούνται
με τα παιδιά. Έτσι, ο χρόνος βοήθειας μέχρι 1 ώρα κωδικοποιήθηκε ως
«μικρή βοήθεια» και ο χρόνος βοήθειας από 1 ώρα και πάνω κωδικοποιήθηκε
ως «μεγάλη βοήθεια».
Το κοινωνικό προφίλ των μαθητών στην τάξη αναδύθηκε μέσα απ’ το
κοινωνιομετρικό τεστ που εφαρμόστηκε στα δύο τμήματα της Γ΄ τάξης και
τον κοινωνιομετρικό πίνακα που δημιουργήθηκε με τις παρατηρήσεις,
παράλληλα με τη συλλογή των δεδομένων και τη διεξαγωγή της έρευνας.
Βασίστηκε στη σχετική πρόταση του Πυργιωτάκη (1999) και ανάλογες
έρευνες (Walker, 2004, Asher & Hymel,1981)
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών κωδικοποιήθηκαν με βάση τον
αριθμό των αντικειμένων με τα οποία ασχολούνται οι μαθητές. Έτσι, οι
μαθητές που για παράδειγμα ασχολούνται μόνο με μία δραστηριότητα
(μορφωτική ή ψυχαγωγική ή αθλητική) κωδικοποιήθηκαν ως μαθητές με λίγες
εξωσχολικές δραστηριότητες. Αντίθετα, όσοι μαθητές ασχολούνται με
περισσότερες από μία δραστηριότητες (π.χ. μορφωτικές-αθλητικές)
κωδικοποιήθηκαν ως μαθητές με πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες.
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6.4 Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 41 μαθητές και μαθήτριες (Ν=41) δύο
τμημάτων, που παρακολούθησαν κατά το σχολικό έτος 2004-2005 την Γ΄ τάξη στο 1ο
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Από αυτά 21 ήταν αγόρια (51,2%) και 20
κορίτσια (48,8%).
Από τους 50 μαθητές των δύο τμημάτων της Γ τάξης (25 στο Γ1- 25 στο Γ2) στην
έρευνα πήραν μέρος 24 μαθητές του δεύτερου τμήματος (Γ2) και 17 μαθητές από το
πρώτο τμήμα (Γ1), οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία. Οι μαθητές του 2ου τμήματος για
δύο χρόνια είχαν ως δάσκαλό τους τον ερευνητή, ο οποίος πριν ξεκινήσει η έρευνα
είχε αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη γενικότερη επίδοση των μαθητών
της τάξης του (Γ2) στο σχολείο.
7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
7.1 Ανάλυση των επιδόσεων των μαθητών
7.1.1 Συνολική παρουσίαση των επιδόσεων των μαθητών
Με την προφορική εξέταση εξετάστηκε η ικανότητα 41 μαθητών της Γ΄ τάξης
στους νοερούς υπολογισμούς στις τέσσερις πράξεις. Οι συνολικές επιδόσεις των
μαθητών παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα:
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Ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

70+30 40+20 30+49 35+45 42+58 58+16 34+25 56+15 80-50 76-56 60-25 63-40 48-26 43-17 3X10 5X4
ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ

Επ ιτυχία

98%

95%

93%

80%

76%

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
73%

71%

66%

85%

66%

59%

54%

6X3

7X8

5X12 8X9

7X16 12X14 12:3

70:10 50:5

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ
54%

27% 100%

90%

83%

68%

66%

59%

88:11 28:4

42:6

36:3

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ
32%

15%

78%

76%

73%

68%

63%

59%

46%

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
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Από τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο γράφημα 1 μπορούμε να
διαπιστώσουμε το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων για τους μαθητές στους νοερούς
υπολογισμούς. Εάν χωρίσουμε τις επιδόσεις των μαθητών σε τρία επίπεδα (κακή
επίδοση 0-33%, μέτρια επίδοση 33%-66% και καλή επίδοση 66-100%) παρατηρούμε
ότι οι μαθητές παρουσίασαν καλή επίδοση στις παρακάτω πράξεις:

Πράξη
Ποσοστό
Πράξη
Ποσοστό

3X10
100%
42+58
76%

70+30
98%
58+16
73%

40+20
95%
50:5
73%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Καλή επίδοση (100%-66%)
30+49 5X4 80-50
6X3
93% 90%
85%
83%
34+25 7X8 88:11 56+15
71% 68%
68%
66%

35+45
80%
5X12
66%

12:3
78%
76-56
66%

70:10
76%

Στον πίνακα που ακολουθεί (Π.4) καταγράφονται οι πράξεις στις οποίες οι
μαθητές δυσκολεύτηκαν αρκετά παρουσιάζοντας μέτρια επίδοση:

Πράξη
Ποσοστό

28:4
63%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Μέτρια επίδοση (66%-33%)
60-25 8X9 42:6 63-40
59%
59% 59%
54%

48-26
54%

36:3
46%

Τέλος, πολύ δύσκολες για τα παιδιά φάνηκαν οι ακόλουθες πράξεις:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Κακή επίδοση (33%-0%)
7X16 43-17 12X14
Πράξη
Ποσοστό 32%
27%
15%

Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται ότι οι μαθητές δε δυσκολεύονται να
υπολογίσουν σωστά νοερά όταν και οι δύο όροι της πράξης είναι δεκάδες (70+30,
40+20, 80-50, 70:10, αντίστοιχα ποσοστά 98%, 95%, 85%,76%) ή όταν ένας από
τους δύο όρους είναι δεκάδα στην πράξη του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης
(3Χ10, 50:5, αντίστοιχα ποσοστά 100%, 73%). Επίσης, εύκολες ήταν για τα παιδιά οι
πράξεις του πολλαπλασιασμού με μονοψήφιο μικρό πολλαπλασιαστέο (5Χ4, 6Χ3,
αντίστοιχα ποσοστά 90%, 83%). Διαφοροποίηση παρατηρούμε όταν ο
πολλαπλασιαστέος είναι μεγάλος. Ενώ στην πράξη 7Χ8 έχουμε ποσοστό 68% στην
πράξη 8Χ9 το ποσοστό πέφτει στο 59%. Υψηλό ποσοστό επιτυχίας παρουσίασαν οι
μαθητές στις πράξεις που το αποτέλεσμα είναι δεκάδα (35+45, 76-56, αντίστοιχα
ποσοστά 89%, 66%) ή εκατοντάδα (42+58, ποσοστό 76%). Μεγάλο ποσοστό
επιτυχίας παρουσίασαν οι μαθητές ακόμα στην πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο χωρίς
κρατούμενο (34+25, ποσοστό 71%), ενώ στις αντίστοιχες πράξεις της αφαίρεσης (6340, 48-26) οι μισοί μαθητές σχεδόν απέτυχαν (ποσοστό και για τις δύο πράξεις 54%).
Στις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με κρατούμενο παρουσιάζεται
μεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών. Ενώ στις προσθέσεις
(58+16, 56+15) δε φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα να υπολογίσουν σωστά οι
περισσότεροι μαθητές (αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας 73% και 66%) στις αφαιρέσεις
αποτυγχάνουν οι μισοί περίπου στην πράξη 60-25 (ποσοστό επιτυχίας 59%) και
σχεδόν οι περισσότεροι στην πράξη 43-17 (ποσοστό επιτυχίας 27%).
Στις τρεις πράξεις διαίρεσης που δόθηκαν στους μαθητές με μονοψήφιο διαιρέτη
προς αναζήτηση μονοψήφιου πηλίκου (12:3, 28:4, 42:6) μόνο στην πρώτη πράξη
σημείωσαν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας (78%), ενώ στις άλλες το ποσοστό ήταν πιο
χαμηλό (αντίστοιχα 63% και 59%). Όταν το ζητούμενο πηλίκο είναι διψήφιος
αριθμός (36:3) τότε το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών πέφτει στο 46%. Στην
διαίρεση διψήφιου με διψήφιου με όμοια ψηφία των δύο όρων με πηλίκο μονοψήφιο
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αριθμό (88:11) οι μαθητές σημείωσαν ποσοστό (68%) ενώ στον πολλαπλασιασμό
διψήφιου με το 5 (5Χ12) οι μαθητές πέτυχαν ποσοστό 66%.
Εκεί που σημειώθηκε η μικρότερη επιτυχία ήταν στους πολλαπλασιασμούς
μονοψήφιου με διψήφιο (7Χ16) και διψήφιου με διψήφιο (12Χ14). Οι περισσότεροι
μαθητές απάντησαν λανθασμένα και έτσι τα ποσοστά επιτυχίας ήταν αντίστοιχα μόνο
32% και 15%.
Στη συνέχεια ακολουθεί η λεπτομερέστερη ανάλυση των επιδόσεων των μαθητών
για κάθε πράξη μέσα στην ίδια πράξη καθώς και η σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ
ομοειδών πράξεων διαφορετικών πράξεων από τις τέσσερις γνωστές. (π.χ. σύγκριση
προσθέσεων-αφαιρέσεων με κρατούμενο).
7.1.2 Συνολική παρουσίαση και ανάλυση των λαθών των μαθητών
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Ποσοστά λαθών των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

Πράξη
56+15
34+25
58+16
42+58
35+45
30+49
40+20
70+30
43-17
63-40
48-26
60-25
76-56
80-50
12X14
7X16
8X9
5X12
7X8
6X3
5X4
3X10
36:3
42:6
28:4
88:11
50:5
70:10
12:3

Λ
14
12
11
10
8
3
2
1
30
19
19
17
14
6
35
28
17
14
13
7
4
0
22
17
15
13
11
10
9

Αποτυχία
34%
29%
27%
24%
20%
7%
5%
2%
73%
46%
46%
41%
34%
15%
85%
68%
41%
34%
32%
17%
10%
0%
54%
41%
37%
32%
27%
24%
22%

Στον παραπάνω πίνακα (Π.6) παρουσιάζονται τα ποσοστά των λαθών που έκαναν
οι μαθητές υπολογίζοντας νοερά στις τέσσερις πράξεις καθώς και ο αριθμός των
μαθητών (Λ) που έδωσαν λανθασμένη απάντηση. Εξετάζοντας τους μέσους όρους
των ποσοστών αποτυχίας διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές σημείωσαν τη μεγαλύτερη
αποτυχία στις αφαιρέσεις (ποσοστό 43%). Ακολούθως, στους πολλαπλασιασμούς το
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ποσοστό αποτυχίας ανέρχεται στο 36%, στις διαιρέσεις στο 34% και τέλος στις
προσθέσεις στο 19%. Οι πράξεις επομένως, που δυσκολεύουν περισσότερο τους
μαθητές να υπολογίσουν σωστά νοερά είναι οι αφαιρέσεις ενώ αντίθετα στις
προσθέσεις κάνουν τα λιγότερα λάθη.
Συγκρίνοντας τους μέσους όρους των ποσοστών αποτυχίας των μαθητών
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις προσθέσεις
και τις αφαιρέσεις (z = -2,37, p <0,01) και μεταξύ των προσθέσεων και των
πολλαπλασιασμών ( z = - 1,72, με p< 0,05).
Τα λάθη στα οποία υποπίπτουν οι μαθητές θα μπορούσαμε να τα ομαδοποιήσουμε
στις εξής κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1
2
3
4

Λάθη σε προσθαφαιρέσεις κατά τη διάρκεια του υπολογισμού
Λάθη στον υπολογισμό του κρατούμενου
Παράλειψη υπολογισμού δεκάδων ή μονάδων
Λανθασμένη σειρά υπολογισμού δεκάδων και μονάδων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

1
2
3
4

Λάθη σε προσθαφαιρέσεις κατά τη διάρκεια του υπολογισμού
Λάθη στην προπαίδεια
Λάθη σε επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση
Παράλειψη υπολογισμού δεκάδων ή μονάδων

7.2. Οι επιδόσεις και λάθη των μαθητών σε κάθε πράξη
7.2.1 Παρουσίαση και ανάλυση της επίδοσης των μαθητών στις νοερές προσθέσεις
ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις νοερές προσθέσεις
100%
80%
60%
40%
20%
0%

70+30 40+20 30+49 35+45 42+58 58+16 34+25 56+15

Ποσοστό 98%

95%

93%

80%

76%

73%

71%
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Το γράφημα 2 δείχνει την επίδοση των μαθητών σε κάθε ένα από τους 8 νοερούς
υπολογισμούς πρόσθεσης που έκαναν. Όπως φαίνεται, οι επιδόσεις των μαθητών
διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της πρόσθεσης που κλίθηκαν να υπολογίσουν
νοερά:
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o Οι μαθητές σημείωσαν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην πρόσθεση με δεκάδες
(70+30, 40+20, 30+49, αντίστοιχα ποσοστά 98%, 95%, 93%).
o Στις προσθέσεις διψήφιων αριθμών με άθροισμα δεκάδα και εκατοντάδα
(35+45, 42+58) τα ποσοστά επιτυχίας ήταν αντίστοιχα 80% και 76%.
o Στις δύο προσθέσεις διψήφιων με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο (58+16,
34+25) σημείωσαν περίπου το ίδιο ποσοστό επιτυχίας (73%, 71%).
o Στη δεύτερη πρόσθεση με κρατούμενο (56+15) όμως το ποσοστό επιτυχίας
των μαθητών πέφτει στο 66%.
Μεγάλη στατιστικά διαφορά παρατηρείται ανάμεσα στην πρόσθεση με δεκάδες
συμπλήρωμα της εκατοντάδας (70+30) και των τεσσάρων προσθέσεων διψήφιων με
κρατούμενο (56+15, 58+16, 42+58, 35+45 ), (αντίστοιχα: z = 3,71, z = 3,12 με p <
0,001 και z = 2,92, z = 2,47 με p < 0,01). Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά
υπάρχει και μεταξύ της πρόσθεσης με δεκάδες (40+20) και των προσθέσεων
διψήφιων αριθμών με κρατούμενο (56+15, 58+16, 42+58, 35+45), (αντίστοιχα: z =
3,34, p < 0,001, z = 2,72 με p < 0,01 και z = 2,50, p < 0,01, z =2,02, p < 0,05 ).
Συγκρίνοντας στατιστικά την πρόσθεση με έναν όρο δεκάδα (30+49) με τις
προσθέσεις με κρατούμενο (56+15, 58+16, 42+58) διαπιστώνουμε πως και εδώ, αν
και μικρότερη, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (αντίστοιχα: z = 2,99, z = 2,35
με p < 0,01 και z = 2,12, με p < 0,05). Εξαίρεση αποτελεί η σύγκριση των πράξεων
30+49 με 35+45, όπου δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά.
Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται ακόμα μεταξύ των προσθέσεων με
δεκάδες και διψήφιων χωρίς κρατούμενο:
• 70+30, 34+25: z = 3,32, p<0,001
• 40+20, 34+25: z = 2,93, p<0,01
• 30+49, 34+25: z = 2,57, p<0,01
Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
προσθέσεων χωρίς κρατούμενο (34+25) και με κρατούμενο (58+16, 56+15, 42+58,
35+45), (αντίστοιχα: z = 0,25και z = - 0,47 z = - 0,50, z = - 1,03, όλα <1,64).
Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις συμπεραίνουμε πως ο παράγοντας
εκείνος που επηρεάζει πολύ τους μαθητές στον επιτυχή υπολογισμό των νοερών
προσθέσεων είναι η δεκάδα, η εμφάνιση της οποίας στην πράξη της πρόσθεσης
τουλάχιστον μια φορά, βοηθάει πολύ τους μαθητές να φτάσουν στο σωστό
αποτέλεσμα. Όταν η δεκάδα απουσιάζει, οι μαθητές δυσκολεύονται να υπολογίσουν
σωστά ανεξάρτητα εάν η πράξη είναι με κρατούμενο ή χωρίς κρατούμενο.
7.2.2 Παρουσίαση και ανάλυση των λαθών των μαθητών στις νοερές προσθέσεις

Πράξη
Αρ. Μαθ.
Ποσοστό

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ποσοστά λαθών των μαθητών στις νοερές προσθέσεις
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Η πράξη της πρόσθεσης, που δυσκόλεψε πολύ τους μαθητές ήταν η 56+15, που
είναι πρόσθεση διψήφιων με κρατούμενο. Περίπου το 1/3 των μαθητών έδωσε
λανθασμένη απάντηση (ποσοστό αποτυχίας 34%).
Εξετάζοντας τα λάθη στην πράξη αυτή διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι
μαθητές από αυτούς που απάντησαν λανθασμένα (6μ. ποσοστό 15%) ενώ προσθέτουν
σωστά τις μονάδες κάνουν λάθος στον υπολογισμό των δεκάδων (απαντήσεις: 61, 81,
611). Τρεις μαθητές (7%) ενώ υπολογίζουν σωστά τις δεκάδες (50+10=60) και τις
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μονάδες (6+5=11), κάνουν λάθος στην τελική πρόσθεση 60+11 (απαντήσεις: 70, 72),
ενώ υπάρχουν και τέσσερις μαθητές (10%) που παραλείπουν να προσθέσουν τις
μονάδες ή τις δεκάδες ενός όρου (απαντήσεις: 65, 66, 55). Τέλος, ένας μαθητής (2%)
προσθέτει εσφαλμένα δεκάδες με μονάδες (107).
Στην πράξη 34+25 δώδεκα μαθητές έδωσαν λανθασμένες απαντήσεις, ποσοστό
29%. Από αυτούς τρεις (7%) δεν υπολόγισαν σωστά (το κρατούμενο) τις δεκάδες
(απάντηση: 79), τρεις (7%) έκαναν λάθος σε πράξη (30+20=50, 50+4=54, 54+5=
57/60), τρεις (7%) παρέλειψαν να προσθέσουν δεκάδες ή μονάδες (απάντηση: 55),
ένας (2%) πρόσθεσε δεκάδες με μονάδες (απάντηση: 65) και δύο (5%) απάντησαν
τυχαία (απαντήσεις: 44, 140).
Έντεκα μαθητές δεν πέτυχαν στην πράξη 58+16, ποσοστό αποτυχίας 27%. Από
αυτούς σχεδόν οι μισοί (5μ., ποσοστό 12%) έκαναν λάθος σε πράξη (50+10=60,
60+8=68, 68+6= 72/73 ή 50+10=60, 8+6=13/15 60+13/15=63/65 (απαντήσεις:, 63,
65), δύο (5%) υπέπεσαν σε λάθος με το κρατούμενο (απαντήσεις: 64, 614), δύο
(5%) παρέλειψαν να υπολογίσουν τις μονάδες του δεύτερου όρου (απάντηση: 68) και
τέλος δύο (5%) απάντησαν τυχαία (απαντήσεις: 109, 52).
Από τους δέκα μαθητές που έκαναν λάθος στην πράξη 42+58 (ποσοστό αποτυχίας
24%) ένας μαθητές (2%) έκανε λάθος στην τελική πράξη (40+50=90, 90+8=98,
98+2=101), δύο (5%) παρέλειψαν να προσθέσουν μονάδες (απαντήσεις: 92, 98),
ένας (2%) έκανε λάθος στο κρατούμενο (910) και τέλος έξι μαθητές (15%) από
αυτούς που δε βρήκαν το σωστό αποτέλεσμα, απάντησαν με τυχαίους αριθμούς
(απαντήσεις: 49, 71, 88, 109,135, 302).
Στην πράξη 35+45 δύο μαθητές (5%) έκαναν λάθος στο κρατούμενο (απαντήσεις:
70, 710), δύο (5%) παρέλειψαν να προσθέσουν τις μονάδες ενός όρου (απάντηση:75)
και τέσσερις (10%) έδωσαν τυχαίες απαντήσεις (17, 54, 65, 179).
Στις υπόλοιπες τρεις πράξεις (30+49, 40+20, 70+30) οι μαθητές έκαναν ελάχιστα
λάθη (3, 2 και 1 λάθος αντίστοιχα) που δείχνει ότι στις προσθέσεις με δεκάδες δεν
δυσκολεύονται σχεδόν καθόλου.
7.2.3 Παρουσίαση και ανάλυση της επίδοσης των μαθητών στις νοερές αφαιρέσεις
Ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις νοερές
αφαιρέσεις
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3

Οι μαθητές κλίθηκαν να απαντήσουν σε έξι νοερούς υπολογισμούς αφαιρέσεων
διψήφιων αριθμών. Όπως φαίνεται από τα ποσοστά επιτυχίας που παρουσιάζονται
στο γράφημα 3, οι νοερές αφαιρέσεις δυσκόλεψαν πολύ τους μαθητές. Τα ποσοστά
που πέτυχαν οι μαθητές είναι τα χαμηλότερα από όλες τις πράξεις. Στον υπολογισμό
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των αφαιρέσεων εξάλλου οι μαθητές χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από ότι στις
άλλες πράξεις για να απαντήσουν.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) που πέτυχαν είναι στην αφαίρεση δεκάδων (8050), ενώ το μικρότερο (27%) στην αφαίρεση διψήφιων με κρατούμενο (43-17).
Χαμηλά ποσοστά σημείωσαν στην αφαίρεση διψήφιων χωρίς κρατούμενο (48-26,
54%). Στην αφαίρεση δεκάδας από διψήφιο (63-40) και στην αφαίρεση διψήφιου
από δεκάδα (60-25) σχεδόν οι μισοί μαθητές απέτυχαν (αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας
54% και 59%).
Αρκετά χαμηλό ποσοστό (66%) σημείωσαν οι μαθητές και στην αφαίρεση
διψήφιων με διαφορά δεκάδας (76-56) .
Εξετάζοντας στατιστικά τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις αφαιρέσεις
διαπιστώνουμε ότι η μεγαλύτερη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην αφαίρεση δεκάδων
(80-50) και την αφαίρεση διψήφιων με κρατούμενο (43-17), (z = 5,34, p< 0,001).
Στατιστικά επίσης, σημαντική διαφορά υπάρχει και μεταξύ της αφαίρεσης
δεκάδων (80-50) και των αφαιρέσεων με δεκάδα τον μειωτέο (60-25) ή τον αφαιρετέο
(63-40), (αντίστοιχα: z = 2,70, p <0,01 και z = 3,11, p <0,001).
Εάν συγκρίνουμε στατιστικά την αφαίρεση με δεκάδες (80-50) και τις αφαιρέσεις
με διψήφιους χωρίς κρατούμενο (48-26, 76-56) διαπιστώνουμε επίσης σημαντική
διαφορά (αντίστοιχα: z = 3,11, p <0,001 και z = 2,06, p <0,05).
Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται μεταξύ των αφαιρέσεων
διψήφιων αριθμών με κρατούμενο (43-17) και χωρίς κρατούμενο (48-26), (z = 2,48,
p< 0,01).
Συμπερασματικά διαπιστώνεται, ότι οι μαθητές στις νοερές αφαιρέσεις
επιτυγχάνουν με μεγάλα ποσοστά μόνο όταν υπολογίζουν με δεκάδες, ενώ σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις δυσκολεύονται, κυρίως όταν καλούνται να πραγματοποιήσουν
νοερές αφαιρέσεις με κρατούμενο. Έτσι παρατηρούμε ότι οι διαφορές στα ποσοστά
επιτυχίας στατιστικά ανάμεσα στην αφαίρεση με δεκάδες και σε όλες τις υπόλοιπες
αφαιρέσεις να είναι και μεγάλες και σημαντικές.
7.2.4 Παρουσίαση και ανάλυση των λαθών των μαθητών στις νοερές αφαιρέσεις

Πράξη
Αρ. Μαθ.
Ποσοστό

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Ποσοστά λαθών των μαθητών στις νοερές αφαιρέσεις
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Η αφαίρεση, η οποία δυσκόλεψε πολύ τους μαθητές ήταν η: 43-17, που είναι
αφαίρεση διψήφιων με κρατούμενο. Σ’ αυτήν την πράξη η πλειοψηφία των μαθητών
(30 από τους 41) απάντησε λανθασμένα (ποσοστό αποτυχίας 73%). Εξετάζοντας τα
λάθη των μαθητών εδώ, παρατηρούμε ότι μία μεγάλη ομάδα μαθητών (9μ., 22%)
αφαιρεί το μικρότερο αριθμό από το μεγαλύτερο ανεξάρτητα από το αν είναι μονάδες
του μειωτέου ή του αφαιρετέου (43-17: 40-10=30, 7-3=4, 30+4=34). Μία δεύτερη
ομάδα μαθητών (6μ., 15%) ενώ χρησιμοποιεί σωστά τις στρατηγικές, κάνει λάθη σε
πράξεις. (απαντήσεις: 25, 38, 32, 27, 30, 33) π.χ: 43-17: 43-10=33, 33-7=27. Πέντε
μαθητές (12%) απαντούν τυχαία (απαντήσεις: 31, 17, 22, 109, 48), ενώ ένας έκανε
πρόσθεση αντί για αφαίρεση (απάντηση:60)
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση (20) τριών μαθητών (7%), οι οποίοι
υπολογίζουν με συνεχείς αφαιρέσεις από τις δεκάδες του μειωτέου (43-17: 40-10=30,
30-7=23, 23-3=20 αντί 23+3=26). Τρεις ακόμα μαθητές (7%) παραλείπουν στον
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υπολογισμό τους μονάδες (απαντήσεις: 23, 37). Ένας μαθητής (2%) κάνει λάθος στον
υπολογισμό του κρατούμενου (απάντηση: 36) και τέλος δύο μαθητές (5%) δεν δίνουν
καθόλου απάντηση.
Στην αφαίρεση 63-40 19 μαθητές (46%) υπολόγισαν λανθασμένα τη διαφορά
δεκάδας από διψήφιο αριθμό. Εδώ παρατηρούμε δύο ομάδες των πέντε μαθητών να
υποπίπτουν σε παρόμοια λάθη. Οι μαθητές της πρώτης ομάδας (5μ., 12%) αφαιρούν
στην αρχή σωστά τις δεκάδες, στη συνέχεια όμως αντί να προσθέσουν αφαιρούν τις
μονάδες του μειωτέου (63-40: 60-40=20, 20-3=17). Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας,
ενώ και αυτοί αφαιρούν σωστά τις δεκάδες, παραλείπουν να προσθέσουν τις μονάδες
του μειωτέου (απάντηση: 20).
Δύο μαθητές (5%) κάνουν επίσης λάθος στον υπολογισμό των μονάδων
αφαιρώντας από τη διαφορά των δεκάδων τη δεκάδα του μειωτέου (63-40: 60-40=20,
20-6=14), ένας (2%) υποπίπτει σε λάθος καθώς προσπαθεί να υπολογίσει νοερά με
το γραπτό κάθετο τρόπο (3-0=0, 6-4=3, απάντηση: 33), ένας (2%) αφαιρεί
λανθασμένα τις μονάδες του αφαιρετέου από τις μονάδες του μειωτέου (απάντηση:
27) και τέλος τέσσερις μαθητές (10%) δίνουν τυχαίες απαντήσεις (32, 19, 50, 69),
ενώ ένας (2%) αδυνατεί να δώσει αποτέλεσμα.
Στην αφαίρεση διψήφιων αριθμών χωρίς κρατούμενο (48-26) σχεδόν οι μισοί
μαθητές (19μ., 46%) απέτυχαν. Πιο συγκεκριμένα πέντε μαθητές (12%) κάνουν
εσφαλμένα συνεχείς αφαιρέσεις από τις δεκάδες του μειωτέου (48-26: 40-20=20, 208=12, 12-6=6) και δίνουν για διαφορά το 6. Τρεις μαθητές (7%) προσπαθώντας να
κάνουν κάθετο νοερό υπολογισμό παραλείπουν να υπολογίσουν δεκάδες ή μονάδες
και απαντούν : 2 και 14 (48-26: 4-2=2 και 48-20=20, 20-6=14). Άλλοι τρεις κάνουν
λάθη σε πράξεις καθώς υπολογίζουν και δίνουν ως απάντηση: 21, 42, 32. Δύο
μαθητές αφαιρούν αντίστροφα τις μονάδες (απάντηση: 18) και έξι δίνουν τυχαίες
απαντήσεις καθώς αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν σωστά κάποια στρατηγική για να
φτάσουν σε αποτέλεσμα (απαντήσεις: 29, 40, 16, 26,19, 23).
Το ποσοστό αποτυχίας στην αφαίρεση 60-25 ήταν 41%. Η συχνότερη
λανθασμένη απάντηση των μαθητών σ’ αυτήν την πράξη, που είναι αφαίρεση
διψήφιου από δεκάδα ήταν το 45. Το ενδιαφέρον εδώ έγκειται στο ότι οι οκτώ
μαθητές υπολόγισαν αυτήν τη διαφορά ακολουθώντας διαφορετικές λανθασμένες
τακτικές:
√ τέσσερις μαθητές (10%) υπολόγισαν ως εξής: 60-20=40, 40+5=45, δηλαδή αντί
να αφαιρέσουν τις μονάδες του αφαιρετέου τις προσθέσανε στη διαφορά των
δεκάδων.
√ τρεις μαθητές (7%) έκαναν νοερή κάθετη αφαίρεση και δεν υπολόγισαν το
κρατούμενο
√ ένας μαθητής (2%) δήλωσε το 45 ως τυχαία απάντηση χωρίς να εξηγήσει την
επιλογή του.
√ Τρεις μαθητές (7%) ακόμη, υπολόγισαν με λανθασμένη σειρά δεκάδων και
μονάδων και κατέληξαν σε λάθος αποτέλεσμα:
• 60-25: 60-2=58, 58-5=53
• 6-5=1, 2-0=2, 60-25=12
• 60-20=40, 40-20=38
√ Δύο μαθητές (5%) υπέπεσαν σε λάθος σε πράξη κατά τη διάρκεια των
υπολογισμών τους (απάντηση: 40), τρεις έδωσαν τυχαίες απαντήσεις (29, 6,
46), ενώ ένας δεν απάντησε καθόλου.
Παρατηρώντας τα λάθη των μαθητών στην αφαίρεση 76-56, αφαίρεση δηλαδή,
διψήφιων αριθμών με διαφορά δεκάδα διακρίνουμε τρεις ομάδες απαντήσεων. Η
πρώτη ομάδα αφορά λάθη στη σειρά υπολογισμών, με τους μαθητές (4μ.10%) να
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υπολογίζουν με συνεχείς αφαιρέσεις από τις δεκάδες του μειωτέου και να φτάνουν
στο αποτέλεσμα: 8 (70-50=20, 20-6=14, 14-6=8). Μια δεύτερη ομάδα μαθητών,
επίσης τέσσερις, παραλείπει να υπολογίσει τις μονάδες του μειωτέου (απάντηση: 14)
ή του αφαιρετέου (απάντηση: 26). Οι τέσσερις μαθητές της τρίτης ομάδας δίνουν
τυχαίες απαντήσεις (40, 79, 26, 12). Τέλος ένας μαθητής έκανε λάθος σε πράξη
καθώς υπολόγιζε με νοερή κάθετη αφαίρεση (απάντηση:30) και ένας μαθητής δεν
έδωσε καμία απάντηση.
Η αφαίρεση μεταξύ δεκάδων (80-50) ήταν η πιο εύκολη για τους μαθητές. Μόνο
έξι από τους σαράντα ένα (ποσοστό 15%) υπολόγισαν λάθος, από τους οποίους τρεις
έκαναν λάθος χρησιμοποιώντας αρίθμηση με δεκάδες (80-10-10…=20 ή 40) δύο
απάντησαν τυχαία (απαντήσεις: 49, 10), ενώ ένας δεν απάντησε καθόλου.
7.2.5 Σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών στις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις

Σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών στις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις
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(58+16), (43-17)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

Συγκρίνοντας την επίδοση των μαθητών στις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις
( Γ.4) διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικά μεγάλη διαφορά μεταξύ της επίδοσης
των μαθητών στην πρόσθεση «με έναν όρο δεκάδα» (30+49) και στην αντίστοιχη
αφαίρεση (60-25), (z = 3,60, p< 0,001). Επίσης, πολύ μεγάλη διαφορά παρατηρούμε
να υπάρχει και στη σύγκριση των πράξεων «με κρατούμενο» (58+16, 43-17), (z =
4,20, p < 0,001). Και στις δύο αυτές κατηγορίες πράξεων οι μαθητές επιτυγχάνουν
πολύ καλύτερες επιδόσεις στις προσθέσεις από τις αφαιρέσεις, όπου το ποσοστό είναι
ιδιαίτερα χαμηλό.
Αντίθετα, εάν συγκρίνουμε την επίδοση των μαθητών στις προσθέσεις και
αφαιρέσεις στις κατηγορίες πράξεων «με δύο όρους δεκάδες» και «χωρίς
κρατούμενο», διαπιστώνουμε ότι στατιστικά η διαφορά δεν είναι σημαντική (z = 1,49
και z = 1,59 μικρότερα του 1,64 αντίστοιχα).
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7.2.6 Παρουσίαση και ανάλυση των επιδόσεων των μαθητών στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς
ΓΡΑΦΗΜΑ 5

Ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ποσοστό

3X10

5X4

6X3

7X8

5X12

8X9

7X16

12X14

100%

90%

83%

68%

66%

59%

32%

15%

Παρατηρώντας το παραπάνω γράφημα (Γ.5) διαπιστώνουμε, ότι οι μαθητές
απαντούν σωστά με απόλυτη πλειοψηφία στον πολλαπλασιασμό από την προπαίδεια
του 10 (3Χ10, ποσοστό επιτυχίας 100%). Μια δεύτερη παρατήρηση είναι, ότι ο
νοερός υπολογισμός πολλαπλασιασμού με διψήφιους αριθμούς (12Χ14) είναι πολύ
δύσκολος για τους μαθητές της Γ΄ Δημοτικού. Το ποσοστό επιτυχίας σε αυτήν την
πράξη ήταν το χαμηλότερο που σημείωσαν οι μαθητές σε όλες τις πράξεις που
έκαναν νοερά (μόλις 15%). Επίσης, πολύ χαμηλό ποσοστό (32%) πέτυχαν οι μαθητές
και στον πολλαπλασιασμό μονοψήφιο με διψήφιο (7Χ16). Στην ίδια όμως κατηγορία
πολλαπλασιασμού, όταν ο πολλαπλασιαστής είναι το 5 (5Χ12) το ποσοστό αυξάνεται
στο 66%. Αυτό οφείλεται στην εξοικείωση που έχουν αποκτήσει οι μαθητές στη
χρήση της προπαίδειας του 5 από τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες και το
παιχνίδι (κρυφτό). Επίσης, όπως θα φανεί και παρακάτω στην παρουσίαση των
στρατηγικών οι μαθητές χρησιμοποιούν την προπαίδεια του 5 για να υπολογίζουν
μισές δεκάδες.
Συγκρίνοντας τα ποσοστά επιτυχίας μεταξύ πολλαπλασιασμών με όρους μικρούς
αριθμούς (5Χ4, 6Χ3) και πολλαπλασιασμών με όρους μεγάλους αριθμούς (7Χ8, 8Χ9)
διαπιστώνουμε, ότι όσο μεγαλώνουν οι όροι του πολλαπλασιασμού τόσο το ποσοστό
επιτυχίας μειώνεται (αντίστοιχα ποσοστά 90%, 83% και 68%, 59%). Υπάρχει
μάλιστα, στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις πράξεις: 6Χ3 και 8Χ9 (z =
2,43, p<0,01) και στις πράξεις: 5Χ4 και 7Χ8 ( z = 2,45, p<0,01).
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7.2.7 Παρουσίαση και ανάλυση των λαθών των μαθητών στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς

Πράξη
Αρ. Μαθ.
Ποσοστό

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Ποσοστά λαθών των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς
12X14 7X16
8X9
5X12
7X8
6X3
5X4
35
28
17
14
13
7
4
85%
68%
41%
34%
32%
17%
10%

3X10
0
0%

Παρατηρώντας τα δεδομένα του πίνακα 9 διαπιστώνουμε, ότι οι μαθητές στους
νοερούς πολλαπλασιασμούς σημείωσαν το υψηλότερο (85%) και το χαμηλότερο
(0%) ποσοστό αποτυχίας από όλους τους νοερούς υπολογισμούς που
πραγματοποίησαν.
Η πράξη στην οποία απέτυχαν οι περισσότεροι μαθητές (35 από τους 41) είναι ο
πολλαπλασιασμός μεταξύ διψήφιων αριθμών (12Χ14). Σχεδόν το 1/3 των μαθητών
εδώ, δεν έδωσε καμία απάντηση (12μ., 29%). Οκτώ μαθητές (20%) προσπάθησαν να
υπολογίσουν διαχωρίζοντας τις δεκάδες από τις μονάδες, αλλά παρέλειψαν στον
υπολογισμό τους δεκάδες ή μονάδες (απαντήσεις:14, 88, 108, 160). Άλλοι μαθητές
(6μ., 16%) υπέπεσαν στο ίδιο λάθος προσπαθώντας να υπολογίσουν με κάθετο νοερό
υπολογισμό (απαντήσεις: 18, 89, 83, 60, 48, 62). Τρεις μαθητές (7%) δοκίμασαν να
φτάσουν
στο
αποτέλεσμα
με
επαναλαμβανόμενες
προσθέσεις
(14+14+14…..απαντήσεις: 104, 26, 179), ένας μαθητής (2%) ενώ έκανε σωστό
υπολογισμό (10Χ14=140, 2Χ14=28) έκανε λάθος στην τελική πρόσθεση
(απάντηση:498) και τέλος πέντε μαθητές (12%) έδωσαν τυχαίο αποτέλεσμα
(απαντήσεις: 48, 8, 140, 83, 24)
Στον πολλαπλασιασμό μονοψήφιου με διψήφιο (7Χ16) πάνω από τους μισούς
μαθητές (28) δεν τα κατάφερε (ποσοστό αποτυχίας 68%). Τα λάθη στα οποία
υπέπεσαν οι μαθητές σ’ αυτήν την πράξη είναι: λάθη σε επαναλαμβανόμενη
πρόσθεση (5 μαθητές, 12%, 7Χ16: 16+16+16….= απαντήσεις: 26, 18, 31, 102, 59),
λάθη σε πράξη μέσα στον υπολογισμό (3 μαθητές, 7%, 7Χ16: 7Χ10=70, 7Χ6=42,
70+42= απαντήσεις: 110, 103, 92), λάθη παράλειψης δεκάδων ή μονάδων (5 μαθητές,
12%, απαντήσεις: 82, 43, 749, 121) και λάθη στον υπολογισμό με προπαίδεια (4
μαθητές, 10%, απαντήσεις: 75,73,60,77). Τέλος, ένας μαθητής απάντησε τυχαία: 19.
Η πράξη 5Χ12 είναι και αυτή πολλαπλασιασμός μονοψήφιου με διψήφιο με μικρό
όμως πολλαπλασιαστή. Εδώ, έκαναν λάθος λιγότεροι μαθητές (14μ., 34%). Πέντε
μαθητές (12%) προσπάθησαν να φτάσουν στο γινόμενο με επαναλαμβανόμενες
προσθέσεις (12+12…. ή 5+5+5….) και απάντησαν: 25, 45, 57, 65, 55. Τρεις μαθητές
(7%) έκαναν λάθος σε πράξη μέσα στον υπολογισμό (απαντήσεις: 70, 72, 65), ένας
μαθητής (2%) έκανε λάθος με χρήση της προπαίδειας (απάντηση: 30), δύο (5%)
έκαναν λάθος σε κάθετο νοερό υπολογισμό (απαντήσεις: 5, 51), δύο επίσης
απάντησαν τυχαία (5,12), ενώ ένας δεν απάντησε.
Στην πράξη 8Χ9, που είναι πολλαπλασιασμός με μεγάλο πολλαπλασιαστή, 17
μαθητές (ποσοστό αποτυχίας 41%) δεν έδωσαν σωστή απάντηση. Από αυτούς οι
περισσότεροι (9μ., 22%) απάντησαν λανθασμένα με τη διαδικασία της άμεσης
ανάκλησης της πράξης. Τρεις μαθητές προσπάθησαν να απαντήσουν υπολογίζοντας
σωστά με τη χρήση άλλων γνωστών γινομένων, αλλά έκαναν λάθος στην τελική
πράξη (απαντήσεις: 73, 81, 74). π.χ. 8Χ9:10Χ9=90, 90-9=81. Ένας μαθητής έκανε
λάθος σε επαναλαμβανόμενη πρόσθεση του 9 (απάντηση: 45), ένας έδωσε τυχαία
απάντηση (99) και τέλος, ένας δεν απάντησε καθόλου.
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Στον πολλαπλασιασμό 7Χ8 13 μαθητές (ποσοστό αποτυχίας 32%) έδωσαν
λανθασμένη απάντηση. Από αυτούς, έξι (15%) έκαναν λάθος στην ανάκληση του
γινομένου (απαντήσεις: 18, 71, 62, 64, 45, 43), τρεις (7%) σε επαναλαμβανόμενη
πρόσθεση του 8 (απαντήσεις: 64, 53, 62), δύο σε πράξη μέσα στον υπολογισμό
(απαντήσεις: 52, 57), ενώ δύο δεν απάντησαν.
Στους δύο πολλαπλασιασμούς με μικρό πολλαπλασιαστέο (6Χ3, 5Χ4) ελάχιστοι
μαθητές υπέπεσαν σε λάθη (αντίστοιχα ποσοστά αποτυχίας: 14% και 10%), τα οποία
αφορούσαν
κυρίως
διαδικασίες
επαναλαμβανόμενης
πρόσθεσης.
Στον
πολλαπλασιασμό με δεκάδα (3Χ10) απάντησαν σωστά όλοι οι μαθητές.
7.2.8 Παρουσίαση και ανάλυση των επιδόσεων των μαθητών στις νοερές διαιρέσεις
ΓΡΑΦΗΜΑ 6

Ποσοστά επιτυχίας των μαθητώ ν στις νοερές
διαιρέσεις
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ποσοστό

12:3

70:10

50:5

88:11

28:4

42:6

36:3

78%

76%

73%

68%

63%

59%

46%

Μια πρώτη παρατήρηση σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών στις νοερές
διαιρέσεις είναι, ότι τα ποσοστά επιτυχίας σε πέντε από τις επτά πράξεις (12:3, 70:10,
50:5, 88:11 και 28:4) κυμαίνονται περίπου στο ίδιο επίπεδο (αντίστοιχα ποσοστά:
78%, 76%, 73%, 68% και 63%) και δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους στατιστικά
σημαντικές διαφορές. Εκεί που υπάρχει διαφορά στατιστικά σημαντική είναι μεταξύ
της διαίρεσης με μονοψήφιο μικρό διαιρέτη (12:3) και αυτής με μονοψήφιο μεγάλο
διαιρέτη (42:6), (z = 4,22, p<0,001). Όταν το πηλίκο μιας διαίρεσης είναι διψήφιος
αριθμός, όχι δεκάδα, (36:3) τότε το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μειώνεται πολύ
(46%).
Στις πράξεις 28: 4 και 42:6, που είναι αντίστροφες πράξεις πολλαπλασιασμών με
μεγάλο πολλαπλασιαστή (7) οι μαθητές σημείωσαν σχετικά χαμηλή επίδοση
(ποσοστά επιτυχίας αντίστοιχα: 63% και 59%), παρ’ όλο που η χρήση των πράξεων
αυτών είναι αρκετά συνηθισμένη.
Στη διαίρεση 88:11 που είναι αντίστροφη πράξη πολλαπλασιασμού από την
προπαίδεια του 11 οι μαθητές παρουσίασαν μέτρια απόδοση (68%).
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7.2.9

Παρουσίαση και ανάλυση των λαθών των μαθητών στις νοερές διαιρέσεις

Πράξη
Αρ. Μαθ.
Ποσοστό

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Ποσοστά λαθών των μαθητών στις νοερές διαιρέσεις
36:3
42:6
28:4
88:11
50:5
70:10
22
17
15
13
11
10
54%
41%
37%
32%
27%
24%

12:3
9
22%

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 10 σε όλες τις νοερές διαιρέσεις τα ποσοστά
αποτυχίας των μαθητών κυμάνθηκαν κάτω από το 50%. Εξαίρεση αποτελεί η
διαίρεση 36:3, όπου οι μαθητές απέτυχαν σε ποσοστό 54%.
Πιο συγκεκριμένα, στη διαίρεση διψήφιου με μονοψήφιο με πηλίκο διψήφιο
(36:3) πάνω από τους μισούς μαθητές απέτυχαν (54%). Οι λανθασμένες απαντήσεις
που έδωσαν αφορούσαν κυρίως λάθη στην προπαίδεια (7 μαθητές, ποσοστό
αποτυχίας 17%, 36:3: 6Χ3=36, 9Χ3=36 και 7Χ3=36, απαντήσεις: 6, 9, 7) και λάθη σε
επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση (6μ., 15%, 36:3: 36-3-3…., ή 3+3+3…=
απαντήσεις: 5, 23, 8, 16, 6). Δύο μαθητές έκαναν λάθος σε πράξη μέσα στον
υπολογισμό (απαντήσεις: 13, 11) και ένας υπολόγισε ξεχνώντας να ανέβει μία φορά
ακόμα στην προπαίδεια του 3 και να προσθέσει στη συνέχεια τα βήματά του
(3Χ10=30, 30+3=33). Τέλος, πέντε μαθητές (12%) απάντησαν τυχαία (απαντήσεις: 3,
21, 6, 24) και ένας δεν μπόρεσε να δώσει κάποιο πηλίκο.
Στη διαίρεση 42:6, 17 μαθητές απάντησαν λανθασμένα (ποσοστό αποτυχίας
41%). Από αυτούς τέσσερις (10%) έκαναν λάθος στον πίνακα της προπαίδειας του 6
υπολογίζοντας εσφαλμένα 8Χ6=42. Τρεις (7%) υπέπεσαν σε λάθος υπολογίζοντας με
επαναλαμβανόμενες προσθέσεις του 6 (απαντήσεις: 6, 16, 12), ένας (2%) υπολόγισε
μόνο με μονάδες (2+2) και έδωσε για πηλίκο το 4, έξι (15%) απάντησαν τυχαία
(απαντήσεις: 6, 8, 26) και τρεις καθόλου. Η μεγάλη σχετικά αποτυχία των μαθητών
σε αυτήν τη διαίρεση επιβεβαιώνει και τις παρατηρήσεις του ερευνητή από τη
διδασκαλία των περισσοτέρων μαθητών του δείγματος για τη δυσκολία εκμάθησης
της προπαίδειας μεγάλων αριθμών (προπαίδεια του 7, 8 και του 9).
Δεκαπέντε μαθητές (37%) απάντησαν λανθασμένα στη διαίρεση 28:4. Εδώ,
διακρίνονται τρεις κυρίως ομάδες μαθητών. Στην πρώτη ομάδα (5μ., 12%) ανήκουν
οι μαθητές που χρησιμοποιούν εσφαλμένα τον πίνακα της προπαίδειας και δίνουν
απαντήσεις: 8, 5 και 9. Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας (3μ., 7%) κάνουν λάθη σε
επαναλαμβανόμενες προσθέσεις ή αφαιρέσεις του 4 και απαντούν: 5, 18 και 6. Τέλος
οι μαθητές της τρίτης ομάδας (6μ., 15%) δεν προσπαθούν να σκεφτούν με κάποιο
τρόπο και απαντούν τυχαία και λανθασμένα : 31, 2, 4, 14.
Στη πράξη 88:11 δεκατρείς μαθητές (32%) έδωσαν λανθασμένη απάντηση. Από
αυτούς η πλειοψηφία (8μ., 20%) θεώρησε αδύνατο να υπολογίσει το πηλίκο και
έδωσε τυχαίες απαντήσεις: 4, 18, 40, 11, 34, 20, 32. Τρεις (7%) χρησιμοποίησαν
επαναλαμβανόμενες προσθέσεις (11+11+11…..) ή αφαιρέσεις (88-11-11…..) αλλά
έφτασαν σε λάθος αποτέλεσμα: 6, 12 και 23. Ένας, τέλος δήλωσε αδυναμία στο να
δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Από τις λανθασμένες απαντήσεις στην πράξη αυτή
διαπιστώνεται μία αδυναμία των μαθητών να χρησιμοποιήσουν κάποια στρατηγική
για να βρουν το πηλίκο διαίρεσης εκτός του γνωστού πίνακα της προπαίδειας. Έτσι οι
μαθητές που δε γνωρίζουν το αποτέλεσμα καταφεύγουν κυρίως σε τυχαίες
απαντήσεις.
Στη διαίρεση δεκάδας με το 5 (50:5) έντεκα μαθητές (ποσοστό αποτυχίας 27%)
απάντησαν λανθασμένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οκτώ από αυτούς (8μ., 20%)
δήλωσαν με βεβαιότητα για πηλίκο το 5 κάνοντας λάθος στη χρήση της προπαίδειας.
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Ένας έκανε λάθος σε επαναλαμβανόμενη πρόσθεση του 5, ένας απάντησε τυχαία 100
και ένας δεν μπόρεσε να δώσει καμία απάντηση.
Στη διαίρεση μεταξύ δεκάδων (70:10) η πλειοψηφία των μαθητών που έδωσαν
λανθασμένη απάντηση (6μ., 15%) δήλωσε για πηλίκο το 10. Ένας υπολόγισε
λανθασμένα με επαναλαμβανόμενη αφαίρεση με το 10 (70-10-10…) και έδωσε
απάντηση 30, ενώ τρεις (7%) έδωσαν τυχαίες απαντήσεις: 64, 3, 50.
Στη διαίρεση 12:3 εννέα μαθητές (ποσοστό αποτυχίας: 22%) υπέπεσαν σε λάθος.
Το πηλίκο που δίνουν για απάντηση οι τέσσερις μαθητές (10%) είναι το 6. Αυτό
προκύπτει είτε από λανθασμένη επαναλαμβανόμενη αφαίρεση (12-3-3…) ή
πρόσθεση (3+3+3….) είτε από εσφαλμένη γνώση της προπαίδειας (6Χ3=12). Τρεις
ακόμη μαθητές (7%) απάντησαν στην τύχη: 12, 3 και 9. Τέλος, ένας μαθητής δήλωσε
αδυναμία στο να βρει το αποτέλεσμα.
7.2.10 Σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς και
διαιρέσεις
ΓΡΑΦΗΜΑ 7

Σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς και τις νοερές διαιρέσεις
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Ένας όρος δεκάδα (3X10),
(50:5)

Μικρός πολλ/στέος ή
πηλίκο (6X3), (12:3)

Μεγάλος πολλ/στέος ή
πηλίκο (7X8), (28:4)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διψήφιος πολλ/στέος ή
πηλίκο (5X12), (36:3)

ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Στο γράφημα 7 παρουσιάζονται τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών σε
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και μπορούν να
συγκριθούν. Έτσι, παρατηρούμε ότι στις πράξεις με τον ένα όρο δεκάδα υπάρχει
μεγάλη στατιστική διαφορά (z = 3,56, p < 0,001) με τους μαθητές να επιτυγχάνουν
στον πολλαπλασιασμό 3Χ10 το απόλυτο (100%), ενώ στη διαίρεση δεκάδας με
μονοψήφιο μικρό αριθμό ποσοστό 73%. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει
μεταξύ των πράξεων με διψήφιο τον ένα όρο και διψήφιο αποτέλεσμα (z = 1,78,
p<0,05). Οι μαθητές στη διαίρεση αυτή (36:3) επιτυγχάνουν σε πολύ μικρό ποσοστό
(46%), ενώ στον ανάλογο πολλαπλασιασμό (5Χ12) με ποσοστό 66%.
Στις πράξεις με μικρό πολλαπλασιαστέο και μικρό πηλίκο (6Χ3, 12:3) και μεγάλο
πολλαπλασιαστέο και μεγάλο πηλίκο (7Χ8, 28:4) οι μαθητές δεν παρουσιάζουν
μεγάλες διαφορές στην επίδοσή τους επιτυγχάνοντας παραπλήσια ποσοστά (83% και
78% για την πρώτη περίπτωση και 68% και 63% για τη δεύτερη).
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι οι μαθητές επιτυγχάνουν σε κάποιες
περιπτώσεις καλύτερα ποσοστά επιτυχίας στους νοερούς πολλαπλασιασμούς από ότι
στις διαιρέσεις και το ποσοστό επιτυχίας τους μειώνεται, όσο μεγαλώνει ο
πολλαπλασιαστέος στους πολλαπλασιασμούς και το ζητούμενο πηλίκο στις
διαιρέσεις.
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8. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ευελιξία στους νοερούς υπολογισμούς ονομάζουμε την ικανότητα των μαθητών
(και όχι μόνο) να κατέχουν και να χρησιμοποιούν μια ποικιλία από στρατηγικές για
την επίλυση νοερών μαθηματικών προβλημάτων. Η μελέτη αυτή διερευνά τη
δυνατότητα και την ικανότητα των μαθητών να επιλέγουν τη στρατηγική που
θεωρούν πιο αποτελεσματική σε κάθε νοερό πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια λεπτομερή ανάλυση των στρατηγικών που ανέπτυξαν
οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή της έρευνας σε κάθε μία από τις τέσσερις πράξεις και
σε κάθε πράξη από τις είκοσι εννέα που απευθύναμε στους μαθητές, με βάση τις
στρατηγικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο ερευνητής κατέγραψε όλες τις στρατηγικές που
χρησιμοποίησαν οι μαθητές ανεξάρτητα αν αυτές οδήγησαν σε σωστή ή λανθασμένη
απάντηση. Αυτές περιλαμβάνονται σε όλους τους πίνακες κατά την εξέταση της
ευελιξίας των μαθητών.
8.1 Παρουσίαση και ανάλυση των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές
προσθέσεις
ΓΡΑΦΗΜΑ 8
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα (Γ.8), η διαδικασία που αναπτύσσουν
περισσότερο οι μαθητές είναι ο διαχωρισμός δεκάδων και μονάδων. Ακολουθεί η
άμεση ανάκληση, η αρίθμηση και τέλος οι στρογγυλοποιήσεις.
Πιο συγκεκριμένα στην πράξη 40+20 πάνω από τους μισούς μαθητές (23μ.,
ποσοστό 56%) χρησιμοποιούν την άμεση ανάκληση, 12 μαθητές (29%) διαχωρίζουν
τις δεκάδες από τις μονάδες (40+20: 4+2=6, 0+0=0) και μόνο 6 μαθητές (14%)
καταφεύγουν στην αρίθμηση προσπαθώντας να βρουν το αποτέλεσμα (40+1+1…, ή
40+10+10…).
Η πράξη 70+30, που είναι συμπλήρωμα της εκατοντάδας είναι για τους
περισσότερους μαθητές γνωστή και έτσι με άμεση ανάκληση απαντούν 27 μαθητές
Οκτώ μαθητές (20%) καταφεύγουν στο διαχωρισμό δεκάδων-μονάδων για να δώσουν
απάντηση, ενώ το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούν αρίθμηση είναι μόνο 14%.
Στην πράξη 34+25 οι μαθητές χρησιμοποιούν ως κυρίαρχη διαδικασία το
διαχωρισμό δεκάδων – μονάδων (36μ., 87%). Ένας μόλις
μαθητής (2%)
χρησιμοποιεί την άμεση ανάκληση και ένας επίσης (2%) υπολογίζει με βάση τον
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πρώτο όρο της πράξης. Τέλος, τρεις μαθητές (7%) καταφεύγουν στην αρίθμηση για
να βρουν το αποτέλεσμα.
Στην πράξη 30+49 και εδώ η κυρίαρχη διαδικασία, που ακολουθούν οι μαθητές
είναι ο διαχωρισμός δεκάδων – μονάδων (35μ., 85%). Ένα μικρό ποσοστό 5%
χρησιμοποιεί την άμεση ανάκληση, ενώ το 7% ακολουθεί την αρίθμηση.
Στην πράξη 58+16 παρατηρούμε ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν περισσότερες
στρατηγικές στους υπολογισμού τους. Το 78% των μαθητών χρησιμοποιεί το
διαχωρισμό δεκάδων και μονάδων, το 7% υπολογίζει με βάση τον πρώτο όρο, το 5%
κάνει στρογγυλοποιήσεις και το 2% ακολουθεί την αρίθμηση.
Στην πράξη 35+45 σχεδόν όλοι οι μαθητές (93%) διαχωρίζουν τις δεκάδες και τις
μονάδες για να υπολογίσουν το άθροισμα, ενώ ένα 10% ακολουθεί την αρίθμηση.
Στην πράξη 56+15 η κυρίαρχη στρατηγική που ακολουθούν οι μαθητές είναι και
πάλι ο διαχωρισμός δεκάδων – μονάδων (86%). Το 7% των μαθητών υπολογίζει με
βάση τον πρώτο όρο, ενώ μόλις το 2% με αρίθμηση.
Στην πράξη τέλος, 42+58 το 90% διαχωρίζει δεκάδες και μονάδες, 2% υπολογίζει
με βάση τον πρώτο όρο και το 4% με αρίθμηση.
8.2 Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές
προσθέσεις
Οι μαθητές για να υπολογίσουν το άθροισμα των οκτώ προσθέσεων κατάφυγαν
στη χρήση στρατηγικών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα των
στρατηγικών αυτών, δηλαδή εξετάζεται σε ποιο βαθμό η χρήση των στρατηγικών που
επέλεξαν τους οδήγησε στο σωστό αποτέλεσμα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Ν. ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ
100%

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Στρογγυλοποιήσεις

98%

Άμεση Ανάκληση
84%

Διαχωρισμός Δ.-Μ.
54%

Αρίθμηση
Υπολ/μός με βάση τον 1ο όρο

38%
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Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα διαπιστώνονται τα εξής:
¾ Η διαδικασία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους μαθητές στις νοερές
προσθέσεις διψήφιων αριθμών είναι ο διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων,
διαδικασία με την οποία επιτυγχάνουν σε μεγάλο ποσοστό (84%). Μόνο σε
ένα 16% των απαντήσεων με αυτή τη μέθοδο παρατηρούνται λάθη.
¾ Οι μαθητές, όταν επιλέγουν την άμεση ανάκληση, επιτυγχάνουν πάντα
(98%), που σημαίνει ότι έχουν καταχωρήσει σωστά στη μακρόχρονη μνήμη
το σωστό άθροισμα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν τη
διαδικασία της άμεσης ανάκλησης όταν είναι σίγουροι για την ορθότητα της
απάντησης.
¾ Στις λίγες περιπτώσεις, που επιλέγονται πιο σύνθετες διαδικασίες, όπως
υπολογισμός με βάση τον πρώτο όρο (8 προσπάθειες) και στρογγυλοποιήσεις
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(2 προσπάθειες), οι μαθητές στην πρώτη περίπτωση επιτυγχάνουν με
ποσοστό 38% και στη δεύτερη με ποσοστό 100%. Το ποσοστό αποτυχίας στις
διαδικασίες με βάση τον πρώτο όρο ανέρχεται στο 63%.
¾ Όταν οι μαθητές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την αρίθμηση δεν τα
καταφέρνουν να επιτύχουν πάντα. Σχεδόν στις μισές προσπάθειες
αποτυγχάνουν (ποσοστό αποτυχίας 46 %).
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται, ότι στις νοερές προσθέσεις διψήφιων αριθμών
οι μαθητές προτιμούν να υπολογίζουν διαχωρίζοντας δεκάδες και μονάδες γιατί
νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το αποτέλεσμα που θα προκύψει με αυτόν τον
τρόπο. Ένας άλλος λόγος επιλογής της μεθόδου αυτής είναι η νοερή χρήση του
γραπτού κάθετου τρόπου επίλυσης των διψήφιων αριθμών με τον οποίο είναι
εξοικειωμένοι. Αυτό φαίνεται και από το μεγάλο αριθμό επιλογής της στρατηγικής
αυτής από τους μαθητές (233 προσπάθειες) και από το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας που
επιτυγχάνουν, όταν χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία (84%). Η αρίθμηση, μια
διαδικασία που εμπιστεύονται οι μαθητές στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
(Λεμονίδης, 2003), εδώ αρχίζει και εγκαταλείπεται. Οι μαθητές μάλιστα που
συνεχίζουν να τη χρησιμοποιούν δεν φτάνουν στο σωστό αποτέλεσμα σε ποσοστό
46%. Αυτό γίνεται, γιατί υπάρχουν πολλά βήματα στην απαρίθμηση δηλαδή στους
διψήφιους αριθμούς είναι αντικειμενικά δύσκολο να γίνει απαρίθμηση. Λίγοι είναι οι
μαθητές που χρησιμοποιούν σύνθετες στρατηγικές στον υπολογισμό τους και αυτοί
δεν επιτυγχάνουν πάντα όπως περιγράφηκε παραπάνω.
8.3 Παρουσίαση και ανάλυση των στρατηγικών των μαθητών του δείγματος στις
νοερές αφαιρέσεις
Από τα δεδομένα του παρακάτω γραφήματος (Γ.10) γίνεται φανερό, ότι οι
περισσότεροι μαθητές όταν καλούνται να υπολογίσουν νοερά αφαιρέσεις διψήφιων
αριθμών επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική διαχωρισμού δεκάδωνμονάδων. Ακολουθεί η άμεση ανάκληση, η αρίθμηση και τέλος οι
στρογγυλοποιήσεις.
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Αρίθμηση
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Πιο συγκεκριμένα στην πράξη 80-50 η πλειοψηφία των μαθητών (26μ., 63%)
χρησιμοποιεί την άμεση ανάκληση, καθώς διαπιστώνεται ότι η αφαίρεση δεκάδων
είναι εύκολη και γνωστή για τους μαθητές της Γ΄ τάξης. Έντεκα μαθητές (26%)
100

διαχωρίζουν τις δεκάδες και τις μονάδες για να βρουν τη διαφορά, τρεις (7%)
χρησιμοποιούν την αρίθμηση και τέλος, ένας (2%) δε δίνει απάντηση.
Στην πράξη 63-40 το 71% των μαθητών επιχειρούν να φτάσουν στο αποτέλεσμα
με διαχωρισμό δεκάδων-μονάδων και το 10% κάνει άμεση ανάκληση της διαφοράς.
Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές δήλωναν αρχικά ότι γνωρίζουν το αποτέλεσμα.
Μετά από μια δεύτερη ερώτηση για τον τρόπο υπολογισμού, διαπιστώθηκε ότι οι
μαθητές αυτοί είναι τόσο καλοί στη νοερή αναπαράσταση του γραπτού αλγόριθμου,
ώστε χρειάζονται ελάχιστο χρόνο να υπολογίσουν προσθέσεις ή αφαιρέσεις (π.χ. στη
συγκεκριμένη πράξη: 3-0=3, 6-4=2, άρα 63-40=23).
Στην ίδια πράξη το 5% των μαθητών χρησιμοποιεί τις στρογγυλοποιήσεις, το 7%
την αρίθμηση, το 5% δίνει τυχαία απάντηση και το 2% καμία απάντηση.
Στην πράξη 76-56 οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν ως κυρίαρχη
στρατηγική το διαχωρισμό δεκάδων-μονάδων (31μ., 76%). Ένα μικρό ποσοστό (7%)
κάνει άμεση ανάκληση, 5% των μαθητών υπολογίζει με βάση το μειωτέο της
αφαίρεσης, το 7% καταφεύγει στην αρίθμηση, το 2% δίνει τυχαία απάντηση και
επίσης το 2% δεν απαντά.
Στην πράξη 60-25 παρατηρούμε ότι οι μαθητές δείχνουν τη μεγαλύτερη ευελιξία,
καθώς χρησιμοποιούν όλες τις στρατηγικές για να κάνουν τον υπολογισμό τους.
Κυρίαρχη διαδικασία εξακολουθεί να είναι ο διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων (27μ.,
65%). Ακολουθούν οι στρογγυλοποιήσεις (5μ., 12%), ο υπολογισμός με βάση τον
πρώτο όρο (4μ., 10%) και η αρίθμηση (2μ., 5%). Ένας μαθητής (2%) χρησιμοποιεί
την άμεση ανάκληση, ένας (2%) δίνει τυχαία απάντηση και ένας (92%) τέλος, δεν
απαντά .
Στην πράξη 48-26 κυρίαρχη στρατηγική είναι ο διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων
(30μ., 74%). Ακολουθεί ο υπολογισμός με βάση τον πρώτο όρο (6μ., 15%), η
αρίθμηση (2μ., 5%) και οι στρογγυλοποιήσεις (1μ., 2%). Δύο μαθητές (5%)
απάντησαν επίσης εδώ τυχαία.
Στην πράξη 43-17 παρατηρούμε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν το διαχωρισμό
δεκάδων-μονάδων σε μικρότερο βαθμό από ότι στις άλλες αφαιρέσεις (25μ., 62%).
Αρκετοί μαθητές υπολογίζουν με βάση τον πρώτο όρο (9μ., 22%), ενώ ένας τις
στρογγυλοποιήσεις (2%). Δύο ακόμα μαθητές (5%) χρησιμοποιούν την αρίθμηση.
Τέλος, δύο μαθητές (5%) δίνουν τυχαία απάντηση, ενώ δύο ακόμα (5%) δεν μπορούν
να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα.
8.4 Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές
αφαιρέσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Ν.
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Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος (Γ.11) διαπιστώνονται τα εξής:
¾ Η στρατηγική που χρησιμοποιούν οι μαθητές ως κυρίαρχη στις νοερές
αφαιρέσεις είναι ο διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων (153 υπολογισμοί). Η
χρήση της στρατηγικής αυτής δεν είναι πάντα αποτελεσματική. Μόνο το 59%
των υπολογισμών με τη διαδικασία αυτή οδήγησε στο σωστό αποτέλεσμα,
ενώ το 41% έδωσε λανθασμένη απάντηση.
¾ Η άμεση ανάκληση είναι σχεδόν πάντα επιτυχημένη (ποσοστό επιτυχίας
88%).
¾ Όταν οι μαθητές υπολογίζουν με βάση τον πρώτο όρο (20 υπολογισμοί)
επιτυγχάνουν σε ποσοστό 65%, ενώ η αποτυχία της μεθόδου αυτής ανέρχεται
στο 35%.
¾ Χρησιμοποιώντας τις στρογγυλοποιήσεις οι μαθητές (9 υπολογισμοί)
πετυχαίνουν σε ποσοστό 67%, ενώ το ποσοστό αποτυχίας ανέρχεται στο
33%.
¾ Οι μαθητές (15 υπολογισμοί) αποτυγχάνουν σχεδόν καθολικά (93%) όταν
χρησιμοποιούν την αρίθμηση.
8.5 Παρουσίαση και ανάλυση των στρατηγικών των μαθητών στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς
ΓΡΑΦΗΜΑ 12
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Όσον αφορά τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές στους
πολλαπλασιασμούς, μία πρώτη γενικά παρατήρηση είναι, ότι οι μαθητές
χρησιμοποιούν σε μεγάλα ποσοστά τη διαδικασία της γνωστής πράξης, δηλαδή την
ικανότητα να γνωρίζουν απέξω και να ανακαλούν αυτόματα από τη μνήμη τους
γινόμενα, στην πράξη με πολλαπλασιαστέο τη δεκάδα (85%) και στις πράξεις με
πολλαπλασιαστή το 5 (73%). Αυτό σημαίνει ότι το γινόμενο του 10 και το γινόμενο
του 5 έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και χρησιμοποιούνται άμεσα από τους μαθητές.
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι, ότι όταν οι μαθητές καλούνται να βρουν
γινόμενα με μεγάλο πολλαπλασιαστέο ή γινόμενα με έναν ή δύο όρους διψήφιο
αριθμό, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού,
διαδικασία που είναι πιο προχωρημένη από τις επαναλαμβανόμενες προσθέσεις και
αφαιρέσεις.
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Οι μαθητές αυτής της ηλικίας έχουν εγκαταλείψει πλέον τις προσθαφαιρέσεις με
δάχτυλα ή αντικείμενα, καθώς το μέγεθος των αριθμών δεν τους επιτρέπει να
υπολογίζουν με ασφάλεια και έτσι έχουν αναπτύξει περισσότερες, πιο εύχρηστες και
πιο αποτελεσματικές στρατηγικές.
Οι δύο επομένως στρατηγικές, άμεση ανάκληση και παραγωγή πράξης,
πολλαπλασιασμού είναι οι κυρίαρχες διαδικασίες στους νοερούς πολλαπλασιασμούς.
Πιο συγκεκριμένα, στην πράξη 3Χ10 οι μαθητές γνωρίζουν σχεδόν στο σύνολό
τους (35μ., 85%) το γινόμενο και χρησιμοποιούν την άμεση ανάκληση. Τρεις μαθητές
(7%) επιχειρούν να βρουν το γινόμενο με παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού (10Χ3
ή 1Χ10, 2Χ10, 3Χ10 ή 3Χ1=3, 3Χ10=) ενώ τρεις ακόμα (7%) χρησιμοποιούν την
επαναλαμβανόμενη πρόσθεση (10+10+10= ).
Οι μισοί μαθητές (21μ., 51%) φαίνεται να γνωρίζουν απέξω το γινόμενο 6Χ3.
Έτσι, χρησιμοποιούν την άμεση ανάκληση για να βρουν το αποτέλεσμα. Το 35% των
μαθητών δοκιμάζει να βρει το γινόμενο με παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού και
το 7% με επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. Σε αυτήν την πράξη ένας μαθητής (2%)
έδωσε τυχαία απάντηση, ενώ ένας (2%) δεν απάντησε καθόλου.
Η πλειοψηφία των μαθητών (30μ., 73%) χρησιμοποιεί την άμεση ανάκληση για
να βρει το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 5Χ4. Το 17% των μαθητών καταφεύγει
στην παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού και το 5% στην επαναλαμβανόμενη
πρόσθεση. Ένας μαθητής (2%) ακόμα έδωσε τυχαία απάντηση, ενώ ένας (2%) δεν
απάντησε καθόλου.
Στην πράξη 7Χ8 η κυρίαρχη στρατηγική που χρησιμοποιούν οι μαθητές είναι η
παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού (25μ., 61%). Ακολουθεί η άμεση ανάκληση
(11μ., 27%), η επαναλαμβανόμενη πρόσθεση (2μ., 5%) και η επαναλαμβανόμενη
πρόσθεση με δάχτυλα (2μ., 5%). Επίσης, 2 μαθητές (5%) δεν έδωσαν απάντηση.
Στην πράξη 8Χ9 η κυρίαρχη στρατηγική που χρησιμοποιούν οι μαθητές είναι και
εδώ η παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού (24μ., 59%). Ακολουθεί η άμεση
ανάκληση (14μ., 34%) και η επαναλαμβανόμενη πρόσθεση (1μ., 2%). Ένας μόνο
μαθητής (2%) δεν έδωσε απάντηση σε αυτήν την πράξη.
Ο πολλαπλασιασμός μονοψήφιου με διψήφιο (5Χ12) που κλίθηκαν οι μαθητές να
υπολογίσουν είναι πράξη που δεν υπάρχει στο γνωστό πίνακα της προπαίδειας. Έτσι
οι μαθητές έπρεπε να επικαλεστούν κάποια από τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει.
Οι πλειοψηφία των μαθητών (31μ., 80%) χρησιμοποίησε την παραγωγή πράξης
πολλαπλασιασμού. Π.χ. α) ανάκληση του αντίστροφου πολλαπλασιασμού: 12Χ5=60,
β) ανάκληση άλλων γινομένων:10Χ5=50, 2Χ5=10, 50+10=60, γ) ανάκληση άλλων
γινομένων και προσθέσεων:11Χ5=55, 55+5=60, δ) ανάκληση
προπαίδειας:
1Χ12=12, 2Χ12=24…..5Χ12= ). Και μία ξεχωριστή περίπτωση: 10Χ12=120,
120:2=60.
Στην ίδια πράξη τρεις μαθητές (7%) δοκίμασαν να βρουν το γινόμενο με
επαναλαμβανόμενες προσθέσεις (12+12…..), δύο (5%) έδωσαν τυχαία απάντηση και
ένας (2%) δεν απάντησε καθόλου.
Στην πράξη 7Χ16 η πλειοψηφία των μαθητών χρησιμοποίησε τη στρατηγική
παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού (29μ., 71%) και πιο συγκεκριμένα την
ανάκληση άλλων γινομένων (26μ., 63%). Μερικά παραδείγματα: α) Δύο
επιτυχημένοι υπολογισμοί: 5Χ16=80, 2Χ16=32, 80+32=112, 10Χ7=70, 6Χ7=42,
70+42=112, β) Δύο αποτυχημένοι υπολογισμοί: Κάθετος νοερός υπολογισμός:
7Χ6=42, 7Χ1=7,…….; και 7Χ11=77,…………;
Στην ίδια πράξη έξι μαθητές (15%) προσπάθησαν να φτάσουν στο ζητούμενο
γινόμενο με επαναλαμβανόμενες προσθέσεις του 7 ή του 16, ένας μαθητής (2%)
απάντησε τυχαία, ενώ πέντε μαθητές (12%) δεν απάντησαν.
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Όταν οι μαθητές κλίθηκαν να υπολογίσουν το γινόμενο διψήφιων αριθμών
(12Χ14) οι περισσότεροι απέτυχαν όπως είδαμε παραπάνω στην ανάλυση των
επιδόσεων (ποσοστό επιτυχίας 15%). Παρά το αποτέλεσμα, οι μαθητές προσπάθησαν
να βρουν το ζητούμενο γινόμενο χρησιμοποιώντας στρατηγικές. Η κυρίαρχη
στρατηγική που επέλεξαν είναι η παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού (24μ., 59%).
Μερικά παραδείγματα: α) Δύο επιτυχημένοι υπολογισμοί: 10Χ12=120, 4Χ12=48,
120+48=168 και 10Χ14=140, 2Χ14=28, 140+28=168, β) Ο πιο συνηθισμένος τρόπος
υπολογισμού των μαθητών που τους οδήγησε σε λανθασμένο αποτέλεσμα ήταν ο
κάθετος νοερός υπολογισμός (2Χ4=8, 10Χ10=100, 100+8=108). Εδώ διαπιστώνεται,
ότι όταν οι μαθητές δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν άμεσα κάποιο γνωστό
γινόμενο από τον πίνακα της προπαίδειας, καταφεύγουν στον γραπτό τρόπο κάθετης
επίλυσης πολλαπλασιασμού θεωρώντας το μερικό γινόμενο ως γινόμενο της πράξης.
Η άποψή τους μάλιστα αυτή είναι ισχυρή καθώς και τη συναντάμε σε πολλές
περιπτώσεις, αλλά και οι μαθητές επέμεναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για την
ορθότητα του αποτελέσματα σε παρατηρήσεις του ερευνητή για την επιβεβαίωση του
γινομένου.
Στην ίδια πράξη τέσσερις μαθητές (10%) δοκίμασαν να υπολογίσουν το γινόμενο
με επαναλαμβανόμενες προσθέσεις (14+14…..), ένας (2%) προσπάθησε με δάχτυλα,
τρεις (7%) απάντησαν τυχαία, ενώ τέλος εννιά (22%) δήλωσαν ότι είναι αδύνατον να
βρουν το αποτέλεσμα.
8.6 Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ Ν.
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Άμεση Ανάκληση

96%
61%

Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού
Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση
Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση με
δάχτυλα ή αντικείμενα

29%
0%

ΓΡΑΦΗΜΑ 13

Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος (Γ.13) διαπιστώνονται τα εξής:
¾ Οι μαθητές, όταν χρησιμοποιούν την άμεση ανάκληση, επιτυγχάνουν σχεδόν
πάντα (ποσοστό επιτυχίας 96%). Αυτό συμβαίνει κυρίως στον υπολογισμό
πολλαπλασιασμών από την προπαίδεια με μικρούς αριθμούς (6Χ3, 5Χ4) και
με το δέκα (3Χ10).
¾ Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις σύνθετες στρατηγικές (παραγωγή πράξης
πολλαπλασιασμού) σε μεγάλο βαθμό (160 υπολογισμοί) όταν δυσκολεύονται
να απαντήσουν άμεσα. Αυτό συμβαίνει, όταν καλούνται να βρουν το
γινόμενο πολλαπλασιασμών με έναν ή δύο όρους διψήφιο αριθμό (5Χ12,
7Χ16, 12Χ14) και πολλαπλασιασμών με μεγάλους αριθμούς (7Χ8, 8Χ9).Ο
βαθμός επιτυχίας των υπολογισμών με τη χρήση αυτών των στρατηγικών
ανέρχεται στο 61%. Οι αποτυχημένοι υπολογισμοί ανέρχονται στο 39%.
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¾ Οι μαθητές φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει τις επαναλαμβανόμενες
προσθαφαιρέσεις για να υπολογίσουν το ζητούμενο γινόμενο (μόλις 21
υπολογισμοί). Από αυτούς επιτυχημένοι είναι μόνο το 29%, ενώ
αποτυχημένοι το 71%. Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους: α) Οι
μαθητές γνωρίζουν απέξω πολλά γινόμενα από τον πίνακα της προπαίδειας,
β) Οι πράξεις που κλίθηκαν να υπολογίσουν νοερά απαιτούν πολλά βήματα
απαρίθμησης.
¾ Οι μαθητές δε χρησιμοποιούν πλέον καθόλου τις επαναλαμβανόμενες
προσθαφαιρέσεις
με
δάχτυλα
ή
αντικείμενα
στους
νοερούς
πολλαπλασιασμούς. Σημειώθηκαν μόνο δύο προσπάθειες και αυτές
αποτυχημένες.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι οι μαθητές στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς έδειξαν μεγάλη ευελιξία, καθώς χρησιμοποίησαν μεγάλη ποικιλία
από στρατηγικές επιδιώκοντας πάντα να φτάσουν στο σωστό αποτέλεσμα. Μπορεί οι
προσπάθειές τους να μην είχαν πάντα επιτυχία, αλλά έδειξαν ότι είναι ικανοί να
χρησιμοποιούν γνωστά γινόμενα, γνωστά αθροίσματα και διαφορές, και γενικά να
εναλλάσσουν τις διαδικασίες ανάλογα με τη δυσκολία της πράξης.
8.7 Παρουσίαση και ανάλυση των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές
διαιρέσεις
ΓΡΑΦΗΜΑ 14

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
12:3

70:10

50:5

28:4

36:3

42:6

88:11

Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση με δάχτυλα ή αντικείμενα
Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση
Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού
Άμεση ανάκληση

Παρατηρώντας τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος (Γ.14) διαπιστώνεται ότι
στις νοερές διαιρέσεις οι μαθητές χρησιμοποιούν όλες τις στρατηγικές. Παρατηρείται
δε, μια αρκετά μεγάλη διασπορά των ποσοστών των διαδικασιών. Η διαδικασία
ανάκλησης κυριαρχεί στις διαιρέσεις δεκάδων (70:10, 88:11) και στη διαίρεση
δεκάδας με μονοψήφιο (50:5). Στις υπόλοιπες διαιρέσεις οι μαθητές ως επί το
πλείστον επιλέγουν την παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού (36:3 68%, 28:4 66%,
42:6 51%, 12:3 50%) και πιο συγκεκριμένα την ανάκληση της αντίστροφης πράξης
του πολλαπλασιασμού. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία αυτών των μαθητών στο να
εκτελούν διαιρέσεις εξαρτάται από την καλή γνώση της προπαίδειας.
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Σε όλες τις πράξεις παρατηρούνται μικρές μεν, αλλά σταθερές προσπάθειες
υπολογισμού με τη χρήση επαναλαμβανόμενων προσθαφαιρέσεων. Παρατηρείται
επίσης ένα σταθερό μικρό ποσοστό μαθητών (5-15%) που δεν επιλέγουν καμία
στρατηγική και προτιμούν να δίνουν τυχαίες απαντήσεις.
Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των στρατηγικών των μαθητών για
κάθε μία διαίρεση που κλίθηκαν να υπολογίσουν νοερά.
Στην πράξη 12:3 οι μισοί μαθητές χρησιμοποιούν ως κυρίαρχη διαδικασία την
παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού (20μ., 50%) και πιο συγκεκριμένα την
ανάκληση του αντίστροφου πολλαπλασιασμού (4Χ3) για να βρουν το πηλίκο της
διαίρεσης. Με άμεση ανάκληση απαντούν οκτώ μαθητές (20%), δύο υπολογίζουν με
επαναλαμβανόμενες προσθαφαιρέσεις και έξι (15%) με επαναλαμβανόμενες
αφαιρέσεις με νοερά αντικείμενα. Οι μαθητές αυτοί σχηματίζουν μία νοερή
παράσταση (π.χ. παιδιά-καραμέλες) και στη συνέχεια κάνουν συνεχόμενες
αφαιρέσεις (μοιράζουν): 12-3-3-3-3. Στην πράξη αυτή δύο μαθητές δίνουν τυχαία
απάντηση (5%) και δύο δεν απαντούν.
Στην πράξη 70:10 κυρίαρχη στρατηγική είναι η άμεση ανάκληση (18μ., 44%). Οι
μαθητές απαντούν εδώ άμεσα δηλώνοντας ότι γνωρίζουν απέξω το πηλίκο. Το 37%
των μαθητών χρησιμοποιούν την παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού και πιο
συγκεκριμένα το 32% την ανάκληση του αντίστροφου πολλαπλασιασμού (7Χ10).
Ένας μαθητής (2%) ανακαλεί το γινόμενο 7Χ1 για να υπολογίσει το πηλίκο και ένας
την αφαίρεση 70-30. Με επαναλαμβανόμενη πρόσθεση (10+10+10…) υπολογίζει
ένας μαθητής και με επαναλαμβανόμενη πρόσθεση με νοερά αντικείμενα άλλος ένας.
Τέλος, έξι μαθητές (15%) δηλώνουν τυχαία πηλίκα.
Στην πράξη 50:5 διακρίνονται δύο ομάδες μαθητών. Η πρώτη (19μ., 46%)
ανακαλεί άμεσα το πηλίκο, ενώ η δεύτερη (13μ., 32%) το αντίστροφο γινόμενο
(10Χ5). Ένας μαθητής υπολογίζει με βάση γνωστή διαφορά (50-10), δύο (5%) με
επαναλαμβανόμενες προσθαφαιρέσεις (5+5+5… και 50-5-5-5…..) και ένας με νοερά
αντικείμενα. Τέλος, τέσσερις (10%) μαθητές δίνουν τυχαία απάντηση, ενώ ένας
καμία.
Στην πράξη 28:4 παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των επιλογών των μαθητών είναι
μοιρασμένα σε όλες τις κατηγορίες των στρατηγικών. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε
ότι ήταν αναμενόμενο, καθώς η αντίστροφη πράξη είναι πολλαπλασιασμός γνωστός
από τον πίνακα της προπαίδειας. Έτσι θα περιμέναμε οι περισσότεροι μαθητές να
χρησιμοποιήσουν αν όχι την άμεση ανάκληση τουλάχιστον το αντίστροφο γινόμενο.
Τα δεδομένα του πίνακα 21 δείχνουν ότι μόνο ένα 10% των μαθητών έκανε άμεση
ανάκληση του πηλίκου, ενώ το 37% ανάκληση του αντίστροφου γινομένου. Το 12%
των μαθητών ανακάλεσε από τη μνήμη του γνωστά γινόμενα και στη συνέχεια έκανε
προσθέσεις για να φτάσει στο αποτέλεσμα Μερικά παραδείγματα επιτυχημένων
υπολογισμών είναι τα εξής: 5Χ4=20, 2Χ4=8, πηλίκο:7 και 5Χ4=20, 6Χ4=24,
24+4=28, πηλίκο:7). Επίσης ένα 12% έκανε ανάκληση της προπαίδειας του 5 (1Χ5,
2Χ5…..), ενώ δύο μαθητές στην προσπάθειά τους να ξεκινήσουν τον υπολογισμό
τους επέλεξαν γνωστές προσθαφαιρέσεις χωρίς όμως να κατορθώσουν να συνεχίσουν
το συλλογισμό τους (2+8=10,…; και 28-4…..;).
Στις επαναλαμβανόμενες προσθαφαιρέσεις παρατηρούμε έναν μαθητή (2%) να
προσθέτει το 4 (4+4+4…) και τέσσερις (10%) να κάνουν αφαιρέσεις με δάχτυλα ή με
αντικείμενα. Τέλος, πέντε μαθητές δηλώνουν αδυναμία να υπολογίσουν και τέσσερις
(10%) από αυτούς απαντούν τυχαία, ενώ ένας καθόλου.
Στην πράξη 36:3 παρατηρούμε ότι οι μαθητές επιδεικνύουν μεγάλη ευελιξία
καθώς η διαίρεση που κλίθηκαν να υπολογίσουν νοερά είναι αντίστροφη πράξη
γινομένου εκτός του πίνακα της γνωστής προπαίδειας. Η καταγραφή των
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στρατηγικών των μαθητών εδώ έδειξε μια μεγάλη ποικιλία διαδικασιών που
ακολουθούν οι μαθητές ιδιαίτερα όταν κάνουν ανάκληση γινομένων και
προσθαφαιρέσεων (16μ., 39%). Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα: α) 10X3=30,
30+3+3=36, β) 10Χ3=30, 11Χ3=33, 12Χ3=36, γ)10Χ3=30, 2Χ3=6, 10+2=12,
δ)11Χ3=33, 12Χ3=36. Από τα παραδείγματα αυτά συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές
υπολογίζουν χρησιμοποιώντας το γινόμενο του 10 και σε μία περίπτωση του 11.
Μία δεύτερη ομάδα μαθητών (7μ., 17%) κάνει ανάκληση του αντίστροφου
γινομένου (12Χ3), τέσσερις μαθητές (10%) ανακαλούν την προπαίδεια του 3 (1Χ3,
2Χ3…..), ένας ανακαλεί γνωστή πρόσθεση χωρίς να συνεχίζει το συλλογισμό του
(20+3,….;), ενώ μόνο ένας δηλώνει ότι γνωρίζει απ’ έξω το πηλίκο. Τρεις μαθητές
(7%) υπολογίζουν με επαναλαμβανόμενες προσθαφαιρέσεις (3+3+3… και 36-1010…) και τρεις με δάχτυλα ή επαναλαμβανόμενες αφαιρέσεις με αντικείμενα (36-3-33….). Τέλος, έξι μαθητές αδυνατούν να υπολογίσουν και δηλώνουν οι μεν πέντε
(12%) τυχαίο αριθμό ο δε ένας (2%) καμία απάντηση.
Στην πράξη 42:6 το 32% των μαθητών ανακαλεί το αντίστροφο γινόμενο (7Χ6),
το 17% απαντά άμεσα και το 10% επικαλείται άλλα γνωστά γινόμενα. π.χ. α)
8Χ6=48, 48-6=42, β) 6Χ5=30, 6Χ6=36, 36+6=42, γ) 5Χ6=30, 2Χ6=12.
Επίσης, το 7% ανακαλεί την προπαίδεια του 6 (1Χ6, 2Χ6,….) και το 2% γνωστή
πρόσθεση χωρίς όμως συνέχεια (42+2,…;). Με επαναλαμβανόμενη πρόσθεση
υπολογίζει το 5% (6+6+6…) και με δάχτυλα ή αντικείμενα επίσης το 5%. Το
ποσοστό των μαθητών που δίνουν τυχαία απάντηση ανέρχεται στο 15%, ενώ το 7%
δεν απαντά. Το ποσοστό των μαθητών που δεν υπολογίζουν με καμία στρατηγική
(22%) θεωρείται σημαντικό αν λάβουμε υπόψη ότι το αντίστροφο γινόμενο της
διαίρεσης αυτής προέρχεται από το γνωστό πίνακα της προπαίδειας που το έχουν
διδαχθεί επανειλημμένα οι μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να
συγκρατούν στη μακροχρόνια μνήμη του γινόμενα μεγάλων αριθμών.
Στην πράξη 88:11 σχεδόν οι μισοί μαθητές (19μ., 46%) απαντούν άμεσα
δηλώνοντας ότι το πηλίκο τους είναι γνωστό. Οκτώ επίσης μαθητές (20%) κάνουν
ανάκληση του αντίστροφου γινομένου (8Χ11 ή 11Χ8), δύο (5%) χρησιμοποιούν
επιτυχημένα άλλα γνωστά γινόμενα (10Χ8=80, 11Χ8=88 και 10Χ8=80, 8Χ9=72, 8072=8), ενώ δύο (5%) προσπαθούν να υπολογίσουν με βάση γνωστές αφαιρέσεις (8040,…; και 88-10,…;) αποτυγχάνοντας όμως να συνεχίσουν τη σκέψη τους. Δύο
μαθητές (5%) υπολογίζουν με επαναλαμβανόμενες προσθέσεις του 11 (11+11+11…)
και δύο με αντικείμενα (νοερή παράσταση). Τέλος, έξι μαθητές (15%) δίνουν τυχαίες
απαντήσεις και ένας (2%) δεν απαντά.
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8.8 Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές
διαιρέσεις
ΓΡΑΦΗΜΑ 15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Ν. ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Άμεση ανάκληση

83%

Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού

81%

Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση με
δάχτυλα ή αντικείμενα
Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση

50%
38%

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα (Π.10) διαπιστώνονται τα εξής:
¾ Το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών στην άμεση ανάκληση είναι πολύ μεγάλο
(83%). Ωστόσο παρατηρείται ότι οι μαθητές στο 17% των υπολογισμών τους
έχουν εσφαλμένη αντίληψη του πηλίκου και το δηλώνουν ως σωστό με
βεβαιότητα.
¾ Η κυρίαρχη στρατηγική των μαθητών στις νοερές διαιρέσεις είναι η
παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού (138 υπολογισμοί) και πιο
συγκεκριμένα η ανάκληση του αντίστροφου γινομένου (88 υπολογισμοί). Η
επιτυχία των μαθητών όταν χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία είναι πολύ
μεγάλη και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίγνωση του πίνακα της
προπαίδειας. Οι μαθητές μόνο σε 26 υπολογισμούς (19%) δεν έφτασαν στο
σωστό αποτέλεσμα.
¾ Πολύ λίγες φορές οι μαθητές επιλέγουν τη χρήση επαναλαμβανόμενων
προσθαφαιρέσεων (13 υπολογισμοί) και όταν τη χρησιμοποιούν συνήθως
αποτυγχάνουν (ποσοστό αποτυχίας 62%).
¾ Λίγοι είναι και οι υπολογισμοί που καταγράφηκαν με τη χρήση
προσθαφαιρέσεων με δάχτυλα ή αντικείμενα (18 υπολογισμοί). Η επιτυχία
αυτής της διαδικασίας ανέρχεται στο 50%, όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι πέντε από τις εννέα επιτυχημένες προσπάθειες αφορούν την πράξη 12:3,
όπου ήταν σχετικά εύκολο για τους μαθητές να σχηματίσουν νοερή
παράσταση και να κάνουν διαδοχικές αφαιρέσεις, καθώς το πηλίκο είναι
μικρός μονοψήφιος αριθμός.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι οι μαθητές που γνωρίζουν καλά την
προπαίδεια, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα γινόμενα ανάλογα με τη
δυσκολία της διαίρεσης για να υπολογίσουν το ζητούμενο πηλίκο. Αντίθετα οι
μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απομνημόνευση της προπαίδειας
καταφεύγουν στη χρήση προσθαφαιρέσεων ή νοερών παραστάσεων, όπου όμως
συνήθως αποτυγχάνουν, καθώς η σειρά των πράξεων είναι μεγάλη σε αυτού του
είδους των διαιρέσεων. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνει τη διδακτική αρχή για τη
διδασκαλία της διαίρεσης, ότι οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να ανακαλούν
γινόμενα από τον πίνακα της προπαίδειας πριν διδαχθούν τη διαίρεση, έτσι ώστε να
είναι και πιο αποτελεσματικοί, αλλά και πιο ευέλικτοι.
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9. Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΕΡΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
9.1 Ο βαθμός ευελιξίας των μαθητών
Η ευελιξία των μαθητών στους νοερούς αναπτύσσεται περισσότερο στις δύσκολες
πράξεις, όπου δεν μπορούν να δώσουν άμεση απάντηση. Οι πράξεις αυτές αποτελούν
ουσιαστικά το κριτήριο της ευελιξίας αλλά και της αποτελεσματικότητας των
μαθητών, καθώς μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι μαθητές είναι
ικανοί να χρησιμοποιούν γνωστές πράξεις με επιτυχία ή όχι για να φτάνουν στο
ζητούμενο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Έτσι, για την κατηγοριοποίηση των
μαθητών ως προς την ευελιξία τους μετρήθηκαν οι στρατηγικές που
χρησιμοποιήθηκαν και έδωσαν σωστή απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε
κατά πόσον οι μαθητές εναλλάσσουν στρατηγικές ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας
και το είδος της πράξης.
Οι πράξεις που επιλέχθηκαν ως κριτήριο για τη μέτρηση της ευελιξίας είναι: α)
Για τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις: 58+16, 56+15, 42+58, 60-25, 48-26 και 43-17,
β) Για τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις: 7Χ8, 8Χ9, 5Χ12, 28:4, 36:3, 42:6.
Στη συνέχεια καταγράφηκαν οι επιλογές των στρατηγικών των μαθητών στις
παραπάνω πράξεις (3 για κάθε πράξη) και διαπιστώθηκε σε ποιο βαθμό οι μαθητές
εναλλάσσουν τις στρατηγικές τους.
Σύμφωνα με τον αριθμό των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν οι μαθητές
χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες:
1. Ευέλικτοι μαθητές (4-6 στρατηγικές)
2. Μη ευέλικτοι μαθητές (1-3 στρατηγικές)
Για τη μέτρηση της ευελιξίας ξεχωριστά για τις προσθέσεις και αφαιρέσεις και
ξεχωριστά για τους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, ευέλικτοι μαθητές
χαρακτηρίστηκαν οι μαθητές που χρησιμοποίησαν 3 και 4 στρατηγικές στις 6 πράξεις
και μη ευέλικτοι αυτοί που χρησιμοποίησαν 1 και 2 στρατηγικές στον ίδιο αριθμό
πράξεων.
9.2 Η ευελιξία των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς
Ο βαθμός ευελιξίας των μαθητών στους νοερούς
υπολογισμούς

Ευέλικτοι μαθητές
34%

Μη ευέλικτοι
μαθητές
66%

Γράφημα 16
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Όπως διαπιστώνεται το 66% των μαθητών χαρακτηρίζονται ως «μη ευέλικτοι»,
μια και χρησιμοποίησαν λίγες στρατηγικές (1,2,3) για να υπολογίσουν σωστά τις
πράξεις. Αυτοί οι μαθητές είναι συνήθως προσκολλημένοι στη νοερή αναπαράσταση
του γραπτού αλγόριθμου και η συνηθισμένη στρατηγική που ακολουθούν είναι ο
διαχωρισμός δεκάδων μονάδων από δεξιά (μονάδες) προς τα αριστερά (δεκάδες).
Το 34% των μαθητών παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία, καθώς χρησιμοποιεί
τέσσερις, πέντε ή ακόμα και έξι στρατηγικές στις δώδεκα πράξεις. Οι μαθητές αυτοί
άλλαζαν τις στρατηγικές τους ανάλογα με το είδος και το βαθμό δυσκολίας της
πράξης. Χαρακτηριστικό τους είναι ακόμα, ότι επιλέγουν σύνθετες και προωθημένες
στρατηγικές τόσο πιο συχνά, όσο πιο μεγάλος είναι και ο βαθμός δυσκολίας της
πράξης.
9.3 Η ευελιξία των μαθητών ανά ζεύγη πράξεων
(Προσθέσεις, Αφαιρέσεις-Πολλαπλασιασμοί, Διαιρέσεις)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82,9%
65,9%

34,1%
17,1%

Προσθέσεις-Αφαιρέσεις
Μη ευέλικτοι μαθητές

Πολλαπλασιασμοί-Διαιρέσεις
Ευέλικτοι μαθητές

ΓΡΑΦΗΜΑ 17

Σύμφωνα με τη κωδικοποίηση της ευελιξίας των μαθητών στους νοερούς
υπολογισμούς, όπως περιγράφηκε παραπάνω, παρατηρήθηκε διαφορά στα ποσοστά
ευελιξίας των μαθητών στις δύο ομάδες πράξεων.
Στις προσθέσεις και αφαιρέσεις το 82,9% παρουσιάζει μικρή ευελιξία, ενώ μόλις
το 17,1% αυτών είναι ευέλικτοι επιλέγοντας πολλές στρατηγικές. Στους
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64% για τους μη
ευέλικτους και 34% για τους ευέλικτους.
Η μεγάλη αυτή διαφορά έγκειται στο ότι οι προσθέσεις και αφαιρέσεις
παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό δυσκολίας απ’ ότι οι πολλαπλασιασμοί και οι
διαιρέσεις. Ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτού του είδους oι πράξεις ενδείκνυνται για
τη νοερή αναπαράσταση του γραπτού αλγόριθμου και έτσι πολλοί μαθητές επιλέγουν
αυτή τη στρατηγική, καθώς νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά χρησιμοποιώντας τον
τρόπο που γνωρίζουν καλά. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές του
δείγματος δεν έχουν διδαχθεί εκτεταμένα το γραπτό αλγόριθμο, σύμφωνα πάντα με το
βιβλίο «Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής». Αυτό σημαίνει ότι είναι
επηρεασμένοι από τους γονείς, οι οποίοι, καλόπιστα, επιμένουν πολλές φορές στο
σπίτι στην καθημερινή εξάσκηση των παιδιών στον γραπτό τρόπο επίλυσης,
αγνοώντας τις δυνατότητες και τις γνώσεις των μικρών παιδιών.
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Αντίθετα στους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, όπου παρατηρείται
μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας, οι μαθητές χρησιμοποιούν πιο προωθημένες
στρατηγικές, όπως η χρήση άλλων γινομένων και προσθαφαιρέσεων.
Αναλύοντας στατιστικά την ευελιξία των μαθητών στις δύο ομάδες πράξεων με
τον έλεγχο Χ2 , δεν παρατηρείται να υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα στην ευελιξία
των μαθητών στις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις και την ευελιξία των μαθητών
στους νοερούς πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις (ακριβής έλεγχος Fisher απλής
ουράς p=0,205).
9.4 Επίδοση και ευελιξία
ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Ποσοστά επιτυχίας των ευέλικτων και των μη ευέλικτων μαθητών
Καλή επίδοση Μέτρια επίδοση
Κακή επίδοση
29,3%
4,9%
0,0%
Ευέλικτοι μαθητές
24,4%
24,4%
17,0%
Μη ευέλικτοι μαθητές
53,7%
29,3%
17,0%
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
34,2%
65,8%
100,0%

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της σύγκρισης των ποσοστών ευελιξίας και
επίδοσης των μαθητών (Πίνακας 11) μπορούμε να πούμε, ότι οι περισσότεροι
μαθητές που χαρακτηρίστηκαν ως ευέλικτοι (34,2%) σημείωσαν καλή επίδοση
(29,3%), ελάχιστοι μέτρια επίδοση (4,9%) και κανένας κακή επίδοση. Αυτό σημαίνει,
ότι οι μαθητές που έχουν την ικανότητα να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν
πολλές στρατηγικές στους νοερούς υπολογισμούς κατά κανόνα επιτυγχάνουν.
Οι μαθητές, που συνήθως εμπιστεύονται λίγες στρατηγικές (συνήθως μία για κάθε
ζεύγος πράξεων, προσθέσεις-αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς- διαιρέσεις) και
χαρακτηρίστηκαν ως μη ευέλικτοι (65,8%) παρουσίασαν διακυμάνσεις ως προς την
επίδοσή τους. Το ποσοστό αυτών των μαθητών μοιράζεται σχεδόν εξίσου στις τρεις
κατηγορίες επίδοσης (καλή: 24,4%, μέτρια: 24,4%, κακή 17%). Αυτό σημαίνει, ότι οι
μη ευέλικτοι μαθητές, όταν δεν μπορούν να υπολογίσουν με την αγαπημένη τους
στρατηγική, συχνά αποτυγχάνουν. Αδυνατούν να καταφύγουν σε διαφορετική
στρατηγική, είτε μη γνωρίζοντας, είτε μη μπορώντας να την κατασκευάσουν.
Ελέγχοντας στη συνέχεια στατιστικά τη σχέση μεταξύ ευελιξίας και επίδοσης των
μαθητών διαπιστώνεται να υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσά τους (Χ2 = 9,331,
df = 2, p = 0,009). Αυτό σημαίνει, ότι οι μαθητές που είναι αποτελεσματικοί στους
νοερούς υπολογισμούς είναι συνήθως και ευέλικτοι. Αντίθετα οι μαθητές με χαμηλή
επίδοση είναι και μη ευέλικτοι, όπως φαίνεται και στον πίνακα 11. Η διαπίστωση
αυτή συμφωνεί και με τα πορίσματα ανάλογων ερευνών (Sowder, 1994, Heirdsfield,
& Cooper, 2002, Λεμονίδης, 2003).
9.5 Μελέτη περίπτωσης δύο μαθητριών
Η μελέτη περίπτωσης αφορά δύο μαθήτριες, τη Ζωή και την Ολυμπία, οι οποίες
σημείωσαν μεγάλο βαθμό επιτυχίας (αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας: 96% και 86%) σε
όλες τις πράξεις, αλλά έδειξαν διαφορετικό βαθμό ευελιξίας. Στις 12 πράξεις, που
εξετάζουμε, η Ζωή χρησιμοποίησε 7 στρατηγικές (4 για τις προσθέσεις και
αφαιρέσεις και 3 για τους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις), ενώ η Ολυμπία 3
στρατηγικές (1 για τις προσθέσεις και αφαιρέσεις και 2 για τους πολλαπλασιασμούς
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και διαιρέσεις). Έτσι, η Ζωή χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική και ευέλικτη, ενώ η
Ολυμπία ως αποτελεσματική και μη ευέλικτη.
Εξετάζοντας τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δύο μαθητριών παρατηρούμε
πολλές ομοιότητες. Και οι δύο μαθήτριες έχουν γονείς εκπαιδευτικούς (στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ολυμπίας, στη δευτεροβάθμια της Ζωής). Οι γονείς
βοηθούν τις μαθήτριες με τον ίδιο χρόνο στο σπίτι. Οι δύο μαθήτριες ασκούν πολλές
εξωσχολικές δραστηριότητες. Διαφορές παρατηρούμε στο κοινωνικό προφίλ των
μαθητριών στην τάξη. Η Ολυμπία ανήκει στους «δημοφιλείς» μαθητές της τάξης, ενώ
η Ζωή στους «αποκλεισμένους». Η Ολυμπία είναι ανοιχτή στους συμμαθητές της και
αγαπητή. Η Ζωή είναι συχνά κλεισμένη στον εαυτό της, είναι πολύ ευαίσθητη και
έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες (ασχολείται με τη ζωγραφική). Η Ολυμπία δηλώνει ότι
της αρέσουν πολύ τα μαθηματικά, ενώ η Ζωή δε δείχνει τον ίδιο ενθουσιασμό για το
μάθημα. Η στάση της για τα μαθηματικά είναι μάλλον ουδέτερη.
Η Ζωή στους υπολογισμούς της στις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις
χρησιμοποίησε τις στρατηγικές: «Διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων με υπολογισμό
πρώτα των δεκάδων και μετά των μονάδων (2.1)», «Διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων
με υπολογισμό πρώτα των μονάδων και μετά των δεκάδων (2.2)», «Υπολογισμός με
βάση τον 1ο όρο: 1ος όρος- μονάδες, δεκάδες 2ου όρου (3.1) » και
«Στρογγυλοποιήσεις: Αντιστάθμιση (4.1)». Στους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις
χρησιμοποίησε την «Άμεση Ανάκληση (1)», την «Παραγωγή πράξης
πολλαπλασιασμού: Ανάκληση άλλων γινομένων ή γινομένων και προσθαφαιρέσεων
(2.2)» και την «Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση (3)».
Παρατηρούμε ότι η Ζωή κατέχει ένα ευρύ φάσμα από στρατηγικές τις οποίες
εναλλάσσει ανάλογα με το είδος και το βαθμό δυσκολίας της πράξης. Από αυτές τις
μεθόδους, ο διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων με υπολογισμό πρώτα των δεκάδων και
μετά των μονάδων, η επιλογή των στρογγυλοποιήσεων, του υπολογισμού με βάση
τον πρώτο όρο και της παραγωγής πράξης πολλαπλασιασμού φανερώνουν, ότι η Ζωή
χαρακτηρίζεται από μεγάλο επίπεδο αριθμητισμού, κατανοεί σε μεγάλο βαθμό τη
λειτουργία των αριθμών, είναι ικανή να κάνει επιτυχείς εκτιμήσεις και δείχνει μεγάλη
ευχέρεια στη χρήση των αριθμών. Επίσης, η Ζωή κατέχει μία πολύ δυνατή αίσθηση
του αριθμού. Αυτό διαπιστώνεται από την ικανότητά της να υπολογίζει σωστά και με
την κλασική μέθοδο της νοερής αναπαράστασης του γραπτού αλγόριθμου
(Διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων με υπολογισμό πρώτα των μονάδων και μετά των
δεκάδων: 42+58: 8+2=10, 40+50=90, 90+10=100) και με πιο προωθημένες
στρατηγικές (π.χ. στρογγυλοποιήσεις: 60-25: 25+25=50, 50+10=60, 25+10=35). Στο
συγκεκριμένο υπολογισμό παρατηρούμε την ικανότητα της μαθήτριας να υπολογίζει
τη διαφορά με πρόσθεση.
Επίσης, χαρακτηριστικό της είναι ότι στην πλειοψηφία των προσθέσεων και
αφαιρέσεων υπολογίζει διαχωρίζοντας τις δεκάδες από τις μονάδες και στη συνέχεια,
σε αντίθεση με το γραπτό αλγόριθμο, μετράει πρώτα τις δεκάδες και μετά τις μονάδες
(58+16: 50+10=60, 8+6=14, 60+14=74). Αυτός ο τρόπος είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικός, καθώς η Ζωή είναι αλάνθαστη, όταν τον χρησιμοποιεί.
Σε πολλές περιπτώσεις η Ζωή έδινε γρήγορες και σωστές απαντήσεις, όταν η
πράξη της ήταν γνωστή (Άμεση Ανάκληση: 40+20, 70+30, 80-50, 63-40, 3Χ10, 6Χ3,
5Χ4, 7Χ8, 8Χ9, 70:10, 50:5, 36:3, 42:6, 88:11). Αυτό δείχνει τις μεγάλες της
δυνατότητες στην κατανόηση και τη λειτουργία των αριθμών. Η Ζωή ακόμα έχει την
ικανότητα να ανακαλεί γνωστές πράξεις και να τις χρησιμοποιεί, όταν δεν μπορεί να
δώσει άμεση απάντηση (π.χ. 12Χ14: 10Χ12=120, 4Χ12=48, 120+48=168).
Συμπερασματικά, πολλοί είναι εκείνοι οι παράγοντες που αποδεικνύουν τη
μεγάλη ευελιξία της Ζωής στους νοερούς υπολογισμούς. Χρησιμοποιεί
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αποτελεσματικές στρατηγικές, οι οποίες της επιτρέπουν να υπολογίζει με λίγη σκέψη.
Ο ισχυρός αριθμητισμός της υποστηρίζει άμεσα την αποτελεσματικότητα και την
ευελιξία της. Κατανοεί τη λειτουργία και των κλασικών και των πιο προωθημένων
και σύνθετων μεθόδων επίλυσης και αυτό τις δίνει το πλεονέκτημα να επιλέγει την
πιο κατάλληλη και πιο σύντομη μέθοδο, όταν καλείται να επιλύσει κάποιο πρόβλημα.
Οι υπολογισμοί της ήταν γρήγοροι, αποτελεσματικοί και αυτόματοι. Επομένως δε
χρειαζόταν να κουράζει τη σκέψη της κατά τη διάρκεια των υπολογισμών. Η Ζωή
χρησιμοποιεί αποτελεσματικές στρατηγικές για να βρει απαντήσεις εξοικονομώντας
ενέργεια.
Η Ζωή έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό της και είναι πάντα σίγουρη για την
ορθότητα των απαντήσεών της. Δηλώνει ότι αγαπάει πολύ τα μαθηματικά γιατί τα
βρίσκει εύκολα και έχει μεγάλη επιτυχία σ’ αυτά.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύονται και από την εικόνα που έχει σχηματίσει ο
δάσκαλός της από τα δύο χρόνια διδασκαλίας στην τάξη της.
Η Ολυμπία, όπως και η Ζωή, είχε μεγάλη επιτυχία στους νοερούς υπολογισμούς.
Η διαφορά της από τη Ζωή είναι, ότι για να υπολογίσει νοερά τις προσθέσεις και
αφαιρέσεις χρησιμοποιεί αποκλειστικά το διαχωρισμό δεκάδων-μονάδων ξεκινώντας
από τις μονάδες, στρατηγική που είναι η νοερή αναπαράσταση του γνωστού γραπτού
αλγόριθμου. Στους πολλαπλασιασμούς, όταν δεν μπορεί να βρει αμέσως το γινόμενο
(είναι πάρα πολύ καλή στην προπαίδεια) προσπαθεί να υπολογίσει με τον κάθετο
νοερό τρόπο, χωρίς αποτέλεσμα (5Χ12, 12Χ14). Στις διαιρέσεις χρησιμοποιεί τα
αντίστροφα γινόμενα με επιτυχία, εκτός από την περίπτωση που το πηλίκο είναι
διψήφιος αριθμός (36:3).
Οι επιλογές της φανερώνουν ότι έχει μειωμένη αντίληψη των λειτουργιών των
αριθμών, καθώς όταν η πράξη δεν την διευκόλυνε να υπολογίσει όπως με το χαρτί και
το μολύβι, αδυνατούσε να επιλέξει άλλη στρατηγική. Η συγκεκριμένη μαθήτρια
έδειξε έλλειψη ικανότητας εκτίμησης, έτσι ώστε να ελέγχει λογικά τα αποτελέσματά
της. Δήλωνε ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό, επειδή έτσι το δίνει η κάθετη νοερή
πράξη. Δηλαδή, έδειχνε περισσότερη εμπιστοσύνη στη μέθοδο, παρά σε μια λογική
εξήγηση που θα φανέρωνε εμπιστοσύνη στις υπολογιστικές της ικανότητες.
Η Ολυμπία ήταν γρήγορη και αποτελεσματική στους υπολογισμούς της, καθώς
ήταν σε θέση να ανακαλεί αμέσως πολλές αριθμητικές συνθήκες, ιδιαίτερα τα
γινόμενα της προπαίδειας. Αυτό φανερώνει την πολύ καλή εξάσκηση που κάνει στο
σπίτι, αλλά και την επιμονή των γονέων της για γρήγορες και αυτόματες απαντήσεις
(40+20, 70+30, 80-50, 3Χ10, 6Χ3, 5Χ4, 7Χ8, 8Χ9, 70:10, 50:5, 36:3, 42:6, 88:11).
Η ανάγκη της μαθήτριας για γρήγορες και σωστές απαντήσεις την οδήγησε στο
να γνωρίζει πολλές αριθμητικές συνθήκες και έτσι μπορεί άνετα να τις ανακαλεί
αυτόματα. Όμως, όταν δεν είναι δυνατή η άμεση ανάκληση σε πιο σύνθετα
προβλήματα, δεν είναι έτοιμη να σκεφτεί για να αναπτύξει άλλες αποτελεσματικές
στρατηγικές.
Η κυρίαρχη στρατηγική που επέλεγε (κάθετος νοερός υπολογισμός) φανερώνει
ότι η μαθήτρια αυτή δε χρησιμοποιεί δημιουργικά τη σκέψη της, αλλά ούτε και την
επιβαρύνει. Είναι προσκολλημένη σε μία μέθοδο, καθώς τη θεωρεί εύκολη σε
αντίθεση με τις άλλες που γνώρισε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Συμπερασματικά, παρόλο που και η Ζωή και η Ολυμπία ήταν πολύ
αποτελεσματικές στους νοερούς υπολογισμούς, οι επιλογές στρατηγικών που έκαναν
ήταν πολύ διαφορετικές . Η επιδίωξη της Ολυμπίας για γρήγορες και σωστές
απαντήσεις και η έλλειψη γνώσεων για πολλές αριθμητικές σχέσεις είχαν σαν
αποτέλεσμα να επιλέγει στους υπολογισμούς της τη μέθοδο που γνώριζε καλά και την
εμπιστευόταν. Η μικρή γνώση της για τις αριθμητικές σχέσεις την οδηγεί στο να μη
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χρησιμοποιεί πολύ τη σκέψη της στους νοερούς υπολογισμούς και η μικρή ικανότητα
που έδειξε για εκτιμήσεις, αριθμητισμό και γνώση της λειτουργίας των αριθμών τη
χαρακτηρίζουν ως μαθήτρια χαμηλής ευελιξίας. Παρόλα αυτά η Ολυμπία ήταν
αποτελεσματική στους περισσότερους υπολογισμούς. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο με
την οποία ήταν πολύ εξοικειωμένη. Η εμπιστοσύνη που έδειξε στη μέθοδό της
αντανακλά τον προσανατολισμό της προς τις υποδείξεις κυρίως των γονιών της,
καθώς στην τάξη ο δάσκαλος δεν επέμενε στον γραπτό αλγόριθμο, αλλά σε κάθε
ευκαιρία επιδίωκε στην παρουσίαση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι
μαθητές, σύμφωνα πάντα και με τις υποδείξεις του βιβλίου του δασκάλου για τα «Τα
μαθηματικά της φύσης και της ζωής» που διδάσκεται στο σχολείο.
10. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
10.1 Περιγραφή και ανάλυση των κοινωνικών παραγόντων
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 41 μαθητές και μαθήτριες (Ν=41) δύο
τμημάτων, που παρακολούθησαν κατά το σχολικό έτος 2004-2005 την Γ΄ τάξη στο 1ο
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Από αυτά 21 ήταν αγόρια (51,2%) και 20
κορίτσια (48,8%).
Όσο αφορά το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το 46,3% των μητέρων είναι
απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, το 31,7% μέσης εκπαίδευσης και το 22% βασικής
εκπαίδευσης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους πατέρες είναι: 41,5%, 43,9% και
14,6%. Το επάγγελμα που ασκούν οι μητέρες κατανέμεται ως εξής: 48,8% δημόσιες
υπάλληλοι, 26,8% οικοκυρές, 12,2% ιδιωτικές υπάλληλοι και 12,2% ελεύθερες
επαγγελματίες. Για τους πατέρες καταγράφηκαν τα εξής ποσοστά: 56,1% δημόσιοι
υπάλληλοι, 34,1% ελεύθεροι επαγγελματίες και 9,8% δημόσιοι υπάλληλοι.
Η βοήθεια των παιδιών στο σπίτι στις σχολικές εργασίες φαίνεται ότι είναι στην
ευθύνη της μητέρας. Το 48,8% δηλώνει ότι διαθέτει πολύ χρόνο για τη βοήθεια των
παιδιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους πατέρες είναι μόλις 24,4%.
Διασταυρώνοντας τις γραμματικές γνώσεις της μητέρας με του πατέρα βρίσκουμε
να υπάρχει συσχέτιση (Χ2 = 19,388, df = 4, σημαντικό στο επίπεδο του 0,01).
Αντίθετα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επαγγελμάτων των δύο γονέων (Χ2
=4,989, df = 4, p= 0,545). Δεν παρατηρείται επίσης συσχέτιση ανάμεσα στη βοήθεια
που προσφέρει ο πατέρας στα παιδιά με αυτή της μητέρας (ακριβής έλεγχος Fisher
απλής ουράς p=0,607)
Σύμφωνα με τα δεδομένα, που προέκυψαν από τον κοινωνιομετρικό πίνακα, το
34% των μαθητών χαρακτηρίζονται ως «αποδεκτοί», καθώς απέσπασαν περισσότερες
θετικές από αρνητικές προτιμήσεις των συμμαθητών τους, το 29,3% ως
«απορριπτέοι», καθώς οι αρνητικές προτιμήσεις αυτών ήταν περισσότερες από τις
θετικές, ως «αποκλεισμένοι» το 22%, που σημαίνει ότι δεν προτιμήθηκαν ούτε
απορρίφθηκαν από κανέναν συμμαθητή τους (καμία ψήφος θετική ή αρνητική).
Τέλος, το 14,6% των μαθητών χαρακτηρίζονται ως «δημοφιλείς», καθώς
συγκέντρωσαν μόνο θετικές προτιμήσεις.
Όσο αφορά τη στάση των μαθητών για τα Μαθηματικά, πάνω από τους μισούς
(56,1%) δήλωσαν ότι τους αρέσουν τα Μαθηματικά αρκετά ή πολύ, ενώ το 43,9%
δήλωσε ότι τους αρέσουν λίγο ή καθόλου.
Διασταυρώνοντας τις μεταβλητές «κοινωνική θέση των μαθητών στην τάξη» και
«στάση των μαθητών για τα μαθηματικά» διαπιστώνουμε ότι στατιστικά δεν υπάρχει
σημαντική συσχέτιση (Χ2=6,261, df=3, p=0,100) ανάμεσά τους.
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Τέλος, οι μαθητές που ασχολούνται με πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες είναι
27 (ποσοστό 65,9%). Οι υπόλοιποι 14 μαθητές (ποσοστό 34,1%) ή δεν ασκούν καμία
δραστηριότητα εκτός του σχολείου ή παρακολουθούν οι περισσότεροι από αυτούς
μόνο μαθήματα αγγλικών.
10.2 Συσχέτιση των κοινωνικών παραγόντων με την επίδοση και την ευελιξία
Οι αριθμητικές ικανότητες των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς, όπως
είδαμε παραπάνω, εξετάζονται σε δύο επίπεδα: επίδοση και ευελιξία. Στη συνέχεια,
εξετάζεται η πιθανή σχέση της επίδοσης και της ευελιξίας των μαθητών με καθένα
από τους εννέα κοινωνικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν τους μαθητές. Για το
σκοπό αυτό θα πραγματοποιήσουμε στατιστική ανάλυση διασποράς με ένα
παράγοντα και θα χρησιμοποιήσουμε το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis με
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,05.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Σύγκριση επίδοσης και ευελιξίας με τους κοινωνικούς παράγοντες
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα (Π.12) από τους δέκα
κοινωνικούς παράγοντες, ο παράγοντας ο οποίος σχετίζεται περισσότερο με τις
αριθμητικές ικανότητες των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς είναι η μόρφωση
της μητέρας. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών
και όσο αφορά την επίδοση και όσο αφορά την ευελιξία. Το αποτέλεσμα αυτό
συμφωνεί και με τα πορίσματα άλλων ερευνών (Λεμονίδης, Χατζηλιαμή , Κυρίδης,
Fuligni, 1997, Bos & Kuiper 1999, Papanastasiou, 2000, Middleton & Spanias, 1999;
Bos και Kuiper, 1999)
Επίσης, πολύ ισχυρός παράγοντας που επηρεάζει την επίδοση και την ευελιξία
των μαθητών φαίνεται ότι είναι η στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Οι
μαθητές, που δήλωσαν ότι τους αρέσουν τα μαθηματικά, σημείωσαν και υψηλή
επίδοση και υψηλή ευελιξία. Πολλοί ερευνητές τεκμηριώνουν με τα πορίσματά τους
αυτή τη διαπίστωση (Minato & Kamata, 1996 Shaughnessy et al., 1983 Bos και
Kuiper 1999)
Πιο αναλυτικά, από το στατιστικό έλεγχο της σχέσης ανάμεσα στην επίδοση και
τους κοινωνικούς παράγοντες προκύπτει:
I.
Δεν παρατηρείται να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο
φύλο και την επίδοση των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς (Χ2= 1,557,
df=2, p=0,459)
II. Υπήρξε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και των
δύο γονέων και της επίδοσης των παιδιών (Χ2= 15,611, df=2, p=0,000 για τον
πατέρα και Χ2= 8,809, df=2, p=0,012 για τη μητέρα). Όσο υψηλότερο είναι το
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μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της
επίδοσης των παιδιών.
III. Δεν παρατηρήθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του
επαγγέλματος της μητέρας και της επίδοσης των παιδιών (Χ2= 1,525, df=2,
p=0,466), ενώ αντίθετα, υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του
επαγγέλματος του πατέρα με την επίδοση των παιδιών (Χ2= 1,525, df=2,
p=0,466). Αυτό εξηγείται, αν λάβουμε υπόψη, ότι πολλοί από τους πατεράδες
δημοσίους υπαλλήλους, που είναι η πλειοψηφία, είναι εκπαιδευτικοί και
δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα (ελέγχουν) την πρόοδο των παιδιών, τρέφοντας
μεγάλες προσδοκίες για αυτά.
IV.
Η βοήθεια που προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους στο σπίτι στατιστικά δε
συσχετίζεται σημαντικά με την επίδοση των παιδιών (Χ2= 1,674, df=2,
p=0,433) για τον πατέρα και Χ2= 1,595, df=2, p=0,451 για τη μητέρα). Οι
γονείς, όταν ασχολούνται με τα παιδιά είτε δεν εξετάζουν τις ικανότητες των
παιδιών στους νοερούς υπολογισμούς, είτε τις αγνοούν τελείως. Είναι
συνηθισμένη η διασύνδεση της μαθηματικής ικανότητας των παιδιών με την
ικανότητά τους να υπολογίζουν σωστά με το χαρτί και το μολύβι. Με αυτόν
τον τρόπο ελέγχουν συνήθως οι γονείς (αλλά και συγγενείς και φίλοι) την
πρόοδο των παιδιών στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και πράξεων.
V.
Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική θέση
των μαθητών στην τάξη και στην επίδοσή τους στα μαθηματικά (Χ2= 2,327,
df=2, p=312). Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από τις παρατηρήσεις του
δασκάλου της τάξης-ερευνητή, σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί μαθητές που
κατέχουν μεγάλες αριθμητικές γνώσεις είναι συχνά σκεφτικοί, λιγομίλητοι και
απομονωμένοι από το κοινωνικό περιβάλλον της τάξης. Αντίθετα πολλοί
μαθητές οι οποίοι διακρίνονται σε άλλους τομείς (π.χ. σπορ) συγκεντρώνουν
τις προτιμήσεις των συμμαθητών τους.
VI.
Υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της στάσης των μαθητών για τα
μαθηματικά και της επίδοσης των παιδιών (Χ2= 12,811, df=2, p=0,002). Αυτό
σημαίνει, ότι οι μαθητές που τους αρέσουν τα μαθηματικά, παρουσιάζουν
καλή επίδοση στους νοερούς υπολογισμούς. Αντίθετα, όσα παιδιά δηλώνουν
ότι δεν αγαπούν τα μαθηματικά δεν τα καταφέρνουν καλά στους νοερούς
υπολογισμούς.
VII. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι δεν υπήρξε
σημαντική συσχέτιση μεταξύ των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των
μαθητών και της επίδοσης των παιδιών (Χ2= 3,145, df=2, p=0,208). Δεν έχει
σημασία, δηλαδή, αν οι μαθητές έχουν πολλά ενδιαφέροντα ή λίγα και αν τα
απογεύματα ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες (αγγλικά, Η/Υ, κλπ..) ή
δεν εξασκούν καμία δραστηριότητα με το να είναι καλοί στους νοερούς
υπολογισμούς.
Εξετάζοντας στατιστικά τη σχέση ανάμεσα στην ευελιξία και τους κοινωνικούς
παράγοντες διαπιστώνονται τα εξής:
I.

Υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου και της ευελιξία των
μαθητών (Χ2= 4,258, df=2, p=0,039). Αυτό σημαίνει, ότι σύμφωνα με τη
στατιστική ανάλυση, τα κορίτσια είναι πιο ευέλικτα από τα αγόρια στους
νοερούς υπολογισμούς (ποσοστό μεγάλης ευελιξίας: 24,4% για τα κορίτσια
και 9,8% για τα αγόρια). Από τη διαπίστωση αυτή γεννάται το ερώτημα, γιατί
τα κορίτσια είναι πιο ευέλικτα από τα αγόρια στους νοερούς υπολογισμούς;
Είναι ένα ερώτημα που τίθεται για περαιτέρω διερεύνηση. Καθώς η σύγκριση
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II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

με πορίσματα ανάλογων ερευνών παρουσιάζει αδυναμία, λόγω έλλειψης
σχετικής βιβλιογραφίας (μελέτη συσχέτισης μεταξύ ευελιξίας στους νοερούς
υπολογισμούς και φύλου των μαθητών ), πάντα με επιφύλαξη, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι το υπόβαθρο της διαφοροποίησης αυτής ίσως είναι βιολογικό,
ενισχυμένο με τη διαφοροποιημένη κοινωνική επίδραση. Η υπόθεση αυτή
στηρίζεται στις μελέτες πολλών ερευνητών (Hutt 1972, Nash 1973, Μπλούνας
1977, Cameron et all 1967, Πόρποδας 1996:92-93) για τις διαφορές των
φύλων στη γλωσσική ανάπτυξη. Οι διαφορές τις οποίες παραθέτει ο
ερευνητής στηριζόμενος σε σχετική βιβλιογραφία σχετικές με τη γλωσσική
ανάπτυξη, ίσως έχουν σχέση και με τις αριθμητικές ικανότητες των παιδιών
στους νοερούς υπολογισμούς. 32
Όσο αφορά το μορφωτικό επίπεδο των γονέων διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ευελιξία. Ιδιαίτερα το μορφωτικό
επίπεδο της μητέρας έχει άμεση σχέση με την ευελιξία των μαθητών στους
νοερούς υπολογισμούς (Χ2= 4,071, df=2, p=0,044). Το μορφωτικό επίπεδο
του πατέρα φαίνεται να σχετίζεται με την ευελιξία των παιδιών, αλλά όχι
στατιστικά σημαντικά (Χ2=3,565, df=2, p=0,059).
Εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην ευελιξία και το επάγγελμα των γονέων
διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του
επαγγέλματος των γονέων και της ευελιξίας των μαθητών (Χ2= 0,078, df=2,
p=0,780 για τον πατέρα και Χ2= 1,660, df=2, p=0,198 για τη μητέρα).
Από τα δεδομένα του πίνακα 11 γίνεται φανερό, ότι η βοήθεια των γονέων
στο σπίτι δε συσχετίζεται σημαντικά με την ευελιξία των μαθητών, όπως και
με την επίδοσή τους, όπως διατυπώθηκε παραπάνω (Χ2= 0,197, df=2, p=0,657
για τον πατέρα και Χ2= 1,417, df=2, p=0,234 για τη μητέρα).
Το κοινωνικό προφίλ των μαθητών στην τάξη δε σχετίζεται σημαντικά με την
ευελιξία των μαθητών (Χ2= 3,051, df=2, p=0,081).
Επίσης, οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών δεν παρατηρήθηκε να
συσχετίζονται σημαντικά με την ευελιξία των μαθητών (Χ2= 1,492, df=2,
p=0,222).
Στατιστικά, παρατηρείται να υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη
στάση των μαθητών για τα μαθηματικά και την ευελιξία στους νοερούς
υπολογισμούς (Χ2= 4,254, df=2, p=0,039). Αυτό σημαίνει, ότι οι μαθητές που
αγαπούν τα μαθηματικά κατέχουν μεγάλες αριθμητικές ικανότητες, οι οποίες
τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να επιλέγουν τις κατάλληλες
στρατηγικές για να επιλύουν σύντομα και σωστά τα προβλήματα.
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Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι τα κορίτσια υπερέχουν έναντι των αγοριών σ’ όλες τις
γλωσσικές δεξιότητες. Αναφέρεται ακόμα, ότι η υπεροχή των κοριτσιών όχι μόνο εμφανίζεται νωρίς,
αλλά και συνεχίζεται σ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης. Αν και οι διαφορές αυτές πολλές φορές δεν είναι
στατιστικά σημαντικές, ωστόσο παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Προσπαθώντας να
αιτιολογήσει τις διαφορές αυτές ανάμεσα στα φύλα η McCarty (Hutt, 1972) αναφέρει μερικούς λόγους
που βασίζονται στη μεγαλύτερη κοινωνική σχέση ανάμεσα στη μητέρα με την κόρη παρά στη μητέρα
με το γιο. Δηλαδή τα κορίτσια λόγω της ταύτισής τους με τη μητέρα, αισθάνονται ίσως μεγαλύτερη
ικανοποίηση να τη μιμούνται τόσο σ’ άλλες ενέργειες όσο και στο λόγο. Αντίθετα τα αγόρια
ενθαρρύνονται από το κοινωνικό περίγυρο να μην παίζουν κοντά στη μητέρα, με αποτέλεσμα να
υπάρχει μικρότερου βαθμού γλωσσική επικοινωνία μεταξύ μητέρας και αγοριού. Όμως κατά την
άποψη του Moore (Hutt, 1972), η γλωσσική υπεροχή των κοριτσιών οφείλεται στο ότι τα αγόρια
προτιμούν να ασχολούνται κυρίως με αντικείμενα, πράγμα το οποίο ενισχύει την ανάπτυξη των μη
γλωσσικών δεξιοτήτων, ενώ αντίθετα τα κορίτσια αρέσκονται στις διαπροσωπικές σχέσεις, πράγμα
που απαιτεί γλωσσική δεξιότητα (Πόρποδας, 1996:92-93).
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11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΕΡΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
11.1 Συμπεράσματα για την επίδοση των μαθητών
11.1.1 Συμπεράσματα για την επίδοση των μαθητών στις νοερές προσθέσεις και
αφαιρέσεις
Στις νοερές προσθέσεις οι μαθητές σημείωσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες (πάνω
από 66%). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές σημείωσαν μεγάλη επιτυχία (μεγαλύτερη
του 90%) στις προσθέσεις με δύο ή με μία δεκάδα (70+30, 40+20, 30+49). Το
ποσοστό επιτυχίας μειώνεται, αλλά παραμένει αρκετά υψηλό (κοντά στο 80%), στις
προσθέσεις με διψήφιους με άθροισμα δεκάδα και εκατοντάδα (35+45, 42+58).
Κοντά στο 70% είχαν επιτυχία οι μαθητές στην πρόσθεση χωρίς κρατούμενο και στις
προσθέσεις με κρατούμενο (58+16, 34+25, 56+15 ).
Από τη σύγκριση των πράξεων μεταξύ τους προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στην πρόσθεση με δεκάδες συμπλήρωμα της
εκατοντάδας (70+30) και των τεσσάρων προσθέσεων διψήφιων με κρατούμενο
(56+15, 58+16, 42+58, 35+45 ), μεταξύ της πρόσθεσης με δεκάδες (40+20) και των
προσθέσεων διψήφιων αριθμών με κρατούμενο (56+15, 58+16, 42+58, 35+45),
μεταξύ της πρόσθεσης με έναν όρο δεκάδα (30+49) με τις προσθέσεις με κρατούμενο
(56+15, 58+16, 42+58,) και μεταξύ των προσθέσεων με δεκάδες (70+30, 40+20,
30+49) και διψήφιων χωρίς κρατούμενο (34+25).
Στις νοερές αφαιρέσεις οι μαθητές σημείωσαν τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας
από όλες τις νοερές πράξεις που πραγματοποίησαν. Πιο συγκεκριμένα μόνο στην
αφαίρεση δεκάδων (80-50) σημείωσαν υψηλή επίδοση (85%). Μέτρια επίδοση
σημείωσαν στην αφαίρεση διψήφιων με διαφορά δεκάδα (76-56, 66%), ενώ στις
υπόλοιπες αφαιρέσεις με κρατούμενο ή χωρίς κρατούμενο οι μισοί μαθητές απέτυχαν
(ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 50%).
Συγκρίνοντας στατιστικά τα αποτελέσματα των μαθητών στις νοερές αφαιρέσεις
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην αφαίρεση δεκάδων (8050) και την αφαίρεση διψήφιων με κρατούμενο (43-17), μεταξύ της αφαίρεσης
δεκάδων (80-50) και των αφαιρέσεων με δεκάδα τον μειωτέο (60-25) ή τον
αφαιρετέο (63-40), μεταξύ της αφαίρεσης με δεκάδες (80-50) στις αφαιρέσεις με
διψήφιους χωρίς κρατούμενο (48-26, 76-56) και μεταξύ των αφαιρέσεων διψήφιων
αριθμών με κρατούμενο (43-17) και χωρίς κρατούμενο (48-26).
Από τη σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών ανάμεσα στις νοερές προσθέσεις
και αφαιρέσεις προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση
των μαθητών στις πράξεις «με έναν όρο δεκάδα» (30+49, 60-25) και στις πράξεις «με
κρατούμενο» (58+16, 43-17). Και στις δύο αυτές κατηγορίες πράξεων οι μαθητές
επιτυγχάνουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στις προσθέσεις από ότι στις αφαιρέσεις.
Τα πιο συχνά λάθη των μαθητών στις προσθέσεις και αφαιρέσεις αφορούσαν
κυρίως την παράληψη υπολογισμού του κρατούμενου, έπειτα τη λανθασμένη σειρά
υπολογισμού δεκάδων-μονάδων, την παράλειψη υπολογισμού δεκάδων ή μονάδων
και τέλος λάθη σε πράξεις κατά τη διάρκεια του υπολογισμού τους.
Συμπερασματικά, ο παράγοντας εκείνος που επηρεάζει πολύ τους μαθητές στον
επιτυχή υπολογισμό των νοερών προσθέσεων και αφαιρέσεων είναι η δεκάδα, η
εμφάνιση της οποίας στην πράξη της πρόσθεσης κυρίως τουλάχιστον μια φορά,
βοηθάει πολύ τους μαθητές να φτάσουν στο σωστό αποτέλεσμα. Όταν η δεκάδα
απουσιάζει, οι μαθητές δυσκολεύονται να υπολογίσουν σωστά ανεξάρτητα εάν η
πράξη είναι με κρατούμενο ή χωρίς κρατούμενο.
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11.1.2 Συμπεράσματα για την επίδοση των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς
και διαιρέσεις
Στους νοερούς πολλαπλασιασμούς οι μαθητές σημείωσαν απόλυτη επιτυχία
(100%) στον πολλαπλασιασμό από την προπαίδεια του 10 (3Χ10). Μεγάλο ποσοστό
επιτυχίας (γύρω στο 85%) πέτυχαν στους πολλαπλασιασμούς με πολλαπλασιαστέο
μικρό αριθμό (5Χ4, 6Χ3), ενώ παρατηρήθηκε ότι όσο ο πολλαπλασιαστέος
μεγαλώνει τόσο το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μειώνεται (7Χ8, 8Χ9, 7Χ16,
αντίστοιχα ποσοστά 68%, 59%, 32%). Στην περίπτωση που και οι δύο όροι του
πολλαπλασιασμού είναι διψήφιοι (12Χ14), οι μαθητές αποτυγχάνουν σχεδόν στο
σύνολό τους (15%)
Εξετάζοντας στατιστικά τη διαφορά των ποσοστών επιτυχίας ανάμεσα στους
πολλαπλασιασμούς με μικρό πολλαπλασιαστέο και μεγάλο πολλαπλασιαστέο
διαπιστώθηκε να υπάρχει σημαντική διαφορά.
Το χαρακτηριστικό της επίδοσης των μαθητών στις νοερές διαιρέσεις είναι ότι σε
όλα τα είδη των πράξεων προς αναζήτηση μονοψήφιου πηλίκου και στη διαίρεση με
πηλίκο δεκάδα οι μαθητές σημείωσαν περίπου την ίδια μέτρια επίδοση (από 60%
μέχρι 80%). Μόνο όταν το πηλίκο της διαίρεσης είναι διψήφιος αριθμός, όχι δεκάδα,
(36:3) τότε το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μειώνεται πολύ (46%).
Στις νοερές διαιρέσεις υπάρχει διαφορά στατιστικά σημαντική μόνο μεταξύ της
διαίρεσης με μονοψήφιο μικρό διαιρέτη (12:3) και αυτής με μονοψήφιο μεγάλο
διαιρέτη (42:6).
Από τη σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών ανάμεσα στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις παρατηρήθηκε να υπάρχει μεγάλη στατιστική
διαφορά στις πράξεις «με τον ένα όρο δεκάδα» (3Χ10, 50:5) και στις πράξεις «με
διψήφιο τον ένα όρο και διψήφιο αποτέλεσμα» (5Χ12, 36:3). Και στα δύο είδη των
πράξεων οι μαθητές σημείωσαν μεγαλύτερες επιδόσεις στους πολλαπλασιασμούς από
ότι στις νοερές διαιρέσεις.
Παρατηρώντας τα λάθη των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς και
διαιρέσεις διαπιστώθηκε ότι αυτά προέρχονται κυρίως από την ελλιπή γνώση των
γινομένων από τους πίνακες της προπαίδειας, που σημαίνει ότι όταν οι μαθητές
καλούνταν να ανακαλέσουν ένα γινόμενο της προπαίδειας για να παράγουν το
αποτέλεσμα στους πολλαπλασιασμούς ή το πηλίκο για στις διαιρέσεις, όταν δεν ήταν
σίγουροι για το γινόμενο έκαναν εύκολα λάθος στον υπολογισμό τους. Ένα άλλο
είδος λαθών των μαθητών αφορούσε την αποτυχημένη προσπάθειά τους να
υπολογίσουν νοερά τα γινόμενα ή τα πηλίκα με επαναλαμβανόμενες προσθέσεις ή
αφαιρέσεις. Η στρατηγική αυτή που είναι αποτελεσματική σε πράξεις με μικρά
αριθμητικά δεδομένα και τη χρησιμοποιούσαν αποτελεσματικά οι μαθητές στις
πρώτες τάξεις, εδώ φάνηκε να μην οδηγεί σε επιτυχημένα αποτελέσματα, καθώς τα
αριθμητικά δεδομένα είναι μεγάλα και η απαρίθμηση δύσκολη.
Συμπερασματικά από την έρευνα φάνηκε ότι ο παράγοντας που επηρεάζει
αποφασιστικά την επίδοση των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς και
διαιρέσεις είναι πρώτον η καλή γνώση της προπαίδειας και δεύτερον η ικανότητα των
μαθητών να χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση για να παράγουν το σωστό αποτέλεσμα.
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11.2 Συμπεράσματα για τις στρατηγικές των μαθητών
Οι μαθητές διαθέτουν πολλούς μηχανισμούς για να κάνουν τους μαθηματικούς
υπολογισμούς τους. Ανάλογα με την ποικιλία των στρατηγικών που χρησιμοποιούν
διακρίνονται σε ευέλικτους και μη ευέλικτους. Οι στρατηγικές που συνήθως
επιλέγουν, έχουν διαμορφωθεί από το εξωσχολικό περιβάλλον και άτυπα από το
σχολικό.
Η αποτύπωση των στρατηγικών των μαθητών (αναλυτική περιγραφή στο 8ο
κεφάλαιο) κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων και η ανάλυσή αυτών έδειξε
ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν αρκετά προωθημένες στρατηγικές όταν οι πράξεις δεν
είναι δυνατόν να απαντηθούν άμεσα. Στην έρευνα έγινε καταρχήν μια προσπάθεια
για καταγραφή των στρατηγικών των μαθητών ανεξάρτητα εάν οδήγησε σε σωστό
αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών
και τέλος ελέγχθηκε ο βαθμός εναλλαγής αυτών κατά τη διάρκεια των υπολογισμών
(ευελιξία).
11.2.1 Συμπεράσματα για τις στρατηγικές των μαθητών στις νοερές προσθέσεις και
αφαιρέσεις
Στις προσθέσεις οι πράξεις με δεκάδες (70+30, 40+20) ήταν εύκολες και πάνω
από τους μισούς μαθητές έδωσαν απάντηση με άμεση ανάκληση. Στις υπόλοιπες
πράξεις κυριαρχεί ο διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων (πάνω από 80%). Ο
«υπολογισμός με βάση τον πρώτο όρο» παρατηρήθηκε να χρησιμοποιείται με μικρά
ποσοστά (7%) κυρίως στις πράξεις με κρατούμενο (58+16, 56+15). Μόνο δύο
μαθητές (5%) χρησιμοποίησαν την πιο προωθημένη στρατηγική της ισοσκέλισης
στην πράξη με κρατούμενο (58+16). «Αρίθμηση» παρατηρήθηκε σε όλες τις πράξεις
της πρόσθεσης, αλλά σε πολύ μικρά ποσοστά (5-14%).
Ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που επέλεξαν οι μαθητές
για να υπολογίσουν νοερά τις προσθέσεις διαπιστώθηκε ότι όσο πιο προωθημένες
ήταν οι στρατηγικές τόσο μεγαλύτερη ήταν και η επιτυχία (στρογγυλοποιήσεις:
100%, διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων 84%)
Οι μαθητές που επέλεξαν την αρίθμηση απέτυχαν σχεδόν οι μισοί (54%) ενώ
χαμηλό ήταν και το ποσοστό επιτυχίας της επιλογής «πρόσθεση με βάση τον πρώτο
όρο» (34%). Είναι φυσικό, ότι οι μαθητές που απάντησαν με άμεση ανάκληση
γνώριζαν το αποτέλεσμα και δεν έκαναν λάθη (ποσοστό επιτυχίας 98%).
Συμπερασματικά, στις νοερές προσθέσεις διψήφιων αριθμών οι μαθητές
προτιμούν να υπολογίζουν διαχωρίζοντας δεκάδες και μονάδες γιατί νιώθουν
μεγαλύτερη ασφάλεια για το αποτέλεσμα που θα προκύψει με αυτόν τον τρόπο. Ένας
άλλος λόγος επιλογής της μεθόδου αυτής είναι η νοερή απεικόνιση του γραπτού
κάθετου τρόπου επίλυσης των διψήφιων αριθμών με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι
πολλοί μαθητές. Η αρίθμηση γίνεται φανερό ότι αρχίζει και εγκαταλείπεται.
Ενώ στις προσθέσεις η κυρίαρχη στρατηγική που επιλέγουν οι μαθητές είναι ο
διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων, στις νοερές αφαιρέσεις παρατηρείται μεγαλύτερη
διασπορά των στρατηγικών των μαθητών.
Στις αφαιρέσεις, στη μόνη πράξη που κυριαρχεί η άμεση ανάκληση είναι η
αφαίρεση δεκάδων (80-50:63%). Στις υπόλοιπες πράξεις οι μαθητές επέλεξαν τη
στρατηγική «διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων» με μεγάλα ποσοστά (62-76%). Σε
αντίθεση με τις προσθέσεις, οι μαθητές στις αφαιρέσεις επιλέγουν με μεγαλύτερα
ποσοστά και σε περισσότερες πράξεις τις πιο προωθημένες στρατηγικές. Έτσι, η
στρατηγική «αφαίρεση με βάση τον πρώτο όρο» χρησιμοποιείται σε ποσοστά από 5%
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μέχρι 22%. Η στρατηγική «στρογγυλοποιήσεις» παρατηρείται σε τέσσερις πράξεις με
το ποσοστό επιλογής της να ανέρχεται στην πράξη 60-25 στο 12%. Η «αρίθμηση»
παρατηρείται, όπως και στις προσθέσεις σε όλες τις πράξεις με πολύ χαμηλά ποσοστά
(4-7%). Ίδιο ποσοστό μαθητών παρατηρήθηκε είτε να μην απαντούν είτε να δίνουν
τυχαίες απαντήσεις.
Ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές
αφαιρέσεις διαπιστώθηκε ότι η πιο επιτυχημένη στρατηγική είναι η άμεση ανάκληση
(ποσοστό επιτυχίας 88%), ακολουθούν οι στρογγυλοποιήσεις (67%), οι υπολογισμοί
με βάση τον πρώτο όρο (65%), ο διαχωρισμός δεκάδων-μονάδων (59%) και τέλος η
αρίθμηση (7%). Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιλογή του διαχωρισμού δεκάδωνμονάδων που είχε μεγάλη επιτυχία στις προσθέσεις (88%), στις αφαιρέσεις πέφτει
στο 59%. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που προσπαθούν να λύσουν μια αφαίρεση με
τη νοερή αναπαράσταση του γραπτού αλγόριθμου πέφτουν εύκολα σε λάθη, κυρίως
με τα κρατούμενα και αφαιρούν με λανθασμένη σειρά τα ψηφία των αριθμών.
Αντίθετα όσοι μαθητές έχουν καλύτερη αίσθηση των αριθμών επιλέγουν
αριθμοκεντρικές (π.χ. στρογγυλοποιήσεις) στρατηγικές και επιτυγχάνουν.
11.2.2

Συμπεράσματα για τις στρατηγικές
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις

των

μαθητών

στους

νοερούς

Στους νοερούς πολλαπλασιασμούς η στρατηγική της γνωστής πράξης, δηλαδή η
ικανότητα των μαθητών να γνωρίζουν απέξω και να ανακαλούν αυτόματα από τη
μνήμη τους τα γινόμενα, παρουσιάζεται σε μεγάλα ποσοστά στα γινόμενα 3Χ10
(85%) και 5Χ4 (73%). Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι τα γινόμενα του 10 και του 5
έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και χρησιμοποιούνται άμεσα από τους μαθητές. Η
άμεση ανάκληση των υπόλοιπων γινομένων (6Χ3, 8Χ9, 7Χ8) από τον πίνακα της
προπαίδειας φάνηκε ότι δεν είναι εύκολη για τους μαθητές (αντίστοιχα ποσοστά:
51%, 34%, 27%). Η άμεση ανάκληση απουσιάζει από τις πράξεις με έναν ή δύο
όρους διψήφιο αριθμό (5Χ12, 7Χ16, 12Χ14).
Η στρατηγική «παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού» συναντάται και στις 8
πράξεις πολλαπλασιασμού που προτάθηκαν στους μαθητές. Τα μεγαλύτερα ποσοστά
καταγράφηκαν στις πιο δύσκολες πράξεις (5Χ12: 80%, 7Χ16: 70%, 7Χ8:61%,
8Χ9:59%, 12Χ14: 58%). Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές διαθέτουν την ικανότητα να
χρησιμοποιούν γνωστές πράξεις (γινόμενα, αθροίσματα, διαφορές) για να φτάσουν
στο αποτέλεσμα.
Οι αρχικές διαδικασίες (επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, επαναλαμβανόμενη
πρόσθεση με δάχτυλα ή αντικείμενα) χρησιμοποιούνται από τους μαθητές σε μικρό
βαθμό (2-7%) σε όλες τις πράξεις. Μικρό ποσοστό επίσης, μαθητών δεν απαντά ή
δίνει τυχαία απάντηση (2-5%) κυρίως στις δύσκολες πράξεις.
Οι μαθητές, όταν χρησιμοποιούν την άμεση ανάκληση στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς, επιτυγχάνουν σχεδόν πάντα (ποσοστό επιτυχίας 96%). Αυτό
συμβαίνει κυρίως στον υπολογισμό πολλαπλασιασμών από την προπαίδεια με
μικρούς αριθμούς (6Χ3, 5Χ4) και με το δέκα (3Χ10). Χρησιμοποιούν τις σύνθετες
στρατηγικές (παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού) σε μεγάλο βαθμό όταν
δυσκολεύονται να απαντήσουν άμεσα (7Χ8, 8Χ9, 5Χ12, 7Χ16, 12Χ14). Ο βαθμός
επιτυχίας των υπολογισμών με τη χρήση αυτών των στρατηγικών ανέρχεται στο
61%. Η χρήση των επαναλαμβανόμενων προσθαφαιρέσεων είναι επιτυχημένη σε
ποσοστό μόνο 29%.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι οι μαθητές στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς έδειξαν μεγάλη ευελιξία, καθώς χρησιμοποίησαν μεγάλη ποικιλία
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από στρατηγικές επιδιώκοντας πάντα να φτάσουν στο σωστό αποτέλεσμα. Μπορεί οι
προσπάθειές τους να μην είχαν πάντα επιτυχία, αλλά έδειξαν ότι είναι ικανοί να
χρησιμοποιούν γνωστά γινόμενα, γνωστά αθροίσματα και διαφορές, και γενικά να
εναλλάσσουν τις διαδικασίες ανάλογα με τη δυσκολία της πράξης.
Στις νοερές διαιρέσεις οι μαθητές χρησιμοποιούν όλα τα είδη των στρατηγικών.
Επίσης, παρατηρήθηκε μια αρκετά μεγάλη διασπορά των ποσοστών των διαδικασιών.
Η διαδικασία ανάκλησης κυριαρχεί στις διαιρέσεις δεκάδων (70:10, 88:11 ) και στη
διαίρεση δεκάδας με μονοψήφιο (50:5) (ποσοστό γύρω στο 45%). Στις υπόλοιπες
διαιρέσεις οι μαθητές ως επί το πλείστον επιλέγουν την παραγωγή πράξης
πολλαπλασιασμού (36:3 68%, 28:4 66%, 42:6 51%, 12:3 50%). Αυτό σημαίνει, ότι η
επιτυχία αυτών των μαθητών στο να εκτελούν διαιρέσεις εξαρτάται από την καλή
γνώση της προπαίδειας.
Σε όλες τις πράξεις παρατηρούνται μικρές μεν, αλλά σταθερές προσπάθειες
υπολογισμού με τη χρήση επαναλαμβανόμενων προσθαφαιρέσεων. Παρατηρείται
επίσης ένα σταθερό μικρό ποσοστό μαθητών (5-15%) που δεν επιλέγουν καμία
στρατηγική και προτιμούν να δίνουν τυχαίες απαντήσεις.
Όσο αφορά την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές
διαιρέσεις διαπιστώθηκε ότι η κυρίαρχη στρατηγική των μαθητών στις νοερές
διαιρέσεις είναι η παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού. Η επιτυχία των μαθητών
όταν χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία είναι πολύ μεγάλη (81%) και αυτό οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην επίγνωση του πίνακα της προπαίδειας. Όταν οι μαθητές
επιλέγουν τη χρήση επαναλαμβανόμενων προσθαφαιρέσεων ή επαναλαμβανόμενων
προσθαφαιρέσεων με δάχτυλα ή αντικείμενα, συνήθως αποτυγχάνουν (αντίστοιχα
ποσοστά επιτυχίας 38%, 50%).
Συμπερασματικά, για τις στρατηγικές στις νοερές διαιρέσεις μπορούμε να πούμε,
ότι οι μαθητές που γνωρίζουν καλά την προπαίδεια, έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν τα γινόμενα ανάλογα με τη δυσκολία της διαίρεσης για να
υπολογίσουν το ζητούμενο πηλίκο. Αντίθετα οι μαθητές που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην απομνημόνευση της προπαίδειας καταφεύγουν στη χρήση
προσθαφαιρέσεων ή νοερών παραστάσεων, όπου όμως συνήθως αποτυγχάνουν,
καθώς η σειρά των πράξεων είναι μεγάλη σε αυτού του είδους των διαιρέσεων.
11.3 Συμπεράσματα για την ευελιξία των μαθητών
Οι μαθητές ανάλογα με τον αριθμό των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν στους
υπολογισμούς τους χωρίστηκαν σε «ευέλικτους» και «μη ευέλικτους». Από τους 41
μαθητές του δείγματος διαπιστώθηκε ότι ευέλικτοι είναι το 34% αυτών και μη
ευέλικτοι το 66%. Κύριο χαρακτηριστικό των ευέλικτων μαθητών ήταν ότι επέλεγαν
σύνθετες και προωθημένες στρατηγικές τόσο πιο συχνά, όσο πιο μεγάλος ήταν και ο
βαθμός δυσκολίας της πράξης. Αυτό που χαρακτηρίζει τους μη ευέλικτους μαθητές
είναι ο χαμηλός βαθμός της αίσθησης των αριθμών που κατέχουν καθώς και ο
μεγάλος επηρεασμός από το γραπτό αλγόριθμο που τους διακρίνει.
Στις προσθέσεις και αφαιρέσεις το 82,9% παρουσιάζει μικρή ευελιξία, ενώ μόλις
το 17,1% αυτών είναι ευέλικτοι. Στους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 64% για τους μη ευέλικτους και 34% για τους ευέλικτους.
Η μεγάλη αυτή διαφορά, όχι όμως και στατιστικά, έγκειται στο ότι οι προσθέσεις
και αφαιρέσεις παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό δυσκολίας απ’ ότι οι
πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις. Ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτού του είδους oι
πράξεις ενδείκνυνται για τη νοερή αναπαράσταση του γραπτού αλγόριθμου και έτσι
πολλοί μαθητές επιλέγουν αυτή τη στρατηγική, καθώς νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά
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χρησιμοποιώντας τον τρόπο που γνωρίζουν καλά. Αντίθετα στους πολλαπλασιασμούς
και διαιρέσεις, όπου παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας, οι μαθητές
χρησιμοποιούν πιο προωθημένες στρατηγικές, όπως η χρήση άλλων γινομένων και
προσθαφαιρέσεων.
Οι μαθητές που είναι αποτελεσματικοί στους νοερούς υπολογισμούς είναι
συνήθως και ευέλικτοι. Αντίθετα, οι μαθητές με χαμηλή επίδοση είναι και μη
ευέλικτοι. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από τη στατιστική σύγκριση των δύο
αυτών μεταβλητών (επίδοση-ευελιξία: Χ2 = 9,331, df = 2, p = 0,009).
Η ευελιξία παρατηρήθηκε ότι επηρεάζει αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα
των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς. Οι μη ευέλικτοι μαθητές κάνουν εύκολα
λάθος, όταν τα αριθμητικά δεδομένα τις πράξεις δεν τους επιτρέπουν να σκεφτούν με
τον τρόπο που γνωρίζουν, και είναι ο μοναδικός που ξέρουν. Αντίθετα, οι ευέλικτοι
μαθητές έχουν την ικανότητα να αλλάζουν στρατηγική, ανάλογα με τα δεδομένα της
πράξης, που καλούνται να υπολογίσουν νοερά.
Μελετώντας την περίπτωση δύο μαθητριών με μεγάλο βαθμό επίδοσης και με
κοινά περίπου κοινωνικά χαρακτηριστικά, εντοπίσαμε τους παράγοντες εκείνους που
χαρακτηρίζουν τη μία ως ευέλικτη και την άλλη ως δύσκαμπτη. Η κύρια διαφορά
τους διαπιστώθηκε ότι έγκειται στο διαφορετικό βαθμό αίσθησης των αριθμών που
κατέχουν.
Η «ευέλικτη» μαθήτρια από τους υπολογισμούς της φάνηκε ότι κατανοεί
καλύτερα τη λειτουργία των αριθμών, διαθέτει την ικανότητα να κάνει εκτιμήσεις,
διαθέτει υψηλό επίπεδο αριθμητισμού, έχει την ευχέρεια να τροποποιεί εύκολα τα
δεδομένα του προβλήματος και κατανοεί τη λειτουργία και των κλασικών και των πιο
προωθημένων και σύνθετων μεθόδων επίλυσης και αυτό τις δίνει το πλεονέκτημα να
επιλέγει την πιο κατάλληλη και πιο σύντομη μέθοδο, όταν καλείται να επιλύσει
κάποιο πρόβλημα. Επίσης, οι υπολογισμοί της ήταν γρήγοροι, αποτελεσματικοί και
αυτόματοι, που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μαθήτρια έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση
για τις αριθμητικές της ικανότητες.
Η «μη ευέλικτη» μαθήτρια για να υπολογίσει νοερά χρησιμοποιεί αποκλειστικά
το διαχωρισμό δεκάδων-μονάδων ξεκινώντας από τις μονάδες, στρατηγική που είναι
η νοερή αναπαράσταση του γνωστού γραπτού αλγόριθμου. Οι επιλογές της
φανερώνουν ότι έχει μειωμένη αντίληψη των λειτουργιών των αριθμών, χαμηλό
επίπεδο αριθμητισμού και μειωμένη ικανότητα για εκτιμήσεις. Η ανάγκη της
μαθήτριας για γρήγορες και σωστές απαντήσεις την οδήγησε στο να γνωρίζει πολλές
αριθμητικές συνθήκες και έτσι μπορεί άνετα να τις ανακαλεί αυτόματα. Όμως, όταν
δεν είναι δυνατή η άμεση ανάκληση σε πιο σύνθετα προβλήματα, δεν είναι έτοιμη να
σκεφτεί για να αναπτύξει άλλες αποτελεσματικές στρατηγικές.
11.4 Συμπεράσματα για τη σχέση επίδοσης και ευελιξίας με τους κοινωνικούς
παράγοντες των μαθητών
Μετά τη διερεύνηση της επίδοσης και της ευελιξίας των μαθητών η έρευνα
έστρεψε το ενδιαφέρον της στην αναζήτηση τυχόν σχέσεων της επίδοσης και της
ευελιξίας με τους κοινωνικούς παράγοντες των μαθητών. Συνολικά κωδικοποιήθηκαν
10 κοινωνικοί παράγοντες που αφορούσαν το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα
των γονέων, η βοήθεια που προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους στις σχολικές
εργασίες στο σπίτι και το φύλο, οι στάσεις, οι εξωσχολικές δραστηριότητες, και το
κοινωνικό προφίλ των μαθητών.
Οι μαθητές δεν προέρχονται όλοι από το ίδιο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων , κυρίως της μητέρας, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό
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με την ανάπτυξη ευέλικτων και αποτελεσματικών στρατηγικών από τα παιδιά. Η
διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τα πορίσματα άλλων ανάλογων ερευνών. Όπως
φαίνεται εξάλλου και από τα δεδομένα της έρευνας η μητέρα είναι αυτή που
ασχολείται περισσότερο με τα παιδιά στο σπίτι.
Όμως από την έρευνα αναδύεται και ο σημαντικός ρόλος που φαίνεται να παίζει
το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα στη διαμόρφωση της ευελιξίας και της
αποτελεσματικότητας των μαθητών. Αυτό φανερώνει το ενδιαφέρον των πατεράδων
για την ανάπτυξη αριθμητικών ικανοτήτων των μαθητών, ανεξάρτητα εάν δεν
ασχολούνται πολύ αυτοί με τη βοήθεια των παιδιών στο σπίτι. Αναφερόμαστε στις
στάσεις των γονέων απέναντι στα μαθηματικά, ένας παράγοντας που δεν εξετάζεται
σε αυτή την έρευνα, τίθεται όμως σαν ερώτημα για περαιτέρω διερεύνηση.
Ένας άλλος παράγοντας που χρίζει μεγαλύτερη διερεύνηση είναι το φύλο των
μαθητών, καθώς από την έρευνα φάνηκε ότι επηρεάζει αποφασιστικά την ευελιξία
των μαθητών. Το ερώτημα που γεννάται είναι: γιατί τα κορίτσια είναι πιο ευέλικτα
από τα αγόρια;
Όπως φάνηκε από την έρευνα, η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία των
μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς δεν εξαρτάται τόσο από τη μεγάλη γνώση των
αριθμητικών σχέσεων, όσο από την επιδεξιότητα και τη μεταγνωστική ικανότητα. Η
ευελιξία συνίσταται από ένα πλέγμα γνωστικών και μεταγνωστικών στοιχείων και
από το εύρος των επιδεξιοτήτων των μαθητών.
Αυτή διαμορφώνεται κυρίως από τη στάση των μαθητών απέναντι στα
μαθηματικά. Όσο περισσότερο βρίσκουν ενδιαφέροντα τα μαθηματικά τα παιδιά,
τόσο πιο πολύ πειραματίζονται, δοκιμάζουν και εφευρίσκουν στρατηγικές
κατάλληλες για την αποτελεσματικότητά τους. Η έρευνα ανέδειξε τον παράγοντα
«στάση για τα μαθηματικά» ως τον πιο σημαντικό, καθώς από τη στατιστική ανάλυση
των δεδομένων προέκυψε ότι επηρεάζει αποφασιστικά και την επίδοση και την
ευελιξία των μαθητών.
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ΣΥΝΟΨΗ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο κύριος σκοπός της έρευνας, που τέθηκε στην αρχή, ήταν η ενδελεχής
διερεύνηση των νοερών στρατηγικών που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν οι
μαθητές όταν καλούνται να επιλύσουν νοερά ένα αριθμητικό πρόβλημα. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού καθώς και των επιμέρους στόχων (διερεύνηση της
επίδοσης, των λαθών, της ευελιξίας, της σχέσης επίδοσης-ευελιξίας, της σχέσης
επίδοσης και ευελιξίας με τους κοινωνικούς παράγοντες) τέθηκαν στους μαθητές του
δείγματος ερωτήσεις από διάφορες πράξεις με διψήφιους αριθμούς των τεσσάρων
πράξεων. Οι 29 πράξεις που προτάθηκαν στους μαθητές κάλυπταν όλες τις
περιπτώσεις πράξεων διψήφιων αριθμών: με δεκάδες, με έναν όρο δεκάδα, με
κρατούμενο, χωρίς κρατούμενο, κλπ.
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές όταν υπολογίζουν νοερά, επιτυγχάνουν
καλύτερες επιδόσεις πρώτα στις προσθέσεις, μετά στους πολλαπλασιασμούς, στις
διαιρέσεις και τέλος στις αφαιρέσεις. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από το
είδος της πράξης μέσα στην πράξη, καθώς φάνηκε ότι όσο μεγαλώνουν τα
αριθμητικά δεδομένα μιας πράξης τόσο μειώνεται και η επίδοση των μαθητών. Η
ευελιξία, λοιπόν των μαθητών, που ήταν επίσης αντικείμενο της έρευνας φάνηκε να
επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα.
Οι ευελιξία των μαθητών αναδύθηκε κυρίως στις δύσκολες πράξεις, όπου ήταν
αδύνατη η άμεση ανάκληση του αποτελέσματος. Εκεί, οι μαθητές έδειξαν τις
αριθμητικές τους ικανότητες επιλέγοντας κάθε φορά τη στρατηγική που θεωρούσαν
κατάλληλη για γρήγορο και αποτελεσματικό υπολογισμό. Οι ευέλικτοι μαθητές είναι
λιγότεροι από τους δύσκαμπτους. Πολλοί μαθητές επιμένουν να χρησιμοποιούν την
ίδια διαδικασία υπολογισμού και διστάζουν να την αλλάξουν καθώς δεν έχουν
αυτοπεποίθηση για τις αριθμητικές τους ικανότητες. Γίνεται φανερό, ότι ο γραπτός
αλγόριθμος επηρεάζει αποφασιστικά τον τρόπο σκέψης πολλών μαθητών.
Από την έρευνα αναδείχθηκε η μεγάλη συνάφεια επίδοσης και ευελιξίας. Οι
ευέλικτοι μαθητές είναι και αποτελεσματικοί. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για τη
βελτίωση της ευελιξίας των μαθητών μέσα από το καθημερινό μάθημα των
μαθηματικών.
Οι αριθμητικές ικανότητες των μαθητών είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν της
κοινωνικής τους δράσης και του κοινωνικού τους προφίλ στο σπίτι, το σχολείο, και
το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση των κοινωνικών παραγόντων
επηρεάζει τις αριθμητικές ικανότητες των μαθητών. Οι στάσεις των μαθητών για τα
μαθηματικά και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, κυρίως της μητέρας, επηρεάζει
αποφασιστικά και την επίδοση και την ευελιξία των μαθητών στους νοερούς
υπολογισμούς, επειδή, τουλάχιστον, παραδοσιακά περνά περισσότερο χρόνο μαζί
τους.
Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν η μεγάλη συσχέτιση που διαπιστώθηκε να
υπάρχει μεταξύ του φύλου και της ευελιξίας των μαθητών. Φάνηκε, ότι τα κορίτσια
είναι πιο ευέλικτα από τα αγόρια. Η διαπίστωση αυτή τίθεται για περαιτέρω
διερεύνηση.
Η έρευνα αυτή ενίσχυσε την κυρίαρχη άποψη ότι η κοινωνική γνώση
διαφοροποιείται ανάλογα με το περιβάλλον όπου αναπτύσσονται τα παιδιά και τις
δυνατότητες της οικογένειας να τους προσφέρουν ένα πλούσιο σε εμπειρίες πλαίσιο
ανάπτυξης των ατομικών τους ικανοτήτων. Απ' ότι φαίνεται οι αριθμητικές
ικανότητες των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς αποτελεί τελικά κοινωνική
γνώση, η οποία διαμορφώνεται μέσα από τις επιδράσεις του ευρύτερου, αλλά κυρίως
του στενότερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η οικογένεια μπορεί να καθορίσει σε
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σημαντικό βαθμό το πλαίσιο και την επιτάχυνση της γνωστικής ανάπτυξης των
παιδιών και το σχολείο θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τη συγκεκριμένη
παράμετρο και να ρυθμίσει τις παιδαγωγικές διαδικασίες του με βάση τις δεδομένες
αριθμητικές ικανότητες των μαθητών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη σημασία των νοερών υπολογισμών
για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Οι στρατηγικές των μαθητών, που με την
παραδοσιακή διδασκαλία έμεναν στο περιθώριο, είναι ανάγκη να αναδεικνύονται
στην αίθουσα, έτσι ώστε η άτυπη γνώση των μαθητών να μετατρέπεται σε τυπική και
η νέα γνώση να οικοδομείται στην προϋπάρχουσα.
Η ανάδυση, ανάδειξη και αξιοποίηση των στρατηγικών των μαθητών στο
καθημερινό μάθημα των μαθηματικών, πρέπει να αποτελεί καθημερινό στόχο του
σχολείου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση των αριθμητικών ικανοτήτων όλων των
μαθητών και να ενισχυθεί η στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά.
Συμπερασματικά, από την έρευνα αναδεικνύονται τέσσερις προτάσεις: Α) Γίνεται
φανερή η σημασία της διασύνδεσης των γνώσεων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα
στην τάξη με την προβολή από το δάσκαλο της χρησιμότητας της γνώσης πολλών
στρατηγικών υπολογισμού για την επιλογή κάθε φορά της πιο κατάλληλης. Επίσης,
πρέπει να δίνεται βαρύτητα στην καλλιέργεια της αίσθησης των αριθμών, που
σημαίνει καλύτερη γνώση των λειτουργιών των αριθμών, ικανότητα για εκτιμήσεις
και ικανότητα για χρήση των ιδιοτήτων των αριθμών. Β) Προβάλλεται η ανάγκη να
ενθαρρύνονται οι μαθητές να κατασκευάζουν τις δικές τους στρατηγικές
ανακαλώντας και ανασυνθέτοντας τις αριθμητικές τους γνώσεις. Γ) Παρόλο που η
καλή γνώση των αριθμητικών σχέσεων μειώνει το χρόνο σκέψης, δε σημαίνει πάντα
ότι οδηγεί σε σωστό αποτέλεσμα, καθώς όταν η πράξη είναι πιο σύνθετη, είναι
απαραίτητη η ευελιξία στους υπολογισμούς για να φτάσει κανείς στη σωστή
απάντηση και Δ) Η εφευρετικότητα της ανθρώπινης σκέψης υπερβαίνει τα
συνηθισμένα όρια που θέτει η κλασική διδασκαλία με την αποκλειστική χρήση του
γραπτού αλγόριθμου. Απομένει στο δάσκαλο, αλλά και στους γονείς να την
καλλιεργήσουν.
Η ευελιξία με μια ποικιλία υπολογιστικών στρατηγικών αποτελεί ένα σημαντικό
συστατικό της αίσθησης των αριθμών και ένα σπουδαίο εργαλείο για την επιτυχία
στην καθημερινή ζωή. Έχει έρθει η ώρα να διευρύνουμε την προοπτική μας σχετικά
με το τι σημαίνει να υπολογίζουμε.
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ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ
Α. ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΠΡΑΞΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

40+20є=
70+30є=
34+25є=
30+49є=
58+16=
35+45=
56+15=
42+58=

ΣΩΣΤΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Β. ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΠΡΑΞΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

80-50 є=
63-40 є=
76-56 є=
60-25=
48-26=
43-17=

ΣΩΣΤΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Γ. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ
ΠΡΑΞΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΣΩΣΤΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

3Χ10 =
6Χ3 =
5Χ4 =
7Χ8=
8Χ9=
5Χ12=
7Χ16=
12Χ14=
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Δ. ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΩΣΤΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΛΑΘΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

12:3 =
70:10 =
50:5 =
28:4 =
36:3=
42:6=
88:11=

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ποσοστιαία κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με το φύλο τους

Συχνότητα
Ποσοστό

1
Αγόρια
21
51,20%

2
Κορίτσια
20
48,80%

Σύνολο
41
100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Τα είδη των πράξεων που δόθηκαν στους μαθητές να υπολογίσουν νοερά
Νοερές πράξεις
Πράξεις
Προσθέσεις
Αφαιρέσεις
Πολλαπλασιασμοί
Διαιρέσεις

Ν
8
6
8
7

%
27,6
20,7
27,6
24,1

Σύνολο

29

100
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς (το Σ συμβολίζει τον αριθμό
των μαθητών που έδωσαν σωστή απάντηση)
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

Σ
40
39
38
33
31
30
29
27
35
27
24
22
22
11
41
37
34
28
27
24
13
6
32
31
30
28
26
24
19

Πράξη
70+30
40+20
30+49
35+45
42+58
58+16
34+25
56+15
80-50
76-56
60-25
63-40
48-26
43-17
3X10
5X4
6X3
7X8
5X12
8X9
7X16
12X14
12:3
70:10
50:5
88:11
28:4
42:6
36:3

Επιτυχία
98%
95%
93%
80%
76%
73%
71%
66%
85%
66%
59%
54%
54%
27%
100%
90%
83%
68%
66%
59%
32%
15%
78%
76%
73%
68%
63%
59%
46%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις νοερές προσθέσεις
Πράξη
Μαθητές
Ποσοστό

70+30
40
98%

40+20
39
95%

30+49
38
93%

35+45
33
80%

42+58
31
76%

58+16
30
73%

34+25
29
71%

56+15
27
66%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις νοερές αφαιρέσεις
Πράξη
Αρ. Μαθ.
Ποσοστό

80-50
35
85%

76-56
27
66%

60-25
24
59%

63-40
22
54%

48-26
22
54%

43-17
11
27%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Σύγκριση των επιδόσεων στις προσθέσεις και αφαιρέσεις
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Δύο όροι δεκάδες
Ένας όρος δεκάδα
Χωρίς κρατούμενο
Με κρατούμενο

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
40+20
95%
30+49
93%
34+25
71%
58+16
73%

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
80-50
85%
60-25
59%
48-26
54%
43-17
27%

Z TEST
z = 1,49
z = 3,60
z = 1,59
z = 4,20

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς
Πράξη
Αρ. Μαθ.
Ποσοστό

3X10
41
100%

5X4
37
90%

6X3
34
83%

7X8
28
68%

5X12
27
66%

8X9
24
59%

7X16
13
32%

12X14
6
15%

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Ποσοστά επιτυχίας στις νοερές διαιρέσεις
Πράξη
Αρ. Μαθ.
Ποσοστό

12:3
32
78%

70:10
31
76%

50:5
30
73%

88:11
28
68%

28:4
26
63%

42:6
24
59%

36:3
19
46%

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ένας όρος δεκάδα
Μικρός πολλαπλασιαστέοςΜικρό πηλίκο
Μεγάλος
πολλαπλασιαστέοςΜεγάλο πηλίκο
Διψήφιος
πολλαπλασιαστέοςΔιψήφιο πηλίκο

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
3Χ10
100%

ΔΙΑΙΡΕΣΗ
50:5
73%

Z TEST
z = 3,56

6Χ3

83%

12:3

78%

z = 0,56

7Χ8

68%

28:4

63%

z = 0,46

5Χ12

66%

36:3

46%

z = 1,78
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Κατηγορίες και ποσοστά λαθών των μαθητών στις νοερές προσθέσεις

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΑΘΩΝ
Λάθη σε προσθαφαιρέσεις
μέσα στον υπολογισμό
Λάθη στον υπολογισμό του
κρατούμενου

3

Παράλειψη υπολογισμού
δεκάδων ή μονάδων

1

4

Λανθασμένη σειρά
υπολογισμού
(δεκάδες με μονάδες ή
μονάδες με δεκάδες)
Τυχαία απάντηση

56+15
3
7%

34+25
3
7%

58+16
5
12%

42+58
1
2%

35+45

30+49
1
2%

40+20
1
2%

70+30

6
15%

3
7%

2
5%

1
2%

2
5%

4
10%

3
7%

2
5%

2
5%

2
5%

1

1

2%

2%
2
5%

2
5%

6
15%

4
10%

2
5%

1
2%

1
2%

12
29%

11
27%

10
24%

8
20%

3
7%

2
5%

1
2%

Καμία απάντηση
ΣΥΝΟΛΟ

14
34%

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Κατηγορίες και ποσοστά λαθών των μαθητών στις νοερές αφαιρέσεις

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΑΘΩΝ
Λάθη σε προσθαφαιρέσεις
κατά τη διάρκεια του υπολογισμού
Λάθη στον υπολογισμό του κρατούμενου

3

Παράλειψη υπολογισμού δεκάδων ή μονάδων

4
4.1

Λανθασμένη σειρά υπολογισμού
μονάδες αφαιρετέου από μονάδες μειωτέου ή
δεκάδες -μονάδες, μονάδες δεκάδες
διαδοχικές αφαιρέσεις από τις δεκάδες του μειωτέου

1

4.2

Τυχαία απάντηση
Καμία απάντηση
ΣΥΝΟΛΟ

43-17
6
15%
1
2%
3
7%

63-40
1
2%

48-26
3
7%

5
12%

3
7%

9
22%
3
7%
6
15%
2
5%
30
73%

3
7%
5
12%
4
10%
1
2%
19
46%

2
5%
5
12%
6
15%

19
46%

60-25
2
5%
3
7%

76-56
1
2%

80-50

3
7%
4
10%

7
17%

4
10%
1
2%
17
41%

4
10%
4
10%
1
2%
14
34%
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2
5%
1
2%
6
15%

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Κατηγορίες και ποσοστά λαθών των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΑΘΩΝ
Λάθη σε προσθαφαιρέσεις
κατά τη διάρκεια του υπολογισμού
Λάθη στην προπαίδεια

3

Λάθη σε επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή
αφαίρεση

1

4
4.1

Παράλειψη υπολογισμού δεκάδων ή μονάδων
σε οριζόντια νοερή πράξη

4.2

σε κάθετη νοερή πράξη
Τυχαία απάντηση
Καμία απάντηση

12X14
1
2%

7X16
3
7%
4
10%

8X9
3
7%
9
22%

5X12
3
7%
1
2%

7X8
2
5%
6
15%

6X3

5X4

3
7%

5
12%

1
2%

5
12%

3
7%

2
5%

2
5%

8
20%
6
15%
5
12%
12
29%

2
5%
3
7%
1
2%
10
24%

1
2%
3
7%

2
5%
2
5%
1
2%

2
5%

2
5%
1
2%

1
2%
1
2%

3X10

2
5%

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
Κατηγορίες και ποσοστά λαθών των μαθητών στις νοερές διαιρέσεις

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΑΘΩΝ
Λάθη σε προσθαφαιρέσεις
κατά τη διάρκεια του υπολογισμού
Λάθη στην προπαίδεια

3

Λάθη σε επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή
αφαίρεση

1

4
4.1

Παράλειψη υπολογισμού δεκάδων ή μονάδων
σε οριζόντια νοερή πράξη

4.2

σε κάθετη νοερή πράξη
Τυχαία απάντηση
Καμία απάντηση

36:3
2
5%
7
17%

42:6

28:4

4
10%

5
12%

6
15%

3
7%

3
7%

1
2%

1
2%

5
12%
1
2%

6
15%
3
7%

88:11

3
7%

50:5

70:10

12:3

8
20%

6
15%

1
2%

1
2%

1
2%

3
7%

1
2%
1
2%

3
7%

3
7%
2
5%

1
2%

6
15%
1
2%

8
20%
1
2%

100

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
Οι στρατηγικές των μαθητών στις νοερές προσθέσεις
Πράξη

Άμεση

Διαχωρισμός

Υπολ/σμός με βάση

Στρογγυ-

ανάκληση

δεκ.-μον.

τον πρώτο όρο
1ος
όρος1ος όρος-

λοποιήσεις

δεκάδες-

μονάδες-

δεκάδες-

μονάδες

δεκάδες

διαδοχικά
μονάδες

40+20

70+30
34+25
30+49

μον.,δεκ.
2ου
όρου

δεκ., μον.

Αρίθμηση

Αντι-

Ισο-

Με

Με

στάθμιση

σκέλιση

μονάδες

δεκάδες

2ου όρου

Τυχαία

Καμία

Απάντηση

Απάντηση

23

11

1

1

5

56%

27%

2%

2%

12%

27

8

1

5

66%

20%

2%

12%

1

21

10

5

1

2

1

2%

51%

24%

12%

2%

5%

2%

2

3

2

30

3

1

5%

7%

5%

73%

7%

2%

58+16
35+45
56+15
42+58

17

7

8

3

2

2

2

41%

17%

20%

7%

5%

5%

5%

26

7

5

1

1

1

63%

17%

12%

2%

2%

2%

21

8

6

3

2

51%

20%

15%

7%

5%

21

11

5

1

1

1

1

51%

27%

12%

2%

2%

2%

2%

1
2%

ΠΙΝΑΚΑΣ 15
Οι στρατηγικές των μαθητών στις νοερές αφαιρέσεις
Πράξη

80-50

63-40
76-56
60-25
48-26
43-17

Άμεση

Διαχωρισμός

Υπολ/σμός με βάση

Στρογγυ-

ανάκληση

δεκ.-μον.

τον πρώτο όρο

λοποιήσεις

Αρίθμηση

δεκάδες-

μονάδες-

δεκάδες-

1ος όρος-

1ος όρος-

Αντι-

Ισο-

Με

Με

μονάδες

δεκάδες

διαδοχικά

μον.,δεκ.

δεκ., μον.

στάθμιση

σκέλιση

μονάδες

δεκάδες

μονάδες

2ου όρου

2ου όρου

Τυχαία

Καμία

Απάντηση

Απάντηση

26

10

1

2

1

1

63%

24%

2%

5%

2%

2%

4

18

6

5

10%

44%

15%

12%

3

20

8

3

7%

49%

20%

7%

1

10

7

10

1

3

4

1

2%

24%

17%

24%

2%

7%

10%

2%

1

1

1

2

2

1

2%

2%

2%

5%

5%

2%

2

1

1

1

5%

2%

2%

2%

1

1

1

1

2%

2%

2%

2%

2
5%

16

8

6

1

5

1

1

1

2

39%

20%

15%

2%

12%

2%

2%

2%

5%

13

8

4

1

8

1

1

1

2

2

32%

20%

10%

2%

20%

2%

2%

2%

5%

5%

101

ΠΙΝΑΚΑΣ 16
Οι στρατηγικές των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς
Πράξη

Άμεση

Επαναλαμ-

ανάκληση

Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού

Ανάκληση

Ανάκληση

Ανάκληση

Ανάκληση

του αντίστροφου

άλλων γινομένων

προπαίδειας

προσθ-

πολλαπλασιασμού

ή γινομένων και

Επαναλαμ-

βανόμενη

βανόμενη

πρόσθεση
ή
αφαίρεση

πρόσθεση

αφαιρέσεων

ή αφαίρεση

Τυχαία

Καμία

με δάχτυλα
ή
αντικείμενα

Απάντηση

Απάντηση

προσθαφαιρέσεων
3X10
6X3
5X4
7X8
8X9
5X12

35

1

1

1

3

85%

2%

2%

2%

7%

21

4

4

6

1

3

1

1

51%

10%

10%

15%

2%

7%

2%

2%

30

1

2

3

1

2

1

1

73%

2%

5%

7%

2%

5%

2%

2%

11

2

18

5

2

1

2

27%

5%

44%

12%

5%

2%

5%

14

2

14

8

1

34%

5%

34%

20%

2%

2

1

22

10

3

2

1

5%

2%

54%

24%

7%

5%

2%

7X16
12X14

2
5%

26

3

6

1

5

63%

7%

15%

2%

12%

23

1

4

1

3

9

56%

2%

10%

2%

7%

22%

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
Οι στρατηγικές των μαθητών στις νοερές διαιρέσεις
Πράξη

Άμεση

Επαναλαμ-

ανάκληση

Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού

Ανάκληση

Ανάκληση

Ανάκληση

Ανάκληση

του αντίστροφου

άλλων γινομένων

προπαίδειας

προσθ-

πολλαπλασιασμού

ή γινομένων και

Επαναλαμ-

βανόμενη

βανόμενη

πρόσθεση
ή
αφαίρεση

πρόσθεση
ή
αφαίρεση

αφαιρέσεων

Τυχαία

Καμία

με δάχτυλα
ή
αντικείμενα

Απάντηση

Απάντηση

προσθαφαιρέσεων
12:3
70:10
50:5
28:4
36:3
42:6
88:11

8

19

1

1

2

6

2

2

20%

46%

2%

2%

5%

15%

5%

5%

18

13

1

1

1

1

6

44%

32%

2%

2%

2%

2%

15%

19

13

1

2

1

4

1

46%

32%

2%

5%

2%

10%

2%

4

15

5

5

2

1

4

4

1

10%

37%

12%

12%

5%

2%

10%

10%

2%

1

7

16

4

1

3

3

5

1

2%

17%

39%

10%

2%

7%

7%

12%

2%

7

13

4

3

1

2

2

6

3

17%

32%

10%

7%

2%

5%

5%

15%

7%

19

8

2

2

2

1

6

1

46%

20%

5%

5%

5%

2%

15%

2%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18
Η ευελιξία των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς
Τιμή
Μικρή

Συχνότητα
27

Ποσοστό
65,9%

14

34,1%

41

100,0%

Μεγάλη
Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
Η ευελιξία των μαθητών στις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις
Τιμή
Μικρή

Συχνότητα
34

Ποσοστό
82,9%

7

17,1%

41

100,0%

Μεγάλη
Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 20
Η ευελιξία των μαθητών στους νοερούς πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις
Τιμή
Μικρή

Συχνότητα
27

Ποσοστό
65,9%

14

34,1%

41

100,0%

Μεγάλη
Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 21
Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές προσθέσεις

1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Άμεση ανάκληση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
53

2

Διαχωρισμός Δεκάδων-Μονάδων

3

Υπολογισμός με βάση τον πρώτο όρο

8

4

Στρογγυλοποιήσεις

2

5

Αρίθμηση

26

233

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
52
98%
196
84%
3
38%
2
100%
14
54%

ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1
2%
37
16%
5
63%
0
0%
12
46%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22
Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές αφαιρέσεις

1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Άμεση ανάκληση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
34

2

Διαχωρισμός Δεκάδων-Μονάδων

153

3

Υπολογισμός με βάση τον πρώτο όρο

20

4

Στρογγυλοποιήσεις

9

5

Αρίθμηση

15

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
30
88%
90
59%
13
65%
6
67%
1
7%

ΑΠΟΤΥΧΙΑ
4
12%
63
41%
7
35%
3
33%
14
93%

ΠΙΝΑΚΑΣ 23
Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στους νοερούς
πολλαπλασιασμούς

1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Άμεση ανάκληση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
113

2

Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού

160

3

Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση

21

4

Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση
με δάχτυλα ή αντικείμενα

2

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
108
96%
98
61%
6
29%
0
0%

ΑΠΟΤΥΧΙΑ
5
4%
62
39%
15
71%
2
100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 24
Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών των μαθητών στις νοερές διαιρέσεις

1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Άμεση ανάκληση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
66

2

Παραγωγή πράξης πολλαπλασιασμού

138

3

Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση

13

4

Επαναλαμβανόμενη πρόσθεση ή αφαίρεση
με δάχτυλα ή αντικείμενα

18

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
55
83%
112
81%
5
38%
9
50%

ΑΠΟΤΥΧΙΑ
11
17%
26
19%
8
62%
9
50%

104

ΠΙΝΑΚΑΣ 25
Διασταύρωση Επίδοσης – Ευελιξίας

Κακή
Επίδοση

Μέτρια
Καλή

Σύνολο

Ευελιξία
Μικρή
Μεγάλη
7
0
17,1%
0%
10
2
24,4%
4,9%
10
12
24,4%
29,3%
27
14
65,9%
34,1%

Σύνολο
7
17,1%
12
29,3%
22
53,7%
41
100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 26
Το προφίλ των μαθητών στην τάξη και η στάση τους για τα μαθηματικά
Κοινωνικό προφίλ στην τάξη
1
Αποκλεισμένοι
9
22,0%

2
Απορριπτέοι
12
29,3%

3
Αποδεκτοί
14
34,1%

4
Δημοφιλείς
6
14,6%

Στάση για τα
Μαθηματικά
1
2
Αρνητική
Θετική
18
23
43,9%
56,1%

ΠΙΝΑΚΑΣ 27
Τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των γονέων και η βοήθεια που προσφέρουν στα
παιδιά τους στις σχολικές εργασίες
Κοινωνικά χαρακτηριστικά των γονέων
Μορφωτικό Επίπεδο

Μητέρα
Πατέρας

Επάγγελμα

1
Απόφοιτος

2
Απόφοιτος

3
Απόφοιτος

1
Ελέυθερος/η

2
Ιδιωτικός/ή

3
Δημόσιος/α

Βασικής
Εκπ/σης
9
22,0%
6
14,6%

Μέσης
Εκπ/σης
13
31,7%
18
43,9%

Ανώτατης
Εκπ/σης
19
46,3%
17
41,5%

Επαγγ/τίας

Υπάλληλος

Υπάλληλος

5
12,2%
14
34,1%

5
12,2%
4
9,8%

20
48,8%
23
56,1%

Βοήθεια
4
Οικοκυρά

1
Μικρή

2
Μεγάλη

11
26,8%

21
51,2%
31

20
48,8%
10

75,6%

24,4%

ΠΙΝΑΚΑΣ 28
Δύο περιπτώσεις αποτελεσματικών υπολογισμών
ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΜΑΘΗΤΡΙΑ 58+16 56+15 42+58 60-25 48-26 43-17
7Χ8
8Χ9 5Χ12 28:4 36:3
Ζωή
2.1
2.1
2.2
4.1
3.1
3.1
1
1
2.2
3
1
Eυέλικτη
Ολυμπία
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
1
1
1
2.3
2.3
Μη ευέλικτη
Σημείωση: Η κωδικοποίηση των στρατηγικών ερμηνεύεται με βάση τα δεδομένα των Πινάκων 1,2 των σελίδων 18-19

105

42:6
1
1

