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Ειςαγωγή 
 

Ζ νινέλα απμεηηθή ηάζε γηα ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη 

ηδηαίηεξα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, πξνάγεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα εθκάζεζε ησλ κέζσλ 

λέαο ηερλνινγίαο.  

Όηαλ ην ζρνιείν αλαιακβάλεη ην ξφιν απηφ, θχξηνο ζηφρνο είλαη λα δψζεη 

έκθαζή ζηηο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, ψζηε νη καζεηέο λα κελ παξεξκελεχζνπλ ηε 

ρξήζε ηνπ θάζε κέζνπ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ Τπνινγηζηή ηζέπεο εθείλν πνπ ελδηαθέξεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε κάζεζε, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ, νη δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ θαη νη 

ζπλέπεηεο ηνπ. Γη’ απηφ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί ε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ βιέπεη 

ζεηηθά ηελ εηζαγσγή ηνπ αιιά θαη ε άιιε πιεπξά φζσλ παξακέλνπλ επηθπιαθηηθνί.  

Ο Τπνινγηζηήο ηζέπεο, αιιά θαη θάζε κέζν λέαο ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεηαη ζην καζεηή σο γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα ηνλ πξνεηνηκάδεη γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ επηβίσζε θαη αλάπηπμε1.    

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ρξήζε ησλ Αξηζκνκεραλψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. ην πξψην 

κέξνο γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε φζα αλαθέξνληαη γηα ηελ 

εηζαγσγή ηεο αξηζκνκεραλήο ζηα ζρνιεία. ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη εθηελήο πεξηγξαθή 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ησλ ρσξψλ Διιάδαο θαη Αγγιίαο ζηα 

Μαζεκαηηθά κε αληηθείκελν ηηο αξηζκνκεραλέο θαη ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ππάξρεη 

κηα κηθξή έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηε ζηάζε ηνπο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ηε ρξήζε ησλ 

αξηζκνκεραλψλ απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ Γ – Δ – η ηάμεσλ.  
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άπτθσ, Α. & άπτθ, Α. (2002). Μάθηςη και διδαςκαλία ςτην εποχή τησ πληροφορικήσ. τ. Α. Εκδόςεισ: 

Αριςτοτζλθσ άπτθσ. Ακινα 
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1. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

 

1.1 Οι νέεσ τεχνολογίεσ ςτην εκπαίδευςη – Οι υπολογιςτέσ τςέπησ  

Ζ δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία καο δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη 

αλεπεξέαζηε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ πηα κηα 

αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα.  Με απηφ δελ ελλννχκε ηε ρξήζε ελφο λένπ εξγαιείνπ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο δηάζηαζεο ηεο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη. 

Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ζε φια ηα 

καζήκαηα απφ ηε Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά κέρξη θαη ηηο Σέρλεο. Σα παηδηά θαζεκεξηλά 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γη' απηφ θαη ην ζρνιείν ηηο έρεη εηζάγεη ζην 

πξφγξακκα ηνπ.  Όκσο ν θπξηφηεξνο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη φρη κφλν ε εθκάζεζε γηα 

ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ κέζσλ αιιά λα ηνπο δηδάμεη πσο ε ηερλνινγία βνεζάεη ψζηε 

λα κάζνπλ θαιχηεξα. Γηάθνξεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ πσο ε ρξήζε ηέηνησλ κέζσλ 

νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο γεληθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα θαη επηδξνχλ ζεηηθά ψζηε λα βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηε κάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. Ζ ηερλνινγία βειηηψλεη ηα καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά, δελ είλαη ππνθαηάζηαην αιιά νχηε θαη πξέπεη λα γίλεη 

απηνζθνπφο απηψλ. 

Οη Τπνινγηζηέο ηζέπεο θαη νη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ζπκβάινπλ ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε θάπνησλ ελλνηψλ απφ ηνπο 

καζεηέο, εηδηθφηεξα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη  

 κεξηθά απφ ηα καζεκαηηθά δεηήκαηα ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζήκεξα 

έρνπλ ράζεη ηελ αμία ηνπο ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο, π.ρ. νη καζεηέο δελ είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα θάλνπλ δηαθφξνπ είδνπο δηαηξέζεηο κέρξη λα βξνπλ ην ζσζηφ 

αξηζκφ ηεο ξίδαο ελφο αξηζκνχ.  

 πνιιέο ελφηεηεο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ επνηθνδνκεηηθφηεξα κε ηελ ηερλνινγία, 

π.ρ. ε θαηαζθεπή ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ. 

 αξθεηά απφ ηα ζέκαηα πνπ δελ κπνξνχζακε λα δηδάμνπκε ζην παξειζφλ ζήκεξα 

καο είλαη επθνιφηεξα θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, π.ρ. γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο ε ρξήζε πξνγξακκάησλ Geogebra, Cabri, 

Euclid Draw, ηνπο βνεζάεη ψζηε λα κειεηνχλ κφλνη ηνπο ηα αληηθείκελα πνπ 

επηζπκνχλ ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνη λα ζρεδηάδνπλ ζην ραξηί απηά πνπ 

επηζπκνχλ.  

 

 

1.3 Η καθημερινή χρήςη των υπολογιςτών τςέπησ 

Ζ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη ε 

άκεζε ελζσκάησζή ηνπο θαηά θχξην ιφγν ζηηο επηρεηξήζεηο, έδεημε ηνλ δξφκν πνπ 

αλνίγεηαη ζηελ ηερλνινγία γηα δηείζδπζε ηεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Απφ ηελ άιιε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαίλεηαη λα κεγαιψλεη ην 
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ράζκα κεηαμχ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ εθπαηδεπηηθνί θαη κε κε 

δπζθνιία απνδέρνληαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ηδηαίηεξα ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. 

Πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ησλ αξηζκνκεραλψλ ζην Γεκνηηθφ 

''βνπβαίλνπλ'' ην πξφγξακκα. Δπεηδή ηα καζεκαηηθά ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ηθαλφηεηα 

θάπνηνπ λα εθηειεί κε ηαρχηεηα θαη νξζφηεηα ππνινγηζκνχο γξαπηά, λνεξά ή θαη΄ 

εθηίκεζε, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ζθιεξήο θαη καθξνρξφληαο εμάζθεζεο, ηελ νπνία 

παξέρεη ην ζρνιείν. Θεσξνχλ φηη βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε εθκάζεζε ησλ 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ. Σν ίδην ζπκθσλνχλ θαη αξθεηνί γνλείο, νη νπνίνη βέβαηα δελ έρνπλ 

επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη αξηζκνκεραλέο βνεζνχλ παξά 

εκπνδίδνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ Μαζεκαηηθά. 

Απηφ ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηε απφ φινπο είλαη ινγηθφ λα θαηαζηεί ην 

ζρνιείν ππεχζπλν ψζηε λα δηδάμεη ην ζσζηφ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη 

πνιινί ελήιηθεο δελ γλσξίδνπλ θαιά πσο λα ρεηξίδνληαη ηηο αξηζκνκεραλέο θαη ζπρλά 

πέθηνπλ ζε ιάζε. 

Οη Τπνινγηζηέο ηζέπεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ην πην εχρξεζην εξγαιείν ησλ 

καζεηψλ, φπνπ ζα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε φπνηα ψξα επηζπκνχλ θαη ζε φια ηα 

καζήκαηα. Οη παξαθάησ πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηέο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

γνλείο θαη λα εθαξκφδνληαη: 

 νη Αξηζκνκεραλέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θαζεκεξηλά ζηα ρέξηα ησλ 

καζεηψλ, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη είλαη θάπνην 

αληηθείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

 δελ βιάπηνπλ ηνπο καζεηέο, αιιά ζα πξέπεη λα έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο θαη άιιεο πνπ λα κελ επηηξέπεηαη, απηφ 

κπνξεί λα ην δηδάμεη ν δάζθαινο θαζεκεξηλά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα δηδάζθεη ην πψο λα ηηο ρεηξίδνληαη 

 δελ είλαη σθέιηκν ν δάζθαιφο λα καδεχεη ηηο αξηζκνκεραλέο θαη λα ηηο 

κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο φηαλ επηηξέπεηαη, έηζη δηαθφπηεηαη ε δηδαζθαιία 

θαη παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή πνξεία ηνπ καζήκαηνο  

 φηαλ ηηο απαγνξεχνπκε, νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη αξηζκνκεραλέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηδηθά καζήκαηα θαη κάιηζηα κεηά έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε θάζε πξάμε 

 ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ηα δηδάμνπκε ψζηε κφλα ηνπο λα θξίλνπλ πφηε λα 

θαηαθεχγνπλ ζηηο αξηζκνκεραλέο θαη πφηε φρη, απηφ   

 

Πνιιά θξάηε ζε φινλ ηνλ θφζκν έρνπλ πξνρσξήζεη ζε αλαζεσξήζεηο ησλ 

Αλαιπηηθψλ ηνπο Πξνγξακκάησλ φπνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ηζέπεο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, κάιηζηα νξηζκέλεο απφ απηέο επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπο 

αθφκε θαη ζηηο εζληθέο εμεηάζεηο2.  

 

                                                           
2
 άντοσ, Α. Ραναγιϊτθσ. Ο ρόλοσ των υπολογιςτών τςζπησ (Calculators) ςτη διδαςκαλία των 

μαθηματικών ςτην πρωτοβάθμια εκπαίδευςη. www.alfavita.gr 

http://www.alfavita.gr/
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1.4 Σα πραγματικά οφέλη και οι μύθοι τησ χρήςησ των υπολογιςτών 

τςέπησ ςτην εκπαίδευςη  

ηηο κέξεο καο νη ππνινγηζκνί κε ραξηί θαη κνιχβη έρνπλ αξρίζεη λα ειαηηψλνληαη θαζψο 

νη αξηζκνκεραλέο πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ιίγεο είλαη νη θνξέο πνπ νη ελήιηθεο θάλνπλ πξάμεηο κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν. Όινη επηζπκνχλ λα έρνπλ γξήγνξνπο θαη αθξηβείαο ππνινγηζκνχο, ελψ νη απινί 

ππνινγηζκνί κε ην ρέξη είλαη πιένλ πιεθηηθνί θαη ρξνλνβφξνη.  

Οη αξηζκνκεραλέο βνεζνχλ ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά γηα λα κάζνπλ λα 

απαξηζκνχλ θαη λα εμαζθεζνχλ ζηα λνεξά καζεκαηηθά. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη 

απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ απφ ην 

Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ηε Β’ Γεκνηηθνχ, αιιά πεξηζζφηεξν καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, εηδηθφηεξα: 

 Ζ αξηζκνκεραλή κπνξεί λα γίλεη κεραλή πξνο εμεξεχλεζε. Σα παηδηά εμεξεπλνχλ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηεο, ην πφζα ςεθία κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε 

ηεο, θ.α.  

 Γηα ηελ θαηαγξαθή αξηζκψλ, ψζηε λα αλαθαιχςνπλ, λα εμνηθεησζνχλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ αθφκα θαη κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο απφ απηνχο πνπ πξνβιέπεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ ειηθία ηνπο. 

 Γηα αξίζκεζε αλά 1,2,3…πξνο ηα πάλσ (αλεβαίλσ) ή πξνο ηα θάησ (θαηεβαίλσ). 

Ζ δπλαηφηεηα απηή βνεζάεη ηα παηδηά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

αξίζκεζεο θαη ζηελ αλαθάιπςε θαη θαηαλφεζε αξηζκεηηθψλ κνηίβσλ. 

 Γηα εθηέιεζε πξάμεσλ, φπνπ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη 

ζηε βειηίσζε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο3.  

 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ Τπνινγηζηψλ ηζέπεο: 

 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εμάζθεζε δεμηνηήησλ, θάλνληαο νη καζεηέο 

ηηο πξάμεηο πνπ επηζπκνχλ θαη πξηλ παηήζνπλ ην ίζνλ ( =) λα κπνξνχλ λα 

ππνινγίζνπλ λνεξά ην απνηέιεζκα θαη κε ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο λα ην 

επαιεζεχζνπλ, ηδηαίηεξα ζε πξάμεηο κε δηςήθηνπο ή θαη ηελ πξνπαίδεηα. 

 απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα 

ζθεθηεί θαη λα αθηεξψζεη ρξφλν γηα ηελ ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη λα κελ απνζπάηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ πξάμεσλ. 

Έηζη κπνξνχκε λα δίλνπκε ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα κε ξεαιηζηηθνχο αξηζκνχο νη 

νπνίνη ζα ππνινγίδνληαη κε ηηο αξηζκνκεραλέο. 

 βειηηψλνπλ ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. ηηο 

ηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ηηο αξηζκνκεραλέο έρεη παξαηεξεζεί φηη νη 

καζεηέο έρνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη είλαη πην ππνκνλεηηθνί ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

                                                           
3
 άντοσ, Α. Ραναγιϊτθσ. Ο ρόλοσ των υπολογιςτών τςζπησ (Calculators) ςτη διδαςκαλία των 

μαθηματικών ςτην πρωτοβάθμια εκπαίδευςη. www.alfavita.gr 

http://www.alfavita.gr/
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 θεξδίδνπκε ρξφλν. Απηφ βνεζά ηα κηθξά παηδηά πνπ δελ έρνπλ αλαπηχμεη 

πιήξσο ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηηο πξάμεηο λα θάλνπλ ππνινγηζκνχο φηαλ απηνί δελ 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο, π.ρ. λα βξνπλ ηελ πεξίκεηξν, λα βξνπλ 

πνζνζηά, θ.α. 

 ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφβνπ ησλ αδχλαησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα 

καζεκαηηθά, κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ θάλνπλ ζηελ αξηζκνκεραλή δελ 

αλεζπρνχλ κήπσο εθηεζνχλ ζηα κάηηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο απφ θάπνην 

ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα, έηζη κεηψλνπλ ην άγρνο πνπ ληψζνπλ. 

 απνηεινχλ έλα πξψην βήκα εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηελ ηερλνινγία θαη 

επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο. 

 

Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκνκεραλψλ γηα ηνπο καζεηέο, είλαη 

θαη έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν ησλ δαζθάισλ, ην νπνίν ηνπο βνεζά ζην λα δηδάμνπλ 

θαιχηεξα ην αληηθείκελφ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ πνπ ρξεηάδνληαη 

θάπνηα πην εηδηθή κεηαρείξηζε.  

Οη δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down ζηελ αξηζκεηηθή είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο. Ζ πεξηνξηζκέλε βξαρχρξνλε κλήκε ηνπο δπζθνιεχεη πνιχ ζηνπο 

ππνινγηζκνχο γη’ απηφ θαη είλαη αλαγθαία ε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ, γηα ην κέηξεκα, γηα 

ηελ εθηέιεζε απιψλ πξάμεσλ. Σν πιηθφ πξέπεη λα έρεη πνηθηιία θαη λα παξνπζηάδεηαη κε 

ηξφπν ειθπζηηθφ ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ 

αξηζκεηηθή. Οη αξηζκνκεραλέο έρνπλ απνδεηρζεί φηη βνεζνχλ πνιχ ηνπο καζεηέο απηνχο 

ψζηε λα απνθηήζνπλ κηα πην ζεηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηα καζεκαηηθά. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κπνξνχλ θαη απνθεχγνπλ ηελ γξαθή αθφκε θαη ηελ αλάγλσζή ησλ αξηζκψλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δπζθνιεχνληαη. Μέζσ δηαθφξσλ παηρληδηψλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ, 

θαηαθέξλνπκε λα θξαηήζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπο ζπγθεληξσκέλε γηα πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ψζηε λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηελ πξνζπάζεηα. ηηο πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο 

κπνξεί ην παηδί λα αθνζησζεί ζηνλ ππνινγηζκφ θαη λα κελ αλαιψλεη δπλάκεηο ζηελ 

πξνζπάζεηα λα ππνινγίζεη ζσζηά ην απνηέιεζκα θαη λα γξάςεη ζσζηά ηνπο αξηζκνχο. 

Δπηπιένλ νη πξάμεηο ηεο δηαίξεζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, πνπ θαίλνληαη λα είλαη 

απηέο πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο, κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κε ηελ αξηζκνκεραλή ζηε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ. 

Όζνλ αθνξά θαη ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη 

αξηζκνκεραλέο είλαη θαη γηα απηνχο έλα θαιφ εξγαιείν γηα ην  κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Σνπο βνεζά λα ρεηξίδνληαη πνιπςήθηνπο αξηζκνχο, εμνηθνλνκνχλ ρξφλν γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο, αθνχ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ - δηαίξεζε παξαηεξείηαη φηη νη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ ην γηλφκελν ιφγσ ηεο αδπλακίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ 

κλήκε. Βνεζά φκσο θαη ηνπο δαζθάινπο, αθνχ κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ κπνξνχλ 

λα εξκελεχζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ καζεηψλ ηνπο, νη καζεηέο 

θαιιηεξγνχλ ηελ απηελεξγφ κάζεζε, ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε δηδαζθαιία, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ θαη δεκηνπξγεί ελζαξξπληηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.  

Ωζηφζν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ θαη 

εθκάζεζεο ηνπ ππνινγηζηή ηζέπεο ζηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ απηέο. Τπάξρεη πεξίπησζε 
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λα μερλνχλ ηελ αληηζηνηρία ησλ πιήθηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθηεινχλ, ηε ζεηξά κε ηελ 

νπνία πξέπεη λα γίλεη ε πιεθηξνιφγεζε, θ.α.  

Πέξα απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ κέζνπ, ππάξρεη θαη ν 

αληίινγνο θάπνησλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

Τπνινγηζηψλ ηζέπεο ζηα ζρνιεηά. Απηνί ππνζηεξίδνπλ φηη:  

 Αλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αξηζκνκεραλέο ηζέπεο, δελ ζα κάζνπλ ηα 

''βαζηθά''. Βέβαηα ε εηζαγσγή ηνπο πξνηείλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ πξάμεσλ. Άιισζηε κε ηηο αξηζκνκεραλέο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ θαη δελ ζα παξαγθσλίζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα κάζαηλαλ αλ δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ.  

 Δπλννχλ ηελ νθλεξία ησλ παηδηψλ θαη δελ ζα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ νχηε θαη ζα 

αληηκεησπίδνπλ ηα καζεκαηηθά σο πξφθιεζε. Οη αξηζκνκεραλέο, φκσο, 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε κάζεζε γηαηί φηαλ θάλνπλ πξάμεηο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ρξεζηκνπνηνχλ ην λνπ ηνπο φρη κφλν γηα λα βξνπλ ην απνηέιεζκα, αιιά γηα 

ζπιινγηζκφ, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, επαιήζεπζε ηεο ζθέςεο ηνπο, θ.α. 

 Σα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ ηνλ ''πξαγκαηηθφ ηξφπν'' πξηλ ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Απηφ φκσο δελ ηζρχεη πάληνηε, γηαηί νη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ραξηί δελ 

είλαη πάληα θαηαλνεηνί ζηνπο καζεηέο, π.ρ. ζηε δηαίξεζε θιαζκάησλ, ε 

αληηζηξνθή θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ δεχηεξνπ θιάζκαηνο είλαη θάηη ην νπνίν 

αθφκε θαη κεξηθνί δάζθαινη δπζθνιεχνληαη λα ην εξκελεχζνπλ.  Απηφ δελ 

ζεκαίλεη λα εγθαηαιεηθζνχλ νη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο δηαθφξσλ πξάμεσλ, αιιά ν 

δάζθαινο κε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

ηελ θαηαλφεζε ηνπο. 

 Σα παηδηά ζα εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αξηζκνκεραλέο ψζηε ζα 

θαηαζηνχλ αλίθαλα λα εθηειέζνπλ ζηνηρεηψδεηο πξάμεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Ήδε έρνπκε αλαθέξεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελειίθσλ ηηο ρξεζηκνπνηεί 

θαζεκεξηλά. Οη ελήιηθεο έκαζαλ κφλνη ηνπο ηνλ ρεηξηζκφ ηεο, ηψξα φκσο ν 

δάζθαινο ζα πξέπεη λα δηδάμεη πφηε θαη πσο ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη απηέο ηηο 

κεραλέο. Έηζη ηα παηδηά δελ ζα ςάρλνπλ λα βξνπλ θάζε ηξφπν γηα λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, δελ ζα είλαη έλα απαγνξεπκέλν έλα εξγαιείν αιιά θαζεκεξηλά 

ζα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ηηο ρεηξίδνληαη ζε πεξηζηάζεηο πνπ ηηο απαηηνχλ4. 

 

 

1.5 Οι διαφορετικέσ λειτουργίεσ τουσ ςτην εκπαίδευςη 

Οη ππνινγηζηέο ηζέπεο δελ είλαη απιά έλα εξγαιείν ή βνήζεκα γηα καζεηέο θαη 

δαζθάινπο. Ο ηξφπνο ρεηξηζκνχ απηνχ ηνπ κεραλήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο 

πνπ κπνξεί λα επηηχρεη θαη απφ απηά ζέινπκε λα δηδάμεη. Έηζη ζηελ πξσηνβάζκηα 

                                                           
4 Van de Walle, J. (2005). Μαζεκαηηθά γηα ην Δεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην. Μηα Εμειηθηηθή Δηδαζθαιία. 

Δπηκειεηήο: Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο. Δθδφζεηο: Σππσζήησ. Αζήλα.  
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εθπαίδεπζε επηηειεί ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:  

 Τπνινγηζηηθφ Βνήζεκα. Δίλαη ε πην απιή θαη θαζεκεξηλή ρξήζε πνπ θάλεη απηφ 

ην κεράλεκα. Ο ρεηξηζηήο ηνπ ην έρεη απιά θαη κφλν γηα λα απνθχγεη ηνπο 

επίπνλνπο θαη ρξνλνβφξνπο ππνινγηζκνχο. πγθεθξηκέλα ζην ζρνιείν καο 

ελδηαθέξεη νη καζεηέο λα νξγαλψζνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο ψζηε λα 

επηηχρνπλ ινγηθά ζπκπεξάζκαηα γηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ άκεζεο ιχζεηο 

θαη δχζθνινπο ζπλδπαζκνχο, π.ρ. Ζ cosmote ρξεψλεη 0,07 € γηα θάζε 27 

δεπηεξφιεπηα δηάξθεηαο ελφο ηειεθσλήκαηνο. Ση ρξέσζε ζα έρεη ην ηειεθψλεκα 

πνπ ζα δηαξθέζεη 33 ιεπηά θαη 5 δεπηεξφιεπηά; 

 Έρεη Γηδαθηηθή ιεηηνπξγία. Με ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ζσζηέο θαηεπζχλζεηο 

ν δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αξηζκνκεραλή γηα λα δηδάμεη ηε δνκή 

ελφο ζπζηήκαηνο αξηζκψλ θαη ηηο αξηζκεηηθέο ιεηηνπξγίεο κε έλαλ θαηλνχξην 

ηξφπν, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα θζάζνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα αληίιεςεο. 

π.ρ. Πξψηα παηήζηε ην πιήθηξν + κεηά ηνλ αξηζκφ 3 θαη κεηά παηήζηε ην = 

επαλαιακβαλφκελα. 

 Δξεπλεηηθφ εξγαιείν. Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθνί ηχπνη αξηζκνκεραλψλ 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ή αθφκε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ αξηζκνκεραλψλ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο λα ππνινγίδνπλ ηε ζεηξά 

ησλ πξάμεσλ ζε κηα αξηζκεηηθή παξάζηαζε. Αλ ηνπο δεηήζνπκε λα 

πιεθηξνινγήζνπλ ηελ αξηζκεηηθή παξάζηαζε:  « 4 x 5 - 4 x 5 = »    πξψηα ζηελ 

αξηζκνκεραλή θαη κεηά λα ηελ ππνινγίζνπλ ζην ραξηί, ζα έρνπκε δχν 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο λα 

εμεγήζνπλ5 . 

 

 

1.6 Πρόταςη ειςαγωγήσ και ςταδιακήσ υλοποίηςησ τουσ ςτα ςχολεία – 

ύμφωνα με τη Marja Van den Heuvel-Panhuizen, (2008). Children 

Learn Mathematics6 

 

Ζ Marja Van den Heuvel-Panhuizen ζην βηβιίν ηεο κε ηίηιν «Children Learn 

Mathematics» πξνηείλεη έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν λα γίλεη ε εηζαγσγή ησλ Τπνινγηζηψλ 

Σζέπεο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία. Παξαθάησ ζα κειεηήζνπκε πσο ζα πινπνηεζεί απηή ε 

πξφηαζε.  

Πνιινί εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη νη αξηζκνκεραλέο ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη ζηα 

ζρνιεηά ζηελ Δ' ηάμε, βέβαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λσξίηεξα ζηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο είηε σο δηδαθηηθφ βνήζεκα είηε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Θεσξνχλ, 

                                                           
5 Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2008). Children Learn Mathematics. Δθδφζεηο: Sence 

Publishers.  
6 Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2008). Children Learn Mathematics. Δθδφζεηο: Sence 

Publishers.  
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ινηπφλ, φηη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ νη καζεηέο καζαίλνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο 

γηα λνεξνχο ππνινγηζκνχο, θάζεηνπο ππνινγηζκνχο, αιγφξηζκνπο, θαη' εθηίκεζε 

ππνινγηζκνχο, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηε δηαίξεζε θ.α., έηζη ζρεκαηίδνπλ θαη ζην λνπ 

ηνπο ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ππνινγίδνπλ ηηο φπνηεο πξάμεηο επηζπκνχλ. ε απηήλ 

ηε θάζε δελ ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ ηελ αξηζκνκεραλή σο ππνινγηζηηθφ βνήζεκα γηαηί 

κπνξεί λα κελ έρνπκε επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Κχξην ζεκείν είλαη λα δηδαρζνχλ φηη νη 

αξηζκνκεραλέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δχζθνινπο ππνινγηζκνχο. Πξηλ ηελ ρξήζε ηεο ζα 

πξέπεη νη καζεηέο λα έρνπλ αλαπηχμεη ηελ αληίιεςε ηνπο, φζνλ αθνξά ην ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, θαη λα είλαη ζε ζέζε πξψηα λα αλαιχνπλ έλα πξφβιεκα θαη κεηά λα θάλνπλ 

αιγνξηζκηθνχο ππνινγηζκνχο. Όια απηά ζα ηα επηηεπρζνχλ κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

Γηδαθηηθήο - Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν δάζθαινο θαη ε νπνία ζα 

ηειεζηεί κέζα απφ ηξεηο βαζηθέο θάζεηο: 

 Πξνζέγγηζε 

 Εκπινπηηζκόο 

 Ελζσκάησζε 

 

Οη θάζεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ άκεζα, ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία θαη 

ρξφλνο ψζηε αθνχ νη καζεηέο θαηαθηνχλ ηε κηα θάζε λα πεξλνχλ θαη ζηελ επφκελε. 

Κάζε θνξά πνπ ν δάζθαινο μεθηλά κηα λέα δξαζηεξηφηεηα, κηα λέα πξνζέγγηζε 

είλαη απαξαίηεηε. Με ηνλ εκπινπηηζκφ δελ παξέρνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αιιά 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αξηζκνκεραλή ζαλ κηα κνξθή δηδαθηηθνχ εκπινπηηζκνχ. Σέινο ζηε 

θάζε ηεο ελζσκάησζεο πξέπεη νη καζεηέο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ αξηζκνκεραλή 

ψζηε λα πξνβαίλνπλ ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκνξθσηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

 
1.6.1 Πποζέγγιζη 
 
Πέξα απφ ηε επαθή πνπ έρνπλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο κε ηηο αξηζκνκεραλέο έξρεηαη ε 

ζηηγκή φπνπ ην ζρνιείν παξέρεη κηα ζπζηεκαηηθή γλσξηκία κε απηέο. Απηφ ζα πξέπεη λα 

μεθηλήζεη γχξσ ζηελ Γ’ ηάμε. Ο ηξφπνο πνπ ζα γίλεη απηφ είλαη αλάινγνο κε ηελ 

θαζεκεξηλή δηδαζθαιία πνπ γίλεηαη ζηα ζρνιεία, νη καζεηέο κφλνη ηνπο αξρηθά ζα 

εμεξεπλήζνπλ ηελ αξηζκνκεραλή θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ζα δνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

 

 Ππώηη πποζέγγιζη 

 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ φηη ε αξηζκνκεραλή δελ είλαη έλα 

κεράλεκα πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε απινχο ππνινγηζκνχο ή λα θάλνπκε 

πξάμεηο ζηηο νπνίεο έρνπκε θαηαθηήζεη κηα ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηνπο. 

Ξεθηλάκε κε ηα αξηζκεηηθά γεγνλόηα (arithmetic facts), φπνπ ηα παηδηά ζα πξέπεη 

λα κάζνπλ φηη νη αξηζκνκεραλέο δελ είλαη γηα απινχο ππνινγηζκνχο αιιά γηα πην 

δχζθνινπο, π.ρ. ν ππνινγηζκφο 3 x 10 γίλεηαη ηαρχηεξα ζην λνπ καο παξά ζηελ 
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αξηζκνκεραλή. Έηζη ηνπο πξνηξέπνπκε λα ζθεθηνχλ πξάμεηο πνπ γλσξίδνπλ ην 

απνηέιεζκα, φπσο νη πξνζζέζεηο, αθαηξέζεηο, πνιιαπιαζηαζκνί θαη δηαηξέζεηο πνπ ε 

απάληεζε ηνπο είλαη ην 100. 

Φηηάρλνληαο ιέμεηο (making words), κηα δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία φηαλ 

ρξεζηκνπνηείο ηελ αξηζκνκεραλή. π.ρ. Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πξάμεηο 

φπνπ ην απνηέιεζκά ηνπο ζα καο δίλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο, νη νπνίνη φηαλ 

εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ηεο αξηζκνκεραλήο θαη ηελ αληηζηξέςνπκε ζα δηαβάζνπκε 

θάπνηεο ιέμεηο:   

 7659 + 76 = 7735 =SELL  

 56681 - 21854 = 35007 = LOOSE 

 7047 + 691 = 7738 = BELL  

 23154 : 3 = 7718 = BILL 

 24360 : 8 = 3045 = HILL 

 

Ωζώληαο ηνπο αξηζκνύο (pushy numbers), βνεζά ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζεζηαθή αμία ησλ αξηζκψλ. Γηα λα γξάςνπλ ζηελ αξηζκνκεραλή ηνλ αξηζκφ 351, ζα 

μεθηλήζνπλ απφ αξηζηεξά, πξψηα ζα παηήζνπλ ην 3, κεηά ην 5 θαη ηέινο ην1. ηελ νζφλε 

ηεο αξηζκνκεραλήο νη αξηζκνί πξνρσξνχλ απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, ελψ εκείο ζην 

ραξηί έλαλ αξηζκφ ηνλ γξάθνπκε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. π.ρ. Αθνχ 

πιεθηξνινγήζνπλ ην 351 δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο λα ζβήζνπλ απηφλ ηνλ 

αξηζκφ λα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε 301 θαη λα εμεγήζνπλ πψο ζα γίλεη απηφ. Έλαο άιινο 

θαιφο ηξφπνο γηα λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αξηζκνκεραλή αθνινπζεί απζηεξά θάπνηνπο 

θαλφλεο δεηήζηε ηνπο λα ππνινγίζνπλ ηελ αξηζκεηηθή παξάζηαζε πνπ είδακε λσξίηεξα  

« 4 x 5 - 4 x 5 = »  θαη ζπδεηήζηε γηα ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ηεο αξηζκνκεραλήο 

θαη απηφ πνπ ππνιφγηζαλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο.  

 

 Κλειδιά και ςπολογιζηικέρ λωπίδερ (keys and calculation strip) 
 
Οη αξηζκνκεραλέο έρνπλ ηε δηθή ηνπο ππνινγηζηηθή γιψζζα. Δξκελεχνπλ ηα 

απνηειέζκαηα κε έλα δηθφ ηνπο ηξφπν, έρνπλ πεξίεξγα θιεηδηά θαη θάπνηεο θνξέο καο 

δίλεη κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηα νπνία έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν αλάγλσζεο, 

π.ρ. γηα ηελ πξάμε 4+3 θάλνπκε ηα εμήο: 

 
Παηάκε απηά ηα πιήθηξα:     Απηνί νη αξηζκνί εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε:                                                                       

 
 
 
                                                          
            Ζ εξκελεία ησλ αξηζκψλ γηα ηελ αξηζκνκεραλή :                                        

 
 
 
                                           
                                                                                  
                                                               
          

 

ON/C  

4  

+  

3  

 =  

O  

4  

4          

3  

7        

ON/C  4  +  3  =  
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Σα παξαπάλσ ακέζσο καο δίλνπλ λα θαηαιάβνπκε πφζν δηαθνξεηηθά εξκελεχνληαη νη 

αξηζκνί κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο. Γειαδή φηαλ εκείο παηήζνπκε ην πιήθηξν + 

ζπλερίδνπκε λα βιέπνπκε ζηελ νζφλε ηνλ αξηζκφ 4 θαη φηαλ παηάκε ην 3 ηφηε 

εκθαλίδεηαη κφλν απηφο ν αξηζκφο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκφκαζηε ηελ 

πξάμε πνπ πιεθηξνινγήζακε ‘’4+3’’ θαη αθνχ παηήζνπκε ην = ζα καο εκθαλίζεη ηελ 

απάληεζε.  

Σν παηρλίδη ηεο Σπαζκέλεο αξηζκνκεραλήο (Broken calculator game). Άιινο έλαο 

ηξφπνο γηα λα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηεο είλαη λα θηηάμνπκε ηελ παξαθάησ ππφζεζε, 

π.ρ. έζησ φηη ε αξηζκνκεραλή ζαο έρεη κφλν ηα πιήθηξα 7, =, +, :, x. Θέινπκε λα καο 

εκθαλίζεηε ηνλ αξηζκφ 22.  

ε δέθα βήκαηα:  7 : 7 + 7 + 7 + 7 =  

ε νρηψ βήκαηα: 77 + 77 : 7 =  

 

 Πεπιζζόηεπη πποζέγγιζη 

 

Τν ζύκβνιν ηνπ δεθαδηθνύ θόκκα θαη ηεο ηειείαο 

Τπάξρεη κηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Ακεξηθάληθνπ/Αγγιηθνχ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

ηξφπνπ φπνπ εθθξάδνπλ ηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη ην νπνίν πξέπεη λα δηδάμνπκε 

ζηνπο καζεηέο καο γηαηί ππάξρνπλ Τπνινγηζηέο ηζέπεο, νη νπνίνη αλάινγα κε ηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο άιινη κε θφκκα (,) θαη άιινη 

κε ηειεία (.). 

  

 Αμεπικάνικος/Αγγλικού  Δςπωπαϊκού  

Ένα εκαηομμύπιο  1,000,000  1.000.000  

Γύο σιλιάδερ και 

ένα δέκαηο  

2,000.1  2.000,1  

 

Όηαλ ην ζύκβνιν Ε εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα εμεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηνπο πνιπςήθηνπο αξηζκνχο θαη αλ απηνί 

κπνξεί λα ρσξέζνπλ ζηελ νζφλε ηεο αξηζκνκεραλήο καο. Έηζη ζα κάζνπλ νη καζεηέο φηη 

νη αξηζκνκεραλέο έρνπλ κηα νξηζκέλε ρσξεηηθφηεηαο ςεθία αξηζκψλ. Αλ ηνπο βάινπκε 

λα ππνινγίζνπλ: 

 

10.001 x 10.001 1.0002000 E 

100.001 x 100.001 100.00200 E 

1.000.001 x 1.000.001 10000.020 E 

 

ζα δνπλ κηα ηειεία λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο αξηζκνχο θαη ην ζχκβνιν Δ λα 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπο, θαζψο ζα ππνινγίδνπλ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο  ζα δνπλ 

απηήλ ηελ ηειεία λα κεηαθηλείηαη, θαιφ ζα ήηαλ λα πξνζπαζήζνπλ λα εξκελεχζνπλ ην 

απνηέιεζκα απηφ. Θα ζπκπέξαλαλ φηη ε ηειεία πνπ εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηνπο 

αξηζκνχο εηδνπνηεί γηα ηα ςεθία ηνπ αξηζκνχ πνπ δελ θαίλνληαη ζηελ νζφλε καο αιιά 
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ππάξρνπλ πίζσ απφ ηνλ αξηζκφ, έηζη νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί είλαη: 

 

1.0002000 E 100.020.000 

100.00200 E 10.000.200.000 

10000.020 E 1.000.002.000.000 

 

Η αληηιεπηηθόηεηα ζηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο 

Τπάξρνπλ πξάμεηο ζηηο νπνίεο ε αξηζκνκεραλή δελ αληηιακβάλεηαη κε πνηα ζεηξά 

πξέπεη λα γίλνπλ, γη' απηφ ν καζεηήο είλαη απηφο πνπ θαιείηαη λα θάλεη ζσζηή ρξήζε ηεο 

αξηζκνκεραλήο γηα λα κελ έρεη ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. π.ρ. Ση γίλεηαη αλ 

πιεθηξνινγήζεηο  « 2 x 6 - 3 x 4 = » ; 

Ζ απάληεζε αλ ιχζνπλ ζην ηεηξάδην ηνπο ζα είλαη 0. Αιιά αλ δνθηκάζνπλ απηήλ ηελ 

παξάζηαζε ζηελ αξηζκνκεραλή ην απνηέιεζκα ζα είλαη 36! Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε 

αξηζκνκεραλή δελ γλσξίδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία γίλνληαη νη πξάμεηο ζε κηα αξηζκεηηθή 

παξάζηαζε, έηζη μεθηλά θαη ππνινγίδεη: 2 x 6 =12,  12 – 3 =9,  9 x 4 = 36. 

Απηφ πνπ ιείπεη απφ ηελ παξαπάλσ αξηζκεηηθή παξάζηαζε είλαη νη παξελζέζεηο, 

φηαλ ιχζνπλ νη καζεηέο απηήλ ηελ παξάζηαζε ζην ηεηξάδην ηνπο ζα θάλνπλ ηηο πξάμεηο 

κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Πξαθηηθά ζα ηνπο θαλεί πην έγθπξνο ν δηθφο ηνπο ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ απφ απηφλ ηεο αξηζκνκεραλήο. 

 ε πεξίπησζε φκσο πνπ έρνπλ λα ππνινγίζνπλ κηα αξηζκεηηθή παξάζηαζε κε 

κεγάινπο αξηζκνχο, π.ρ. « 18 x 152 – 4864 : 32 = », ζα είλαη ρξήζηκε ε αξηζκνκεραλή  

ζηηο πξάμεηο ελψ ζα θαηαγξάθνπλ ζην ραξηί ηε ζεηξά ησλ πξάμεσλ πνπ ζέινπλ λα 

αθνινπζήζνπλ.    

 

Επηπιένλ θιεηδηά 

Δθηφο απφ ηα πιήθηξα ηεο κλήκεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ απιή αξηζκνκεραλή ( Μ+, Μ-, 

MRC) ππάξρνπλ θαη άιια πνπ αιιάδνπλ ηελ αξλεηηθή θαη ζεηηθή αμία ( + ), ην πιήθηξν 

ηεο ξίδαο (λ ), ηνπ πνζνζηνχ (%). Όια απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε 

αζθήζεηο εκπινπηηζκνχ ζην ηέινο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  

 

 

Σςνοπηικέρ παπαηηπήζειρ για ηη θάζη ηηρ Πποζέγγιζηρ 

 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ηα πιήθηξα πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα 

 Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλαο ηχπνο αξηζκνκεραλήο απφ φινπο 

 Να είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηε κέζνδν πνπ ιχλνπλ κηα αξηζκεηηθή παξάζηαζε 

 Να πξνζέρνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεη ε αξηζκνκεραλή θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο 

 Να επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα εμεξεπλνχλ ηε ζρεηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο 

αξηζκνκεραλήο 
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1.6.2 Εμπλοςηιζμόρ  

 

ε απηή ηε θάζε ε αξηζκνκεραλή κπνξεί λα γίλεη έλα εξγαιείν δηδαθηηθνχ εκπινπηηζκνχ 

γηα ηηο λνεξέο πξάμεηο, ηνλ θαη' εθηίκεζε ππνινγηζκφ, ηελ ζεζηαθή αμία ησλ αξηζκψλ θαη 

άιιεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Μηα αθφκε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο αξηζκνκεραλήο είλαη φηη 

ηα παηδηά απφ ηε κηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζαλ βνήζεκα 

αιιά θαη λα δψζνπλ ηελ αλάινγε βαξχηεηα ζηηο πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ. 

 

 

 Νοεπέρ ππάξειρ και απιθμομησανή 

Οη λνεξνί ππνινγηζκνί θαη νη ππνινγηζκνί ζηελ αξηζκνκεραλή είλαη δπν αληίζεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μία βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη λα 

αληηπαξαβάινπκε απηά ηα δπν είδε ππνινγηζκψλ ψζηε λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο πφηε 

είλαη ρξεζηκφηεξν λα γίλεηαη ε θαζεκία ελέξγεηα.  

Γηα θάζε ππνινγηζκφ ζα πξέπεη λα απνθαζίδνπλ νη καζεηέο πνηνο ηξφπνο ηνπο 

βνεζάεη πεξηζζφηεξν, απηφ κπνξεί λα γίλεη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα λα 

ρεηξίδνληαη ηνλ θάζε αξηζκφ, π.ρ. ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα είλαη νξζφηεξν λα γίλνληαη 

λνεξνί ππνινγηζκνί: 

 Πνηνο αξηζκφο παξακέλεη αλ δηαηξέζεηο ην 5743 κε ην 9 ; 

 Μηα ζαθνχια 2 ½  θηιψλ παηάηεο θνζηίδεη 1,50 € . Πνηα είλαη ε αμία ηνπ θηινχ; 

 Έλαο skater δηαλχεη κηα πίζηα ζε 2 ιεπηά θαη 11 δεπηεξφιεπηα. Αλ έρεη κηα 

ζηαζεξή ηαρχηεηα, ζε πφζε ψξα ζα δηαλχζεη 60 γχξνπο ζηελ ίδηα πίζηα; 

 

Αλ πάξνπκε κε ηε ζεηξά ηα πξνβιήκαηα ζα δνχκε φηη είλαη δπζθνιφηεξν λα ηα 

ππνινγίζνπκε κε ηελ αξηζκνκεραλή παξά κε ην λνπ καο ή γξαπηά. ην πξψην 

πξφβιεκα πξέπεη ε δηαίξεζε λα γίλεη γξαπηά γηαηί ε αξηζκνκεραλή δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα καο δψζεη ππφινηπν, εθηφο αλ ν καζεηήο πιεθηξνινγήζεη ηνλ δηαηξεηέν 

θαη πξνβεί ζε ζπλερείο αθαηξέζεηο ηνπ δηαηξέηε, κέρξη λα βξεη έλαλ αξηζκφ κηθξφηεξν ηνπ 

9, πνπ ζα είλαη ην ππφινηπν. ην δεχηεξν πξφβιεκα ζα είλαη εχθνιν λα ππνινγίζεη ην 

απνηέιεζκα κε ηελ αξηζκνκεραλή κφλν αλ κεηαηξέςεη ην θιάζκα ζε δεθαδηθφ αξηζκφ, 

δειαδή 1,5 : 2,5 = 0,6. ην ηξίην πξφβιεκα ε αξηζκνκεραλή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

κεηαηξέςεη ηα ιεπηά ζε ψξεο νχηε θαη ηα δεπηεξφιεπηα ζε ιεπηά, νπφηε ν καζεηήο ζα 

πξέπεη λνεξά λα θάλεη απηέο ηηο κεηαηξνπέο.  

ηελ παξαθάησ άζθεζε δίλνληαη πξάμεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο είλαη ειεχζεξνη 

λα επηιέμνπλ κε πνηνλ ηξφπν ζα ππνινγίζνπλ ην απνηέιεζκα. Γίλνληαο έλα θχιιν 

εξγαζηψλ κε ηέηνηνπ είδνπο αζθήζεηο, δεηάκε λα θαηαγξάςνπλ νη καζεηέο κφλν ην 

απνηέιεζκα θαη δίπια λα ζεκεηψζνπλ αλ ην ππνιφγηζαλ λνεξά ή κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππνινγηζηή ηζέπεο. ην ηέινο θνπβεληηάδνπκε ην πψο εξγάζηεθαλ θαη γηαηί. 

 1200 : 6 =  

 6 x 249 =  

 250 x 40 = 

 1495 : 5 = 

 1275 + 1275 +1275 + 1275 = 

 1201 - 1197 = 
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 499 + 499 =  

 Σν κάζεκα Ηζηνξίαο μεθηλά ζηηο 8.45 π.κ. δηαξθεί 55 ιεπηά. Ση ψξα ηειεηψλεη;  

 

Όηαλ νη καζεηέο αθνζηψλνληαη γηα πνιχ ψξα ζηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζπδεηήζνπκε αλ ήηαλ εμππεξεηηθή ε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο. 

Παξαθάησ ζα δνχκε κηα πεξηνρή ζηελ νπνία ε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο είλαη κηα πεγή 

θηλήηξσλ. ηελ επφκελε άζθεζε αλ θαη ε αξηζκνκεραλή είλαη ρξήζηκε, γηα λα βξεζεί ην 

απνηέιεζκα νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε λνεξνχο ππνινγηζκνχο ζην λνπ 

ηνπο, ψζηε λα ηα θαηαθέξνπλ, π.ρ. Έζησ φηη ην πιήθηξν 4 ηεο αξηζκνκεραλήο ζαο δελ 

ιεηηνπξγεί. Πψο κπνξείο παξφι’ απηά λα δνπιέςεηο γηα λα ιχζεηο ηηο παξαθάησ πξάμεηο: 

 34 x 676 =  

 43 x 676 = 

 33 x 674 =  

 44 x 676 =  

 44 x 444 =  

 

Γηα λα θαηαθέξεη λα απαληήζεη κε επηηπρία ν καζεηήο απαηηείηαη λα έρεη 

θαηαλνήζεη ηε δνκή ησλ αξηζκψλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο κε ηνλ 

παξαθάησ ηξφπν:  

34 x 676 = (33 x 676) + (1x  676) θ.α.  

 ή λα δηπιαζηάζεη / ππνδηπιαζηάζεη ηνπο αξηζκνχο, φπσο: 

44 x 444 = 22 x 888. 

 

Δπίζεο ε αξηζκνκεραλή είλαη ηθαλή λα θάλεη ‘’κνληέια αξηζκψλ’’ 

     12            17         22                                     37 

Θπκάηαη  ηνλ δεχηεξν αξηζκφ θαη ηνλ επαλαιακβάλεη ζηελ πξφζζεζε ζαλ κηα 

ζηαζεξή κεηαβιεηή, θάζε θνξά πνπ παηάκε ην = ν ίδηνο αξηζκφο πξνζηίζεηαη ζην 

πξνεγνχκελν άζξνηζκα. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζέκαηα γηα 

ζπδήηεζε φζνλ αθνξά απηφ ην ‘’κνληέιν’’. Δδψ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο εμήο 

εξσηήζεηο: 

 Τπάξρεη πεξίπησζε λα εκθαληζηεί ν αξηζκφο 118; 

 Γηαηί είλαη πάληνηε ην ηειεπηαίν ςεθίν 7 θαη 2 ; 

 Κάζε αξηζκφο πνπ ηειεηψλεη ζε 2 θαη 7 εκθαλίδεηαη ζε απηφ ην αξηζκεηηθφ 

κνληέιν;  

 Πφζεο θνξέο πξέπεη λα παηήζνπκε ην = γηα λα θηάζεη ζηνλ αξηζκφ 52, 77, 

112, θ.α. Μπνξείηε λε ζθεθηείηε έλαλ θαλφλα γηα απηφ;   

 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηελ πξάμε ηεο αθαίξεζε μεθηλψληαο απφ 

έλα κεγάιν αξηζκφ θαη θαζψο πιεζηάδνπκε ζην ‘’κεδέλ’’ λα πνπλ νη καζεηέο γηα ην ηη 

θαληάδνληαη φηη ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα. 

ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα δηδάμνπκε ην παξαπάλσ γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ δηαδηθαζία: 

ON/C 7  +  5  =  =  =  =  =  =  
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       4            8           16         32  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε θαη λα δνχκε ηηο δπλάκεηο ελφο αξηζκνχ. Έηζη ε 

αξηζκνκεραλή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ζπλερήο πνιιαπιαζηαζηήο.  

 

Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη γηα ηελ πξάμε ηεο δηαίξεζεο, ην επφκελν παξάδεηγκα 

καο δείρλεη φηη ε αξηζκνκεραλή κπνξεί λα παίδεη ην ξφιν ηνπ λα εμεξεπλεζνχλ νη αξηζκνί 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Απηφ πξνυπνζέηεη κηα πην καζεκαηηθή πιεπξά ησλ αξηζκψλ, φπσο 

ε δηαηξεηφηεηα, παξαγνληνπνίεζε, αλάιπζε ζε πξψηνπο φξνπο θαη κνληέια αξηζκψλ, 

π.ρ. Γηαηξέζηε ηνπο αξηζκνχο: 

 611.611 

 234.234 

 819.819     

πξψηα κε ην 7, ην απνηέιεζκα απηφ κε ην 11 θαη απηφ ην απνηέιεζκα κε ην 13. Να 

εμεγήζεηε ην εθπιεθηηθφ απνηέιεζκα.  

 

ηα επφκελα πξνβιήκαηα απαηηείηαη ν καζεηήο λα ζθέθηεηαη κε έμππλν ηξφπν 

ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη λα έρεη θαη ηε βνήζεηα ηεο αξηζκνκεραλήο: 

 56 x 2_ = 1 _ _ 8 

 3 _ x 73 = _ 701  

 Πην δεπγάξη αθφινπζσλ αξηζκψλ κνπ δίλεη ην γηλφκελν 1406; 

 

 Καη’ εκηίμηζη ςπολογιζμοί και απιθμομησανή 

Διέγρνληαο αλ ηα απνηειέζκαηα απφ έλαλ γξήγνξν ππνινγηζκφ είλαη ζσζηά είλαη 

ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν λα κάζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αξηζκνκεραλή. 

Έζησ φηη θάπνηνο θάλεη γξήγνξα ηελ πξάμε 120,765 + 750,088 θαη παίξλεη ηελ 

απάληεζε 195,853. Δίλαη ζεκαληηθφ  νη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ φηη ε απάληεζε είλαη 

ιάζνο. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ππνινγίδνπλ πξηλ ηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο 

θαη κεηά λα ζθέθηνληαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη αλ είλαη ην ζσζηφ. Οη παξαθάησ 

πξάμεηο βνεζνχλ ζε απηφ:  

Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκφο; Να ειέγμεηε ηελ απάληεζε 

ζαο κε ηελ αξηζκνκεραλή: 

 28 x 71 =   1500  2000  2500 

 36 x 42 =   1000  1500  2000 

 73 x 79 =   5000  5500  6000 

 

Σν παηρλίδη ηεο ηακεηαθήο κεραλήο, φπνπ έρνληαο κηα ιίζηα απφ 

πξντφληα θαη ηηο ηηκέο ηνπο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπλ πξψηα θαη΄ 

εθηίκεζε νη καζεηέο ην ζχλνιν ηεο απφδεημεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξνπλ 

ην αθξηβέο πνζφ κε ηε βνήζεηα ηεο αξηζκνκεραλήο. Όπνηα νκάδα είλαη 

πην θνληά ζην αθξηβέο απνηέιεζκα είλαη θαη ε ληθήηξηα, π.ρ.  

 

 

ON/C 2 x = =  =  =  =  =  =  

4,17 

12,33 

0,88 

37,02 

2,33 

24,95 

    +  3,11 



 

19 

Σν παηρλίδη ‘’ζηφρνο’’: δηαιέμηε ηξεηο αξηζκνχο απφ 

ην θνπηί. Κάληε κε απηνχο έλαλ ηξηςήθην αξηζκφ. 

Πνιιαπιαζηάζηε ηνλ κε ην 7, πξνζπαζήζηε λα θηάζεηε 

ζηνλ αξηζκφ πνπ είλαη ν θεληξηθφο ζηφρνο. Μπνξείηε λα 

θάλεηε αθφκε κέρξη δπν πξνζπάζεηεο 

 

       

  

 

 Αλγοπιθμικέρ ππάξειρ ζηην Απιθμομησανή 

Αλ πξέπεη λα ππνινγίζνπκε αθξηβψο ην γηλφκελν 98.765 x 4321 ζα νδεγεζνχκε ζηε 

ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο. Αλ ζθεθηνχκε λα θάλνπκε έλαλ θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκφ, 

δειαδή 100.000 x 4.000, ην απνηέιεζκά ζα είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξν απφ 400.000.000. 

έλαο ηέηνηνο αξηζκφο πνπ ζα έρεη παξαπάλσ απφ ελληά ςεθία ε νζφλε καο δελ ζα ηνλ 

δείμεη νιφθιεξν. Αλ πιεθηξνινγήζνπκε ην γηλφκελν ζηελ αξηζκνκεραλή ε νζφλε ζα 

δείμεη ην  Δ4.2676356. Απφ απηφ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη 

λα δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο λα καο εμεγήζνπλ γηαηί ην ςεθίν πνπ δελ θαίλεηαη είλαη 

ην 5, παίξλνληαο ππφςε ηα δχν ηειεπηαία ςεθία ησλ αξηζκψλ, θαη ηη ζεκαίλεη ε ηειεία 

κεηά ην ςεθίν 4. Σν ζσζηφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο 98.765 x  4321 = 426.763.565, ε 

νζφλε ηεο αξηζκνκεραλήο δελ ζα ην έδεηρλε πνηέ έηζη. Οπφηε εληνπίδνπκε κηα αδπλακία 

ηεο. 

 Αλ φκσο έρνπκε λα ππνινγίζνπκε ην 100.000.123 x 123, ζα πξέπεη ε πξάμε λα 

γξαθηεί ζην ηεηξάδην ζε επηκέξνπο κηθξφηεξνπο αξηζκνχο θαη κεηά λα ππνινγηζηεί, εδψ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε αθφκε θαη λνεξά θάπνηνπο ππνινγηζκνχο, π.ρ.  

100.000.123 x 123 = (100.000.000 x 123) + ( 123 x  123) 

Ο πξψηνο ππνινγηζκφο ζα γίλεη λνεξά, ελψ ν δεχηεξνο ζηελ αξηζκνκεραλή θαη ην 

άζξνηζκά ηνπο ζην ηεηξάδην.   

 

Μηα αθφκε άζθεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είηε λνεξά είηε κε ηελ 

αξηζκνκεραλή είλαη, π.ρ. Τπνινγίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ ςεθίσλ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη 

εμεγήζηε πσο γίλεηαη απηφ:  

 43 x 67 = (4) 

 13 x 867 = (    )   

 4474 x 100 =  (     )  

 12 x 8 = (     ) 

 

Ο θαλφλαο ηνπ ‘’κεδέλ’’. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην 

ζχζηεκα ησλ αξηζκψλ γηα λα θάλνπλ εχθνια ηνπο λνεξνχο θαη ηνπο θαη’ εθηίκεζε 

ππνινγηζκνχο. Όηαλ πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηνλ αξηζκφ  234 ην 100, δελ βιέπνπκε ζηελ 

νζφλε ηεο αξηζκνκεραλήο λα πξνζηίζεληαη δπν κεδεληθά δεμηά ηνπ αξηζκνχ, αιιά ν 

αξηζκφο λα πξνρσξάεη πξνο ηα αξηζηεξά δπν ζέζεηο. Γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε 

ζεζηαθή αμία ησλ αξηζκψλ δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πξάμεηο θαη 

κεηά λα ειέγμνπλ κε ηελ αξηζκνκεραλή. εκαληηθφ είλαη θαηά ηε ρξήζε ηεο 

αξηζκνκεραλήο λα πξνζέρνπλ ζηελ νζφλε πσο κεηαθηλνχληαη νη αξηζκνί. 
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 3 x 100 x 10 = 

 5 x 60 x 10 = 

 3 x 10 : 10 = 

 2 x 3 x 100 = 

 100 x 62 : 10 = 

 

 Σύνδεζη μεηαξύ βαζικών ππάξεων και ηηρ Απιθμομησανήρ 

Ζ ζπλερήο αθαίξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δείμεη φηη ε δηαίξεζε είλαη 

επαλαιακβαλφκελεο αθαηξέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αξρίζηε κε ηνλ αξηζκφ 1342 θαη 

κεηξήζηε πφζεο θνξέο ζα αθαηξέζεη ηνλ αξηζκφ 72 κέρξη λα θηάζεη ζην ππφινηπν πνπ 

είλαη ην 46. (1342 – 72 = =…= 46) 

 

Αληηζηξέθνληαο ηηο πξάμεηο απνδεηθλχνπκε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο 

αξηζκνκεραλέο. Γηα παξάδεηγκα ε αθαίξεζε 3504 – 1645 = 1859, ειέγμηε ην 

πξνζζέηνληαο 1859 + 1645.  

 

Αλάινγεο πξάμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε δηαίξεζε. Οη παξαθάησ πξάμεηο 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ Άιγεβξα αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αληίζηξνθεο 

πξάμεηο: 

 19481 : ____ = 847  

 3056 - _____ = 201   

 _____ x  483 = 23667  

 246 + _____ = 543 

 

Δπηπιένλ γηα ηελ δηαίξεζε κπνξνχλ λα δνζνχλ δηάθνξεο πξάμεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απηέο κε ην ππφινηπν είλαη πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο 

 4586 : 26 = 176, ππφινηπν 10, έιεγμε ην 

 _____ :  71 = 38, ππφινηπν 43 

 15317 : ____ = 40, ππφινηπν 277  

 8347 : 8346 = ;   , ππφινηπν ;                

 

Σςνοπηικέρ παπαηηπήζειρ για ηη θάζη ηος Δμπλοςηιζμού  

 

 ηνπο λνεξνύο ππνινγηζκνύο ην πην ζεκαληηθφ είλαη νη καζεηέο λα απνθχγνπλ 

ηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο. Αιιά θαη απφ ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ αζθήζεσλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή θαη 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλνπλ ηηο πξάμεηο.  

 Αλ θαη γηα ηνπο θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκνύο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξηζκνκεραλή, 

ηφηε ζα πξέπεη απηφ ην είδνο ππνινγηζκνχ λα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

κπαινχ ηνπο. ηνπο θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκνχο ζα πξέπεη θαη είλαη 

αλαγθαζκέλνη νη καζεηέο λα εμαζθεζνχλ. Πνιιά παηρλίδηα ζπζηήλνληαη γηα απηφ 

ην ζθνπφ. 

 Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ αξηζκψλ θαιφ είλαη λα αλαζέηνπκε 

ζηνπο καζεηέο πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηαζκνχ κε κεγάινπο αξηζκνχο νη νπνίνη 



 

21 

δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ ζηελ νζφλε ηεο αξηζκνκεραλήο θαη ζα αλαγθάδνληαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξηζκνκεραλή κε έλα πην έμππλν ηξφπν. 

 Γηα λα ζηνρεχζνπκε ζηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο πξάμεηο, είλαη θαλεξφ φηη ε 

αξηζκνκεραλή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηπθιά. Με δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ δηαηξέζεηο κε ππφινηπν κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηαίξεζεο.  

  

 

1.6.3 Ενζωμάηωζη  

 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε θάζε ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαθηήζεη νη καζεηέο 

ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ρσξίο λα βαζίδνληαη ζηελ αξηζκνκεραλή. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη νη 

καζεηέο λα απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο πφηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αξηζκνκεραλή θαη 

πφηε φρη. 

 

 Κάνονηαρ εθαπμογέρ με ηην Απιθμομησανή 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηείηαη ε Αξηζκνκεραλή σο βνήζεκα φηαλ έρνπλ λα 

ιχζνπκε δχζθνια πξνβιήκαηα. Ζ αξηζκνκεραλή φρη κφλν καο μεθνπξάδεη απφ 

απξφζεθηεο θηλήζεηο απφ βαξεηνχο ππνινγηζκνχο, αιιά κεηψλεη θαη ηηο πηζαλφηεηεο ηνπ 

ιάζνπο. Απηφ ην πιενλέθηεκα γίλεηαη πην θαηαλνεηφ φηαλ  έρνπκε λα θάλνπκε πξάμεηο 

κε πνιπςήθηνπο αξηζκνχο, δεθαδηθνχο, πνζνζηά, θ.α. 

Γίλεηαη έλα πξφβιεκα ζηνπο καζεηέο, π.ρ. Έλαο λένο ηάπεηαο ζα ζηξσζεί ζην 

γπκλαζηήξην. Σν γπκλαζηήξην έρεη 16 κέηξα κήθνο θαη 7 κέηξα πιάηνο. Σν πιηθφ ηνπ 

ηάπεηα θνζηίδεη 235€ ην η. κ. Πφζν ζα θνζηίδεη φινο ν ηάπεηαο; 

Σν βαζηθφ είλαη λα θαηαλνήζνπλ ην δεηνχκελν ηνπ πξνβιήκαηνο γηαηί ε 

δηαδηθαζία ησλ ππνινγηζκψλ γίλεηαη εχθνιά θαη γξήγνξα κε ηελ αξηζκνκεραλή: 16 x 7 x 

235 = 26.320. Ωζηφζν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα εθηηκήζνπλ ην κέγεζνο ηνπ 

αξηζκνχ (πξηλ θαη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ) θάλνληαο ηελ αθφινπζε πξάμε 7 x 16 θάλεη 

παξαπάλσ απφ 100 θαη ζπλνιηθά κε ην 235, πεξηζζφηεξν απφ 23.500. 

 

 Οπγανώνονηαρ ηοςρ ςπολογιζμούρ 

ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ην λα νξγαλψζνπκε ηνπο ππνινγηζκνχο θαη λα ηνπο 

θαηαγξάςνπκε είλαη αξθεηά εχθνιν, άιια ζπλζεηφηεξα πξνβιήκαηα απαηηνχλ 

πςειφηεξεο δηεξγαζίεο  θαηά ηελ νξγάλσζε, ηδηαίηεξα ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ 

δηαίξεζε. Όπσο ζην πξφβιεκα κε ηηο ρξεψζεηο ηεο cosmote,   

π.ρ. Ζ cosmote ρξεψλεη 0,07 € γηα θάζε 27 δεπηεξφιεπηα δηάξθεηαο ελφο 

ηειεθσλήκαηνο. Ση ρξέσζε ζα έρεη ην ηειεθψλεκα πνπ ζα δηαξθέζεη 33 ιεπηά θαη 5 

δεπηεξφιεπηά; 

 Γηα λα ιχζνπκε έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφβιεκα, ε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο είλαη 

βαζηθή. Οη καζεηέο πξέπεη πξψηα λα αλαιχζνπλ ην πξφβιεκα θαη κεηά λα νξγαλψζνπλ 

ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο, ηέινο ε ζεηξά πνπ πξνζδηνξίδνληαη νη απαληήζεηο πξέπεη λα 

αλαιπζεί πξνζεθηηθά. Σν λα εθηηκήζνπλ ηελ απάληεζε πξηλ λα θάλνπλ ηηο πξάμεηο είλαη 

κηα απνδεθηή κέζνδνο. 

Όζν βαζηθή θαη αλ είλαη ε παξνπζία ησλ αξηζκνκεραλψλ ζε ηέηνηα πξνβιήκαηα, 
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ηα παηδηά πξέπεη πξψηα λα αθνινπζήζνπλ ην παξαθάησ: 

 Αλαιχσ ηελ θαηάζηαζε (Πνην είλαη ην πξφβιεκα) 

 Οξγαλψλσ ηνπο ππνινγηζκνχο (Ση πξέπεη λα γίλεη) 

 Καηαγξάθσ ην ζρέδην ησλ ππνινγηζκψλ (Πνηνη είλαη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί) 

 Πξαγκαηνπνηψ ηνπο ππνινγηζκνχο 

 

ε θάζε πεξίπησζε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο ηνλ ηξφπν 

ιχζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κε έλα ζρεκαηηθφ ηξφπν. Γηαθνξεηηθά ππάξρεη πεξίπησζε 

λα ραζεί ν ζηφρνο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππνινγηζκψλ. 

Σν πξνεγνχκελν βαζίδεηαη ζην ζρήκα:  

 

 
 

 Παπαμένονηαρ ζε εηοιμόηηηα 

Απηή ε πνηθηιία λνεξψλ ππνινγηζκψλ, θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκψλ, κε ραξηί θαη κνιχβη 

πξάμεηο θαη κε ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο είλαη νη θαηαιιειφηεξνη κέζνδνη γηα ηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ. Κάζε καζεηήο παίξλεη δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο γηα ηηο κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην εθάζηνηε πξφβιεκα. Σν παξαθάησ 

ζρεκαηηθφ δηάγξακκα δείρλεη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο καζεηήο εξγάδεηαη γηα λα 

ιχζεη έλα πξφβιεκα. 

Ξεθάζαξνο θαη βαζηθφο παξακέλεη ν ξφινο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ 

θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκψλ. 
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 Σημανηικόηηηα 

Δίλαη θαίξην λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ θαη νη θαιχηεξνη καζεηέο 

έρνπλ δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο ζέινληαο λα ιχζνπλ κε έλαλ δηνξαηηθφ 

ηξφπν πξνβιήκαηα,  

π.ρ.   Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα ην 1990 : 87 κ3       

         1 κ3 θνζηίδεη 84,6 ιεπηά  

         Πφζν είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο; 

Μφλν έλα 11% ησλ καζεηψλ κπνξεί λα απαληήζεη ζε έλα ηέηνην εξψηεκα. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζα θάλεη ηνλ ππνινγηζκφ 87 x 84,6 αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμεγήζεη ηη ζεκαίλεη ην απνηέιεζκα 7360,20. Πξνθαλψο ην πξφβιεκα δελ αλαιχζεθε 

πξηλ λα γίλνπλ νη ππνινγηζκνί θαη νη καζεηέο βξέζεθαλ λα κελ θαηαιαβαίλνπλ ηη έθαλαλ. 
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Σςνοπηικέρ παπαηηπήζειρ για ηη θάζη ηηρ Δνζωμάηωζηρ 

 Ο ζθνπφο ζε απηή ηε θάζε είλαη λα γίλνπλ νη καζεηέο ηθαλνί λα απνθαζίδνπλ 

κφλνη ηνπο πφηε είλαη ρξήζηκε ε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο θαη πφηε φρη. Καη αλ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αξηζκνκεραλή σο βνήζεκα γηα ρξνλνβφξεο θαη 

ζπλζέηεο πξάμεηο.  

 Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ψζηε νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί λα 

δηακνξθψλνπλ ηελ Αλάιπζε, ηελ Οξγάλσζε θαη ηε ρεκαηηθή παξάζηαζε ελφο 

πξνβιήκαηνο.  

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

αξηζκνκεραλψλ: 

 

 

ηελ πξψηε θάζε ηεο Πξνζέγγηζεο πξσηίζησο δίλεηαη έκθαζε ζην λα 

εμεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηελ αξηζκνκεραλή – εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Καη κέρξη ελφο 

ζεκείνπ εμεξεπλνχλ ηηο δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί.  

 ηελ θάζε ηνπ Δκπινπηηζκνχ δίλεηαη έκθαζε ηδηαίηεξα ζηε δηδαθηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο αξηζκνκεραλήο. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ηε 

κνξθή ησλ εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Καη ηέινο κπνξνχλ λα κάζνπλ ηε αλάινγε αμία 

ηεο αξηζκνκεραλήο σο βνήζεκα. 

Καηά ηε θάζε ηεο Δλζσκάησζεο παξαηεξνχκε φηη ε αξηζκνκεραλή εκπιέθεηαη 

θαη ζηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο αθνχ νη καζεηέο πιένλ γλσξίδνπλ απφ κφλνη ηνπο πψο λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο σο ππνινγηζηηθφ βνήζεκα γηα 

δχζθνιεο θαη πνιπςήθηεο ξεαιηζηηθέο πξάμεηο.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πποζέγγιζη  Δμπλοςηιζμόρ  Δνζωμάηωζη  

Δπεςνηηικό 

Δπγαλείο  

+ +  + -  + -  

Γιδακηική 

Λειηοςπγία  

+ -  + +  +  

Υπολογιζηικό 

Βοήθημα  

-  + -  + +  
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2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕ 

 

2.1 Αναφορέσ του Αγγλικού και του Ελληνικού αναλυτικού 

προγράμματοσ για τη χρήςη των υπολογιςτών τςέπησ ςτη διδαςκαλία  

2.1.1 Αγγλικό Αναλυτικό πρόγραμμα Μαθηματικών  
Ζ εθπαίδεπζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ρσξίδεηαη ζε 4 Βαζηθά ζηάδηα, ηα Key Stage φπσο 

ηα νλνκάδνπλ. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα Key Stage 1 θαη Key Stage 

2, ελψ ηα Key Stage 3 θαη 4 αλαθέξνληαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν Key Stage 

1 πεξηιακβάλεη ηηο  δπν πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ην Key Stage 2 ηηο 

ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. 

 Όζνλ αθνξά ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε 

θάζε ζηάδην ηα εμήο: 

 

Key Stage 1 Key Stage 2 Key Stage 3 & 4 

Σνπο αξηζκνχο θαη φηη αθνξά 

απηνχο. Σα ζρήκαηα, ηελ 

ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο 

δηάθνξεο κεηξήζεηο 

Σνπο αξηζκνχο θαη φηη αθνξά 

απηνχο. Σα ζρήκαηα, ηελ 

ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο 

δηάθνξεο κεηξήζεηο. Πψο λα 

ρεηξίδνληαη δεδνκέλα. 

Σνπο αξηζκνχο θαη ηελ 

άιγεβξα. Σα ζρήκαηα, ηελ 

ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο 

δηάθνξεο κεηξήζεηο. Πψο λα 

ρεηξίδνληαη δεδνκέλα. 

 

ην ηξέρνλ Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Αγγιίαο (The National Curriculum for 

England, www.nc.uk.net) πνπ ηζρχεη απφ ην 1999 γίλεηαη κηθξή αλαθνξά γηα ηελ ρξήζε 

ησλ Τπνινγηζηψλ ηζέπεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπγθεθξηκέλα: 

ην Key Stage 1 ζηελ ηειεπηαία ζειίδα (page 20) αλαθέξεη ζην Breadth of study 

(Δχξνο ησλ γλψζεσλ) φηη:  

«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ νη καζεηέο πξέπεη λα δηδαρζνχλ ηε Γλψζε, ηηο 

Γεμηφηεηεο θαη ηελ Καηαλφεζε δηακέζνπ δηαθφξσλ παξακέηξσλ θαη κηα απφ απηέο είλαη: 

Ζ δηεξεχλεζε θαη ε ρξήζε δηάθνξσλ πεγψλ θαη πιηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ.»  

 ην Key Stage 2 έρνπκε πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζηα ζεκεία: 

 ηελ θαηεγνξία Numbers and the number system (page 22) ζηνπο δεθαδηθνχο 

θαη ζηα θιάζκαηα αλαθέξεη φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

αξηζκνκεραλή φηαλ θξίλνπλ φηη είλαη θαηάιιειν. 

 ηελ θαηεγνξία Calculations (page 24) θάλεη αλαθνξά ζηηο Αξηζκνκεραλέο 

ιέγνληαο φηη: «Ζ ρξήζε κηαο αξηζκνκεραλήο γηα ππνινγηζκνχο είλαη φηαλ έρνπκε 

πνιπςήθηνπο αξηζκνχο, δεθαδηθνχο. Ζ ρξήζε ηεο ζπλίζηαηαη θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ  (π.ρ.  4 __ x 7 = 343), πψο λα θαηαρσξνχλ θαη λα εξκελεχνπλ 

ππνινγηζκνχο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη θιαζκάησλ, λα γλσξίδνπλ πψο λα 

επηιέγνπλ ηα ζσζηά πιήθηξα ζε κηα αξηζκεηηθή αθνινπζία κε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα πξάμεηο (π.ρ.  56 x (87 – 48)]. 

http://www.nc.uk.net/
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 ην Breadth of study (page 28) αλαθέξεη φηη: «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ 

απηνχ νη καζεηέο πξέπεη λα δηδαρζνχλ ηε Γλψζε, ηηο Γεμηφηεηεο θαη ηελ 

Καηαλφεζε δηακέζνπ δηαθφξσλ παξακέηξσλ θαη κηα απφ απηέο είλαη: 

Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο επηιέγνπλ πφηε ε ρξήζε ηεο 

αξηζκνκεραλήο είλαη θαηάιιειε θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά.»  

 

Δθηελήο αλαθνξά γηα ηηο αξηζκνκεραλέο θαη ηελ ρξήζε ηνπο ζην Αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο Αγγιίαο κπνξνχκε λα βξνχκε ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ, 

ζπγθεθξηκέλα ζηε http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/  

ην Επίζεκν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ε ρξήζε ηνπ Τπνινγηζηή ηζέπεο σο 

εξγαιείν είλαη ελζσκαησκέλν ζην National Curriculum Key Stage 2 Programme of Study 

for Mathematics. Ζ ρξήζε ησλ αξηζκνκεραλψλ εθηηκάηαη ζηα λνκηθά πιαίζηα λα 

εηζάγεηαη ζην ηέινο ηνπ Key Stage 2. ηνηρεία απφ αλαιχζεηο εξεπλψλ δείρλεη φηη ηα 

παηδηά δελ είλαη ζίγνπξν γηα ην πφηε θαη πψο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

αξηζκνκεραλή. ην Key Stage 2 ην Πξφγξακκα πνπδψλ, νξίδεη φηη ηα παηδηά πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη: 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ  κηα αξηζκνκεραλή γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ έρνπλ πνιιά 

ςεθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ.  

 Να ρξεζηκνπνηνχλ κηα αξηζκνκεραλή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

 Να μέξνπλ πψο λα ρεηξίδνληαη θαη λα εξκελεχνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο  κε 

ρξήκαηα θαη θιάζκαηά.  

 Να μέξνπλ πψο λα επηιέγνπλ ην ζσζηή αξηζκεηηθή αθνινπζία γηα ππνινγηζκνχο 

κε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξάμεηο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ηα παηδηά ζα γίλνπλ έκπηζηνη ρξεζηέο ησλ αξηζκνκεραλψλ. 

Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε αξηζκνκεραλή είλαη έλα εξγαιείν πνπ ζα έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ηνπ θαη ζα θαηαλννχλ ην πψο κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηε 

καζεκαηηθή ηνπο ζθέςε. Σα βαζηθά κελχκαηα είλαη φηη:  

 Ο δάζθαινο ζα ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ θαη ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

ηζέπεο.  

 Ζ αξηζκνκεραλή δελ είλαη ην ελαιιαθηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ 

κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλνληαη λνεξά  ή κε ηε κέζνδν ραξηί θαη κνιχβη.  

 Οη αξηζκνκεραλέο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη  σο εξγαιείν γηα ηελ 

εθηέιεζε ππνινγηζκψλ κέρξη ην  4ν έηνο θνίηεζεο, φηαλ  δειαδή, ηα παηδηά 

αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξνχλ λα  πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ 

δηςήθηνπο αθέξαηνπο αξηζκνχο λνεξά, θαη βγάδνπλ θαη λα αλαθαινχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ σο πξάμε αληίζηξνθε ηεο δηαίξεζεο. 

 

Σν Ιζηνξηθό Πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε εηζαγσγή ηνπ Τπνινγηζηή ηζέπεο 

ζεσξεί φηη κπνξεί λα βνεζήζεη γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηελ 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/
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πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη Αξηζκνκεραλέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηα παηδηά 

ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ζην Key Stage 1 θαη ζην Key Stage 

2.  

ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία νη αξηζκνκεραλέο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο: 

 ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά κηα 

αξηζκνκεραλή γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ην πψο θαη πφηε πξέπεη 

λα ην πξάμεη, πξψηα απνθαζίδνληαο εάλ ζα πξνβεί ζε λνεξφ ππνινγηζκφ ή ζηε 

κέζνδν ραξηί - κνιχβη θαη πνηα είλαη ηαρχηεξε θαη πην αμηφπηζηε  

 ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, φπνπ ν ζηφρνο είλαη λα 

επηθεληξσζεί ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη φρη ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

ππνινγηζκνχ  

 Παξέρνληαο έλα εξγαιείν κε ην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηα 

κνληέια ζε αξηζκνχο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο  

 Δκπέδσζεο  ηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη 

ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ.  

 

Η απιθμομησανή  ωρ επγαλείο για ηην εκηέλεζη ςπολογιζμών 

Οη καζεηέο γηα λα είλαη ηθαλνί ρξήζηεο ησλ αξηζκνκεραλψλ, ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ ηηο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ ηνπο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εξκελεχνπλ ηηο ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

εηζαγσγήο ησλ αξηζκψλ ζηελ αξηζκνκεραλή φζν θαη φηαλ εμεηάδνπλ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Πξέπεη λα απνθαζίδνπλ αλ ε απάληεζε πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ινγηθή θαη, αλ 

ρξεηάδεηαη λα ζηξνγγπινπνηήζνπλ ηνπο αξηζκνχο πνπ εκθαλίδνληαη. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα αξηζκνκεραλή πξαγκαηηθά απαηηεί κηα αζθαιή γλψζε ηνπ 

αξηζκνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ν πξψηνο ζηφρνο.  

Σν αλαζεσξεκέλν πιαίζην δίλεη έκθαζε ζην Key Stage 1 θαη ηα δχν πξψηα έηε 

ηνπ Key Stage 2 γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο γλψζεο ησλ παηδηψλ γηα ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο 

λνεξέο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ. Μπνξνχλ επίζεο λα αξρίζνπλ λα αλαπηχζζνπλ 

γξαπηνχο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ηζρχνπλ γεληθφηεξα. ην 4ν  έηνο, ηα παηδηά 

αλακέλεηαη λα κπνξνχλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε κεζφδσλ ηεο 

αξηζκνκεραλήο  αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Καζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ πψο λα 

εηζάγνπλ ππνινγηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ αθέξαηνπο αξηζκνχο, κπνξνχλ λα 

εμεξεπλήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ 

απηψλ. Αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ πσο νη γλψζεηο ηνπο γηα ηνπο αξηζκνχο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε ππνινγηζκνχο πνπ αθνξνχλ πην ζχλζεηεο πξάμεηο κε κεγαιχηεξνπο 

αθέξαηνπο αξηζκνχο.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5νπ  θαη 6νπ  έηνπο, ηα παηδηά καζαίλνπλ πψο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αξηζκνκεραλή θαη πσο λα εθαξκφδνπλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηηο γλψζεηο γηα δεθαδηθνχο, θιάζκαηα θαη αξλεηηθνχο αξηζκνχο. Ζ 

επίιπζε ζχλζεησλ  πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηζέπεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη αθνινπζίεο αξηζκψλ. Σα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο θαη ηηο 

αξρέο ψζηε λα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ηηο εθαξκφζνπλ θαηά ηνπο λνεξνχο 

ππνινγηζκνχο ή κε ραξηί θαη κνιχβη.  

Ο γεληθφο ζηφρνο είλαη φηη, κέρξη ην ηέινο ηνπ Key Stage 2, ηα παηδηά ζα 

γλσξίδνπλ πψο λα κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ γηα ηηο 

ηέζζεξηο πξάμεηο ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο, ζηε γξαπηή κέζνδν ππνινγηζκνχ θαη 

ζηνλ ππνινγηζκφ κε ηελ αξηζκνκεραλή. Να κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ 

ηηο κεζφδνπο ηνπο κε ζπλνπηηθφ θαη εχρξεζην ηξφπν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο είλαη φηη φηαλ ηα παηδηά θχγνπλ απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν λα:  

 έρνπλ αζθαιή γλψζε ησλ αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη κηα θαιή θαηαλφεζε ησλ 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ  

 είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε γηα ηελ 

εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ  θαη λα εθαξκφζεη ηφζν ηηο γεληθέο ζηξαηεγηθέο, 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ   κνλνςήθηνπο ή δηςήθηνπο αξηζκνχο.  Καη ζηξαηεγηθέο  γηα 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο.  

 θάλνπλ ρξήζε ησλ ζεκεησκαηάξησλ  γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα  θαηαγξάθνπλ  

ηα βήκαηα θαη λα ζεκεηψλνπλ ζχληνκεο απαληήζεηο  φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ 

λνεξνχο κεζφδνπο φηαλ ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φ, ηη κπνξνχλ 

λα ζπγθξαηήζνπλ ζην θεθάιη ηνπο.  

 ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθέο γξαπηέο κεζφδνπο, νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ πηζηά  φηαλ επηρεηξνχλ λα θάλνπλ  ππνινγηζκνχο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ λνεξά.  

 ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξηζκνκεραλή απνηειεζκαηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία, λα ειέγρνπλ ηα 

βήκαηα πνπ θάλνπλ θαη λα απνθαζίδνπλ αλ νη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη έρνπλ 

λφεκα.  

 

Η σπήζη ηων απιθμομησανών για ηην ςποζηήπιξη ηηρ διδαζκαλίαρ και ηηρ 

μάθηζηρ από ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Δημοηικού 

Σα παηδηά είλαη πνιχ πηζαλφ λα δνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αξηζκνκεραλέο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. ε αξρηθφ ζηάδην ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηηο 

αξηζκνκεραλέο, θαη πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κέζα απφ ην παηρλίδη. Μπνξεί ν 

δάζθαιν λα ρξεζηκνπνηήζεη αξηζκνκεραλέο:  
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 ζε παηρλίδηα ξφισλ, φπσο ην θαηάζηεκα ή ην ηαρπδξνκείν, θαη λα παίμεη καδί 

ηνπο γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πιήθηξσλ ηεο αξηζκνκεραλήο.  

 λα κάζεη πψο λα εκθαλίδνπλ ηνπο εμνηθεησκέλνη αξηζκνχο, κέζα απφ ζπδήηεζε 

θαη λα ηνπο κάζεη λα πιεθηξνινγνχλ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα,  

«Πνχ είλαη ην πιήθηξν κε ηνλ αξηζκφ ηα δέθα;» έηζη κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηε 

ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζρεκαηίδεηαη ν αξηζκφο 10.  

 

Ποιερ οι δςναηόηηηερ ηων μαθηηών μέζα ζηα  Key Stage ζηα ππώηα σπόνια 

θοίηηζηρ ζηο Δημοηικό Σσολείο: 

 Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1νπ έηνπο θνίηεζεο ηα παηδηά αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ αξηζκνχο απφ ην20 θαη πέξα. Να κπνξνχλ λα 

πιεθηξνινγνχλ ζηελ αξηζκνκεραλή δηςήθηνπο αξηζκνχο θαη λα ηνπο δηαβάδνπλ 

κε αθξίβεηα. Ζ θαηαλφεζε ηεο κνλνςήθηαο ζε δηςήθηαο κνξθήο αξηζκνχο 

κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζεζηαθή αμίαο ησλ 

αξηζκψλ. Δμεξεπλψληαο αξηζκνχο πνπ είλαη δέθα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ 

έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ή θαη ε θαηαλφεζε ηνπ δηπιαζηαζκνχ ελφο αξηζκνχ 

κπνξεί λα εηζαρζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί κε κηα αξηζκνκεραλή. Ζ αξηζκνκεραλή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεηηθή επίδξαζε, φηαλ νη αξηζκνί απμάλνληαη θαηά δέθα ή δηπιαζηάδνληαη.  

 ην 2ν έηνο θνίηεζεο απφ ηα παηδηά αλακέλεηαη λα πεξηγξάθνπλ κνληέια 

αξηζκψλ θαη λα κπνξνχλ λα βγάινπλ ή λα ζπκνχληαη απφ έμσ ηελ πξνπαίδεηα 

ησλ 2, 5 θαη 10. Υξεζηκνπνηψληαο κηα ζηαζεξή αθνινπζία ζε κηα αξηζκνκεραλή 

γηα λα πξνζζέζνπλ ην 2, 5 θαη 10 επαλεηιεκκέλα είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

πξνθχςνπλ ηα πνιιαπιάζηα θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ αξηζκψλ ζηελ πξνπαίδεηα. Ζ 

αξηζκνκεραλή κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη ηε ρξήζε ησλ 

λνεξψλ ππνινγηζκψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη αξηζκνί πξνθχπηνπλ 

πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο έλα κνλνςήθην αξηζκφ.  

 

Ο ζηφρνο είλαη λα θηλεζεί θαηά κήθνο ηεο γξακκήο απφ ην έλα θειί ζην άιιν, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα αξηζκνκεραλή. Πξψηα ζα παηήζνπλ ην ςεθίν 3, ζηε 

ζπλέρεηα, λα πιεθηξνινγήζνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία γηα λα δνπλ ην επφκελν 

αξηζκφ ζηελ νζφλε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηηο πξάμεηο [+] 4, [-] 5, [+] 6, 

θιπ. Ο ππνινγηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη λνεξά πξηλ απφ ηελ αξηζκνκεραλή. Ζ 

αξηζκνκεραλή είλαη έλα εξγαιείν γηα λα επηβεβαηψζεη ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηα 

παηδηά καζαίλνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε κε ηα 

πιήθηξα γηα λα θζάζνπλ ζηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ.  
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 Έλαο βαζηθφο ζηφρνο γηα ην 3ν  έηνο θνίηεζεο  πεξηιακβάλεη ηε ζεζηαθή αμία ησλ 

αξηζκψλ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ηξηςήθησλ αξηζκψλ ζε Μ–Γ–Δ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αξηζκνκεραλή κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηα παηδηά ηελ 

επθαηξία λα εμαζθήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο γηα ηνπο αξηζκνχο.  

Απηέο είλαη κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αξηζκνκεραλήο πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηα καζεκαηηθά πνπ καζαίλνπλ κέρξη ην 3ν έηνο θνίηεζεο. Με απηφ ην είδνο 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη ζην 4ν έηνο λα ληψζνπλ ηθαλά ζηελ 

πιεθηξνιφγεζε αξηζκψλ θαη ζηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ.  

 

Οι Μαθηζιακοί ζηόσοι για ηη ζωζηή σπήζη ηηρ Απιθμομησανήρ 

Οη ζηφρνη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Πιαηζίνπ, θάλνπλ εηδηθή αλαθνξά ζηηο αξηζκνκεραλέο γηα 

ην 4ν , 5ν  θαη 6ν έηνο θνίηεζεο, θαη απφ ην 6ν έηνο ζε εμέιημε πξνο ην 7ν  έηνο. 

Παξαθάησ είλαη κηα εθηεηακέλε ζεηξά ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ θαιχπηνπλ απφ ην 

4ν έηνο θαη άλσ, φπνπ ην θάζε ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

αλαζεσξήζεη ηελ πνιηηηθή θαη ηηο ζρεδηαδφκελεο δηαηάμεηο γηα ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ηζέπεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Απηέο 

ρσξίδνληαη ζε: 

A. ηερληθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα 

αξηζκνκεραλή απνηειεζκαηηθά, ζπγθεθξηκέλα απηέο είλαη: 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ πιήθηξσλ ηεο αξηζκνκεραλήο, 

δειαδή πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαζελφο. Ο δάζθαινο ζα ππνδείμεη ην 

ζεκείν ηεο ππνδηαζηνιή ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πιήθηξνπ [+/-], ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβφινπ  %, ζα εμεγήζεη πφηε ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη γηαηί. 

 Πψο λα θαζαξίδνπλ ηελ νζφλε θαη κλήκε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ελφο 

ππνινγηζκνχ. Σν πιήθηξν [C / CE] (clear and clear entry) ή [CE / C] επηηειεί 

αθξηβψο απηήλ ηε ιεηηνπξγία γηα ην θαζαξηζκφ ηεο νζφλεο, γηα ηε κλήκε είλαη 

ην πιήθηξν [CM] (clear memory) ή [MC] ( memory clear). Δίλαη θαιφ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ρξήζεο ν δάζθαινο λα ξσηά αλ ε νζφλε ησλ καζεηψλ είλαη 

θαζαξή. 

 Πψο λα δηνξζψζνπλ έλαλ θαηαρσξεκέλν ιάζνο αξηζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πιήθηξν [CE]. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ πψο θαη πφηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιήθηξν απηφ. Ώζηε αλ θάλνπλ ιάζνο λα  

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην  πιήθηξν ζσζηά αληί λα αξρίζνπλ εθ λένπ κηα λέα 

θαηαρψξεζε.  

 Πψο λα απνζεθεχνπλ ηηκέο ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή θαη λα ηηο αλαθηνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ππνινγηζκνχ κε πνιιέο πξάμεηο. Απηφ ζα ην κάζνπλ νη 

καζεηέο θαηά ην 6ν έηνο θνίηεζεο ηνπο πξνο ην 7ν. Ο ππνινγηζηήο ηζέπεο 
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κπνξεί λα έρεη ηέζζεξα πιήθηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κλήκε: [MC] γηα λα 

θαζαξίζνπλ ηε κλήκε, [MR] γηα λα αλαθηήζνπλ ηνλ αξηζκφ πνπ 

απνζεθεχζεθε ζηε κλήκε, [M+] γηα λα πξνζζέζεηε ηνλ αξηζκφ πνπ ζέινπλ 

λα θαηαρσξεζεί ζηε κλήκε θαη [M-] γηα λα αθαηξέζνπλ έλαλ αξηζκφ απφ ηε 

κλήκε. 

 Να παξαθνινπζνχλ ηνπο ππνινγηζκνχο θαη λα θαηαγξάθνπλ ηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα δηδάμεη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ππνινγηζκψλ καδί κε ηηο απαληήζεηο πνπ απνθηνχλ, απφ θάζε πξάμε. Θα 

πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ αλ θάζε απάληεζε έρεη 

λφεκα. Σα παηδηά πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λα 

θαηαγξάθνπλ ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηα 

βήκαηα πνπ έθαλαλ κε ηελ αξηζκνκεραλή 

 Υξήζε άιισλ πιήθηξσλ ιεηηνπξγίαο. Σα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην 6ν έηνο 

θνίηεζεο ηνπο πξνο ην 7ν κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πην εμειηγκέλεο 

αξηζκνκεραλέο πνπ έρνπλ επηπιένλ πιήθηξα ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε 

ηεηξαγσληθή ξίδα, νη δπλάκεηο θαη ηελ θιαζκαηηθή παξάζηαζε. Να γλσξίδνπλ 

πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα πιήθηξα θαη φηη κε απηά κπνξνχλ λα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα εθαξκφζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα καζεκαηηθά ηνπο. 

B. εξκελεπηηθέο δεμηόηεηεο θαη θαηαλόεζε πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή  ηεο 

αξηζκνκεραλήο ώζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ κάζεζε. Δίλαη:  

 Να αλαγλσξίδνπλ ην πηζαλφ κέγεζνο ηεο απάληεζεο θαη λα ειέγρνπλ ηηο 

απαληήζεηο. Σα παηδηά πξέπεη λα δηδαρζνχλ φηη ν ππνινγηζκφο είλαη κηα 

αθξηβήο δεμηφηεηα - ππάξρεη κφλν κία ζσζηή απάληεζε. Γηα λα κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεη ηελ πηζαλή απάληεζε απαηηεί θαιή θαηαλφεζε θαη γλψζε ηνπ 

αξηζκνχ. Δλψ πηζηεχνπλ φηη ε αξηζκνκεραλή είλαη έλα αθξηβέο εξγαιείν, δελ 

ζα πξέπεη λα μερλνχλ φηη ν ππνινγηζηήο αληαπνθξίλεηαη κφλν ζε αξηζκνχο 

πνπ εηζάγνληαη απφ ηα πιήθηξα πνπ πηέδνπλ. Καη φηη ιάζε ζπκβαίλνπλ φηαλ 

θαηαρσξήζνπλ έλα ιάζνο ςεθίν ή έλα πιήθηξν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά. 

 Να αλαγλσξίδνπλ αξλεηηθνχο αξηζκνχο ζηελ νζφλε. Σα παηδηά γλσξίδνπλ 

ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο απφ ην 4ν έηνο θνίηεζεο ηνπο. Κάπνην ιάζνο ζε 

κηα αθαίξεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ελφο ηέηνηνπ αξηζκνχ. 

Πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ έλαλ αξλεηηθφ αξηζκφ θαη λα κελ αγλννχλ ην ζεκείν 

(-) αλ ην δνπλ ζηελ νζφλε ηνπο. Πνιιά παξαδείγκαηα έρνπκε απφ ηε 

κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Καηαρσξψληαο θαη εξκελεχνληαο ρξήκαηα θαη ππνινγηζκνί κεηξήζεσλ. Οη 

καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πφηε θαη γηαηί ην δεθαδηθφ θφκκα κπνξεί λα 

εμαθαληζηεί ή λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε. Όηαλ γξάθνπκε 0,50 €, ν αξηζκφο 

πνπ εκθαλίδεηαη είλαη πηζαλφ λα είλαη 0,5 ηα ηειηθά κεδεληθά δελ εκθαλίδνληαη 

ζε δεθαδηθνχο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ελφο 

ππνινγηζκνχ πνπ ζπρλά πξνθαιεί δπζθνιίεο, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε 
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λα ζεκαίλεη 5,6:  5,60€ ή 5 κέηξα θαη 60 εθαηνζηά, ή 5 θηιά θαη 600 

γξακκάξηα, θαη νχησ θαζεμήο. 

 Οη ππνινγηζκνί πνπ εκπεξηέρνπλ ρξφλν. Απηνί είλαη πξνηηκφηεξν κελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ αξηζκνκεραλή. Σα παηδηά κπνξνχλ επθνιφηεξα 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ξνιφη ή κηα ρξνλνγξακκή γηα λα θάλνπλ απηή ηελ 

εξγαζία. 

 Να πξνβαίλνπλ ζε ππνινγηζκνχο κε πεξηζζφηεξα απφ έλα βήκαηα. Σα 

παηδηά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αξηζκνκεραλή γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηνπο ππνινγηζκνχο, φπσο ε εχξεζε ηξηψλ φγδνσλ 

ηεο πνζφηεηαο. Υξεζηκνπνηψληαο κηα αξηζκνκεραλή απνηειεζκαηηθά, ηα 

παηδηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηεο πξάμεηο πξέπεη λα γίλνπλ αξρηθά, ζηε 

ζπλέρεηα θαη ηειεπηαίεο. Οξηζκέλνη ππνινγηζηέο έρνπλ παξελζέζεηο θαη 

κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βνεζήζεη ζε κηα αθνινπζία 

ππνινγηζκψλ, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα ελζαξξχλνληαη λα δηελεξγνχλ ηνπο 

ππνινγηζκνχο ζε ζηάδηα. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα δηδαρηνχλ πψο λα 

επηιέγνπλ ηε ζσζηή αθνινπζία ησλ πξάμεσλ. 

 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα ζθάικαηα ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο. 

Οη αξηζκνκεραλέο γεληθά εξγάδνληαη κε πεξηζζφηεξα ςεθία απφ απηά πνπ 

εκθαλίδνληαη Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά πξέπεη λα 

εξκελεχζνπλ ηνλ αξηζκφ πνπ εκθαλίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κνηξάδνπλ 

έλα ρξεκαηηθφ πνζφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά κε ηξία ή πεξηζζφηεξα 

δεθαδηθά ςεθία. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζα θαζνξίζεη αλ ν αξηζκφο είλαη λα ζηξνγγπινπνηεζεί πξνο ηα 

πάλσ ή πξνο ηα θάησ. Σα παηδηά πξέπεη πάληα λα ξσηνχλ αλ ν αξηζκφο πνπ 

εκθαλίδεηαη έρεη λφεκα. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαίξεζεο γηα λα εηζάγνπλ έλα θιάζκα. 

Σα παηδηά ζα πξέπεη λα δηδαρηνχλ πψο λα εηζάγνπλ έλα θιάζκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιήθηξνπ ηεο δηαίξεζεο θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα δεθαδηθά ηζνδχλακα πνπ εκθαλίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έρνπκε ην  πξέπεη λα γξάθεηαη σο 3 [‚] 4, ν αξηζκφο πνπ εκθαλίδεηαη 

είλαη 0,75 ην δεθαδηθφ ηζνδχλακν ηνπ. Ζ αξηζκνκεραλή είλαη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηα παηδηά γηα λα απνδεηρζεί φηη φια ηα δέθαηα έρνπλ ηζνδχλακεο 

δεθαδηθέο παξαζηάζεηο αξηζκψλ κε έλα δεθαδηθφ ςεθίν, ελψ φια ηα 

εθαηνζηά έρνπλ ηζνδχλακνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο κε έλα ή δχν δεθαδηθά 

ςεθία. Έηζη ζα γλσξίζνπλ ηηο δεθαδηθέο παξαζηάζεηο γλσζηψλ θιαζκάησλ 

ππφ άιιεο κνξθήο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε θάπνηα άιιε. 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηη ζεκαίλνπλ ηα επαλαιακβαλφκελα δεθαδηθά ςεθία. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αξηζκνκεραλή ζα αλαθαιχςνπλ φηη κεξηθά θιάζκαηα 

πνπ θαηαρσξνχληαη ζα θαιχςνπλ ηελ νζφλε κε επαλαιακβαλφκελα 

δεθαδηθά ςεθία. Θα πξέπεη λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε νξηζκέλσλ απφ ηα θιάζκαηα πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη. Ζ 
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αξηζκνκεραλή πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα εμεξεπλήζνπλ ην 

δεθαδηθφ κνληέιν ησλ αξηζκψλ.  

 Να απνθαζίδνπλ πφηε κηα αξηζκνκεραλή είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. ηα παηδηά ζπλήζσο παξέρεηαη ε πξφζβαζε ζηνπο 

ππνινγηζηέο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Θα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ φηη 

θάζε εξγαιείν έρεη ζρεδηαζηεί γηα έλα ζθνπφ θαη ε αξηζκνκεραλή δελ 

απνηειεί εμαίξεζε. Θα πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ 

νη ίδηνη φηαλ ε αξηζκνκεραλή ζα ηνπο είλαη ρξήζηκε θαη λα ζπδεηήζνπλ αλ νη 

λνεξνί ή νη γξαπηνί κέζνδνη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί θαη απνδνηηθνί θαηά 

πεξίπησζε. Όηαλ νη δάζθαινη ζα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο φηη έρνπλ 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ππνινγίδνπλ ζε 

ιηγφηεξν ρξφλν απφ φηη ρξεηάδεηαη λα εηζάγνπλ ηνπο αξηζκνχο ζηελ 

αξηζκνκεραλή είλαη έλα ρξήζηκν ηέρλαζκα. 

 

Γπήγοπη επιζκόπηζη ηων δεξιοηήηων για ηην απιθμομησανή για μαθηηέρ πος 

βπίζκονηαι ζηο 4ο, 5ο και 6ο έηορ θοίηηζηρ ζηο Δημοηικό ζσολείο 

Τη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 4νπ έηνπο:  

 Να θαζαξίδνπλ ηελ νζφλε πξηλ ηελ έλαξμε ελφο ππνινγηζκνχ  

 Να δηνξζψλνπλ ηηο ιάζνο θαηαρσξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήθηξν CE  

 Να δηελεξγνχλ ππνινγηζκνχο κε έλα ή δχν βήκαηα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο 

ηέζζεξηο πξάμεηο 

 Να εξκελεχνπλ ηελ νζφλε ζσζηά, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα ρξήκαηα  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο θαη ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ 

αιιαγήο.  

Τη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 5νπ έηνπο:  

 Να εθηηκνχλ ηα πηζαλά κεγέζε ηεο απάληεζεο θαη λα ειέγρνπλ θαηάιιεια 

απαληήζεηο.  

 Να δηελεξγνχλ ππνινγηζκνχο κεηξήζεσλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα απνηειέζκαηα.  

 Να επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνπλ θιάζκαηα  

Τη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 6νπ έηνπο:  

 Να επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πνιιαπιά βήκαηα ππνινγηζκψλ  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζθάικαηα ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο  
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 Να αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ησλ επαλαιακβαλφκελσλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ  

 Να ρξεζηκνπνηνχλ παξελζέζεηο, ηε κλήκε θαη ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα. 

 

 

Το νέο ππόγπαμμα ζποςδών ηηρ Αγγλίαρ για ηην Ππωηοβάθμια Εκπαίδεςζη 

 

Σν ηζρχνλ απηφ Αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη μεθηλήζεη λα αιιάδεη,  θαη παξνπζηάδεηαη κε 

ην φλνκα New Primary Curriculum ηνπ νπνίνπ ν νδεγφο έρεη εθδνζεί απφ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2010 θαη κπνξεί θάπνηνο λα ην βξεη ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://curriculum.qcda.gov.uk/new-primary-curriculum/index.aspx   

Γίλεηαη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηα εθάζηνηε ζρνιεία θαη ζηνπο δαζθάινπο ηνπο 

λα δηακνξθψλνπλ ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ φπσο επηζπκνχλ απηνί. Δίλαη έλα 

επέιηθην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπ δίλεη δπλαηφηεηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ, ηα 

αληηθείκελα δηδαζθαιίαο, δηαζεκαηηθέο κειέηεο, ηηο επαθέο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, θ.α. 

 Έηζη ν δάζθαινο ηεο θάζε ηάμεο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ ρεδηαζκφ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε αλνηρηή επηθνηλσλία κε ην δηθφ ηνπο 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζα δεκηνπξγήζεη ην πξφγξακκα πνπ επηζπκεί αλάινγα κε ηνπο 

καζεηέο πνπ έρεη θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Θα θαηαθέξεη λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο 

κάζεζε πνπ ζα αληηκεησπίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζην 

ζρνιείν ηνπ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαίλεηαη λα κελ είλαη 

πνιιέο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ αλαθνίλσζε: 

 

«The Secretary of State for Children, Schools and Families (Mr. Ed Balls): 

Following the announcement in the Queen’s speech yesterday about our intention to 

introduce a new primary national curriculum from September 2011, I am today 

publishing the details of what the primary curriculum will look like and announcing 

improved accountability arrangements for primary schools from 2010…… 

They recommended that Key Stage 2 tests in English and mathematics should remain in 

place because they are vital for accountability and for providing information to parents 

about their child’s progress.» 

Δλδεηθηηθά δίλεηαη κηα ηζηνζειίδα φπνπ κπνξεί λα βξεη θάπνηνο νιφθιεξε ηελ 

αλαθνίλσζε: http://blog.personalisededucationnow.org.uk/2009/11/25/dcsf-new-primary-

curriculum-from-2010/  

 

2.1.2 Ελληνικό Αναλυτικό πρόγραμμα Μαθηματικών  
 

ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ πνπ θαη πσο ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

http://curriculum.qcda.gov.uk/new-primary-curriculum/index.aspx
http://blog.personalisededucationnow.org.uk/2009/11/25/dcsf-new-primary-curriculum-from-2010/
http://blog.personalisededucationnow.org.uk/2009/11/25/dcsf-new-primary-curriculum-from-2010/
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 Οη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ Τπνινγηζηή ηζέπεο είλαη ειάρηζηεο, 

πφζν κάιινλ γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ σο βνήζεκα γηα ηνπο καζεηέο. 

 Αλ πάξνπκε ηε ζεηξά λα δνχκε ηνπο άμνλεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην αλαιπηηθφ καο πξφγξακκα ηα ζεκεία πνπ ζα εληνπίζνπκε γηα 

ην εξγαιείν είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα ή θαη ππνλννχληαη.  

 Ζ πξψηε αλαθνξά πνπ γίλεηαη γεληθφηεξα γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηα Μαζεκαηηθά είλαη (ζειίδα 305) ζηνλ άμνλα γηα ηελ Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα: «Οη καζεηέο εμεξεπλνύλ 

µία θαηάζηαζε, θαηαζθεπάδνπλ εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα µε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα, δηαηππώλνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην πξόβιεκα, αλαγλσξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο, εξεπλνύλ αλνηρηέο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

καζεηηθά ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη εμνηθεηώλνληαη µε ηηο λέεο ηερλνινγίεο». ην ζεκείν 

απηφ δελ γίλεηαη εηδηθφο ιφγνο γηα ηηο αξηζκνκεραλέο, αιιά θαη απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κέζα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 ηελ ζπλέρεηα ζε θάζε ηάμε αλαιπηηθφηεξα έρνπκε: 

 Σάμε Γ’: ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (ζειίδα 321) αλαθέξεη ζηηο Δλδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  φηη πξέπεη λα γίλεηαη « Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο», φπνπ ππνλνείηαη έλα απφ ηα δηάθνξα κέζα λα είλαη θαη ε 

αξηζκνκεραλή. 

 Σάμε Δ’: ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (ζειίδα 326) αλαθέξεη ζηηο Δλδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  φηη πξέπεη λα γίλεηαη « Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο», φπνπ ππνλνείηαη έλα απφ ηα δηάθνξα κέζα λα είλαη θαη ε 

αξηζκνκεραλή.  

ηνπο Αξηζκνχο θαη Πξάμεηο (ζειίδα 327) ζηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα: Ζ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ηζέπεο φπνπ αθηεξψλεηαη 1 δηδαθηηθή ψξα, σο  ζηφρν ζέηεη: Να 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο. Οη Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη: «Ο ππνινγηζηήο ηζέπεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαηά ηε 

θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο: ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε απμεκέλε ππνινγηζηηθή 

δπζθνιία, ζηε γξήγνξε εύξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ππνινγηζκνύο θαη 

ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο. Σηελ 

επαιήζεπζε ππνινγηζκώλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί λνεξά ή γξαπηά». 

 Σάμε η’: ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (ζειίδα 331) αλαθέξεη ζηηο Δλδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  φηη πξέπεη λα γίλεηαη « Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο», φπνπ ππνλνείηαη έλα απφ ηα δηάθνξα κέζα λα είλαη θαη ε 

αξηζκνκεραλή.  

ηνπο Αξηζκνχο θαη Πξάμεηο (ζειίδα 332) ζηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα: Ζ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ηζέπεο φπνπ αθηεξψλεηαη 1 δηδαθηηθή ψξα, σο  ζηφρν ζέηεη: Οη 

καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο, γηα ηελ 

επαιήζεπζε απνηειεζκάησλ. Οη Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη 

είλαη: «Φξήζε  ππνινγηζηή ηζέπεο , θαηά ηε θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο: α)ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε απμεκέλε ππνινγηζηηθή δπζθνιία, ζηε γξήγνξε εύξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ππνινγηζκνύο θαη ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ησλ 
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καζεηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο. β) Σηελ επαιήζεπζε ππνινγηζκώλ πνπ έρνπλ 

εθηειεζηεί λνεξά ή γξαπηά». 

Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ βιέπνπκε απιά λα επαλαιακβάλνληαη νη ζηφρνη θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο, δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή αιιαγή θαη δηαθνξνπνίεζε απφ ηάμε ζε ηάμε. 

 

2.2  Η ειςαγωγή των Αριθμομηχανών ςτα νέα ελληνικά διδακτικά 

πακέτα   

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη αλαιπηηθά ηηο αλαθνξέο θαη ηε ρξήζε ηεο 

αξηζκνκεραλήο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ απφ ηε Γ’ ηάμε Γεκνηηθνχ έσο ηε η’. 

ηελ πξψηε ζηήιε είλαη νη αλαθνξέο απφ ηα Βηβιία ηνπ Μαζεηή, ζηε δεχηεξε απφ ηα 

Σεηξάδηα Δξγαζηψλ θαη ζηελ ηξίηε νη νδεγίεο – επηζεκάλζεηο πνπ δίλνληαη ζην Βηβιίν ηνπ 

δαζθάινπ. ε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ, ν 

ηίηινο ηνπ, ν αξηζκφο ηεο ζειίδαο πνπ βξίζθεηαη ε άζθεζε θαη ν αξηζκφο ηεο άζθεζεο. 

Δπηπιένλ  θάζε θνξά πνπ ζπλαληνχκε κηα άζθεζε ζην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή ππάξρεη 

ζεκείσζε αλ ππάξρεη αλάινγε άζθεζε ζην Σεηξάδην Δξγαζηψλ θαη ην αληίζηξνθν.  

 

 

Βιβλίο Μαθητή Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο Δασκάλου 

Γ’ τάξη 

Κεφάλαιο 32 Επαναλθπτικό μάκθμα Κεφάλαιο 32, ς. 20, τ. Γ ς. 95 

Δεν υπάρχει ανάλογθ άςκθςθ. Στθν άςκθςθ 3: να υπολογίςουν το 

γινόμενο 23 x 17 και να 

χρθςιμοποιιςουν τθν 

αρικμομθχανι για επιβεβαίωςθ 

του αποτελζςματοσ 

Να υπολογίςουν το γινόμενο  και 

να χρθςιμοποιιςουν τθν 

αρικμομθχανι για επιβεβαίωςθ 

του αποτελζςματοσ 

Κεφάλαιο 35, ς. 88 

Δεκαδικά κλάςματα και δεκαδικοί 

αρικμοί 

Κεφάλαιο 35, ς. 26, τ. Γ 

 

ς.103 

Να υπολογίςουν με τθν 

αρικμομθχανι το κλάςμα 243/ 100 

και ςτθ ςυνζχεια να βρουν τουσ 

δεκαδικοφσ αρικμοφσ που 

προκφπτουν και από άλλα κλάςματα 

Στθν άςκθςθ 2: με τθ βοικεια τθσ 

αρικμομθχανισ να ςυμπλθρϊςουν 

τον πίνακα που ακολουκεί.  

Δείχνουμε πωσ χτυπάμε τουσ 
αρικμοφσ ςτθν αρικμομθχανι για 
να υπολογίςουμε το δεκαδικό 
κλάςμα. Εξθγοφμε  το πλικτρο 
που χρθςιμοποιοφμε ωσ 
υποδιαςτολι 

Δ’ τάξη 

Κεφάλαιο 10  Κεφάλαιο 10, ς. 27, τ. Α Επιλφω 

προβλιματα 

Δεν γίνεται κάποια αναφορά ςτθ 

χριςθ τθσ αρικμομθχανισ. 

Δεν υπάρχει ανάλογθ άςκθςθ. Άςκθςθ  6.  Να ελζγξουν  τθν 

αρχικι εκτίμθςθ τουσ 

 

Κεφάλαιο 26, ς. 66 Διαχειρίηομαι 

δεκαδικοφσ αρικμοφσ 

Κεφάλαιο 26, ς.  33, τ. Β 

Διαχειρίηομαι δεκαδικοφσ 

αρικμοφσ,.  

Στόχοσ τθσ ενότθτασ: να 

χρθςιμοποιιςουν τθν 

υπολογιςτικι μθχανι.  
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Να υπολογίςουν με ακρίβεια τθν 

αρχικι τουσ εκτίμθςθ 

Αςκιςεισ 3-4. Να υπολογίςουν με 

ακρίβεια τθν αρχικι τουσ εκτίμθςθ 

Για τθ χριςθ τθσ υπολογιςτικισ 

μθχανισ ςτισ αςκιςεισ δεν γίνεται 

καμία αναφορά. 

Κεφάλαιο 46. Διατυπϊνω και επιλφω 

προβλιματα.   

Κεφάλαιο 46, ς.16, τ. Δ,. 

Διατυπϊνω και επιλφω 

προβλιματα 

Στόχοσ τθσ ενότθτασ: να 

χρθςιμοποιιςουν τθν 

υπολογιςτικι μθχανι.  

 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Άςκθςθ 3. Ολόκλθρο το πρόβλθμα 

μπορεί να λυκεί με τθν 

αρικμομθχανι 

Για τθ χριςθ τθσ υπολογιςτικισ 

μθχανισ ςτισ αςκιςεισ δεν γίνεται 

καμία αναφορά. 

Κεφάλαιο 49, ς. 123 Διαχειρίηομαι 

προβλιματα με μεγάλουσ  αρικμοφσ 

Κεφάλαιο 49 Στόχοσ τθσ ενότθτασ: να 

χρθςιμοποιιςουν τθν 

υπολογιςτικι μθχανι. 

Αςκιςεισ 2 -3. Να υπολογίςουν με 

ακρίβεια τθν αρχικι τουσ εκτίμθςθ 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Αναφζρει ότι με τθν υπολογιςτικι 

μθχανι διαπιςτϊνουν αυτό που 

επικυμοφν. 

Ε΄ τάξη 

Κεφάλαιο 1.  Κεφάλαιο  1, ς. 6, τ. Α Υπενκφμιςθ 

Δ’  τάξθσ.   

Στόχοσ: να χρθςιμοποιοφν τθν 

αρικμομθχανι για τθν καταςκευι 

αρικμϊν 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Άςκθςθ γ. Να βροφμε το 

αποτζλεςμα του κατϋ εκτίμθςθ 

υπολογιςμοφ 

Δεν γίνεται κάποια αναφορά ςτθ 

χριςθ τθσ αρικμομθχανισ. 

Κεφάλαιο 2, ς.14 Υπενκφμιςθ- οι 

αρικμοί μζχρι το 1000000.  

Κεφάλαιο 2  

Να υπολογίςουν τα κιλά με τθν 

αρικμομθχανι. 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Δεν γίνεται κάποια αναφορά ςτθ 

χριςθ τθσ αρικμομθχανισ. 

Κεφάλαιο 4 Κεφάλαιο 4, ς. 12 τ. Α, Αξία κζςθσ 

ψθφίου ςτουσ μεγάλουσ 

αρικμοφσ.   

 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά. Αςκιςεισ  γ – ςτ. Να ελζγξουμε 

τουσ υπολογιςμοφσ που κάναμε 

Να χρθςιμοποιιςουν τθν 

αρικμομθχανι αν ζχουν εργαςτεί 

ατομικά. 

Επαναλθπτικό 1 Επαναλθπτικό 1, ς. 19, τ. Α   

 

Δεν υπάρχει αντίςτοιχο κεφάλαιο.  

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά. Άςκθςθ γ.  Να επαλθκεφςουμε τισ  

πράξεισ 

 

Κεφάλαιο 9, ς. 31 Αξία κζςθσ ψθφίων 

ςτουσ δεκαδικοφσ αρικμοφσ. 

Κεφάλαιο 9, ς. 25, τ. Α  Αξία κζςθσ 

ψθφίων ςτουσ δεκαδικοφσ 

αρικμοφσ.   
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Άςκθςθ 3. Να λφςουν τθν 

ςπαηοκεφαλιά με τθ βοικεια 

αρικμομθχανισ. Οι αρικμοί που κα 

διαχειριςτοφν είναι δεκαδικοί. 

Άςκθςθ ε. Να βρουν με ακρίβεια 

τον υπολογιςμό 

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 10, ς.32 Ρροβλιματα με 

δεκαδικοφσ αρικμοφσ,.  

Κεφάλαιο 10, ς.27, τ. Α 

Ρροβλιματα με δεκαδικοφσ.   

Στόχοσ : να χρθςιμοποιοφν τθν 

αρικμομθχανι για να 

επαλθκεφουν ι να βρίςκουν ζναν 

υπολογιςμό  

Στο αρχικό πρόβλθμα να 

υπολογίςουν  ακριβϊσ πόςα χριματα 

κα τουσ περιςςζψουν.   Στθν Εργαςία 

να υπολογίςουν τα ακροίςματα με 

ακρίβεια  και μετά να βρουν  τθ 

διαφορά που υπάρχει μεταξφ κατ’ 

εκτίμθςθ υπολογιςμοφ και 

υπολογιςμοφ με τθν αρικμομθχανι. 

Άςκθςθ δ. Να ελζγξουν με 

ακρίβεια τουσ υπολογιςμοφσ  

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 11, ς. 34 Η ζννοια τθσ 

ςτρογγυλοποίθςθσ,  

Κεφάλαιο 11 Στόχοσ : να χρθςιμοποιοφν τθν 

αρικμομθχανι για να 

επαλθκεφουν ι να βρίςκουν ζναν 

υπολογιςμό 

Στο αρχικό πρόβλθμα να ελζγξουν 

τουσ υπολογιςμοφσ   να και βρουν τθ 

διαφορά που υπάρχει μεταξφ κατ’ 

εκτίμθςθ υπολογιςμοφ και 

υπολογιςμοφ με τθν αρικμομθχανι. 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 12, ς. 36 

Ρολλαπλαςιαςμόσ δεκαδικϊν 

αρικμϊν 

Κεφάλαιο 12, ς. 30, τ. Α  

Ρολλαπλαςιαςμόσ δεκαδικϊν  

αρικμϊν.   

Στόχοσ : να χρθςιμοποιοφν τθν 

αρικμομθχανι για να 

επαλθκεφουν ι να βρίςκουν ζναν 

υπολογιςμό 

Διερωτάται θ μακιτρια αν μποροφμε 

να πολλαπλαςιάςουμε  δεκαδικοφσ 

αρικμοφσ χωρίσ τθν αρικμομθχανι.                     

Εργαςία 1. Να ελζγξουν αν ζγιναν 

ςωςτά οι υπολογιςμοί    Εργαςία 2. 

Να επαλθκεφςουν τισ πράξεισ τουσ με 

τθν αρικμομθχανι ι με όποιον άλλο 

τρόπο επικυμοφν 

Άςκθςθ α. Να επαλθκεφςουμε 

τουσ υπολογιςμοφσ που κάναμε 

Άςκθςθ ε: Να υπολογίςουμε με 

ακρίβεια  

 

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 13, ς. 39. Διαίρεςθ 

ακζραιου με ακζραιο με πθλίκο 

δεκαδικό αρικμό 

Κεφάλαιο 13 Στόχοσ : να χρθςιμοποιοφν τθν 

αρικμομθχανι για να 

επαλθκεφουν ι να βρίςκουν ζναν 

υπολογιςμό 

Στο αρχικό πρόβλθμα να γίνει 

επαλικευςθ με αρικμομθχανι. 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 16 Κεφάλαιο 16, ς 10, τ. Β   
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Κλαςματικζσ μονάδεσ  

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Άςκθςθ δ. Να εκφράςουν  τα 

κλάςματα ωσ δεκαδικοφσ 

αρικμοφσ . 

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 17, ς. 49 Ιςοδφναμα 

κλάςματα,.  

Κεφάλαιο 17, ς. 13, τ. Β  

Ιςοδφναμα κλάςματα.   

 

Να γίνει επαλικευςθ αν τα κλάςματα 

είναι ιςοδφναμα  

Αςκιςεισ  ε – ςτ – η . Να ελζγξουν  

- επαλθκεφςουν  τουσ 

υπολογιςμοφσ 

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 18, ς. 51 Μετατροπι 

κλάςματοσ ςε δεκαδικό 

Κεφάλαιο 18 ς. 14, τ. Β  

Μετατροπι κλάςματοσ ςε 

δεκαδικό.   

 

Στο αρχικό πρόβλθμα, να 

επαλθκεφςουν το αποτζλεςμα του 

πολλαπλαςιαςμοφ 

Άςκθςθ β. Να επαλθκεφςουν τουσ 

υπολογιςμοφσ  

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 22, Ζννοια του ποςοςτοφ, 

ςελ 63.  

Κεφάλαιο 22  

Στο αρχικό πρόβλθμα προτείνεται ωσ 

τρόποσ υπολογιςμοφ με τθν αρικμο-

μθχανι, όπου λζει τι ακριβϊσ να 

πατιςουν οι μακθτζσ για να βρουν το 

ποςοςτό. 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά 

 

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 27 Κεφάλαιο 27, ς. 34,   

Ρολλαπλαςιαςμόσ  κλαςμάτων – 

Αντίςτροφοι αρικμοί.   

 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Αςκιςεισ  γ – δ . Να ελζγξουν το 

αποτζλεςμα των πράξεων.  

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 34  Κεφάλαιο 34, ς. 15, τ. Γ  Διαίρεςθ 

ακεραίου και κλάςματοσ με 

κλάςμα.   

 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Άςκθςθ γ. Να επαλθκεφςουν τουσ 

υπολογιςμοφσ  

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 39, ς. 101 Ρρόςκεςθ και 

αφαίρεςθ ετερωνφμων κλαςμάτων  

Κεφάλαιο 39  

Να καταγράψουν τα αποτελζςματα 

των διαιρζςεων των κλαςμάτων και 

να τα μετατρζψουν ςε ποςοςτά % 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 48 Κεφάλαιο 48, ς. 11, τ. Δ 

Αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν – 

διόρκωςθ προβλιματοσ.   

 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Άςκθςθ ε. Να γίνει θ άςκθςθ με 

τθν αρικμομθχανι. Ρεριλαμβάνει 

πολυψιφιουσ αρικμοφσ 

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 51, ς. 132 Μονάδεσ Κεφάλαιο 51, ς. 19, τ. Δ  Μονάδεσ  
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μζτρθςθσ χρόνου – Μετατροπζσ μζτρθςθσ χρόνου - Μετατροπζσ.   

Εργαςία 1. Να επαλθκεφςουν τισ 

αντιςτοιχίεσ 

Άςκθςθ ε Να επαλθκεφςουμε τουσ 

υπολογιςμοφσ  

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 53, ς. 137 Ο κφκλοσ  Κεφάλαιο 53  

Να ελζγξουν το πθλίκο που 

προκφπτει από τθ διαίρεςθ  μικοσ 

κφκλου / διάμετρο και να εξθγιςουν 

τι παρατθροφν.   

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Στ’  τάξη  

Κεφάλαιο 8 . Ρράξεισ με μεικτζσ 

αρικμθτικζσ πράξεισ.  Σελ 23   

 

Κεφάλαιο 8  

Δραςτθριότθτα 1 Να εξθγιςουν πωσ 

προκφπτει το λανκαςμζνο 

αποτζλεςμα με χριςθ τθσ 

αρικμομθχανισ 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Δεν αρκεί να κάνουμε τθ μια μετά 

τθν άλλθ πράξεισ ςτον 

υπολογιςτι τςζπθσ προκειμζνου 

να βροφμε το ςωςτό αποτζλεςμα, 

αλλά πρζπει να ακολουκιςουμε 

μια οριςμζνθ ςειρά. 

Κεφάλαιο 10, ς. 27  Η χριςθ του 

υπολογιςτι τςζπθσ.   

 

Κεφάλαιο 10, ς. 25, τ. Α  Η χριςθ 

του υπολογιςτι τςζπθσ  

 

Στόχοι: - Να μάκει τθ χριςθ του 

υπολογιςτι τςζπθσ 

-Να διακρίνει ςε ποιεσ 

περιπτϊςεισ πρζπει να 

χρθςιμοποιιςει τον υπ.τς. 

-Να λφνει προβλιματα με τθ 

βοικεια του υπ. τς.  

Ο μακθτισ αναμζνεται να 

χρθςιμοποιεί τον υπ.τς. για τθν 

εκτζλεςθ πράξεων και τθν 

επαλικευςθ αποτελεςμάτων  

Δραςτθριότθτα 1. Είναι μια 

εξερεφνθςθ τθσ λειτουργία των 

πλικτρων τθσ αρικμομθχανισ και να 

γίνουν κάποιοι υπολογιςμοί προσ 

εξοικείωςθ.     Δραςτθριότθτα 2. Δίνει 

τθ δυνατότθτα να επιλζξουν ποια 

μζκοδοσ είναι κατάλλθλθ για να 

γίνουν οι ςυγκεκριμζνοι υπολογιςμοί. 

Άςκθςθ 1. Να αναγνωρίςουν τθ 

λειτουργία κάποιων βαςικϊν 

πλικτρων.                                

Άςκθςθ 2 & 3. Σε ςυγκεκριμζνουσ 

αρικμοφσ να αλλάξουν κάποιο από 

τα ψθφία τουσ με τθν κατάλλθλθ 

πράξθ.  Ρροβλιματα 1-2-3. Να 

λυκοφν με τθ χριςθ τθσ 

αρικμομθχανισ 

Στθν Δραςτθριότθτα 1 κα ανα-

γνωρίςουν  τα βαςικά πλικτρα 

του υπ. τς. Στθν δραςτθριότθτα 2 

κα γίνει θ επιδίωξθ του 2
ου

  ςτο-

χου. Στθν εφαρμογι 1 κα αντι-

λθφκοφν τθν ζννοια τθσ «μνιμθσ 

αρίκμθςθσ».  Στο τετράδιο εργα-

ςιϊν ςτθν άςκθςθ 1 βεβαιω-

νόμαςτε ότι κατάλαβαν τθ λει-

τουργία τθσ ακροιςτικισ μνιμθσ. 

Στθν Άςκθςθ 2 ελζγχουμε αν 

ζχουν κατανοιςει πλιρωσ τθν 

ζννοια τθσ «αξίασ κζςθσ» των 

ψθφίων ενόσ αρικμοφ.  
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Κεφάλαιο 18 Κεφάλαιο 18, ς. 41, τ. Α Δυνάμεισ 

του 10 

 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Άςκθςθ 4. Να υπολογίςουν  τουσ 

αρικμοφσ με τισ δυνάμεισ 

Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

Κεφάλαιο 44, ς. 103 Λφνω 

προβλιματα με ποςοςτά: Βρίςκω το 

ποςοςτό ςτα εκατό 

Κεφάλαιο 44  

Δραςτθριότθτα 1. Μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν αρικμομθχανι για 

να κάνουν μια αφαίρεςθ 

Δεν υπάρχει ανάλογθ αναφορά Δεν υπάρχει επιπλζον αναφορά 

για τθ χριςθ τθσ αρικμομθχανισ 

 

πλνςίδνληαο  ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ – αζθήζεσλ 

– δξαζηεξηνηήησλ φπνπ δεηείηαη ε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο αλά ηάμε: 

 

Τάξη  Πλήθορ αζκήζεων  

Γ’  3 

Γ’ 6 

Δ’ 30 

Ση’ 11 

  

 

 

2.3  ύγκριςη του ελληνικού αναλυτικού  προγράμματοσ με την 

πρόταςη τησ  Van den Heuvel-Panhuizen, M.  

Μειεηψληαο θάπνηνο ηα βηβιία ησλ δαζθάισλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ε εληχπσζε πνπ ηνπ 

αθήλεη είλαη φηη δελ γίλεηαη ζρεδφλ θακία αλαθνξά γηα ηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο ζε 

απηά. Γηαβάδνληαο ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηβιίνπ γηα ην Γάζθαιν 

ζηηο Γ’ – Γ’ - Δ’ – η’ ηάμεηο ειάρηζηεο είλαη νη αλαθνξέο γηα ηελ ρξήζε ησλ 

αξηζκνκεραλψλ ζηα λέα Γηδαθηηθά παθέηα. ηηο ελφηεηεο πνπ δεηείηαη ε παξνπζία ηνπ 

Τπνινγηζηή ηζέπεο θαη ε ρξήζε ηνπ θαηά πιεηνςεθία βιέπνπκε λα αληηκεησπίδεηαη σο 

έλα κέζν πνιχ γλσζηφ θαη νηθείν ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

ρσξίο πεξεηαίξσ δηεπθξηλήζεηο απφ ην δάζθαιν, εθηφο αλ ν ίδηνο ζειήζεη λα ην 

παξνπζηάζεη. 

Αλ δνχκε αλαιπηηθά ην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ γηα θάζε ηάμε, ηη αλαθέξεη 

εηζαγσγηθά γηα ηελ αξηζκνκεραλή, έρεη σο εμήο: 

 Απφ βηβιίν δαζθάινπ ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ  

ηε ζειίδα  9 γίλεηαη ε εμήο αλαθνξά: ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζε: Αξηζκνί θαη 

ζύζηεκα αξίζκεζεο ζηελ Δλφηεηα: Φπζηθνί αξηζκνί κέρξη ην 10.000, έρνπκε: «Με ηελ 

αξηζκνκεραλή κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε πνιιέο αζθήζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο δνκήο ησλ αξηζκώλ». ην ζεκείν πνπ θάλεη ιφγν γηα ηνπο Καη’ εθηίκεζε 

ππνινγηζκνχο ζηε ζειίδα 11: «νη ππνινγηζκνί απηνί ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δσή γηα λα 

βξνύκε γξήγνξα θαη θαηά πξνζέγγηζε ην απνηέιεζκα ελόο ππνινγηζκνύ. 
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Φξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο κε ζθνπό λα ειέγμνπκε ην απνηέιεζκα πνπ καο δίλεη ε 

αξηζκνκεραλή, λα ειέγμνπκε αλ καο θηάλνπλ ηα ρξήκαηα καο θ.α.» 

 Απφ ην Βηβιίν δαζθάινπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ  

Αλαθέξεηαη φηη ην ΓΔΠΠ ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ έρεη ζηεξηρηεί ην λέν Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ νξίδεη σο ζηφρνπο εθπαίδεπζεο κεηαμχ ησλ 

άιισλ ηνπο: «γ) ε δεμηόηεηα/ ηθαλόηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πεγώλ θαη εξγαιείσλ 

πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο,  ζη) ε ηθαλόηεηα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζα από 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθώλ». ηε ζπλέρεηα «Η 

πξνζέγγηζε απηώλ ησλ ζηόρσλ πξνϋπνζέηεη αιιαγέο όρη κόλν ζην επίπεδν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κάζεκα, αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο 

θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο».    

ην ζεκείν πνπ αλαθέξεη ηα δηδαθηηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζηε ηάμε δελ 

αλαθέξεη ηελ αξηζκνκεραλή, ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα 19, Γηδαθηηθά εξγαιεία:  

«Παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία κε καζεκαηηθό πεξηερόκελν, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζην 

θεθάιαην (π.ρ. ν άβαθαο, ν κεηξεηήο, ν πίλαθαο δηπιήο εηζόδνπ). Ο ηξόπνο ρξήζε ηνπο 

επεμεγείηαη ζην θείκελν»  ζηελ ίδηα ζειίδα νη Δλαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο: « Η 

ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή πξόηαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζην πιαίζην κηαο 

επαλνξζσηηθήο δηδαζθαιίαο» φπνπ, εδψ κπνξεί λα ππνλνείηαη θαη ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ηζέπεο  

 Απφ ην βηβιίν δαζθάινπ ηεο Δ’ Γεκνηηθνχ  

ηελ Δηζαγσγή ζηε ζειίδα 5 αλαθέξεη φηη «Σηηο 3 πξώηεο ελόηεηεο ηα παηδηά: 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο γηα λα επαιεζεύζνπλ ή λα ιύζνπλ κηα εξγαζία 

πνπ έρεη ζηόρν ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο». ηελ ζειίδα 10 φζνλ αθνξά ηα 

πξνβιήκαηα αλαθέξεη φηη: «νη καζεηέο καζαίλνπλ λα αμηνινγνύλ πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη ζε θείκελν ή εηθόλα, λα ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή γηα λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα (όρη απαξαίηεηα πξάμε), λα επαιεζεύζνπλ ηε 

ιύζε πνπ βξήθαλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα άιιε ζηξαηεγηθή» ππνλνψληαο ίζσο ηε ρξήζε 

ηεο αξηζκνκεραλήο. 

Δπηπιένλ ζην βηβιίν ηνπ καζεηή αλ ππάξρεη ην εηθνλίδην ηεο αξηζκνκεραλήο ζε 

θάπνηα εθαξκνγή, ηφηε κφλν ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ αλαθέξεη ζην επνπηηθφ πιηθφ ηελ 

αξηζκνκεραλή. 

 Απφ ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ ηεο η’ Γεκνηηθνχ 

ηελ εηζαγσγή δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα βξεη ηηο επηκέξνπο αλαθνξέο κφλν ζηα θεθάιαηα 

πνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο ζα κπνξνχζε λα 

αξρίζεη απφ ηελ Γ’ ηάμε, ζα έπξεπε ε παξνπζίαζε ησλ πιήθηξσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

απηψλ λα γίλεη ζε απηήλ ηελ ηάμε. Απηφ φκσο γίλεηαη ζην βηβιίν ηεο η’ ηάμεο, ζηε 

δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, θαη αθνχ ην παηδί έρεη ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

αξηζκνκεραλή ζηελ Γ’ θαη Δ’ ηάμε πεξηζζφηεξεο απφ 30 θνξέο.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε αξηζκνκεραλή ζηνπο καζεηέο, ζηελ η’ 

ηάμε, θαίλεηαη φηη είλαη πξφρεηξνο θαη βηαζηηθφο αθνχ ζε κηα δηδαθηηθή ψξα δεηεί απφ 

ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηα πιήθηξα: +, -, x, ‚, c, =, . (=ππνδηαζηνιή), Μ+, MC, M-, 

MR, θαη ρσξίο λα θάλνπλ θάπνηεο εθαξκνγέο ζε απηά, ηδηαίηεξα γηα ηα πιήθηξα ηεο 
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κλήκεο. Μάιηζηα ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ζεσξείηαη φηη νη καζεηέο γλσξίδνπλ φια ηα 

παξαπάλσ πιήθηξα θαη ππάξρεη αλάινγε εξγαζία φπνπ ηνπο δεηά λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηε ιεηηνπξγία θάζε πιήθηξνπ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηε Γ’ ηάμε νη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη ε αξηζκνκεραλή είλαη έλα 

εξγαιείν κφλν γηα λα επηβεβαηψλνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο εθηηκήζεηο. Μφλν έλα πξφβιεκα 

ζην Σεηξάδην εξγαζηψλ επηηξέπεη εμνινθιήξνπ ηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο γηα λα 

γίλνπλ φιεο νη πξάμεηο. Καζνδήγεζε γηα ην δάζθαιν δελ ππάξρεη ζην λα θαηεπζχλεη ν 

ίδηνο ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ην πψο θαη ην πφηε είλαη νξζφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

αξηζκνκεραλή. 

ηελ Δ’ ηάμε, πάιη δελ γίλεηαη θακία ελεκέξσζε ζηνπο καζεηέο γηα απηφ ην κέζν, 

θάζε θνξά πνπ ππάξρεη ζηα βηβιία ησλ καζεηψλ ην εηθνλίδην ηεο αξηζκνκεραλήο, ζα 

πξέπεη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο επί ην πιείζηνλ σο έλα εξγαιείν – βνήζεκα 

επαιήζεπζεο ησλ αξρηθψλ ηνπο πξάμεσλ. Μφλν ζηα θεθάιαηα πνπ δηδάζθνληαη ηα 

πνζνζηά ηνπο δεηά απιά λα παηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πιήθηξν % γηα λα δνπλ ηη 

πξνθχπηεη θαη ζε άιιε κηα άζθεζε κε πνιπςήθηνπο αξηζκνχο επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο 

αξηζκνκεραλήο ζε φιε ηελ άζθεζε.  

Μέρξη εδψ νη  καζεηέο γλψξηζαλ ηελ αξηζκνκεραλή γηα λα επαιεζεχνπλ ηηο 

πξάμεηο ηνπο θαη λα επηβεβαηψλνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο εθηηκήζεηο. Γελ ηνπο έρεη βνεζήζεη 

θαζφινπ ζην λα θάλνπλ ηαρχηεξα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη λα βξίζθνπλ ηα αθξηβή 

απνηειέζκαηα, νχηε βέβαηα γλψξηζαλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο – παηρλίδηα πνπ λα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ιεηηνπξγίαο ησλ αξηζκψλ. 

ηελ η’ ηάμε, ε πξψηε επαθή πνπ έρνπλ κε ηελ αξηζκνκεραλή ζε κηα ιχζε 

αξηζκεηηθήο παξάζηαζεο αθήλεη ηελ εληχπσζε πσο κε ηελ αξηζκνκεραλή πξνθχπηνπλ 

ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα, ελψ νη πξάμεηο κε ην λνπ ή κε ραξηί – κνιχβη είλαη νη 

νξζφηεξεο. Μεηά έξρεηαη ην θεθάιαην «Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηζέπεο», φπνπ ζε κηα 

δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο καζαίλνπλ: 

1. Σε ρξήζε ησλ βαζηθψλ πιήθηξσλ 

2. Σε δηαθνξεηηθή ‘’γιψζζα’’ πνπ έρεη ε αξηζκνκεραλή  

3. ε πνηεο πξάμεηο είλαη νξζφηεξνη νη λνεξνί ππνινγηζκνί παξά απηνί ζηελ 

αξηζκνκεραλή 

4. Όηη ην δεθαδηθφ θφκκα γξάθεηαη ζηελ αξηζκνκεραλή σο δεθαδηθή ηειεία 

5. Πξάμεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ αξηζκψλ 

6. Σν πψο λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο. 

 

Όινπο ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή πξφηαζε ηεο Van den 

Heuvel-Panhuizen, M. (2008) νη καζεηέο ζα έπξεπε λα ηηο κάζνπλ ζε ηξεηο θάζεηο: 

Πξνζέγγηζεο, Δκπινπηηζκνχ θαη Δλζσκάησζεο θαη φρη ζε κηα δηδαθηηθή ψξα. 

Έηζη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο 1, 2 θαη 4 ησλ αζθήζεσλ ζα έπξεπε λα ηνπο 

ζπλαληνχκε ζε έλα πξψην ζηάδην γλσξηκίαο ησλ αξηζκνκεραλψλ, φπσο είλαη ζηε θάζε 

ηεο Πξνζέγγηζεο. Σνπο ζηφρνπο 3 θαη 5 ησλ αζθήζεσλ ζα έπξεπε λα ηνπο ζπλαληνχκε 

θαηά ηε θάζε ηνπ Δκπινπηηζκνχ θαη ηνλ ζηφρν 6 ζηε θάζε ηεο Δλζσκάησζεο, φπνπ νη 

καζεηέο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία θαη ζεηξά εθαξκνγψλ σο εμάζθεζε κε ηελ 

αξηζκνκεραλή, γλσξίδνπλ πνιχ θαιά πφηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αξηζκνκεραλή, γηα 

ηη είδνπο πξάμεηο θαη πνηεο ζηξαηεγηθέο λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ επίιπζε ελφο 
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πξνβιήκαηνο. 

Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ βιέπνπκε φηη δελ αθνινπζείηε κηα ζηαδηαθή εηζαγσγή 

ηεο αξηζκνκεραλήο ζηα ζρνιεία, ζηελ η’ ηάμε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζσζηήο 

παξνπζίαζεο ηεο αξηζκνκεραλήο ζηνπο καζεηέο, αιιά ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη είλαη 

ειάρηζηνο. Δπηπιένλ νη πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο πνπ γίλνληαη ην βηβιίν ηεο η’ ζα έπξεπε 

λα βξίζθνληαη ζηα βηβιία ηεο Γ’ θαη Δ’ ηάμεο. Δλψ ζην βηβιίν ηεο η’ είλαη πξνηηκφηεξν ε 

δήηεζε γηα ηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο λα είλαη ζπρλφηεξε απφ ηηο 11 αλαθνξέο πνπ 

γίλνληαη ζε φιν ην βηβιίν.  

Έηζη πξνηείλεηαη λα γίλεη αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ εηζάγεηαη ε αξηζκνκεραλή ζηελ 

ηάμε. Αλαιπηηθφηεξα, μεθηλψληαο απφ ηε Γ’ ηάμε ζα έπξεπε νη καζεηέο λα εηζάγνληαη ζηε 

θάζε ηεο Πξνζέγγηζεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: 

 Σα αξηζκεηηθά γεγνλφηα  

 Φηηάρλνληαο ιέμεηο  

 Ωζψληαο ηνπο αξηζκνχο  

 Ζ ππνινγηζηηθή γιψζζα ησλ αξηζκνκεραλψλ  

 Σν παηρλίδη ηεο παζκέλεο αξηζκνκεραλήο  

ηελ Δ’ ηάμε ζα νινθιήξσλαλ ηε θάζε ηεο Πξνζέγγηζεο θαη ηε θάζε ηνπ 

Δκπινπηηζκνχ απφ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: 

 Σν ζχκβνιν ηνπ δεθαδηθνχ θφκκα θαη ηεο ηειείαο 

 Όηαλ ην ζχκβνιν Δ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε 

 Ζ αληηιεπηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο 

 Δπηπιένλ θιεηδηά 

 Ννεξέο πξάμεηο θαη αξηζκνκεραλή 

 Πσο ε αξηζκνκεραλή θάλεη ‘’κνληέια αξηζκψλ’’ 

 Καη’ εθηίκεζε ππνινγηζκνί θαη αξηζκνκεραλή 

 Σν παηρλίδη ηεο ηακεηαθήο κεραλήο 

 Σν παηρλίδη ‘’ζηφρνο’’ 

 Αιγνξηζκηθέο πξάμεηο ζηελ Αξηζκνκεραλή 

 χλδεζε κεηαμχ βαζηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο Αξηζκνκεραλή 

Σέινο ζηελ η’ ηάμε ζα επαλαιεθζνχλ θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Δκπινπηηζκνχ θαη ζα νινθιεξψζνπλ νη καζεηέο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ αξηζκνκεραλή 

κε ηε θάζε ηεο Δλζσκάησζεο. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο:  
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 Κάλνληαο εθαξκνγέο κε ηελ Αξηζκνκεραλή 

 Οξγαλψλνληαο ηνπο ππνινγηζκνχο 

 Παξακέλνληαο ζε εηνηκφηεηα 

 εκαληηθφηεηα 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη πην νκαιή ε εηζαγσγή ηεο αξηζκνκεραλήο ζηελ 

ηάμε, νη καζεηέο ζα αληηιεθζνχλ φηη απηφ ην κέζν έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζε ζρέζε κε ην πψο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ηνπο ζην ζπίηη. Θα θαηαλνήζνπλ φηη ην 

ζρνιείν ηνπο δίλεη δηαθνξεηηθά θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηεο θαη πσο κέζα απφ απηά 

αλαθαιχπηνπλ, δηαζθεδάδνπλ θαη καζαίλνπλ πξάγκαηα πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα 

κπνξνχζαλ. Βέβαηα φια απηά ζα κπνξεί λα ηα παξέρεη ν δάζθαινο χζηεξα απφ δηθή ηνπ 

ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη θαζνδήγεζε απφ δηάθνξα εγρεηξίδηα ή θαη ην δηαδίθηπν.  
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3. ΕΡΕΤΝΑ  
 

3.1 Σηόσοι – Δπωηήμαηα ηηρ έπεςναρ 

 Να δνχκε ηηο απφςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Τπνινγηζηή 

ηζέπεο ζηελ ηάμε. 

 Να εξεπλήζνπκε αλ νη δάζθαινη ζεσξνχλ ηνλ Τπνινγηζηή ηζέπεο σο δηδαθηηθφ 

(εξεπλεηηθφ) εξγαιείν ή σο βνήζεκα κέζα ζηελ ηάμε. 

 Να κάζνπκε αλ νη δάζθαινη ζεσξνχλ φηη είλαη ρξήζηκν λα δηδαρζεί απφ απηνχο 

απηφ ην κέζν λέαο ηερλνινγίαο. 

Με ην πξψην ζηφρν ζα δνχκε ηε γεληθφηεξε άπνςε πνπ έρνπλ νη δάζθαινη γηα ηε 

ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ, αλ ην ζεσξνχλ σο ρξήζηκν εξγαιείν ή σο κέζν πνπ εκπνδίδεη 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Απφ ην δεχηεξν ζηφρν ζα αληιήζνπκε ζηνηρεία γηα ην πψο βιέπνπλ ηελ 

αξηζκνκεραλή, αλ δειαδή ζεσξνχλ φηη ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ ηνπο είλαη απιά θαη κφλν 

έλα βνήζεκα γηα ηνπο δχζθνινπο ππνινγηζκνχο ή φηη κπνξεί λα  απνηειέζεη έλα 

εξγαιείν κε δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξάμεσλ θαη ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπ. 

Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο αληιεί ζηνηρεία απφ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ θάζε 

δαζθάινπ ψζηε λα εληάμεη απηφ ην κέζν λέαο ηερλνινγίαο φζν πην ζπρλά γίλεηαη ζην 

κάζεκά ηνπ. 

3.2 Ππωηόκολλο Έπεςναρ  

Σν Πξσηφθνιιν έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπκε λα εξεπλήζνπκε. Οη 

εξσηήζεηο εζηηάδνπλ αθξηβψο ζηε ρξήζε ησλ Αξηζκνκεραλψλ ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη δάζθαινη ζε απηή.  Οη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνχ 

ηχπνπ, κφλν ε 2ε , 3ε, θαη 7ε δεηά λα γξάςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πην αλαιπηηθά ηελ άπνςή 

ηνπο. 
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Ερωτηματολόγιο 

Φφλο:                Χρόνια υπθρεςίασ:               Τάξθ που διδάςκω: 

 

1. Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείται  τον Υπολογιςτι Τςζπθσ ςτθν τάξθ; 

Συχνά Σπάνια Ροτζ 

   

 

2. Τον χρθςιμοποιείται μόνο όταν το ηθτεί το μάκθμα; 

Ναι Πχι Αν όχι πότε άλλοτε;   Σε τι είδουσ αςκιςεισ; 

   
 
 

 

3. Θεωρείται  χριςιμθ τθν παρουςία αυτοφ του εργαλείου ςτθν τάξθ; 

Ναι Πχι Γιατί:  
 
 

  

 

4. Εξθγείται ςτουσ μακθτζσ πωσ  λειτουργεί ο Υπολογιςτισ τςζπθσ (ποια είναι τα πλικτρα του, ποιεσ πράξεισ 
ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει) και ποια είναι θ ορκι χριςθ του; (κάκε πότε μποροφν να το χρθςιμοποιοφν, 
ςε τι είδουσ πράξεισ, αν μποροφν να το χρθςιμοποιοφν κακϊσ λφνουν προβλιματα)  

Ναι Πχι  

  

 

5. Γνωρίηετε ότι ο Υπολογιςτισ Τςζπθσ μπορεί να γίνει ζνα εργαλείο ϊςτε οι μακθτζσ να αναπτφξουν τισ 
μακθματικζσ τουσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ; 

Ναι Πχι 

  

 

6. Αν ςασ δίναμε κάποιεσ αςκιςεισ – εφαρμογζσ για τουσ Υπολογιςτζσ Τςζπθσ κα κζλατε να τισ εφαρμόςετε 
ςτθν τάξθ; 

Ναι Πχι  

  

 

7. Τι πιςτεφετε ότι είναι περιςςότερο ο Υπολογιςτισ Τςζπθσ,  ζνα διδακτικό εργαλείο ι ζνα βοικθμα για τουσ 

μακθτζσ;  

            

            

             



 

48 

3.3 Δπεςνηηικό επγαλείο 

Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζηα θαηά ηφπνπο Γεκνηηθά ζρνιεία. Ζ 

ζπκπιήξσζε ηνπο έγηλε απφ ηνπο δαζθάινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηα 

ζρνιεία. Αλ επηζπκνχζαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο εξσηήζεηο ν εξεπλεηήο ήηαλ παξφλ θαη 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη. Άκεζα ηα απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ηα έδηλαλ ζηνλ 

εξεπλεηή. Γελ ππήξρε πίεζε ρξφλνπ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

άιισζηε θαη ν φγθνο ηνπ ήηαλ κηθξφο.  

3.4 Τα ςποκείμενα ηηρ έπεςναρ  

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 13 δάζθαινη πνπ δίδαζθαλ ηε θεηηλή ζρνιηθή 

ρξνληά Γ’ – Δ’ – η’ ηάμε. Οη 5 ήηαλ άληξεο θαη νη 8 γπλαίθεο, απφ 4 Γεκνηηθά ρνιεία ηεο 

Νάνπζαο ηνπ λνκνχ Ζκαζίαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα, ζηνηρεία γηα απηνχο 

αληινχκε κφλν απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ ηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο πξνθχπηνπλ νη πίλαθεο: 

 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ην 38 % ήηαλ άλδξεο ελψ ην 

62% ήηαλ γπλαίθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ είραλ 

άλσ ησλ 20 εηψλ ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, πνζνζηφ πνπ άγγηδε ην 

70%.  Ληγφηεξνη ήηαλ απηνί πνπ 

δίδαζθαλ έσο 10 ρξφληα, ην 23%. Δλψ 

έλαο ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο πνπ είρε απφ 

10 έσο 20 ρξφληα ππεξεζίαο, ην νπνίν 

εξκελεχεηαη κε πνζνζηφ 8%. 
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Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζέιεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 

απηνί πνπ δίδαζθαλ ζηελ η’ ηάμε, πνζνζηφ 46%. Δπηπιένλ ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία 

ηχραηλε ε η’ ηάμε λα απνηειείηαη θαη απφ δχν ηκήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δίδαζθαλ 

ηελ Δ’ ηάμε είραλ ζπκκεηνρή 

ζην 31% θαη ηέινο νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δίδαζθαλ ηελ 

Γ’ ηάμε είραλ κφιηο 23% 

ζπκκεηνρή. Δδψ λα ζεκεησζεί 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γ΄ ηάμεο 

έδεημαλ ηε κεγαιχηεξε 

απξνζπκία λα ζπκκεηέρνπλ 

γηαηί θάπνηνη δελ είραλ αθφκε 

ζπλαληήζεη αλάινγε εθαξκνγή 

ζηα βηβιία ηνπο ή γηαηί δελ 

ζθφπεπαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηελ αξηζκνκεραλή ζηελ ηάμε 

ηνπο.  

 

 

3.5 Αποηελέζμαηα ηων απανηήζεων ηηρ έπεςναρ 

Έγηλε ηαμηλφκεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θχιια ηνπ excel, νη 

απαληήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαηαρσξήζεθαλ κε ηε κνξθή αξηζκνχ (Ναη = 1, Όρη = 2), 

ελψ απηέο πνπ δεηνχζαλ αηηηνιφγεζε θαηαρσξήζεθαλ σο γξαπηφ θείκελν, φπσο 

αθξηβψο απαληήζεθαλ.  

 

3.6 Ανάλςζη ηων ζηαηιζηικών πινάκων  

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλαιπηηθά γηα θάζε εξψηεζε, λα δνχκε θαη ηα πνζνζηά πνπ 

ζπγθέληξσζε ε θαζεκία θαη αλ ηθαλνπνηήζεθαλ νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο. 

 

  

Απφ ηηο απαληήζεηο ηεο 

εξψηεζεο 1: «Πόζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ηνλ Υπνινγηζηή 

ηζέπεο ζηελ ηάμε», βιέπνπκε 

φηη νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ζε φιεο ηηο ηάμεηο 

ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπάληα, ην 

62% απηψλ. ηε ζπλέρεηα 

έξρεηαη ην 23% ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ πνπ ιέεη φηη δελ ην ρξεζηκνπνηεί πνηέ, ελψ κφιηο ην 15% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ αξηζκνκεραλή πην ζπρλά, απηνί δηδάζθνπλ ζηελ η΄ 

ηάμε θαη ζηελ Δξψηεζε 2 καο απαληνχλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Τπνινγηζηή ηζέπε 

πεξηζζφηεξν φηαλ επηιχνπλ πξνβιήκαηα.  

 

ηελ Δξψηεζε 2: «Τνλ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ ην δεηεί ην κάζεκα;», νη 

εθπαηδεπηηθνί πεξίπνπ κνηξάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη γηα ηελ αξηζκνκεραλή, ην 

54% απηψλ κπνξεί λα ηελ 

ρξεζηκνπνηεί κφλν φηαλ ηνπο δεηεζεί 

απηφ, αιιά έλα 46% απαληά φηη ηελ 

ρξεζηκνπνηεί  πεξηζζφηεξν απφ φηη 

ζπληζηα ην εγρεηξίδηφ ηνπο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο απηφπ ηνπ 

πνζνζηνχ δηδάζθεη ζηελ η’ ηάμε. ε 

απηήλ ηελ εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ απαληνχλ ’’φρη’’ θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ θαη ‘’πφηε άιινηε ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ηη είδνπο 

αζθήζεηο’’, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

απάληεζαλ είπαλ: 

o ζηηο πξάμεηο ησλ 

πξνβιεκάησλ 

o γηα δχζθνινπο ππνινγηζκνχο 

o γηα επαιήζεπζε ησλ πξάμεψλ ηνπο  

 

ηελ εξψηεζε 3: «Θεσξείηαη  ρξήζηκε ηελ παξνπζία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ ζηελ 

ηάμε;» νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, ην 62% απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ ην 38% αξλεηηθά. 

Όζνη απάληεζαλ ζεηηθά αηηηνιφγεζαλ φηη ε 

αξηζκνκεραλή: 

o βνεζά ψζηε νη καζεηέο λα θάλνπλ 

ηαρχηεξα ηηο πξάμεηο 

o εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο 

αξηζκνχο αιιά θαη κε ην ίδην ην 

κεράλεκα 

o βνεζά ζηελ εχξεζε λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ 

Όζνη απάληεζαλ αξλεηηθά αηηηνιφγεζαλ φηη 

ε αξηζκνκεραλή: 

o είλαη ε εχθνιε ιχζε 

o δελ είλαη ρξήζηκε αθνχ νη καζεηέο 

αθφκε καζαίλνπλ ηηο βαζηθέο πξάμεηο 

o δελ εληζρχεη ηελ επίιπζε ησλ 

πξάμεσλ ζην ρέξη 

o είλαη έλα κέζν γηα ην νπνίν δελ έρνπλ θακία ελεκέξσζε – επηκφξθσζε 
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ηελ Δξψηεζε 4: «Αλ Εμεγείηαη ζηνπο καζεηέο πσο ιεηηνπξγεί ν Υπνινγηζηήο 

ηζέπεο (πνηα είλαη ηα πιήθηξα ηνπ, πνηεο πξάμεηο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη) θαη πνηα 

είλαη ε νξζή ρξήζε ηνπ; (θάζε πόηε κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ, ζε ηη είδνπο πξάμεηο, 

αλ κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ θαζώο ιύλνπλ πξνβιήκαηα)» νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί, ην 77%, απαληά 

ζεηηθά, ελψ ην 23% ιέεη πσο φρη 

δελ εμεγεί ηίπνηε. Άηππα, εθηφο 

ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ κηθξή 

επαθή πνπ είρα κε απηνχο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηζρπξίδνληαλ 

πσο νη καζεηέο ήδε γλσξίδνπλ 

ηε ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ 

θαη κάιηζηα θαιχηεξα απφ ηνπο 

ίδηνπο, νπφηε ζα είλαη αλνχζην λα 

θαζίζνπλ θαη λα εμεγνχλ ηε 

ιεηηνπξγία θάζε πιήθηξνπ. 

 

 

 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε, ηελ 5ε : «Γλσξίδεηε όηη ν Υπνινγηζηήο Τζέπεο κπνξεί λα 

γίλεη έλα εξγαιείν ώζηε νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο;» ε πιεηνςεθία, ην 

62%, απαληά φηη αγλνεί απηήλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αξηζκνκεραλήο. 

Γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνβιεκαηίζεη ηνπο εηδηθνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αθνχ κε 

γλσξίδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί 

απηήλ ηελ ιεηηνπξγία δελ 

ζεσξνχλ θαη αλαγθαία ηε ρξήζε 

ηεο αξηζκνκεραλήο θαη φηη 

ζπλεπάγεηαη γηα απηήλ. Σν 38% 

απαληά ζεηηθά φηη ην γλσξίδεη. 
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Γηα ηελ εξψηεζε 6: «Αλ ζαο δίλακε θάπνηεο αζθήζεηο – εθαξκνγέο γηα ηνπο 

Υπνινγηζηέο Τζέπεο ζα ζέιαηε λα ηηο εθαξκόζεηε ζηελ ηάμε;» βιέπνπκε ηε δηάζεζε πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ. Δίλαη ζεκηηφ λα ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ην 69% επηζπκεί λα πάξεη ζηα 

ρέξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ 

θαη ζχκθσλα κε απηφ λα 

δηδάμνπλ ηελ αξηζκνκεραλή 

ζηελ ηάμε. Σν 31% πνπ 

απάληεζαλ αξλεηηθά είλαη 

δάζθαινη πνπ δηδάζθνπλ ζηελ 

Γ’ θαη Δ’ ηάμε. Δλψ γηα ηελ η’ 

φινη νη δάζθαινη θαίλεηαη λα 

είλαη πξφζπκνη γηα λα εηζάγνπλ 

πην ζπρλά ηελ αξηζκνκεραλή 

ζην κάζεκα ηνπο.  

 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ 7ε: «Τη πηζηεύεηε όηη είλαη 

πεξηζζόηεξν ν Υπνινγηζηήο Τζέπεο,  έλα δηδαθηηθό εξγαιείν ή έλα βνήζεκα γηα ηνπο 

καζεηέο;» ήηαλ ε κφλε εξψηεζε πνπ ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

εμέθξαζαλ ηε γλψκε ηνπο θαη κάιηζηα έδσζαλ θαη κε αλακελφκελεο απαληήζεηο, π.ρ. 

«ηίπνηα από ηα δύν». Έηζη, νη απαληήζεηο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: ην 46% απαληά φηη 

απνηειεί κφλν έλα 

Βνήζεκα γηα λα 

γίλνληαη πην 

γξήγνξα θαη πην 

εχθνια νη πξάμεηο. 

Σν 31% απαληά φηη 

είλαη θαη Βνήζεκα 

θαη Γηδαθηηθφ 

εξγαιείν. Μφλν ην 

15% απαληά φηη 

είλαη Γηδαθηηθφ 

εξγαιείν θαη ην 8% 

φηη δελ είλαη ηίπνηα 

απφ ηα δχν.  
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3.7 Γενικά Σςμπεπάζμαηα  

Ύζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο κηθξήο έξεπλαο πξνθχπηνπλ δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε αξρηθά. 

Οη απφςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Τπνινγηζηή ηζέπεο ζηελ 

ηάμε πνηθίινπλ, αξθεηνί ζεσξνχλ κε ρξήζηκε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ, κάιηζηα επαιεζεχνπλ φζα αλαθέξεη ν Van de Walle (2005) ζρεηηθά 

κε ηνπο κχζνπο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηε ρξήζε ησλ αξηζκνκεραλψλ. Όζνη βιέπνπλ ζεηηθά 

ηελ εηζαγσγή ηνπ, ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζηελ η’ ηάμε θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή επαιήζεπζεο ησλ πξάμεψλ ηνπο. Έηζη 

παξαηεξνχκε ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ρξεζηκνπνηεί ζπάληα ηελ 

αξηζκνκεραλή ζηελ ηάμε θαη απηφ γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ, φηαλ ην βηβιίν ηνπο έρεη 

ηελ αλάινγε παξαπνκπή γηα ηε ρξήζε ηεο.    

Αξθεηνί δάζθαινη δειψλνπλ άγλνηα γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο 

αξηζκνκεραλήο ζηελ ηάμε, ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα έρεη θαη ηε 

ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ δίλεη ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αξθεηνί 

αλάθεξαλ φηη έρνπλ αθνχζεη γηα ηα νθέιε ηεο ζε θάπνηα ζηηγκή, εμνκνίσζε – 

επηκφξθσζε, αιιά δελ είδαλ λα εθαξκφδεηαη θάηη πην ζπζηεκαηηθά ζηα λέα δηδαθηηθά 

παθέηα. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη ζεσξνχλ ηνλ Τπνινγηζηή ηζέπεο σο βνήζεκα 

κέζα ζηελ ηάμε, αθνχ δελ γλσξίδνπλ κε πνηνλ ηξφπν ζα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε δηδαθηηθφ 

(εξεπλεηηθφ) εξγαιείν. Αιιά φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί 

δειψλνπλ φηη έρνπλ δηάζεζε λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηηο αξηζκνκεραλέο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ ηφζν απιή θαη θαζεκεξηλή. 

Αλ θαη ε έξεπλα έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

πιήθηξσλ ηεο αξηζκνκεραλήο ζηνπο καζεηέο ηνπο, άηππα κηα κεξίδα δαζθάισλ 

ζπδεηψληαο κεηαμχ ηνπο γηα απηφ, ηζρπξίδνληαλ φηη νη καζεηέο ηα γλσξίδνπλ πξηλ λα 

ηνπο ηα δηδάμνπλ θαη ζεσξνχζαλ ην ξφιν ηνπο δεπηεξεχνληα. Ωζηφζν πνιινί ήηαλ απηνί 

πνπ πίζηεπαλ φηη είλαη ρξήζηκν λα δηδαρζεί απφ απηνχο απηφ ην κέζν λέαο ηερλνινγίαο, 

αιιά νη αζθήζεηο θαη νη εθαξκνγέο πνπ ζπλαληνχλ ζηα βηβιία, δελ ηνπο βνεζά γηα θάηη 

ηέηνην. 

πλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ε αξηζκνκεραλή ‘’απνπζηάδεη’’ 

απφ ηα ειιεληθά ζρνιεία, είηε σο θαζεκεξηλφ βνήζεκα ζηηο πξάμεηο είηε σο δηαθνξεηηθφ 

εξγαιείν θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο ησλ αξηζκψλ. Οη δάζθαινη πξνζπεξλνχλ ηε ρξήζε ηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη κφλν ζηα ηειεπηαία καζήκαηα επηηξέπνπλ ηελ 

παξνπζία ηεο ζηελ ηάμε. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ θάλεη θάπνηα αλαθνξά γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα απηνχ ηνπ κέζνπ θαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ δαζθάισλ απφ 

αξκφδηνπο θνξείο θαίλεηαη λα κελ εληζρχνπλ θαζφινπ ηελ εηζαγσγή ηεο αξηζκνκεραλήο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα άιια κηα θνξά ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απέρεη ζην λα 

θέξεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνδεηθλχεη γηα άιιε κηα θνξά πνζφ κεγάιν είλαη ην ράζκα πνπ ρσξίδεη ηα ζρνιεηά καο 

απφ απηά άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 
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Παράρτημα  
 

(Παξαζέησ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο νη νπνίεο 

πξνηείλνληαη απφ ην National Numeracy Strategy ηεο Αγγιίαο γηα ηνπο καζεηέο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 
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