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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν απμάλεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη κηθξνί καζεηέο πξνζεγγίδνπλ θαη θαηαλννχλ ηα καζεκαηηθά. Ήδε απφ ηε 

λεπηαθή ειηθία, θαίλεηαη φηη ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, πξνβιέπεη θαη 

ζπλδέεηαη κε ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα αξγφηεξα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλψλ ζηξέθεηαη ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο θαη δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο.  

Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε καζεηέο, έδεημαλ φηη ηα κηθξά παηδηά 

εκθαλίδνπλ δχν ηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνγλσζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο γλψζεο. Πξψηνο παξάγνληαο είλαη ε Απζφξκεηε Δζηίαζε ζηελ 

Αξηζκεηηθφηεηα (ζην εμήο ΑΔΑ), ε νπνία αθνξά ηελ απζφξκεηε εζηίαζε ηνπ παηδηνχ 

ζην πιήζνο ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε αξηζκψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ θαλεξά καζεκαηηθά ζηνηρεία, ρσξίο λα δερζνχλ 

θάπνηαο κνξθήο θαζνδήγεζε. Γεχηεξε ηάζε είλαη ε Απζφξκεηε Δζηίαζε ζηηο 

Πνζνηηθέο ρέζεηο ή ζηε ρέζε (ζην εμήο ΑΔ), δειαδή, ηελ απζφξκεηε (κε 

θαζνδεγνχκελε) εζηίαζε ζε πνζνηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ 

αληηθεηκέλσλ ή ζπλφισλ πνζνηήησλ (McMullen et al., 2014).  

 Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη δχν ηάζεηο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη φηη 

ηα λήπηα πνπ εκθαλίδνπλ ηελ ΑΔ ζην λεπηαγσγείν παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

επθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ αξγφηεξα ζην δεκνηηθφ.  Δπίζεο, νη 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα, θαζψο 

ζπγρένπλ ηηο δχν ηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη πάληνηε μεθάζαξε ε ηάζε ησλ 

παηδηψλ θη άιινηε λα εξκελεχεηαη σο ΑΔΑ, ελψ άιινηε σο ΑΔ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη λα ειέγμεη κε λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, αλ 

εκθαλίδνπλ ηα λήπηα ΑΔ θαη αλ εκθαλίδνπλ ΑΔΑ. Αθφκε, ζα εμεηάζεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν ηάζεσλ κε ηξφπν πνπ λα κελ ηηο ζπγρέεη θαη λα ειέγμεη αλ ηα παηδηά 

πνπ εκθάληζαλ ΑΔ, εκθαλίδνπλ θαη ΑΔΑ ή ην αληίζηξνθν. Δπηπιένλ, ε παξνχζα 

έξεπλα, πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαπέξα, εμεηάδεη αλ ε ΑΔ ζρεηίδεηαη κε ηε 
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καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη πνηεο είλαη εθείλεο νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

λήπην ψζηε λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο καζεκαηηθήο επάξθεηαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλάηαη αλ ηα λήπηα επηιέγνπλ ην λνεξφ ππνινγηζκφ ή 

ηελ απαξίζκεζε κε δάρηπια, ψζηε λα ππνινγίζνπλ ην καζεκαηηθφ απνηέιεζκα κηαο 

αξηζκεηηθήο πξάμεο ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, δφζεθε ζε είθνζη παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο αξρηθά 

έλα εξσηεκαηνιφγην, ην «Αξηζκεηηθό Σεζη», γηα λα ειέγμεη ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ παηδηψλ, θη έπεηηα,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν πεηξάκαηα, ηα νπνία έιεγμαλ ην 

πξψην ηελ ΑΔ θαη ην δεχηεξν ηελ ΑΔΑ. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα εθηηκήζνπλ 

αξηζκεηηθά ζχλνια θαη πνζνηηθά κεγέζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ 

λήπηα πνπ εκθαλίδνπλ ΑΔ θαη λήπηα πνπ εκθαλίδνπλ ΑΔΑ. Αθφκε,  κέζα απφ ηελ 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν πεηξακάησλ, θάλεθε φηη κπνξεί λα γίλεη 

δηάθξηζε ηεο ΑΔ απφ ηελ ΑΔΑ. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νξηζκέλα λήπηα κπνξνχλ 

λα εκθαλίζνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν ηάζεηο, ελψ θάπνηα άιια εκθάληζαλ κφλν 

ΑΔΑ, ελψ ππήξρε θαη έλα πνζνζηφ καζεηψλ πνπ εκθάληζαλ κφλν ηάζε γηα ΑΔ.  

Δπίζεο, σο πξνο ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ λεπίσλ, θάλεθε φηη ζπλδέεηαη 

κε ηελ ΑΔ θη φηη ηα λήπηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο απάληεζεο γηα λα 

επηιχζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη ηα λήπηα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο, εκθάληζαλ ηάζε γηα ΑΔ, κπνξνχζαλ, 

δειαδή, λνεξά λα θαηαζθεπάζνπλ καζεκαηηθά ζχλνια, θη άξα λα δηαθξίλνπλ θαη λα 

εθηηκήζνπλ πνζνηηθέο ζρέζεηο. Δλψ ηα λήπηα πνπ εκθάληζαλ ΑΔΑ, ρξεζηκνπνίεζαλ 

θπξίσο ηελ απαξίζκεζε.  

πλνςίδνληαο, ζηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε πσο θαη νη δχν ηάζεηο 

ζπλππάξρνπλ ζηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε 

νδεγεί ζε ζεσξεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζπδεηνχληαη. 
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία – έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Σκήκαηνο 

Νεπηαγσγψλ ζηε «Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία – Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα» 

Γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη 

πνηθηινηξφπσο  θαη αληδηνηειψο ζηήξημαλ  απηήλ κνπ ηελ πξνζπάζεηα.  

Πην εηδηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Κσλζηαληίλν Υξήζηνπ, ν νπνίνο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο ήηαλ δηαζέζηκνο θαη πξφζπκνο λα κε βνεζήζεη θαη λα 

κε θαζνδεγήζεη κε ηηο ζεκαληηθέο επηζεκάλζεηο θαη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ πξνο 

νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο. 

Δπίζεο, είκαη επγλψκσλ θαη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα θαη Β’ 

Βαζκνινγήηξηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ηελ θ. Ξέληα Βακβαθνχζε γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε, ηεο νπνία ην πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο» εθήξκνζα 

ζηελ έξεπλά κνπ. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γ’ Βαζκνινγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο, ηνλ θ. Υαξάιακπν Λεκνλίδε, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε βαζκνιφγεζε ηεο 

κειέηεο κνπ. 

Γε ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηε λεπηαγσγφ, νθία 

Ζιηνπνχινπ, πνπ κε πξνζπκία κνπ παξαρψξεζε ηελ ηάμε ηεο θαη δέρζεθε ηε 

ζπλεξγαζία κνπ κε ην λεπηαγσγείν ηεο, θαζψο θαη λήπηα γηα ηελ άςνγε επηθνηλσλία 

θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ πεηξακάησλ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

φιεο εθείλεο ηηο κεηέξεο πνπ έπεηηα απφ επηθνηλσλία, κε πξνζπκία πξνζθέξζεθαλ λα 

εθαξκφζσ ηα πεηξάκαηα ηεο έξεπλαο ζηα παηδηά ηνπο.  
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Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο πξφζσπα πνπ κε ζηήξημαλ 

πνηθηινηξφπσο, ψζηε λα δηεθπεξαηψζσ ηελ εξγαζία, φπσο είλαη ε Αλαζηαζία 

Οξηνπιίδνπ, ε Μαξία Μπαξηηάθε, ε ηεθαλία Μαλνπζηδάθε Υξχζα Μπέηζνπ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν «επραξηζηψ» θαη ηελ επγλσκνζχλε 

πνπ ληψζσ απέλαληη ζην πξφζσπν ηεο αδειθήο κνπ, Βαζηιηθήο Καξαγηψξγνπ, γηα 

φιεο εθείλεο ηηο θνξέο πνπ ήηαλ δίπια κνπ φηαλ ηελ ρξεηαδφκνπλ, θαη πξφζπκε λα 

δηαζέζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηεο ρξφλν, λα κε ζπκβνπιέςεη επηζηεκνληθά θαη λα κε 

ζηεξίμεη ςπρνινγηθά. 

Σέινο, επραξηζηψ ζεξκφηαηα φια εθείλα ηα άηνκα απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη 

θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ,  ηα νπνία κε ηελ παξνπζία ηνπο κε ελίζρπαλ ςπρνινγηθά. 

 

Με εθηίκεζε, 

Μαξία Καξαγηώξγνπ  
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Δεν μπορείς να αποκτήσεις εμπειρία κάνοντας πειράματα.   

Δεν μπορείς να δημιουργήσεις εμπειρία.   

Πρέπει  να την υποστείς.  

Αλμπέρ Καμύ, 1913-1960,  

(Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957)  
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Στην οικογένειά μου .  

Σας ευχαριστώ για όλα…!   
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1. Ειςαγωγή ςτην έννοια του αριθμού: Αριθμητικότητα 

 

 

Για να φανταστούμε  τη χρησ ιμότητα των μαθηματικών στη ζωή μας,  

 αρκε ί  να  φανταστούμε  τη ζωή μας χωρ ίς  μαθηματ ικά.  

Λάο Τσε, Κινέζος φιλόσοφος 
 

 

ηηο εκέξεο καο είλαη θαλεξφο ν ξφινο θαη ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηα καζεκαηηθά 

θαη ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν έξεπλεο, δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο ζηάζεο 

πξνο ηα καζεκαηηθά, αιιά θαη ζε κηα νκαιή εηζαγσγή, ήδε απφ ην λεπηαγσγείν, ζηε 

γλψζε θαη αλάπηπμε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

(Λεκνλίδεο, 2001).  

Πφηε φκσο μεθηλά  ε ελαζρφιεζε κε ηα καζεκαηηθά; Ήδε απφ ηε βξεθηθή 

ειηθία, ζχκθσλα κε ηνλ Piaget, πξψηα αλαπηχζζεηαη ε ινγηθν-καζεκαηηθή ζθέςε θη 

έπεηηα, ην παηδί κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε ηνπ 1, 2, 3 θ.α., ελψ ν αξηζκφο δελ 

δηδάζθεηαη, αιιά αθνκνηψλεηαη (Βνζληάδνπ, 2001). 

Αθφκε, ηα παηδηά, ελψ απφ πνιχ λσξίο, κφιηο ζηνλ έθην κήλα ηεο δσήο, 

έξρνληαη ζε επαθή κε πεξηβάιινληα πινχζηα ζε καζεκαηηθέο εκπεηξίεο (επηηξαπέδηα 

παηρλίδηα, ειεθηξνληθά θ.α.), πάξαπηα, δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν λα εθηηκήζνπλ ηε 

ζρέζε 2+3, παξά λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα «2 θαξακέιεο θη άιιεο 3, πφζεο ζα 

είλαη ζπλνιηθά;». πλεπψο, ηα παηδηά απνδίδνπλ ζηνλ αξηζκφ κηα θνηλσληθή κνξθή, 

κέζσ αλαπαξαζηάζεσλ, ζπκβφισλ θαη θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξε θαη αθεξεκέλε, ελψ 

απνθηά θνηλσληθή δηάζηαζε θαη έρεη πξννδεπηηθή πνξεία αλάπηπμεο (Βνζληάδνπ, 

2001).  

χκθσλα κε ηνπο Antel θαη Keating (1983), ε αληίιεςε ηνπ αξηζκνχ νδεγεί 

ζηνλ εληνπηζκφ νξηζκέλνπ πιήζνπο δηαθξηηψλ αληηθεηκέλσλ κε νκνηφηεηεο πνπ 

απαξηίδνπλ κηα νκάδα. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο νκαδνπνίεζεο φηαλ θαιιηεξγείηαη ήδε 
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απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία δηεπθνιχλεη ην παηδί αξγφηεξα ζηε ζρνιηθή ηνπ δσή 

λα δηαρεηξηζηεί κε κεγαιχηεξε επρέξεηα ηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο θαη λα κεηαβεί νκαιά 

ζην ρψξν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ ρσξίο λα παξαζχξεηαη απφ ελλνηνινγηθέο παξαλνήζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε κέζνδνο «εμνηθείσζεο/αλάθηεζεο 

ελδηαθέξνληνο» (habituation/dishabituation), φπσο επίζεο θαη ε κέζνδνο ηνπ 

«κεηαζρεκαηηζκνύ» ή ηεο «αξηζκεηηθήο πξόβιεςεο». ηα πεηξάκαηα εμνηθείσζεο θαη 

αλάθηεζεο (Antel & Keating, 1983), ηα βξέθε παξαηεξνχζαλ δηάθνξα ίδηα 

εξεζίζκαηα, ηα νπνία θέληξηδαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Όηαλ ζπλήζηδαλ πιένλ ην 

εξέζηζκα, έραλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο απηά. Σφηε ην εξέζηζκα άιιαδε, ψζηε λα 

γίλεη αλάθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Αλ ην βξέθνο αληηιακβαλφηαλ ηελ αιιαγή ζην 

εξέζηζκα, αλαθηνχζε ην ελδηαθέξνλ θη άξα, απηφ ζήκαηλε πσο είρε αληηιεθζεί ηε 

δηαθνξά.  

ε παξφκνην πείξακα (Wynn, 1995), ηα βξέθε θαινχληαλ ηα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε έλα ζθπιάθη, ην νπνίν αλαπεδνχζε δπν θνξέο, ειέγρνληαο ηνλ 

βαζκφ εμνηθείσζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο (ζηάδην εμνηθείσζεο),  πνπ εκθάληδαλ πξνο ην 

εξέζηζκα. Μφιηο ην ελδηαθέξνλ ζηακαηνχζε, ηφηε ην ζθπιάθη αλαπεδνχζε ηξεηο 

θνξέο (ζηάδην αλάθηεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο), ψζηε λα αλαθηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ παηδηνχ. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβαλφηαλ κε ηηο ελαιιαγέο 2-3 αλαπεδήζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο φηη φηαλ ν αξηζκφο άιιαδε ππήξρε αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο (ζηάδην αλάθηεζεο).  

Όζνλ αθνξά ην «κεηαζρεκαηηζκό ή αξηζκεηηθή πξόβιεςε», σο κέζνδν 

δηεξεχλεζεο ηεο αξηζκεηηθήο ηθαλφηεηαο, εθαξκφζζεθε έλα πείξακα κε «πνληηθάθηα» 

(Wynn, 1992), ηα νπνία εκθαλίδνληαλ ή εμαθαλίδνληαλ δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο 

επηβεβαίσζεο ή δηάςεπζεο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έθαλαλ. Ζ έθπιεμε πνπ εθδήισλαλ 

ηα παηδηά, έδεηρλε θαηά πφζν ην πιήζνο ησλ πνληηθηψλ ζπκθσλνχζε ή δηαθσλνχζε κε 

ηε δηθήο ηνπο πξφβιεςε.  

Σα απνηειέζκαηα απηψλ θαλέξσζαλ πσο ήδε απφ ην δεχηεξν ρξφλν ηα παηδηά 

δείρλνπλ λα θαηαλννχλ (εθθξάδνληαο έθπιεμε ή έληνλε αιιαγή ζην βιέκκα) αιιαγέο 

ζην πιήζνο δηαθξηηψλ αληηθεηκέλσλ, ήρσλ ή θηλήζεσλ, φηαλ ην πιήζνο είλαη κηθξφ 

(σο ην ηέζζεξα). Βέβαηα ην επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο ζε απηή ηελ ειηθία δελ κπνξεί 

λα κεηαθξαζηεί σο θαηαλφεζε ηεο πιεζηθφηεηαο κεηξήζηκσλ ζηνηρείσλ, φκσο 

εμαζθαιίδεη ζηα παηδηά εκπεηξηθέο βάζεηο γηα ηε ζχγθξηζε αξηζκψλ κειινληηθά.  
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Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα, έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη κέζσ 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ (καζεκαηηθά παηρλίδηα θ.ά.) ζεκεηψλνληαη 

πςειά πνζνζηά ζηελ επίιπζε ζχλζεησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ 

θαιιηεξγνχληαη πξψηκεο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηέο, φπσο είλαη ε αξηζκεηηθφηεηα, ε 

αίζζεζε ηνπ αξηζκνχ θ.α.. (Καθνχζε & θνπκπνπξδή, 2008). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, αξηζκεηηθόηεηα (ν αγγιηθφο φξνο είλαη numerosity) είλαη 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ πιήζνπο κηαο ζπιινγήο αληηθεηκέλσλ επηδηψθνληαο λα 

πξνζδηνξηζηεί κηα πξψηκε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ζε ειηθίεο κηθξφηεξεο ηεο λεπηαθήο 

(Galistel & Gelman, 1992). Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο αξηζκεηηθφηεηαο 

ηέζεθαλ νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ αθφκε θαη ζήκεξα ηελ εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα. Ο ρξφλνο εκθάληζεο, ν ηξφπνο εμέηαζεο, ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε θ.ά. είλαη νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα δηεξεπλψληαη.   

Παξάιιεια, δεκηνπξγείηαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην ηη θάλνπλ ηα 

παηδηά κηθξήο ειηθίαο πξηλ αξρίζνπλ λα θαηακεηξνχλ. Δίλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ 

ην πιήζνο ελφο ζπλφινπ θη αλ λαη, πσο; χκθσλα κε έξεπλεο, ηα παηδηά είλαη ηθαλά 

λα πξνζδηνξίζνπλ ην πιήζνο κε ηελ άκεζε εθηίκεζε (ν αγγιηθφο φξνο είλαη 

subitizing), αιιά κφλν κέρξη 3 ή 4 αληηθείκελα, δηφηη ρξεηάδεηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο 

άκεζεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ελψ απφ 4 θαη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα 

απαηηείηαη απαξίζκεζε (Wynn, 1995). Ζ απαξίζκεζε είλαη κηα δηαδηθαζία 

θαηακέηξεζεο πνπ θαηαιήγεη ζην πιήζνο ηνπ ζπλφινπ, ε νπνία αθνινπζεί κηα 

ζπκβαηηθή ζεηξά (φπσο, νη αξηζκνιέμεηο κεδέλ, έλα, δχν, ηξία… θηι.). Αθφκε, είλαη 

ε ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ηα αληηθείκελα θαη λα ηα αληηζηνηρεί κε ηηο αξηζκνιέμεηο 

(Steffe & Cobb, 1988).  

χκθσλα κε ηνπο Gelman θαη Galistel (1978), νη κηθξνί καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηακεηξνχλ ήδε απφ ηα 3 έηε, δηφηη έρνπλ αλεπηπγκέλεο ηηο «αξρέο ηεο 

απαξίζκεζεο» σο ηθαλφηεηεο κε ζπλεηδεηέο. Οη αξρέο απηέο είλαη ε «έλα πξνο έλα 

αληηζηνηρία», ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ έλαλ αξηζκφ γηα θάζε αληηθείκελν, ε «αξρή ηεο 

ζηαζεξήο ζεηξάο», ζηελ νπνία απαξηζκνχλ ζχκθσλα κε ηε ζπκβαηηθή ζεηξά, ε «αξρή 

ηεο πιεζηθόηεηαο», ζηελ νπνία ν ηειεπηαίνο αξηζκφο πξνζδηνξίδεη θαη ην πιήζνο ηνπ 

ζπλφινπ, ε «αξρή ηεο αθαίξεζεο», φπσο λα κεηξνχλ ζχλνια κε ην ίδην πιήζνο αιιά 

κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηέινο, ε «αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ζεηξάο», 

δειαδή λα μεθηλνχλ λα κεηξνχλ απφ ηε κέζε θη φρη απφ ηελ αξρή.  
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Χζηφζν, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο αληηιακβάλνληαη ηελ 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο «θπζηθνχο αξηζκνχο», δεκηνπξγψληαο 

πξφβιεκα θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ ζα εκπνδίζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ξεηψλ αξηζκψλ πνπ ζα δηδαρζνχλ αξγφηεξα (πβ. «πξνθαηάιεςε ηνπ θπζηθνύ 

αξηζκνύ», Ni & Zhou, 2005). 

Γηα ηελ κειέηε απηψλ δεκηνπξγήζεθαλ κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο 

αξηζκεηηθφηεηαο ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπο ήηαλ ν 

εληνπηζκφο ελδείμεσλ αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο έλλνηαο ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ 

αξηζκνχ απφ παηδηά θάησ ησλ 6 εηψλ. Ζ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ είλαη 

ζεκαληηθή ζηελ  ειηθία απηή γηα ηελ εμέιημε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο αξγφηεξα, 

θαζψο δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο νκαδνπνίεζεο.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ήδε απφ ηε λεπηαθή ειηθία ππάξρεη κηα πξνδηάζεζε 

εζηίαζεο ζηελ πνζφηεηα ζπλφισλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε κεγεζψλ φπσο είλαη ν φγθνο. 

Παξαηεξήζεθε κηα δηαηζζεηηθή, νιηθή πξφζιεςε ηνπ αξηζκνχ σο ζχλνιν ρσξίο 

θάπνηα εζηίαζε ζε δηαθξηηέο ηηκέο (Hannula et al., 2001).  

Αθφκε, δηαηππψζεθε φηη απφ πνιχ λσξίο (2,5 – 4,5 εηψλ) αλαπηχζζεηαη κηα 

πνηθηιία ηθαλνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ ηφζν ζε δηαθξηηέο 

φζν θαη ζε ζπλερείο πνζφηεηεο. Φάλεθε φηη παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο δηαθξίλνπλ ηελ 

ηζνδπλακία σο πξνο ηελ πιεζηθφηεηα ζε δχν ζχλνια αληηθεηκέλσλ. Σέινο 

αλαπηχζζνπλ απιέο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ θαη κπνξνχλ λα εθηηκνχλ 

απνηειέζκαηα απιψλ πξάμεσλ πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο. Αμηνπνηψληαο δεμηφηεηεο 

αλαινγηθήο ζθέςεο, ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ αξηζκνχ, πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αξηζκνχ, ζρέζεηο ηνπ αξηζκνχ κε ηελ πνζφηεηα θ.ά. πξνέθπςαλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα πνζνηηθψλ ζρέζεσλ ζηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία (Hannula et al, 2005). 

Γηα λα γίλεη ζαθέζηεξνο ν ηξφπνο ζπιινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα λήπηα, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, είηε είλαη θπζηθφο, είηε είλαη ξεηφο, ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηε κειέηε ησλ δχν πξψηκσλ πξνγλσζηηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε θαη ε απζφξκεηε 

εζηίαζε ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, γηα ηη νπνίεο ζα γίλεη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί.  
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2. ΑΕΑ και ΑΕ: πρώιμοι προγνωςτικοί παράγοντεσ επίδοςησ 

των ρητών αριθμών ςτην προςχολική ηλικία 

 

 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηνπο δχν πξψηκνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο επίδνζεο 

ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. Σν θαηλφκελν ηεο Απζφξκεηεο Δζηίαζεο ζηηο Πνζνηηθέο 

ρέζεηο (:Spontaneous Focusing on Quantitative Relations ή ΑΔ) θαη αλ λαη κε 

πνηνλ ηξφπν ζπζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηεο Απζφξκεηεο Δζηίαζεο ζηελ 

Αξηζκεηηθφηεηα (:Spontaneous Focusing on Numerosity ή ΑΔΑ) ζε καζεηέο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δίλαη κηα πξφζθαηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθψλ 

πνπ απαζρνιεί ηα ηειεπηαία κφιηο ρξφληα ηελ εξεπλεηηθή θαη δηδαθηηθή πξάμε θαη 

δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Hannula θαη άιινη (2005), απηέο νη δχν ηάζεηο είλαη 

δχν πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο επίδνζεο ζηνπο ξεηνχο αξηζκνχο ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία θαη ε κειέηε θαη ε χπαξμε ηνπο εληζρχνπλ ηε δηδαθηηθή πξάμε. πγθεθξηκέλα:  

 

1
νο

 Γείθηεο: Απζφξκεηε Σάζε Δζηίαζεο ζηελ Αξηζκεηηθφηεηα (ΑΔΑ) 

 

Ζ ΑΔΑ (:Spontaneous Focusing on Numerosity ή ΑΔΑ) – απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο 

ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, ΑΔΑ,– είλαη έλαο πξψηκνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο, κηα 

εζσηεξηθή δηαλνεηηθή δηεξγαζία, ε νπνία ειέγρεη αλ θαη θαηά πφζν ηα παηδηά κηθξήο 

ειηθίαο, θαη κεγαιχηεξεο, παξνπζηάδνπλ απζφξκεηα ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, δειαδή ζηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνπ πιήζνπο ελφο 

ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ, αμηνπνηψληαο δεμηφηεηεο απαξίζκεζεο θαη θαηακέηξεζεο ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη καζεκαηηθά απξνζδηφξηζηεο θαη κε 

θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ ελήιηθα. Ο φξνο «απζόξκεηε», ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δείμεη φηη απηή ε ηάζε ζηελ αξηζκεηηθφηεηα είλαη εθνχζηα θαη δελ πξνυπνζέηεη 

θάπνηαο κνξθήο δηδαζθαιία ή θαζνδήγεζε (Hannula et al., 2001). Δίλαη ζεκαληηθφο 

ν έιεγρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο, θαζψο ζε έξεπλα ησλ Hannula θαη Lehtinen 

(2005), παξαηεξήζεθε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε αξηζκεηηθψλ 

δπλαηνηήησλ. 
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Έλα απφ ηα πεηξάκαηα πνπ κειεηνχζε ηελ απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα ήηαλ ν «Παπαγάινο» (Hannula & Lehtinen, 2005), ην νπνίν ήηαλ κηα 

ςεχηηθε θνχθια, έλαο παπαγάινο, ηελ νπνία «ηάηδε» ε εξεπλήηξηα δχν, ηξία θηι., 

κνχξα θαη έπεηηα, παξφηξπλε ην παηδί λα θάλεη αθξηβψο φηη έθαλε ε ίδηα. Μφιηο 

νινθιεξσλφηαλ ε δηαδηθαζία, ζεκείσλε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

παηδηνχ σο πξνο ηε γισζζηθή θαηαλφεζε θαη ηελ απαξίζκεζε. Αλάινγν πείξακα 

ήηαλ ν «Κνπκπαξάο», έλα αξθνπδάθη θνπκπαξάο, ζηνλ νπνίν ε εξεπλήηξηα έβαδε 

κάξθεο θαη δεηνχζε απφ ην λήπην λα θάλεη ην ίδην. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζσζηή 

ζεσξνχληαλ ε απάληεζε ηνπ παηδηνχ, ε νπνία αθφκε θη αλ δελ έδηλε ηνλ ζσζηφ 

αξηζκφ θαγεηνχ, σζηφζν, ε αληίδξαζή ηνπ έδεηρλε φηη ιακβάλεη ππφςε ην πιήζνο. 

Σελ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζνχζε ην ηξίην πείξακα κε ην «Γεηλόζαπξν», έλα ζθίηζν 

δεηλνζαχξνπ, ζην νπνίν ε εξεπλήηξηα ηνπνζεηνχζε ζθξαγίδεο γηα θέξαηα, έπεηηα 

έθξπβε ην ραξηί  θαη δεηνχζε απφ ην παηδί λα θάλεη ην ίδην. Σέινο, ζηα λήπηα, 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλα «Γξακκαηνθηβώηην» κε κπιε θαη θφθθηλνπο θαθέινπο, ηνπο 

νπνίνπο ε εξεπλήηξηα ηνπνζεηνχζε κέζα θαη δεηνχζε απφ ηα παηδηά λα 

αθνινπζήζνπλ  ηελ ίδηα κε ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα, δηαδηθαζία. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ν παξάγνληαο ηεο ζπρλφηεηαο, δειαδή ε 

επαλαιακβαλφκελε εκθάληζε ηεο απζφξκεηεο εζηίαζεο ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Φάλεθε πσο φζν πην πςειά 

πνζνζηά ΑΔΑ ζπγθέληξσλαλ ζηηο δνθηκαζίεο, ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε αλάπηπμε 

ησλ πξψηκσλ ηθαλνηήησλ αξηζκεηηθήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηακέηξεζεο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο ΑΔΑ βειηηψλεη ηε δεμηφηεηα ηεο θαηακέηξεζεο, κε απνηέιεζκα ηα 

παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη ιηγφηεξν ηελ θαηακέηξεζε κε ηα δάρηπια θαη λα 

ζθέθηνληαη πην ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο, δεκηνπξγψληαο πνζνηηθά ζχλνια θαη νκάδεο 

(πεληάδεο, δεθάδεο). Αθφκε, ζηα πεηξάκαηα κίκεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε 

δνθηκαζία κε ην «Γξακκαηνθηβώηην», έδεημε πσο ππάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο ζηελ αξηζκεηηθφηεηα. Οξηζκέλα παηδηά εζηίαδαλ 

ζηνλ αξηζκφ θαη θάπνηα άιια φρη. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη πσο ε ελαζρφιεζε κε 

άηππεο αξηζκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαιιηεξγεί ζηα παηδηά καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ εληζρχνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηα καζεκαηηθά ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο ζην κέιινλ. 
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 Γείθηεο: Απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο (ΑΔ) 

 

Ζ ΑΔ (:Spontaneous Focusing on Quantitative Relations ή ΑΔ) απνηειεί ηελ 

απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, ΑΔ. Δλλνψληαο εθείλε ηελ ηάζε 

λα εζηηάδεη απζφξκεηα ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, ρσξίο θάπνηαο κνξθήο θαζνδήγεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν McMullen κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνζνηηθέο 

ζρέζεηο σο κηα ζπλάθεηα κεηαμχ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκέλσλ, ζπλφισλ ή 

ζπκβφισλ, ε νπνία απηή ζπζρέηηζε βαζίδεηαη ζε θάπνηεο πνζνηηθέο αξρέο, φπσο 

είλαη ην είδνο ηεο ζρέζεο, ην λφεκα πνπ δειψλεη ε ζρέζε θ.α.. Δίλαη αλαγθαία ε 

πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο ΑΔ, θαζψο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε 

θαη νκαιή ζχλδεζε ηνπ καζεηή κε ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπ ζηνπο κε θπζηθνχο αξηζκνχο – ξεηνχο, φπσο απηήο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ησλ θιαζκάησλ (McMullen, 2015). 

Μηα ζεηξά εξεπλψλ, νη νπνίεο εθαξκφζζεθαλ ζε ζρνιεία ηεο Φηιαλδίαο θαη 

ηεο Ακεξηθήο, αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ηεο ΑΔ θαη ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη McMullen, Hannula-Sormunen θαη Lehtinen (2013),  

εθήξκνζαλ ζε 86 παηδηά, ειηθίαο απφ 4,5 έσο 8 εηψλ, πεηξάκαηα  πνπ κειεηνχζαλ ηελ 

απζφξκεηε εζηίαζε ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο. Έλα απφ ηα πεηξάκαηα απηά είλαη ην 

«Rice Task», ζχκθσλα κε ην νπνίν ππήξραλ δχν παλνκνηφηππα θνπθιάθηα – 

πηζεθάθηα «Pate & Mina», ηα νπνία ήηαλ αδειθάθηα θη έηξσγαλ πάληα καδί θαη ην 

ίδην θαγεηφ, ξχδη. Πάλσ ζην ηξαπέδη, ππήξραλ δχν κεγάια κπνι γεκάηα πεξίπνπ ηα 

δχν ηξίηα κε ξχδη θαη δχν κηθξφηεξα αδηαθαλή κπνι, φπνπ εθεί ζα έβαδαλ ηελ 

πνζφηεηα πνπ ζα ηάηδαλ ζηα πηζεθάθηα θαη ηέινο, δχν άδεηα δεπγάξηα απφ θνπηάιηα 

κε ηα νπνία ζα ηάηδαλ. Σν πξψην δεπγάξη ήηαλ θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο, δηαθνξεηηθνχ 

φκσο κεγέζνπο, θαζψο ην κεγαιχηεξν θνπηάιη ήηαλ δηπιάζην απφ ην κηθξφηεξν. Ζ 

δηάκεηξνο θαη ζηα δχν θνπηάιηα ήηαλ ίδηα, 3 εθαηνζηά, ελψ ην χςνο ηνπ ελφο ήηαλ 6 

εθαηνζηά, θαη ζην δεχηεξν θνπηάιη είλαη ην χςνο ήηαλ 3 εθαηνζηά. Σν δεχηεξν 

δεπγάξη κε ηα θνπηαιάθηα είρε ζρήκα νξζνγψλην θαη είραλ επίζεο δηαθνξεηηθά 

κεγέζε κεηαμχ ηνπο, δειαδή, ην κεγαιχηεξν θνπηάιη ήηαλ ηξηπιάζην απφ ην 

κηθξφηεξν (2,5x2,x2,66εθ., θαη 2,5x2,5x8εθ.). ηε ζπλέρεηα, ν εξεπλεηήο ελεκέξσλε 

ην παηδί φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξψην δεπγάξη θαη φηη νη θνπηαιηέο ζα πξέπεη λα 

είλαη γεκάηεο κε ξχδη, γηαηί έηζη ηξψλε ηα πηζεθάθηα. ηελ πξψηε πξνζπάζεηα, ην 

παηδί έπαηξλε ην κηθξφηεξν θνπηάιη, ελψ ν εξεπλεηήο έπαηξλε ην κεγαιχηεξν θνπηάιη 

θαη γέκηδε κε ξχδη ην άδεην κπνι, παξνηξχλνληάο ηνλ λα θάλεη αθξηβψο ην ίδην κε 
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εθείλνλ. Υσξίο λα δψζεη θάπνηα πιεξνθνξία ή ζρφιην, εκθάληδε ην δεχηεξν δεπγάξη 

θαη αθνινπζνχζε ε ίδηα δηαδηθαζία. Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο, ζην ηέινο θάζε 

πξνζπάζεηαο, ην παηδί δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη ηελ πνζφηεηα πνπ είρε βάιεη ην ίδην 

θαη ν εξεπλεηήο ζηα αδηαθαλή κπνι. Παξφκνην πείξακα είλαη θαη ην «Bread Task», 

γηα ην νπνίν ζα γίλεη αλαθνξά ζε επφκελν θεθάιαην, θαζψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

εξγαιείν ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ηάζε λα 

εζηηάδνπλ απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, ελψ παξαηεξείηαη κηα εμάξηεζε ζηα 

εξεζίζκαηα ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, ε νπνία ηα νδεγεί ζην λα δπζθνιεχνληαη λα 

αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα θαη ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ ζρέζεσλ ψζηε λα νινθιεξψζνπλ 

ηηο δνθηκαζίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ν καζεκαηηθφο 

ζπιινγηζκφο ησλ παηδηψλ θαη ε απαληήζεηο ηνπο λα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

απζφξκεηεο εζηίαζεο άιινηε ζηνλ αξηζκφ θη άιινηε ζηε ζρέζε, θαζψο ε 

κεζνδνινγία δελ κπνξνχζε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα πνπ λα δηαθνξνπνηνχλ ηελ 

εζηίαζε ηνπ παηδηνχ. Χζηφζν, νη αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ εκθάληζαλ ηα παηδηά, 

θαίλεηαη φηη ζπλδένληαη κε ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ησλ καζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο.  

Ζ δηαθνξά ησλ δχν παξαπάλσ πξψηκσλ πξνγλσζηηθψλ ελλνηψλ είλαη φηη ε 

ΑΔΑ είλαη ε ηάζε πνπ εζηηάδεη απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα ελφο ζπλφινπ 

αληηθεηκέλσλ, ελψ ε ΑΔ, εζηηάδεη απζφξκεηα ζε κηα πνζνηηθή ζρέζε πνπ αθνξά 

δχν ή θαη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, ζχκβνια ή νκάδεο (McMullen, Hannula & 

Lehtinen, 2014). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη εηο βάζνο κειέηε ησλ δχν απηψλ 

ηάζεσλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ έξγσλ, ηα 

νπνία ζα πξέπεη πξσηίζησο λα αληαπνθξίλνληαη απφιπηα ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

ειηθία ηνπ εθάζηνηε δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, θη έπεηηα, λα κελ είλαη εκθαλήο ε 

καζεκαηηθή ηνπο δηάζηαζε, ψζηε φιε ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα έξγα λα 

είλαη απζφξκεηε θη φρη θαζνδεγνχκελε (Hannula & Lehtinen, 2005). 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ζε καζεηέο κηθξήο ειηθίαο, ε χπαξμε ηθαλνηήησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάθξηζε θαη αλαγλψξηζε πνζνηηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο 

πξνβιέπνπλ ηε κεηέπεηηα γλψζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ (θιαζκαηηθέο θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο) (Sophian, 2007, Jordan et al., 2013, McMullen, 

Hannula-Sormunen, & Lehtinen, 2014). Χζηφζν, ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε έλλνηα 
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ηνπ αξηζκνχ πξνζεγγίδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπζηθψλ 

αξηζκψλ, ηα νπνία φκσο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζηνπο ξεηνχο αξηζκνχο.  

Πξφζθαηε κειέηε (Jordan et al., 2013) έδεημε φηη ηα παηδηά ήδε απφ ηε 

λεπηαθή ειηθία, παξνπζηάδνπλ απζφξκεηα ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ ζηνπο αξηζκνχο. 

Αξηζκεηηθά ζχκβνια θαη αλαπαξαζηάζεηο, ηφζν απφ ην ζρνιηθφ, φζν θαη απφ ην 

εμσζρνιηθφ πιαίζην, πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο, ηελ επθαηξία λα κεηξήζνπλ, λα εθηηκήζνπλ, λα ππνινγίζνπλ θαη λα 

δξάζνπλ «καζεκαηηθά», εξρφκελα ζε επαθή θπξίσο κε ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο.  

Δπηζεκαίλεηαη, αθφκε, πσο ε νκαιή ζχλδεζε θαη ε δηδαζθαιία ηνπο κε ηνπο 

ξεηνχο αξηζκνχο ζην λεπηαγσγείν, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε έξγα πνπ 

ειέγρνπλ ηελ πξψηκε πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ζπγθξίλνπλ δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξα αξηζκεηηθά ζχλνια κεηαμχ ηνπο. Σν παξαπάλσ επηρείξεκα 

ππνζηεξίρζεθε πεηξακαηηθά θαη ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε 39 παηδηά ειηθίαο 3.5 κε 

6 εηψλ, ηνλίδνληαο φηη πξηλ αθφκε έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο αξηζκνχο 

(αξηζκεηηθφηεηα), νη κηθξνί καζεηέο παξνπζίαδαλ ηελ απζφξκεηε ηάζε ζηηο 

πνζνηηθέο ζρέζεηο (Hannula & Lehtinen, 2001). ηνηρείν ην νπνίν κέρξη ζήκεξα δελ 

έρεη ιεθζεί ππφςε θαη δελ είλαη παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκν, θαζψο ζην 

ζρνιείν ζπλερίδεηαη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ηα λήπηα δηδάζθνληαη κφλν ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο (Vamvakousi, 2015). 

Έπεηηα απφ κηα καθξνρξφληα ζπζηεκαηηθή κειέηε, κέζσ ηεο έξεπλαο πεδίνπ, 

ν Jordan θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2013) αλαθέξνπλ δχν πξψηκνπο πξνγλσζηηθνχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη δείρλνπλ πσο ηα παηδηά αθφκε θη φηαλ δελ έρνπλ θαηαλνήζεη 

ηελ αξρή ηεο κέηξεζεο, παξνπζηάδνπλ έλα ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ εζηίαζε ζηηο 

πνζνηηθέο ζρέζεηο. Πην εηδηθά, παξνπζηάδνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ηάζε λα 

εζηηάδνπλ απζφξκεηα ζε αξηζκνχο θαη πνζνηηθά ζχλνια (Hannula et al., 2005). 

Πξφθεηηαη γηα δχν δείθηεο πνπ κεηξνχλ ηνλ βαζκφ επίδνζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηα 

καζεκαηηθά, αιιά θη αλ απηή ε ηάζε ζπλδέεηαη κε ηε κεηέπεηηα καζεκαηηθή εμέιημή 

ηνπο ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο. 

ε αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο, απηφ πνπ θαηάθεξαλ νη Hannula θαη Lehtinen 

(2005), ήηαλ λα εζηηάζνπλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θπξίσο ζηε κεζνδνινγία 

θη φρη ζην πεξηερφκελν εηζαγσγήο ηεο γλψζεο. Δλδηαθέξζεθαλ λα εξεπλήζνπλ θαηά 
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πφζν ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο εζηηάδνπλ απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, ζε έλα 

πιαίζην ην νπνίν δελ είλαη θαλεξά καζεκαηηθφ.  

πγθεθξηκέλα, κειέηεζαλ ηελ ΑΔΑ θαη θαηά πφζν απηή ζπγρέεηαη κε ηελ 

κεηέπεηηα αλάπηπμε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Κη αθφκε, αλ θαη θαηά 

πφζν ν παξάγνληαο ηεο ζηαζεξόηεηαο, δειαδή πφζν ζπρλά εκθάληδαλ ηελ ηάζε 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αλάπηπμή ηεο. Λακβάλνληαο ηε ΑΔΑ σο μερσξηζηή λνεηηθή 

δηεξγαζία απφ ηε ΑΔ, παξαηήξεζαλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ έθθξαζε ηεο 

ηάζεο, ελψ δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε ΑΔΑ θαη ζηηο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, αθνχ ε χπαξμε ηεο κηαο ππνβνεζνχζε ηελ αλάπηπμε ηεο 

άιιεο.  Γηα λα εληνπίζνπλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, θαινχζαλ ηα παηδηά, ζε θάζε 

πείξακα, λα παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά ηη έθαλαλ νη πεηξακαηηζηέο θη έπεηηα λα 

ελεξγήζνπλ θη εθείλα, ρσξίο φκσο λα έρνπλ δερζεί θάπνηαο κνξθήο θαζνδήγεζε. Οη 

δνθηκαζίεο ήηαλ ηέζζεξηο γηα θάζε παηδί θαη νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν ηηο 

καζεκαηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ, πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ αξηζκεηηθφηεηα, φζν θαη ηηο 

κε καζεκαηηθέο.  

ηελ έξεπλά ηνπο, νη Hannula θαη Lehtinen (2005), παξαηήξεζαλ φηη ε ΑΔΑ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ηθαλφηεηα απαξίζκεζεο, θαζψο ζηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ, ηα 

παηδηά εζηίαζαλ ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, ην ίδην θαη ζηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ θαη ζηελ 

ειηθία ησλ 6 εηψλ. Δπίζεο, ε ΑΔΑ, θιηληθά, ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή ζρέζε θαη 

εκπεηξία ησλ παηδηψλ κε ηνπο αξηζκνχο. Δίλαη θάηη πνπ ην παηδί θέξεη σο πξνδηάζεζε 

ζην ζρνιείν θαη κέζα απφ θαηάιιειεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα εληζρπζεί ή 

λα αιιάμεη, λα θαιιηεξγεζεί, λα επεθηαζεί θαη ηειηθά λα αλαπηπρζεί (McMullen, 

2014).  

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο πσο, νη παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε έδεημαλ φηη νη εμαηνκηθεπκέλεο δηαθνξέο ηεο απζφξκεηεο 

εζηίαζεο ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, αθνξνχλ πξψηκεο αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

παηδηψλ ζε απιέο νηθίεο δνθηκαζίεο πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

(Hannula & Lehtinen, 2005). Κάηη ηέηνην ινηπφλ επηζεκαίλεη πσο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα θαη ην ελδερφκελν βειηίσζεο ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ κέζσ ησλ 

θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ θαη θηλήηξσλ πνπ ζα ηα δνζνχλ.  

Έρνληαο σο εθαιηήξην έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

παξνπζηάδνπλ απζφξκεηα ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ ζε πνζνηηθέο ζρέζεηο – ΑΔ 
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(McMullen, 2014), ζε πξφζθαηε κειέηε ησλ McMullen, Hannula – Sormunen θαη 

Lehtinen (2014), ε έξεπλα ζηξάθεθε ζηε κειέηε ηεο ΑΔ θαη θαηά πφζν απηή κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί εξεπλεηηθά θαη δηδαθηηθά γηα ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο γλψζεο ησλ 

ξεηψλ αξηζκψλ. Έιεγμαλ δειαδή, αλ ηα παηδηά πνπ είραλ παξνπζηάζεη ηελ ηάζε απηή 

ζε κηθξή ειηθία, ρεηξίζζεθαλ θαη επίιπζαλ κε κεγαιχηεξε επθνιία αλάινγα έξγα ζε 

κεγαιχηεξε, θη αλ ηζρχεη ην ίδην γηα ηα παηδηά πνπ δελ είραλ παξνπζηάζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηάζε. Μέζα απφ έξγα κίκεζεο θαη θαηαζθεπήο, παξαηήξεζαλ φηη ελψ 

ππάξρνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΑΔ, ηα παηδηά δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπζηεκαηηθά. Απηφ πνπ θάλεθε ελ ηέιεη είλαη φηη ληψζνπλ πην ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη επσθεινχληαη απφ ηελ παξέκβαζε. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί πιήξσο ηφζν ζηελ 

ΑΔΑ φζν θαη ζηελ ΑΔ ν ηξφπνο καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ βάζε ηεο καζεκαηηθήο 

γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο. ε πξφζθαηε έξεπλα (McMullen, Hannula-Sormunen & 

Lehtinen, 2017), δηαπηζηψζεθε πσο φηαλ ην πεξηβάιινλ είλαη πινχζην ζε καζεκαηηθά 

εξεζίζκαηα, ηφηε ην παηδί δελ κπνξεί λα εζηηάζεη απζφξκεηα ζηελ ΑΔ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη έρεη εθηεζεί ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θη έηζη έρεη απνθηήζεη 

άηππα καζεκαηηθή εκπεηξία, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πξνυπάξρνπζα γλψζε. Πξέπεη 

δειαδή, πξψηα λα ειεγρζεί αλ ε γλψζε ηεο ΑΔ θαη ε γλψζε ηνπ αξηζκνχ ππάξρνπλ 

απφ πξηλ, δηφηη ηφηε ην επίπεδν ηεο απζφξκεηεο εζηίαζεο ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο ζα 

είλαη απζφξκεην. Απηφ ζα επηηεπρζεί εμαζθαιίδνληαο εξεπλεηηθά πεξηβάιινληα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ είλαη καζεκαηηθά απξνζδηφξηζηεο θαη ε εζηίαζε ηνπ καζεηή είλαη 

απζφξκεηε. 

Αθφκε, ζηελ ίδηα έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη, νη καζεηέο πνπ είραλ εκθάληζαλ 

ηελ ΑΔ ζε κηθξή ειηθία, ε απφδνζή ηνπο ζηα καζεκαηηθά, ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, 

επσθειήζεθε θαη δηεπθφιπλε ηελ εθκάζεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. πλεπψο, ζχκθσλα 

κε ηελ έξεπλα, θαίλεηαη πσο απηή ε θαηεγνξία καζεηψλ, πνπ εκθαλίδεη ηελ ΑΔ, 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα θιαζκαηηθέο ζρέζεηο θαη δεθαδηθνχο, δηφηη έρνπλ 

εμνηθεησζεί κε ηε δηαρείξηζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απαηηνχλ νη ξεηνί αξηζκνί, 

φπσο ην κνίξαζκα θνκκαηηψλ, ηα πνιιαπιάζηά ηνπο θ.α.. Σαπηφρξνλα, ηα άηνκα 

απηά ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ ηάζε θαη ζε πξνβιήκαηα 

θαη δεηήκαηα πνπ ζα ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, εθηφο ησλ ηππηθψλ 

καζεκαηηθψλ πεξηζηάζεσλ. 
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Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα λήπηα αλαπηχζζνπλ απιέο ζηξαηεγηθέο 

ππνινγηζκνχ ψζηε λα εθηηκήζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο ή ηεο 

πνζνηηθήο ζρέζεο. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο ζπλδένληαη κε καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνπλ ηε κειινληηθή θαηαλφεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ (Hannula et al, 2005, 

2013). πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απιέο ζηξαηεγηθέο γηα λα 

επηιχζνπλ κηα πξάμε θαη θπξίσο, παξνπζηάδνπλ κηα επειημία σο πξνο ηε ρξήζε 

απηψλ. Υξεζηκνπνηνχλ, δειαδή,  πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο, αλάινγα κε ην πνηα 

θξίλνπλ φηη είλαη ε θαηάιιειε θαηά πεξίπησζε, ψζηε λα ηα δηεπθνιχλεη λα ιχζνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Απηή ινηπφλ ε ηθαλφηεηα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο καζεκαηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ λεπίσλ λα εθαξκφδνπλ 

θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ, εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά ζε λέεο 

πεξηζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Απηή ε ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη σο πξνζαξκφζηκε 

εμεηδίθεπζε ή αιιηψο πξνζαξκνζηηθφηεηα.    

ε πξφζθαηε έξεπλα νη McMullen θαη άιινη  (2016), αζρνιήζεθαλ κε ηε 

κειέηε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο φζσλ αθνξά ηελ επηινγή θαη ρξήζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίιπζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Φάλεθε πσο ηα παηδηά 

επηιέγνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ αλαιφγσο κε ην 

βαζκφ δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Παξαηεξείηαη αθφκε, κηα επρέξεηα ζηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη ζην δεηνχκελν ηεο εξγαζίαο πνπ 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπλ πσο ε πξνζαξκφζηκε  

γλψζεο ησλ αξηζκψλ γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, πξνυπνζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα. Απηή ε 

γλψζε ιεηηνπξγεί σο κηα καζεκαηηθή ελεκεξφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξν – 

αιγεβξηθέο ηθαλφηεηεο.    

Οξηζκέλεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη νη λνεξνί 

ππνινγηζκνί, ε νπνία γηα ηελ απφθηεζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο απφ ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο, πξνυπνζέηεη κηα ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή άζθεζε θαη εκπεηξία, ψζηε ην παηδί 

λα εμνηθεησζεί κε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ 

(Λεκνλίδεο, 2009).  

Αθφκε, ζηξαηεγηθή επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζεσξείηαη θαη 

απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια ή κε πιηθά ή αιιηψο ε αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, 

δειαδή, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δάρηπιά ηνπο θαη ππνινγίδνληαο ηελ πξάμε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε απηή ηα λήπηα ππνιφγηδαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο, 



[27] 

 

ρσξίο λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηα πιηθά θαη λα ηα κεηξνχλ, αιιά ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξάμε, δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν κε ηα δάρηπιά ηνπο, 

φκνην κε απηφ πνπ έρνπλ ηα πιηθά. Ξεθηλνχλ λα κεηξνχλ εζσηεξηθά απφ ηελ αξρή έλα 

πξνο έλα φια ηα δάρηπια θαη ζηακαηνχλ φηαλ βξνπλ ην απνηέιεζκα, ην νπνίν θαη 

εθθξάδνπλ θσλαρηά (Λεκνλίδεο, 2001). 

Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο, απαηηεί πξσηίζησο κηα 

πξνυπάξρνπζα αλαγλψξηζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ θέξνπλ νη αξηζκνί. Χζηφζν, φηαλ ε γλψζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο δελ 

ζπλδέεηαη κε ηε γλψζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα ην εθάζηνηε καζεκαηηθφ 

πξφβιεκα, ηφηε  απηή ε αξρηθή γλψζε δελ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη δελ επαξθεί 

καζεκαηηθά. πλεπψο, είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ηεο γλψζε ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ηεο ρξήζεο (Verschaffel, Luwel, Torbeyns & Van Dooren, 

2009). 

Ζ παξαπάλσ ζχλδεζε απαηηεί ηελ αλάθιεζε θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ή 

ζηξαηεγηθψλ αιγνξηζκηθήο επίιπζεο. Ζ επρέξεηα ρξήζεο πνιιαπιψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη κε επθνιία, ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα 

αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα θαη πνζνηηθέο ζρέζεηο. Ζ ρξήζε πνιχπινθσλ ζηξαηεγηθψλ 

επίιπζεο θαη παξαηεξήζεθε πσο νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ειάρηζηα έσο 

θαζφινπ ζηξαηεγηθέο, παξνπζηάδνπλ θαη ρακειφηεξν επίπεδν ζηηο 

πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

πνιχπινθεο ζηξαηεγηθέο καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ θαη εκθάληζαλ αλεπηπγκέλε ηε 

γλψζε ησλ πνζνηηθψλ ζρέζεσλ (McMullen et al, 2016).    

Δλ θαηαθιείδη, αμηνζεκείσην είλαη πσο απηή ηε πξνζέγγηζε πνπ ζπλδέεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο κε ηε γλψζε ησλ αξηζκψλ, 

δειψλεη ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα δεκηνπξγνχλ απζφξκεηα 

ζηξαηεγηθέο ή λα επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε πξνο ιχζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πξνβιήκαηνο, πξνζαξκφδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε γλψζε.  
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3. Κριτική ανάλυςη τησ μεθοδολογίασ  

ςτισ μελέτεσ AEA και AE 

 

 

3.1. Πείραμα AEA. «Bread Task»: μία μελέτη των Hannula-Sormunen 

και Lehtinen (2005) 

 

 

Πιήζνο κειεηψλ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηεξεχλεζε ησλ πξψηκσλ πξνγλσζηηθψλ 

παξαγφλησλ απζφξκεηεο εζηίαζεο ζηελ αξηζκεηηθφηεηα (AEA) θαη ζηηο πνζνηηθέο 

ζρέζεηο (AE).  

ε έξεπλά ηνπο, νη Hannula-Sormunen θαη Lehtinen (2005), παξαηήξεζαλ φηη 

ε ηάζε ηεο AEA δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηέπεηηα εθκάζεζεο ησλ θπζηθψλ 

αξηζκψλ, θπξίσο ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο, αιιά κία έκθπηε ηάζε εζηίαζεο ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα, ε νπνία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε 

καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Μειεηήζεθε ινηπφλ ε AEA, σο πξνο ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο θαη ηε ρξήζε ηεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε κέζσ ησλ απαληήζεσλ 

ησλ παηδηψλ λα ειεγρζεί ε απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο ζηε AEA . 

Μεηαμχ άιισλ πεηξακάησλ πνπ εθήξκνζαλ ζε καζεηέο κηθξήο ειηθίαο, ήηαλ 

θαη ην Bread Task. Πξφθεηηαη γηα έλα πείξακα κίκεζεο, κε παηγληψδε ραξαθηήξα, ην 

νπνίν δελ είρε θάπνηαο κνξθήο καζεκαηηθή θαζνδήγεζε ή ζρφιηα, ψζηε νη 

απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη «απζφξκεηεο». ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

κειεηήζνπλ αλ θαη θαηά πφζν ηα λήπηα εζηίαδαλ απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα 

κίαο θαηάζηαζεο θη αλ ππήξρε ζχλδεζε κε ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία δηήξθεζε 25-40 ιεπηά, ελψ ν εξεπλεηήο  

παξνπζίαζε ζην παηδί δχν παλνκνηφηππεο θνχθιεο –ζθπιάθηα (Terryθαη Jerry) (βι. 

Δηθφλα 1), θαη ην παξφηξπλε ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη αθξηβψο ην ίδην κε απηή πνπ ζα 

έδηλε ν ίδηνο ζηελ αξρή. Σν πείξακα πεξηειάκβαλε 4 δνθηκέο, ελψ γηα ηελ θάζε κία 

απφ απηέο ηα νιφθιεξα ςσκάθηα ήηαλ αξρηθά ζην ίδην κέγεζνο θνκκέλα αιιά ζε 

δηαθνξεηηθέο, γηα θάζε δνθηκή, αλαινγίεο (κηζά, ηξίηα, ηέηαξηα θαη έθηα). Ο 
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εξεπλεηήο εμεγνχζε ζην παηδί φηη, νη δχν θίινη θάλνπλ πάληα ηα ίδηα πξάγκαηα (ιρ. 

παίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, ηξέρνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν) θη άξα πάληα ηξψλε κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ην ίδην θαγεηφ.  

 

 

 

Δηθφλα1. «Bread Task»_Πείξακα ΑΔΑ, 

(Hannula-Sormunen θαη Lehtinen (2005) 

 

 

Έπεηηα, εηζήγαγε ηελ πξψηε δνθηκή, ηνπνζεηψληαο δχν πηαηάθηα κε ςσκηά 

κπξνζηά απφ ηηο δχν θνχθιεο, ην έλα γηα ηνλ ίδην θαη ην άιιν γηα ην παηδί. Ζ ζρέζε 

πνπ θαινχληαλ λα εθηηκήζεη ην παηδί ήηαλ 1:2. Σν έλα πηάην  (ηνπ εξεπλεηή) ήηαλ 

ρσξηζκέλν ζε 2 θνκκάηηα θαη ην άιιν πηάην (ηνπ ζπκκεηέρνληνο) ζε 4. ηε ζπλέρεηα, 

ν εξεπλεηήο έπαηξλε ην 1 απφ ηα 2 θνκκάηηα (δειαδή ην κηζφ επί ηνπ ζπλφινπ) θαη ην 

ηνπνζεηνχζε κπξνζηά απφ ηε κία θνχθια, ην άθελε γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα δεηψληαο 

απφ ην παηδί λα δεη πξνζεθηηθά ηη έθαλε ν ίδηνο. Έπεηηα, ην απέζπξε απφ ην ηξαπέδη, 

θαη παξφηξπλε ην παηδί λα θάλεη αθξηβψο ην ίδην θαη ζηε δηθή ηνπ θνχθια, ψζηε λα 

θάλε θαη νη δχν ην ίδην. Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε 

θαη απφδνζε ηνπ λεπίνπ, ήηαλ πξνζερηηθή, γηα λα κελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο 

πνζφηεηαο ή ηνπ αξηζκνχ θαη λα είλαη απζφξκεηε ε απάληεζε πνπ ζα έδηλε. 

πγθεθξηκέλα, ν εξεπλεηήο «ηάηδε» πξψηε ηε κηα θνχθια πνπ βξηζθφηαλ κπξνζηά 

ηεο θαη έδηλε ηελ πξνθνξηθή νδεγία «Κάλε όηη αθξηβώο θάλσ!», ην ηέινο θάζε 
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δνθηκήο, ν εξεπλεηήο απέζπξε ηα πηάηα απφ ην ηξαπέδη, ζεκείσλε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

παηδηνχ θαη ρσξίο λα ζρνιηάζεη, πξνρσξνχζε ζηελ επφκελε δνθηκαζία. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί επέιεγε 2 απφ ηα 4 θνκκάηηα ηνπ δηθνχ ηνπ 

πηάηνπ γηα λα ηαΐζεη ηζφπνζα θαη ηε δηθή ηνπ θνχθια, ηφηε ε ηάζε πνπ ζα αλέπηπζζε 

ζα αθνξνχζε ηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο (AE). Θα εζηίαδε δειαδή, ζην ζχλνιν ηνπ 

«ςσκηνχ», θη φρη ζηα θνκκάηηα. Αληηζέησο, αλ ην παηδί έπαηξλε θη απηφ 1 θνκκάηη 

(φπσο ν εξεπλεηήο) απφ ηα 4, ζα έδεηρλε φηη ην παηδί εζηηάδεη απζφξκεηα ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα (AEA) θη φρη ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο. Σν ίδην αθξηβψο ζπλέβαηλε θαη 

ζηηο επφκελεο ηξεηο δνθηκέο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα λήπηα αλαπηχζζνπλ απζφξκεηα, 

ρσξίο θαζνδήγεζε ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ ζηε ζρέζε. Οη απαληήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ, αθνξνχζαλ ηφζν καζεκαηηθέο έλλνηεο, αξηζκεηηθφηεηα ή πνζνηηθέο 

ζρέζεηο, φζν θαη κε καζεκαηηθέο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη κηθξνί καζεηέο, εζηίαζαλ 

απζφξκεηα ζηνλ αξηζκφ, ρσξίο λα ηα επεξεάδεη θάπνηνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ελψ έξεπλεο (McMullen, Hannula-

Sormunen & Lehtinen, 2014) έρνπλ απνδείμεη φηη ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, σζηφζν, ζην παξαπάλσ 

πείξακα θάλεθε πσο δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά θαη ζπζηεκαηηθά.  

Σν πείξακα κε ην Bread Task, θάλεθε πσο δελ εμππεξεηεί ηε κειέηε ηεο AE, 

δηφηη, νη πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο δελ είλαη μεθάζαξεο ζηηο δνθηκέο κε ην θαγεηφ 

θαη ηα πηάηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ζην παξαπάλσ πείξακα, ν εξεπλεηήο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ηάηδε ηελ θνχθια έλα θνκκάηη απφ ηελ πίηα, ε νπνία ήηαλ ρσξηζκέλε ζε δχν ίζα 

κέξε, ην λήπην θαινχληαλ λα ηαΐζεη ηε δηθή ηνπ θνχθια ηελ αλάινγε πνζφηεηα πίηαο, 

κε ηε δηαθνξά φηη ζην δηθφ ηνπ πηάην ε πίηα ήηαλ θνκκέλε ζε ηέζζεξα ίζα θνκκάηηα. 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο, ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην 

πιήζνο ησλ θνκκαηηψλ, παξά ζην ζρεηηθφ κέγεζνο πνπ έρνπλ ηα θνκκάηηα 

(Βακβαθνχζε θ.α., 2015). πλεπψο, ζα πξνηηκνχζαλ λα ηαΐζνπλ ην ίδην πιήζνο απφ 

θνκκάηηα, αγλνψληαο ην κέγεζφο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε απζφξκεηε εζηίαζε 

ζηελ αξηζκεηηθφηεηα νδεγεί ζε αγλφεζε ηεο πνιιαπιαζηαζηηθήο ζρέζεο. Αθφκε, αλ 

ην παηδί επέιεγε ηα δχν απφ ηα ηέζζεξα θνκκάηηα πνπ είρε ζην πηάην ηνπ, ψζηε λα 

ηαηξηάδεη κε ην κηζφ ηνπ εξεπλεηή, απηή ε ζπκπεξηθνξά δε ζα εξκήλεπε μεθάζαξα 

ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ, αλ δειαδή, εζηηάδεη ζηελ πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε ή ζηελ 

πξνζζεηηθή ζρέζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παηδί κπνξεί λα πήξε ηα ζπγθεθξηκέλα 
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θνκκάηηα γηα δχν ιφγνπο, είηε επεηδή ζθέθζεθε πσο ην έλα θνκκάηη ηνπ εξεπλεηή 

ηζνδπλακεί κε δχν δηθά ηνπ, θη άξα εζηίαζε απζφξκεηα ζηελ πνιιαπιαζηαζηηθή 

ζρέζε, είηε επεηδή ζθέθηεθε πσο αλ πξνζζέζεη δχν δηθά ηνπ θνκκάηηα, ηφηε ζα έρεη 

έλα θνκκάηη ηνπ πεηξακαηηζηή, θη άξα εζηίαζε ζηελ πξνζζεηηθή ζρέζε.  

ε επφκελε έξεπλά ηνπο, νη McMullen (2014) θαη McMullen, Hannula-

Sormunen & Lehtinen (2014), αλαθέξνπλ πσο ηα λήπηα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην 

πιήζνο ησλ θνκκαηηψλ ελφο ζπλφινπ, παξά ζην αλαινγηθφ κέγεζνο. Γειαδή, εθφζνλ, 

ν εξεπλεηήο έδσζε 2 απφ ηα 6 θνκκάηηα, ην παηδί ζα έπξεπε λα δψζεη ην 1 απφ ηα 3 

θνκκάηηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα εζηίαδε ζηελ πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε. 

Αληηζέησο, ην παηδί επέιεγε λα δψζεη 2 απφ ηα 3 θνκκάηηα, θη άξα εζηίαδε 

απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, αγλνψληαο ηελ πνζνηηθή ζρέζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ε δνκή ηνπ πεηξάκαηνο, απνδείρζεθε φηη δελ ήηαλ 

εμππεξεηηθή σο πξνο ηε κειέηε ηεο AE, δηφηη δελ ήηαλ μεθάζαξν εξεπλεηηθά αλ ην 

παηδί εζηηάδεη ζηελ πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε ή απιψο πξφζζεηε θνκκάηηα. Χζηφζν, 

ην παξαπάλσ πείξακα, κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο θαη λα 

κεηξήζεη ηελ απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, δηφηη δίλεη μεθάζαξα 

απνηειέζκαηα γηα ην πνην παηδί εζηηάδεη απζφξκεηα ζηε AEA θαη πνην φρη. 

ηελ παξνχζα κειέηε, κεηαμχ άιισλ πεηξακάησλ, επηιέρζεθε λα εθαξκνζζεί 

ην Bread Task, σο πείξακα κειέηεο ηεο AEA, γηα λα γίλεη θαλεξή, κέζα απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, ε απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο ζηελ αξηζκεηηθφηεηα θαη λα 

ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο κε ην πείξακα ηεο AE, πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Σέινο, ζηελ επηινγή απηή νδήγεζε θαη ην γεγνλφο φηη είλαη έλα πείξακα κε παηγληψδε 

ραξαθηήξα, πνπ θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ καζεηψλ.  

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη ζην παξαπάλσ πείξακα 

κεζνδνινγηθή αδπλακία. Οη δξάζεηο ησλ παηδηψλ λα θέξνπλ δπν εξκελείεο, άιινηε λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο πξάμεηο αξίζκεζεο (πξνζζεηηθή ζρέζε), θη άιινηε σο 

πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα εξεπλεηηθφ 

θελφ. 
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3.2. Πειράματα AEΣ. «Το Μαγικό Φίλτρο ή Συνταγή» & «Μόμπιλε»: 

 μία μελέτη τησ  Α. Λιολιούςη (2015) 

 

 

Σν εξεπλεηηθφ απηφ θελφ, επηδίσμε λα θαιχςεη κία κεηαγελέζηεξε έξεπλα ηεο 

Ληνιηνχζε (2015), ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ λα ειέγμεη ηελ απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο 

ζε απιέο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο (AE), ρσξίο απηή λα ζπγρέεηαη κε ηε AEA. 

Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξσην-

ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ρσξηδφηαλ ζε δχν κέξε, Έξγν 1 θαη Έξγν 2. Σν πξψην Έξγν 

πεξηειάκβαλε 4 δνθηκέο θαη αθνξνχζε ηε ζρέζε κεηαμύ κεθώλ, 1:2 θαη 1:4, πνπ είραλ 

ηα αληηθείκελα κίαο ηζηνξίαο. Με ηε βνήζεηα ελφο παηδηθνχ ήξσα, ηνλ Πίηεξ Παλ ή 

ηεο λεξάηδαο Tinkerbelle (σο εηζαγσγηθφ πιαίζην), ηα παηδηά θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ 

ην θαηάιιειν πιηθφ – δνθηκή (ξαβδί, λεξφ, ρπκφο, θιαδί) ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ αζπξφκαπξε εηθφλα – πξφηππν (σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπ Έξγνπ 1). Γηα θάζε 

δνθηκή νη δηαζηάζεηο ήηαλ δηαθνξεηηθέο, θαζψο άιιαδε ε ζρέζε (1:1, 1:2, 1:3, 1:4). 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πξψηε δνθηκή (βι. Δηθφλα 2), ην αληηθείκελν αλαθνξάο 

ήηαλ ην «ξαβδί» κήθνπο 36εθ. θαη ε ζρέζε πνπ θαινχληαλ λα εληνπίζεη ην λήπην 

ήηαλ 1:2. Σν παηδί έπξεπε λα επηιέμεη κεηαμχ ηεζζάξσλ επηινγψλ ηελ θαηάιιειε 

«ζπληαγή», ε νπνία φκσο ήηαλ δηαθνξεηηθά ζρεδηαζκέλε σο πξνο ην ρξψκα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ άιιε. Ζ πξψηε ήηαλ 24εθ., δειαδή, 2:3 ηνπ ξαβδηνχ θαη 

ήηαλ ζθνχξν πξάζηλν, κε θφθθηλν ζχξκα δεκέλν ζηε κέζε. Ζ δεχηεξε, ήηαλ 12εθ., 

δειαδή, 1:3, θαη ήηαλ αλνηρηφ πξάζηλν κε πξάζηλν ζχξκα. Ζ ηξίηε «ζπληαγή» ήηαλ 

18εθ., δειαδή, 1:2 ηνπ ξαβδηνχ θαη ήηαλ αλνηρηφ θίηξηλν κε θαθέ ζχξκα. Σέινο, ε 

ηέηαξηε δνθηκή ήηαλ 36εθ., δειαδή, ζρέζε 3:4 ηνπ ξαβδηνχ θαη ήηαλ ίδην ρξψκα κε 

ην αληηθείκελν ηεο αλαθνξάο αιιά κε θφθθηλν ζχξκα ζηε κέζε. Αληίζηνηρεο ήηαλ θαη 

νη επφκελεο 3 δνθηκέο (δνρείν κε λεξφ, δνρείν κε ρπκφ θαη θιαδί). Ο κηθξφο καζεηήο, 

έπξεπε λα εζηηάζεη κφλν ζηε δεηνχκελε ζρέζε θαη φρη ζηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δηέθεξαλ (ρξψκα ζχξκαηνο θαη ξαβδηνχ). 
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Δηθφλα 1. Τιηθά απφ ηελ 1ε Γνθηκή ηνπ Έξγνπ 1_Πείξακα AE (Ληνιηνχζε, 2015) 

 

 

Σν δεχηεξν Έξγν αθνξνχζε ηε ζρέζε κεηαμύ επηθαλεηώλ, 1:2 θαη 1:4, θαη ηελ 

θαηαζθεπή ελφο «κόκπηιε» κε ηξία δηαθνξεηηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζρέδηα – δνθηκέο (θχθινο, ηξίγσλν, ηεηξάγσλν). Σν Έξγν 2 

ρσξηδφηαλ ζε 4 δνθηκέο, ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο, ην ζρήκα ήηαλ έηζη βακκέλν 

ψζηε ηε κία θνξά λα έρεη πεξηζζφηεξν κπιε θαη ιηγφηεξν θφθθηλν, ηελ άιιε λα είλαη 

ίζν, ζηε κέζε θαη ην αληίζεην (1/4, 1/2, 3/4) ελψ, ηέινο, ππήξρε κία αθφκε 

παξάκεηξνο, απηή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ – ζρέζε νξηδφληηα θαη θάζεηε. Αξρηθά, ε 

εξεπλήηξηα έδεηρλε κία εηθφλα κε έλα κφκπηιε θη εμεγνχζε πψο θξέκνληαη ηα 

αληηθείκελα, θη επηζήκαηλε φηη ππάξρεη ζην πάλσ κέξνο κία θνπθίδα – ηξχπα, απ’ 

φπνπ πεξλά ν ζπάγθνο γηα λα θξεκαζηεί. Έπεηηα δεηνχζε απφ ην παηδί λα ηε 

βνεζήζεη λα θαηαζθεπάζεη έλα δηθφ ηνπ. Κάζε δνθηκή πεξηειάκβαλε 5 αληηθείκελα, 

έλα απφ ηα νπνία ήηαλ ην ζεκείν αλαθνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε πξψηε δνθηκή 

(βι. Δηθφλα 3) είρε ζηελ πξψηε ζεηξά ηξία δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ζε θφθθηλν ρξψκα, 

έλα θχθινο, έλα ηξίγσλν θη έλα ηεηξάγσλν.  

ηε δεχηεξε ζεηξά, ζηε ζηήιε πνπ ήηαλ ν θχθινο, απηή ηε θνξά είρε δχν 

ρξψκαηα, κπιε θαη θφθθηλν, θαη ε επηινγή γηλφηαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα. Οη επφκελεο 

ζηήιεο είραλ δχν ρξψκαηα, θφθθηλν – κπιε, κε εκθαλψο κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηε 

κπιε, αιιά κε ηε δηαθνξά φηη δχν απφ ηηο επηινγέο είραλ αληίζεηε ζέζε ηα ρξψκαηα, 

ζηνλ έλα απφ ηε δεμηά ήηαλ κπιε, ελψ ζηνλ άιιν απφ ηελ αξηζηεξή. Αληηζηνίρσο, ζηε 

δεχηεξε ζηήιε κε ην ηξίγσλν, νη επηινγέο αθνξνχζαλ ηξίγσλα κε δχν ρξψκαηα, κε 
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δηαθνξεηηθή ζρέζε επηθάλεηαο ησλ ρξσκάησλ απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ 

ζρήκαηνο. Σέινο, αλάινγεο ήηαλ θαη νη επηινγέο ζηελ ηξίηε ζηήιε, κε ην ηεηξάγσλν, 

κε ηε δηαθνξά, φηη ηα ρξψκαηα είραλ δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γειαδή, δελ 

ήηαλ ρσξηζκέλα δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο επηθάλεηαο, αιιά πάλσ θαη θάησ. Καηά ηνλ 

ίδην ηξφπν ήηαλ θαη νη επφκελεο δνθηκέο πνπ αθνινχζεζαλ. 

 

 

 

Δηθφλα 2. Τιηθά απφ ηελ 1ε Γνθηκή ηνπ Έξγνπ 2_Πείξακα AE (Ληνιηνχζε, 2015) 

 

 

Σελ ίδηα έξεπλα εθήξκνζε θαη ε θ. Βξάθα (2015), ειέγρνληαο ηελ AE ζε 

κηθξέο ειηθίεο. Απηφ πνπ θάλεθε θαη ζηηο δχν κειέηεο είλαη φηη ππήξραλ αηνκηθέο 

δηαθνξέο. Αξρηθά, νη δχν εξεπλήηξηεο έιαβαλ σο ζσζηή θάζε απάληεζε ησλ παηδηψλ 

πνπ επέιεγαλ ην θαηάιιειν αληηθείκελν ή πνπ έδηλαλ ελδείμεηο ζηελ εμήγεζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ ππφ κειέηε ηάζε.  

Αλαιχνληαο αλά έξγν θαη ειηθία θάλεθε πσο ε χπαξμε εμσ-καζεκαηηθψλ 

παξαγφλησλ (ρξψκα θαη ζρήκα γηα ηα Έξγα 1 θαη 2 αληίζηνηρα) ιεηηνχξγεζε σο 

επαξθήο πεξηζπαζκφο ψζηε λα κε παξαπέκπνπλ ζε καζεκαηηθά θαη ηα παηδηά λα 

εθθξάδνπλ αηνκηθέο απζφξκεηεο δξάζεηο.  

Χζηφζν, νη παξαπάλσ κειέηεο παξνπζηάδνπλ θάπνηεο κεζνδνινγηθέο 

αδπλακίεο. Τπάξρνπλ νξηζκέλα ζεκεία πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο εκπφδην ζηηο ηειηθέο 

απαληήζεηο πνπ έδηλαλ ηα παηδηά θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 
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Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν παξάγνληαο «ρξώκα» ησλ εξψσλ, ζην Έξγν 1, θάλεθε πσο 

επεξέαζε αξλεηηθά ηελ ηειηθή απφθαζε ησλ παηδηψλ (δειαδή, ην πξάζηλν ρξψκα ησλ 

εξψσλ θαηεχζπλε ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ λα επηιέμνπλ σο ζσζηή απάληεζε ηα πιηθά 

πνπ ήηαλ πξάζηλα). Δπίζεο, θάλεθε πσο ζην Έξγν 2, ν παξάγνληαο «ζρήκα», 

επεξέαζε ηελ επηινγή ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ζηελ αξρή επέιεγαλ ηε 

ζσζηή ζρέζε ρξσκάησλ, κεηά, ην άιιαδαλ θαη επέιεγαλ κε ην θξηηήξην λα έρνπλ ίδην 

ζρήκα ηα ππφ κειέηε αληηθείκελα, θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ ην δεηνχκελν ηνπ 

πεηξάκαηνο. Αθφκε, ζα βνεζνχζε αλ ππήξραλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο πνπ λα είλαη 

κηθξφηεξεο ζε κήθνο (Έξγν 1) θαη ζε κέγεζνο (Έξγν 2) απφ απηέο ησλ πξνηχπσλ, 

δηφηη θάλεθε πσο ηα παηδηά επέιεγαλ πην ζπρλά ηε κηθξφηεξε επηινγή σο ζσζηή.  

Σν ζεκαληηθφ ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη φηη, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

κειέηεο, θαηάθεξε λα ζρεδηάζεη έξγα πνπ λα κελ ζπγρένπλ ηηο δχν ηάζεηο (AEA θαη 

AE) κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί ε θάζε κία ρσξηζηά, 

εζηηάδνληαο ζην πψο αλαπηχζζεηαη θαη απφ ηη εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη (Ληνιηνχζε, 

2015). 

πκπεξαζκαηηθά, ζηελ έξεπλα ησλ Hannula & Lehtinen (2005), θάλεθε πσο 

φηαλ ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο εθηίζεληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ΑΔΑ θαη ΑΔ, ηα 

απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ πσο ε ΑΔΑ ζρεηίδεηαη κε ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε 

αξηζκεηηθψλ δπλαηνηήησλ. Αθφκε, ζηελ έξεπλα ησλ Βακβαθνχζε θ.α. (2015), 

παξαηεξήζεθε φηη ηα παηδηά εκθάληζαλ ΑΔ, θη άξα ζα κπνξνχλ αξγφηεξα ζην 

δεκνηηθφ λα αλαπηχμνπλ καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ξεηνχο 

αξηζκνχο, φπσο είλαη ηα θιάζκαηα (McMullen et al., 2014). 

Γεδνκέλεο ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηελ απζφξκεηε ηάζε 

εζηίαζεο ζηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ κεηέπεηηα επίδνζε ησλ παηδηψλ 

ζηα θιάζκαηα (McMullen et al., 2014), δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο 

κε κεζνδνινγία πνπ ζα κειεηά ηηο δπν ηάζεηο ΑΔΑ θαη ΑΔ μερσξηζηά, θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, κε πνηνλ ηξφπν γίλεηαη απηφ. Σν 

παξαπάλσ εξεπλεηηθφ δήηεκα θαιείηαη λα πξνζεγγίζεη ε παξνχζα κειέηε. 
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4. Τποθέςεισ έρευνασ 
 

 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαη δεδνκέλνπ φηη 

πξψηνλ, ππάξρνπλ πεηξάκαηα πνπ κειεηνχλ ηηο δπν ηάζεηο ΑΔΑ θαη ΑΔ μερσξηζηά 

θαη δεχηεξνλ, φηη ππάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ΑΔΑ θαη ζηελ ΑΔ, είλαη 

δπλαηφ λα κειεηεζνχλ θαη καδί, ψζηε λα ειεγρζεί ε πεξίπησζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ηνπο θαη κε πνηνλ ηξφπν γίλεηαη απηφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζέηνπκε φηη ζα ππάξρνπλ λήπηα πνπ ζα εζηηάζνπλ 

απζόξκεηα ζηελ αξηζκεηηθόηεηα (ΑΔΑ). Γηα λα ειέγμνπκε απηήλ ηελ ππφζεζε, ζα 

εθαξκφζνπκε ην πείξακα «Bread Task», ζην εμήο «Πείξακα κε Ψσκηά», ησλ 

Hannula-Sormunen θαη Lehtinen (2005) σο πείξακα AEA (Τπφζεζε 1).  

Δπίζεο, ππνζέηνπκε, φηη ζα ππάξρνπλ λήπηα πνπ ζα εκθαλίζνπλ ηελ 

απζόξκεηε εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε (ΑΔ). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ΑΔ, ζα 

εθαξκνζζεί ην πείξακα «Ξύιηλεο Ράβδνη», ηεο θ. Βακβαθνχζε (Τπφζεζε 2). 

Αθφκε, ππνζέηνπκε φηη ζα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ΑΔ κε ηελ 

ΑΔΑ: ζα ππάξρνπλ λήπηα πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ απζφξκεηα ζηηο 

πνζνηηθέο ζρέζεηο (AE), ηα νπνία ζα εζηηάδνπλ απζφξκεηα θαη ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα (AEA) (Τπφζεζε 3).  

Γηα λα απνθεπρζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ε εζηίαζε ζηελ αξηζκεηηθφηεηα ζα 

επηδξάζεη αξγφηεξα θαη ζηελ εζηίαζε ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, ζπγρένληαο ηε ζρέζε 

κε ηνλ αξηζκφ, πξψηα, ρξνληθά, ζα εθαξκνζζεί ην πείξακα ΑΔ θαη κεηά ην πείξακα 

ΑΔΑ. Ζ ζπγθεθξηκέλα ζεηξά εθαξκνγήο ησλ πεηξακάησλ έρεη ζεκαζία, δηφηη 

πξνιακβάλεηαη κία ελδερφκελε κεζνδνινγηθή αδπλακία θαη επηηπγράλεηαη ν 

δηαρσξηζκφο ηεο κίαο ηάζεο απφ ηελ άιιε. 

ηε κειέηε ζα εμεηαζηεί επίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ΑΔ θαη ε ΑΔΑ 

ζρεηίδνληαη κε ηε καζεκαηηθή ηθαλόηεηα, ηηο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ ηνπ 

πιήζνπο ζπλφισλ, φηαλ απηά δίλνληαη ζε θαζαξά καζεκαηηθφ πιαίζην. Τπνζέηνπκε 

δειαδή, φηη ηα λήπηα πνπ ζα εζηηάζνπλ απζφξκεηα ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, ζα 

εκθαλίζνπλ σο ζηξαηεγηθή απάληεζεο ηε ρξήζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ, ελψ, ηα 
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παηδηά πνπ ζα εζηηάζνπλ απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ απαξίζκεζε σο ζηξαηεγηθή γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο 

(Τπφζεζε 4). 

Γηα λα ειεγρζεί απηή ε ππφζεζε ζα δνζεί έλα Δξσηεκαηνιφγην «Αξηζκεηηθό 

Σεζη», ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη νθηψ ζπλνιηθά εξσηήζεηο καζεκαηηθήο θχζεσο κε 

πξνζζεηηθέο θαη αθαηξεηηθέο ζρέζεηο. Σα παηδηά ζα θιεζνχλ λα ππνινγίζνπλ απιέο 

ζρέζεηο, ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ ζα θζάλεη σο ην 10, ελψ κφλν κηα εξψηεζε ζα 

μεπεξλά ηε δεθάδα (πβ.: 3+3, 4+3, 6-3, 9-4, 8+6 θ.α.), ψζηε λα εθηηκήζνπκε ηε 

καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ λεπίσλ ζε πξνβιήκαηα ππνινγηζκνχ θαη απαξίζκεζεο.  

Αθφκε, ζα εμεηαζηεί αλ ε ππνβνήζεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα, ιεηηνχξγεζε 

εληζρπηηθά ζηελ ηειηθή απάληεζε πνπ έδηλαλ ηα παηδηά θη αλ ζα αληηιεθζνχλ ηε 

ζρέζε, εθφζνλ ε πξνζνρή ηνπο ζηξαθεί θαηάιιεια. Γηφηη αλ ζα βνεζήζεη, ηφηε ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ ζα είλαη απζφξκεηε (ΑΔ), αιιά θαζνδεγνχκελε εζηίαζε ζηε 

ζρέζε (Δ) θαη ζα γίλεη δηαρσξηζκφο ηεο απζφξκεηεο εζηίαζεο ζηε ζρέζε απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ λεπίσλ λα εζηηάδνπλ ζηε ζρέζε. Τπνζέηνπκε ινηπφλ, πσο ε 

ππνβνήζεζε από ηελ εξεπλήηξηα, ζα σζήζεη ηα λήπηα ζε Δ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππνζέηνπκε πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί ζα δερζεί ηελ ππνβνήζεζε, ηφηε ζα 

εζηηάζεη ζηελ Πνζνηηθή ρέζε (Δ), φηαλ ζα ηνπ δεηεζεί λα επαλαιάβεη ηε 

δνθηκαζία (Τπφζεζε 5). 
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1. υμμετέχοντεσ 
 

 

Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο απνηέιεζαλ 20 ειιελφθσλνη καζεηέο ηεο 

ηάμεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ειηθίαο 6 – 6.5 εηψλ, 14θνξίηζηα θαη 6 αγφξηα. Ζ επηινγή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε απφ Νεπηαγσγεία ζηελ πεξηνρή ησλ Μνηξψλ ηεο Κξήηεο. Ζ 

ζπκκεηνρή ήηαλ εζεινληηθή, χζηεξα απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε κε ηηο κεηέξεο ησλ 

παηδηψλ, ελψ ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηπραία, θαζψο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα 

θξηηήξηα επηινγήο. Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε ηνπ δείγκαηνο πνηθίιεη. 

Γηα ιφγνπο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηελ έξεπλα, γηα θάζε φλνκα ηνπ ππνθεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο αληίζηνηρνο 

θψδηθαο. Σέινο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα 

ήηαλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2015-2016.  

 

 

2. Ερευνητικά Εργαλεία  – Τλικά 
 

 

ηελ έξεπλα εθαξκφζζεθαλ δχν εκπεηξηθά πεηξάκαηα, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ππφ 

ηε κνξθή αηνκηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη είραλ παηγληψδε ραξαθηήξα, 

πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ παξέπεκπαλ ζηε καζεκαηηθή ηνπο θχζε. Σν έλα 

πείξακα αθνξνχζε ηε κειέηε ηεο Απζόξκεηεο Δζηίαζεο ζηηο Πνζνηηθέο ρέζεηο (ζην 

εμήο AE), θαη πξνεγήζεθε ζηε ζεηξά πινπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν, ην νπνίν 

εζηίαδε ζηε κειέηε ηεο Απζόξκεηεο Δζηίαζεο ζηελ Αξηζκεηηθόηεηα (ζην εμήο AEA). 

Δπίζεο, πξηλ εθαξκνζζνχλ ηα δχν πεηξάκαηα δφζεθε ζηα παηδηά αηνκηθά έλα 

εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ, ην νπνίν δηεξεπλνχζε ηελ καζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ λεπίσλ ζε απιέο πξνζζεηηθέο θαη αθαηξεηηθέο πξάμεηο.  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ λεπίσλ ζε πξνβιήκαηα 

ππνινγηζκνχ θαη απαξίζκεζεο, εθαξκφζζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην 

«Αξηζκεηηθό Σεζη», έλα εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ, ην νπνίν έρεη εθαξκνζζεί 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα πηινηηθά ζε ζρνιεία ηεο Φηιαλδίαο. Χζηφζν, γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο παξνχζεο έξεπλαο κεηαθξάζηεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξνζαξκφζηεθε 
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ζην ειιεληθφ δείγκα. ην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη ε θφξκα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ «AE– Αξηζκεηηθό Σεζη» (πβ. Παξάξηεκα Πίλαθαο 1, ζζ. 101).  

πγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε νθηψ εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο 

ην παηδί θιήζεθε λα απαληήζεη κε έλαλ αξηζκφ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ καζεκαηηθήο 

θχζεσο θαη κειεηνχζαλ πξνζζεηηθέο θαη αθαηξεηηθέο ζρέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, «Γεο 

πξνζεθηηθά. Δδώ είλαη ηρεις θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ από ην θνπηί. Καη κεηά ζα 

βάισ αθόκα ηρεις εθεί. Πόζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη ηώξα θάησ από ην θνπηί;» θαη 

«Γεο πξνζεθηηθά. Δδώ είλαη ηρεις θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ από ην θνπηί. Καη 

κεηά ζα πάξσ μία από κέζα. Πόζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη ηώξα θάησ από ην θνπηί;».  

Ζ αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο καζεκαηηθήο 

ηθαλφηεηα ησλ λεπίσλ, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα επηιέμνπλ γηα 

ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Αλαιπηηθά, σο πξψηε ζηξαηεγηθή ζεσξείηαη ε ρξήζε 

λνεξψλ ππνινγηζκψλ, δειαδή, νη πεξηπηψζεηο πνπ ην λήπην δελ κεηξά κε ηα δάρηπιά 

ηνπ, νχηε απαξηζκεί ηα μπιάθηα γηα λα απαληήζεη. Αληηζέησο, δείρλεη λα δνπιεχεη κε 

ην λνπ ηνπ, θάλεη ππνινγηζκνχο εζσηεξηθά ζην κπαιφ ηνπ θαη εθθξάδεη θσλαρηά ηελ 

απάληεζε, ε νπνία είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζσζηή (Λεκνλίδεο, 2009). 

Γεχηεξε θαηεγνξία απνηειεί ε απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια, ή αιιηψο ε 

ζηξαηεγηθή κε ηα πιηθά, ε αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, δειαδή, ε πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ηα λήπηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα δάρηπιά ηνπο ππνινγίδνπλ ηελ αξηζκεηηθή 

πξάμε (Λεκνλίδεο, 2001).  

Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λήπην παξνπζίαζε δπζθνιία λα ππνινγίζεη 

ηελ πξάμε θαη δελ απάληεζε, ηφηε ε εξεπλήηξηα ιεηηνπξγνχζε ππνβνεζεηηθά. 

Γειαδή, απνθάιππηε ηα θξπκκέλα μπιάθηα θαη δεηνχζε απφ ην παηδί λα θάλεη άκεζε 

εθηίκεζε ηεο πξάμεο, θαηακεηξψληαο ηα μπιάθηα. Ζ απάληεζε απηή, παξφιν πνπ 

ήηαλ ζσζηή, δελ ζεσξήζεθε έγθπξε, δηφηη πξνέθπςε έπεηηα απφ θαζνδήγεζε.  

 

Ερεσνηηικό εργαλείο για ηη μελέηη ηης AE 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο AE, ζρεδηάζηεθε έλα λέν πείξακα, ην νπνίν εθαξκφζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηελ παξνχζα κειέηε. Σν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν, απνηειεί 

πξντφλ ηεο εξεπλεηηθήο δξάζεο ηεο θ. Βακβαθνχζε ζηα πιαίζηα κειέηεο ηεο AE. 
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Σν εξγαιείν πεξηειάκβαλε μχιηλεο ξάβδνπο δηαθνξεηηθψλ κεθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ηα παηδηά έπξεπε λα επηιέμνπλ θάζε θνξά ην θαηάιιειν δεπγάξη ξάβδσλ κε ηε ζσζηή 

αλαινγία πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην δεπγάξη – πξφηππν πνπ είρε ε εξεπλήηξηα (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθαο 2,ζζ. 102). 

Σν «δεπγάξη – πξφηππν» αθνξνχζε νθηψ δεχγε ξάβδσλ, έλα δεχγνο γηα θάζε 

κία απφ νθηψ δνθηκαζίεο ρσξηζηά, ην νπνίν δήισλε ηελ πνζνηηθή ζρέζε πνπ έπξεπε 

ην παηδί λα εζηηάζεη. Οη δχν ξάβδνη είραλ κεηαμχ ηνπο ηελ πνζνηηθή ζρέζε πνπ 

έπξεπε νη κηθξνί καζεηέο λα εθηηκήζνπλ, αλ δειαδή, είλαη 2:1, 3:1 θ.α., ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο δεπγάξη ξάβδσλ ζε αλαινγηθή ζρέζε κε ην πξφηππν. 

πγθεθξηκέλα, ην παηδί θιήζεθε, γηα θάζε, λα επηιέμεη αλάκεζα ζε πέληε δνζκέλεο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο ξάβδσλ δηαθνξεηηθψλ κεθψλ εθείλε πνπ ζα ηαηξηάδεη 

αλαινγηθά (ζρέζε: 2:1, 1:2, 1:3 θαη 3:1) κε ην πξφηππν. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ 

Γνθηκαζία 1 (ζην εμήο Γνθ.), ε πνζνηηθή ζρέζε πνπ έπξεπε ν καζεηήο λα εζηηάζεη 

ήηαλ 2:1, ην δεπγάξη – πξφηππν ινηπφλ πνπ έδεηρλε ε εξεπλήηξηα ήηαλ ε κία ξάβδνο 

13εθ. θαη ε δεχηεξε 26εθ.. Ο καζεηήο, εθφζνλ έρεη εθηηκήζεη ηε ζρέζε ηνπ πξνηχπνπ 

(δειαδή ηε ζρέζε κηζφ – νιφθιεξν), ζηε ζπλέρεηα, παξνηξχλνληαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα λα εζηηάζεη απζφξκεηα ζηε ξάβδν πνπ ηνπ δφζεθε εμ’ αξρήο απφ ηελ 

ίδηα, ε νπνία είρε κήθνο 9εθ., γηα λα κπνξέζεη λα επηιέμεη κεηαμχ άιισλ πέληε 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ (:12εθ., 18εθ., 27εθ., 30εθ. θαη 32εθ.) ηελ θαηάιιειε ξάβδν 

γηα ην δεπγάξη ηνπ, ψζηε λα είλαη αλάινγε κε ηελ πνζνηηθή ζρέζε ηνπ πξνηχπνπ, 

δειαδή, 2:1, θη άξα ηε ξάβδν κήθνπο 18εθ.. 

πλνιηθά, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 64 μχιηλεο 

ξάβδνη, απφ ηηο νπνίεο 16 ξάβδνη ήηαλ ηα παξαδείγκαηα δεπγαξηψλ πνπ έδεηρλε ε 

εξεπλήηξηα. Οη νθηψ ξάβδνη ήηαλ νη ξάβδνη – ζηφρνη, δειαδή, ε κία ξάβδνο, ην έλα 

κέινο ηνπ δεηνχκελνπ δεπγαξηνχ, πνπ δηλφηαλ ζην παηδί απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη 

ζχκθσλα κε ην κήθνο ηεο έπξεπε λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ άιισλ πέληε ηελ 

θαηάιιειε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο ηεο θάζε δνθηκαζίαο, πάληα αλαινγηθά κε ην 

δεπγάξη – πξφηππν. Σέινο, νη ππφινηπεο 40 ξάβδνη ήηαλ νη 5, γηα θάζε κία απφ ηηο 8 

δνθηκαζίεο, ελαιιαθηηθέο επηινγέο, πνπ είραλ ηα παηδηά γηα λα θηηάμνπλ ην ηέιεην 

αλαινγηθφ δεπγάξη ξάβδσλ.  

Αλαιπηηθά, ην πείξακα βαζίδεηαη ζε κία ηζηνξία – εηζαγσγηθφ πιαίζην πνπ 

ιεηηνπξγεί σο έλα θίλεηξν γηα ηα παηδηά, θαζψο δεκηνπξγεί κία πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε, ηελ νπνία θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. Ζ αξρηθή ηζηνξία/πιαίζην, φπσο 
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ηελ αλαθέξεη ε θα. Βακβαθνχζε, αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε κίαο κεγάιεο γηνξηήο, κε 

θαγεηφ, πνηά θαη ρνξφ, ελψ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ δηαγσληζκφο ρνξνχ θαη ζα 

δίλνληαλ βξαβεία γηα ην ληθεηή ηνπ θάζε δηαγσληζκνχ ρνξνχ. Όινη ινηπφλ, ζα έπξεπε 

λα δηαιέμνπλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ρνξφ θαη λα ςάμνπλ ηνλ ηέιεην παξηελέξ, ψζηε λα 

παξνπζηάζνπλ ην δηθφ ηνπο θνκκάηη θαη λα θεξδίζνπλ. Σα νλφκαηα ησλ 

δηαγσληδφκελσλ ήηαλ ζηελ αγγιηθή, φπσο Κηπ, Ιπ-Ιπ, Κινπ, Κξνπ, Μπιαπ θ.α..  

ηελ παξνχζα κειέηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο, ηα ειιεληθά δεδνκέλα 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ θέξεη ε Κξήηε, έγηλαλ νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο 

ηφζν ζηελ ηζηνξία, φζν θαη ζηα νλφκαηα ησλ «εξψσλ», ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Πην εηδηθά, ε «γηνξηή – δηαγσληζκφο ρνξνχ» 

αληηθαηαζηάζεθε κε «γιέληη Κξεηηθφ – θηγνχξεο ρνξεπηηθνχ», ελψ ηα νλφκαηα «Κηπ, 

Ληπ, Ιπ-ηπ, Κξνπ, Πνπ» θαη άιια, έηζη φπσο αλαθέξνληαη ζην πείξακα ηεο θα. 

Βακβαθνχζε, αληηθαηαζηάζεθαλ κε ειιεληθά ζε –αθεο, πνπ παξαπέκπνπλ ζε 

θξεηηθφ επίζεην. Πξνέθπςαλ ινηπφλ, νη παξαθάησ νλνκαζίεο «ν θ. Κηηξηλάθεο θη 

νκάδα ηνπ, ν θ. Μπιεδάθεο, ν θ. Γνληάθεο, ν θ. Μαηάθεο, ν θ. Γισζζάθεο» θνθ..Ζ 

επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νλνκάησλ δελ έγηλε ηπραία, αιιά ζχκθσλα κε ην ρξψκα 

ή θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θέξνπλ ηα πξνζσπάθηα ζε θάζε νκάδα ξάβδσλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε νκάδα κε ηα μπιάθηα πνπ έρνπλ θίηξηλν πξνζσπάθη πνπ 

ρακνγειά, νλνκάζηεθε θ. Κηηξηλάθεο θνθ. (βι. Δηθφλα 1). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θάζε νκάδα, είρε δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ψζηε λα μερσξίδνπλ νη νκάδεο ε κία απφ ηελ 

άιιε. Δπίζεο, ε ελαιιαγή ρξσκάησλ θαη πξνζψπσλ, πξνζέθεξαλ ζην πείξακα έλα 

παηγληψδε ραξαθηήξα, ν νπνίνο θέξδηδε αθφκε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ (πρ.: «Α! ηώξα ζα παίμσ κε ην ξνδ! Πνπ είλαη ην αγαπεκέλν κνπ!», ή 

«Χαραρα!!! …ηη αζηείνο πνπ είλαη απηόο…;!, Μνπ αξέζεη!!!» θ.α. 

 

Ζ ηζηνξία είρε σο εμήο:  

«Ήταν κϊποτε ϋνα χωριό, κοντϊ ςτο δικό μασ, που λεγόταν 

«Ξυλουργεύο»! Εκεύ ζούςαν μόνο ξυλϊκια (δείχνουμε όλες τις 

ράβδους) και περνούςαν πολύ ωραύα. Δούλευαν, εύχαν ςπύτια, 

οικογϋνειεσ και όταν όλοι χαρούμενοι. Οργανώνουν μϊλιςτα και 
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μύα γιορτό ςε λύγεσ μϋρεσ, ϋχουν ϋνα μεγϊλο γλϋντι και ϋχουν 

καλεςμϋνη ορχόςτρα Κρητικό! Θα υπϊρχει φαγητό, κραςύ και 

πολύσ χορόσ! Θα χορϋψουν πολλούσ διαφορετικούσ χορούσ, με 

φιγούρεσ πολλϋσ και υπϊρχουν μεγϊλα βραβεύα για το νικητό του 

κϊθε χορευτικού κι ϋτςι όλοι θα πρϋπει να διαλϋξουν τον 

αγαπημϋνο τουσ χορό και να ψϊξουν τον τϋλειο παρτενϋρ. Όμωσ 

ϋχουν ϋνα  πρόβλημα! Τα ξυλϊκια μασ ϋχουν ποδαρϊκια; Πωσ θα 

χορϋψουν; Πρϋπει να τα βοηθόςουμε να βρουν τον τϋλειο 

παρτενϋρ για τον χορό και να χορϋψουν ςωςτϊ για να πϊρουν 

βραβεύο! Ήρθαν λοιπόν ςτο ςπύτι μου χθεσ και μου ζότηςαν ςαν 

χϊρη, αν μπορούμε να τουσ βοηθόςουμε, να βρούμε δαςκϊλουσ 

για να μϊθουν να χορεύουν. Έτςι λοιπόν, ϋψαξα – ϋψαξα και 

βρόκα κϊποια ξυλϊκια που εύναι χοροδιδϊςκαλοι1, οι οπούοι θα 

δεύξουν ςτουσ χορευτϋσ μασ πώσ πρϋπει να διαλϋξουν το ζευγϊρι 

τουσ για να χορϋψουν!». 

«Θα ςου δεύξω ϋνα παρϊδειγμα και μετϊ εςύ θα βοηθόςεισ μύα – μύα τισ ομϊδεσ να 

βρουν το κατϊλληλο παρτενϋρ ςύμφωνα με το παρϊδειγμϊ μου».  

Όπσο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 1, νη δνθηκαζίεο ήηαλ ζπλνιηθά 

νθηψ, ελψ ζηελ θάζε κία εξεπλάηαη δηαθνξεηηθή καζεκαηηθή ζρέζε. Ζ πξψηε νκάδα 

ήηαλ ε «Οκάδα ηνπ θ. Κηηξηλάθε», αθνξνχζε ηε ζρέζε 2:1 θαη νη δάζθαινη – πξφηππα 

είραλ ηελ αλαινγία 13εθ. – 26εθ.. Ζ δνζείζα ξάβδνο – ζηφρνο, είρε κήθνο 9εθ. θαη ην 

παηδί θιήζεθε λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ξάβδν – δεπγάξη κεηαμχ ησλ κεθψλ 12, 18, 

27, 30 θαη 32εθ.ησλ ξάβδσλ – δνθηκέο, ζηελ νπνία ζσζηή ήηαλ ε ξάβδνο κε 18εθ..  

                                                 
1
 «Υνξνδηδάζθαινη», νλνκάδνληαη ηα πξφηππα δεπγάξηα πνπ έρεη ε εξεπλήηξηα θαη ηα παξνπζηάδεη 

ζηελ αξρή. Λεηηνπξγνχλ σο παξαδείγκαηα θαη  ζα πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλαινγίεο ησλ κεθψλ πνπ πξέπεη 

λα έρνπλ νη ξάβδνη ηνπ παηδηνχ. 
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Οκνίσο θαη κε ηε Γνθ.2, ηελ «Οκάδα ηνπ θ. Μαηάθε», ζηελ  νπνία κειεηάηαη 

ε ζρέζε 1:3. Οη δάζθαινη – πξφηππα είραλ ηε ζρέζε 18 – 6, ε ξάβδνο – ζηφρνο είρε 

κήθνο 27εθ. θαη νη επηινγέο πνπ είρε ην παηδί κεηαμχ ησλ ξάβδσλ είλαη 6, 9, 14, 21, 

25εθ. θαη ζσζηή ήηαλ ε ξάβδνο κήθνπο 9εθ.. Με ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν 

παξνπζηάδνληαη θαη νη ππφινηπεο έμη δνθηκαζίεο (Οκάδεο → θ. Πνξηνθαιάθε: ζρέζε 

1:2, θ. Μπιεδάθε: ζρέζε 3:1, θ. Κνθθηλάθε: ζρέζε 2:1, θ. Γισζζάθε: ζρέζε 1:3, θ. 

Πξαζηλάθε: ζρέζε 1:2 θαη θ. Γνληάθε: ζρέζε 3:1) (βι. Πίλαθα 1). 

ηε ζπλέρεηα (βι. Πίλαθα 1), παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλά ζρέζε θαη δνθηκαζία. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γνθ.8, ε πνζνηηθή 

ζρέζε ήηαλ 3:1. Ο καζεηήο αθνχ αξρηθά έπεξλε ην έλα κέινο ηνπ δεπγαξηνχ, δειαδή, 

ηε ξάβδν ησλ 7 εθαηνζηψλ (πνπ είλαη ην πξάζηλν θειί), θη έρνληαο εζηηάζεη 

πξνεγνπκέλσο ζηελ πνζνηηθή ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ – πξφηππν (8εθ. θαη 24εθ.: ζρέζε 

1/3, δειαδή, 3 θνξέο ην έλα κηθξφ μπιάθη καο δίλεη έλα κεγάιν), εζηίαδε έπεηηα ζηηο 

πέληε ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ψζηε λα βξεη ηε ξάβδν πνπ ζα δψζεη ηε θαηάιιειε 

αλαινγία (πνπ είλαη ην θφθθηλν θειί), δειαδή ηε ξάβδν κήθνπο 21εθ. (πνζνηηθή 

ζρέζε 3:1). 
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ΜΔΓΔΘΖ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΝΑ ΓΟΚΗΜΖ ΣΟ ΈΡΓΟAE
2
 

Γνθ

/ζηα 
ρέζε 

Πξφ 

ηππν 

Εεηνχ

κελε 

(επηιν 

γή 6) 

Δπη 

ινγή 1 

Δπη 

ινγή 2 

Δπη 

ινγή 3 

Δπη 

ινγή 4 

Δπη 

ινγή 5 
Ξχιηλεο Ράβδνη 

1 2:1 13, 26 9 12 18 27 30 32 
Κίηξηλν  

θ. Κηηξηλάθεο 

2 1:3 18, 6 27 6 9 14 21 25 
Ρνδ, «καηηά» 

θ. Μαηάθεο 

3 1:2 20, 10 28 7 9 14 21 25 
Πνξηνθαιί  

θ. Πνξηνθαιάθεο 

4 3:1 6, 18 10 14 16 18 20 30 

Μπιε, 

«αλήζπρνο» 

θ. Μπιεδάθεο 

5 2:1 15, 30 10 11 13 20 30 32 

Κίηξηλνο, 

«ιππεκέλνο» 

θ. Κνθθηλάθεο 

6 1:3 24, 8 30 6 10 15 20 22 

Μνβ, 

«θνξντδεπεη» 

θ. Γισζζάθεο 

7 1:2 20, 10 30 10 15 23 25 28 
Πξάζηλν 

θ. Πξαζηλάθεο 

8 3:1 8, 24 7 10 12 14 21 32 

Έληνλν θφθθηλν, 

«γειαζηόο» 

θ. Γνληάθεο 

Πίλαθαο 1. πγθεληξσηηθή Παξνπζίαζε κεγεζψλ αλά δνθηκή ζην Έξγν ΑΔ «Ξύιηλεο Ράβδνη» 

χκθσλα κε ηηο επηινγέο ηεο θάζε δνθηκαζίαο, αλακέλνληαη δχν 

πξνβιεπφκελεο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο, απηή πνπ βαζίδεηαη ζηελ AE θη απηή πνπ 

δελ είλαη AE. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηε Γνθ.2, ε πνζνηηθή ζρέζε πνπ πξέπεη ην 

παηδί λα εζηηάζεη είλαη 1:3. Ζ δνζείζα ξάβδνο πνπ ήδε ζα έρεη πάξεη απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, είλαη 27εθ., ζπλεπψο, αλ ην παηδί επηιέμεη σο θαηάιιειε ξάβδν γηα ην 

δηθφ ηνπ δεπγάξη, ηε ξάβδν ησλ 9εθ., ηφηε ε επηινγή ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ΑΔ, 

δηφηη απηή αλαινγία (27-9) ζα δψζεη ηε ζρέζε 1:3 ηνπ πξφηππνπ – δεχγνπο (18εθ.-

6εθ.). Οπνηαδήπνηε άιιε ελαιιαθηηθή επηινγή αλ επηιερζεί σο απάληεζε δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ΑΔ, δηφηη δελ ζα δψζεη ηελ παξαπάλσ αλαινγία θη ελδερνκέλσο ζε κηα 

                                                 
2
 Σα γξακκνζθηαζκέλα θειηά ζπκβνιίδνπλ ηα εμήο: ζηα Πράζινα θειηά νη αξηζκνί  πξνζδηνξίδνπλ γηα 

θάζε κία απφ ηηο δνθηκαζίεο, ην κήθνο πνπ έρεη ε ξάβδνο – ζηφρνο, ην έλα κέινο ηνπ δεπγαξηνχ, πνπ 

δίλεηαη αξρηθά ζην παηδί, ψζηε λα βξεη ην άιιν κέινο κεηαμχ ησλ πέληε ελαιιαθηηθψλ δνθηκψλ γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ αλάινγε πνζνηηθή ζρέζε κε απηή ηνπ δεπγαξηνχ – πξφηππν. Σα Κόκκινα θειηά, 

δειψλνπλ ην κήθνο ηεο ξάβδνπ πνπ ζα δψζεη ηε ζσζηή πνζνηηθή αλαινγία ζε ζρέζε κε ηε δεηνχκελε 

ξάβδν, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνζνηηθή ζρέζε κε απηή ηνπ πξνηχπνπ.   
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ηέηνηα πεξίπησζε ε εθηίκεζε πνπ ζα θάλεη ην παηδί λα είλαη επεξεαζκέλε απφ 

άιινπο παξάγνληεο (πρ. απφ ην χςνο πνπ έρνπλ νη ξάβδνη – πξφηππα, δειαδή, εάλ κηα 

απφ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ηεο δνθηκαζίαο, κνηάδεη κε κία απφ ηηο ξάβδνπο πνπ 

έρεη ην παηδί, έρνπλ δειαδή θαη νη δχν 6εθ., ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα επηιέμεη σο ηελ 

θαηάιιειε, ρσξίο λα εζηηάζεη ζηε ζρέζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο (1:3). 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο 

θαηαλφεζεο ή δηεθπεξαίσζεο ησλ δνθηκαζηψλ απφ ην λήπην, ε δηαδηθαζία 

παξνπζίαζεο ησλ πξφηππσλ μχιηλσλ ξάβδσλ επαλαιήθζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. 

Αξρηθά, ηα πξφηππα δεπγάξηα ξάβδσλ, παξνπζηαδφηαλ ζηελ αξρή ηεο θάζε δνθηκήο, 

ψζηε ην παηδί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εζηηάζεη ζηελ πνζνηηθή  ζρέζε. ηε 

ζπλέρεηα, αθαηξνχληαλ απφ ην ηξαπέδη, ψζηε ην παηδί λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε 

αλαινγία ζχκθσλα κε ηελ εζηίαζε πνπ έθαλε απζφξκεηα. Απηφ ζπλέβαηλε γηα λα κελ 

επεξεαζηεί ην παηδί απφ ην χςνο ησλ δχν ξάβδσλ απφ ηα πξφηππα πνπ ελδερνκέλσο 

ζα είρε ίδηα εθαηνζηά κε κηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Αλ ζηε δηαδηθαζία απηή, 

παξνπζίαδε ηειηθά θάπνηαο κνξθήο δπζθνιία, ηφηε ε εξεπλήηξηα επαλεκθάληδε ηα 

πξφηππα – δεπγάξηα ζην ηξαπέδη, κε ζθνπφ λα ππνβνεζήζεη ην λήπην, λα εθηηκήζεη, 

λα εζηηάζεη θαη λα επηιέμεη εθείλε ηε ξάβδν σο ηελ θαηάιιειε πνπ ζα έθξηλε φηη 

ηαηξηάδεη κε εθείλε ησλ πξνηχπσλ. 

ην Παξάξηεκα (ζει. 102), παξαηίζεηαη ε θφξκα ζπκπιήξσζεο γηα ην Έξγν 

AE «Ξύιηλεο Ράβδνη», ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζαλ ηα παηδηά, μερσξηζηή γηα ηελ θάζε δνθηκή, πξνο δηεπθφιπλζε ζπγθέληξσζεο 

ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ερεσνηηικό εργαλείο για ηη μελέηη ηης AEA 

Όζνλ αθνξά ηε κειέηε ηεο AEA, εθαξκφζζεθε ην πείξακα «Πείξακα κε Ψσκηά», ην 

νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα πεηξάκαηα AEA πνπ εθάξκνζαλ ζε έξεπλέο ηνπο νη 

κειεηεηέο McMullen, Hannula-Sormunen θαη Lehtinen (2005, 2013, 2014). 

Πξφθεηηαη γηα έλα πείξακα κίκεζεο θαη σο πξνο ηα πιηθά ηνπ είλαη νηθείν θαη 

επράξηζην ζηα παηδηά. Ζ επηινγή ηνπ, κεηαμχ άιισλ πεηξακάησλ AEA, 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εθηηκάηαη 

πσο νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο βαζίδνληαλ θπξίσο ζηελ 
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αξηζκεηηθφηεηα, παξά ζε ζρέζεηο. Παξάιιεια, ην πείξακα ζηφρν έρεη λα εληνπίζεη αλ 

ππάξρεη εζηίαζε ζηε AEA, ρσξίο λα ζπγρέεηαη κε ηε AE, δειαδή, λα ειέγμεη πφηε ε 

ζπκπεξηθνξά – απάληεζε ηνπ λεπίνπ εζηηάδεη ζηελ αξηζκεηηθφηεηα θαη πφηε φρη (βι. 

Παξάξηεκα, Πίλαθαο 3,ζζ. 100). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν 

παλνκνηφηππεο θνχθιεο, πιαζηειίλε – ςσκί θαη νθηψ πηάηα. Σν πείξακα, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κία δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία, ην παηδί θαιείηαη λα 

κηκεζεί ηελ εξεπλήηξηα. Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα δείρλεη ζην παηδί ηηο δχν θνχθιεο πνπ 

θάζνληαη απέλαληί ηνπο θαη εμεγεί ηελ κηθξή ηζηνξία ησλ δχν θίισλ, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ λεπίνπ.  

 

Η ιςτορύα εύχε ωσ εξόσ:  

«Εύναι δύο πολύ καλού φύλοι, που ποτϋ δεν χωρύζουν, τουσ 

αρϋςουν τα ύδια φαγητϊ, τα ύδια παιχνύδια και πϊντα κϊνουν τα 

ύδια πρϊγματα! Σόμερα λοιπόν, όπωσ κϊθε ϊλλη φορϊ, θϋλουν να 

φϊνε το ύδιο ψωμϊκι!». 

Σν πείξακα πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά ηέζζεξηο δνθηκαζίεο. Γηα θάζε δνθηκή 

ππήξραλ δχν πηάηα, έλα κπξνζηά ζηελ εξεπλήηξηα θη έλα κπξνζηά ζην παηδί, ελψ θαη 

ηα δχν πεξηείραλ απφ έλα ίδηνπ κεγέζνπο θπθιηθφ θνκκάηη «ςσκί», θηηαγκέλν απφ 

πιαζηειίλε, ην νπνίν αλαπαξηζηνχζε ην «ςσκάθη» ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνξίαο. Σν 

ςσκί – πιαζηειίλε ζε ζρήκα θχθινπ είρε δηάκεηξν 6.5 εθαηνζηά, ελψ γηα θάζε 

δνθηκή ήηαλ θνκκέλν ζε άληζα θνκκάηηα,  δειαδή ζε κηζά, ηξίηα, ηέηαξηα θαη έθηα. 

Σέινο, ην ρξψκα ηνπ ήηαλ δηαθνξεηηθφ (κπνξληφ, κνβ, κπιε θαη ιαραλί) γηα λα 

μερσξίδνπλ νη δνθηκέο κεηαμχ ηνπο θαη λα είλαη ειθπζηηθέο ζηα παηδηά. ηνλ Πίλαθα 

4, παξαηίζεληαη ηα πιηθά αλά δνθηκαζία, ε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ θαινχληαη λα 

εζηηάζνπλ θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο. 
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ΈΡΓΟ AEA – ΠΔΗΡΑΜΑ ΜΔ ΦΧΜΗΑ 

ΓΟΚ. ΔΡ/ΣΡΗΑ 
ΠΟΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 
ΤΜ/ΥΧΝ AE AEA ΆΛΛΟ 

1 
2  

(δίλεη ην 1) 
1/2 4 θνκκάηηα 2 θνκκάηηα 1 θνκκάηη 

3-4 

θνκκάηηα 

2 
6  

(δίλεη ηα 2) 
1/3 3 θνκκάηηα 1 θνκκάηη 2 θνκκάηηα 

3-6 

θνκκάηη) 

3 
6  

(δίλεη ηα 3) 
1/2 4 θνκκάηηα 2 θνκκάηηα 3 θνκκάηηα 

1,4-6 

θνκκάηη(α) 

4 
3  

(δίλεη ηα 2) 
2/3 6 θνκκάηηα 4 θνκκάηηα 2 θνκκάηηα 

1,3,5-6 

θνκκάηη(α) 

Πίλαθαο 2. Γνθηκέο ζην πείξακα «Πείξακα κε Φσκηά». Τιηθά πεηξακαηηζηή θαη 

ζπκκεηερφλησλ θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο 

 

ηελ πξψηε δνθηκή (ζρέζε 1:2), ην πηάην ηεο εξεπλήηξηαο πεξηειάκβαλε έλα 

θπθιηθφ ςσκί ρσξηζκέλν ζε δχν θνκκάηηα, ελψ ηνπ λεπίνπ έλα ίδηνπ κεγέζνπο 

«ςσκί» ρσξηζκέλν ζηα ηέζζεξα. Αθνχ, ε εξεπλήηξηα έδηλε ην έλα απφ ηα δχν 

θνκκάηηα ηεο ζηε κία θνχθια, ζθέπαδε ην πηάην ηεο θαη παξφηξπλε ην παηδί λα ηαΐζεη 

αθξηβψο ην ίδην ζηελ άιιε θνχθια απφ ην δηθφ ηνπ πηάην. Έηζη ην παηδί θαινχληαλ 

λα επηιέμεη απφ ηα ηέζζεξα θνκκάηηα ηελ αλάινγε πνζφηεηα κε απηή ηεο 

εξεπλήηξηαο (βι. Πίλαθα 2), δειαδή ην κηζφ, ηα 2 απφ ηα 4 θνκκάηηα.  

Δάλ ινηπφλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε Γνθ.1 επέιεγε ηα δχν απφ ηα ηέζζεξα 

θνκκάηηα, ηφηε ε εζηίαζή ηνπ ζα αθνξνχζε ηελ AE, θαη ηφηε ην λήπην ζα είρε 

εζηηάζεη απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε 1:2. Γειαδή, ζα έπαηξλε ηφζα θνκκάηηα 

ψζηε λα κείλεη ε κηζή πνζφηεηα ζην πηάην ηνπ, δειαδή 2 απφ ηα 4 (φπσο θαη ζηεο 

εξεπλήηξηαο ην πηάην 1 απφ ηα 2 θνκκάηηα). Αληηζέησο, αλ επέιεγε ην έλα απφ ηα 

ηέζζεξα, ηφηε ην λήπην ζα εζηίαδε απζφξκεηα ζηε AEA. Γελ εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή 

ζρέζε, 1:2, ζηελ έλλνηα ηνπ κηζνχ θαη ηνπ νιφθιεξνπ κίαο πνζφηεηαο θαη ζθέθηεθε 

κεηξψληαο θνκκάηηα.  
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Δπηζεκαίλεηαη πσο, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα, έηζη θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν, δελ έπξεπε λα γίλεη θακία ιεθηηθή αλαθνξά ζε καζεκαηηθέο – 

πνζνηηθέο έλλνηεο, νχησο ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε εζηίαζε θαη ην παηδί απζφξκεηα, 

ρσξίο θαζνδήγεζε, λα επηιέμεη απηφ πνπ λνκίδεη φηη είλαη θνληηλφ ζε απηφ πνπ ηνπ 

δεηήζεθε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζίαο, ε εξεπλήηξηα απνκάθξπλε ηα πηάηα θαη 

πξνρσξνχζε ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ε νπνία αθνινπζνχζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Σν 

πηάην ηεο εξεπλήηξηαο είρε έμη θνκκάηηα θαη ηνπ παηδηνχ ηξία. Ζ ίδηα, ζηε δνθηκή 

απηή ζα ηάηδε δχν απφ ηα έμη (ζρέζε 1:3). πλεπψο, αλ ην παηδί ηάηδε θη απηφ δχν απφ 

ηα ηέζζεξα, ηφηε ζα είρε εζηηάζεη απζφξκεηα ζηε AEA, ελψ αλ έδηλε έλα θνκκάηη, 

ηφηε ζα είρε εζηηάζεη ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο.  

Καη’ αλάινγν ηξφπν, ήηαλ θαη νη επφκελεο δχν δνθηκέο. ηελ ηξίηε δνθηκαζία, 

ην λήπην έπξεπε λα εζηηάζεη ζηε ζρέζε 1:2, έρνληαο ζην πηάην ηνπ 4 θνκκάηηα, απφ 

ηα νπνία ζα έπξεπε λα επηιέμεη ηα κηζά (2), γηα λα δψζεη ζην δσάθη ηνπ, ελψ ε 

εξεπλήηξηα έδσζε 3 απφ ηα 6 θνκκάηηα απφ ην δηθφ ηεο πηάην. Αλ ην λήπην επέιεγε 

λα ηαΐζεη θη απηφ 3 θνκκάηηα απφ ηα 4, ζην δσάθη ηνπ, ηφηε ε απάληεζή ηνπ ζα 

ζεσξνχληαλ ΑΔΑ, επεηδή ζα εζηίαδε ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, αλ φκσο επέιεγε, λα 

δψζεη 2 απφ ηα 4, ηφηε ε απάληεζή ηνπ ζα ήηαλ ΑΔ, δηφηη ζα εζηίαδε ζηε ζρέζε 

κηζφ – νιφθιεξν ηνπ ζπλφινπ ηεο δηθήο ηνπ πνζφηεηαο. Οκνίσο θαη ζηελ ηέηαξηε 

δνθηκαζία, ζηελ νπνία ην παηδί ζα έπξεπε λα εζηηάζεη ηε ζρέζε 2:3. ην Παξάξηεκα 

(ζει. 103), παξαηίζεηαη ε θφξκα ζπιινγήο ησλ απαληήζεσλ γηα ην Έξγν ΑΔΑ 

«Πείξακα κε Ψσκηά», πνπ έδσζαλ ηα παηδηά, κνλαδηθή γηα ην θαζέλα.  
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3. Διαδικαςία πειράματοσ 
 

 

Αξρηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ηα δχν πεηξάκαηα ήηαλ έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε 

λα παξαπέκπνπλ ζε παηρλίδη θη φρη ζε θάπνηα καζεκαηηθή άζθεζε. Απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο είλαη 

πεξηζζφηεξν απζφξκεηε θαη θπζηθή. ηνηρεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

εξεπλεηή, θαζψο ε έξεπλα ζηεξίδεηαη θαη κειεηά ηελ απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ θη φρη ηελ θαζνδεγνχκελε. 

Αξρηθά, ζην θάζε παηδί ρσξηζηά δφζεθε αηνκηθά ην εξσηεκαηνιφγην, ζην 

νπνίν, νη «θαξακέιεο» ηειηθά αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πνιχρξσκα μπιάθηα. Γηφηη ζην 

πξψην πείξακα πνπ εθαξκφζζεθε κε θαξακέιεο, ην παηδί ήζειε λα ηηο θάεη ή δηάιεγε 

γεχζεηο, θάηη πνπ εκπφδηζε ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Οπφηε, ζηα επφκελα πεηξάκαηα 

πνπ εθαξκφζζεθαλ ζην ππφινηπν δείγκα ηεο έξεπλαο, γηα λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή 

ησλ παηδηψλ ζην δεηνχκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιχρξσκα 

μπιάθηα, σο πην νπδέηεξα πιηθά. 

Απηή ε δηαδηθαζία δηήξθεζε πεξίπνπ 10’ – 15’. ηελ αξρή, αθνχ ηέζεθε ε 

εξψηεζε ζην παηδί θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα μπιάθηα, ζηε ζπλέρεηα, θαιχθζεθαλ κε 

έλα θνπηί θαη δεηήζεθε ζην παηδί λα απαληήζεη ζηελ θάζε εξψηεζε. θνπφο ηεο 

θάιπςεο ησλ πιηθψλ, ήηαλ λα εθηηκεζεί ν ηξφπνο ζθέςεο θαη ππνινγηζκνχ πνπ ζα 

επηιέμεη ην παηδί. Αλ δειαδή, ζα ζθεθηεί λνεξά θαη αλ λαη, κέρξη πνηνλ αξηζκφ, ή αλ 

ζα επηιέμεη λα κεηξήζεη κε ηα δάρηπια. Σέινο, ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο, 

απνθαιχπηνληαη ηα μπιάθηα θαη ην παηδί ειέγρεη άκεζα απαξηζκψληαο ηελ πνζφηεηα 

πνπ αθαηξέζεθε ή πξνζηέζεθε απφ ην ζχλνιν. Ζ απνθάιπςε ησλ πιηθψλ θαη ε 

θαηακέηξεζή ηνπο, έιεγρε αλ ηα παηδηά απηά πνπ δπζθνιεχηεθαλ, είραλ 

αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο θαηακέηξεζεο ή αλ απιψο δπζθνιεχνληαη λα ππνινγίζνπλ 

άκεζα θαη λνεξά. 

Έπεηηα, ηα παηδηά πξνρσξνχζαλ ζην πείξακα AE θαη AEA, ε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ ζπλνιηθά ήηαλ 45 – 60 ιεπηά γηα θάζε παηδί. Έπεηηα απφ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζπκθσλία ησλ γνλέσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ε δηαδηθαζία 

ερνγξαθήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηέπεηηα δηαδηθαζία ζπιινγήο, 
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αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Σα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αηνκηθά ζην θάζε παηδί ζε έλαλ απνκνλσκέλν ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ή ηνπ ζπηηηνχ 

– ζην δσκάηην, νχησο ψζηε λα πξνιεθζεί ν παξάγνληαο επηξξνήο ή ζχγρπζεο κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ απφ ηα ππφινηπα παηδηά, αιιά θαη ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπο γηα λα είλαη μεθάζαξεο θη αηνκηθέο νη απαληήζεηο.  

χκθσλα κε ην ηη επηδηψθεη ην θάζε πείξακα λα εξεπλήζεη – AE θαη AEA– ε 

δηαδηθαζία ρσξίζζεθε ζε δχν κέξε, Έξγν AE θαη Έξγν AEA αληίζηνηρα. Σν πξψην 

κέξνο, Έξγν AE, αθνξνχζε ην πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο» θαη ην δεχηεξν, ην 

πείξακα κε ην «Ψσκί: Bread Task: Σάηζε ηα δσάθηα», Έξγν AEA (πβ. Hannula-

Sormunen & Lehtinen, 2005, McMullen, Hannula-Sormunen & Lehtinen, 2013, 

2014).  

ην πξψην κέξνο – Έξγν AE, εμεηάζζεθε ε AE (απζφξκεηε εζηίαζε ζηε 

ζρέζε). Σν θάζε παηδί είρε κπξνζηά ηνπ ηηο μχιηλεο ξάβδνπο ρσξηζκέλεο ζηηο νθηψ 

νκάδεο. Αθνχ άθνπγε ηελ ηζηνξία απφ ηελ εξεπλήηξηα, επέιεγε ηελ πξψηε Οκάδα κε 

ηελ νπνία θαη ζα μεθηλνχζε ην πείξακα. Σφηε ε εξεπλήηξηα έδεηρλε ην δεπγάξη – 

πξφηππν θαη ην ηνπνζεηνχζε γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα κπξνζηά ηνπ φξζην, δεηψληαο λα 

ην παξαηεξήζεη πξνζεθηηθά. Έπεηηα, ην απνκάθξπλε θαη δεηνχζε απφ ην λήπην λα 

ηνπνζεηήζεη φξζηα θαη ηα έμη μπιάθηα ηεο αλάινγεο νκάδαο κπξνζηά ηνπ θαη αθνχ 

ηνπ έδεηρλε ην μπιάθη – ζηφρν δεηνχζε λα πξνζπαζήζεη λα εθηηκήζεη πνην κπνξεί λα 

είλαη ην θαηάιιειν μπιάθη – δεηνχκελν (παξηελέξ) γηα ηηο αλάγθεο ηεο θηγνχξαο ζην 

ρνξφ. ηε ζπλέρεηα, αθνχ επέιεγε ην παηδί κία ξάβδν, ε εξεπλήηξηα δεηνχζε λα 

αηηηνινγήζεη ηελ επηινγή ηνπ.  

 

 

 Δηθφλα 3. Έξγν AE «Ξχιηλεο Ράβδνη» -  
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πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε πξνζπάζεηα, Οκάδα θ. Κηηξηλάθε, ζρέζε 2:1, ε 

εξεπλήηξηα ηνπνζεηνχζε ην πην θνληφ μπιάθη – πξφηππν ζην ηξαπέδη(13εθ.) θαη 

αθξηβψο απφ δίπια ην πην καθξχ μπιάθη, σο ην ηέιεην δεπγάξη ηνπ πνπ είρε ήδε βξεη 

(26εθ.). Σα άθελε γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θη έπεηηα ηα απνκάθξπλε, δεηψληαο απφ ην 

παηδί λα εθηειέζεη ζηε ζπλέρεηα νκνίσο γηα ην δηθφ ηνπ δεπγάξη. Αθξηβψο ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία αθνινχζεζαλ θαη νη ινηπέο δνθηκαζίεο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θη αθνχ νινθιεξψζεθε ην 

πείξακα ηεο AE, κειεηήζεθε ε AEA. Απηφ εμππεξέηεζε ζηνλ έιεγρν ηνπ αλ θαη 

θαηά πφζν ηα άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ απζφξκεηα ζηηο 

πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο είραλ θαη ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ απζφξκεηα θαη ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα. Αλ μεθηλνχζακε αληίζηξνθα, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη 

ε εζηίαζε ζηνλ αξηζκφ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηηο απαληήζεηο ζην έξγν ΑΔ πνπ ζα 

αθνινπζνχζε ρξνληθά, εζηηάδνληαο θαη ζε απηφ ην πείξακα ζηνλ αξηζκφ θη φρη ζηηο 

πνζνηηθέο ζρέζεηο. 

 

 

Δηθφλα 4. Έξγν 2 «Πείξακα κε Φσκηά» - AEA 

 

 

ην Έξγν AEA, εθαξκφζζεθε ην «Brea dTask» (McMullen, et al, 2005, 2013, 

2014), ζην εμήο «Πείξακα κε Ψσκηά», ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε ηθαλφηεηα 

ησλ παηδηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξηζκεηηθφηεηα ζε εξγαζίεο πνπ ζπλαληνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Σν Έξγν AEA, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα «ηαΐζνπλ» ηελ ίδηα 

πνζφηεηα «ςσκηνχ» κε απηή ηεο εξεπλήηξηαο ζε δχν παλνκνηφηεηεο θνχθιεο. ε έλα 

απνκνλσκέλν ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ή ζε δσκάηην, έλα – έλα ηα παηδηά εθήξκνζαλ 

ην πείξακα, ελψ ε εξεπλήηξηα ηα παξφηξπλε λα απαληνχλ, ρσξίο φκσο λα θαηεπζχλεη 
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ή λα ζρνιηάδεη ηε ζθέςε ηνπο. Σα ςσκάθηα έρνπλ αξρηθά ίδην κέγεζνο, σζηφζν 

πξνεγνπκέλσο είραλ θνπεί απφ ηελ εξεπλήηξηα ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο, δειαδή ζε 

κηζά, ηξίηα, ηέηαξηα θαη έθηα.  

ηελ πξψηε δνθηκή, ε εξεπλήηξηα παξνπζίαδε ηα πξψηα δχν πηάηα κε ηε 

ζρέζε 1:2 θαη παξφηξπλε ην λήπην λα πξνζέμεη ηη ζα θάλεη, έπεηηα, ζθέπαδε ην πηάην 

ηεο, θαη δεηνχζε απφ ην λήπην λα δψζεη αθξηβψο ην ίδην απφ ην δηθφ ηνπ πηάην ζηελ 

άιιε θνχθια. Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε θαη ζηηο επφκελεο ηξείο δνθηκέο.  
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4. Περιπτώςεισ παρέμβαςησ τησ ερευνήτριασ 
 

 

ε θάζε θίλεζε πνπ έθαλε ην παηδί, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαη ησλ δχν πεηξακάησλ 

(Έξγν ΑΔ θαη Έξγν ΑΔΑ), γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα ή ξάβδν, ψζηε 

λα δψζεη απαληήζεηο ΑΔ ή ΑΔA αληηζηνίρσο, δελ ππήξρε θάπνηα κνξθή 

θαζνδήγεζεο κε καζεκαηηθφ πεξηερφκελν, θαζψο επίζεο θαη νη εξσηήζεηο, ήηαλ 

ηέηνηαο κνξθήο, ψζηε λα κελ θαηεπζχλνπλ ηε ζθέςε ηνπ παηδηνχ ζε πνζφηεηα ή 

πιήζνο, ψζηε λα είλαη απζφξκεηεο. Χζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί δελ 

θαηαιάβαηλε ην δεηνχκελν ηεο δνθηκαζίεο θαη δελ έδηλε θακία απάληεζε, ηφηε ε 

εξεπλήηξηα παξελέβαηλε ππνβνεζεηηθά. 

πγθεθξηκέλα, νη πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα γίλεη ε παξέκβαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο ηξεηο. Ζ πξψηε αθνξνχζε ην «Αξηζκεηηθό Σεζη» θαη ηηο  

πεξηπηψζεηο πνπ δελ έδηλαλ θάπνηα απάληεζε ή ήηαλ ιάζνο, ελψ δελ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θακία ζηξαηεγηθή απάληεζε, δηφηη παξνπζίαδαλ δπζθνιία 

ππνινγηζκνχ ηεο πξάμεο κε θξπκκέλα ηα αληηθείκελα. πλεπψο, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε εξεπλήηξηα ζήθσλε ην θνπηί πνπ 

ήηαλ ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζηε μπιάθηα θαη ηα επαλεκθάληδε, ψζηε λα κεηξήζνπλ 

άκεζα έλα πξνο έλα ηα μπιάθηα θαη λα δψζνπλ κηα απάληεζε. 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε εθαξκφζζεθε θαη ζηα δπφ Έξγα, ζην ηέινο θάζε 

δνθηκαζίαο. Ζ εξεπλήηξηα, παξφηξπλε ηα παηδηά λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο, 

ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

επέιεμαλ λα αθνινπζήζνπλ. Όπσο, κέηξεζε κε δάρηπια, λνεξφο ππνινγηζκφο, 

αληηζηνίρηζε θαη άιια.  

Ζ ηξίηε πεξίπησζε παξέκβαζεο, αθνξνχζε κφλν ην Έξγν AE κε ηηο 

«Ξύιηλεο Ράβδνπο», φηαλ ην λήπην παξνπζίαδε δπζθνιία απάληεζεο ζην εξψηεκα 

«Πνην πηζηεύεηο όηη είλαη ην θαηάιιειν δεπγάξη;» θαη ηειηθά, δελ έδηλε θακία 

απάληεζε. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάζζεθε ε επαλάιεςε θάπνησλ 

δνθηκαζηψλ ησλ ξάβδσλ κε θαζνδήγεζε, ε νπνία φκσο είρε ραξαθηήξα θπξίσο 

ππνβνεζεηηθφ πξνο ην λήπην, γηα λα απαληήζεη ζην εξψηεκα θαη λα νινθιεξψζεη ην 

έξγν. Αξρηθά ην παηδί μαλαέβιεπε καδί κε ηελ εξεπλήηξηα ην πξφηππν-δεπγάξη θαη ηηο 
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δνζκέλεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη θαινχληαλ απηή ηε θνξά λα θάλεη θάηη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ.  

Έπεηηα, αθνχ ην λήπην νινθιήξσλε φιεο ηηο δνθηκαζίεο, ε εξεπλήηξηα, ζε δχν 

ή ηξεηο απφ ηηο νθηψ δνθηκαζίεο, ζηηο νπνίεο δελ είρε δψζεη θακία απάληεζε, 

επαλαηνπνζεηνχζε ηα πιηθά κπξνζηά ηνπ θαη επαλέιαβε ηε δηαδηθαζία. Γειαδή, ε 

εξεπλήηξηα, έπαηξλε ηηο ξάβδνπο – πξφηππα, θαη  ηνπνζεηνχζε ηελ θνληή ξάβδν 

αθξηβψο δίπια ζηε ςειή θαη κεηξνχζε πφζεο θνξέο «ρσξάεη» ζηελ ςειή, εμεγψληαο 

ηνπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεθε – κέηξεζε θαη απάληεζε ζηελ δνθηκαζία.  

ηε ζπλέρεηα, αθνχ ηνπ έδεηρλε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχζε λα κεηξήζεη, ην 

παξφηξπλε λα θνηηάμεη πξνζεθηηθά ην χςνο ηεο ςειήο ηεο θνληήο ξάβδνπ θαη ηνπ 

δεηνχζε λα δνθηκάζεη κφλν ηνπ πφζεο θνξέο «ρσξάεη» θαη ε δηθή ηνπ ξάβδνο, ψζηε 

λα κεηξήζεη, λα ππνινγίζεη θαη ηειηθά λα θαηαλνήζεη ηε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν ξάβδσλ (2:1, 1:3 θνθ.).  

ηελ πεξίπησζε ςειή πξνο θνληή ξάβδν (1:2 θαη 1:3), ε δηαδηθαζία 

ππνβνήζεζεο είρε σο εμήο. «Απηόο είλαη ν θ. Μαηάθεο (27), ηνλ ηνπνζεηνύκε ζην 

ηξαπέδη, θαη απηνί είλαη θάπνηνη από ηνπο θίινπο ηνπ, ηνπνζεηνύκε ηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο. Βιέπεηο όηη είλαη όινη πην θνληνί από ηνλ θ. Μαηάθε; Ο θαιύηεξνο παξηελέξ 

γηα ην ρνξό είλαη αλάκεζά ηνπο! Μπνξείο λα κνπ πεηο πνηνο κπνξεί λα είλαη από όινπο 

απηνύο;».  

Πξφηαζε ππνβνήζεζεο: 

 Υξεηάδεηαη 2 (αληίζηνηρα 3) θνξέο ψζηε ην χςνο ηνπ θ. Μαηάθε γηα λα 

ηαηξηάδεη κε απηφλ. 

Δάλ δπζθνιεπηεί κε ηελ πξψηε ελαιιαθηηθή εξψηεζε, ηφηε γίλεηαη θαη ε επφκελε 

εξψηεζε σο ππνβνεζεηηθή επίζεο. 

 Θα πξέπεη λα βάιεηο δχν ξάβδνπο ηνπ θ. Μαηάθε, ηνλ έλαλ πάλσ ζηνλ άιιν, 

ψζηε λα ηαηξηάμεη κε ην χςνο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε θνληή πξνο ςειή ξάβδν (2:1 θαη 3:1), ε δηαδηθαζία 

θαζνδήγεζεο είρε σο εμήο. «Απηόο είλαη ν θ. Κηηξηλάθεο (9), ηνλ ηνπνζεηνύκε ζην 

ηξαπέδη, θαη απηνί είλαη θάπνηνη από ηνπο θίινπο ηνπ, ηνπνζεηνύκε ηηο επηινγέο. Βιέπεηο 

όηη είλαη όινη πην ςεινί από ηνλ θ. Κηηξηλάθε; Ο θαιύηεξνο παξηελέξ γηα ην ρνξό είλαη 

αλάκεζά ηνπο! Μπνξείο λα κνπ πεηο πνηνο κπνξεί λα είλαη από όινπο απηνύο;».  
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Πξφηαζε ππνβνήζεζεο: 

 Υξεηάδεηαη 2 (αληίζηνηρα 3) θνξέο ψζηε ην χςνο ηνπ θίινπ ηνπ θ. Κηηξηλάθε 

γηα λα ηαηξηάδεη κε απηφλ. 

Δάλ δπζθνιεπηεί κε ηελ πξψηε ελαιιαθηηθή εξψηεζε, ηφηε γίλεηαη θαη ε επφκελε 

εξψηεζε σο ππνβνεζεηηθή επίζεο. 

 Θα πξέπεη λα βάιεηο δχν ξάβδνπο ηνπ θίινπ ηνπ θ. Κηηξηλάθε, ηνλ έλαλ πάλσ 

ζηνλ άιιν, ψζηε λα ηαηξηάμεη κε ην χςνο ηνπ. 
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1. Ανάλυςη Απαντήςεων δείγματοσ ςτο Ερωτηματολόγιο: 

«Αριθμητικό Σεςτ» 
 

 

ηνλ Πίλαθα 1, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Αξηζκεηηθό Σεζη» αλά εξψηεζε. Αθφκε, νη απαληήζεηο 

δηαθξίζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ε πξψηε αθνξνχζε ηηο καζεκαηηθά – ζχκθσλα κε 

ηελ αξηζκεηηθή ζρέζε – ζσζηέο απαληήζεηο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, αθνξνχζε ηηο κε 

καζεκαηηθά ζσζηέο απαληήζεηο, ηηο ιαλζαζκέλεο θαη απηέο πνπ ηα παηδηά πνπ δελ 

έδσζαλ απάληεζε (βι. Παξάξηεκα γηα ηηο απαληήζεηο αλά λήπην θαη αλά εξψηεζε 

αλαιπηηθά, ζζ. 105). 

 

Πίλαθαο 1. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απαληήζεσλ ησλ λεπίσλ αλά εξψηεζε ζην 

εξσηεκαηνιφγην «Αξηζκεηηθφ Σεζη» 

 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 1,ζχκθσλα κε ην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ 

πνπ δφζεθαλ απφ ηα λήπηα, ην 86,50% αληαπνθξίζεθε ζσζηά ζηηο 5 απφ ηηο 8 

εξσηήζεηο, ελψ κφιηο ην 13,5% ζπγθέληξσζε πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ζε 3 απφ ηηο 8 

εξσηήζεηο ζην ζχλνιν ησλ δνθηκαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο εξσηήζεηο 1, 5 θαη 6 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα 

πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απαληήζεσλ αλά εξώηεζε 

ζην εξσηεκαηνιφγην «Αξηζκεηηθφ Σεζη» 

 

Απαληήζεηο Δξ. 1 Δξ. 2 Δξ. 3 Δξ. 4 Δξ. 5 Δξ. 6 Δξ. 7 Δξ. 8 
Μέζνο 

Όξνο  

σζηέο 100% 95,68% 85,56% 48% 100% 100% 89,48% 73,24% 86,50% 

Λαλζαζκέλεο 0% 4,32% 14,44% 52% 0% 0% 10,52% 26,76% 13,5% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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αθαηξέζνπλ κηθξέο πνζφηεηεο (Δξψηεζε 1: «έρσ 3 μπιάθηα θαη ζα βάισ αθόκα 3. 

Πόζα ζα είλαη ηώξα;» Δξ.5.: «έρσ 3 μπιάθηα θαη ζα πάξσ 1. Πόζα ζα είλαη ηώξα;» 

θαη Δξ.6: «έρσ 6 μπιάθηα θαη ζα πάξσ 3. Πόζα ζα είλαη ηώξα;»), ην πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ πνπ απάληεζαλ ζσζηά άγγημε ην 100%, αθνχ θαη ηα 20 λήπηα 

αληαπνθξίζεθαλ ζσζηά. Απηφ δείρλεη πσο φηαλ νη κηθξνί καζεηέο θαινχληαλ λα 

ππνινγίζνπλ αξηζκνχο κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο (ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

πξφζζεζε θαη αθαίξεζε), ηφηε αληαπνθξίλνληαλ θαιχηεξα. 

Τςειφ πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζεκεηψζεθε ζηελ Δξ.2, ε νπνία 

αθνξνχζε πξφζζεζε 4+3 (=7), ζηελ νπνία, φπσο θαη παξαπάλσ, ηα παηδηά έπξεπε λα 

πξνζζέζνπλ ζηα 4 μπιάθηα, πνπ είραλ, άιιεο 3. Πην ζπγθεθξηκέλα, 19 ζηα 20 παηδηά 

απάληεζαλ ζσζηά, κε πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 95,68%, ελψ έλα κφιηο παηδί 

(4,32%), παξνπζίαζε δπζθνιία λα απαληήζεη ζσζηά. 

Αθφκε ηα πεξηζζφηεξα ιάζε (55%) πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο, αθνξνχζαλ ηελ Δξ. 4. (8+6 μπιάθηα). ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηα 

παηδηά θιήζεθαλ λα πξνζζέζνπλ ζηα 8 μπιάθηα άιια 6 (=14). Σα παηδηά θάλεθε φηη 

δπζθνιεχηεθαλ λα δψζνπλ θάπνηα απάληεζε θαη ηα ιάζε ησλ λεπίσλ 

δηθαηνινγνχληαη, θαζψο ε απάληεζε απηήο ηεο εξψηεζεο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε θαη 

ην ρεηξηζκφ αξηζκψλ άλσ ηνπ 10, θάηη πνπ είλαη αξθεηά δχζθνιν γηα ηα παηδηά απηήο 

ηεο ειηθίαο. Βέβαηα, ηα παηδηά πνπ απάληεζαλ ζσζηά (49,41%) ζην εξψηεκα απηφ, 

θάλεθε φηη θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ηε δπζθνιία θαη πξφζζεζαλ ηα μπιάθηα (8+6). 

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε πσο φζν αχμαλε ην κέγεζνο ηνπ αξηζκνχ ζηηο πξάμεηο 

(πρ. Δξ.4: 8+6), απμαλφηαλ θαη ε απνηπρία ζηηο απαληήζεηο ησλ λεπίσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 85,56% ζηελ Δξ.3: «έρσ 6 μπιάθηα 

θαη ζα βάισ αθόκα 4. Πόζα ζα είλαη ηώξα;», κε πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

89,47% ζηελ Δξ.7: «έρσ 9 μπιάθηα θαη ζα πάξσ 4. Πόζα ζα είλαη ηώξα;» θαη ηέινο, 

κε πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 73,24% ζηελ Δξ.8.: «έρσ 13 μπιάθηα θαη ζα πάξσ 

5. Πόζα ζα είλαη ηώξα;».  

Σν παξαπάλσ επηρείξεκα κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζπγθξηηηθά κε ηηο εξσηήζεηο 1, 

5 θαη 6 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηηο νπνίεο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη καζεηέο 

θαινχληαλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα αθαηξέζνπλ κηθξέο πνζφηεηεο, ζπγθεληξψλνληαο 

ζχλνιν ζσζηψλ απαληήζεσλ 100%. Απηφ δείρλεη, πσο ηα λήπηα, δελ κπνξνχζαλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ηε γλψζε ηεο απαξίζκεζεο πνπ είραλ κέρξη ζηηγκήο αλεπηπγκέλε, κε 
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απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη λα ππνινγίζνπλ (McMullen, et al, 2016), αθφκε θη αλ 

πξνζπαζνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δάρηπιά ηνπο γηα λα κεηξήζνπλ, φπσο είραλ 

μαλαθάλεη ζε πξνεγνχκελεο δνθηκέο.  

Δπίζεο, ζηελ Δξ. 8, ζε αληίζεζε κε ηελ Δξ.4, ζηελ νπνία επίζεο θαινχληαλ λα 

ρεηξηζηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο, δελ θάλεθε λα ππάξρεη ίδηα δπζθνιία ρεηξηζκνχ ηεο 

καζεκαηηθήο πξάμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Δξ.8 ηα λήπηα έπξεπε λα αθαηξέζνπλ 5 

μπιάθηα απφ ηα 8. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζρέζε πνπ έπξεπε λα 

ππνινγίδνπλ ήηαλ πξάμε αθαίξεζεο θη φρη πξφζζεζεο. Οη κηθξνί καζεηέο έδεημαλ 

κεγαιχηεξε επθνιία ζην ρεηξηζκφ αθαηξεηηθψλ πξάμεσλ κε πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 73,24% θαη ιάζνο κε 26,76%, δείρλνληαο πσο ηα πεγαίλνπλ θαιχηεξα 

ζηελ πξφζζεζε, απφ φηη ζηελ αθαίξεζε. 

 

Οκαδνπνίεζε απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ  

ζην «Αξηζκεηηθφ Σεζη» 

χλνιν 

παηδηψλ 

σζηέο 

Απαληήζεηο 

Λάζνο 

Απαληήζεηο 

Πνζνζηφ σζηψλ 

απαληήζεσλ 

5/20 8/8 0/8 (100%) 

8/20 7/8 1/8 (87,5%) 

4/20 6/8 2/8 (75%) 

2/20 5/8 3/8 (62,5%) 

1/20 3/8 5/8 (37,5%) 

Πίλαθαο 2. Οκαδνπνίεζε απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 2, θαίλεηαη πσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα λήπηα 

απάληεζαλ ζσζηά ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 5 ζηα 20 παηδηά, 

απάληεζαλ ζσζηά θαη ζηηο 8 εξσηήζεηο, ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ επηηπρίαο 100%. 

Έπεηηα, 8 ζηα 20 παηδηά ζπγθέληξσζαλ 87% πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ, ελψ 

είραλ κφιηο κηα ιάζνο εξψηεζε. Αθφκε, 4 ζηα 20 λήπηα, απάληεζαλ ζηηο 6 απφ ηηο 8 

εξσηήζεηο ζσζηά, ζπγθεληξψλνληαο ην πνζνζηφ 75%. Απφ ην ζχλνιν ησλ λεπίσλ, 2 

ζηα 8 απάληεζαλ ζηηο 5 απφ ηηο 8 εξσηήζεηο ζσζηά, θζάλνληαο ην πνζνζηφ 62%, ελψ 

κφλν έλα λήπην, απάληεζε ζηηο ηξεηο απφ ηηο νθηψ εξσηήζεηο ζσζηά.  
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Καηά ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ λεπίσλ, παξαηεξήζεθαλ αηνκηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο απάληεζεο πνπ 

επέιεγαλ, ψζηε λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο. χκθσλα ινηπφλ, κε ηηο δξάζεηο ησλ 

παηδηψλ, πξνέθπςαλ ηξεηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο, ν λνεξφο ππνινγηζκφο, ε 

απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν.  

Αλαιπηηθά, ζην «λνεξό ππνινγηζκό», ηα λήπηα έθαλαλ άκεζε εθηίκεζε ηεο 

πξάμεο θαη ππνιφγηδαλ απφ κέζα ηνπο, ελψ δελ ρξεηάζζεθε ε απνθάιπςε ησλ πιηθψλ 

γηα λα κεηξήζνπλ.  

ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή επίιπζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ «απαξίζκεζε κε ηα 

δάρηπια», ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαγλψξηδαλ άκεζα ηνλ αξηζκφ, αιιά ππνιφγηδαλ 

ηελ πξάμε κε ηα δάρηπια θαη απαξηζκνχζαλ θσλαρηά. Χο ηξίηε ζηξαηεγηθή ήηαλ ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ.  

Αθφκε, ππήξρε έλα πνζνζηφ πνπ ρξεηάζζεθε «ππνβνήζεζε» θαη ε εξεπλήηξηα 

απνθάιππηε ηα πιηθά, ψζηε ην λήπην λα θάλεη άκεζε εθηίκεζε απαξηζκψληαο ηα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηα παηδηά δελ απαληνχζαλ λνεξά, δηφηη δπζθνιεχνληαλ κε 

θξπκκέλα ηα αληηθείκελα, θαη ρξεηάζζεθε ε επαλεκθάληζή ηνπο, ψζηε λα κεηξήζνπλ 

άκεζα έλα πξνο έλα ηα μπιάθηα θαη λα δψζνπλ κηα απάληεζε.  

Δπίζεο, ππήξρε κηα νκάδα παηδηψλ πνπ απάληεζε «ιάζνο» καζεκαηηθά ή «δελ 

έδσζε θακία απάληεζε». Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηα λήπηα ψζηε λα επηιχζνπλ ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα – εξσηήζεηο.  
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Πίλαθαο 3. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζηξαηεγηθψλ αλά εξψηεζε πνπ αθνινχζεζαλ ηα λήπηα 

πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζην Δξσηεκαηνιφγην «Αξηζκεηηθφ Σεζη» 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3 ζεκεηψζεθαλ ηα παξαθάησ πνζνηηθά δεδνκέλα αλά 

καζεηή:  

Α) 5 ζηα 20 (25% ηνπ δείγκαηνο) παηδηά απάληεζαλ θαη ζηηο 8 εξσηήζεηο 

(100%) ζσζηά, αθνχ ηα ηξία απφ απηά ρξεζηκνπνίεζαλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη 

ηα άιια δχν ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια, θσλαρηά. 

Αμηνζεκείσην δε, είλαη πσο δελ ρξεηάζζεθαλ θάπνηαο κνξθήο θαζνδήγεζε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, ελψ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, θάλεθε πσο απηφ πνπ ηνπο δεηήζεθε 

ηνπο θάλεθε εχθνιν. 

Β) 8 ζηα 20 λήπηα (45%), απάληεζαλ ζσζηά ζηηο 7 απφ ηηο 8 εξσηήζεηο κε 

πνζνζηφ 87,5%, θάλνληαο κφλν έλα ιάζνο.  

Γ) 3 ζηα 20 παηδηά (66,6), απάληεζαλ ζσζηά ζηηο 6 απφ ηηο 8 εξσηήζεηο, 

ζπγθεληξψλνληαο ην πνζνζηφ 75%.  

Γ) 2 παηδηά (10%) απάληεζαλ 5 απφ ηηο 8 εξ. ζσζηά κε πνζνζηφ 62,5%.  

ηξαηεγηθέο απαληήζεσλ αλά εξψηεζε ζην εξσηεκαηνιφγην  

«Αξηζκεηηθφ Σεζη» 

 

Απαληήζεηο Δξ. 1 Δξ. 2 Δξ. 3 Δξ. 4 Δξ. 5 Δξ. 6 Δξ. 7 Δξ. 8 
Μέζνο 

Όξνο 

Ννεξφο ππνινγηζκφο 
9/20 

45% 

9/20 

45% 

8/20 

40% 

2/20 

10% 

10/20 

50% 

10/20 

50% 

7/20 

35% 

3/20 

15% 
36,25% 

Απαξίζκεζε κε  

ηα δάρηπια 

8/20 

40% 

8/20 

40% 

7/20 

35% 

6/20 

30% 

7/20 

35% 

7/20 

35% 

9/20 

45% 

7/20 

35% 
36,87% 

Με ππνβνήζεζε 
3/20 

15% 

3/20 

15% 

1/20 

5% 

1/20 

5% 

3/20 

15% 

2/20 

10% 

1/20 

5% 

2/20 

10% 
10% 

Λάζνο 
0/20 

0% 

0/20 

0% 

3/20 

15% 

10/20 

50% 

0/20 

0% 

0/20 

0% 

2/20 

10% 

6/20 

30% 
13,12% 

Γελ απάληεζε 
0/20 

0% 

0/20 

0% 

1/20 

5% 

1/20 

5% 

0/20% 

0% 

1/20 

5% 

1/20 

5% 

2/20 

10% 
3,75% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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Δ) 1 κφλν λήπην (5%) παξνπζίαζε ηηο ιηγφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο, θαζψο 

απάληεζε ζσζηά κφιηο ζηηο 3 απφ ηηο 8 εξ. κε πνζνζηφ 37,5% παξνπζηάδνληαο 

κεγάιε απφθιηζε ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ ην ππφινηπν δείγκα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ηα λήπηα γηα λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο, ρξεζηκνπνηνχζαλ απζφξκεηα θάπνηνπο ηξφπνπο, ψζηε λα ππνινγίζνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο πνπ θαινχληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα (είηε ήηαλ πξφζζεζε, είηε 

αθαίξεζε).  

χκθσλα κε ην κέζν φξν, θαίλεηαη πσο κφιηο ην 36,25% ηνπ δείγκαηνο 

ρξεζηκνπνίεζε «λνεξνχο ππνινγηζκνχο» γηα λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο, ελψ δελ 

παξνπζίαζε δπζθνιία ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο, κηα 

νκάδα λεπίσλ ρξεζηκνπνίεζε ηελ απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια, θζάλνληαο ην πνζνζηφ 

36,87%. Αθφκε, ην 10% ηνπ δείγκαηνο παξνπζίαζε δπζθνιία ηφζν ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο εξψηεζεο φζν θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο κε απνηέιεζκα λα 

γίλεη ε απνθάιπςε ησλ πιηθψλ απφ ηελ εξεπλήηξηα σο κνξθή ππνβνήζεζεο. Χζηφζν, 

δελ ζεσξείηαη ζσζηή απάληεζε, δηφηη δελ ππνινγίζζεθε λνεξά, αιιά άκεζα, 

θάλνληαο θσλαρηά απαξίζκεζε. Σέινο, νη άιιεο δχν θαηεγνξίεο «Λάζνο» θαη «Γελ 

απάληεζε», αθνξνχλ ην 13,12% θαη 3,75% αληίζηνηρα θαη δελ πεξηιακβάλνπλ 

θάπνηαο κνξθήο ζηξαηεγηθή.   
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2. Ανάλυςη Απαντήςεων δείγματοσ ςτο Έργο AE:  

«Ξύλινεσ Ράβδοι» 

 

 

Εεηνχκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα κεηξεζεί ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ηεο AE ζην πείξακα αλαινγίαο κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο». Πην ζπγθεθξηκέλα, λα 

εμεηαζηεί αλ νη κηθξνί καζεηέο εζηηάδνπλ ζηελ πνζνηηθή ζρέζε θη φρη ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα. Απφ ηηο δξάζεηο ησλ λεπίσλ πξνέθπςαλ ηξεηο θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθαο 2, ζζ. 106).  

Ζ πξψηε θαηεγνξία νλνκάζζεθε «ΑΔ» θαη αθνξνχζε ηελ απζφξκεηε 

εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε πνπ εκθάληζαλ ηα λήπηα, ρσξίο θάπνηαο κνξθήο 

ππνβνήζεζε ή δηεπθξίλεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ήηαλ ε «κε – 

ΑΔ», θη αθνξνχζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην λήπην είηε δελ έδσζε θακία 

απάληεζε, είηε δπζθνιεχηεθε λα θαηαιάβεη ην δεηνχκελν ηεο δνθηκαζίαο θαη 

ρξεηάζζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πεηξάκαηνο, ζε 

νξηζκέλεο δνθηκαζίεο απφ ηελ εξεπλήηξηα κε θαζνδήγεζε, ψζηε λα θαηαιάβεη ηε 

δηαδηθαζία θαη λα νινθιεξψζεη ην έξγν, είηε δελ έδηλε επίζεο θακία απάληεζε αθφκα 

κεηά ηηο ππνβνεζήζεηο. Ο Πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηελ Απζφξκεηε Δζηίαζε ζηε 

ρέζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ λεπίσλ ζην πνπ έδσζαλ ζην Έξγν AE ηεο κειέηεο. 

 

πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απαληήζεσλ ΑΔ αλά δνθηκή 

ην έξγν ΑΔ «Ξχιηλεο Ράβδνη» 
 

Απαληήζεηο Γνθ. 1 Γνθ. 2 Γνθ. 3 Γνθ. 4 Γνθ. 5 Γνθ. 6 Γνθ. 7 Γνθ. 8 
Μέζνο 

Όξνο  

ΑΔ 60% 55% 50% 50% 35% 65% 60% 75% 56,25% 

κε – ΑΔ 40% 45% 50% 50% 65% 35% 40% 25% 43,75% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Πίλαθαο 4. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο δεδνκέλσλ εκθάληζεο AE ζην Έξγν  

ΑΔ «Ξχιηλεο Ράβδνη» 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ΑΔ αλά 

δνθηκή πνπ δφζεθε απφ ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ. Ο κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ ΑΔ άγγημε ην 56,25%, ελψ φιεο νη ππφινηπεο απαληήζεηο 

ραξαθηεξίζζεθαλ σο κε – ΑΔ θαη έθζαζαλ ην 43,75%. πλνιηθά, νη δνθηκέο πνπ 

ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ΑΔ ήηαλ επηά απφ ηηο νθηψ θαη ήηαλ νη 

Γνθηκέο 1, 2, 3, 4, 6 θαη 7. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ ΑΔ ζεκεηψζεθε ζηελ Γνθ. 8 

ζηελ νπνία, ε ζρέζε αλαινγίαο ήηαλ 3:1, κε πνζνζηφ 75%. Ακέζσο επφκελε ήηαλ ε 

Γνθ.6, κε πνζνζηφ ΑΔ 65%, ζηελ νπνία επίζεο, ηα παηδηά είραλ θιεζεί λα 

εζηηάζνπλ απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε 1:3, κε κφλε δηαθνξά, ην κήθνο ησλ 

ξάβδσλ – 10εθ. κε 30εθ. θαη 7εθ. κε 21εθ. αληίζηνηρα. 

Σν ηξίην ζηε ζεηξά ρακειφηεξν πνζνζηφ ΑΔ είλαη 60% θαη παξαηεξήζεθε 

ζηηο Γνθηκέο 1 θαη 7 κε ζρέζε αλαινγίαο 2:1 θαη 1:2 αληίζηνηρα. Πνιχ θνληά 

βξίζθεηαη ε Γνθ. 2, κε πνζνζηφ 55%, ζηελ νπνία ε ζρέζε αλαινγίαο ήηαλ 1:3. 

Αθφκε, 50% ΑΔ, ζπγθέληξσζαλ ζηε Γνθ. 3, κε ζρέζε αλαινγίαο 1:2 θαη Γνθ. 4, κε 

ζρέζε αλαινγίαο 3:1.θαη ηξίηε κε πςειφ πνζνζηφ είλαη ε Γνθ.1 (80,22% ΑΔ), ζηελ 

νπνία έπξεπε λα εθηηκεζεί απφ ηα παηδηά ε ζρέζε 2:1. Αξθεηά πην θάησ βξίζθεηαη ε 

Γνθ. 5, ε νπνία ζπγθέληξσζε 35% ΑΔ θαη ζηελ νπνία νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

εθηηκήζνπλ απζφξκεηα ηελ πνζνηηθή ζρέζε 2:1.  

ε αληίζεζε κε ηηο Γνθ.4 θαη 8, ζηηο νπνίεο ε πνζνηηθή ζρέζε ήηαλ 3:1, θαη 

ζεκεηψζεθαλ πςειά πνζνζηά, ζηε Γνθ. 6, κε ζρέζε αλαινγίαο 1:3, ην πνζνζηφ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ ρακειφηεξν (70,18%).  

Δπίζεο, ζηελ Γνθ.5, ζε αληίζεζε κε ηε Γνθ.1, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ ίδηα 

πνζνηηθή ζρέζε (2:1), παξνπζηάζηεθε ρακειφηεξν πνζνζηφ ΑΔ, κφιηο 57,27%. 

Σέινο, ζεκαληηθή πηψζε απαληήζεσλ ΑΔ ζεκεηψζεθε ζηε Γνθ.2, ε νπνία είρε 

ζρέζε αλαινγίαο 1:3 θαη ε Γνθ.7, κε ζρέζε αλαινγίαο 1:2. Σα πνζνζηά πνπ 

ζπγθέληξσζαλ ήηαλ 51,85% θαη 51,87% αληίζηνηρα, δείρλνληαο πσο νη κηθξνί 

καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά λα εζηηάζνπλ απζφξκεηα θαη λα εθηηκήζνπλ ηε 

δεηνχκελε αλαινγία ησλ ξάβδσλ. Γεληθφηεξα παξαηεξείηαη φηη φζν πην κεγάιε είλαη 

ε ζρέζε ηεο αλαινγίαο ηφζν θαιχηεξε απφδνζε παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο. Γειαδή 

γηα ηηο ζρέζεηο αλαινγίαο 1:3 ή 3:1 ηα πνζνζηά ζπγθέληξσζεο είλαη κεγαιχηεξα 

ζπγθξηηηθά κε ηα πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο αλαινγίεο 1:2 ή 2:1.  
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Ο Πίλαθαο 5, παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά φιεο ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

ηαμηλνκεκέλεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλά δνθηκή. ηελ πξψηε θαηεγνξία «ΑΔ», 

αλήθνπλ ηα λήπηα πνπ εζηίαδαλ απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, ρσξίο θάπνηαο 

κνξθήο θαζνδήγεζε.  

ηε δεχηεξε θαηεγνξία «Δ κε ππνβνήζεζε», άλεθε ε νκάδα ησλ παηδηψλ 

πνπ αξρηθά δελ εζηηάζεη απζφξκεηα ζηε ζρέζε, δειαδή, δελ εθηηκήζεη ηε δηαθνξά 

ηνπ χςνπο πνπ είραλ νη ξάβδνη κεηαμχ ηνπο, δελ έδηλε θακία απάληεζε θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο δέρζεθε ππνβνήζεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Ζ 

εξεπλήηξηα μαλαπαξνπζίαδε ηα πιηθά ζην λήπην ππνδεηθλχνληαο έλαλ ηξφπν 

«κέηξεζεο», ππνινγηζκνχ, ησλ ξάβδσλ (πβ. παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ θ. Μαηάθε (1:2 θαη 1:3). Γειαδή, ηε δεχηεξε θνξά πνπ επαλεκθάληδε ηα μπιάθηα 

ε εξεπλήηξηα, ηνπνζεηνχζε ζην ηξαπέδη ηα πξφηππα θαη θαινχζε ην παηδί λα βάιεη 

δχν ξάβδνπο ηνπ θ. Μαηάθε, ηνλ έλα πάλσ ζηνλ άιιν, ψζηε λα ηαηξηάμεη αλαιφγσο 

θαη ε δηθή ηνπ ξάβδνο κε κηα απφ ηηο πηζαλέο επηινγέο, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα ηαηξηάμεη κε ην χςνο ηνπ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δεχηεξε θαηεγνξία «Δ κε ππνβνήζεζε», δελ 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία ΑΔ, δηφηη δελ είλαη απζφξκεηε, αιιά 

πξνέθπςε έπεηηα απφ ηελ παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο. Χζηφζν, είλαη ρξήζηκε 

εξεπλεηηθά, γηαηί δηαρσξίδεη ηελ ηθαλφηεηα απφ ηελ απζφξκεηε ηάζε. Γλεη ηελ 

πιεξνθνξία πσο ε απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε είλαη έλαο πξψηκνο 

πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο επίδνζεο ζηνπο ξεηνχο αξηζκνχο, πνπ κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επίζεο, φηη απηή ε 

καζεκαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα γίλεη ήδε απφ ηε λεπηαθή θαη πξσην-ζρνιηθή 

ειηθία.  

Απηφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, έδεημαλ πσο έπεηηα απφ ηελ ππνβνήζεζε 

πνπ δέρηεθαλ ηα λήπηα απφ ηελ εξεπλήηξηα, θαηαλφεζαλ ην δεηνχκελν ηεο 

δνθηκαζίαο, δειαδή, ηελ πνζνηηθή ζρέζε ησλ ξάβδσλ κεηαμχ ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηξφπνπο, ζηξαηεγηθέο εζηίαζεο ζηε ζρέζε. Λφγνπ ράξηλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ζρέζε ήηαλ 2:1, παξαηεξνχζαλ ηελ ςειή ξάβδν θαη έςαρλαλ λα 

βξνπλ κηα ξάβδν πην ρακειή, πνπ φηαλ ζα ηελ έβαδαλ δχν θνξέο δίπια ηεο, ζα ήηαλ 

ίζεο. Κάηη ην νπνίν πξνεγνπκέλσο δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ή δελ έβξηζθαλ ηνλ 

ηξφπν, ηελ ηερληθή. 
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Ζ ηξίηε θαηεγνξία «Δπέιεμε άιιε ξάβδν» ή «Γελ απάληεζε», αθνξνχζε 

εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί επέιεγε κηα άιιε ξάβδν απφ απηή πνπ έδηλε ηε 

ζσζηή αλαινγία κε ην δεηνχκελν ηεο πνζνηηθήο ζρέζεο ησλ πξνηχπσλ, θη επέκελε 

ζηε γλψκε ηνπ απηή, αθφκε θη αλ ππήξρε ππνβνήζεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα.  

 

Σειηθή Δζηίαζε ζηε ρέζε  

ζην Έξγν ΑΔ «Ξχιηλεο Ράβδνη» επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ 

 

Απαληήζεηο Γνθ. 1 Γνθ. 2 Γνθ. 3 Γνθ. 4 Γνθ. 5 Γνθ. 6 Γνθ. 7 Γνθ. 8 
Μέζνο 

Όξνο  

ΑΔ 60% 55% 50% 50% 35% 65% 60% 75% 56,25% 

Δ κε 

ππνβνήζεζε  
20% 15% 20% 15% 25% 15% 0% 5% 14,37% 

Δπέιεμε άιιε 

ξάβδν ή δελ 

απάληεζε 

20% 30% 30% 35% 40% 20% 40% 20% 29,37% 

χλνιν  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Πίλαθαο 5. Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ απζφξκεηε εζηίαζε ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο ζην 

Έξγν ΑΔ «Ξχιηλεο Ράβδνη» 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα λήπηα ζην 

ζχλνιφ ηνπο, πξνέθπςε ηα παξαθάησ πνζνζηά γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. 

πλεπψο, ην 56,25%  ηνπ δείγκαηνο, εζηίαζε απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, ρσξίο 

θάπνηαο κνξθήο ππνβνήζεζε. Σν 14,37% ησλ λεπίσλ, εζηίαζε ζηε ζρέζε, Δ, αιιά 

έπεηηα απφ ππνβνεζεηηθή παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο.  

Έπεηηα, ην 29,37% επέιεμε σο θαηάιιειε ξάβδν γηα ην δεπγάξη ηνπ κηα άιιε 

ξάβδν απφ ηε δεηνχκελε, επηκέλνληαο ζηε ζέζε απηή, αθφκα θη φηαλ ε εξεπλήηξηα 

επαλεκθάληδε ηηο ξάβδνπο – πξφηππα γηα λα ππνβνεζήζεη ην λήπην. ηελ πεξίπησζε 

απηή θάλεθε πσο ηα λήπηα είηε δπζθνιεχνληαη λα εθηηκήζνπλ ην χςνο ησλ ξάβδσλ, 

είηε δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ηάζε γηα απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε.  
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ηελ πξψηε δνθηκή ηνπ Έξγνπ AE, ζηελ νπνία νη καζεηέο έπξεπε λα 

εθηηκήζνπλ ηελ πνζνηηθή ζρέζε 2:1, δειαδή ηελ αλαινγία ησλ ξάβδσλ 18εθ.-9εθ., ην 

60% ησλ καζεηψλ εζηίαζε απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, γηα λα επηιέμεη ην 

ζσζηφ δεπγάξη ζην πείξακα ησλ μχιηλσλ ξάβδσλ, ην 20% εζηίαζε ζηε ζρέζε χζηεξα 

απφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο, ελψ έλα 20% επέιεμε άιιε ξάβδν ή δελ 

απάληεζε θαζφινπ ζηε εξψηεζε ηεο δνθηκήο. 

Καηά αλάινγν ηξφπν θαη ζηε δεχηεξε δνθηκή ηνπ πεηξάκαηνο, θαηά ηελ νπνία 

ε δεηνχκελε πνζνηηθή ζρέζε ήηαλ 1:3, δειαδή, 9εθ.-27εθ. γηα ηηο μχιηλεο ξάβδνπο, 

ην 55% ησλ καζεηψλ εζηίαζε απζφξκεηα ζηε AE. Απφ ην ππφινηπν 45% εζηίαζε 

ζηε ζρέζε κφλν ην 15% κε ηε βνήζεηα ηεο εξεπλήηξηαο, ελψ ην 30% ηνπ δείγκαηνο 

δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε ή επέιεμε θάπνηα ιάζνο ξάβδν.  

Ζ ηξίηε δνθηκαζία είρε παξφκνηα επίζεο απνηειέζκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε 

δνθηκή, ηα λήπηα θαινχληαλ λα εζηηάζνπλ ζηε ζρέζε 1:2, ε νπνία αθνξνχζε ηα κήθε 

10εθ.-20εθ. Σν 50% ησλ καζεηψλ, ζεκείσζε απζφξκεηε εζηίαζε ζηε AE γηα ηελ 

επηινγή ηνπ δεηνχκελνπ δεπγαξηνχ Ξχιηλσλ Ράβδσλ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, 

ην 20% εζηίαζε κε θαζνδήγεζε ζηελ AE θαη ην 30% δελ εζηίαζε παξά ηηο νδεγίεο 

πνπ δφζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα.  

ηελ ηέηαξηε δνθηκή, παξαηεξήζεθε κηθξή πηψζε ησλ καζεηψλ πνπ 

ζεκείσζαλ απζφξκεηε εζηίαζε ζηε AE. Σα λήπηα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ 

πνζνηηθή ζρέζε 3:1, ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζηα κήθε 30εθ.-10εθ. ησλ ξάβδσλ. Σν 

50% ηνπ δείγκαηνο, επέιεμε ην ζσζηφ δεπγάξη ξάβδσλ. Απφ ην ππφινηπν δείγκα ην 

15% εζηίαζε απζφξκεηα κε θαζνδήγεζε θαη ην 35% δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε ή 

επέιεμε άιιε ξάβδν. 

ηελ πέκπηε δνθηκαζία, παξαηεξήζεθε πηψζε ηεο απζφξκεηεο εζηίαζεο ησλ 

καζεηψλ. Σν 35% ησλ ζπκκεηερφλησλ εζηίαζε απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε πνπ 

θαινχληαλ λα εθηηκήζνπλ (2:1), αιιά κε δηαθνξεηηθφ απηή ηε θνξά ην κήθνο ησλ 

ξάβδσλ, θαζψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ήηαλ 10εθ.-20εθ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο, ην 25% 

εζηίαζε απζφξκεηα ζηε AE, κε θάπνηαο κνξθήο θαζνδήγεζε, ελψ ην ππφινηπν 

40%, δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε πνπ λα θαλεξψλεη εζηίαζε ζηε ζρέζε ηεο δνθηκήο. 

Απφ ηελ άιιε, ζηελ έθηε δνθηκαζία, ε νπνία αθνξνχζε ηελ πνζνηηθή ζρέζε 

1:3, δειαδή ηα κήθε ησλ ξάβδσλ 10εθ.-30εθ., απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ην 65% 
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ζεκείσζε απζφξκεηε εζηίαζε ζηε AE. Σν 15% απηψλ εζηίαζε απζφξκεηα ζηε 

AE, κε ηε βνήζεηα ηεο εξεπλήηξηαο, ελψ κφιηο ην 20% επέιεμε θάπνηα άιιε ξάβδν 

ή δελ απάληεζε θαζφινπ ζηηο εξσηήζεηο ηεο δνθηκήο. 

Γηα ηελ έβδνκε δνθηκαζία, ζηελ νπνία θιήζεθαλ λα εζηηάζνπλ ζηηο πνζνηηθέο 

ζρέζεηο 1:2 (15εθ.-30εθ.) αληίζηνηρα, πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα. Σα πνζνζηά 

απζφξκεηεο εζηίαο αλήιζαλ ζην 60%, ηα πνζνζηά ηεο εζηίαζεο ηεο ζρέζεο κε 

ππνβνήζεζε δελ ζεκείσζαλ θάπνηα ηηκή θαηά ηε κέηξεζε ελψ ην 40% ήηαλ ην 

πνζνζηφ εθείλσλ ησλ καζεηψλ πνπ επέιεμε άιιε ξάβδν ή δελ απάληεζε. 

Γηα ηελ φγδνε πεηξακαηηθή δνθηκή πνπ αθνξνχζε ζηε ζρέζε 3:1 (21εθ.-7εθ.), 

ην 75% ησλ καζεηψλ εζηίαζε απζφξκεηα ζηε AE, ρσξίο δηεπθξηλήζεηο. Έλα 

πνζνζηφ ηνπ 5% εζηίαζε ζηε ζρέζε κε ππνβνήζεζε θαη ην 20% δελ έδσζε θάπνηα 

ζσζηή απάληεζε. 
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3. Ανάλυςη Απαντήςεων δείγματοσ ςτο  Έργο AEA:  

«Πείραμα με Χωμιά» 

 

 

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν έξγν ηεο έξεπλαο, κειεηήζεθε ε Απζφξκεηε Δζηίαζε ζηελ 

Αξηζκεηηθφηεηα (AEA) (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθαο 3, ζζ. 107). χκθσλα κε ην 

πείξακα κίκεζεο «Πείξακα κε Ψσκηά», νη δξάζεηο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, θαζψο ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εζηίαζε ζηε 

AEΑ, δειαδή ζηελ αξηζκεηηθφηεηα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηνλ παξφλ πείξακα, 

δελ ππήξραλ πεξηπηψζεηο παξέκβαζεο ηεο εξεπλήηξηαο, ζηηο νπνίεο λα ιεηηνπξγεί 

ππνβνεζεηηθά ζην λήπην. Ζ κνξθή θαη ν ηξφπνο δηεθπεξαίσζεο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ 

εχθνινο θαη απιφο. Σφζν ν βαζκφο δπζθνιίαο, φζν θαη νη εξσηήζεηο πνπ θαινχληαλ 

ηα παηδηά λα απαληήζνπλ, ήηαλ ζηαζκηζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. πλεπψο, ηα 

δεδνκέλα πνπ έδσζε ην πείξακα γηα ηελ ΑΔΑ ήηαλ θαζαξά, ρσξίο ππνβνήζεζε. ηε 

ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο AEA φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ 

αλά δνθηκή ζην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά».  

 

πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απαληήζεσλ ΑΔΑ 

αλά δνθηκή ζην έξγν ΑΔΑ «Πείξακα κε Φσκηά» 

 

Απαληήζεηο  Γνθ. 1 (1:2) Γνθ. 2 (1:3) Γνθ. 3 (1:2) Γνθ. 4 (2:3) 
Μέζνο 

Όξνο 

AEA 80% 85% 65% 85% 78,75% 

ΑΔ 20% 15% 25% 10% 17,5% 

κε – ΑΔΑ  0% 0% 10% 5% 3,75 

χλνιν  100% 100% 100% 100% 
 

Πίλαθαο 6. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζηελ απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ αξηζκεηηθφηεηα ζην  

Έξγν AEA «Πείξακα κε Φσκηά» 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

Hannula-Sormunen θαη Lehtinen (2005) (πβ. Πίλαθα 2, ζζ. 50) θαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ λεπίσλ πξνέθπςαλ ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξνχζε ηελ 

απζφξκεηε εζηίαζε ζηε αξηζκεηηθφηεηα, «AEA», ε δεχηεξε αθνξνχζε ηελ 
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απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, «ΑΔ» θαη ε ηξίηε θαηεγνξία αθνξνχζε 

ηελ «κε – ΑΔΑ», δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη απαληήζεηο ησλ λεπίσλ δελ 

είραλ θαλέλα ζηνηρείν αξηζκνχ ή πνζφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6 θαηαγξάθεθαλ πςειφηεξα πνζνζηά απαληήζεσλ 

ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο κε ηάζε γηα Απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα (AEA) ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ κε ηάζε γηα AE, 

δεκηνπξγψληαο κεγάιεο απνθιίζεηο ηφζν γηα θάζε δνθηκή φζν θαη γηα θάζε έλαλ απφ 

ηνπο καζεηέο ρσξηζηά. Σν 78,75% ηνπ δείγκαηνο, εκθάληζε ηελ ηάζε ΑΔΑ, 

επαιεζεχνληαο πξνεγνχκελεο έξεπλαο (Hannula-Sormunen & Lehtinen, 2005, 

McMullen, Hannula-Sormunen & Lehtinen, 2014) πνπ έδεημαλ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα. Χζηφζν, ππήξρε θη έλα πνζνζηφ 17,5% πνπ εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή 

ζρέζε ηνπ ζπλφινπ  θη φρη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ πνπ ήηαλ θνκκέλα ηα ςσκηά, 

ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, κφιηο ην 3,75%, δελ εζηίαζε νχηε ζηνλ αξηζκφ νχηε 

ζηελ πνζφηεηα. 

Γηα ηε Γνθ. 1, ζηελ νπνία νη καζεηέο είραλ λα επηιέμνπλ απφ ηα θνκκάηηα ηνπ 

ζπλφινπ, ην δηπιάζην απφ απηφ πνπ πξνβαιιφηαλ (ζρέζε 1:2), φια ηα λήπηα 

απάληεζαλ θαη πξνέθπςαλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα επέιεμε ην 1 απφ ηα 2 θνκκάηηα ηνπ πηάηνπ ηεο, 

δεηψληαο απφ ην παηδί λα θάλεη ην ίδην κε ην δηθφ ηνπ πηάην, ην νπνίν είρε ηελ ίδηα 

πνζφηεηα αιιά ρσξηζκέλε ζε 4 θνκκάηηα. Σν 80% ησλ καζεηψλ επέιεμαλ ηφζα 

θνκκάηηα, δειαδή 1, απφ ην «ςσκί» ηνπ πεηξάκαηνο ζθεπηφκελα AEA, αξηζκεηηθά, 

ελψ κφλν ην 20% ησλ καζεηψλ εζηίαζε αλαινγηθά ζηελ πνζφηεηα ηνπ κέξνπο σο 

πξνο ην φιν θαη λα εζηηάζεη απζφξκεηα ζηελ αλαδήηεζε ηνπ δηπιάζηνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Γνθ.1, δειαδή λα επηιέμεη ηα 2 απφ ηα 4 θνκκάηηα. 

Οκνίσο θαη γηα ηε  Γνθ. 2, ε νπνία αθνξνχζε ηε ζρέζε 1:3, ε εξεπλήηξηα 

επέιεμε απφ ηα 6 θνκκάηηα ηνπ «ςσκηνχ» ηα 2, δεηψληαο απφ ην λήπην λα θάλεη ην 

ίδην ζην δηθφ ηνπ πηάην κε ηελ ίδηα πνζφηεηα αιιά κνηξαζκέλε ζε 3 θνκκάηηα. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αθνινπζνχλ ην ίδην κνηίβν κε ηε Γνθ. 1, ελψ 

απαληήζεηο δφζεθαλ απφ φιν ην δείγκα. Ζ πνζνζηηαία ζπγθέληξσζε AEA ήηαλ ζην 

85% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ, αθνχ 17/20 λήπηα επέιεμαλ επίζεο δχν θνκκάηηα θαη 

κφιηο ην 15% απηψλ αληαπνθξίζεθε εζηηάδνληαο απζφξκεηα ζηε AE, επηιέγνληαο 

ην 1 θνκκάηη απφ ηα 3 ηνπ πηάηνπ ηνπ.  
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ηε Γνθ. 3, ε δεηνχκελε ζρέζε ήηαλ 1:2, φπσο θαη ζηε Γνθ. 1, κε 

δηαθνξεηηθέο φκσο αλαινγίεο – γηα ηελ εξεπλήηξηα 6 θνκκάηηα θαη επέιεμε ηα ηξία,  

ελψ γηα ηα λήπηα ηέζζεξα θνκκάηηα θαη έξεπε λα επηιέμνπλ ηφζα ψζηε λα είλαη ίδηα 

πνζφηεηα κε απηή ηεο εξεπλήηξηαο –. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ κεηψζεθε, 

θαζψο νη απνθξίζεηο ησλ καζεηψλ πνπ θαλέξσλαλ απζφξκεηε εζηίαζε ζηε AEA, 

δειαδή, ζηελ αξηζκεηηθή επεμεξγαζία ησλ πξνβαιιφκελσλ αλαινγηψλ έπεζαλ ζην 

65% ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ. Απφ ηελ άιιε, ην 25% ηνπ δείγκαηνο αληαπνθξίζεθε 

θαιχηεξα εζηηάδνληαο απζφξκεηα ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο αλαινγίαο, δειαδή 2 απφ 

ηα 4 θνκκάηηα, ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε δνθηκή. Χζηφζν ππήξρε θη έλα 10% ησλ 

καζεηψλ πνπ δελ θαηέιεμαλ ζε θαλέλα είδνο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απαληήζεηο 

αθήλνληαο έλα θελφ γηα ηε Γνθ. 3.  

Γηα ηελ ηέηαξηε θαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή δνθηκή θαζψο ε δεηνχκελε 

ζρέζε ήηαλ 2:3, ηα απνηειέζκαηα παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο. ηε Γνθ. 4, 

ε εξεπλήηξηα επέιεμε 2 απφ ηα 3 θνκκάηηα ηνπ πηάηνπ ηεο, δεηψληαο απφ ην λήπην λα 

επηιέμεη ηελ ίδηα πνζφηεηα απφ ην δηθφ ηνπ «ςσκί», ε νπνία φκσο ήηαλ κνηξαζκέλε 

ζε 6 θνκκάηηα. Σν 90% ησλ καζεηψλ εζηίαζε απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα 

(AEA), κε απνηέιεζκα λα επηιέμεη επίζεο δχν θνκκάηηα. Δλψ, κφλν ην 10% απφ ην 

δείγκα ηεο κειέηεο ηελ αξηζκεηηθφηεηα ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη εζηίαζε 

απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε (AE), ψζηε λα επηιέμεη ην ζσζηφ πνζφ αλαινγίαο, 

δειαδή ηα 4 απφ ηα 6 θνκκάηηα. 

Αθφκε, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6, έδεημαλ πσο νη κηθξνί καζεηέο φηαλ ε 

ζρέζε ήηαλ πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή, δειαδή, 1:3 θαη 2:3, δπζθνιεπφηαλ λα δψζνπλ 

ηε ζσζηή απάληεζε. πλεπψο, επέιεγαλ, σο πην εχθνιε απάληεζε ηελ αξηζκεηηθή 

αλαινγία, εζηηάδνληαο απζφξκεηα ζηε AEA (Γνθ. 2 θαη Γνθ. 4), θαη ζεκεηψλνληαο 

πςειφηεξα πνζνζηά (85% θαη 85% αληίζηνηρα).  

Αληηζέησο, φηαλ ε ζρέζε ήηαλ πην απιή, 1:2 (Γνθ. 1 θαη Γνθ. 3) θαη 

θαινχληαλ λα εθηηκήζνπλ ην δηπιάζην, ηφηε ππήξρε πςειφ πνζνζηφ πνπ επέιεγε ηε 

ζσζηή δνζνινγία θνκκαηηψλ, εζηηάδνληαο απζφξκεηα ζηε AE θαη κεηψλνληαο ην 

πνζνζηφ απζφξκεηεο εζηίαζεο ηεο AEA ζε 80% θαη 65% αληίζηνηρα ησλ 

δνθηκαζηψλ. 
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4. Ομαδοποίηςη δεδομένων:  

ανάλυςη ςυγκεντρωτικού πίνακα 

 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ ζηνλ έιεγρν ηεο ΑΔ θαη ΑΔΑ, αξρηθά 

κεηξήζεθε ε αληαπφθξηζε ηνπ δείγκαηνο ζην Αξηζκεηηθφ Σεζη, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ειέγρζεθε ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ λεπίσλ λα δηαρεηξίδνληαη λνεξά αξηζκνχο θαη 

απιέο ζρέζεηο αξηζκψλ (πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο). Ζ ηθαλφηεηα απηή, λα 

ππνινγίδνπλ λνεξά, πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα νπηηθνπνίεζεο, δειαδή, λα 

δεκηνπξγεί ζην κπαιφ ηνπ εηθφλεο κε ηνπο αξηζκνχο θαη λα ηηο θέξλεη ζην λνπ ηνπ 

φηαλ ηηο ρξεηάδεηαη, δηαρεηξίδνληαο απνηειεζκαηηθή ηε γλψζε πνπ έρεη, ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ησλ αξηζκψλ, λνεξά (Λεκνλίδεο, 2009). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ ζπγθέληξσζαλ πςειά πνζνζηά ζσζηψλ 

απαληήζεσλ, ζην παξφλ ηεζη, δείρλνπλ πσο αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηνπο λνεξνχο 

ππνινγηζκνχο απιψλ ζρέζεσλ. χκθσλα ινηπφλ θαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ 

ηα λήπηα θαη ζηα άιια δχν πεηξάκαηα, κπνξεί λα ειεγρζεί: 

Α) ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ΑΔ θαη ζηελ ΑΔΑ θαη  

Β) ε ζρέζε ησλ ΑΔ θαη ΑΔΑ κε ηελ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα  

ην Αξηζκεηηθφ Σεζη, ζην νπνίν ηα λήπηα θαινχληαλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα 

αθαηξέζνπλ αξηζκεηηθέο πξάμεηο (φπσο ζηελ Δξ. 1 ην λήπην έπξεπε λα πξνζζέζεη ζηα 

ήδε 3 μπιάθηα πνπ είρε άιια 3, γηα λα βξεη ην απνηέιεζκα, αλαιφγσο ζηελ Δξ. 6 

έπξεπε λα αθαηξέζεη απφ ηα 6 μπιάθηα ηα 3 γηα λα βξεη πφζα ζα κείλνπλ θνθ.), 

ζχκθσλα κε ηε κέζε ηηκή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ, ην πνζνζηφ ζεηηθήο 

επίδνζεο θζάλεη ην 87,3%.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πξνέθπςε κηα πνηνηηθή κεηαβιεηή, – νη 

ζηξαηεγηθέο ζσζηήο απάληεζεο –, δειαδή, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην δείγκα επέιεγε 

λα απαληήζεη, ζηηο δνθηκαζίεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ήηαλ, νη λνεξνί ππνινγηζκνί, ε 

απαξίζκεζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν. Δλψ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην παηδί δελ 

ρξεζηκνπνηνχζε θάπνηαο κνξθήο ζηξαηεγηθή (βιέπε θαηεγνξία: «θακία») θαη 

παξνπζίαδε δπζθνιία λα απαληήζεη, ηφηε ε εξεπλήηξηα, ιεηηνπξγνχζε ππνβνεζεηηθά 

θαη άλνηγε ην θνπηί απνθαιχπηνληαο ηα μπιάθηα. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο ε 

απάληεζε απνξξίπηεηαη, αθφκε θη αλ ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ ζεηηθήο επίδνζεο, δηφηη 
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ην λήπην δελ ππνιφγηζε ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο, αιιά ην έβξηζθε άκεζα 

κεηξψληαο. 

ην πείξακα ΑΔ κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο», ιακβάλνληαο σο απάληεζε ΑΔ, 

κφλν ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λήπην εζηίαδε απζφξκεηα, δειαδή ρσξίο θαζνδήγεζε, 

ζηελ πνζνηηθή ζρέζε θζάλεη ην 56,25% (πβ. Πίλαθα 4). χκθσλα κε ην κέζν φξν 

πνπ πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 7, ζην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά», γηα ην 

ίδην δείγκα, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ, ην πνζνζηφ απαληήζεσλ ΑΔΑ, 

θζάλεη ην 43,75%.  
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Πίλαθαο 7. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απαληήζεσλ αλά πείξακα θαη αλά καζεηή. 

Καηεγνξηνπνίεζε δείγκαηνο ζε ΑΔ θαη κε ΑΔ θαη ζε ΑΔΑ θαη κε ΑΔΑ. 

Οκαδνπνίεζε απαληήζεσλ ΑΔ – κε ΑΔ θαη ΑΔΑ – κε ΑΔΑ 

αλά καζεηή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δνθηκαζηψλ 

Καηεγ/εο 

απα/ζεσλ 

Γείγ-

κα 

ΑΔ ΑΔΑ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ ΣΔΣ 

«Ξύιηλεο Ράβδνη» «Πείξακα κε ςσκηά» 
Μαζ/θεο 

ηξαηεγηθέο 

Πνζνζηφ 

ζσζηψλ 

 

ΑΔ – 

ΑΔΑ 

(45%) 

Κ2 5/8 (62,5%) ΑΔ 3/4 (75%) ΑΔΑ 
Απαξίζκεζε κε 

δάρηπια 
87,5% 

Κ3 6/8 (75%) ΑΔ 4/4 (100%) ΑΔΑ 
Απαξίζκεζε κε 

δάρηπια 
87,5% 

Κ8 5/8 (62,5%) ΑΔ 3/4 (75%) ΑΔΑ 
Απαξίζκεζε κε 

δάρηπια 
87,5% 

Κ9 5/8 (62,5%) ΑΔ 3/4 (75%) ΑΔΑ 
Απαξίζκεζε κε 

δάρηπια 
62,5% 

Κ11 6/8 (75%) ΑΔ 4/4 (100%) ΑΔΑ 
Ννεξφο 

ππνινγηζκφο 
75% 

Α12 5/8 (62,5%) ΑΔ 4/4 (100%) ΑΔΑ πλδπαζκφο 75% 

Κ14 5/8 (62,5%) ΑΔ 4/4 (100%) ΑΔΑ πλδπαζκφο 87,5% 

Κ16 6/8 (75%) ΑΔ 4/4 (100%) ΑΔΑ πλδπαζκφο 75% 

Κ17 5/8 (62,5%) ΑΔ 4/4 (100%) ΑΔΑ πλδπαζκφο 100% 

 

ΑΔ – 

κε ΑΔΑ 

(15%) 

Α10 7/8 (87,5%) ΑΔ 0 
κε 

ΑΔΑ 

Ννεξφο 

ππνινγηζκφο 
87,5% 

Α18 5/8 (62,5%) ΑΔ 2/4 (50%) 
κε 

ΑΔΑ 
πλδπαζκφο 87,5% 

Α19 7/8 (87,5%) ΑΔ 1/4 (25%) 
κε 

ΑΔΑ 

Ννεξφο 

ππνινγηζκφο 
100% 

 

κε ΑΔ – 

ΑΔΑ 

(35%) 

Α1 3/8 (37,5%) 
κε 

ΑΔ 
3/4 (75%) ΑΔΑ Κακία 37,5% 

Α4 4/8 (50%) 
κε 

ΑΔ 
4/4 (100%) ΑΔΑ 

Απαξίζκεζε κε 

δάρηπια 
87,5% 

Κ5 4/8 (50%) 
κε 

ΑΔ 
3/4 (75%) ΑΔΑ 

Απαξίζκεζε κε 

δάρηπια 
100% 

Κ7 3/8 (37,5%) 
κε 

ΑΔ 
3/4 (75%) ΑΔΑ Κακία 62,5% 

Α13 4/8 (50%) 
κε 

ΑΔ 
4/4 (100%) ΑΔΑ πλδπαζκφο 87,5% 

Α15 4/8 (50%) 
κε 

ΑΔ 
4/4 (100%) ΑΔΑ 

Ννεξφο 

ππνινγηζκφο 
100% 

Κ20 1/8 (12,5%) 
κε 

ΑΔ 
4/4 (100%) ΑΔΑ Κακία 100% 

 

κεΑΔ – 

κεΑΔΑ 

(5%) 

Κ6 3/8 37,5% 
κε 

ΑΔ 
2/4 50% 

κε 

ΑΔΑ 

Ννεξφο 

ππνινγηζκφο 
75% 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7 ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα 

λήπηα θαη ζηα ηξία πεηξάκαηα, πξνέθπςαλ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επέιεμαλ γηα λα ππνινγίζνπλ ηηο 

αξηζκεηηθέο ζρέζεηο ηα λήπηα θαη κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο δνθηκαζίεο, αλ 

δειαδή εκθάληζαλ πςειή ή ρακειή επίδνζε ζηελ ΑΔ θαη ζηελ ΑΔΑ.  

 

Καηεγνξία Α: ΑΔ – ΑΔΑ 

 

ηε πξψηε θαηεγνξία άλεθαλ ηα λήπηα πνπ εκθάληζαλ θαη ηηο δχν ηάζεηο 

ζπγθεληξψλνληαο πςειά πνζνζηά ΑΔ θαη ΑΔΑ θαη ζηα δχν πεηξάκαηα αληίζηνηρα. 

Χο ζηξαηεγηθέο ζσζηήο απάληεζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ είηε λνεξνχο ππνινγηζκνχο, είηε 

απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια, ή έλαλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

άλεθε ην 45% ηνπ δείγκαηνο, δειαδή, 9 ζηα 20 παηδηά ηεο έξεπλαο (Κ2, Κ3, Κ8, Κ9, 

Κ11, Κ12, Κ14, Κ16 θαη Κ17), ηα νπνία επίζεο θαίλεηαη λα εζηίαζαλ απζφξκεηα ζηηο 

πνζνηηθέο ζρέζεηο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε νκάδα.  

Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία απηή ην ίδην πνζνζηφ καζεηψλ εζηίαζαλ απζφξκεηα 

θαη ζηελ ΑΔΑ, ζπγθεληξψλνληαο επίζεο παξφκνηα πνζνζηά κε απηά ζηελ ΑΔ, 

θζάλνληαο ζηα 62,5%, 62,5%, 75% θαη 62,5% αληηζηνίρσο. Ζ δηαθνξά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα είλαη πσο, φια ηα λήπηα ρξεζηκνπνίεζαλ ην λνεξφ ππνινγηζκφ 

αιιά θαη ηελ απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια σο ζηξαηεγηθέο απάληεζεο ζηηο κεηξήζεηο 

ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηέζζεξα απφ ηα λήπηα ρξεζηκνπνίεζαλ θαηεμνρήλ ηελ 

απαξίζκεζε κε δάρηπια (Κ2 κε 87,5%, Κ3 κε 87,5%, Κ8 κε 87,5%θαη Κ9 κε 62,5%) 

σο ζηξαηεγηθή επίιπζεο. Δλψ άιια ηέζζεξα, Κ12, Κ14, Κ16 θαη Κ17, 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ ζπλδπαζκφ απαξίζκεζεο θαη λνεξψλ ππνινγηζκψλ αλαιφγσο 

κε ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ αληηκεηψπηδαλ γηα θάζε εξψηεζε, ζπγθεληξψλνληαο ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά 75%, 87,5%, 75% θαη 100%. Γειαδή, πξνζπαζνχζαλ αξρηθά λα 

ππνινγίζνπλ ή λα εθηηκήζνπλ λνεξά, φηαλ φκσο ν αξηζκφο ζηηο ζρέζεηο ήηαλ 

κεγαιχηεξνο, ηφηε απαξηζκνχζαλ κε ηα δάρηπια, ληψζνληαο πεξηζζφηεξε αζθάιεηα 

δηαρείξηζεο ηεο εξψηεζεο.  
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Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη πσο κφλν έλα λήπην (Κ12), ζην Αξηζκεηηθφ Σεζη 

θάλεθε λα ρξεζηκνπνηεί λνεξνχο ππνινγηζκνχο σο καζεκαηηθή ζηξαηεγηθή 

απάληεζεο κε πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 75%, ζην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά», 

εζηίαζε απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα. Γειαδή, ε πξψηε ζπκπεξηθνξά έδεημε πσο 

ην λήπην ήηαλ εμνηθεησκέλν κε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη ηε ρξήζε απιψλ ζρέζεσλ 

λνεξά (πξφζζεζε θαη αθαίξεζε), σζηφζν, θάλεθε φηη δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπλφινπ κηαο πνζφηεηαο.  

Χζηφζν, ε ηάζε λα εζηηάδεη απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα θη φρη ζηελ 

πνζνηηθή ζρέζε ζην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά», ελδερνκέλσο λα δειψλεη πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν λήπην θαιιηεξγεί εκπεηξηθά ηέηνηνπ είδνπο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα 

απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ, ρσξίο απηέο λα αμηνπνηνχληαη γηα λα «ρηηζηεί» ε έλλνηα 

ηνπ αξηζκνχ. Ξέξεη λα κεηξά λνεξά, αιιά φρη λα ζθέθηεηαη καζεκαηηθά. 

 

Καηεγνξία Β: ΑΔ – κε ΑΔΑ 

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξνχζε ηελ νκάδα ησλ λεπίσλ πνπ εκθάληζαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ δνθηκαζηψλ κφλν ηελ ηάζε ζηελ ΑΔ, δειαδή, εζηίαζαλ απζφξκεηα 

κφλν ζηελ πνζνηηθή ζρέζε θαη ζην δεχηεξν πείξακα ΑΔ κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο», 

αιιά θαη ζην ηξίην πείξακα ΑΔΑ κε ηα «Φσκηά». Δπίζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ κφλν 

λνεξνχο ππνινγηζκνχο σο ζηξαηεγηθή ζσζηήο απάληεζεο θαη δελ επεξεάζηεθαλ απφ 

ηελ αξηζκεηηθφηεηα ηνπ δεχηεξνπ πεηξάκαηνο. ηελ θαηεγνξία απηή άλεθαλ κφιηο 3 

ζηα 20 παηδηά (Α10, Α18 θαη Α19), δειαδή ην 15% ηνπ δείγκαηνο, ηα νπνία, ζην 

πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο», εζηίαζαλ απζφξκεηε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, κε 

πςειφ πνζνζηφ ΑΔ πνπ θζάλεη ζην 87,5%, 62,5% θαη 87,5% αληίζηνηρα.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαη ηα ηξία λήπηα δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

απαξίζκεζε κε δάρηπια σο ζηξαηεγηθή ζσζηήο απάληεζεο ζην «Αξηζκεηηθό Σεζη». 

Σα δχν απφ απηά (Α10 θαη Α19), έθαλαλ κφλν λνεξνχο ππνινγηζκνχο κε πνζνζηφ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ 87,5% θαη 100% αληίζηνηρα θαη ην ηξίην λήπην (Α18), 

ζπλδχαζε ζηξαηεγηθέο απαξίζκεζεο θαη λνεξψλ ππνινγηζκψλ κε πνζνζηφ 87,5%.  

Δπίζεο, θαη ηα ηξία παηδηά ζην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά», εζηίαζαλ απζφξκεηα 

ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο θη φρη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ, εζηηάδνληαο 

απζφξκεηα ζηελ ΑΔ θη φρη ζηελ ΑΔΑ. πλεπψο, ζπγθέληξσζαλ πνζνζηφ κε ΑΔΑ 



[79] 

 

50% (Α18), 25% (Α19) θαη ην ηξίην απφ ηα παηδηά (Α10), δελ εζηίαζε θαζφινπ ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα, παξά κφλν ζηελ πνζνηηθή ζρέζε ησλ θνκκαηηψλ.    

 

Καηεγνξία  Γ: κε ΑΔ – ΑΔΑ  

 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία άλεθαλ ηα λήπηα πνπ εκθάληζαλ κφλν ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ 

απζφξκεηα ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, ελψ σο ζηξαηεγηθέο ζσζηήο απάληεζεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο, ηελ απαξίζκεζε, ζπλδπαζκφ απηψλ ή 

αθφκα θαη απνπζία απηψλ, θαζψο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνηαο κνξθήο ζηξαηεγηθή.  

Πην εηδηθά, ε θαηεγνξία απηή αθνξνχζε ηνπο καζεηέο πνπ δελ εζηίαζαλ 

απζφξκεηα ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο ζην πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο», αληηζέησο, 

θαη ζηα δχν πεηξάκαηα εζηίαζαλ κφλν ζηελ αξηζκεηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, 7 ζηα 20 

παηδηά ( 35%) δελ εζηίαζαλ απζφξκεηα ζηελ ΑΔ (Α1, Α4, Κ5, Κ7, Α13, Α15 θαη 

Κ20), ζπγθεληξψλνληαο ρακειά πνζνζηφ ΑΔ, 37,5%, 50%, 50%, 37,5%, 37,5%, 

50%, 50% θαη 12,5% αληίζηνηρα.  

ην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά», ζπγθέληξσζαλ πςειά πνζνζηά ΑΔΑ, φπσο ηα 

λήπηα Α1, Κ5 θαη Κ7 75%, ελψ ηα λήπηα Α4, Α13 θαη Α15 νινθιήξσζαλ ηηο 

δνθηκαζίεο κε πνζνζηφ ΑΔΑ 100%. Μφλν έλα απφ απηά (Κ6), ελψ ζην Αξηζκεηηθφ 

Σεζη έθαλε λνεξνχο ππνινγηζκνχο (75%), σζηφζν δελ εζηίαζε απζφξκεηα ζηελ 

πνζνηηθή ζρέζε ηνπ ζπλφινπ, αιιά ζηελ αξηζκεηηθφηεηα κε πνζνζηφ ΑΔ 12,5% θαη 

ΑΔΑ 100%.  

Δπίζεο, έλα λήπην Α13 ζπλδχαζε ηε λνεξή ζθέςε κε ζηξαηεγηθέο 

απαξίζκεζεο (87,5%). Απφ ηα ππφινηπα λήπηα, ηα 3 απφ ηα 5 (Α1, Κ7 θαη Κ20), δελ 

αλέπηπμαλ θακία ζηξαηεγηθή καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ, παξφιν πνπ ηα δχν 

ηειεπηαία ζπγθέληξσζαλ πςειά πνζνζηά (37,5%, 62,5% θαη 100% αληίζηνηρα), δηφηη 

ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζην Αξηζκεηηθφ Σεζη, γηα ιφγνπο δπζθνιίαο αλνίρηεθε ην 

θνπηί πνπ θάιππηε ηα μπιάθηα, θη άξα ηα παηδηά έθαλαλ άκεζε εθηίκεζε ηεο ζρέζεο 

θη φρη λνεξή, πνπ ήηαλ ην δεηνχκελν.  

Σέινο, ηα 2 απφ ηα 5 λήπηα (Α4, Α5) επηιέγνπλ ηε λνεξή απαξίζκεζε(87,5% 

θαη 100% αληίζηνηρα) σο ζηξαηεγηθή επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 
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Καηεγνξία Γ: κε ΑΔ – κε ΑΔΑ 

 

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία άλεθε 1 παηδί (Κ6) απφ ηα 20 (5%). Σν 

ζπγθεθξηκέλν λήπην παξφιν πνπ ζην «Αξηζκεηηθό Σεζη» αλέπηπμε ηνπο λνεξνχο 

ππνινγηζκνχο, σο ζηξαηεγηθή ζσζηήο απάληεζεο, κε πνζνζηφ 75% γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δνθηκαζηψλ, θαη ζηηο δχν πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινχζεζαλ δελ εζηίαζε απζφξκεηα νχηε ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, νχηε θαη ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα ζπγθεληξψλνληαο ρακειφ πνζνζηφ ΑΔ 37,5% ζηηο «Ξύιηλεο 

Ράβδνπο» θαη ΑΔΑ 50% ζην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά».  

Έπεηηα απφ ηελ παξαπάλσ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςαλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο εζηίαζεο ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα 7, ε πξψηε ηάζε απζφξκεηεο εζηίαζεο αθνξνχζε εθείλα ηα λήπηα πνπ δελ 

κπφξεζαλ λα εζηηάζνπλ απζφξκεηα ζηελ ΑΔ, παξά κφλν ζηελ αξηζκεηηθφηεηα 

(ΑΔΑ). Γειαδή, ην 35%, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ λεπίσλ, ζπγθέληξσζε ρακειά 

πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηελ ΑΔ θαη πςειά πνζνζηά ζηελ απζφξκεηε 

εζηίαζε ζηελ ΑΔΑ.  

Ζ δεχηεξε ηάζε πνπ πξνέθπςε απφ ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα αθνξνχζε 

ηελ θαηεγνξία ησλ λεπίσλ πνπ εκθάληζε θαη ηηο δχν ηάζεηο, ΑΔ θαη ΑΔΑ, 

ηαπηφρξνλα Πην εηδηθά, ην 45% ζπγθέληξσζε πςειά πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ 

θαη ζηα δχν πεηξάκαηα, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθή δηαθνξά απφθιηζεο κεηαμχ ησλ 

πεηξακάησλ (πρ. Κ12, Κ14 θαη Κ17 ζπγθέληξσζαλ ηα εμήο: ΑΔ:62,5% θαη ΑΔΑ: 

100% θνθ.). 

Ζ ηξίηε ηάζε εζηίαζεο αθνξνχζε ην 15% ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν εζηίαζε 

κφλν ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο (ΑΔ) θαη ζηα δχν πεηξάκαηα ηεο έξεπλαο. Σν δείγκα 

απηφ δελ εκθάληζε ηελ ηάζε ζηελ ΑΔΑ, παξά κφλν ζηελ ΑΔ, ζπγθεληξψλνληαο 

πςειά πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηε δεχηεξε.  

Δπίζεο, ζην δείγκα ππήξρε έλα λήπην πνπ δελ παξνπζίαζε θακία ηάζε 

εζηίαζεο, νχηε ζηελ ΑΔ νχηε ζηελ ΑΔΑ, ζπγθεληξψλνληαο ρακειά πνζνζηά 

ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ζηα δχν πεηξάκαηα.  

Αμηνζεκείσην είλαη, πσο ππήξρε έλα πνζνζηφ λεπίσλ πνπ παξφιν πνπ δελ 

εκθάληζε άκεζα ηελ ηάζε ζηελ ΑΔ ζην δεχηεξν πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο», 
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έπεηηα απφ θαζνδήγεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα, εκθάληζε εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε 

θαη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ξάβδν γηα ην εθάζηνηε δεπγάξη ησλ δνθηκαζηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, ην 30,36% ηνπ δείγκαηνο δελ εκθάληζε ηελ 

ηάζε ζηελ ΑΔ. Χζηφζν, ζηνλ Πίλαθα 5, απφ ην δείγκα απηφ, ην 14,37% εζηίαζε 

ζηελ ΑΔ έπεηηα απφ ηηο θαζνδεγνχκελεο δνθηκαζίεο πνπ επαλαιήθζεθαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. Πάξαπηα, ε παξαπάλσ πιεξνθνξία δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζζεί ζηα 

ζπλνιηθά ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα, θαζψο δελ ζεσξείηαη απζφξκεηε ηάζε, σζηφζν, 

κπνξεί θαη αμίδεη λα αμηνπνηεζεί εξεπλεηηθά ζε επφκελεο έξεπλεο πνπ αληηθείκελν 

κειέηεο ζα είλαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ΑΔ ζηε ζρνιηθή 

πξάμε. 
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1. υμπεράςματα – υζήτηςη 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εμεηάζζεθαλ νη δχν πξψηκνη παξάγνληεο απζφξκεηεο 

εζηίαζεο ζηελ πνζνηηθή ζρέζε θαη ζηελ αξηζκεηηθφηεηα ρσξηζηά. πγθεθξηκέλα, 

εθαξκφζζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη δχν 

παξαπάλσ ηάζεηο θαη λα ειεγρζεί αλ ηα λήπηα εκθαλίδνπλ ΑΔΑ θαη ΑΔ θαη θαηά 

πφζν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν. ε πξνεγνχκελε κειέηε 

(πβ. Ληνιηνχζε, 2015), εμεηάζζεθε ε απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε, 

σζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ έδεημαλ μεθάζαξα αλ ππήξρε απηή ε ηάζε 

ζην δείγκα πνπ απεπζπλφηαλ, θαζψο ζπγρένληαλ κε ηελ απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο 

ζηελ αξηζκεηηθφηεηα. πλεπψο, πξνέθπςε ε αλάγθε πεξαηηέξσ κειέηεο θαη έξεπλαο 

ησλ δχν απηψλ ηάζεσλ, κε λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα δηαρσξίδνπλ ηελ ΑΔΑ 

απφ ηελ ΑΔ. 

ηελ παξνχζα κειέηε,  θάλεθε φηη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ 

αθνινπζήζεθε θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ κε κε 

καζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη νη εμσ-καζεκαηηθνί παξάγνληεο (ρξσκαηηζηά 

πξνζσπάθηα, ηζηνξία – εηζαγσγηθφ πιαίζην) ιεηηνχξγεζαλ σο επαξθείο πεξηζπαζκνί. 

Αθφκε, ζην «Αξηζκεηηθό Σεζη» νη θαξακέιεο, σο πξσηαξρηθφ πιηθφ, επεξέαζαλ 

αξλεηηθά ηελ πξνζνρή ησλ λεπίσλ ζηελ αξρή, γη ‘απηφ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ άκεζα 

κε μπιάθηα. ηα πεηξάκαηα πνπ αθνινχζεζαλ, δελ θάλεθε λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη απάληεζεο ησλ λεπίσλ, αληηζέησο πξνζέδηδαλ έλαλ παηγληψδε 

ραξαθηήξα πνπ έιθπε ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα ρξσκαηηζηά πξνζσπάθηα ζηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο» 

ιεηηνχξγεζαλ σο επαξθήο πεξηζπαζκφο ζηελ αξρή, πνπ ε εξεπλήηξηα αλέθεξε ηελ 

ηζηνξία – πιαίζην πεηξάκαηνο θαη ηα παηδηά κεηέηξεπαλ ηα μπιάθηα ζε θνχθιεο, 

δεκηνπξγψληαο παξάιιεια θαη κηα εμνηθείσζε κε ηα πιηθά. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζην 

«Πείξακα κε ηα Ψσκηά». ην πείξακα απηφ, ην ρξώκα θαη ην κέγεζνο πνπ είραλ ηα 

αξθνπδάθηα, δελ επεξέαζε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ψζηε ηα λήπηα λα επηιέμνπλ 

αλάινγα αληηθείκελα ή πνζφηεηεο, αληηζέησο δεκηνπξγνχζαλ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο 

πξνζδίδνληαο ζηελ έξεπλα παηγληψδε κνξθή (πρ. «Α, κάιηζηα! Σα πξάζηλα  είλαη 
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ιαραληθά!» ή «Μκκ!!! Μπέηθνλ! Μνπ αξέζεη πνιύ ην ηνζη!», ελλνψληαο ην ξνδ 

«ςσκί» θ.α.).  

Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε έδεημε φηη, είλαη δπλαηή ε αλεμάξηεηε κειέηε 

θαη ησλ δχν ηάζεσλ κε μεθάζαξα απνηειέζκαηα, ρσξίο λα ηηο ζπγρέεη. Σα λήπηα πνπ 

εζηίαδαλ ζηελ ΑΔ, θάλεθε φηη αληηιακβάλνληαλ ηη δεηνχζαλ νη δνθηκαζίεο θαη 

εθηηκψληαο ηα κήθε πνπ είραλ νη ξάβδνη – πξφηππα, κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ ηελ 

αλάινγε ξάβδν γηα λα «θηηάμνπλ» ην δηθφ ηνπο, αληίζηνηρν ζε κήθνο, δεπγάξη. Κάζε 

λήπην είρε ζπλνιηθά γηα θάζε δνθηκαζία έμη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ξάβδσλ, ψζηε λα 

βξεη ηελ θαηάιιειε γηα ην δεπγάξη ηνπ, κε απνηέιεζκα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παίμεη κε ηα πιηθά, λα ζπγθξίλεη δηαθνξέο κεθψλ θαη λα εθθξάζεη ηε ηειηθή ηνπ 

επηινγή. Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ λεπίσλ πνπ δελ εζηίαζε ζηελ ΑΔ, δε δειψλεη φηη 

νη δνθηκαζίεο είραλ ζηνηρεία αξηζκεηηθφηεηαο, δειαδή, φηη ε αξηζκεηηθφηεηα 

ιεηηνχξγεζε σο πεξηζπαζκφο ζηα παηδηά, αιιά, φηη, ηα παηδηά πνπ δελ εζηίαζαλ 

ζπζηεκαηηθά ζηε ζρέζε, ήηαλ απηά πνπ δελ εκθάληζαλ ηελ ηάζε ΑΔ. 

χκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, αξρηθά, παξαηεξήζεθε ε ππνζηήξημε 

ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο πνπ είραλ ηεζεί. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ πξώηε 

ππόζεζε, θάλεθε φηη ππάξρνπλ λήπηα πνπ εζηηάδνπλ απζφξκεηα ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα. ην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά», νη κηθξνί καζεηέο, θάλεθε φηη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο, εζηίαζαλ απζφξκεηα ζηνλ αξηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ θνκκαηηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην δφζηκν ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ θνκκαηηψλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, θάλεθε 

φηη απνηέιεζε ηζρπξφ παξάγνληα, ψζηε θαη ην λήπην λα πξάμεη αλαιφγσο θαη λα 

«ηαΐζεη» ην ίδην πιήζνο θνκκαηηψλ (πρ. - «Ση πήξεο λα ηαΐζεηο; - Όηη πήξεο θαη εζύ! - 

…πόζα έδσζεο; Α, ζα δώζσ θη εγώ δύν!- θ.α.). 

Όζνλ αθνξά ηε δεύηεξε ππόζεζε, θάλεθε φηη ππάξρνπλ λήπηα πνπ 

εκθαλίδνπλ ηελ απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ πνζνηηθή ζρέζε. Οινθιεξψλνληαο ην 

πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο», ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ λεπίσλ, πνπ μεπεξλά ην κέζν φξν ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν 

αλέπηπμε ηελ ΑΔ. Απηά ηα λήπηα, εζηίαζαλ, ρσξίο θακίαο κνξθήο θαζνδήγεζε, ζηε 

ζρέζε, εθηηκψληαο ηελ αλαινγία κεηαμχ ησλ ξάβδσλ. Σν πηζαλφηεξν είλαη πσο απηή 

ε νκάδα λεπίσλ, έρεη κηα πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε θαη νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα 

ηε γλψζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ ζε αληίζεζε κε ηα λήπηα πνπ δελ εζηίαζαλ ζηε ζρέζε. 

Σα λήπηα, είραλ κηα επειημία λα δηαρεηξίδνληαη ζρέζεηο αλαινγίαο, ελψ θάλεθε φηη 

ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνηαο κνξθήο ζηξαηεγηθή γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο 
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πνζνηηθήο ζρέζεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ε επηινγή ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζίαδαλ ηα 

λήπηα. Γείρλεη φηη έρνπλ γλψζε ηνπ αξηζκνχ θαη κπνξνχλ λα ηελ πξνζαξκφζνπλ ζε 

αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα θαη ζρέζεηο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα αθνξά 

ηε καζεκαηηθή ελεκεξφηεηα πνπ έρεη αλαπηχμεη ην παηδί γηα ηνλ αξηζκφ θαη 

ζπλδέεηαη κε ηηο πξν-αιγεβξηθέο ηθαλφηεηεο (McMullen, et al, 2016).  

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε ππόζεζε, ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο απζφξκεηεο εζηίαζεο ζηε ζρέζε θαη ηεο απζφξκεηεο εζηίαζεο ζηελ 

αξηζκεηηθφηεηα ηνπ πιήζνπο ελφο ζπλφινπ. Φάλεθε φηη ε ΑΔ θαη ε ΑΔΑ 

ζπλδένληαη, θαζψο, ηα λήπηα πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ απζόξκεηα ζηηο 

πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο (AE), θάλεθε όηη έρνπλ ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ απζόξκεηα 

θαη ζηελ αξηζκεηηθόηεηα κίαο θαηάζηαζεο (AEA). Πην ζπγθεθξηκέλα, 9 ζηα 20 λήπηα 

ηνπ δείγκαηνο, εζηίαζαλ απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθή ζρέζε ζε 5 θαη πεξηζζφηεξεο 

δνθηκαζίεο απφ ηηο 8 πνπ πεξηιάκβαλε ην πείξακα κε ηηο «Ράβδνπο», 

ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηά ΑΔ κεγαιχηεξν απφ ην κέζν φξν. Σαπηφρξνλα, ην ίδην 

δείγκα εζηίαζε απζφξκεηα θαη ζηελ αξηζκεηηθφηεηα, ζπγθεληξψλνληαο ζην «Πείξακα 

κε ηα Ψσκηά», πνζνζηά ΑΔΑ απφ επίζεο κεγαιχηεξν απφ ην κέζν φξν.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη δχν ηάζεηο, ΑΔ θαη ΑΔΑ, ζπζρεηίδνληαη 

θαη θάπνηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ απζφξκεηα ζηελ 

πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε, θη φρη κφλν ζηελ αξηζκεηηθφηεηα. Σν γεγνλφο φηη νξηζκέλα 

λήπηα εζηίαζαλ απζφξκεηα θαη ζηηο δχν ηάζεηο, δειψλεη πσο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο αθξηβήο  απαξίζκεζεο, αιιά θαη κεραληζκνχο γλψζεο 

ησλ ξεηψλ αξηζκψλ, κέζσ ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ ζρέζεσλ.  

Δπίζεο, έλα κηθξφ δείγκα, 3 ζηα 20 παηδηά, εζηίαζε ζηελ πνιιαπιαζηαζηηθή 

ζρέζε θαη ζηα δχν πεηξάκαηα κε ηηο «Ράβδνπο» θαη ηα «Φσκηά» ζπγθεληξψλνληαο 

πςειφ πνζνζηφ ΑΔ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο, ηα ηξία απηά λήπηα ρεηξίζζεθαλ κε 

κεγάιε επθνιία ηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο θαη εζηίαζαλ απζφξκεηα ζε απηέο 

παξά ζηνλ αξηζκφ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ηηο καζεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά γηα λα απαληήζνπλ ζην «Αξηζκεηηθό Σεζη», 

νη νπνίεο αθνξνχζαλ εμ νινθιήξνπ ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο, δείρλνληαο ηελ 

εμνηθείσζε πνπ είραλ ηα λήπηα κε ηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

αληηθεηκέλσλ. Γειαδή, ελψ αλαγλψξηδαλ ηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ ζην Πείξακα κε 
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ηα Φσκηά, σζηφζν, εζηίαδαλ απζφξκεηα ζηελ πνζνηηθνπνηεκέλε ζρέζε πνπ ππήξρε 

αλάκεζα ζηα δχν πηάηα (κηζφ – νιφθιεξν, 1/3 θ.α.) (McMullen et al, 2016). 

Δπίζεο, 7 ζηα 20 παηδηά, δελ θαηάθεξαλ λα εζηηάζεη απζφξκεηα ζηελ 

πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε, παξά κφλν ζηελ αξηζκεηηθφηεηα. ην Πείξακα κε ηηο 

«Ξύιηλεο Ράβδνπο», ηα πνζνζηά ΑΔ αθνξνχζαλ ρακειέο ηηκέο, θάησ απφ ην κέζν 

φξν επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δνθηκαζηψλ, ελψ ζην δεχηεξν «Πείξακα κε ηα Ψσκηά», 

ηέζζεξα παηδηά ζπγθέληξσζαλ πςειφ πνζνζηφ ΑΔΑ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ηα 

λήπηα πνπ ζπγθέληξσζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ΑΔ, είλαη απηά πνπ ζην 

«Αξηζκεηηθό Σεζη» είραλ ρξεζηκνπνηήζεη σο καζεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνλ λνεξφ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια γηα λα απαληήζνπλ. Απηή ε 

δηαπίζησζε επηβεβαηψλεη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ, φηη ελδερνκέλσο ηα 

ζπγθεθξηκέλα λήπηα κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ λνεξά, ρσξίο λα θάλνπλ θαηακέηξεζε 

ησλ πιηθψλ, ρσξίο βέβαηα απηφ λα δειψλεη κηα μεθάζαξε πιεπξά ηεο καζεκαηηθήο 

ηνπο ζπκπεξηθνξάο, αιιά ηελ ηάζε ηνπο λα εζηηάδνπλ απζφξκεηα ζηελ ΑΔ 

(McMullen et al, 2014, 2016, 2017). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη, νη πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο, θη άξα ε ΑΔ δείρλεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα αλαπηπρζεί ε γλψζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ, θη άξα αλ εζηηάζνπκε θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ΑΔ, ηφηε κπνξεί λα έρνπκε θαιπηέξα απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε 

ησλ ξεηψλ πνπ ζα έξζεη αξγφηεξα ζην δεκνηηθφ (McMullen, Hannula-Sormunen & 

Lehtinen, 2017, Siegler, 2012).  

πλεπψο, ζηελ παξνχζα έξεπλα παξαηεξείηαη φηη ΑΔ είλαη κηα ηάζε πνπ 

θαηά κηθξή δηαθνξά, θπξηαξρεί ζηα λήπηα ηνπ δείγκαηνο ζην πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο 

Ράβδνπο». Απφ ηελ άιιε, ε ΑΔΑ είλαη ε ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζηα λήπηα ηνπ 

δείγκαηνο, ζην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά». Φαίλεηαη πσο ηα λήπηα επέιεμαλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην πιήζνο, παξά λα θάλνπλ ηελ αλαγσγή ζηελ πνζφηεηα ηνπ ζπλφινπ 

θαη λα εθηηκήζνπλ πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο. Παξφια απηά, ε βηβιηνγξαθία δείρλεη 

φηη ε ΑΔ είλαη έλαο πξψηκνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ξεηψλ αξηζκψλ πνπ  κπνξεί λα αλαπηπρζεί ήδε απφ ηε λεπηαθή ειηθία. Γηα ην ιφγν 

απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα εξεπλεζεί, πεξεηαίξσ θαη  λα εληζρπζεί ζην λεπηαγσγείν, 

επεηδή απαηηείηαη πεξηζζφηεξν κειέηε θαη ελδερνκέλσο θη άιια έξγα πνπ λα 

εζηηάδνπλ ζε απηφλ.  
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Όζνλ αθνξά ηε ηέηαξηε ππόζεζε, θάλεθε φηη ηα λήπηα πνπ εζηίαζαλ 

απζόξκεηα ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, εκθάληζαλ σο ζηξαηεγηθή απάληεζεο ηε ρξήζε 

λνεξώλ ππνινγηζκώλ θαη ηα παηδηά πνπ εζηίαζαλ απζόξκεηα ζηελ αξηζκεηηθόηεηα, 

ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζόηεξν ηελ απαξίζκεζε σο ζηξαηεγηθή γηα λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο. Όζνλ αθνξά ηηο καζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

«Αξηζκεηηθό Σέζη», θάλεθε πσο ηα λήπηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ λνεξνχο 

ππνινγηζκνχο, ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηελ απαξίζκεζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα ππνινγίζνπλ ηελ αξηζκεηηθή πξάμε, φπσο ζηελ Δξ. 4 (8+6 

μπιάθηα) ζην «Αξηζκεηηθό Σεζη», πνπ μεπεξλνχζε ηελ δεθάδα κε ηα δάρηπια. 

Καηά κέζν φξν ζεκείσζαλ 83% πνζνζηφ αξηζκεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, 5 ζηα 20 παηδηά, ρξεζηκνπνίεζαλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο σο 

ζηξαηεγηθή επίιπζεο, 6 ζηα 20 ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ απαξίζκεζε κε ηα δάρηπια κε 

θαιπκκέλα ηα πιηθά θαη 6 ζηα 20 ζπλδχαζαλ κε ηηο δχν ζηξαηεγηθέο. Σα λήπηα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο εκθάληζαλ θαη πςειφ πνζνζηφ ΑΔ. Απηφ 

δείρλεη πσο ηα ζπγθεθξηκέλα λήπηα έρνπλ ζπιιάβεη θαη είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη δελ ρξεηάδνληαη ηα δάρηπιά ηνπο ή αληηθείκελα γηα λα 

απαξηζκήζνπλ θαη λα ππνινγίζνπλ, αιιά έρνπλ ήδε θαηαζθεπάζεη κε ην λνπ ηνπο 

ζχλνια θαη νκάδεο, φπσο ε πεληάδα ηεο κηαο παιάκεο, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηνπο 

λνεξνχο ππνινγηζκνχο. Δίλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλα κε ηε γλψζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θέξνπλ νη αξηζκνί θαη ηα πνζνηηθά ζχλνια (McMullen, et 

al (2016).   

Όζνλ αθνξά ηελ πέκπηε ππόζεζε ηεο έξεπλαο, θάλεθε φηη ε εθαξκνγή ησλ 

θαζνδεγνχκελσλ δνθηκψλ, σο κία κνξθή ππνβνήζεζεο απφ ηελ εξεπλήηξηα, 

ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηελ ηειηθή απάληεζε πνπ έδηλαλ ηα παηδηά θαη θάλεθε πσο 

ψζεζε ηα παηδηά λα δίλνπλ Δ απαληήζεηο ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο ζην πείξακα κε 

ηηο Ξχιηλεο Ράβδνπο, θαζψο εθεί θάλεθε φηη παξνπζίαδαλ δπζθνιία λα θαηαλνήζνπλ 

ην δεηνχκελν ησλ δνθηκαζηψλ. Αληηζέησο, ζην «Πείξακα κε ηα Ψσκηά», ηα παηδηά 

απαληνχζαλ άκεζα θαη απζφξκεηα (πρ. - «Ση πήξεο λα ηαΐζεηο; - Απηό! - Χκ…, ηη είλαη 

απηό; - Έλα θνκκάηη ςσκί! - Γηαηί πήξεο απηό; - Δ…, αθνύ θη εζύ απηό πήξεο! - Ση 

πήξα; - Πήξεο έλα!» θ.α.). 
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Πην εηδηθά, ζην πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο», ηα λήπηα πνπ δελ 

απάληεζαλ ζηηο δνθηκαζίεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο, φηαλ δέρζεθαλ 

ηελ ππνβνήζεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα ζε θάπνηεο απφ ηηο δνθηκαζίεο, φηαλ 

επαλέιαβαλ ηε δνθηκαζία, έδεηρλαλ λα θαηαλφεζαλ ηε ζρέζε αλαινγίαο ησλ ξάβδσλ 

θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζηε ζρέζε (Δ) ζηηο επφκελεο δνθηκαζίεο πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ, ρσξίο φκσο ε εζηίαζε λα είλαη άκεζε θαη απζφξκεηε, δηφηη πξνέθπςε 

έπεηηα απφ θαζνδήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο, σο κηα κνξθή ππνβνήζεζεο (πίλαθαο 5). 

Απηή ε νκάδα απαληήζεσλ δίλεη κηα θαηεγνξία λεπίσλ, πνπ δχλαηαη λα εκθαλίζεη 

ηελ απζφξκεηε ηάζε εζηίαζεο ζηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο, έπεηηα απφ κηα 

κνξθή άηππεο δηδαζθαιίαο, ζηελ παξνχζα κειέηε, ππνβνήζεζεο.  

Αθφκε, ε παξαπάλσ θαηεγνξία «Δ κε ππνβνήζεζε», δίλεη ηελ πιεξνθνξία 

πσο ε ΑΔ είλαη κηα ηάζε πνπ κπνξεί λα εληαρζεί δηδαθηηθά ζην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα εληζρπζεί ήδε απφ ηε λεπηαθή ειηθία, ελδπλακψλνληαο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αιιαγήο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

κεηέπεηηα θαηαλφεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ, φπσο είλαη ηα θιάζκαηα ζην δεκνηηθφ 

(McMullen, et al, 2017·Stafylidou & Vosniadou, 2004). 

Οινθιεξψλνληαο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θάλεθε φηη ην 

Δξσηεκαηνιφγην «Αξηζκεηηθό Σεζη», αληαπνθξηλφηαλ ζην βαζκφ θαηαλφεζεο θαη 

δπζθνιίαο ησλ λεπίσλ. πλνιηθά ζπγθέληξσζε πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη 

ζεηηθήο αληαπφθξηζεο απφ ηα λήπηα, θζάλνληαο ζην 86,49%, ελψ ηα λήπηα δελ 

παξνπζίαζαλ θάπνηα ηδηαίηεξε δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ δνθηκαζηψλ, απαληψληαο 

ηθαλνπνηεηηθά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δνθηκαζίεο (πρ.: «-Θπκάζαη ηα μπιάθηα πνπ είρα ζην 

ηξαπέδη; -ε..., μέξσ! Με κνπ ην μαλαπείο...», ή «Σν βξήθα!», ή «Χκ…, πάιη ην ίδην;! 

Καιά! Δύθνιν!» θ.α.). 

Δπίζεο, θαη ηα δχν πεηξάκαηα, θάλεθε φηη αληαπνθξηλφηαλ ζηε λεπηαθή 

ειηθία θαη ην λνεηηθφ επίπεδν θαηαλφεζεο θαη δπζθνιίαο ησλ λεπίσλ. ην πείξακα 

κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο», ζην νπνίν κειεηήζεθε ε AΔ, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο, ην 69,64% ησλ λεπίσλ, ζπγθέληξσζε πςειφ πνζνζηφ απαληήζεσλ ΑΔ, 

ελψ κφιηο ην 30,36% ηνπ δείγκαηνο, θάλεθε φηη δπζθνιεχηεθε λα θαηαλνήζεη ην 

δεηνχκελν ησλ δνθηκαζηψλ θαη γηα ην ιφγν, απηφ ην πνζνζηφ λεπίσλ, ρξεηάζζεθε 

πεξαηηέξσ ππνβνεζεηηθή ελίζρπζε απφ ηελ εξεπλήηξηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο. ην δεχηεξν, «Πείξακα κε Ψσκηά», ην νπνίν κειεηνχζε ηελ ΑΔΑ, νη 

κηθξνί καζεηέο ζπγθέληξσζαλ επίζεο πςειφ ζπλνιηθφ πνζνζηφ απαληήζεσλ ΑΔΑ, 
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ζηα 78,10%, δειψλνληαο, πσο ν βαζκφο δπζθνιίαο ήηαλ ζηαζκηζκέλνο ζηελ ειηθία 

θαη ην λνεηηθφ επίπεδν ησλ λεπίσλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλνπλ θαη πξνεγνχκελεο 

κειέηεο πνπ ην είραλ ρξεζηκνπνηήζεη (Hannula-Sormunen & Lehtinen, 2005, 2013, 

McMullen, 2014).  

Οινθιεξψλνληαο, απηφ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο ζχκθσλα κε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, αιιά θαη ηεο παξνχζεο, παξαηεξείηαη πσο ε απζφξκεηε 

εζηίαζε ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο, κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία. Μέζα απφ θαηάιιεια εξγαιεία θαη θαηαζηάζεηο ηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ 

κε ηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο θαη ελδερνκέλσο, απηή ε εμνηθείσζε λα εληζρχζεη 

ηελ ηάζε ηνπο λα ηηο παξαηεξνχλ απζφξκεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε καζεκαηηθή 

δηδαζθαιία ζα επεθηείλεη ην εχξνο ηεο θαη ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ δελ 

ζα πεξηνξίδεηαη ζε κηα απιή γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αξηζκψλ, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν, ζα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο αληίιεςεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ θαη αξγφηεξα ηελ θαηαλφεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ.   

.    



[90] 

 

 

2. Περιοριςμοί και Περαιτέρω Έρευνα 

 

 

Η επ ιστήμη ε ί να ι  δεδομένα.  Ακρ ιβώς όπως τα σπ ίτ ια  χτ ί ζοντα ι  με  τούβλα,  έτσι  κα ι  η  

επιστήμη χτ ί ζετα ι  με  δεδομένα.  Αλλά όπως έ νας σωρός  τούβλα δεν κάνε ι  ένα σπίτ ι ,   

έτσι  και  μ ια  συλλογή δεδομένων δεν ε ίναι  απαραίτ ητα επ ιστήμη.  

Ανρί Πουανκαρέ, 1854-1912,  

(Γάλλος μαθηματικός) 
 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ησλ δχν πξψηκσλ πξνγλσζηηθψλ 

παξαγφλησλ, ηεο απζφξκεηεο ηάζεο εζηίαζεο ζηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο (ΑΔ) 

θαη ζηελ αξηζκεηηθφηεηα (ΑΔΑ). Δίλαη δχν ηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ θαη λα 

πξνηαζνχλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Σν γεγνλφο φηη δελ είλαη αθφκε αξθεηά γλσζηέο 

θαη αμηνπνηήζηκεο ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά θαη παλεπηζηεκηαθά πεξηβάιινληα, 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη εθαξκνγή εηδηθψλ 

επηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ κε θχξην ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ξεηψλ αξηζκψλ ζην δεκνηηθφ θαη 

αξγφηεξα ζην γπκλάζην. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο έγηλε κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλεμάξηεηε κειέηε ησλ δχν ηάζεσλ, σζηφζν, 

έλα κεηνλέθηεκα είλαη φηη ην δείγκα είλαη κηθξφ, κφιηο είθνζη λήπηα. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ζε επφκελε έξεπλα ζα ήηαλ θαιχηεξα λα εθαξκνζζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα γηα 

λα είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Αθφκε, ην πείξακα κε ηηο «Ξύιηλεο Ράβδνπο» είλαη έλα θαηλνχξγην πείξακα 

πνπ εθαξκφζζεθε πξψηε θνξά ζηελ παξνχζα έξεπλα. Λφγσ ηεο κε επαξθήο 

πνζφηεηαο δεδνκέλσλ θξίλεηαη απαξαίηεην ε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ πεηξακάησλ. 

Ζ επαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, εληζρχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην 

βαζκφ εγθπξφηεηαο ηεο παξνχζεο κειέηεο.  
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Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε ρξήζε θαη εθαξκνγή ηνπ Αξηζκεηηθνχ 

Σεζη ζηελ αξρή ηεο πεηξακαηηθή δηαδηθαζίαο, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε ζθέςε 

ησλ παηδηψλ θαη λα αληηιεθζνχλ φηη ηα «παηρλίδηα» πνπ ζα παίμνπλ ζηε ζπλέρεηα, 

έρνπλ ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά, θη άξα ζηελ πεξίπησζε απηή ε ηάζε πνπ ζα 

εκθάληδαλ ζηα έξγα (ΑΔΑ θαη ΑΔ) δε ζα ήηαλ απζφξκεηε, αιιά θαζνδεγνχκελε. 

Πάξαπηα, ην Αξηζκεηηθφ Σεζη, εθαξκφζζεθε πξψην, σο έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν 

ειέγρνπ ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ λεπίσλ, ην νπνίν πξνζέθεξε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο αιιά θαη 

πσο απηέο ζπλδένληαη κε ηηο δχν ηάζεηο. Χζηφζν, ζε κηα κειινληηθή ελδερφκελε 

έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε ν παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο, πξνο κηα 

εγθπξφηεξε δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο.  

Σέινο, ζε κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε επίζεο, λα ιεθζεί ην παξαθάησ 

δήηεκα. Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηελ επηινγή ησλ πεηξακάησλ 

ΑΔΑ (πβ. Πείξακα κε Φσκηά) θαη ΑΔ (πβ. Πείξακα κε Ξχιηλεο Ράβδνπο), γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ δχν ηάζεσλ ρσξηζηά, ζα κπνξνχζε λα επηιερζεί θαη λα εθαξκνζζεί σο 

πείξακα ΑΔΑ, έλα πείξακα πνπ λα ειέγρεη κφλν ηελ αξηζκεηηθφηεηα, θαη φρη θαη ηε 

ζρέζε, φπσο ζπλέβε κε ην πείξακα ΑΔ. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην «Πείξακα κε ηα Φσκηά», κπνξεί λα θέξνπλ δχν εξκελείεο, αιιά επεηδή ε 

εξκελεία ηεο εθάζηνηε απάληεζεο – δξάζεο ησλ λεπίσλ είλαη μεθάζαξε, πξνζθέξεη 

έγθπξα απνηειέζκαηα ΑΔΑ. Χζηφζν, κεζνδνινγηθά θαη επηζηεκνληθά, ζα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν δενληνινγηθφ λα εθαξκνζζεί έλα πείξακα φπνπ λα ππάξρεη κφλν 

αξηζκεηηθφηεηα, φπσο ζην πείξακα κε ηηο ξάβδνπο, φπνπ ππήξρε κφλν ζρέζε.  

Δληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαη σο έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε: 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα επαλαιεθζνχλ ζην 

ίδην δείγκα, κεηά απφ 3-4 ρξφληα – φηαλ ζα είλαη ζηελ ηξίηε δεκνηηθνχ θαη ζχκθσλα 

κε ηε δηδαθηέα χιε ζα δηδάζθνληαη ξεηνχο αξηζκνχο, φπσο θιάζκαηα – αληίζηνηρα 

πεηξάκαηα πνπ ζα κειεηνχλ ηηο δχν ηάζεηο, ψζηε λα ζπγθξηζνχλ κε αληίζηνηρεο 

κειέηεο πνπ ην έρνπλ θάλεη απηφ, φπσο νη McMullen, Hannula-Sormunen θαη 

Lehtinen (2015). Γειαδή, λα ειέγμνπκε αλ θαη θαηά πφζν ηα λήπηα πνπ παξνπζίαζαλ 

ηελ ΑΔ ζην λεπηαγσγείν, ζα εκθαλίζνπλ ζην δεκνηηθφ κεγαιχηεξε επθνιία ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο 

ζρέζεηο επαιεζεχνληαο δεδνκέλα απφ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία. Δλψ παξάιιεια, ζα 
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ζπγθξίλνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ λεπίσλ πνπ δελ είραλ εκθάληζαλ ηελ ΑΔ θαηά ηε 

λεπηαθή ειηθία.  

Δπίζεο, ζε επφκελε έξεπλα πνπ ζα εθαξκνζζεί ην πείξακα κε ηηο Ξχιηλεο 

Ράβδνπο, ζα κπνξνχζαλ λα αθαηξεζνχλ κία ή δχν απφ ηηο έμη ελαιιαθηηθέο επηινγέο, 

κεηψλνληαο ελδερνκέλσο ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ λεπίσλ ή πεξηνξίδνληαο ηηο 

πεξηπηψζεηο παξέκβαζεο ηεο εξεπλήηξηαο.  

Δπηπιένλ, ζα άμηδε ζε επφκελε έξεπλα λα κειεηεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο 

απάληεζεο ησλ λεπίσλ θαη αλ θαη θαηά πφζν ζπλδένληαη κε ηελ ΑΔ. Αλ δειαδή, ην 

γεγνλφο φηη θάπνηα λήπηα παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε, λα απαξηζκνχλ λνεξά ή λα 

ππνινγίδνπλ λνεξά πνζνηηθά ζχλνια ρσξίο αληηθείκελα, ζπλδέεηαη κε ηελ απζφξκεηε 

ηάζε εζηίαζεο ζηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο. 

Αθφκε, ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη λα εληαρζνχλ ζηα πιαίζηα 

ηεο βαζηθήο ηεηαξηνεηνχο θνίηεζεο. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή, ηα Μαζεκαηηθά θαη ε 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ δε ζα απνηεινχλ κφλν έλα αληηθείκελν δηδαζθαιίαο αιιά θαη 

έξεπλαο γηα ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Θα δηεπξχλνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο 

πεδίν φζσλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηηο πνηθίιεο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ε γλψζε ηνπ αξηζκνχ θη φρη κφλν ν αξηζκφο θαζ’ απηφο, εληζρχνληαο ηε 

δηδαθηηθή πξάμε κειινληηθά.  

Έπεηηα, ζηεξηδφκελνη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έδσζαλ νη ππνβνεζεηηθέο 

παξεκβάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο, ζα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε επφκελε 

έξεπλα, λα δεκηνπξγεζνχλ δχν εξεπλεηηθά πεδία, ζηα νπνία ζα εθαξκνζζνχλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα δχν ζπζηεκαηηθέο παξεκβαηηθέο δηδαζθαιίεο. Πην 

εηδηθά, λα δεκηνπξγεζνχλ δχν ηζνκεξήο νκάδεο λεπίσλ. Ζ πξψηε νκάδα ζα δερζεί 

κηα κνξθή εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ νπνία ηα λήπηα ζα 

αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ ζην ρψξν θαη ζε ζχλνια δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκέλσλ κέζα απφ ηελ εμάζθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηίκεζε 

απιψλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ ζρέζεσλ κε παηγληψδε ραξαθηήξα. Δλψ, ζηε δεχηεξε 

νκάδα, ηα λήπηα ζα ιακβάλνπλ ηελ ηππηθή κνξθή εθπαίδεπζεο, φπσο απηή 

εθαξκφδεηαη ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία θαη θαηαγξάθεηαη ζην ΓΔΔΠ ηνπ 2003, 

δειαδή, κεηαμχ άιισλ, ζηελ απιή αλαγλψξηζε, θαηακέηξεζε θαη γξαθή απφ ην 0 σο 
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ην 10, δίλνληαο ειάρηζηα εξεζίζκαηα ζε έλλνηεο φπσο κηζό, νιόθιεξν, θιάζκαηα θ.α. 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ. – Π.Η., 2003).  

Μεηά ην πέξαο ηεο εξεπλεηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζα έρνπλ δερζεί ηα λήπηα, ζα 

εθαξκνζζνχλ πεηξάκαηα ειέγρνπ ηεο ΑΔ θαη ΑΔΑ, ίδηα θαη ζηηο δχν νκάδεο, ψζηε 

λα εθηηκεζεί αλ ηειηθά ηα λήπηα ηεο πξψηεο νκάδαο εκθάληζαλ ηελ ΑΔ ζε ζρέζε κε 

ηα λήπηα ηεο δεχηεξεο νκάδαο πνπ δε δέρζεθαλ αλάινγε εθπαίδεπζε. Αθφκε, κέζα 

απφ ηελ παξαπάλσ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα δηαπηζησζεί αλ ε ΑΔ κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί ήδε απφ ην λεπηαγσγείν, σο έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο 

έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ ζηνλ θφζκν ησλ καζεκαηηθψλ. 

Οινθιεξψλνληαο, δελ ζα ήηαλ δφθηκν ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα λα 

γεληθεπηνχλ, θαζψο ε παξνχζα εξγαζία είλαη κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ αθνξά 

έλα πεξηνξηζκέλν δείγκα θαη  ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη λα 

επηβεβαησζνχλ  θη απφ άιιεο  έξεπλεο πνπ ζα εθαξκφζνπλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.  

Παξφια απηά, ε παξνχζα κειέηε δίλεη αθνξκέο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

ησλ δχν ηάζεσλ, ηφζν ρσξηζηά ηελ θάζε κηα, φζν θαη κεηαμχ ηνπο, ελψ ζα ήηαλ 

σθέιηκν λα επαιεζεχνπλ κε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζπγθξίλνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

πξνο κηα θαιχηεξε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. 
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Πίλαθαο 1. ΑΔ – Αξηζκεηηθφ Σεζη 

 

 

 

 

Φφξκα ζπκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ: Αξηζκεηηθφ Σεζη  

Ολνκαηεπψλπκν  

Ζιηθία  

Σάμε  

Ζκεξνκελία  

εκεηψζεηο  

Δξσηήζεηο Απαλη. 

1. Γεο πξνζεθηηθά. Δδψ είλαη ηξεηο θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ απφ ην θνπηί. 

Καη κεηά ζα βάισ αθφκα ηξεηο εθεί. Πφζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη θάησ απφ 

ην θνπηί ηψξα; 

 

2. Γεο πξνζεθηηθά. Δδψ είλαη ηέζζεξηο θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ απφ ην 

θνπηί. Καη κεηά ζα βάισ αθφκα ηξεηο εθεί. Πφζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη θάησ 

απφ ην θνπηί ηψξα; 

 

3. Γεο πξνζεθηηθά. Δδψ είλαη έμη θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ απφ ην θνπηί. 

Καη κεηά ζα βάισ αθφκα ηέζζεξηο εθεί. Πφζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη θάησ 

απφ ην θνπηί ηψξα; 

 

4. Γεο πξνζεθηηθά. Δδώ είλαη νθηώ θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ από ην θνπηί. 

Καη κεηά ζα βάισ αθόκα έμη εθεί. Πόζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη θάησ από ην 

θνπηί ηώξα; 

 

5. Γεο πξνζεθηηθά. Δδψ είλαη ηξεηο θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ απφ ην θνπηί. 

Καη κεηά ζα πάξσ κηα απφ κέζα. Πφζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη θάησ απφ ην 

θνπηί ηψξα; 

 

6. Γεο πξνζεθηηθά. Δδψ είλαη έμη θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ απφ ην θνπηί. 

Καη κεηά ζα πάξσ ηξεηο απφ κέζα. Πφζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη θάησ απφ ην 

θνπηί ηψξα; 

 

7. Γεο πξνζεθηηθά. Δδψ είλαη ελλέα θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ απφ ην θνπηί. 

Καη κεηά ζα πάξσ ηέζζεξηο απφ κέζα. Πφζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη θάησ απφ 

ην θνπηί ηψξα; 

 

8. Γεο πξνζεθηηθά. Δδψ είλαη δεθαηξείο θαξακέιεο. Θα ηηο βάισ θάησ απφ ην 

θνπηί. Καη κεηά ζα πάξσ πέληε απφ κέζα. Πφζεο θαξακέιεο βξίζθνληαη θάησ 

απφ ην θνπηί ηψξα; 
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Φφξκα ζπκπιήξσζεο ΑΔ – Έξγν 1 «Ξχιηλεο Ράβδνη» 

Γνθηκέο Παηδί:  

Γνθηκή 1 (2:1, 

θίηξηλεο ξάβδνη) 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 2 (1:3, ξνδ 

ξάβδνη) 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 3 (1:2, 

πνξηνθαιί ξάβδνη) 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 4 (3:1 κπιε 

αλήζπρεο ξάβδνη) 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 5 (2:1, 

θίηξηλεο ιππεκέλεο 

ξάβδνη) 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 6 (1:3, κνβ  

ξάβδνη, πνπ 

θνξντδεύνπλ)  

FrekTrekDrek 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 7 (1:2, 

πξάζηλεο ξάβδνη) 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 8 (3:1 

έληνλεο πνξηνθαιί 

ξάβδνη, πνπ 

ρακνγεινύλ) 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Πίλαθαο 2.Φφξκα Απαληήζεσλ γηα ην Έξγν 1 – ΑΔ,  

Απζφξκεηε εζηίαζε ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο 
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Φφξκα ζπκπιήξσζεοΑΔΑ – Έξγν 2
ν
 «Γνθηκαζία κε Φσκηά» 

Γνθηκέο Παηδί:  

Γνθηκή 1 (1:2) 

2 απφηα 4 

θνκκάηηα 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 2 (1:3) 

2 απφ ηα έμη 

θνκκάηηα 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 3 (1:2) 

3 απφ ηα 6 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Γνθηκή 4 (2:3) 

4 απφ ηα 6 

Δπηινγή:  

Αηηηνιφγεζε: 

ρφιηα:  

Πίλαθαο 3.Φφξκα Απαληήζεσλ γηα ην Έξγν 2 – ΑΔΑ,  

Απζφξκεηε εζηίαζε ζηελ αξηζκεηηθφηεηα 
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2. Απαντήςεισ δείγματοσ. υγκεντρωτικοί πίνακεσ 

ερωτηματολογίων ανά νήπιο και ανά ερώτηςη 
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 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ – ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟ ΣΔΣ 

 

 

 

 

 

Απνθξίζεηο λεπίσλ ζην Δξσηεκαηνιφγην «Αξηζκεηηθφ Σεζη» 

Δξσηήζεηο   Δξ. 1 Δξ. 2 Δξ. 3 Δξ. 4 Δξ. 5 Δξ. 6 Δξ. 7 Δξ. 8 
χλνιν 

ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 

αλά παηδί 

Αξηζκεηηθή 

ζρέζε  
3+3 4+3 6+4 8+6 3-1 6-3 9-4 13-5 

Γείγκα 

Α1 6 7 Γ.Α. Γ.Α. 2 Γ.Α. Γ.Α. Γ.Α. 3/8 

Κ2 6 7 10 14 2 3 5 4 7/8 

Κ3 6 7 10 13 2 3 5 8 7/8 

Α4 6 7 10 14 2 3 5 9 7/8 

Κ5 6 7 10 14 2 3 5 8 8/8 

Κ6 6 7 9 16 2 3 5 8 6/8 

Κ7 6 7 9 11 2 3 4 8 5/8 

Κ8 6 7 9 14 2 3 5 8 7/8 

Κ9 6 7 10 10 2 3 6 7 5/8 

Α10 6 7 10 15 2 3 5 8 7/8 

Κ11 6 7 10 13 2 3 5 Γ.Α. 6/8 

Α12 6 7 10 12 2 3 5 9 6/8 

Α13 6 7 10 9 2 3 5 8 7/8 

Κ14 6 7 10 15 2 3 5 8 7/8 

Α15 6 7 10 14 2 3 5 8 8/8 

Κ16 6 7 10 15 2 3 5 9 6/8 

Κ17 6 7 10 14 2 3 5 8 8/8 

Α18  6 6 10 14 2 3 5 8 7/8 

Α19 6 7 10 14 2 3 5 8 8/8 

Κ20  6 7 10 14 2 3 5 8 8/8 

χλνιν 

ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 

αλά εξψηεζε 

20/ 

20 

19/ 

20 

16/ 

20 

8/ 

20 

20/ 

20 

20/ 

20 

18/ 

20 

14/ 

20 

 

Πίλαθαο 1. Απνθξίζεηο λεπίσλεξσηεκαηνινγίνπ (Γ.Α.: Γελ Απάληεζε) 
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 Πείξακα ΑΔ «Ξύλινες Ράβδοι» 

 

Γνθηκέο 

 

πρλφηεηα εκθάληζεο ΑΔ 

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

ΑΔ 

Δ  

κε 

θαζν 

δήγε 

ζε 

Πνζνηηθή  ζρέζε 
2:1 

9-18 

1:3 

27-9 

1:2 

28-14 

3:1 

10-30 

2:1 

10-20 

1:3 

30-10 

1:2 

30-15 

3:1 

7-21 

Γείγκα 

Α1 18 21 21 20 20 10 10 21 3 2 

Κ2 18 9 14 30 20 10 28 21 5 3 

Κ3 18 9 14 30 20 10 15 21 6 2 

Α4 18 9 14 30 20 10 Γ.Α. 32 4 4 

Κ5 18 9 14 Γ.Α. 20 10 15 21 4 4 

Κ6 27 9 14 18 30 10 15 21 3 5 

Κ7 12 25 9 30 12 10 28 21 3 5 

Κ8 18 9 9 30 20 10 23 9 5 3 

Κ9 18 9 14 30 20 10 25 21 5 3 

Α10 18 9 14 20 20 10 15 21 7 1 

Κ11 18 9 14 30 20 10 15 21 6 2 

Α12 18 25 14 30 32 10 15 21 5 3 

Α13 18 Γ.Α. Γ.Α. Γ.Α. 20 6 15 21 4 4 

Κ14 18 9 14 30 30 20 15 21 5 3 

Α15 18 21 21 30 30 10 15 32 4 4 

Κ16 18 9 14 Γ.Α. 30 21 15 21 6 2 

Κ17 32 9 14 30 20 21 15 21 5 3 

Α18  18 9 14 30 20 10 15 21 5 3 

Α19 18 9 14 30 20 10 25 21 7 1 

Κ20  Γ.Α. 25 Γ.Α. Γ.Α. 30 10 28 Γ.Α. 1 7 

χλνιν ζσζηψλ 

απαληήζεσλ αλά 

εξψηεζε 

16/ 

20 

13/ 

20 

14/ 

20 

13/ 

20 

13/ 

20 

16/ 

20 

12/ 

20 

16/ 

20 
 

Πίλαθαο 2. πρλφηεηα εκθάληζεο ΑΔ ζην πείξακα Ξύιηλεο Ράβδνη (:Απζόξκεηε 

Δζηίαζε, Με Καζνδήγεζε, Γ.Α.: Γελ Απάληεζε)  
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 Πείξακα ΑΔΑ «Πείραμα με Ψωμιά» 

 

 πρλφηεηα εκθάληζεο ΑΔΑ  

Γνθηκέο  Γνθ. 1 Γνθ.  2 Γνθ.  3 Γνθ.  4 
Γηαρσξηζκφο 

Απαληήζεσλ 

Αξηζκεηηθή 

ζρέζε  

 [1:2] 

R: 2→1 

P: 4→x; 

 [1:3] 

R: 6→2 

P: 3→x; 

 [1:2] 

R: 6→3 

P: 4→x; 

 [2:3] 

R: 3→2 

P: 6→x; ΑΔΑ ΑΔ 
κε-

ΑΔΑ 

Γείγκα 

Α1 ΑΔΑ 1 ΑΔ 1 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 3 1 - 

Κ2 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΜΖ-ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 3 - 1 

Κ3 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Α4 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Κ5 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔ 2 ΑΔΑ 2 3 1 - 

Κ6 ΑΔΑ 1 ΑΔ 1 ΜΖ-ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 2 1 1 

Κ7 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΜΖ-ΑΔΑ 0 3 0 1 

Κ8 ΑΔ 2 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 3 1 - 

Κ9 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔ 2 ΑΔΑ 2 3 1 - 

Α10 ΑΔ 2 ΑΔ 1 ΑΔ 2 ΑΔ 4 - 4 - 

Κ11 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Α12 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Α13 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Κ14 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Α15 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Κ16 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Κ17 ΑΔΑ 1 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

Α18  ΑΔ 2 ΑΔΑ 2 ΑΔ 2 ΑΔΑ 2 2 2 - 

Α19 ΑΔ 2 ΑΔΑ 2 ΑΔ 2 ΑΔ 4 1 3 - 

Κ20  ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 2 ΑΔΑ 3 ΑΔΑ 2 4 - - 

χλνιν 

ΑΔΑ 

απαληή 

ζεσλ αλά 

δνθηκή 

16/20 17/20 13/20 17/20 

 

Πίλαθαο 3. πρλφηεηα εκθάληζεο ΑΔΑ ζην «Πείξακα κε Ψσκηά» 
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