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1. Περίληψη 

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο γυμνάσιο επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή 

διαδικασιών, μέσω των οποίων προκύπτουν ακριβή αποτελέσματα. Αυτή η προσέγγιση 

περιθωριοποιεί την εκτίμηση, η οποία αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις δεξιότητες στα 

Μαθηματικά, καθώς συμβάλλει με πολλαπλούς τρόπους στην εδραίωση και προώθηση της 

μαθηματικής σκέψης. Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην υπολογιστική 

εκτίμηση, για την οποία η έρευνα εντοπίζει σειρά χαρακτηριστικών, όπως το ρεπερτόριο των 

στρατηγικών, η ευελιξία στη χρήση των στρατηγικών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του 

προβλήματος, οι παράγοντες που κάνουν μία στρατηγική πιο δημοφιλή από άλλες και οι 

ιδιότητες των καλών εκτιμητών.  

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει με τη μέθοδο IHMCES τις μεταβολές 

που επιφέρει μία διδακτική παρέμβαση στις επιλογές στρατηγικών υπολογιστικής εκτίμησης, 

τα προφίλ και την ευελιξία μαθητών δευτέρας γυμνασίου σε προβλήματα με ρητούς, με 

διαφορετικές πράξεις και διαφορετικές εκφορές. Αρχικά οι μαθητές απάντησαν σε εννέα 

προβλήματα χωρίς να έχει προηγηθεί καμία προετοιμασία όσον αφορά τις στρατηγικές 

υπολογιστικής εκτίμησης. Μετά μια περίοδο εικοσιπέντε εβδομάδων, κατά τη διάρκεια των 

οποίων οι μαθητές συζήτησαν και προβληματίστηκαν πάνω στις απαντήσεις σε παρόμοια 

προβλήματα, ακολούθησε μια νέα δοκιμασία με εννέα προβλήματα, ώστε να δημιουργηθεί 

μία βάση δεδομένων για την μελέτη της εξέλιξης των μαθητών στο συγκεκριμένο τομέα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η διδακτική παρέμβαση βελτιώνει 

συνολικά τις επιδόσεις στην υπολογιστική εκτίμηση. 

Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην 

ικανότητα μαθητών να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές εκτίμησης για τον υπολογισμό 

αποτελεσμάτων σε διάφορα προβλήματα. Οι περισσότεροι μαθητές είχαν μία θετική πορεία 

ως προς την εξέλιξη των προφίλ τους μεταξύ pre-test και post-test  

 

Λέξεις – κλειδιά : Εκτίμηση, νοεροί υπολογισμοί, αίσθηση αριθμού, ευελιξία, στρατηγικές 

εκτίμησης, διδασκαλία της εκτίμησης, προφίλ εκτιμητών. 
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Summary 

The teaching of Mathematics in second grade education in mostly focused in applying 

procedures through which exact results are arrived. This approach marginalizes estimation 

which is one of the basic skills in Mathematics, as it contributes in multiple ways in the 

founding and promotion of mathematical thinking. The present study focuses on 

computational estimation for which research traces a series of characteristics, such as range 

of strategies, flexibility in strategy use depending on the problem peculiarities, factors that 

make a strategy more popular than others and the properties of good estimators. 

The main purpose of the study is to examine through the IHMCES method the 

changes brought about by a teaching intervention in the choice of strategies for computational 

estimation, the profiles and the flexibility demonstrated by 8th grade students in solving 

problems with rational numbers with multiple arithmetic operations and multiple wordings. 

Initially, students answered in nine problems without having any preparation regarding 

computational estimation strategies. After a twenty-five week period, during which the 

students discussed and considered answers in similar problems, a similar test with nine 

problems followed, in order to create a data base regarding student development in this 

specific area. The study results supported the hypothesis that the teaching intervention 

improves overall the performance in computational estimation. The general research 

conclusion was that a significant improvement was detected in the student’s ability to use 

estimation strategies for calculating results in various problems. Most students displayed a 

positive trajectory from pre-test to post-test regarding their profile development. 

 

Keywords : estimation, mental calculations, number sense, flexibility, estimation strategies, 

estimation instruction, estimator profile. 
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2. Εισαγωγή 

Η εκτίμηση είναι μία δραστηριότητα που χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο, από ό,τι ο 

ακριβής υπολογισμός στην καθημερινή ζωή. Παρόλα αυτά, επειδή δεν διδάσκεται στα 

σχολεία, οι περισσότεροι άνθρωποι βασίζονται σε τεχνικές που οι ίδιοι έχουν διαμορφώσει 

σύμφωνα με το περιβάλλον και τις γνώσεις τους και έτσι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν 

την κατάλληλη στρατηγική που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση. Η καλλιέργεια μιας τέτοιας 

δεξιότητας θα καθιστούσε την εκτίμηση μία πολύ πιο εύκολη και αξιόπιστη διαδικασία και το 

αποτέλεσμα παρόμοιων υπολογισμών θα βρισκόταν πολύ πιο κοντά στον ακριβή 

υπολογισμό. 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εκτίμηση συνδέεται με βασικές ικανότητες στα 

μαθηματικά όπως με την αίσθηση του αριθμού, την ευελιξία στην χρήση κατάλληλων 

τεχνικών και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάγοντας έτσι την εκτίμηση σε ένα 

σημαντικό παράγοντα σχετικό με την ικανότητα για τη μαθηματική σκέψη, καθώς η 

εκτίμηση δεν βασίζεται στην τυφλή εφαρμογή κανόνων και τύπων για την επίλυση ενός 

προβλήματος. Έτσι συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων κατ’ 

επέκταση και στη ζωή, γεγονός που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους στόχους της 

εκπαίδευσης των μαθηματικών. 

Ακόμη και σήμερα που οι δυνατότητες των υπολογιστικών μηχανών επιτρέπουν να 

γίνονται πράξεις και υπολογισμοί με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, η ικανότητα εκτίμησης 

ενός καλού εκτιμητή θα τον βοηθήσει να αντιληφθεί κάποιο λάθος που πιθανόν έχει γίνει 

στην πληκτρολόγηση των δεδομένων, στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός ενός ηλεκτρονικού 

ή άλλου υπολογιστή ή ενός κινητού τηλεφώνου. 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις άλλωστε, κατά τις οποίες η ακρίβεια στο αποτέλεσμα ενός 

υπολογισμού δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ή ακόμη μπορεί και να δυσχεράνει την εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων. Για παράδειγμα είναι πολύ πιο χρήσιμο σε κάποιον να γνωρίζει 

περίπου πόσος χρόνος χρειάζεται για να διεκπεραιώσει κάποιες εργασίες, από το να γνωρίζει 

με ακρίβεια δευτερολέπτων την αντίστοιχη πληροφορία. Μία άλλη σημαντική παράμετρος 

που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο λιγότερος χρόνος που απαιτείται για να κάνει 

κάποιος μία έγκυρη εκτίμηση, σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο που απαιτείται για να 

ολοκληρώσει τον ακριβή υπολογισμό. 

Η σημασία της εκτίμησης στα μαθηματικά είναι αναμφισβήτητη. Όπως αναφέρεται στο 

National Council of supervisors of mathematics (1977), αποδίδεται κεντρική σημασία στις 

ικανότητες που έχουν σχέση με την εκτίμηση και την προσέγγιση καθώς και στην 
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επαγρύπνηση, έχοντας ως αξιολογική βάση την λογικότητα των αποτελεσμάτων των 

διαφόρων πράξεων. 

Στο NCTM (National Council of Teachers of Mathematics 1989; 2000) η υπολογιστική 

εκτίμηση έχει πάντοτε κυρίαρχη θέση καθώς, όπως αναφέρεται, σε πολλές περιστάσεις στην 

καθημερινή ζωή είναι αδύνατη η χρήση κάποιου εργαλείου μέτρησης όπως και του 

υπολογισμού με τη χρήση χαρτιού και μολυβιού, οπότε η υπολογιστική εκτίμηση μπορεί να 

προσφέρει τον τρόπο για τον προσδιορισμό μιας αποδεκτής απάντησης και τον έλεγχο του 

κατά πόσο μία απάντηση είναι αποδεκτή με πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο απ’ ό,τι ο 

ακριβής υπολογισμός. 

Παρά την αναμφισβήτητη σημασία της εκτίμησης στα μαθηματικά, όσο και στην 

καθημερινή ζωή, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε πολλές χώρες είτε δεν 

αναφέρονται καθόλου σε στρατηγικές εκτιμήσης, είτε κάνουν αποσπασματική αναφορά 

κάποιον μεθόδων. Στην ελληνική πραγματικότητα το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 

2003 προέβλεπε την εισαγωγή σε στρατηγικές εκτιμήσεις. Δυστυχώς αυτή η απόφαση στην 

πράξη δεν υλοποιήθηκε. 

Στις έρευνές τους οι Bana & Dolma, (2004), όπως και οι Reys, Reys, Nohda, & Ishida, 

(1991b) έχουν εντοπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όταν πρέπει να κάνουν 

εκτιμήσεις. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι μαθητές έχουν συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις όταν 

καλούνται να υπολογίσουν αποτελέσματα βάσει των αλγορίθμων που διδάσκονται στο 

σχολείο. Τονίζεται πως ο υπολογισμός βάσει αλγορίθμων δεν συνδυάζεται με την κατανόηση 

της λογικής του υπολογισμού όπως επίσης και ότι λόγω έλλειψης ικανότητας εκτίμησης οι 

μαθητές δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τη λογική της απάντησης τους. Μία ακόμη αρνητική 

επίπτωση της τυφλής εφαρμογής μαθηματικών κανόνων και τύπων είναι ότι οι μαθητές δεν 

είναι σε θέση να εξηγήσουν τους λόγους, για τους οποίους έκαναν αυτές τις πράξεις, και έτσι 

στερούνται της ευκαιρίας να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση στο συλλογισμό τους, στις 

ικανότητες και τις ιδέες τους. 
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3. Ορισμοί. 

Σύμφωνα με το λεξικό Γεωργίου Μπαμπινιώτη εκτίμηση είναι 1. Η αξιολόγηση 

(προσδιορισμός αξίας, τιμής) 2. Ο υπολογισμός (σε χρήμα) 3. Η υποκειμενική αξιολόγηση 

(μίας κατάστασης) 4. Ο προσδιορισμός της ποιότητας, το πόσο αξίζει (κανείς, κάτι). 

Σύμφωνα με το Cambridge dictionary, εκτίμηση (estimation) είναι 1. Η γνώμη για κάποιον η 

κάτι 2. Ένα μάντεμα η υπολογισμός σχετικά με το κόστος, μέγεθος, αξία ενός αντικειμένου 

3. Κρίση, γνώμη.  

Η εκτίμηση δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το αποτέλεσμα κάποιων πράξεων αλλά και 

με την ίδια την αντίληψη κάποιων μεγεθών. Για παράδειγμα, ενώ είναι σαφές πως ο αριθμός 

του τηλεφώνου δεν μπορεί να αποδοθεί κατ' εκτίμηση το πλήθος των κυττάρων που 

βρίσκεται στο ανθρώπινο σώμα είναι αριθμός που αποδίδεται με εκτίμηση όπως και πολλά 

άλλα μεγέθη που σχετίζονται με βάρος, απόσταση και γενικότερα με μετρήσεις. Για το λόγο 

αυτό, όπως αναφέρουν οι Booth & Siegler (2005,), δεν είναι εύκολο να δοθεί ένας αυστηρός 

ορισμός της εκτίμησης. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι από τους ερευνητές έχουν δοθεί 

διάφορες ερμηνείες για την έννοια της εκτίμησης. Ο Λεμονίδης (2013) αναφέρει πως η 

εκτίμηση είναι μία άτυπη μέτρηση που βασίζεται στην εμπειρία και τις γνώσεις των ατόμων 

και βοηθάει στην ανάπτυξη της σημασίας των αριθμών, των πράξεων και των ικανοτήτων 

του υπολογισμού, ενώ όπως αναφέρει ο Smart (1982, σελ.642) ως εκτίμηση μπορεί να 

θεωρηθεί μία απάντηση που μπορεί να είναι αριθμός ή μέγεθος, η οποία βρίσκεται τόσο 

κοντά στο ακριβές αποτέλεσμα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Οι 

Segovia & Castro (2009, σελ.4) θεωρούν ότι η εκτίμηση επιτυγχάνει την κρίση της αξίας του 

αποτελέσματος μιας πράξης ή την μέτρηση μιας ποσότητας βάσει των περιστάσεων στις 

οποίες βρίσκεται ο εκτιμητής ενώ σύμφωνα με τον Carpenter (1976) η εκτίμηση ως 

δεξιότητα σχετίζεται με την διαίσθηση που χαρακτηρίζει ένα άτομο, όταν χρησιμοποιεί τη 

διαδικασία της «δοκιμής και λάθους», σε αντιπαραβολή με την απλή εφαρμογή των βημάτων 

που καθορίζει ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος. Σύμφωνα με τους Siegler and Booth (2005, 

σελ.3) η εκτίμηση είναι μία διαδικασία μετατροπής μεταξύ εναλλακτικών ποσοτικών 

αναπαραστάσεων εκ των οποίων τουλάχιστον μία είναι ανακριβής. Η υπολογιστική εκτίμηση 

έχει ορισθεί από τους Reys, Rybolt, Bestgen Wyatt (1980) ως συνδυασμός-αλληλεπίδραση 

νοερού υπολογισμού, αίσθησης αριθμού, τεχνικών αριθμητικής δεξιότητας, 

συμπεριλαμβανομένων της στρογγυλοποίησης, της αξίας θέσης και λιγότερο ξεκάθαρων 

διαδικασιών όπως η νοερή επανόρθωση, που με ταχύτητα και συνέπεια παράγουν 

απαντήσεις που βρίσκονται κοντά σε ένα ορθά υπολογισμένο αποτέλεσμα, και θεωρείται μία 
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διαδικασία που γίνεται εσωτερικά, χωρίς την εξωτερική χρήση ενός υπολογιστικού ή 

καταγραφικού εργαλείου. Η MacLellan (2001, σελ.2) αναφέρει πως η Sowder (1988) θεωρεί 

την εκτίμηση σαν μια μέθοδο επίλυσης προβλημάτων που συνδυάζει νοερό υπολογισμό και 

στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, με σκοπό την εξεύρεση της τιμής που βρίσκεται πιο 

κοντά στην πραγματική τιμή, με αποτέλεσμα αντί για ακριβή υπολογισμό η προτεραιότητα 

στη διαδικασία να εστιάζεται στον εντοπισμό της απάντησης με βάση μία λογική εκτίμηση, 

που εκτυλίσσεται με ταχύτητα χωρίς τη χρήση χαρτιού και μολυβιού. 

Η έννοια του νοερού υπολογισμού (mental calculation) βρίσκεται πολύ κοντά στην 

έννοια της εκτίμησης. Διάφοροι ερευνητές έχουν εντοπίσει χαρακτηριστικά των νοερών 

υπολογισμών που συνδέονται στενά με την εκτίμηση. Όπως αναφέρουν οι Sowder (1992), 

Yang (1997) υπάρχει μια ιδιαίτερα δυνατή σχέση μεταξύ εκτίμησης και αίσθησης αριθμού 

ενώ, όπως αναφέρουν οι Reys et al (1984), oι νοεροί υπολογισμοί είναι αναπόσπαστα 

συνδεδεμένοι με την υπολογιστική εκτίμηση, καθώς και οι δύο διαδικασίες 

πραγματοποιούνται νοερά και προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών μεθόδων 

για τον προσδιορισμό της απάντησης. Επιπλέον και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την επαλήθευση των αποτελεσμάτων άλλων πηγών και εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά 

των αριθμών και τις σχέσεις μεταξύ τους για την ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία 

λύσης. Ωστόσο υπάρχουν και σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο, διότι αφενός οι νοεροί 

υπολογισμοί αποτελούν προϋπόθεση για να γίνει η υπολογιστική εκτίμηση και αφετέρου οι 

νοεροί υπολογισμοί καταλήγουν σε ακριβή απάντηση του αποτελέσματος. Επομένως οι 

νοεροί υπολογισμοί πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς σε 

αυτούς βασίζονται οι τεχνικές που είναι προαπαιτούμενες για την υπολογιστική εκτίμηση. Η 

εκτίμηση αποτελεί ουσιαστικά ένα νοερό υπολογισμό όπου οι αριθμοί έχουν τροποποιηθεί με 

σκοπό τη διευκόλυνση των πράξεων.  

Χαρακτηριστικό της έννοιας της εκτίμησης είναι η άμεση σχέση με την έννοια περίπου 

(about). Όπως αναφέρει ο Λεμονίδης (2013), η εκτίμηση περιγράφεται σαν ένας τρόπος για 

γρήγορο νοερό υπολογισμό αριθμητικών πράξεων χωρίς τη χρήση βοηθητικών εργαλείων. 

Σε πολλές περιπτώσεις συγχέεται ο όρος προσέγγιση με τον όρο εκτίμηση. Ενώ ο Smart 

(1982, σελ.642)  ορίζει την εκτίμηση σαν τη διαμόρφωση μιας προσεγγιστικής γνώμης 

σχετικά με ένα μέγεθος, ποσότητα η αριθμό που είναι επαρκώς ακριβής για έναν 

καθορισμένο σκοπό, ο Hall (1984) ισχυρίζεται πως η εκτίμηση και η προσέγγιση δεν είναι 

συνώνυμες, καθώς η εκτίμηση είναι συνήθως μία πνευματική άσκηση, ενώ η προσέγγιση 

συνήθως απαιτεί κάποιο είδος εργαλείου. Σύμφωνα με τον Λεμονίδη (2013), η προσέγγιση 

έχει σαν σημείο εκκίνησης αριθμητικά δεδομένα και παράγει αριθμούς, σε αντίθεση με την 
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εκτίμηση η οποία παράγει αριθμητικά αποτελέσματα από ένα πρόβλημα. Επιπλέον, η 

προσέγγιση χρησιμοποιείται κυρίως όταν δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί μία ακριβής μορφή 

ή ένας ακριβής αριθμός όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν μετρούμε μία συνεχή 

ποσότητα. Από τα παραπάνω προκύπτει πως στην περίπτωση που ο αριθμός π 

αντικαθίσταται από μία αριθμητική τιμή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε αριθμητικούς 

υπολογισμούς γίνεται προσέγγιση, ενώ όταν προτείνεται ο αριθμός 1600 σαν απάντηση στο 

γινόμενο 37Χ42 γίνεται εκτίμηση. 

Σημαντική έννοια που σχετίζεται με την εκτίμηση είναι και η αίσθηση του αριθμού 

(number sense). Ο Carpenter (1976) συμπέρανε ότι, προκειμένου να είναι οι μαθητές σε θέση 

να κάνουν καλές εκτιμήσεις, πρέπει να αναπτύξουν ένα ένστικτο, μία αίσθηση για ποσότητες 

που αντιπροσωπεύονται από αριθμούς και αυτό αναφέρεται πλέον σαν αίσθηση του αριθμού. 

Έτσι, σύμφωνα με την Sowder (1988) η αίσθηση του αριθμού ορίζεται σαν ένα διαισθητικό 

καλά οργανωμένο εννοιολογικό δίκτυο που προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα άτομο να 

συσχετίζει ιδιότητες αριθμών και πράξεων, ενώ οι McIntosh et al (1997) περιγράφουν την 

αίσθηση του αριθμού ως την γενική κατανόηση που διαθέτει ένα άτομο σχετικά με τους 

αριθμούς και τις πράξεις, καθώς και την ικανότητα και την προδιάθεση να χρησιμοποιήσει 

αυτή την κατανόηση με ευέλικτους τρόπους, προκειμένου να προβεί σε μαθηματικές κρίσεις 

και να αναπτύξει χρήσιμες και αποτελεσματικές στρατηγικές με σκοπό να διαχειριστεί 

αριθμητικές καταστάσεις. Ο Yang (2005) θεωρεί ότι η εκτίμηση αποτελεί μέρος της 

αίσθησης του αριθμού. 

Σύμφωνα με το National Council of Teachers of Mathematics (1989) η αίσθηση αριθμού 

εστιάζεται στην διαισθητική φύση που αναπτύσσει ένα άτομο για τους αριθμούς και 

συνδέεται με την ανάπτυξη συσχετισμών μεταξύ των αριθμών, την αντίληψη των σχέσεων 

μεταξύ των μεγεθών των αριθμών, την κατανόηση της έννοιας των αριθμών, την ανάπτυξη 

διαίσθησης για τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τον χειρισμό των αριθμών και την 

ανάπτυξη αναφορών στις μετρήσεις αντικειμένων. Οι τρόποι που εκδηλώνεται 

περιλαμβάνουν την ευέλικτη χρήση αριθμών κατά τη διάρκεια νοερών υπολογισμών και 

εκτιμήσεων, την κρίση σχετικά με το μέγεθος των αριθμών και τη λογική των 

αποτελεσμάτων, τη μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων και τη συσχέτιση 

αριθμών, συμβόλων και πράξεων που όλα προκύπτουν από τη διάθεση να γίνουν αντιληπτές 

αριθμητικές καταστάσεις. Οι Montague & vanGarderen (2003) αναφέρουν ότι η ικανότητα 

υπολογιστικής εκτίμησης σχετίζεται με την πρόσληψη της αίσθησης αριθμού, ενώ η 

Mildenhall (2011) θεωρεί ότι η υπολογιστική εκτίμηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

αίσθησης αριθμού.  
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Η ευελιξία είναι επίσης στενά συνδεδεμένη με την έννοια της εκτίμησης. Σύμφωνα με το 

λεξικό του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, η ευελιξία ορίζεται ως η ικανότητα να ελίσσεται, να 

περιστρέφεται κανείς με ταχύτητα και ευκολία ή η ικανότητα να κάνει ελιγμούς την 

κατάλληλη στιγμή. Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος ευελιξία συνδέεται με την 

προσαρμοστικότητα και την ευχέρεια. Σύμφωνα με το National Council of Teachers of 

Mathematics (2000) η ευχέρεια ορίζεται ως η αποτελεσματική, ευέλικτη και ακριβής 

μέθοδος υπολογισμού ενώ η ευελιξία σχετίζεται με τη χρήση διαφορετικών τρόπων για την 

επίλυση προβλημάτων, τον εντοπισμό της πλέον κατάλληλης μεθόδου και τη χρήση της 

προϋπάρχουσας διαθέσιμης γνώσης ενός ατόμου για την αντιμετώπιση ενός νέου 

προβλήματος. Οι Verschaffel et al (2009) δεν διαχωρίζουν την ευελιξία από την 

προσαρμοστικότητα, ενώ κατ’ άλλους (Baroody 2003, Λεμονίδης 2013) ως 

προσαρμοστικότητα ορίζεται η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί την καταλληλότερη 

στρατηγική με σκοπό μία γρήγορη και σωστή απάντηση. 

 

 

4. Είδη και χαρακτηριστικά της εκτίμησης 

Στην καθημερινή ζωή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό εκτιμήσεων και 

ποσοτικών αναπαραστάσεων προκειμένου να οδηγηθούν σε μια απάντηση σε ερωτήματα, 

όπως: «Έχω αρκετά χρήματα, για να τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ;», «Πόση βενζίνη 

χρειάζομαι, για να φτάσω στον προορισμό μου;», «Πόση ώρα θα χρειαστώ, ώσπου να 

τελειώσω τις δουλειές μου;», «Πόσο κάνει 87Χ26;». Για να απαντηθούν τέτοιου είδους 

ερωτήματα, πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις, κάποιες από τις οποίες αναφέρονται σε 

υπολογισμούς, ενώ άλλες αναφέρονται σε ποσότητες ή σε μετρήσεις. Βασικό 

χαρακτηριστικό των εκτιμήσεων είναι ότι περιλαμβάνουν κάποιου είδους νοερή διαδικασία, 

ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα που βρίσκεται μέσα σε κάποια όρια που εγγίζουν την 

ακριβή απάντηση. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της εκτίμησης είναι ότι η απόδοση της 

μη ακριβούς απάντησης στο πρόβλημα πρέπει να γίνει με γρήγορο και απλό τρόπο. Σε 

πολλές περιπτώσεις της καθημερινότητας η εκτίμηση της απάντησης όχι μόνον δεν αποτελεί 

πρόβλημα, αλλά θεωρείται ζητούμενο καθώς συμβάλλει στη λήψη έγκαιρων αποφάσεων.  

Όσον αφορά τα είδη των εκτιμήσεων, σύμφωνα με τους Siegler & Booth (2005), οι 

εκτιμήσεις για ποσοτικές αναπαραστάσεις μπορεί να είναι αριθμητικές ή μη αριθμητικές. 

Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά στις αριθμητικές εκτιμήσεις, αντιστοιχούν οι 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες είτε η μια είτε και οι δύο πλευρές της μετάφρασης 

περιλαμβάνουν αριθμούς. Υποκατηγορίες της αριθμητικής εκτίμησης είναι: α) η 
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υπολογιστική εκτίμηση (computational estimation), όπου μία αριθμητική αναπαράσταση (για 

παράδειγμα 75Χ29) μετατρέπεται σε μία άλλη (περίπου 2200), β) η εκτίμηση πλήθους 

(numerosity estimation), η οποία σχετίζεται με την μετατροπή μιας μη αριθμητικής 

ποσοτικής αναπαράστασης (για παράδειγμα η εκτίμηση του όγκου και της πυκνότητας 

κεριών μέσα σε ένα βάζο) σε έναν αριθμό γ) η εκτίμηση αριθμογραμμής (number line 

estination), κατά την οποία απαιτείται ο εντοπισμός της θέσης του αριθμού στην 

αριθμογραμμή, είτε η εκτίμηση του αριθμού που αντιστοιχεί σε μία θέση στην αριθμογραμμή 

και δ) η εκτίμηση μέτρων όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο υπολογισμός ενός μεγέθους 

χωρίς τη χρήση εργαλείων μέτρησης, όπως για παράδειγμα ο υπολογισμός της έκτασης μιας 

περιοχής. Σύμφωνα με τους ίδιους, στην δεύτερη περίπτωση που αφορά στις μη αριθμητικές 

εκτιμήσεις, καμία ποσοτική αναπαράσταση δεν είναι αριθμητική και η εκτίμηση αφορά 

μετάφραση μεταξύ δύο μη αριθμητικών ποσοτικών αναπαραστάσεων, όπως για παράδειγμα 

μεταξύ της φωτεινότητας μιας λάμπας και της χωροταξικής θέσης σε μία γραμμή.  

Όπως αναφέρει ο Λεμονίδης (2013), από αυτά τα τέσσερα είδη εκείνο που στο οποίο 

καταφεύγουν συχνότερα οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, και επομένως θεωρείται 

πιο χρήσιμο, είναι η υπολογιστική εκτίμηση, η οποία αφορά στον εντοπισμό μιας απάντησης 

που βρίσκεται κοντά στο ακριβές αποτέλεσμα ενός υπολογισμού και διενεργείται με την 

εκτέλεση κάποιων νοερών διεργασιών, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται επιλογή μεταξύ 

αναπαραστάσεων που περιλαμβάνουν αριθμούς. Για την περίπτωση της εκτίμησης πλήθους 

το ζητούμενο είναι ο εντοπισμός του πλήθους των αντικειμένων που βρίσκονται σε ένα 

σύνολο, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των μπισκότων που περιέχει ένα βάζο. 

Βασικό χαρακτηριστικό της υπολογιστικής εκτίμησης είναι το ότι τα προβλήματα που 

τίθενται δεν περιορίζονται στον υπολογισμό του αποτελέσματος κάποιων πράξεων. Η 

Rubenstein (1985) αναφέρει πως σαν υπολογιστική εκτίμηση μπορεί να θεωρηθούν 

προβλήματα, στα οποία απαιτείται μια απόφαση, για το κατά πόσο μία απάντηση είναι 

λογική, αν κάποιος δεδομένος αριθμός είναι μεγαλύτερος η μικρότερος από την ακριβή 

απάντηση ή από κάποιον άλλο δεδομένο αριθμό και κατά πόσο μία εκτίμηση είναι της 

σωστής τάξης μεγέθους.  

Τα προβλήματα που καλείται να λύσει ένας ενήλικας ή ένα παιδί στην καθημερινότητα 

μπορεί να παρουσιαστούν με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα μπορεί να ζητηθεί η 

λύση στο πρόβλημα «Πόσο κοστίζουν 7 πακέτα μακαρόνια όταν το κάθε πακέτο κοστίζει 

1,27€;» ή μπορεί να ζητηθεί λύση στο πρόβλημα «Υπολογίστε τη συνολική απόδοση ενός 

επταετούς ομολόγου για το οποίο η ετήσια απόδοση είναι 27% επί του αρχικού κεφαλαίου». 
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Είναι προφανές ότι, παρά το γεγονός πως η εκτίμηση που πρέπει να γίνει και στις δύο 

περιπτώσεις είναι ο υπολογισμός του γινομένου 7 Χ 1,27, η διατύπωση του δεύτερου 

προβλήματος θα δυσκολέψει περισσότερο τον λύτη από ό,τι η διατύπωση του πρώτου 

προβλήματος. Επομένως, όσον αφορά στις επιπτώσεις της μορφής του προβλήματος στην 

εκτίμηση, προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυτές εξαρτώνται από τις λέξεις και τη διατύπωση 

που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αναφοράς. Όπως αναφέρει η Sowder (1992), η χρήση της 

άγνωστης λέξης ‘αξιολόγηση’, στο πλαίσιο ενός προβλήματος σχετικά με φόρους, είχε σαν 

αποτέλεσμα να θεωρηθεί το πρόβλημα ιδιαίτερα δύσκολο από κάποιους μαθητές. Αντίθετα, 

όταν ένα πρόβλημα δοθεί σε προφορική μορφή χωρίς λέξεις που προβληματίζουν στην 

ερμηνεία τους, θεωρείται ευκολότερο συγκριτικά με ένα άλλο το οποίο δίνεται σε καθαρά 

αριθμητική μορφή, όπως αναφέρουν οι Reys et al. (1980). Στην ίδια διαπίστωση κατέληξε 

και η μελέτη των Carraher et al. (1987), στην οποία τα αριθμητικά προβλήματα που δόθηκαν 

σαν υπολογιστικά προβλήματα δυσκόλεψαν περισσότερο τους μαθητές από ό,τι τα ίδια 

προβλήματα όταν αποδόθηκαν γλωσσικά ή ως προσομοίωση στο πλαίσιο συναλλαγών σε 

ένα κατάστημα. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η παρουσίαση του προβλήματος 

μέσα σε πλαίσιο φαίνεται να αποτρέπει τους μαθητές από τη χρήση της αλγοριθμικής 

προσέγγισης για τον υπολογισμό της εκτίμησης.  

Ένα θέμα που προκύπτει από τον ορισμό της υπολογιστικής εκτίμησης σχετίζεται με τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να κριθεί, αν το αποτέλεσμα που προέκυψε 

είναι αποδεκτό και επομένως χρήσιμο. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν παράμετρο που 

εξαρτάται από το πλαίσιο και από την επιθυμητή ακρίβεια  Για παράδειγμα, όταν η εκτίμηση 

χρησιμοποιείται, για να ελεγχθεί η τάξη μεγέθους του αποτελέσματος του γινομένου 87Χ24, 

ο νοερός υπολογισμός 90Χ20 προσφέρει μία αποδεκτή εκτίμηση της τάξης μεγέθους του 

ακριβούς αποτελέσματος, ενώ προφανώς το ίδιο ισχύει και για την εκτίμηση που βασίζεται 

στο νοερό υπολογισμό 80Χ25. Στην περίπτωση όμως που η εκτίμηση πρέπει να προσφέρει 

απάντηση στο ερώτημα «Είναι το γινόμενο 87Χ24 μεγαλύτερο από το 1900;», τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων δίνουν αντικρουόμενες απαντήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι 

η αποδοχή ή όχι του αποτελέσματος της εκτίμησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του 

προβλήματος. Η Sowder (1992) αναφέρει ότι, προκειμένου να θεωρηθεί μία υπολογιστική 

εκτίμηση σωστή, πρέπει να δίνει μία απάντηση, η οποία να βρίσκεται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο διάστημα το οποίο είτε καθορίζεται από το ίδιο το πρόβλημα είτε από κάποια 

άλλη εξωτερική πηγή, όπως από τον δάσκαλο. Η ίδια αναγνωρίζει την χρήση 

προσεγγιστικών αριθμών στην εκτίμηση και αποδέχεται την ύπαρξη περισσότερων της μιας 
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διαδικασιών για την εκτίμηση όπως και περισσότερων της μιας τιμών ως αποτελεσμάτων της 

εκτίμησης, ως έννοιες και διαδικασίες των οποίων η ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα με την 

υπολογιστική εκτίμηση. Οι Siegler & Booth (2005) στην έρευνά τους θεώρησαν λανθασμένη 

την απάντηση της εκτίμησης όταν απείχε περισσότερο από 30% από το ακριβές αποτέλεσμα.  

Αν τεθεί το πρόβλημα «Να αναχθεί στην κλίμακα 1 έως 20 ο βαθμός 23,5 με άριστα το 

30», διαφορετικά άτομα πιθανόν θα χρησιμοποιήσουν διαφορετικές στρατηγικές και 

αναπαραστάσεις για την εκτίμηση του αποτελέσματος. Για παράδειγμα, μία στρατηγική είναι 

να γίνει διαίρεση του βαθμού (23,5) με το 1,5, ενώ μία άλλη στρατηγική είναι να γίνει 

πολλαπλασιασμός του βαθμού (23,5) με το κλάσμα 2/3 και μία τρίτη στρατηγική είναι να 

διαιρεθεί ο βαθμός με το 6 και στη συνέχεια να γίνει πολλαπλασιασμός με το 4. Επειδή 

προφανώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες στρατηγικές οι Siegler και Booth (2005) 

αναφέρουν ότι, εξαιτίας της ποικιλομορφίας της εκτίμησης, είναι δύσκολο να κατασκευαστεί 

ένα γενικό μοντέλο και έτσι προτείνουν ένα θεωρητικό πλαίσιο που εδράζεται σε τέσσερα 

χαρακτηριστικά του γνωστικού πεδίου. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η μεταβλητότητα 

των στρατηγικών και των αναπαραστάσεων και βασίζεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι 

γενικά χρησιμοποιούν μία ποικιλία στρατηγικών και αναπαραστάσεων για να λύσουν ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα και όχι μόνον μία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η επιλογή της 

στρατηγικής, καθώς οι άνθρωποι επιλέγουν στρατηγικές και αναπαραστάσεις 

προσαρμοστικά, εννοώντας ότι προσαρμόζουν τις επιλογές τους με βάση τα χαρακτηριστικά 

του εκάστοτε προβλήματος και περίπτωσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούνται σε 

ακριβέστερη και ταχύτερη επίδοση, παρά αν επέλεγαν τυχαία κάποια στρατηγική ή αν 

επέλεγαν πάντοτε την ίδια στρατηγική. Το τρίτο χαρακτηριστικό αφορά τις αλλαγές στην 

χρήση της στρατηγικής, διότι η εμπειρία οδηγεί στην επαναληπτικότητα των στρατηγικών, οι 

οποίες βελτιώνουν τις μελλοντικές επιδόσεις καθώς βασίζονται στα διδάγματα 

προγενέστερων επεξεργασιών. Έτσι παράγονται πιο προχωρημένες στρατηγικές και 

αναπαραστάσεις, πιο βελτιωμένοι τρόποι προσέγγισης, πιο ακριβές συνταίριασμα των 

προσεγγίσεων στα χαρακτηριστικά του προβλήματος και της κατάστασης, και πιο 

αποτελεσματική εκτέλεση της κάθε προσέγγισης.  

 

 

5. Η σημασία της εκτίμησης 

Ήδη από το 1974 ο Bell αναγνωρίζει την υπολογιστική εκτίμηση σαν μία βασική 

μαθηματική ικανότητα, ενώ το 1977 το εθνικό συμβούλιο των εποπτών μαθηματικών 
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(National Council of Supervisors of Mathematics) δίνει έμφαση στις ικανότητες που 

σχετίζονται με την εκτίμηση και την προσέγγιση, όπως και τον έλεγχο της λογικοφάνειας 

των αποτελεσμάτων. Η σημασία της εκτίμησης και της εκμάθησης και χρήσης της στα 

μαθηματικά έχει τονιστεί έκτοτε από πολλούς ερευνητές. Ο Trafton (1986) πρότεινε ότι “η 

δημιουργία ενός ισχυρού κλάδου υπολογιστικής εκτίμησης στα σχολικά μαθηματικά 

προγράμματα πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα για τους σχεδιαστές προγραμμάτων 

σπουδών”. Ο Usiskin (1986) υποστήριξε ότι “οι χρήσεις της εκτίμησης ταιριάζουν με τα 

μαθηματικά ιδεώδη και συγκεκριμένα με την διαύγεια σκέψης και επιχειρηματολογίας, ευκολία 

στην επίλυση προβλημάτων και συνέπεια στην εφαρμογή των διαδικασιών” ενώ όπως 

αναφέρουν οι Harmon et al (1997) η εκτίμηση θεωρείται σημαντικό τμήμα της μαθηματικής 

εκπαίδευσης. 

Η εκτίμηση αποτελεί σημαντικό μέρος της γνωστικής λειτουργίας στα Μαθηματικά ενώ 

σύμφωνα με τους Case and Sowder (1990) ένας παράγοντας που οδήγησε στο ανανεωμένο 

ενδιαφέρον για την υπολογιστική εκτίμηση είναι η διαπίστωση ότι απαιτεί ένα σύνθετο 

δίκτυο από ικανότητες και έννοιες. Σε άμεση σύνδεση με την διάχυτη παρουσία στην 

καθημερινότητα των παιδιών και των ενηλίκων είναι το γεγονός – που έχει μεγάλη σημασία 

όπως αναφέρουν οι Siegler at al. (2005) – πως τα περισσότερα παιδιά είναι ιδιαίτερα 

αναποτελεσματικά σε αυτήν, ενώ και πολλοί ενήλικες δεν έχουν καλές επιδόσεις. Αυτή η 

περιορισμένη ικανότητα έρχεται σε αντιδιαστολή με την ανάγκη για εκτίμηση στην 

καθημερινή ζωή˙ αυτή η διαπίστωση σε σχέση με την πιθανή σύνδεση με την γενική 

ικανότητα στα μαθηματικά οδήγησε το εθνικό συμβούλιο των δασκάλων μαθηματικών να 

δώσει μεγάλη προτεραιότητα στο στόχο της βελτίωσης των δεξιοτήτων εκτιμήσεις σε κάθε 

ανανέωση των μαθηματικών προδιαγραφών από το 1977. Επιπλέον, σύμφωνα με την 

Dowker (2003), η εκτίμηση σχετίζεται με άλλες πλευρές σχετικές με την μαθηματική 

δεξιότητα όπως η αριθμητική ικανότητα αλλά και η απόδοση σε τεστ αξιολόγησης. Σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις εκτίμησης είναι απαραίτητη η υπέρβαση της απλής εφαρμογής μιας 

αλγοριθμικής διαδικασίας και η εφαρμογή της μαθηματικής γνώσης με ευέλικτους τρόπους. 

Αυτή η προσαρμοστικότητα στην αντιμετώπιση και στην επίλυση προβλημάτων, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά είδη εκτίμησης απαιτούν από τον άνθρωπο να ξεπεράσει 

την στεγνή εφαρμογή διαδικασιών και να εφαρμόσει τη μαθηματική γνώση με διαφορετικούς 

τρόπους, είναι βασική επιδίωξη στη σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών 

Με την ικανότητα εκτίμησης συνδέεται η ευελιξία στο χειρισμό των αριθμών και στις 

μεθόδους για τη λύση διάφορων προβλημάτων, η οποία βοηθάει τους μαθητές να διευρύνουν 

τον ορίζοντα των ικανοτήτων τους και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις. 
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Όπως αναφέρει και ο Greeno (1991) η εκτίμηση είναι σημαντική, καθώς οι μαθητές 

αναπτύσσουν την ικανότητα να αναπαραστήσουν τους αριθμούς και τις πράξεις με πολλούς 

τρόπους – ιδιότητα που είναι χαρακτηριστικό της αίσθησης του αριθμού – και να 

αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των πράξεων και της αίσθησης του αριθμού, ενώ τους 

ωθεί να χρησιμοποιήσουν ευέλικτα τις μαθηματικές διαδικασίες. 

Σύμφωνα με τον Edwards (1984), δεδομένης της διείσδυσης στην καθημερινή ζωή των 

υπολογιστών και της επακόλουθης αλλαγής νοοτροπίας, όσον αφορά την εκτέλεση 

υπολογισμών, η σημασία της εκτίμησης αυξήθηκε. Καθώς η υπολογιστική εκτίμηση είναι η 

σκέψη που απαιτείται, ώστε να προκύψει μία κατά προσέγγιση απάντηση σε έναν 

υπολογισμό, όταν το ακριβές αποτέλεσμα είτε δεν είναι απαραίτητο είτε είναι αδύνατο να 

υπολογιστεί, η ικανότητα αυτή, η οποία παρέχει μία λογική απάντηση σε έναν υπολογισμό, 

βοηθάει στην διαπίστωση της εγκυρότητας της απάντησης που παρέχει ένας υπολογιστής και 

έτσι μπορεί να ελεγχθεί τυχόν λάθος κατά την πληκτρολόγηση ή στη σειρά εκτέλεσης των 

πράξεων. (Siegel, Goldsmith, Mason 1982, Hope 1986). 

Όπως αναφέρουν οι Dehaene et al (1999), η εκτίμηση είναι επίσης σημαντική διότι 

προσφέρει πληροφορίες για την ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών στο αντικείμενο των 

μαθηματικών και συνδέεται με άλλες συγκεκριμένες όψεις της μαθηματικής ικανότητας, 

όπως για παράδειγμα την αριθμητική δεξιότητα και επίσης τις επιδόσεις σε δοκιμασίες. 

Σύμφωνα με τους Siegler et al. (2005) δεν είναι γνωστό αν η ικανότητα για εκτίμηση 

συνδέεται με άλλες πλευρές της μαθηματικής ικανότητας αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ισχύει 

κάτι τέτοιο.  

Παρά τη μεγάλη σημασία της εκτίμησης μέσα και έξω από το σχολείο, πολύ λιγότερα 

είναι γνωστά για την εκτίμηση σε σχέση με άλλες ικανότητες, όπως η αφαίρεση, η μέτρηση 

και η πρόσθεση. Ένας λόγος για αυτήν την κατάσταση είναι ότι η εκτίμηση περιλαμβάνει ένα 

πολύ διαφοροποιημένο σύνολο διαδικασιών. Για παράδειγμα σε κάποιες περιπτώσεις 

εκτιμήσεων απαιτείται η γνώση μονάδων μέτρησης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται η 

προηγούμενη γνώση των ιδιοτήτων των αντικειμένων που αφορά η εκτίμηση. 

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται και η ανάγκη να ενσωματωθούν εδάφη στα 

προγράμματα σπουδών για τους υπολογισμούς και την επίλυση προβλημάτων με χρήση 

στρατηγικών εκτίμησης, γεγονός που συμβαδίζει με τις απόψεις του Dolma (2002). 
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 6. Εκτίμηση και προγράμματα σπουδών 

Η εξάσκηση στην εκτίμηση και την ποσοτική κρίση είναι κάτι που συμβαίνει με φυσικό 

τρόπο σε συζητήσεις σχετικά με ποσότητες οι οποίες περιστρέφονται σε διάφορα επίπεδα 

ακρίβειας, όπως για παράδειγμα όταν μία ομάδα αναφέρεται στις προσεγγίσεις που 

απαιτούνται για να λύσει τα καθημερινά προβλήματα. Αν κάποιος μιλάει για την ποσότητα 

τροφής που καταναλώνει μία φάλαινα ή τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοραστούν 

προμήθειες για ένα ταξίδι, είναι φανερό ότι οι ακριβείς απαντήσεις είναι περιττές και για 

αυτό το λόγο κοινωνικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν συζητήσεις για ποσότητες πιθανόν 

να είναι πιο χρήσιμες για τους μαθητές όσον αφορά την ικανότητά τους να κρίνουν τα 

κατάλληλα επίπεδα λεπτομέρειας εντός των οποίων πρέπει να κυμαίνονται οι απαντήσεις, 

παρά οι ασκήσεις όπου ακολουθούν οδηγίες για να εντοπίσουν προσεγγιστικές απαντήσεις, 

όπως αναφέρει ο Greeno (1991). 

Παρά την σημασία της εκτίμησης ήδη από το 1972 στο National Assessment of 

Education Progress (NAEP) αναγνωρίζεται ότι οι μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων είναι 

αδύναμοι όσον αφορά τις διαδικασίες εκτίμησης όπως αναφέρουν οι Carpenter et al (1980b). 

Οι Reys, R. E., Rybolt, J. F., Bestgen, B. J., & Wyatt, J. W. (1980) αναφέρουν ότι μία 

σημαντική σύσταση από το National Council of teachers of mathematics ήταν πως οι 

δάσκαλοι έπρεπε να εισάγουν δραστηριότητες εκτίμησης σε όλες τις περιοχές του σχολικού 

προγράμματος σε κανονική και συνεχή βάση. Παρόλα αυτά οι εκτιμήσεις συχνά 

εμφανίζονται σαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο για το οποίο υπάρχει ελλιπές κίνητρο ή πολλές 

φορές ακόμη αγνοείται παντελώς, όταν γίνεται κάποια εργασία σχετική με υπολογισμούς. Τα 

αποτελέσματα ερευνών όπως το National Assessment of Education Progress (NAEP) 

προωθούν την άποψη ότι οι ικανότητες των μαθητών στην εκτίμηση υπολείπονται σε 

ανάπτυξη και ότι ικανότητες αυτού του είδους δεν αναπτύσσονται αυτόματα με την 

ενηλικίωση ή με τη μελέτη επιπλέον ύλης μαθηματικών. Τα αποτελέσματα επίσης τονίζουν 

το γεγονός ότι οι ικανότητές εκτιμήσεις είναι δύσκολο να μετρηθούν . 

Στην μελέτη τους οι Case & Sowder  (1990) συγκλίνουν στην άποψη ότι η υπολογιστική 

εκτίμηση δεν πρέπει να αφεθεί ως μία αδίδακτη ενότητα, καθώς είναι ένα ιδιαίτερα πολύτιμο 

εργαλείο για την καθημερινή ζωή των παιδιών όπως και για τις ακαδημαϊκές τους ασχολίες. 

Ωστόσο οι σχεδιαστές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οφείλουν να φροντίσουν να μην 

βιαστούν να εντάξουν την εκτίμηση σε πρώιμο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε 

να αποφύγουν τον κίνδυνο να αντιμετωπιστεί από τους μαθητές με επιφανειακό τρόπο, αλλά 

να βασιστούν στην φυσική εξέλιξη της ικανότητας εκτίμησης και να καθοδηγήσουν τους 
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μαθητές στην χρήση της εκτίμησης σε πολλά διαφορετικά πλαίσια. Είναι ενδιαφέρον να 

παρατηρηθεί σε αυτό το σημείο ότι στη μελέτη των Case & Sowder (1990) οι μαθητές έχουν 

καλύτερη επίδοση στις εκτιμήσεις σε σχέση με άλλα μαθηματικά αντικείμενα. Υπάρχει ο 

προβληματισμός, μήπως η υπολογιστική εκτίμηση θα καταστεί απλά ένα ακόμη αντικείμενο 

στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών, για το οποίο τα παιδιά θα εφαρμόζουν τις στρατηγικές 

και τους αλγόριθμους που προτείνονται, ώστε να είναι σωστοί, ή όντως το πρόγραμμα 

σπουδών θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει στα παιδιά την ικανότητα να 

αναπτύξουν και να βελτιώσουν την ήδη υπάρχουσα διαίσθηση και τη διορατικότητα που 

έχουν διαμορφώσει. Επειδή η υπολογιστική εκτίμηση στην παρούσα κατάσταση των 

προγραμμάτων σπουδών και διδασκαλίας είναι ένας από τους λίγους τομείς, στον οποίο τα 

περισσότερα παιδιά μπορούν να αποφύγουν την πεπατημένη οδό και βασίζονται στις 

μαθηματικές τους εμπνεύσεις, θεωρείται ενδεδειγμένη η δεύτερη περίπτωση για τον  

σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, όπως αναφέρουν οι Case Sowder (1990). 

Όπως αναφέρουν οι Tsao et al. (2011), όλο και περισσότερες χώρες επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους στην ενσωμάτωση της υπολογιστικής εκτίμησης στο πρόγραμμα σπουδών 

και τονίζουν τη σημασία της. Το NCTM (2000) προτείνει οι μαθητές να εμπεδώσουν τον 

υπολογισμό και να κάνουν λογικές εκτιμήσεις και τονίζει τη σημασία της υπολογιστικής 

εκτίμησης˙ προτείνει εξάλλου την ενίσχυση της διδασκαλίας της υπολογιστικής εκτίμησης. 

Όπως και στην Ελλάδα, η υπολογιστική εκτίμηση ήταν παραμελημένο αντικείμενο στην 

Ταϊβάν, καθώς δινόταν έμφαση στην ικανότητα υπολογισμού, την ταχύτητα και την 

μοναδική απάντηση και έτσι δεν υπήρχε καλλιέργεια της σκέψης και συλλογιστικής με τη 

λογική όπως αναφέρει ο Yang (2000). Με την αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών 

που έγινε στην Ταϊβάν, αποδόθηκε μεγαλύτερη σημασία στην υπολογιστική εκτίμηση, καθώς 

αυτή υποστηρίζει και διευκολύνει τους μαθητές στην αίσθηση αριθμού και το μαθηματικό 

τρόπο σκέψης. 

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών αναφορικά με την υπολογιστική 

εκτίμηση χρειάζεται προσεκτική μελέτη καθώς, όπως αναφέρουν στην έρευνά τους οι Start et 

al. (2007), οι σκέψεις των μαθητών σχετικά με την απλότητα και την προσέγγιση δεν 

συνέπιπταν, οπότε οι μαθητές πιθανόν να χρησιμοποιούσαν διαφορετικές στρατηγικές για να 

λύσουν το ίδιο πρόβλημα. Έτσι προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποια 

ενδεδειγμένη μέθοδος, αλλά οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν διάφορες στρατηγικές 

εκτίμησης και να αποκτήσουν εμπειρία με την κάθε μία από αυτές, ενώ οι εκπαιδευτές 

πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να καθορίσουν και να εκφράσουν τις μεθόδους που οι 

ίδιοι θεωρούν καλές, καθώς και τους λόγους αυτών των επιλογών τους. 
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Όπως αναφέρει η Bobis (1991) η έρευνα τείνει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι 

μαθητές δεν δίνουν μεγάλη προσοχή στην λογικοφάνεια των απαντήσεων και γενικά έχουν 

μικρή ικανότητα στην εκτίμηση, γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι η ανάπτυξη της 

εκτίμησης πρέπει να καλλιεργηθεί επισταμένα. Η έρευνα που σχετίζεται με την επίδραση της 

διδασκαλίας στην ανάπτυξη της υπολογιστικής εκτίμησης είναι ενθαρρυντική καθώς 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μαθητές βελτιώνουν την επίδοση τους στην εκτίμηση μετά την 

διδασκαλία, ενώ σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που 

καλούνται να υπερπηδήσουν οι μαθητές είναι η προσκόλληση στο μολύβι και χαρτί, ακόμη 

και για τις απλούστερες πράξεις. 

Ένας σημαντικός λόγος που ενσωματώνονται οι νοεροί υπολογισμοί στο πρόγραμμα 

σπουδών ήδη από το δημοτικό είναι η σχέση τους με την υπολογιστική εκτίμηση (Reys 

1984), καθώς η κατοχή βασικών δεξιοτήτων σχετικά με νοερούς αλγορίθμους – που είναι 

εύκολοι στην απομνημόνευση και γρήγοροι στη χρήση – αποτελεί μία καλή βάση για την 

υπολογιστική εκτίμηση. Έτσι η υπολογιστική εκτίμηση αποτελεί πλέον κομμάτι των 

μαθηματικών του δημοτικού, ενώ η σημασία που της αποδίδεται στην μαθηματική παιδεία 

σχετίζεται κυρίως με την πρακτική της χρησιμότητα (Segovia & Castro, 2009). Ένας άλλος 

λόγος, όπως αναφέρει ο McInstosh (2004), είναι ρόλος της ως αντίλογος στην άποψη πως τα 

μαθηματικά είναι συνώνυμα με τους γραπτούς υπολογισμούς. 

Όσον αφορά στα προγράμματα σπουδών, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την 

ενσωμάτωση της εκτίμησης στην διδακτέα ύλη σε διάφορες χώρες. Στην Ιαπωνία για 

παράδειγμα, σύμφωνα με το Elementary School Teaching Guide for the Japanese Course of 

Study: Mathematics (2008), η υπολογιστική εκτίμηση είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα 

σπουδών του δημοτικού με την έμφαση να δίνεται στην σχέση μεταξύ των διάφορων 

αναπαραστάσεων των αριθμών, την εκτίμηση μέσω στρογγυλοποίησης και στον έλεγχο της 

ορθότητας του αποτελέσματος ενός υπολογισμού. Στην Ελλάδα και στα πλαίσια του ΔΕΠΠΣ 

2003 αφιερώνεται χρόνος στην Ε΄ τάξη για να γίνουν αναφορές στους νοερούς υπολογισμούς 

και τις προσεγγιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με του αριθμούς και τις πράξεις και κατά την 

επίλυση προβλημάτων, ενώ αφιερώνονται άλλες 2 ώρες στην ΣΤ΄ δημοτικού στον 

προσεγγιστικό υπολογισμό και την στρογγυλοποίηση και γίνονται αναφορές στην εκτίμηση 

και τον έλεγχο κατά την επίλυση προβλημάτων. Στο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου δεν 

υπάρχει καμμία αναφορά στο θέμα της εκτίμησης και ο κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα με τη 

διάθεση και τις γνώσεις του προσεγγίζει το θέμα. 

Ωστόσο, όπως καταλήγει η Sowder (1986), προβάλλει η ανάγκη να ξεπεραστεί η πεποίθηση 

ότι υπάρχει πάντοτε μόνο μία σωστή απάντηση και μόνο μία σωστή διαδικασία και να 
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αναπτυχθεί η τάση για την κατανόηση των αριθμών εκτενέστερα και σε όλες τις σχολικές 

βαθμίδες, καθώς, όπως αναφέρει ο Silver (1989), η εστίαση στη γνωστική ικανότητα χωρίς 

την κλίση προς την αριθμητική δραστηριότητα δεν θα έχει αποτέλεσμα. 

 

 

7. Στάσεις, επιδόσεις και προβλήματα στην υπολογιστική 

εκτίμηση 

7.1 Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών 

Οι στάσεις των μαθητών σχετικά με την υπολογιστική εκτίμηση διαφοροποιούνται σε 

σημαντικό βαθμό, άποψη με την οποία συνάδουν οι Star et al (2007) οι οποίοι αναφέρουν 

πως υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να ερευνηθούν οι στάσεις και οι σκέψεις των μαθητών 

σχετικά με το τι αποτελεί καλή εκτίμηση. Οι Star & Madnani (2004) υποστηρίζουν 

επιπροσθέτως πως οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με αυτό που αποτελεί καλή εκτίμηση 

πιθανόν να διαφέρει από τις απόψεις των ειδικών και είναι πιθανόν να είναι και λανθασμένες, 

ενώ η γνώση των σκέψεων των μαθητών πιθανόν να βοηθήσει τους εκπαιδευτές και τους 

σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών να ενσωματώσουν αυτές τις πληροφορίες σε 

περισσότερο αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές. Για τους προαναφερθέντες λόγους οι 

ίδιοι συστήνουν στους εκπαιδευτές να μάθουν τη γλώσσα και τον τρόπο συλλογισμού που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές όταν συζητούν για καλές εκτιμήσεις, προκειμένου να συλλέξουν 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι μαθητές αντιλαμβάνονται διάφορες 

στρατηγικές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βοηθηθούν οι μαθητές στο να μάθουν 

στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στην 

καθημερινότητα. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των μαθητών η απλότητα μιας υπολογιστικής 

εκτίμησης σχετίζεται με τον απαιτούμενο χρόνο, με τη μέθοδο εκτίμησης που εφαρμόζει μια 

στρατηγική, με τη δυνατότητα να εκτελεστεί η στρατηγική νοερά και με το κατά πόσο η 

στρατηγική οδηγεί σε εκτίμηση που ήταν κοντά στην απόλυτη τιμή που ήταν η λύση του 

προβλήματος. Η προσέγγιση σχετίζεται με το κατά πόσο η στρογγυλοποίηση των 

παραγόντων επηρέαζε την εκτίμηση. 

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα όσον αφορά στη 

σχέση που συνδέει τη στάση των μαθητών και τις επιφυλάξεις που παρουσιάζουν με τις 

επιδόσεις τους στην υπολογιστική εκτίμηση. Οι Tsao et al (2011) στην έρευνά τους σε 

μαθητές πέμπτης δημοτικού στην Ταϊβάν αναφέρουν πως οι επιδόσεις στην υπολογιστική 

εκτίμηση είναι μέτριες, ενώ βελτιώνονται όταν το πεδίο αναφοράς είναι οι ακέραιοι αριθμοί, 
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φθίνουν στους δεκαδικούς αριθμούς και ακόμη περισσότερο στα κλάσματα, πιθανόν διότι το 

πρόγραμμα σπουδών της Ταϊβάν εστιάζεται στην υπολογιστική εκτίμηση στους ακέραιους με 

αποτέλεσμα να μην είναι εξοικειωμένοι στις εκτιμήσεις με κλάσματα. Όπως αναφέρουν 

ωστόσο, η στάση των μαθητών είναι γενικά θετική και παρά το ότι δεν έχουν αρκετή 

εμπειρία με την υπολογιστική εκτίμηση, έχουν θετική στάση όσον αφορά την ανοχή στο 

λάθος, εμπιστεύονται τις ικανότητές τους στην υπολογιστική εκτίμηση, την θεωρούν 

χρήσιμη, τους αρέσει να μελετούν και είναι έτοιμοι να λύσουν προβλήματα υπολογιστικής 

εκτίμησης. Σύμφωνα με την Sowder (1992), οι μαθητές του δημοτικού ήταν επιφυλακτικοί 

να αποδεχθούν δύο διαφορετικές σωστές απαντήσεις, γεγονός που συνδέεται με την έμφαση 

που δίνεται στις τάξεις των μαθηματικών στην μία σωστή απάντηση. Η ίδια αναφέρει πως 

όσο περισσότερο οι μαθητές αποκτούσαν εξοικείωση με την εκτίμηση τόσο περισσότερο 

γινόταν απρόθυμοι να αποκλίνουν από τους κανόνες της στρογγυλοποίησης που διδασκόταν 

στις τάξεις των μαθηματικών. 

Στην έρευνα τους μεταξύ μαθητών της πέμπτης και έκτης δημοτικού οι Λεμονίδης et al 

(2014) διαπίστωσαν πως παρόλο που οι μαθητές είχαν θετική στάση απέναντι στα 

μαθηματικά γεγονός που αποδεικνύεται από την εθελοντική τους συμμετοχή, οι 

περισσότεροι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ακριβή υπολογισμό προκειμένου να λύσουν 

προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης, καθώς δεν είχαν διδαχθεί συστηματικά στρατηγικές 

εκτίμησης. Αυτό το έλλειμμα σε στρατηγικές εκτίμησης υποστηρίζουν επίσης τα ευρήματα 

των Reys et al. (1991b), οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει αναγκαστική σύνδεση μεταξύ 

των ικανοτήτων εκτίμησης και της ανάπτυξης των παραδοσιακών γραπτών αλγορίθμων για 

υπολογισμούς. Οι Bestgen et al (1980) εντόπισαν πως οι καλοί εκτιμητές είχαν θετική στάση 

προς την εκτίμηση και αντιλαμβανόταν τη διαδικασία της εκτίμησης καλύτερα από αυτούς 

που υστερούσαν στην εκτίμηση. 

 

7.2 Επιδόσεις στην υπολογιστική εκτίμηση 

Όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών στην υπολογιστική εκτίμηση, οι Yang & Wu 

(2012, σελ.1063) κατέγραψαν ότι υπάρχει δυσκολία των μαθητών σε πλαισιομένα 

προβλήματα (contextual problems) υπολογιστικής εκτίμησης, διότι εκεί ήταν υποχρεωμένοι 

να μετατρέψουν το λεκτικά διατυπωμένο πρόβλημα σε αριθμητική παράσταση. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές είχαν καλύτερη επίδοση στα αριθμητικά 

προβλήματα παρά στα εννοιολογικά. Αυτή η διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση με τα 

ευρήματα των Sowder (1992) και Reys (1982), κατά τα οποία οι μαθητές είχαν καλύτερη 
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επίδοση στην επίλυση εννοιολογικών προβλημάτων που εκφραζόταν με απλό λεξιλόγιο. Η 

επιλογή εκ μέρους των μαθητών της στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος 

επηρεάζεται από τον τρόπο παρουσίασης του προβλήματος (εννοιολογική ή αριθμητική 

μορφή), δηλαδή από τον τρόπο σκέψης σχετικά με το πρόβλημα και κατά πόσο έπρεπε να 

μετατρέψουν εννοιολογικές περιγραφές σε μαθηματικές πράξεις. Αυτή η μετατροπή των 

λέξεων σε μια σειρά πράξεων και στη συνέχεια η επίλυση του προβλήματος ήταν ο 

παράγοντας που δυσκόλευε τους μαθητές και παρουσίαζαν μειωμένες επιδόσεις στην 

επίλυση εννοιολογικών προβλημάτων. Αντίθετα στα αριθμητικά προβλήματα το βήμα της 

μετατροπής των λέξεων σε πράξεις απουσίαζε, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καλύτερες 

επιδόσεις των μαθητών. Ένας άλλος αρνητικός παράγοντας προκύπτει από την γεγονός ότι οι 

μαθητές κάνουν τους αριθμητικούς  υπολογισμούς με τη σειρά που εμφανίζονται οι αριθμοί 

στο πρόβλημα χωρίς προηγουμένως να παρατηρήσουν τη σχέση μεταξύ των αριθμών και 

έτσι να μην μπορούν να αντιληφθούν την έννοια του προβλήματος. 

Οι Λεμονίδης et al (2014) αναφέρουν πως υπάρχει σχέση μεταξύ της ικανότητας 

εκτίμησης, της αντίληψης του προβλήματος και των υπολογισμών και της ικανότητας 

καταγραφής και αιτιολόγησης των συλλογισμών. Πράγματι, οι μαθητές που χρησιμοποίησαν 

με επιτυχία υπολογιστική εκτίμηση κατέγραφαν τον τρόπο σκέψης τους και ήταν σε θέση να 

υποστηρίξουν τους συλλογισμούς τους. Επιπλέον οι ερευνητές εντόπισαν ότι οι μαθητές που 

χρησιμοποιούσαν υπολογιστική εκτίμηση ήταν καλύτεροι στην επίλυση προβλημάτων από 

τους υπόλοιπους, παρατήρηση που συνάδει με παλαιότερες μελέτες (Paull, 1972). 

Σύμφωνα με τον Tsao (2013) οι δάσκαλοι έχουν επίσης χαμηλές επιδόσεις σε εκτιμήσεις 

αποτελεσμάτων όσον αφορά τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις. Αυτές οι 

παρατηρήσεις φαίνεται να υποστηρίζουν την άποψη ότι, προκειμένου να είναι κανείς 

αποτελεσματικός στις εκτιμήσεις, πρέπει να έχει βαθιά κατανόηση των ρητών αριθμών και 

της πολλαπλασιαστικής λογικής και σημειώνουν ότι υπάρχει μία ισχυρή σχέση μεταξύ 

εκτίμησης και αίσθησης αριθμού, η οποία περιλαμβάνει επίγνωση και άνεση σε σχέση με την 

θεσιακή αξία, τους αριθμούς και τις πράξεις ( Ανεστάκης & Λεμονίδης, 2014). 

 

7.3 Προβλήματα και δυσκολίες  

Πολλές μελέτες εντόπισαν το γεγονός ότι οι μαθητές στο δημοτικό αλλά και στο 

γυμνάσιο και στο λύκειο και σε πολλές περιπτώσεις και στο πανεπιστήμιο θεωρούν την 

εκτίμηση αρκετά δύσκολη και γι’ αυτό ένιωθαν άβολα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

εκτίμησης (Hanson & Hogan 2000, Reys Reys Penafel 1991). Μάλιστα πολλοί από τους 
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συμμετέχοντες επέμεναν να βρουν τις ακριβείς απαντήσεις. Αρκετοί ήταν αυτοί που 

προχωρούσαν στην εκτίμηση, μόνον εάν προηγουμένως είχαν βρει την ακριβή απάντηση, 

αποδεικνύοντας ότι υπήρχε βαθιά επιρροή από την ανάγκη να ολοκληρώσουν τις πράξεις.  

Το επίπεδο των μαθητών, η διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο αλλά και η χρήση της 

τεχνολογίας επηρεάζουν επίσης την επίδοση στην υπολογιστική εκτίμηση. Όπως αναφέρουν 

οι Anestakis & Lemonidis (2014), η προηγούμενη γνώση και εμπειρία φαίνεται να έχουν 

καθοριστική σημασία στην ικανότητα εκτίμησης, καθώς κατά τις έρευνές τους αφ’ ενός οι 

καλοί εκτιμητές έχουν ένα στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο που βασιζόταν στις καθημερινές 

τους δραστηριότητες, ενώ αφ ετέρου οι μαθητές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στα 

μαθηματικά δεν έδειξαν την παραμικρή βελτίωση στην ικανότητα στρογγυλοποίησης. 

Επιπλέον οι Star & Rittle-Johnson (2009) αποδεικνύουν στη μελέτη τους ότι οι μαθητές που 

ήδη ήταν εξοικειωμένοι με κάποιες στρατηγικές εκτίμησης αποκτούσαν βαθύτερη 

εννοιολογική κατανόηση της εκτίμησης όταν παρακολουθούσαν διδασκαλία σχετική με την 

εκτίμηση. Όπως αναφέρουν οι Palaigeorgiou et al (2017) το ενδιαφέρον των μαθητών 

σχετικά με την υπολογιστική εκτίμηση, όπως και η αυτόνομη δράση για την επίτευξη της 

γνώσης, φαίνεται ότι μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με τη χρήση από τους μαθητές νέων 

τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στη συγκεκριμένη μελέτη σε μαθητές της 5ης 

Δημοτικού η χρήση τάμπλετ ως μέσου για την εκτέλεση μιας εφαρμογής προσανατολισμένης 

στην χρήση στρατηγικών εκτίμησης είχε εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα. 

Προβλήματα στην υπολογιστική εκτίμηση προκύπτουν επίσης διότι υπάρχει μία σύγχυση 

όσον αφορά στην έννοια αλλά και τη διαδικασία. Όπως αναφέρεται σε πολλές μελέτες 

(Sowder & Wheeler 1989, Hanson & Hogan 2000, Lemaire & Lecacheur 2002, Siegler & 

Booth 2004) οι μαθητές συναντούν δυσκολίες στην εκτίμηση και οι ερευνητές πιστεύουν ότι 

αυτές οι δυσκολίες οφείλονται στην ελλιπή κατανόηση εκ μέρους των μαθητών της 

διαδικασίας της εκτίμησης. Πολύ συχνά τα λάθη των μαθητών σχετίζονται με την 

εννοιολογική φύση, όπως αναφέρουν οι Sowder & Wheeler (1989), καθώς σε κάποιες 

περιπτώσεις τα λάθη φανερώνουν την αδυναμία των μαθητών να αντιληφθούν τι είναι η 

εκτίμηση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα λάθη οφείλονται στην ανικανότητα των μαθητών να 

αντιληφθούν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να κάνουν την εκτίμηση 

Ένα άλλο πρόβλημα αποτελεί η προσήλωση στις διαδικασίες για τον εντοπισμό 

ακριβούς αποτελέσματος στην στάση των μαθητών απέναντι στην εκτίμηση, με αποτέλεσμα 

να επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητα της υπολογιστικής εκτίμησης. Όπως αναφέρουν οι 

Ανεστάκης & Δεσλή (2004), η κυριαρχία της διδασκαλίας και της εκμάθησης στην τάξη των 

συμβατικών γραπτών αλγορίθμων έχει ανησυχητικές επιπτώσεις στην κατανόηση και την 
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εξέλιξη της έννοιας του αριθμού στους μαθητές του δημοτικού. Ο McIntosh (2004) αναφέρει 

πως οι δάσκαλοι αφιερώνουν πολύ χρόνο στη διδασκαλία των γραπτών υπολογισμών καθώς 

και στην εκμάθηση στρατηγικών για γραπτούς υπολογισμούς σύμφωνα με τις οποίες οι 

μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν προδιαγεγραμμένα σειριακά βήματα και συγκεκριμένες 

διαδικασίες. Είναι εύλογο πως η έμφαση σε αυτό το είδος διδασκαλίας δεν επιτρέπει την 

ανάπτυξη της υπολογιστικής εκτίμησης. Ο Alsawaie (2012) εντόπισε ότι οι μαθητές της 6ης 

δημοτικού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βασιζόταν σε κανόνες και έτσι συναντούσαν 

δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων, γεγονός που είχε εντοπίσει και ο Yang (2005). Στην 

έρευνα του τελευταίου οι μαθητές ήταν έντονα επηρεασμένοι από την ανάγκη να 

καταλήξουν σε ακριβή αποτελέσματα ακόμη και όταν το ζητούμενο ήταν η εκτίμηση 

αποτελέσματος. Στην έρευνά του ο Alsawaie (2012) αναφέρει πως αποτελεί ανησυχητικό 

στοιχείο το γεγονός ότι οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις είχαν χαμηλή αίσθηση αριθμού.. 

 

 

8. Kαλοί εκτιμητές. 

Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι καλοί εκτιμητές αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με 

τους Reys et al (1982) τρείς διαφορετικές διαστάσεις γνωρισμάτων και συγκεκριμένα 

σχετίζονται με αριθμητικές ικανότητες, ικανότητες στις γνωστικές διαδικασίες και 

συναισθηματικά γνωρίσματα. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ενώ κάποια από αυτά τα 

χαρακτηριστικά ήταν κοινά για όλους τους καλούς εκτιμητές, αυτό δε συνέβαινε με κάποια 

άλλα γεγονός που πιθανώς να οφείλεται σε προβλήματα στις συνεντεύξεις και στα ίδια τα 

χαρακτηριστικά που δεν έχουν σαφείς διαχωρισμούς παρά κατανέμονται σε ένα συνεχές. 

Οι τρεις παράγοντες που ξεχώρισε η Rubenstein (1985) για τη συμβολή τους στην 

πρόβλεψη αναφορικά με την απόδοση ενός ατόμου στην εκτίμηση είναι: α) η ικανότητα στον 

πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση με δυνάμεις του 10, β) η ικανότητα επιλογής του 

μεγαλύτερου ή του μικρότερου μεταξύ δύο αριθμών και γ) η ικανότητα επιλογής μεταξύ δύο 

προβλημάτων εκείνου που προσφέρει την καλύτερη απάντηση. Παράλληλα οι Reys et al 

(1982) αναφέρουν στη δική τους έρευνα πως όλοι οι καλοί εκτιμητές παρουσίασαν καλά 

αναπτυγμένη ικανότητα με τα πολλαπλάσια του 10 

Η Sowder (1992) αναφέρει πως ενώ οι πολύ καλοί εκτιμητές είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι, 

όσοι υστερούν σε ικανότητα εκτίμησης είναι προσκολλημένοι σε μία και μοναδική 

στρατηγική που είναι η εφαρμογή του καταλληλότερου αλγορίθμου για τον εντοπισμό της 

ακριβούς απάντησης. Επιπλέον όσοι υστερούν έχουν μια ασαφή εικόνα της φύσης και του 
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ρόλου της εκτίμησης και θεωρούν την εκτίμηση υποδεέστερη του ακριβούς υπολογισμού, 

ενώ επίσης πολλοί την ταυτοποιούν με το μάντεμα. 

Όσον αφορά τους μαθηματικούς , ο Yoshikawa (1994) και ο Alajmi (2009) αναφέρουν 

ότι ενώ οι επαγγελματίες μαθηματικοί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην υπολογιστική 

εκτίμηση, η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών είναι μέτρια ή χαμηλή. 

Όπως αναφέρει η Threadgill-Sowder (1984) τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να 

υποδεικνύουν ότι οι ικανότητες εκτίμησης έχουν μεγάλο βαθμό εξάρτησης από την αίσθηση 

αριθμού του μαθητή και κατέληξε στην άποψη ότι οι καλοί εκτιμητές που έχουν μία στιβαρή 

κατανόηση των βασικών δεδομένων, της θεσιακής αξίας (place value) και των αριθμητικών 

ιδιοτήτων είναι ικανοί να κάνουν νοερούς υπολογισμούς, επιδεικνύουν ανοχή στο λάθος, 

διακρίνονται για την ευελιξία τους στη χρήση μιας ποικιλίας στρατηγικών και έχουν υψηλό 

βαθμό αυτοεκτίμησης. Όσον αφορά τα βασικά δεδομένα, οι Reys at al (1982) αναφέρουν 

πως όλοι οι καλοί εκτιμητές διαθέτουν την ικανότητα της γρήγορης και ακριβούς ανάκλησης 

των βασικών δεδομένων για όλες τις πράξεις γεγονός που ισχύει και για την θεσιακή αξία και 

προσθέτουν ότι αυτή η γνώση τους επέτρεπε να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή 

της στρατηγικής καθώς και αυξημένη βεβαιότητα για ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Το ίδιο 

ισχύει και για τις αριθμητικές ιδιότητες καθώς γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν την 

επιμεριστική, αντιμεταθετική και προσεταιριστική ιδιότητα και κατανοούσαν την 

προτεραιότητα των πράξεων, ιδιότητες που τους επέτρεπαν να είναι ευέλικτοι με την επιλογή 

της στρατηγικής για την εκτίμηση. Σχετικά με την ανοχή στο λάθος, όπως αναφέρουν οι 

Reys et al (1982), όλοι οι καλοί εκτιμητές αντιλαμβάνονται ότι ο σκοπός και το νόημα της 

εκτίμησης είναι τέτοια, ώστε να υπάρχει άνεση με την απόκλιση από το ακριβές αποτέλεσμα 

και δεν θεωρούσαν ότι έκαναν λάθος όταν χρησιμοποιούσαν εκτιμήσεις, καθώς 

αναγνωρίζουν ότι η εκτίμηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση αριθμητικών 

προβλημάτων. 

Οι Reys et al (1982) αναφέρουν πως στην έρευνα που διεξήγαγαν σε μαθητές γυμνασίου 

και σε κάποιους ενήλικες, οι καλοί εκτιμητές διακρινόταν για την πολύ υψηλή εμπιστοσύνη 

που είχαν ως προς την ικανότητα υπολογιστικής εκτίμησης και πως οι μαθητές με υψηλό 

επίπεδο εμπιστοσύνης μάθαιναν περισσότερο σε σχέση με αυτούς με χαμηλότερο επίπεδο 

εμπιστοσύνης, είχαν περισσότερο ενδιαφέρον και μελετούσαν πιο αποτελεσματικά τα 

μαθηματικά αντικείμενα. Επιπλέον εντόπισαν μεταξύ των χαρακτηριστικών των καλών 

εκτιμητών την ανοχή στο λάθος και την αυξημένη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα της 

υπολογιστικής εκτίμησης.  
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Ο Reys (1986) υποστηρίζει ότι η εκτίμηση είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια με την επίλυση 

προβλημάτων και απαιτεί ένα συνδυασμό ικανοτήτων και στάσεων σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο θέμα ενώ παράλληλα μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί σε βάθος χρόνου. 

Κάποιος που είναι καλός στην εκτίμηση επιλέγει μία στρατηγική ανάλογα με το πρόβλημα 

και παράλληλα ειδικούς αριθμούς και πράξεις. Η εκτίμηση, όπως και λύση προβλήματος, 

είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να απομονωθεί και να διδαχθεί ξεχωριστά. Πρέπει να 

καλλιεργηθεί μέσα από μακροχρόνιες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της μελέτης αλλά και της 

διδασκαλίας των μαθηματικών. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που διεξήγαγε ο ίδιος, 

διαπίστωσε ότι οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι καλοί εκτιμητές ήταν αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης πολλών σύνθετων μεταβλητών. Μεταξύ αυτών ήταν το εμπειρικό υπόβαθρο 

του υποκειμένου, η μαθηματική πράξη που εκτελούνταν, το μέγεθος των αριθμών και η 

συσχέτιση των αριθμών σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο ακριβής αριθμός των ψηφίων 

που χρησιμοποιήθηκαν για την μορφοποίηση μιας εκτίμησης ήταν συνάρτηση πολλών 

μεταβλητών όπως το μέγεθος των αριθμών και των πράξεων, η ποσότητα του διαθέσιμου 

χρόνου για την παραγωγή της εκτίμησης και το επίπεδο της επιθυμητής ακρίβειας. 

Ανεξαρτήτως περίστασης, οι καλοί εκτιμητές επιδεικνύουν ευελιξία και ταχύτητα στην 

επιλογή της προσέγγισης που θα ακολουθήσουν. Η απόδοση δεν φάνηκε να αποτελεί 

κριτήριο για την επιλογή της στρατηγικής, αλλά το κατά πόσο η στρατηγική φαινόταν 

φυσική και αισθανόταν άνετα με τη χρήση ανάλογα με το πρόβλημα. 

Αλλά και στην έρευνα μεταξύ φοιτητών η Levine (1982) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι φοιτητές που ήταν αδύναμοι στις εκτιμήσεις προτιμούσαν να χρησιμοποιήσουν ακριβή 

υπολογισμό και στη συνέχεια να στρογγυλοποιήσουν το αποτέλεσμα, δηλαδή μία μέθοδο 

που δεν απαιτούσε από το άτομο να εντοπίσει συσχετίσεις, ούτε να έχει αίσθηση των 

αριθμών. 

Από την έρευνά τους σε δευτεροετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού τμήματος οι 

Χαλεπάκη et al. (2014) προσδιορίζουν ως παράγοντες που φαίνεται να έχουν μεγάλη 

σημασία στην υπολογιστική εκτίμηση τον ακριβή νοερό υπολογισμό με τις δυνάμεις του 10, 

και την ικανότητα λύσης προβλημάτων με αναλογίες, ενώ ταυτίζονται με τους Hogan et al 

(2003) όσον αφορά στην χρήση της βαθμολογίας στα μαθηματικά ως ένδειξη ικανότητας 

υπολογιστικής εκτίμησης. Επίσης συνεκτιμούν την προτίμηση στα μαθηματικά ως έναν 

σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στην υπολογιστική εκτίμηση όπως και ο Gliner (1991). 

Εκτός από τη γνώση των μαθηματικών, οι Χαλεπάκη et al. καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 

και η αντίληψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία 

στην υπολογιστική εκτίμηση. Ειδικότερα η αντίληψη που έχει το άτομο για την ικανότητά 
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του στην υπολογιστική εκτίμηση φαίνεται να αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στην 

επιτυχημένη υπολογιστική εκτίμηση. Το συγκεκριμένο εύρημα διατυπώνεται και από τους 

Reys et al (1982), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι καλοί εκτιμητές έχουν εμπιστοσύνη στην 

ικανότητά τους στην εκτίμηση και η εμπιστοσύνη αυτή επηρεάζει την σταθερότητα, την 

ταχύτητα και την επιλογή της στρατηγικής, παρά το ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η 

εμπιστοσύνη αποδυναμώνεται, όταν έρχονται αντιμέτωποι με αντικρουόμενες αποδείξεις. Το 

ίδιο ισχύει για την αντίληψη των ατόμων σχετικά με την μνημονική ικανότητα και ιδιαίτερα 

με τη μνημονική ικανότητα αριθμητικών δεδομένων, πιθανόν επειδή η βραχεία μνήμη είναι 

πολύ σημαντική για διεργασίες που επιτελούνται κατά τη διάρκεια της υπολογιστικής 

εκτίμησης, όπως η αναδόμηση των αριθμητικών δεδομένων και οι νοεροί υπολογισμοί. 

H Sowder (1986) αναφέρει πως τα άτομα που θεωρούν την εκτίμηση σαν ένα πολύτιμο 

εργαλείο, για να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες είτε υπολογίζοντας την απάντηση σε 

ένα πρόβλημα είτε ελέγχοντας το ακριβές αποτέλεσμα, είναι πιθανόν να τη χρησιμοποιούν 

συχνά και να έχουν καλές επιδόσεις. 

Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης αφορά στο είδος της 

αυθεντίας που χαρακτηρίζει ένα άτομο. Σύμφωνα με τον Hatano (1988) υπάρχουν δύο είδη 

αυθεντίας που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ένα είδος χαρακτηρίζει άτομα που 

βασίζονται σε συσσωρευμένη γνώση, την οποία χρησιμοποιούν προκειμένου να λύσουν 

συνηθισμένα προβλήματα με ταχύτητα και ακρίβεια. Το άλλο είδος χαρακτηρίζει άτομα που 

αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των διαδικασιών καθώς και το λόγο που επιλέγονται 

οι συγκεκριμένες διαδικασίες, και έτσι είναι σε θέση να επιλύσουν προβλήματα έξω από τα 

τετριμμένα καθώς δείχνουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Καθώς για πολλά προβλήματα 

εκτίμησης είναι αδύνατη η δημιουργία μιας λίστας διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν 

προκειμένου να βρεθεί μία λύση, είναι προφανές πως το προσαρμοστικό άτομο έχει 

περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στον εντοπισμό κάποιας λύσης. Η διαπίστωση αυτή 

έρχεται προς επίρρωση του συμπεράσματος των Reys et al (1982) που αναφέρει πως μερικοί 

από τους καλούς εκτιμητές, προτού ξεκινήσουν να σχηματοποιούν μία εκτίμηση, έκαναν 

άμεσα μία πολύ γρήγορη ανασκόπηση των στρατηγικών αναζητώντας κάποια γρήγορη και 

ακριβή μέθοδο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι εκτιμητές άλλαζαν στρατηγική όταν η πορεία 

σκέψης που ακολουθούσαν δεν ήταν παραγωγική. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η 

Levine (1982) που αναφέρει πως οι καλοί εκτιμητές χρησιμοποιούν μεγαλύτερη ποικιλία 

στρατηγικών και δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη σκέψη τους. 

Σύμφωνα με τους Reys et al (1982) οι καλοί εκτιμητές είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν 

τις τεχνικές της αναδόμησης, της μετάφρασης και της αντιστάθμισης. Η αναδόμηση 
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σχετίζεται με την αλλαγή δεδομένων σε ένα πρόβλημα με σκοπό να καταστεί αυτό 

ευκολότερα διαχειρίσιμο και ήταν ένα χαρακτηριστικό όλων των ατόμων που συμμετείχαν 

στη διεξαχθείσα έρευνα. Στη μετάφραση η προσέγγιση γίνεται μεταφράζοντας το πρόβλημα 

σε μια πιο εύκολα διαχειρίσιμη μορφή. Έτσι, σε αντίθεση με την αναδόμηση όπου αλλάζουν 

μόνον οι αριθμοί, στη μετάφραση αλλάζουν τόσο οι αριθμοί όσο και η μαθηματική δομή του 

προβλήματος. Η αντιστάθμιση σχετίζεται με την ικανότητα εν προκειμένω των μαθητών να 

προσαρμόσουν την αρχική εκτίμηση που προέκυψε από τη μετάφραση ή την αναδόμηση στα 

αρχικά δεδομένα.  

Αποτελέσματα ερευνών που έλεγχαν τη συσχέτιση της ευφυΐας με συγκεκριμένες 

εκτιμήσεις ή ικανότητες νοερής αριθμητικής συγκλίνουν στην άποψη ότι οι μαθητές με 

υψηλότερη ευφυΐα έχουν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες εκτίμησης και χρησιμοποιούν 

μεγαλύτερη ποικιλία στρατηγικών από τους μαθητές με χαμηλότερη ευφυΐα. Ο Paull (1972) 

παρατήρησε ότι η εκτίμηση του αριθμητικού υπολογισμού είχε σημαντική σύνδεση με την 

επίλυση προβλημάτων, τη μαθηματική ικανότητα, την προφορική ικανότητα, καθώς και ότι η 

ικανότητα γρήγορου υπολογισμού σχετιζόταν με την ικανότητα της εκτίμησης αριθμητικών 

υπολογισμών. 

 

 

9. Στρατηγικές  

Σύμφωνα με τους Lemaire Reder (1999) η στρατηγική μπορεί να οριστεί σαν μία 

διαδικασία ή σύνολο διαδικασιών με σκοπό να επιτύχουμε ένα στόχο υψηλότερου επιπέδου. 

Όπως αναφέρουν οι Star et al (2007) κάποιες στρατηγικές δίνουν την ψευδαίσθηση ότι 

θα παράγουν πάντοτε καλύτερες προσεγγίσεις από κάποιες άλλες. Για παράδειγμα μπορεί να 

φαίνεται ότι η στρογγυλοποίηση ενός μόνο από τους όρους ενός γινομένου στην 

πλησιέστερη δεκάδα παράγει καλύτερες προσεγγίσεις από ό,τι αν στρογγυλοποιηθούν και οι 

δύο όροι. Ωστόσο αυτό στην πράξη δεν ισχύει πάντοτε καθώς φαίνεται από το 39*41 και 

37*39. Φαίνεται επομένως ότι τα χαρακτηριστικά που κάνουν μία εκτίμηση καλή είναι 

πολυσύνθετα.  

Νωρίς στην εξέλιξη της υπολογιστικής εκτίμησης τα παιδιά χρησιμοποιούν μία ποικιλία 

στρατηγικών. Απόδειξη για αυτή την ποικιλομορφία στις στρατηγικές βασίζεται σε 

παρατηρήσεις στη συμπεριφορά και σε προσωπικές αναφορές (Lefevre et al 1993, Sowder & 

Wheeler 1989). Οι στρατηγικές συχνά μπορεί να συνδυάζονται˙ για παράδειγμα στο ίδιο 

πρόβλημα μπορεί ένα παιδί να κάνει στρογγυλοποίηση και στη συνέχεια να εφαρμόσει 
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αντιστάθμιση. Είναι ενδιαφέρον το ότι οι ίδιες στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης 

εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες όπου έγιναν μελέτες για την υπολογιστική εκτίμηση. Αυτή η 

ομοιότητα δεν μπορεί να αποδοθεί στην διδασκαλία των ίδιων στρατηγικών σε διαφορετικές 

χώρες καθώς τα παιδιά του δείγματος δεν είχαν διδαχθεί επισήμως στρατηγικές 

υπολογιστικής εκτίμησης Φαίνεται ότι τα παιδιά σε κάθε χώρα εξέλιξαν τις στρατηγικές 

μόνα τους βάσει της φύσης του δεκαδικού συστήματος και των απαιτήσεων μνήμης της 

υπολογιστικής εκτίμησης. 

Η Dowker (1996) μάλιστα αναφέρει πως όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 

στρατηγικών που χρησιμοποίησαν οι ενήλικες συμμετέχοντες στην έρευνά της, τόσο 

περισσότερη ακρίβεια πέτυχαν στις εκτιμήσεις τους. 

Όπως αναφέρουν οι Siegler & Booth (2005) οι στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικά επίπεδα γενίκευσης. Σύμφωνα με τους Reys 

et al (1982) στο πιο γενικό επίπεδο τα παιδιά όπως και οι ενήλικες χρησιμοποιούν τρείς 

οικογένειες στρατηγικών: την αναδόμηση, τη μετάφραση και την αντιστάθμιση. 

Αναδόμηση (Reformulation): Πρόκειται για τη διαδικασία αλλαγής των αριθμητικών 

δεδομένων, ώστε να παραχθεί μια πιο εύκολα νοερά διαχειρίσιμη μορφή (για παράδειγμα 

στρογγυλοποιώντας τους όρους στην πλησιέστερη δεκάδα). Η Sowder (1992) αναφέρει πως 

μεταξύ των στρατηγικών αυτής της ομάδας αυτή που πιθανόν είναι η πιο χρήσιμη είναι 

εκείνη που εστιάζει στο αριστερό ψηφίο και ονομάζεται στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου. 

Σύμφωνα με την ίδια παραλλαγές της στρατηγικής αποτελούν η στρογγυλοποίηση με τον 

ίδιο αριθμό ψηφίων (3852 -> 4000), η χρήση ενός αριθμού του στρογγυλοποιημένου 

αποτελέσματος (3852 -> 4), η αποκοπή και συμπλήρωση με μηδενικά (3852 -> 3000) και η 

απλή αποκοπή (3852 -> 3). 

Μετάφραση (Translation): Είναι η διαδικασία μεταβολής της δομής του προβλήματος, 

ώστε να παραχθεί μια πιο εύκολα νοερά διαχειρίσιμη μορφή του προβλήματος (για 

παράδειγμα η προσέγγιση του αθροίσματος ενός μεγάλου πλήθους αριθμών εκτιμώντας το 

μέσο όρο και το πλήθος των όρων και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας τις δύο εκτιμήσεις). 

Αντιστάθμιση (Compensation): Είναι οι προσαρμογές που γίνονται, ώστε να 

ισοσταθμίσουν την αριθμητική απόκλιση που προέκυψε μετά τη μετάφραση ή την 

αναδόμηση του προβλήματος (για παράδειγμα η πρόσθεση ενός ποσοστού του εκτιμώμενου 

αθροίσματος μετά από στρογγυλοποίηση προς τα κάτω και των δύο όρων του αθροίσματος).  

Εκτός από τις στρατηγικές στο γενικό επίπεδο είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν οι 

στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όπως φαίνεται στην 
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ακόλουθη λίστα με τις πιο συνήθεις στρατηγικές που αφορούν στην πρόσθεση και τον 

πολλαπλασιασμό αλλά όχι μόνο: 

Στρογγυλοποίηση (rounding): Αποτελεί τη δημοφιλέστερη μεταξύ των στρατηγικών 

καθώς είναι η μοναδική που βασίζεται σε μαθηματικό κανόνα ενώ παράλληλα είναι αυτή που 

συνήθως περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη (Levine 1982). Σύμφωνα με τους Siegler & 

Booth (2005) τα παιδιά όπως και οι ενήλικες προσαρμόζουν την επιλογή της στρατηγικής 

που χρησιμοποιούν στα χαρακτηριστικά του προβλήματος και μία μορφή αυτής της 

προσαρμογής είναι η χρήση της στρογγυλοποίησης σε προβλήματα, στα οποία αυτή εισάγει 

λιγότερη παραμόρφωση. Έτσι, όπως αναφέρουν οι LeFevre et al (1993), σε ένα 

πολλαπλασιασμό με πολυψήφιους αριθμούς μαθητές δημοτικού όπως και ενήλικες 

στρογγυλοποιούν και τους δύο παράγοντες όταν πρόκειται για διψήφιους ή τριψήφιους αλλά 

συχνά στρογγυλοποιούν μόνο τον μεγαλύτερο παράγοντα όταν ο μικρότερος παράγοντας 

είναι μονοψήφιος. Στην περίπτωση αυτής της στρατηγικής, ο μαθητής καλείται αρχικά να 

επιλέξει την θεσιακή αξία των ψηφίων που πρόκειται να στρογγυλοποιήσει (για παράδειγμα 

μπορεί να στρογγυλοποιήσει ανάλογα με το πρόβλημα σε μονάδες, δεκάδες, χιλιάδες) και 

στη συνέχεια να στρογγυλοποιήσει τον ένα η και περισσότερους όρους στον πλησιέστερο 

αριθμό που τελειώνει σε ένα η περισσότερα μηδενικά. Η στρογγυλοποίηση μπορεί να 

συνδυαστεί με τη μεταγενέστερη αντιστάθμιση ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια του 

αποτελέσματος της εκτίμησης. Για παράδειγμα στον υπολογισμό του αποτελέσματος 297 Χ 

296 και οι δύο όροι μπορεί να στρογγυλοποιηθούν στο 300 και ο μαθητής να υπολογίσει 

νοερά το αποτέλεσμα 90000. Στη συνέχεια μπορεί να ελαττώσει την αρχική του εκτίμηση 

κατά 1200 (4 Χ 300) καταλήγοντας στο 88800. Η στρογγυλοποίηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα για την εκτίμηση του αποτελέσματος γινομένων και 

πηλίκων αριθμών με πολλά ψηφία. Η αποτελεσματική χρήση της στρατηγικής προϋποθέτει 

από το μαθητή την κατανόηση ότι δεν πρέπει αναγκαστικά να ακολουθεί τους κανόνες 

στρογγυλοποίησης (στο κοντινότερο αριθμό ανάλογα με τη θεσιακή αξία του ψηφίου). Η 

εμπειρία του μαθητή στην επίλυση προβλημάτων με τη συγκεκριμένη τεχνική θα τον 

βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων αριθμών. Για παράδειγμα στην εκτίμηση του 

αποτελέσματος του γινομένου 35 Χ 83 οι επιλογές για στρογγυλοποίηση είναι 30 Χ 80, 30 Χ 

90, 40 Χ 80 και 40 Χ 90. Οι πιο άπειροι μαθητές πιθανόν να επιλέξουν το 30 Χ 80 ή το 40 Χ 

90 ενώ οι πιο έμπειροι θα κλίνουν προς το 30 Χ 90 ή το 40 Χ 80.  

Περικοπή (truncating): Πρόκειται για αλλαγή στο μηδέν ενός η περισσοτέρων ψηφίων 

στο δεξί άκρο ενός η περισσοτέρων όρων. Προφανώς ο έμπειρος εκτιμητής θα αποφύγει την 

περικοπή, όταν οι αριθμοί βρίσκονται πολύ κοντά στην επόμενη βαθμίδα (για παράδειγμα 



28 
 

στον υπολογισμό του γινομένου 297 Χ 296 και οι δύο όροι μπορεί να μετατραπούν στο 290, 

μία μετατροπή που δεν βοηθάει ιδιαίτερα στον εύκολο υπολογισμό του αποτελέσματος. Αν 

αντίθετα γινόταν περικοπή στο 200 Χ 200, η εκτίμηση θα απείχε πολύ από το ακριβές 

αποτέλεσμα). Και στην συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να ακολουθήσει η μεταγενέστερη 

αντιστάθμιση, ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια του αποτελέσματος της εκτίμησης.  

Πρότερη αντιστάθμιση (prior compensation): Στην συγκεκριμένη στρατηγική γίνεται 

στρογγυλοποίηση του δεύτερου όρου προς την αντίθετη κατεύθυνση από τον πρώτο όρο πριν 

γίνει ο υπολογισμός (στο 297 Χ 296, το 296 μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στο 290 αντί για 

300, για να αντισταθμιστεί η επίδραση από την στρογγυλοποίηση του 297 στο 300). 

Ύστερη αντιστάθμιση (post compensation): Στην συγκεκριμένη στρατηγική γίνεται 

διόρθωση μετά τον υπολογισμό της παραμόρφωσης που δημιουργήθηκε λόγω της 

στρατηγικής που προηγήθηκε (στο γινόμενο 297 Χ 296, μετά τον πολλαπλασιασμό 300 Χ 

300 ακολουθεί αφαίρεση 4 Χ 300 από το γινόμενο). 

Παραγοντοποίηση - αποσύνθεση (decomposition): Στην συγκεκριμένη στρατηγική 

γίνεται ανάλυση - διάσπαση των αριθμών σε απλούστερες μορφές (για παράδειγμα το 282 Χ 

153 μετατρέπεται σε 280 Χ 10 Χ 15). Στη διαίρεση 9620 / 33 μπορεί να γίνει η μετατροπή σε 

3200 / 11 που δίνει περίπου 300.  

Επιμεριστικότητα (distributivity): Όπως αναφέρει ο Λεμονίδης (2013) στην στρατηγική 

αυτή χρησιμοποιείται η επιμεριστική ιδιότητα για τη διευκόλυνση της πράξης. Για 

παράδειγμα για τον υπολογισμό του γινομένου 423,89 Χ 10,5 μπορούν να γίνουν οι πράξεις 

424 Χ 10 = 4240 και 424 Χ 0,5 = 212 δίνοντας τελικό αποτέλεσμα εκτίμησης 4452.  

Στρατηγική αλλαγής μορφής αριθμών (substitution): Στη στρατηγική αυτή ο εκτιμητής 

καλείται να εντοπίσει μία διαφορετική αναπαράσταση των αριθμών, η οποία να τον 

εξυπηρετεί στην εξεύρεση της λύσης. Για παράδειγμα στον υπολογισμό του αποτελέσματος 

της διαίρεσης 0,52 / 0,35 ο εκτιμητής παρατηρεί ότι το 0,52 προσεγγίζει το ½ ενώ το 0,35 

προσεγγίζει το ⅓. Έτσι προκύπτει η διαίρεση ½ : ⅓ που δίνει εύκολα 1,5.  

Μετάφραση (translation): Είναι η απλούστευση μιας πράξης αλλάζοντας για 

παράδειγμα την ίδια πράξη (για παράδειγμα στο 44 + 53 + 51 + 47, πολλαπλασιάζοντας το 

50 Χ 4). 

Στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου (fronτ end strategy): Χρησιμοποιείται κυρίως για τις 

προσθέσεις (Reys 1986, Λεμονίδης 2013), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις 

υπόλοιπες πράξεις. Η συλλογιστική που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές είναι να 

εντοπίσουν τα πιο σημαντικά ψηφία των αριθμών προκειμένου να εκτελέσουν νοερά την 

απαιτούμενη πράξη. Η στρατηγική μπορεί να συνδυαστεί με την μεταγενέστερη 
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αντιστάθμιση ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Αν το ζητούμενο 

για παράδειγμα είναι ο υπολογισμός του αθροίσματος 5,817 + 2,123 + 9,873 τότε ο μαθητής 

πρέπει να εντοπίσει τα πιο σημαντικά ψηφία (5 2 και 9) και να τα προσθέσει καταλήγοντας 

στο αποτέλεσμα 16. Στη συνέχεια μέσω της μεταγενέστερης αντιστάθμισης ο μαθητής 

μπορεί να αυξήσει το αποτέλεσμα της αρχικής εκτίμησης κατά 1,5 ( 0,817 + 0,123 + 0,873 ~ 

1,5) καταλήγοντας στο 17,5 αυξάνοντας έτσι σημαντικά την ακρίβεια. Σύμφωνα με την Reys 

(1984) η στρατηγική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από μεγάλους αλλά και 

μικρούς μαθητές. 

Στρατηγική της συσσώρευσης ή μέσου όρου (clustering, averaging): Η συγκεκριμένη 

στρατηγική ενδείκνυται κυρίως για εκτίμηση αποτελέσματος σε προβλήματα πρόσθεσης, στα 

οποία οι αριθμοί συγκλίνουν σε ένα αριθμό που βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο. Η βασική 

προϋπόθεση για την επιλογή της στρατηγικής αυτής είναι να παρατηρήσουν οι μαθητές την 

ομάδα των αριθμών και να διακρίνουν πως αυτοί “περιστρέφονται” γύρω από κάποια τιμή, 

την οποία πρέπει να υπολογίσουν κατά προσέγγιση. Στο επόμενο βήμα υπολογίζεται νοερά 

το γινόμενο τής κατά προσέγγιση τιμής που υπολόγισαν με το πλήθος των παραγόντων της 

πρόσθεσης για να προκύψει η εκτίμηση. Για παράδειγμα στην πρόσθεση 13,45 + 17,08 + 

16,80 + 14,1 οι μαθητές παρατηρούν ότι οι αριθμοί κινόυνται στην περιοχή του 15 και 

υπολογίζουν νοερά το γινόμενο 15 Χ 4 = 60 σαν αποτέλεσμα της εκτίμησης. 

Στρατηγική των συμβατών αριθμών (Compatible numbers strategy): Η συγκεκριμένη 

στρατηγική ενδείκνυται περισσότερο σε περιπτώσεις προσθέσεων και διαιρέσεων και 

βασίζεται στην εμπειρία και την παρατηρητικότητα των μαθητών, οι οποίοι πρέπει να 

εντοπίσουν με ποιο τρόπο μπορεί κάποιοι αριθμοί να ταιριάζουν μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα στη διαίρεση 3387 / 5 ο έμπειρος εκτιμητής θα αποφύγει την περικοπή (3300 / 5) 

όπως και τη στρογγυλοποίηση (3400 / 5) και θα προτιμήσει να κάνει τους συμβατούς 

αριθμούς ( 3500 / 5 = 700) και στη συνέχεια θα εφαρμόσει την μεταγενέστερη αντιστάθμιση 

(100 / 5 = 20) για να καταλήξει στην τελική εκτίμηση 680. Αντίστοιχα στην πρόσθεση 28 + 

12 + 85 + 64 + 70 + 35, οι αριθμοί ταιριάζουν ανά δύο και σχηματίζουν άθροισμα περίπου 

100 (28 + 70, 12 + 85, 64 + 35) δίνοντας τελική εκτίμηση 300.  

Στρατηγική των ειδικών αριθμών (Special numbers strategy): Η συγκεκριμένη 

στρατηγική βασίζεται στην ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται αριθμούς που είναι κοντά 

σε ειδικές τιμές προκειμένου να διευκολύνονται στις πράξεις. Τέτοιοι αριθμοί είναι οι 

δυνάμεις του 10, απλά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί. Έτσι για τον υπολογισμό του 

αθροίσματος 9/10 + 17/35 + 1/19 το κλάσμα 9/10 προσεγγίζει τη μονάδα, το 17/35 
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προσεγγίζει το 0,5 ενώ το 1/19 προσεγγίζει το μηδέν, οπότε μία εκτίμηση του αθροίσματος 

είναι 1,5.   

Μάντεμα: Δεν πρόκειται για κάποια στρατηγική καθώς απουσιάζει η χρήση κάποιας 

λογικής μεθόδου. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή μιας απάντησης δεν στηρίζεται σε κάποια 

διαδικασία ή κανόνα. Η Dowker (1996) αναφέρει πως όταν το πρόβλημα ξεπερνάει κατά 

πολύ τις ικανότητες των μαθητών, τότε αυτοί από απογοήτευση καταφεύγουν στο μάντεμα. 

Όπως είναι φυσικό κάποιες από αυτές τις στρατηγικές χρησιμοποιούνται συχνότερα. Η 

στρογγυλοποίηση είναι η πιο κοινή προσέγγιση (Lemaine et al 2000), ενώ η αντιστάθμιση 

είναι αυτή που χρησιμοποιείται λιγότερο. 

Τα παιδιά όπως και οι ενήλικες προσαρμόζουν την επιλογή της στρατηγικής στα 

χαρακτηριστικά του προβλήματος. Για παράδειγμα σε προβλήματα πολλαπλασιασμού 

πολυψήφιων αριθμών, γίνεται συχνότερα στρογγυλοποίηση και των δύο όρων, όταν έχουν 

δύο η τρία ψηφία, αλλά μόνον του μεγαλύτερου σε αριθμό ψηφίων όρου, όταν ο άλλος όρος 

είναι μονοψήφιος (Lefevre et al 1993). Αυτή η επιλογή περιορίζει την παραμόρφωση διότι η 

στρογγυλοποίηση μονοψήφιων παραγόντων στην πλησιέστερη δεκάδα επιφέρει μεγαλύτερη 

παραμόρφωση από ό,τι η στρογγυλοποίηση διψήφιων η τριψήφιων αριθμών στην 

πλησιέστερη δεκάδα. 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη ότι οι ενήλικες επιλέγουν στρατηγικές εκτίμησης με 

κατάλληλες προσαρμογές, η ακρίβεια στην εκτίμηση βελτιώνεται όσο αυξάνεται το πλήθος 

των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται (Dowker et al 1996). 

 

 

10. Χαρακτηριστικά της υπολογιστικής εκτίμησης και η σχέση 

της με άλλες ικανότητες 

Oι στρατηγικές που εφαρμόζονται στην υπολογιστική εκτίμηση έχουν διακύμανση όσον 

αφορά στην αποτελεσματικότητά τους και έχει παρατηρηθεί ότι με την αύξηση της ηλικίας 

βελτιώνεται η επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά στρατηγικών που οδηγούν στην 

ακριβέστερη τιμή της υπολογιστικής εκτίμησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μερικές 

στρατηγικές αποδίδουν μεγαλύτερες ταχύτητες και καλύτερες προσεγγίσεις από ό,τι άλλες 

κατά τον Lemaire Lecacheur (2002). 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία συγκλίνει σε δύο κριτήρια που μπορεί να είναι χρήσιμα στην 

αξιολόγηση της καλής εκτίμησης. Το πρώτο είναι η απλότητα και αναφέρεται στο πόσο 

εύκολος είναι ο υπολογισμός μιας εκτίμησης (Reys & Bestgen 1981, Lefevrem Greenham 
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Waheed 1993). Για παράδειγμα προκειμένου να υπολογιστεί μία εκτίμηση για το γινόμενο 31 

* 46, γίνεται μία στρογγυλοποίηση στη πλησιέστερη δεκάδα και πολλαπλασιασμός του 30 * 

50. Εναλλακτικά θα μπορούσε κάποιος να στρογγυλοποιήσει μόνον ένα αριθμό στην 

πλησιέστερη δεκάδα και να πολλαπλασιάσει το 30 * 45. Για πολλούς μαθητές δημοτικού η 

πρώτη μέθοδος είναι απλούστερη. Το δεύτερο κριτήριο είναι η προσέγγιση και αναφέρεται 

στο πόσο κοντά βρίσκεται η εκτίμηση στην ακριβή απάντηση (Reys & Bestgen 1981, 

Lefevrem Greenham Waheed 1993). Για παράδειγμα προκειμένου να υπολογιστεί μία 

εκτίμηση για το γινόμενο 31 * 46, είναι δυνατόν να στρογγυλοποιηθεί το 31 και να γίνει ο 

πολλαπλασιασμός 30 * 46 ή εναλλακτικά να στρογγυλοποιηθεί το 46 και να γίνει ο 

πολλαπλασιασμός 31 * 50. Με την πρώτη μέθοδο η απόσταση από το ακριβές αποτέλεσμα 

είναι 1* 46, ενώ με τη δεύτερη μέθοδο η απόσταση από το ακριβές αποτέλεσμα είναι 31* 4 

οπότε η πρώτη μέθοδος προσεγγίζει περισσότερο και μπορεί να θεωρηθεί καλύτερη 

εκτίμηση. Τα δύο αυτά κριτήρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις 

η προσέγγιση είναι θεμελιώδους σημασίας, όπως για παράδειγμα στην σχετικά ακριβή 

εκτίμηση των εξόδων όταν το κεφάλαιο είναι περιορισμένο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτό 

που απαιτείται είναι μία γρήγορη και πρόχειρη εκτίμηση, όπου η απλότητα είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας. Σύμφωνα με τους Lefevrem Greenham Waheed 1993 οι 

αποφάσεις για την έμφαση στην απλότητα και την προσέγγιση παίρνονται εις βάρος του ενός  

η του άλλου κριτηρίου. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των στρατηγικών υπολογιστικής εκτίμησης είναι σύμφωνα με 

τους LeFevre et al (1993) πως η έκταση / ποσότητα των διαθέσιμων προς χρήση 

στρατηγικών και η καταλληλότητα στην εφαρμογή τους βελτιώνεται με την πάροδο της 

ηλικίας και την αύξηση της μαθηματικής εμπειρίας. Έτσι, όπως αναφέρουν οι Dowker et al 

(1996), οι μαθηματικοί και οι λογιστές χρησιμοποιούν μεγαλύτερη ποικιλία των κατάλληλων 

στρατηγικών εκτίμησης, ενώ υψηλού επιπέδου φοιτητές Ψυχολογίας και Αγγλικών 

χρησιμοποιούν μεν μεγαλύτερο αριθμό στρατηγικών, ωστόσο αυτές αποδεικνύονται 

ακατάλληλες για τα συγκεκριμένα προβλήματα. Με την ηλικία συνδέεται και το επίπεδο των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούνται, όπως αναφέρουν οι Lemaire et al (2000), που 

διαπιστώνουν ότι την στρατηγική της αντιστάθμισης, η οποία προϋποθέτει μία πολύ καλή 

εννοιολογική αντίληψη της εκτίμησης, χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη συχνότητα όσο 

αυξάνει η ηλικία. 

Προαπαιτούμενα συστατικά της υπολογιστικής εκτίμησης είναι η γνώση αριθμητικών 

πράξεων, η κατανόηση της αξίας θέσης, η ικανότητα εργασίας με πολλαπλάσια και δυνάμεις 
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του 10 και η κατανόηση του συμβολικού συστήματος που χρησιμοποιείται για τους 

δεκαδικούς και τα κλάσματα (Sowder 1988, Reys, Rybolt,Bestgen Wyatt 1982, Rubenstein 

1983).   

Οι Lemonidis & Kaiafa (2014) αναφέρουν πως μαθητές που επιδεικνύουν ευελιξία στην 

επιλογή στρατηγικής νοερού υπολογισμού και χρησιμοποιούν στρατηγικές αίσθησης 

αριθμού που αποκαλύπτουν βαθύτερη κατανόηση της έννοιας των ρητών, έχουν καλύτερη 

επίδοση στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά στρατηγικές βασισμένες σε αλγορίθμους. 

Η υπολογιστική εκτίμηση σχετίζεται με την απάντηση σε ένα αριθμητικό πρόβλημα με 

σκοπό την προσέγγιση του σωστού (σωστότερου κατά το δυνατόν) μεγέθους χωρίς τον 

υπολογισμό της ακριβούς απάντησης. Η αποτελεσματική Υ.Ε. απαιτεί διάφορα είδη 

εννοιολογικής κατανόησης. Ο στόχος της εκτίμησης είναι να παράγει μία απάντηση που α) 

θα βρίσκεται λογικά κοντά ως μέγεθος στη σωστή απάντηση. β) Κατά προσέγγιση αριθμοί 

είναι χρήσιμοι για την επίτευξη αυτού του στόχου. γ) Η εκτίμηση μπορεί να περιλαμβάνει 

πληθώρα έγκυρων προσεγγίσεων και πληθώρα λογικών απαντήσεων. δ) Το πλαίσιο είναι 

αυτό που καθορίζει την επάρκεια των απαντήσεων (Lefevre, Greenham & Waheed 1993). Η 

αποτελεσματική εκτίμηση επίσης απαιτεί διαδικασίες για την παραγωγή κατά πρoσέγγιση 

αριθμών, όπως για παράδειγμα διαδικασίες για στρογγυλοποίηση των όρων της πράξης, για 

την απλοποίηση του υπολογισμού και για την επανόρθωση των παραμορφώσεων που 

προέκυψαν λόγω της στρογγυλοποίησης. Η αδυναμία της εννοιολογικής κατανόησης της 

εκτίμησης φαίνεται να συμβάλλει στην χρήση παγιωμένων και στερεότυπων προσεγγίσεων 

και στην αργή εξέλιξη της ικανότητας υπολογιστικής εκτίμησης για πολλά χρόνια στη 

συνέχεια. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι οι βελτιώσεις στην ταχύτητα εκτίμησης στην 

πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό είναι παράλληλες με βελτιώσεις στην ακρίβεια στις 

αντίστοιχες ηλικίες. 

Είναι εξάλλου γνωστό ότι η ικανότητα για υπολογιστική εκτίμηση αυξάνεται με την 

πάροδο του χρόνου, καθώς βελτιώνεται η διαδικασία επιλογής στρατηγικών (Lemaire & 

Lecacheur, 2002, 2011). Αυτή η θέση βασίζεται στο γεγονός ότι η υπολογιστική εκτίμηση 

εξαρτάται από τη γνώση αριθμητικών δεδομένων και διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων, 

όπως είναι η στρογγυλοποίηση (Booth & Siegler, 2006), ικανότητες οι οποίες βελτιώνονται 

με την ηλικιακή ωρίμανση.  

Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν την ύπαρξη κάποιων χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται με την υπολογιστική εκτίμηση. Τέτοιο χαρακτηριστικό είναι η θετική στάση 

απέναντι στην υπολογιστική εκτίμηση είναι ανάλογη με την ικανότητα υπολογιστικής 
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εκτίμησης σύμφωνα με τις θέσεις ερευνητών (Sowder 1992, Sowder & Wheeler 1989). 

Σύμφωνα με τους Reys et al. (1982) και Lefevre et al. (1993) ένας άλλος παράγοντας είναι η 

θετική αυτοαξιολόγηση της ικανότητας εκτίμησης. Οι Lefevre et al. (1993) και Sowder et al. 

(1989) αναφέρονται στην θετική αυτοαξιολόγηση της μαθηματικής ικανότητας σαν ένα 

χαρακτηριστικό των καλών εκτιμητών. Η ανοχή στο λάθος είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό 

που συνδέεται θετικά με την ικανότητα υπολογιστικής εκτίμησης όπως αναφέρουν οι Reys et 

al. (1980).  

 

 

11. Προηγούμενη έρευνα, στόχος και ερευνητικά ερωτήματα 

11.1 Προηγούμενες έρευνες 

         Άλλη έρευνα που χρησιμοποίησε τη μέθοδο IHMCES, την οποία χρησιμοποιούμε και 

στην εργασία αυτή είναι αυτή των Lemonidis & Likidis (2019). Στο άρθρο τους οι Lemonidis 

& Likidis (2019) αναφέρονται στην έρευνά τους στην οποία παρακολούθησαν την εξέλιξη 62 

μαθητών της πέμπτης δημοτικού που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η ομάδα ελέγχου 

περιλάμβανε 33 μαθητές και η πειραματική ομάδα περιλάμβανε 29 μαθητές. Και στις δύο 

ομάδες δόθηκε το ίδιο pre-test, μεσολάβησε ένα διάστημα πέντε εβδομάδων στη διάρκεια 

του οποίου η ομάδα ελέγχου εργάστηκε επάνω στο πρόγραμμα σπουδών ενώ η πειραματική 

ομάδα διδάχθηκε στρατηγικές εκτίμησης και στη συνέχεια ακολούθησε το post-test που ήταν 

κοινό και για τις δύο ομάδες. Τα ευρήματα της έρευνας  αναφέρουν πως η πειραματική 

ομάδα των μαθητών δημοτικού που παρακολούθησε διδασκαλία σχετική με την 

υπολογιστική εκτίμηση είχε καλύτερες επιδόσεις στο post-test σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου που δεν είχε επιπλέον διδασκαλία. Συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα φάνηκε να 

έχει αποκτήσει επαρκή εννοιολογική κατανόηση της εκτίμησης όπως αποδεικνύεται από την 

αυξημένη χρήση ανώτερων στρατηγικών στο post-test αλλά και την σημαντική αύξηση της 

χρήσης της στρατηγικής ‘Στρογγυλοποίηση χωρίς κανόνα’. Ωστόσο η πειραματική ομάδα 

δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλότερες απαιτήσεις που έθετε η χρήση της 

αντιστάθμισης, γεγονός που πιθανολογείται να οφείλεται στην ταυτόχρονη διδασκαλία 

πολλών νέων στρατηγικών. Ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση ότι οι μαθητές της ομάδας 

ελέγχου σημείωσαν βελτίωση στο post-test, γεγονός που πιθανόν σχετίζεται με την σύντομη 

επαφή των μαθητών με τη διαδικασία της εκτίμησης κατά τη διεξαγωγή του pre-test. 

Επιπλέον στοιχείο αποτελούν τα θετικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη χρήση του 

μοντέλου για την διευκόλυνση για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την εξέλιξη της 
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πορείας των μαθητών μέσω των εννοιών των προφίλ. 

Η Bobis (1991) αναφέρει πως οι περισσότεροι μαθητές της 5ης δημοτικού υιοθέτησαν τις 

έγκυρες στρατηγικές εκτίμησης τις οποίες διδάχτηκαν. Η ίδια αναφέρει ότι βάσει της 

ανάλυσης των επιδόσεων πριν και μετά, φαίνεται πως η διδασκαλία είχε σημαντική επιρροή 

στην απόδοση των μαθητών. 

Οι Reys & Bestgen (1981) αναφέρουν πως οι καλοί εκτιμητές επιδεικνύουν ευελιξία και 

ταχύτητα στην επιλογή της εκτίμησης που θα χρησιμοποιήσουν ενώ η αποτελεσματικότητα 

δεν αποτελεί κριτήριο για την επιλογή τους. 

Οι Reys, Reys, Nohda & Ishida (1991b) αναφέρουν πως οι δεξιότητες στην εκτίμηση δεν 

προκύπτουν λόγω της ανάπτυξης γραπτών αλγορίθμων για υπολογισμούς και μάλιστα 

θεωρούν πιθανόν πως η εκμάθηση τέτοιων αλγορίθμων εμποδίζει σημαντικές παραμέτρους 

της υπολογιστικής εκτίμησης όπως η ευέλικτη χρήση αριθμών, η ανοχή στο λάθος, η χρήση 

πολλαπλών στρατηγικών και οι τεχνικές προσαρμογής. Οι πλέον συνήθεις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν οι μαθητές ήταν η reformulationκαι σε μικρότερο βαθμό η αντιστάθμιση 

ενώ αυτή που χρησιμοποιήθηκε  λιγότερο ήταν η μετάφραση. Ωστόσο οι περισσότεροι 

μαθητές αντιμετώπισαν τη δοκιμασία υπολογιστικής εκτίμησης ως δοκιμασία στους νοερούς 

υπολογισμούς και ήταν διστακτικοί στην αλλαγή της δομής του προβλήματος σε άλλη μορφή 

ενώ χαρακτηριστικό της κουλτούρας των Γιαπωνέζων μαθητών αποτέλεσε το γεγονός πως 

ακόμη και οι καλοί εκτιμητές έδειξαν ελάχιστη ανοχή στα λάθη. 

Η Reys (1986) αναφέρει πως για τη βέλτιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκτίμησης είναι 

απαραίτητη η διδασκαλία καθώς χωρίς αυτήν οι περισσότεροι μαθητές δεν θα μάθουν ούτε 

θα χρησιμοποιήσουν στρατηγικές εκτίμησης, η εξάσκηση μέσω της οποίας θα παγιωθούν 

βασικές έννοιες και θα βελτιωθούν οι δεξιότητες για νοερούς υπολογισμούς και οι 

δοκιμασίες που θα προσφέρουν κίνητρο για την εξέλιξη της υπολογιστικής εκτίμησης. 

Οι Bestgen, Reys, Rybolt & Wyatt (1980) αναφέρουν πως τα αποτελέσματα της 

διδασκαλίας και τακτικής εξάσκησης στην επίδοση και στη στάση απέναντι στην 

υπολογιστική εκτίμηση είναι ολοφάνερα θετικά βάσει των συγκρίσεων που έγιναν μεταξύ 

ομάδων που είχαν διδασκαλία και όσων δεν είχαν διδασκαλία. 

 

 

11.2 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει με τη μέθοδο IHMCES τις 

μεταβολές που επιφέρει μία διδακτική παρέμβαση στις στρατηγικές της υπολογιστικής 

εκτίμησης, τα προφίλ και την ευελιξία μαθητών Β’ Γυμνασίου. 
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Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 

1. Με βάση το μοντέλο IHMCES ποιες είναι οι στρατηγικές εκτίμησης, το εύρος των 

στρατηγικών (strategy range), το προφίλ και η ευελιξία των μαθητών πριν τη 

διδακτική παρέμβαση; 

2. Πόσο άλλαξε ή εξελίχθηκε το εύρος των στρατηγικών, το προφίλ και η ευελιξία του 

κάθε μαθητή μετά την παρέμβαση; 

3. Πως κατηγοριοποιούνται τα προφίλ των μαθητών μετά την παρέμβαση και ποιο είναι 

το εύρος της αλλαγής πορείας των μαθητών; 

4. Κατά πόσο χρησιμοποιούνται οι ενδεδειγμένες στρατηγικές εκτίμησης πριν και μετά 

την διδακτική παρέμβαση; 

 

 

12. Μεθοδολογία της έρευνας  

12.1. Μέθοδος  

Επιλέχθηκε η ποσοτική δειγματοληπτική μέθοδος, όπου χρησιμοποιήθηκε μία γραπτή 

δοκιμασία ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Η έρευνα βασίστηκε στην βολική 

δειγματοληψία, δηλαδή στην επιλογή ατόμων βάσει διαθεσιμότητας και κρίνοντας από τις 

επιδόσεις τους ότι αντιπροσωπεύουν ένα τυπικό σύνολο μαθητών για τη μελέτη. 

 

  12.1.1 Δείγμα 

Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας. Οι 

μαθητές που συμμετείχαν στη πιλοτική έρευνα ήταν 12 αγόρια και 19 κορίτσια (σύνολο 31 

άτομα) της Β Γυμνασίου δυο τμημάτων σε δημόσιο σχολείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Η μέση ηλικία των μαθητών όταν διεξήχθη η έρευνα ήταν 13,5 χρονών. Η ερευνήτρια ήταν η 

καθηγήτρια μαθηματικών στο συγκεκριμένο σχολείο και δίδασκε στους μισούς μαθητές από 

την Α Γυμνασίου και σε όλους τους μαθητές από την αρχή της Β Γυμνασίου και καθ’ όλη την 

διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητές δεν είχαν διδαχθεί ούτε την έννοια της εκτίμησης 

ούτε στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης στο δημοτικό και είχαν ενημερωθεί από την 

καθηγήτρια πως δεν υπήρχε καμία σύνδεση των προσωπικών τους επιδόσεων με τη 

βαθμολογία τους στα Μαθηματικά ή κάποιου άλλου είδους αξιολόγηση και στο σύνολό τους 

δέχθηκαν πρόθυμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία, παρά το ότι γνώριζαν ότι θα 

αντιμετώπιζαν ένα αντικείμενο που δεν είχαν διδαχθεί. 
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12.1.2 Διαδικασία 

Οι μαθητές συμπλήρωσαν δύο τεστ, ένα pre-test και ένα post-test. Το κάθε ένα 

αποτελούνταν από εννέα προβλήματα, στα οποία τους ζητήθηκε να απαντήσουν με εκτίμηση 

και όχι με ακριβή υπολογισμό. Το pre-test δόθηκε στους μαθητές πριν γίνει οποιαδήποτε 

παρέμβαση σχετικά με τις εκτιμήσεις και το post-test δόθηκε μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Τα προβλήματα που τέθηκαν στο post-test ήταν ουσιαστικά τα ίδια με το pre-test, έχοντας 

απλώς διαφορετική διατύπωση και ελαφρά παραλλαγμένους αριθμούς ώστε να μπορεί να 

γίνει η σύγκριση των επιδόσεων με τα ίδια κριτήρια. 

Πριν την έναρξη του pre-test έγινε συζήτηση με τον κάθε μαθητή σχετικά με την 

έννοια της εκτίμησης και τη χρήση στην καθημερινή ζωή, ενώ δόθηκαν οι αναλυτικές 

διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η διαδικασία περιλάμβανε 

αρχικά την παρουσίαση σε χαρτί του προβλήματος από την ερευνήτρια και μετά 30 

δευτερόλεπτα, την καταγραφή της απάντησης του μαθητή. Ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων 

κρίθηκε αρκετός ώστε να έχει ο μαθητής το χρονικό περιθώριο για να επιλέξει τη στρατηγική 

και να κάνει τους απαραίτητους νοερούς υπολογισμούς, χωρίς όμως να υπάρχει η άνεση 

χρόνου για να εκτελέσει νοερά κάποιον αλγόριθμο για ακριβή υπολογισμό. Εδώ πρέπει να 

σημειωθεί ότι η φύση των αριθμών στα προβλήματα ήταν τέτοια που καθιστούσε ιδιαίτερα 

δύσκολη αν όχι αδύνατη τη χρήση κάποιου αλγόριθμου. Στη διάρκεια των 30 δευτερολέπτων 

ο μαθητής δεν είχε στη διάθεσή του χαρτί και μολύβι ούτε κάποιο άλλο υπολογιστικό 

εργαλείο για να κάνει πράξεις ή να σημειώσει ενδιάμεσα αποτελέσματα. Μετά την απάντηση 

του μαθητή, η ερευνήτρια ζητούσε να σημειώσει πρόχειρα κάτω από το πρόβλημα τη σκέψη 

που ακολούθησε για να δώσει την απάντηση, χωρίς να θέτει αυστηρούς περιορισμούς 

χρόνου. Ο μαθητής δεν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει την αρχική εκτίμηση. Στη συνέχεια η 

ερευνήτρια παρουσίαζε το επόμενο πρόβλημα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν εννέα 

φορές για κάθε μαθητή, μία για κάθε πρόβλημα, με αποτέλεσμα η διάρκεια των test να είναι 

περίπου 25-30 λεπτά για κάθε μαθητή, αφού δεν υπήρχε αυστηρή τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος. Τα tests πραγματοποιήθηκαν εντός του σχολικού ωραρίου και σε χώρο 

του σχολείου, χωρίς ωστόσο να παρεμποδιστεί η ομαλή ροή του σχολικού προγράμματος. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, κανένας μαθητής δεν ήταν σε θέση να θυμάται τους αριθμούς του 

κάθε προβλήματος μετά την ολοκλήρωση του test, οπότε δεν είχε τη δυνατότητα να 

προϊδεάσει τον επόμενο στη σειρά για τα προβλήματα ή τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε. 
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12.1.3. Εργαλείο έρευνας  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προβλήματα του pre-test και μία σύντομη ανάλυση 

της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση στρατηγικής. Τα προβλήματα του pre-test και του post-

test επιλέχθηκαν ώστε για το κάθε ένα να αντιστοιχεί μία ενδεδειγμένη στρατηγική, 

προκειμένου να ελεγχθεί η γνώση των μαθητών όσον αφορά τις στρατηγικές. 

Pre-test 

Π1 Ένα κουτί τσίχλες έχει καθαρό βάρος 
174,6 γραμμάρια. Αν η κάθε τσίχλα ζυγίζει 
2,12 γραμμάρια, πόσες τσίχλες περίπου 
έχει το κουτί; 

174,6 / 2,12  

Διαίρεση Δεκαδικοί Στρογγυλοποίηση 
(174,6 => 170 και 2,12 
=> 2 ) 
Μετατρέπονται το ένα 
η και τα δύο μέλη στον 
πλησιέστερο αριθμό 

Π2 Σε ένα αγώνα φόρμουλα 1 
υπολογίστηκε ότι ο Μιχάλης διήνυσε 418,1 
χιλιόμετρα και κατά μέσο όρο οι εκπομπές 
ρύπων ήταν 8,2 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. 
Πόσες περίπου εκπομπές ρύπων είχε 
συνολικά στη διάρκεια του αγώνα; 

 418,1 Χ 8.2 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί Εμπρόσθιο άκρο (400 
Χ 8)+(10 Χ 8) 
Επικεντρώνεται στα 
ψηφία στο αριστερό 
άκρο των αριθμών 
αγνοώντας τα 
υπόλοιπα 

Π3 Έξι συσκευασίες φουντούκια έχουν η 
πρώτη 197,13 γρ φουντούκια, η δεύτερη 
195,38 γρ η τρίτη 207,45 γρ η τέταρτη 199 
γρ η πέμπτη 204,52 γρ και η έκτη 198,13 
γρ. Πόσα συνολικά γραμμάρια φουντούκια 
υπάρχουν στις έξι συσκευασίες; 

  (1195,61) 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί Συσσώρευση   
(200 X 6) 
Εφαρμόζεται στην 
πρόσθεση πολλών 
αριθμών και όταν οι 
αριθμοί αυτοί 
βρίσκονται γύρω από 
μία ειδική τιμή 

Π4 Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο 
αποτέλεσμα      3388,7 / 7,2 

Διαίρεση Δεκαδικοί Συμβατοί αριθμοί 
( 3388,7 => 3500 και 
7,2 => 7) 
Επιλέγονται οι αριθμοί 
που καθιστούν τον 
υπολογισμό εύκολο 
και δίνουν μία καλή 
εκτίμηση του αρχικουύ 
προβλήματος  

Π5 Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο γινόμενο. 
14/15 Χ 0,489 Χ 32/60  

Πολλαπλα
σιασμός 

Κλάσματ
α, 
δεκαδικοί 

Ειδικοί αριθμοί (14/15 
=> 1 και 32/60 => 1/2) 
Οι μαθητές έχουν 
μάθει να ξεχωρίζουν 
αριθμούς που είναι 
κοντά σε ειδικές τιμές 
(0, ½, 1) 

Π6 Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο 
αποτέλεσμα 128,3 X 152,14  

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί παραγοντοποίηση (130 
* 10 *15) 
Αναλύονται οι αριθμοί 
ώστε να έχουν 
απλούστερη μορφή 
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Π7 Το δοχείο Α έχει περιεκτικότητα 0,52 
λίτρα και το δοχείο Β έχει περιεκτικότητα 
0,35 λίτρα. Περίπου πόσα δοχεία Β 
χρειάζονται για να γεμίσει το δοχείο Α; 

0,52 / 0,35 

Διαίρεση Κλάσματ
α, 
δεκαδικοί 

Αλλαγή μορφής (0,52 
=>1/2 και 0,35 => 1/3) 
Αλλάζει η μορφή ενός 
η και των δύο αριθμών 
για να δημιουργηθεί 
ένας ευκολότερος 

Π8 Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο 
αποτέλεσμα 423,89 * 10,5 

 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί Επιμεριστικότητα   ( 
424 * 10)  + (424 * 
0,5)  
Χρησιμοποιούμε την 
επιμεριστική ιδιότητα 

Π9 Ένα τσουβάλι αμύγδαλα βάρους 64,6 
κιλών πωλείται προς 8,9€ το κιλό. Πόσο 
περίπου κοστίζει το τσουβάλι; 64,6 x 8,9 

 
 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί αντιστάθμιση 
(64,6 => 60 και 8.9 => 
10) 
Ο ένας όρος 
στρογγυλοποιείται 
προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από τον 
άλλον προτού 
πραγματοποιηθεί 
οποιαδήποτε πράξη. 

 

Post-test 

Π1 Ένα δέμα σανό ζυγίζει 179,6 κιλά και 
ένα άλογο χρειάζεται για τη διατροφή του 
3,12 κιλά σανό την ημέρα. Πόσες περίπου 
ημέρες μπορεί να τραφεί ένα άλογο με ένα 
δέμα;  

179,6 / 3,12  

Διαίρεση Δεκαδικοί Στρογγυλοποίηση 
(179,6 => 180 και 3,12 
=> 3 ) 
Μετατρέπονται το ένα 
η και τα δύο μέλη στον 
πλησιέστερο αριθμό 

Π2 Μια παλέτα με καρύδια ζυγίζει 516,7 
κιλά. Αν το κάθε κιλό καρύδια κοστίζει 
9,1€, πόσο περίπου κοστίζει η παλέτα;  

516,7 Χ 9,1 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί Εμπρόσθιο άκρο (500 
Χ 9)+(10 Χ 9) 
Επικεντρώνεται στα 
ψηφία στο αριστερό 
άκρο των αριθμών 
αγνοώντας τα 
υπόλοιπα 

Π3 Ο Μιχάλης έχει στο πορτοφόλι του 91,12€, 
η Άννα έχει 102,3€, η Μαρία έχει 97,5€, ο 
Παναγιώτης έχει 104,8€ και η Στεφανία 
έχει 98,1€. Περίπου πόσα χρήματα έχουν 
όλοι μαζί; 

  (493,82) 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί Συσσώρευση   
(100 X 6) 
Εφαρμόζεται στην 
πρόσθεση πολλών 
αριθμών και όταν οι 
αριθμοί αυτοί 
βρίσκονται γύρω από 
μία ειδική τιμή 

Π4 Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο 
αποτέλεσμα     4475,8 / 9,2 
 

Διαίρεση Δεκαδικοί Συμβατοί αριθμοί 
( 4475,8 => 4500 και 
9,2 => 9) 
Επιλέγονται οι αριθμοί 
που καθιστούν τον 
υπολογισμό εύκολο 
και δίνουν μία καλή 
εκτίμηση του αρχικουύ 
προβλήματος  
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Π5 Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο γινόμενο 
27/29 Χ 0,512 Χ 24/50 

 

Πολλαπλα
σιασμός 

Κλάσματ
α, 
δεκαδικοί 

Ειδικοί αριθμοί (27/29 
=> 1 και 24/50 => 1/2) 
Οι μαθητές έχουν 
μάθει να ξεχωρίζουν 
αριθμούς που είναι 
κοντά σε ειδικές τιμές 
(0, ½, 1) 

Π6 Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο 
αποτέλεσμα 228,1 Χ 112,27 
 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί παραγοντοποίηση (230 
* 10 *11) 
Αναλύονται οι αριθμοί 
ώστε να έχουν 
απλούστερη μορφή 

Π7 Το αγρόκτημα του Παναγιώτη έχει 
έκταση 0,76 τ.χλμ ενώ του Μιχάλη έχει 
έκταση 0,48 τ.χλμ. Περίπου πόσο 
μεγαλύτερο είναι το αγρόκτημα του 
Παναγιώτη; 

0,76 / 0,48 

Διαίρεση Κλάσματ
α, 
δεκαδικοί 

Αλλαγή μορφής (0,76 
=>3/4 και 0,48 => 1/2) 
Αλλάζει η μορφή ενός 
η και των δύο αριθμών 
για να δημιουργηθεί 
ένας ευκολότερος 

Π8 Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο 
αποτέλεσμα 213,89 * 20,5 

 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί Επιμεριστικότητα   ( 
214 * 20)  + (214 * 
0,5)  
Χρησιμοποιούμε την 
επιμεριστική ιδιότητα 

Π9 Ένας δρομέας υπερμαραθώνιου χάνει 
9,3 γραμμάρια ιδρώτα ανά χιλιόμετρο. 
Περίπου πόσα γραμμάρια ιδρώτα χάνει για 
να διανύσει μία απόσταση 62,5 
χιλιομέτρων; 

9,3 X 62,5 
 

Πολλαπλα
σιασμός 

Δεκαδικοί αντιστάθμιση 
(62,5 => 60 και 9,3 => 
10) 
Ο ένας όρος 
στρογγυλοποιείται 
προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από τον 
άλλον προτού 
πραγματοποιηθεί 
οποιαδήποτε πράξη. 

 

 

Στρογγυλοποίηση  1 
Εμπρόσθιο άκρο 2 
Συσσώρευση 3 
Συμβατοί αριθμοί 4 
Ειδικοί αριθμοί 5 
Παραγοντοποίηση 6 
Αλλαγή μορφής 7 
Επιμεριστικότητα 8 
Αντιστάθμιση 9 
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12.1.4 Η διδακτική παρέμβαση. 

Μεταξύ pre-test και post-test μεσολάβησε μία περίοδος 25 εβδομάδων. Σε αυτό το 

χρονικό διάστημα οι μαθητές διδάχθηκαν εξισώσεις, πραγματικούς αριθμούς και 

συναρτήσεις, αντικείμενα που δεν είχαν άμεση σχέση με την υπολογιστική εκτίμηση. Κατά 

τη διάρκεια αυτή πραγματοποιούνταν μία διδακτική παρέμβαση διάρκειας 15 λεπτών στην 

αρχή της κάθε διδακτικής ώρας. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούταν τέσσερα 

δεκαπεντάλεπτα μαθήματα. Συνολικά κατά τη διάρκεια των είκοσι πέντε εβδομάδων 

πραγματοποιήθηκαν ενενήντατρία (93) δεκαπεντάλεπτα μαθήματα. Η ερευνήτρια μοίρασε σε 

κάθε ομάδα ένα τετράδιο που θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την καταγραφή ιδεών, 

επιχειρημάτων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις συζητήσεις στην τάξη 

σχετικά με τις στρατηγικές εκτίμησης. Το τετράδιο αυτό λοιπόν έπαιζε το ρόλο του portfolio 

στην πειραματική διδασκαλία.   Στη διάρκεια της κάθε διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές 

χωρίζονταν σε ομάδες των 3-4 ατόμων και είτε η ίδια η καθηγήτρια έδινε σε κάθε ομάδα το 

τετράδιο για αποκλειστική χρήση στην εργασία για τις εκτιμήσεις είτε η κάθε ομάδα έπαιρνε 

το τετράδιό της από την προκαθορισμένη θέση˙ εκεί η κάθε ομάδα κατέγραφε τις σκέψεις και 

τις στρατηγικές του κάθε μέλους της ομάδας εφόσον υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για την 

επίλυση των προβλημάτων εκτίμησης. Η καθηγήτρια έδωσε επίσης σε κάθε μαθητή ένα 

φυλλάδιο με δύο προβλήματα για κάθε μία στρατηγική από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν 

στο pre-test. Τα δεκαοκτώ αυτά προβλήματα, ήταν παρόμοια με αυτά στα οποία κλήθηκαν να 

απαντήσουν στο post-test και ουσιαστικά ήταν διατυπώσεις των προβλημάτων σε 

διαφορετικό πλαίσιο και με μικρές αλλαγές στα αριθμητικά δεδομένα που όμως δεν 

επηρρέαζαν την επιλογή της ενδεδειγμένης στρατηγικής. Ο κάθε μαθητής έγραφε τη λύση 

του στο τετράδιο, και στην περίπτωση που υπήρχαν περισσότερες από μία λύσεις, τα μέλη 

της ομάδας συζητούσαν μεταξύ τους ώστε να καταλήξουν στην κατά την άποψή τους, 

καλύτερη λύση. Χαρακτηριστική είναι η αιτιολόγηση μιάς ομάδας πως  «Η ομάδα μας 

επέλεξε τον δεύτερο τρόπο επειδή η διαφορά στις στρογγυλοποιήσεις είναι μικρή και οι 

απαιτούμενες πράξεις είναι πιο εύκολες» ενώ άλλη ομάδα ανέφερε πως  «μετά από συζήτηση 

καταλήξαμε στον δεύτερο τρόπο γιατί έχει πιο λογικούς αριθμούς και είναι μάλλον πιο κοντά 

στο αποτέλεσμα». Με αυτόν τον τρόπο οι στρατηγικές της υπολογιστικής εκτίμησης 

ανακαλύφθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές. Σε κάθε ομάδα υπήρχε κάποιος 

μαθητής/μαθήτρια που είχε σημειώσει καλή επίδοση στο pre-test και λειτουργούσε σαν 

καταλύτης σε περίπτωση που τα υπόλοιπα μέλη δεν πρότειναν κάποια κατάλληλη 

στρατηγική. Τα προβλήματα που προτείνονταν στο τετράδιο τα συζητούσε η κάθε ομάδα 

ξεχωριστά και προσπαθούσε να τα επιλύσει με όσους περισσότερους τρόπους μπορούσε. 
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Ακολουθούσε παρουσίαση στην τάξη από την κάθε ομάδα όλων των στρατηγικών που 

χρησιμοποίησαν και συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των στρατηγικών, 

ώστε να προσανατολιστούν προς την ενδεδειγμένη σε κάθε περίπτωση στρατηγική σε σχέση 

με τα δεδομένα του προβλήματος. Στο τέλος η κάθε ομάδα μετά από συζήτηση κατέγραφε τη 

στρατηγική που θεωρούσε καταλληλότερη για την συγκεκριμένη περίπτωση προκαλώντας με 

αυτό τον τρόπο προβληματισμό και παραγωγή επιχειρηματολογίας με σκοπό την 

ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης. Σε περίπτωση που κάποιες ομάδες είχαν επιλέξει την 

ενδεδειγμένη στρατηγική, προηγούνταν ανάλυση των επιχειρημάτων που προέβαλλε η ομάδα 

για την επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής. Στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης και 

όταν υπήρχε διαθέσιμος χρόνος, οι μαθητές ως σύνολο διαπραγματεύονταν προβλήματα 

δικής τους κατασκευής και πρότειναν για το κάθε πρόβλημα την ενδεδειγμένη στρατηγική. 

Εφόσον υπήρχε χρονικό περιθώριο ζητούνταν από τους μαθητές να διατυπώσουν τις απόψεις 

τους για τη δόκιμη χρήση των στρατηγικών εκτίμησης στην καθημερινότητα σε 

αντιδιαστολή με τη χρήση υπολογιστικών μηχανών και νοερών υπολογισμών. Η καθηγήτρια 

δεν έπαιρνε θέση υποστηρίζοντας συγκεκριμένη στρατηγική ούτε αφιέρωνε χρόνο στη 

διδασκαλία συγκεκριμένων τεχνικών και προβλημάτων. Τέλος ζητήθηκε από τους μαθητές 

να σχολιάσουν τα προβλήματα της διδακτικής παρέμβασης ως προς το βαθμό δυσκολίας και 

να αναφέρουν τις εντυπώσεις τους από τη διαδικασία. Παρατίθενται κάποια σχόλια των 

ομάδων : «Μας άρεσαν πάρα πολύ τα προβλήματα που έπρεπε να λύσουμε σαν ομάδα. 

Περάσαμε τέλεια λέγοντας τη γνώμη, σκέψη και τη λύση μας. Μας δυσκόλεψαν τα 

προβλήματα 14 και 18 και γενικά ήταν μία αξέχαστη εμπειρία.» «Κατά τη γνώμη μας το 

ευκολότερο ήταν το πρόβλημα 12 που είναι ένα απλό γινόμενο με πολύ στρογγυλούς 

αριθμούς καθιστώντας πολύ εύκολο τον υπολογισμό του ενώ το πιό δύσκολο είναι το 18 

γιατί έχει πολλά δεδομένα για επεξεργασία με αποτέλεσμα να καθιστά την επίλυση 

πολύπλοκη. Μέσω της διαδικασίας μάθαμα να συνεργαζόμαστε λειτουργικά και πόσο αυτή η 

εμπειρία εφοδίασε με τα απαραίτητα ‘πυρομαχικά’ για την καθημερινή μας ζωή. Τέλος 

συνειδητοποιήσαμε πως ότι διαφορές και να υπήρχαν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας 

εξαλείφθηκαν μπροστά στον κοινό σκοπό της ομάδας που ήταν η επίλυση των 

προβλημάτων». «Ήταν μια ωραία εμπειρία η οποία θα μείνει στις μνήμες μας ως τη δύναμη 

της συνεργασίας μεταξύ τριών διαφορετικών ανθρώπων με διαφορετικά ενδιαφέροντα. 

Παρόλο που στην αρχή δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ μας στο τέλος τα καταφέραμε σαν 

ομάδα». 

Μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές εξετάστηκαν με το post-test, 

διάρκειας 25-30 λεπτών με παρόμοιες ασκήσεις/προβλήματα με αυτά του pre-test και κάτω 



42 
 

από τις ίδιες συνθήκες με το pre-test.  

 

 

12.1.5 Το προτεινόμενο μοντέλο (IHMCES) 

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ονομάζεται IHMCES 

(Integrated Hierarchical Model of Computational Estimation Strategies) και έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί (Lemonidis & Likidis, 2019) στην έρευνα σε μαθητές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωμάτωσε στοιχεία από το μοντέλο του Whitacre 

(2015), ο οποίος δημιούργησε ένα μοντέλο με σκοπό να ομαδοποιήσει τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων για να αναλύσει την πρόοδο που σημειώθηκε 

στην έρευνά του για την αίσθηση αριθμού. Από το μοντέλο αυτό προέκυψε η έννοια του 

εύρους στρατηγικών και των προφίλ του μαθητή, στα οποία αυτός κατατάσσεται βάσει των 

στρατηγικών που χρησιμοποιεί. Με τη χρήση του μοντέλου ιεραρχούνται οι στρατηγικές και 

χαρακτηρίζονται με σκοπό να διευκολυνθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά τις 

διδακτικές παρεμβάσεις. Οι μαθητές ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των επιλογών τους 

και έτσι μπορεί να γίνει συσχετισμός της αλλαγής που παρατηρείται και της ευελιξίας στη 

χρήση στρατηγικών υπολογιστικής εκτίμησης  

Οι στρατηγικές εκτίμησης έχουν χωριστεί σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο 

εννοιολογικής κατανόησης του προβλήματος και της αίσθησης αριθμού. Έτσι οι στρατηγικές 

του επιπέδου 0 που δεν έχουν σχέση με την εκτίμηση χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει 

ελλιπής εννοιολογική κατανόηση και αίσθηση αριθμού. Οι στρατηγικές του επιπέδου 1 

θεωρούνται μεταβατικές και περιλαμβάνουν τις στρογγυλοποιήσεις, την περικοπή, το 

εμπρόσθιο άκρο, την παραγοντοποίηση και την επιμεριστικότητα. Οι στρατηγικές του 

επιπέδου 2 περιλαμβάνουν τους συμβατούς αριθμούς, τους ειδικούς αριθμούς και την αλλαγή 

μορφής αριθμών και θεωρούνται ανώτερες. Η μοναδική στρατηγική του επιπέδου 3 είναι η 

στρατηγική της ομαδοποίησης ή αλλιώς του μέσου όρου και οι στρατηγικές του επιπέδου 4 

περιλαμβάνουν τις αντισταθμίσεις και θεωρούνται οι πλέον προχωρημένες καθώς δηλώνουν 

ανώτερα επίπεδα εννοιολογικής κατανόησης και αίσθησης αριθμού. 

Μη εκτίμηση (επίπεδο 0) 

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μία στρατηγική εκτίμησης πρέπει να είναι γνωστή η 

διαδικασία της εκτίμησης. Πολλές απαντήσεις έδειξαν ότι οι μαθητές δεν γνώριζαν την 

έννοια της εκτίμησης ούτε και τη διαδικασία καθώς έδιναν σαν απάντηση τυχαίους αριθμούς 

ή έκαναν ακριβείς υπολογισμούς. 

 Τυχαία απάντηση (0.0) για παράδειγμα 187 + 312 = 9500.  
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 Ακριβής υπολογιαμός (0.1)  για παράδειγμα 187 + 312 = 499. 

 Ακριβής υπολογισμός και στρογγυλοποίηση του αποτελέσματος (0.2) 187 + 312 = 

499, περίπου 500 

Όπως είναι φανερό οι στρατηγικές 0.0 και 0.1 δεν έχουν καμία σχέση με εκτίμηση ενώ στην 

στρατηγική 0.2 η εκτίμηση γίνεται μετά τον ακριβή υπολογισμό και προφανώς δηλώνει πως 

ο μαθητής δεν έχει αντιληφθεί την χρησιμότητα της εκτίμησης για τον εντοπισμό του 

αποτελέσματος. Οι στρατηγικές του επιπέδου 0 δηλώνουν ότι οι μαθητές έχουν ελλιπή 

κατανόηση της διαδικασίας της εκτίμησης. 

Μετασχηματισμός_1 (επίπεδο 1) 

Οι στρατηγικές του επιπέδου 1 βασίζονται στην διαχείριση των αριθμών βάσει της θεσιακής 

αξίας και στην μετατροπή σε άλλους αριθμούς που εξυπηρετούν περισσότερο στον 

υπολογισμό. Μία από τις πλέον διαδεδομένες στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα 

είναι η στρογγυλοποίηση. Η στρατηγική αυτή είναι η βάση επάνω στην οποία σχεδιάζονται 

άλλες στρατηγικές ανώτερων επιπέδων. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι 

παραλλαγές στρογγυλοποίησης, δηλαδή η στρογγυλοποίηση με κανόνα, η στρογγυλοποίηση 

χωρίς κανόνα, η περικοπή και η στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου. 

 Στρογγυλοποίηση με κανόνα (1.1). Για παράδειγμα 394 + 189 -> 390 + 190 = 580. Σε 

αυτή την περίπτωση η στρογγυλοποίηση γίνεται με βάση τον κανόνα της μετατροπής 

του κάθε αριθμού σε αριθμό της πλησιέστερης δεκάδας (394 -> 390 και 189 -> 190). 

Αποτελεί την πιο διαδεδομένη περίπτωση στρογγυλοποίησης, πιθανότατα διότι 

βασίζεται σε γνωστό κανόνα των μαθηματικών ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά και 

από τους μαθητές και από τους δασκάλους και αποτελεί μια σταθερή βάση, που 

προσφέρει στους χρήστες ασφάλεια παρόμοια με αυτή που προσφέρουν οι 

αλγόριθμοι για την εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων ( Sowder & Wheeler, 1988). 

 Στρογγυλοποίηση χωρίς κανόνα (1.2). Για παράδειγμα 394 + 189 -> 400 + 200 = 600. 

Σε αυτή την περίπτωση η στρογγυλοποίηση γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν ο 

κανόνας της μετατροπής του κάθε αριθμού σε αριθμό της πλησιέστερης δεκάδας (394 

-> 400 και 189 -> 200). Προφανώς η στρογγυλοποίηση με κανόνα προσφέρει 

εκτιμήσεις μεγαλύτερης ακρίβειας αλλά η στρογγυλοποίηση χωρίς κανόνα γίνεται πιο 

γρήγορα και εύκολα και αποτελεί μία καλή εκτίμηση σε σχέση με την προσπάθεια 

που απαιτείται. Να σημειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη και το πλαίσιο του προβλήματος σε συνδυασμό με την ανοχή για αποτέλεσμα 

μικρότερης ακρίβειας, που προσφέρεται για την επιλογή μιας πιο εύκολης και 

γρήγορης εκτίμησης, γεγονός που δηλώνει μία εννοιολογικά καλύτερη εφαρμογή της 
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στρογγυλοποίησης. 

 Περικοπή (1.3). Για παράδειγμα 394 + 189 -> 300 + 100 = 400. Σε αυτή την 

περίπτωση ένα ή δύο από τα δεξιά ψηφία του αριθμού αντικαθίστανται με αντίστοιχα 

μηδενικά. Και πάλι πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν το πλαίσιο του προβλήματος, για 

να κριθεί αν ενδείκνυται η χρήση αυτής της στρατηγικής που δίνει πολύ γρήγορα και 

εύκολα απαντήσεις και μπορεί να συνδυαστεί με την αντιστάθμιση. Προφανώς η 

περικοπή ενδείκνυται για τις περιπτώσεις εκείνες που είναι αποδεκτή μια μεγαλύτερη 

ανοχή στο λάθος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες στρατηγικές. 

 Στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου (1.4). Για παράδειγμα 7,4 + 2,5 + 1,8 -> 7 + 2 + 1 

= 10 και στη συνέχεια 0,4 + 0,5 + 0,8 -> 2, οπότε 7,4 + 2,5 + 1,8 -> 10 +2 = 12. 

Προφανώς η στρατηγική δεν αφορά μόνον αριθμούς με δεκαδικά ψηφία, καθώς 

μπορεί να επεκταθεί η χρήση της και σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα στην 

περίπτωση της πρόσθεσης 394 + 189 αρχικά γίνεται η πράξη 300 + 100 = 400 και στη 

συνέχεια 94 + 89 -> 180 για να προκύψει ως τελική εκτίμηση 580. 

 Παραγοντοποίηση (1.5). Για παράδειγμα 182,3 Χ 249,1 -> 180 Χ 250 -> 180 Χ 10 Χ 

25 -> 45000. 

 Επιμεριστικότητα (1.6). Για παράδειγμα 312.7 Χ 20,5 -> ( 310 Χ 20 ) + (310 Χ 0,5 ) 

= 6200 + 155 = 6355. 

Μετασχηματισμός 2 (επίπεδο 2) 

Οι στρατηγικές αυτού του επιπέδου προσανατολίζονται στην αντικατάσταση ενός ή 

περισσότερων αριθμών με άλλους που διευκολύνουν περισσότερο τους υπολογισμούς. Οι 

στρατηγικές αυτού του επιπέδου θεωρούνται ανώτερες καθώς η αντικατάσταση του αριθμού 

στο πρόβλημα προϋποθέτει πιο προχωρημένες ικανότητες από την απλή αλλαγή ενός 

αριθμού ή την επεξεργασία του αριθμού βάσει της θεσιακής αξίας. Επιπλέον στις 

στρατηγικές αυτού του επιπέδου οι αριθμοί εξετάζονται και στη συνέχεια γίνονται 

αντικείμενο επεξεργασίας σε σχέση με τους υπόλοιπους αριθμούς του προβλήματος, σε 

αντίθεση με τις στρατηγικές του προηγούμενου επιπέδου όπου ο κάθε αριθμός 

διαμορφωνόταν ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. 

 Στρατηγική συμβατών αριθμών (2.1). Για παράδειγμα στο άθροισμα 27 + 57 + 44 + 

72 + 59 + 40 εντοπίζονται οι συμβατοί αριθμοί, όπου η έννοια της συμβατότητας 

σχετίζεται με την ιδιότητά τους να προσεγγίζουν ανά δύο έναν χαρακτηριστικό 

αριθμό όπως στην προκείμενη περίπτωση το 100. Έτσι γίνονται οι προσθέσεις 27 + 

72 -> 100 και 57 + 40 -> 100 και 44 + 59 ->100 οπότε το αποτέλεσμα είναι περίπου 

300. 
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 Στρατηγική ειδικών αριθμών (2.2). Για παράδειγμα στο άθροισμα 3/8 + 14/15 + 1/9 

το 3/8 αντικαθίσταται με το 0,5 ενώ το 14/15 αντικαθίσταται με το 1 και το 1/9 

αντικαθίσταται με το 0 οπότε το αποτέλεσμα είναι περίπου 1,5. Ο εκτιμητής πρέπει 

να είναι σε θέση να αντιληφθεί βασικές ιδιότητες των αριθμών όπως για παράδειγμα 

στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι το κλάσμα 3/8 προσεγγίζει το 0,5 ενώ το 14/15 

προσεγγίζει τη μονάδα.  

 Στρατηγική αλλαγής μορφής αριθμών (2.3). Για παράδειγμα στον υπολογισμό της 

διαφοράς 0,74 – 0,47 ο εκτιμητής αλλάζει τη μορφή του αριθμού 0,74 σε 3/4 και τη 

μορφή του 0,47 σε 1/2 και στη συνέχεια υπολογίζει ότι η διαφορά 3/4 – 1/2 = 1/4. 

Μετάφραση (επίπεδο 3) 

Στην στρατηγική αυτού του επιπέδου το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η μετατροπή της 

δομής του προβλήματος σε μία άλλη μορφή που διευκολύνει περισσότερο τον υπολογισμό. Η 

στρατηγική αυτή θεωρείται ανώτερου επιπέδου από τις προηγούμενες καθώς είναι πιο γενική 

και συμπεριλαμβάνει αλλαγές στο πρόβλημα και αλλαγές στους αριθμούς που πάντα 

εξετάζονται σε σχέση με τους υπόλοιπους αριθμούς. 

 Στρατηγική του μέσου όρου (3). Για παράδειγμα στο άθροισμα 28 + 33 + 31 + 27 + 

32 εντοπίζεται ο μέσος όρος των αριθμών που είναι περίπου 30 και στη συνέχεια ο 

υπολογισμός του αποτελέσματος γίνεται πολλαπλασιάζοντας το μέσο όρο επί το 

πλήθος των αριθμών ( 30 Χ 5 = 150). 

Αντιστάθμιση (επίπεδο 4) 

Στο ανώτατο επίπεδο των στρατηγικών εκτίμησης τοποθετούνται οι στρατηγικές της 

προγενέστερης και μεταγενέστερης αντιστάθμισης οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά 

στις προηγούμενες στρατηγικές. Για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά προϋποθέτουν ότι 

ο εκτιμητής έχει την ικανότητα να εκτελέσει αποτελεσματικά μία από τις προηγούμενες 

στρατηγικές, να έχει το μαθηματικό υπόβαθρο ώστε να αντιληφθεί τη φορά της 

αντιστάθμισης και την κατάλληλη τάξη μεγέθους του αριθμού που πρέπει να αντισταθμίσει 

και να αξιολογήσει την απαιτούμενη ακρίβεια στον υπολογισμό του αποτελέσματος. Επειδή 

στις στρατηγικές αυτού του επιπέδου η εκτίμηση αποτελεί ένα εργαλείο για να αναλογιστεί ο 

εκτιμητής την ακρίβεια του αρχικού υπολογισμού και να προχωρήσει στις κατάλληλες 

προσαρμογές, η εφαρμογή τους αναφέρεται στη βιβλιογραφία σαν η πλέον δύσκολη (Reys et 

al. 1991, Sowder et al. 1989). Για παράδειγμα στον κατ' εκτίμηση υπολογισμό του γινομένου 

28 * 65 υπάρχει η επιλογή της προγενέστερης αντιστάθμισης και επομένως της αλλαγής του 

28 στο 30 και του 65 στο 60 οπότε το αποτέλεσμα είναι 30 * 60 = 1800. Στην περίπτωση 

αυτή η αλλαγή του 28 σε 30 αντισταθμίζεται από την αλλαγή του 65 σε 60. Στο ίδιο 
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πρόβλημα η εφαρμογή της μεταγενέστερης αντιστάθμισης θα μετέτρεπε το 28 σε 30 και το 

65 σε 70, δίνοντας σαν πρωτογενές αποτέλεσμα 30 * 70 = 2100. Στο επόμενο βήμα ο 

εκτιμητής θα αφαιρούσε 5 * 30 = 150 από το πρωτογενές αποτέλεσμα για να καταλήξει στο 

τελικό 2100 – 150 = 1950. 

 

Πίνακας 12.1 Επίπεδα και κωδικοί στρατηγικών. 

Επίπεδο 

στρατηγικής 

Κωδικός 

στρατηγικής 

Ονομασία στρατηγικής 

Μη εκτίμηση   

 0.0 Τυχαία απάντηση 

 0.1 Ακριβής υπολογισμός 

 0.2 Ακριβής υπολογισμός και στρογγυλοποίηση 

αποτελέσματος 

Μετασχηματισμός 1   

 1.1 Στρογγυλοποίηση με κανόνα 

 1.2 Στρογγυλοποίηση χωρίς κανόνα 

 1.3 Περικοπή  

 1.4 Εμπρόσθιο άκρο 

 1.5 Παραγοντοποίηση 

 1.6 Επιμεριστικότητα 

Μετασχηματισμός 2   

 2.1 Συμβατοί αριθμοί 

 2.2 Ειδικοί αριθμοί 

 2.3 Αλλαγή μορφής αριθμών 

Μετάφραση   

 3 Μέσος όρος 

Αντιστάθμιση   

 4 Προγενέστερη/μεταγενέστερη αντιστάθμιση 

 

Προφίλ μαθητών. 

Σύμφωνα με την προσαρμογή της μεθοδολογίας του Whitacre (2015) που αναφέρουν οι 

Lemonidis & Likidis (2019) ορίζονται τα προφίλ των μαθητών ανάλογα με τις στρατηγικές 

που χρησιμοποίησαν στην διαδικασία εκτίμησης των αποτελεσμάτων στα προβλήματα που 
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τους δόθηκαν. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να συγκριθούν τα αποτελέσματα των 

μαθητών στο pre-test και στο post-test και να εξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία που 

ακολούθησαν μετά τη διδακτική παρέμβαση. Τα προφίλ είναι τα ακόλουθα: 

 Μη εκτίμηση: Στο προφίλ αυτό κατατάσσονται οι μαθητές που χρησιμοποίησαν 

στρατηγικές του επιπέδου 0 (Μη εκτίμηση) σε όλα τα προβλήματα. 

 Μεταβατικό (Χ/Υ): Στο προφίλ αυτό κατατάσσονται οι μαθητές που χρησιμοποίησαν 

αποκλειστικά στρατηγικές του επιπέδου 0 (Μη εκτίμηση) και του επιπέδου 1 

(Μετασχηματισμός_1). Ο αριθμός Χ αντιστοιχεί στο πλήθος των στρατηγικών 

επιπέδου 0 και ο αριθμός Υ στο πλήθος των στρατηγικών επιπέδου 1.  

 Πολωμένο (Χ/Υ(Ζ)): Στο προφίλ αυτό κατατάσσονται οι μαθητές που 

χρησιμοποίησαν σε κάποιες περιπτώσεις στρατηγικές του επιπέδου 0 (Μη εκτίμηση) 

και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αποκλειστικά μία στρατηγική από τις ανώτερες 

ομάδες στρατηγικών (Μετασχηματισμός_2, Μετάφραση, Αντιστάθμιση). Ο αριθμός 

Χ αντιστοιχεί στο πλήθος των στρατηγικών επιπέδου 0, ο αριθμός Υ στο πλήθος της 

ανώτερης ομάδας στρατηγικών και ο αριθμός Ζ στο επίπεδο των στρατηγικών 

ανώτερου επιπέδου. Για παράδειγμα αν κάποιος μαθητής χρησιμοποίησε σε τέσσερις 

περιπτώσεις στρατηγική μη εκτίμησης (επίπεδο 0) και στις υπόλοιπες πέντε 

περιπτώσεις στρατηγική μέσου όρου (επίπεδο 3), το προφίλ του είναι πολωμένο 

(4/5(3)). 

 Διευρυμένο ΑΒΓΔΕ: Στο προφίλ αυτό κατατάσσονται οι μαθητές που 

χρησιμοποίησαν σε κάποιες περιπτώσεις στρατηγικές του επιπέδου 0 (μη εκτίμηση) 

και στις υπόλοιπες περιπτώσεις στρατηγικές που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες από 

τα ανώτερα επίπεδα στρατηγικών. Για παράδειγμα αν κάποιος μαθητής 

χρησιμοποίησε σε δύο περιπτώσεις στρατηγική μη εκτίμησης (επίπεδο 0) σε άλλες 

τέσσερις περιπτώσεις στρατηγικές της ομάδας μετασχηματισμός_1 (επίπεδο 1), σε 

άλλες δύο περιπτώσεις στρατηγικές της ομάδας μετασχηματισμός_2 (επίπεδο 2), σε 

μία περίπτωση στρατηγική μέσου όρου (επίπεδο 3) και δεν χρησιμοποίησε ποτέ 

στρατηγική αντιστάθμισης (επίπεδο 4), το προφίλ του είναι διευρυμένο (24210). 

 Μετάβασης+ (ΒΓΔΕ): Στο προφίλ αυτό κατατάσσονται οι μαθητές που δεν 

χρησιμοποίησαν σε καμία περίπτωση στρατηγικές του επιπέδου 0 αλλά 

χρησιμοποίησαν σε τουλάχιστον μία περίπτωση στρατηγική της ομάδας 

μετασχηματισμός_1 (επίπεδο 1). Για παράδειγμα  αν κάποιος μαθητής χρησιμοποίησε 

σε δύο περιπτώσεις στρατηγική της ομάδας μετασχηματισμός_1 (επίπεδο 1), σε άλλες 

τέσσερις περιπτώσεις στρατηγικές της ομάδας μετασχηματισμός_2 (επίπεδο 2), σε 
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καμία περίπτωση στρατηγική μέσου όρου (επίπεδο 3) και σε άλλες τρείς περιπτώσεις 

στρατηγικές αντιστάθμισης (επίπεδο 4), το προφίλ του είναι μετάβασης+ (2403). 

 Ανεξάρτητο (ΓΔΕ): Στο προφίλ αυτό κατατάσσονται οι μαθητές που δεν 

χρησιμοποίησαν σε καμία περίπτωση στρατηγικές του επιπέδου 0 και 1 αλλά 

χρησιμοποίησαν αποκλειστικά στρατηγικές των ομάδων μετασχηματισμός 2, 

μετάφραση και αντιστάθμιση (επίπεδα 2,3,4).  

 

 

Προφίλ Στρατηγικές 

 Μη 

εκτίμηση 

Μετασχημα-

τισμός 1 

Μετασχημα-

τισμός 2 

Μετάφραση Αντιστάθμιση 

Μη 

εκτίμηση 

+ - - - - 

Μεταβατικό 

(Χ/Υ) 

+ + - - - 

Πολωμένο 

(Χ/Υ(Ζ)) 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

Διευρημένο 

ΑΒΓΔΕ 

+ ο ο ο ο 

Μετάβασης

+ (ΒΓΔΕ) 

- + ο ο ο 

Ανεξάρτητο - - ο ο ο 

 

+ : Χρησιμοποιείται οπωσδήποτε 

ο : Πιθανόν να χρησιμοποιηθεί  

-  : Δεν χρησιμοποιείται 

 

Προφίλ Κωδικός Επίπεδο 

Μη εκτίμηση 0 Κατώτερος κώδικας 

Μεταβατικό (Χ/Υ) 1 Μεταβατικός κώδικας 

Πολωμένο (Χ/Υ(Ζ)) 2 Ανώτερος κώδικας 
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Διευρημένο ΑΒΓΔΕ 3 

Μετάβασης+ (ΒΓΔΕ) 4 

Ανεξάρτητο 5 

 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό της ευελιξίας, οι μαθητές κατηγοριοποιούνται σε τρείς 

ομάδες ανάλογα με το προφίλ στο οποίο κατατάσσονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Κατηγοριοποίηση ευελιξίας Προφίλ μαθητή 

Μη-ευελιξία  Μη εκτίμησης 

 Μεταβατικό 

 Πολωμένο 

Ημι-ευελιξία  Διευρημένο 

Ευελιξία  Μετάβασης+ 

 Ανεξάρτητο 

Στο μοντέλο υπάρχει κατηγοριοποίηση των μαθητών βάσει του προφίλ που επιδεικνύουν 

αποκλειστικά στο post-test σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

Κατηγοριοποίηση βάσει προφίλ post-test Προφίλ μαθητή 

Κατώτερο  Μη εκτίμησης 

Μεταβατικό 

 

 Μεταβατικό 

 Πολωμένο 

Ανώτερο προφίλ  Διευρημένο 

 Μετάβασης+ 

 Ανεξάρτητο 

 

Στο μοντέλο υπάρχει επίσηςη έννοια του εύρους πορείας ενός μαθητή το οποίο σχετίζεται με 

την έκταση της αλλαγής του προφίλ του μαθητή μεταξύ pre-test και post-test. Ένας μαθητής 

που στο pre-test είχε προφίλ μεταβατικό (κωδικός 1) και στο post-test είχε προφίλ 

διευρημένο (κωδικός 3) επιδεικνύει θετική πορεία εύρους 2 στην εξέλιξη του προφίλ, ένας 

μαθητής που στο pre-test είχε προφίλ πολωμένο (κωδικός 2) και στο post-test δεν είχε 

αλλαγή επιδεικνύει σταθερή πορεία στην εξέλιξη του προφίλ, ενώ ένας μαθητής που στο pre-

test είχε προφίλ μετάβασης+ (κωδικός 5) και στο post-test είχε προφίλ διευρημένο (κωδικός 

4) επιδεικνύει αρνητική πορεία εύρους 1 στην εξέλιξη του προφίλ. 

Κωδικός προφίλ pre- Κωδικός προφίλ post- Διαφορά Εύρος πορείας εξέλιξης 
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test test 

X Y Y-X > 0 Θετική 

Χ Υ Y-X = 0 Σταθερή 

Χ Υ Y-X < 0 Αρνητική 

 

 

 

12.2 Διαχείριση λαθών. 

Τα λάθη των μαθητών έχουν διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες: 

Πρώτη κατηγορία Λ1 (Λάθος πράξη) κατατάσσονται τα λάθη που προκύπτουν εξαιτίας 

εκτέλεσης πράξης διαφορετικής από ότι απαιτεί το πρόβλημα. Για παράδειγμα ο Μ11 στο 

πρόβλημα 2 στο pre-test (Σε ένα αγώνα φόρμουλα 1 υπολογίστηκε ότι ο Μιχάλης διήνυσε 

418,1 χιλιόμετρα και κατά μέσο όρο οι εκπομπές ρύπων ήταν 8,2 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. 

Πόσες περίπου ήταν οι εκπομπές ρύπων συνολικά στη διάρκεια του αγώνα;) αναφέρει “ Θα 

κάνω στρογγυλοποίηση και διαίρεση, 418 : 8 = 41”.  

Δεύτερη κατηγορία Λ2 (Σωστή εκτίμηση, λάθος εκτέλεσης πράξης) κατατάσσονται λάθη 

που προέκυψαν επειδή ο μαθητής εφάρμοσε λανθασμένα τις ιδιότητες του πολλαπ 

λασιασμού. Για παράδειγμα ο Μ8 στο πρόβλημα 6 του pre-test (Εκτιμήστε περίπου το 

αποτέλεσμα 128,3 Χ 152,14) στην προσπάθειά του να εφαρμόσει την επιμεριστικότητα 

αναφέρει “Θα πολλαπλασιάσω το 100 Χ 100, μετά 20 Χ 50 και μετά 8 Χ 2”. Στο ίδιο 

πρόβλημα ο Μ2 αναφέρει “ Το 128,3 το έσπασα σε 100 και 30 και το 152,14 σε 100 και 50 

και έκανα 100 Χ 100 και 30 Χ 50 = 2500”.  

Να σημειωθεί πως, όταν κάποιος μαθητής έκανε λάθος στην απόπειρα για ακριβή 

υπολογισμό ή στην προσπάθειά του να κάνει εκτίμηση και κατέληξε σε αποτέλεσμα που 

βρίσκεται εκτός των παραδεκτών ορίων που τέθηκαν ανάλογα με το είδος του προβλήματος 

και την ανοχή σε απόκλιση, τότε η απάντησή του κατατάσσεται στην κατηγορία λάθος 

υπολογισμός (ΧΧ). Προφανώς η κατηγορία λάθος υπολογισμός δεν αποτελεί κάποια 

στρατηγική και δεν επηρεάζει την κατάταξη του μαθητή σε κάποιο προφίλ στρατηγικών, 

αφού η κατάταξη σε κάποιο προφίλ γίνεται με βάση τις σωστές απαντήσεις και τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές. Έτσι αν ένας μαθητής έχει κάνει τέσσερις 

φορές λάθος υπολογισμό, χρησιμοποίησε σε τρείς περιπτώσεις στρατηγική μη εκτίμησης και 

δύο φορές στρατηγικές μετασχηματισμού 1, κατατάσσεται στο προφίλ μεταβατικό (3/2). 

Επίσης είναι φανερό ότι από το προφίλ ενός μαθητή είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς τον 
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αριθμό των περιπτώσεων που έκανε λάθος υπολογισμό. Αν για παράδειγμα κάποιος μαθητής 

έχει καταταγεί στο προφίλ διευρημένο (23020) τότε μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των 

λάθος υπολογισμών αφαιρώντας από το εννέα (πλήθος προβλημάτων) το επτά (πλήθος 

στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν).  

 

 

13. Αποτελέσματα. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τις συμπεριφορές των μαθητών 

στην εκτίμηση και τις διαφορές που προκάλεσε  η διδακτική παρέμβαση. 

 

13.1 Εξέλιξη χρήσης στρατηγικών από τους μαθητές μεταξύ pre-test και 

post-test. 

Στον Πίνακα 13.1 αποτυπώνεται το πλήθος των απαντήσεων στο pre-test και στο post-test 

ανά στρατηγική, καθώς και η διαφορά που σημειώθηκε.  

 

 

Πίνακας 13.1 Εξέλιξη του ποσοστού χρήσης κάθε στρατηγικής μεταξύ pre-test και post-test. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ PRE-TEST POST-TEST ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Πλήθος Ποσοστό Πλήθος Ποσοστό Πλήθος ποσοστό 

4.Αντιστάθμιση 11 3,94% 30 10,75% 19 6,81% 

3.Μετάφραση 15 5,38% 11 3,94% -4 -1,43% 

2.3Αλλαγή μορφής 

αριθμών   0,00% 3 1,08% 3 1,08% 

2.2Ειδικοί αριθμοί 13 4,66% 22 7,89% 9 3,23% 

2.1Συμβατοί αριθμοί 3 1,08% 18 6,45% 15 5,38% 

2.Μετασχηματισμός 2 16 5,73% 43 15,41% 27 9,68% 

1.6Επιμεριστικότητα 8 2,87% 4 1,43% -4 -1,43% 

1.5Παραγοντοποίηση 2 0,72% 6 2,15% 4 1,43% 

1.4Εμπρόσθιο άκρο 1 0,36% 0 0,00% -1 -0,36% 

1.3Περικοπή 5 1,79% 2 0,72% -3 -1,08% 

1.2Στρογγυλ. χωρίς 

κανόνα 27 9,68% 45 16,13% 18 6,45% 

1.1Στρογγυλ. με 77 27,60% 94 33,69% 17 6,09% 
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κανόνα 

1.Μετασχηματισμός 1 120 43,01% 151 54,12% 31 11,11% 

0.2Ακριβής 

υπολογισμός και 

στρογγυλ. 

αποτελέσματος 2 0,72% 0 0,00% -2 -0,72% 

0.1Ακριβής 

υπολογισμός 1 0,36% 2 0,72% 1 0,36% 

0.0Τυχαία απάντηση 64 22,94% 16 5,73% -48 -17,20% 

0.Μη εκτίμηση 67 24,01% 18 6,45% -49 -17,56% 

Λάθος 50 17,92% 26 9,32% -24 -8,60% 

ΣΥΝΟΛΟ 279 100,00% 279 100,00% 0 0,00% 

 

Μη εκτίμηση (0). 

Στο pre-test το πλήθος των απαντήσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικές μη εκτίμησης 

ήταν 67 (ποσοστό 24,01%) ενώ στο post-test ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 18 (ποσοστό 

6,45%). Εντυπωσιακή είναι η μείωση του πλήθους των απαντήσεων που βασίστηκαν στην 

στρατηγική 0.0 (τυχαία απάντηση) μεταξύ pre-test και post-test (22,94% έναντι 5,73%). Για 

αυτό το γεγονός πιο πιθανή φαίνεται η εξήγηση ότι πολλοί μαθητές που δεν γνώριζαν την 

έννοια της εκτίμησης στο pre-test και έτσι έδιναν τυχαίες απαντήσεις, επέλεξαν να 

χρησιμοποιήσουν στο post-test κάποια στρατηγική εκτίμησης από αυτές που συζητήθηκαν 

στη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις η τυχαία απάντηση στο pre-test αντικαταστάθηκε με λάθος υπολογισμό στο 

post-test. 

Μετασχηματισμός1 (1). 

Η στρατηγική της στρογγυλοποίησης με κανόνα (1.1) είναι η στρατηγική που 

χρησιμοποιήθηκε συνολικά στις περισσότερες περιπτώσεις (77 στο pre-test, ποσοστό 

27,60%) ενώ σημειώθηκε σημαντική αύξηση των περιπτώσεων (17, ποσοστό 6,09%) που 

χρησιμοποιήθηκε στο post-test (94 περιπτώσεις, ποσοστό 33,69%). Το γεγονός αυτό ενισχύει 

την υπόθεση ότι χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις επειδή η συγκεκριμένη 

στρατηγική βασίζεται σε έναν μαθηματικό κανόνα και έτσι προσφέρει ένα βαθμό 

ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές. Το γεγονός ότι η δεύτερη πιο διαδεδομένη 

στρατηγική και στο pre-test με 27 περιπτώσεις (ποσοστό 9,68%) και στο post-test με 45 
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περιπτώσεις (ποσοστό 16,13%) είναι η στρογγυλοποίηση χωρίς κανόνα (1.2) αποτελεί μία 

ένδειξη ότι η στρογγυλοποίηση γενικά είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η προτιμώμενη 

στρατηγική. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα που τέθηκαν στους 

μαθητές και στο pre-test και στο post-test ήταν σχεδιασμένα ώστε να προκρίνουν την χρήση 

πολλών διαφορετικών στρατηγικών εκτίμησης και όχι μόνον τις δύο στρατηγικές της 

στρογγυλοποίησης. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι η στρογγυλοποίηση χωρίς 

κανόνα (1.2) και η στρογγυλοποίηση με κανόνα (1.1) σημείωσαν τη δεύτερη και τρίτη 

αντίστοιχα μεγαλύτερη αύξηση του πλήθους των περιπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν 

μεταξύ pre-test και post-test (αντίστοιχα 18 και 17 περιπτώσεις), γεγονός που πιθανώς 

εξηγείται από τον τρόπο που διεξήχθη η διδακτική παρέμβαση στη διάρκεια της οποίας η 

εκπαιδευτικός δεν πρότεινε τις ενδεδειγμένες στρατηγικές για το συνδυασμό προβλήματος 

και αριθμητικών δεδομένων, με αποτέλεσμα στη συζήτηση μεταξύ των ομάδων των μαθητών 

να επικρατούν οι πιο διαδεδομένες στρατηγικές, που είναι αυτές της στρογγυλοποίησης. Από 

τις υπόλοιπες στρατηγικές αυτού του επιπέδου που είναι η περικοπή, η στρατηγική του 

εμπρόσθιου άκρου, η παραγοντοποίηση και η επιμεριστικότητα, ελάχιστες είναι οι 

περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν είτε στο pre-test ( συνολικά 16 περιπτώσεις) είτε στο 

post-test (συνολικά 12 περιπτώσεις). Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις συνολικά πέντε 

περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική 1.3 (Περικοπή) στο pre-test από πέντε 

διαφορετικούς μαθητές, κανένας δεν χρησιμοποίησε την ίδια στρατηγική στο ανάλογο 

πρόβλημα στο post-test, αλλά χρησιμοποίησαν σε τέσσερις περιπτώσεις τη στρατηγική 1.1 

(στρογγυλοποίηση με κανόνα) και σε μία περίπτωση αντιστάθμιση (4). Πιθανόν οι μαθητές 

κατά τη διδακτική παρέμβαση να κατάλαβαν ότι η περικοπή δεν προσφέρει την ίδια ακρίβεια 

με την στρογγυλοποίηση με κανόνα, το οποίο σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό τους να 

δώσουν μία απάντηση το δυνατόν με μικρότερη απόκλιση από το ακριβές αποτέλεσμα 

μπορεί να τους οδήγησε στην επιλογή της στρατηγικής 1.1 εις βάρος της ταχύτητας και της 

ευκολίας που προσφέρει η περικοπή. Να σημειωθεί ότι η στρατηγική 1.4 (εμπρόσθιο άκρο) 

χρησιμοποιήθηκε μόνο μία φορά στο pre-test και καμία στο post-test. Πιθανότατα να 

αποτελεί τη στρατηγική που μαζί με την 0.1 (ακριβής υπολογισμός) και 0.2 (ακριβής 

υπολογισμός και στρογγυλοποίηση αποτελέσματος) συζητήθηκαν μεταξύ των ομάδων 

λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη. 

Μετασχηματισμός 2 (2). 

Στο pre-test οι τρεις στρατηγικές αυτού του επιπέδου χρησιμοποιήθηκαν συνολικά σε 16 

περιπτώσεις. Αυτό διαφοροποιήθηκε έντονα στο post-test όπου οι στρατηγικές του επιπέδου 

2 χρησιμοποιήθηκαν συνολικά σε 43 περιπτώσεις, σημειώνοντας μία αύξηση του ποσοστού 
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15,41%-5,73% = 9,68%. Ειδικά η στρατηγική 2.1 (συμβατοί αριθμοί) χρησιμοποιήθηκε στο 

post-test σε 18 περιπτώσεις, ενώ στο pre-test μόνον σε 3 περιπτώσεις, αποτελώντας μεταξύ 

όλων των στρατηγικών εκείνη για την οποία εξαπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις που 

χρησιμοποιήθηκε αντικαθιστώντας στις περισσότερες περιπτώσεις την τυχαία απάντηση. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε αφορούν σχεδόν 

αποκλειστικά τα αντίστοιχα προβλήματα στο pre-test και στο post-test όπου ενδείκνυται η 

χρήση της συγκεκριμένης στρατηγικής (πρόβλημα 4). Και πάλι η πιο πιθανή εξήγηση για 

αυτό το γεγονός είναι ότι κατά τη διδακτική παρέμβαση κάποια άτομα που είχαν ήδη 

χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη στρατηγική με επιτυχία στο pre-test την ανακοίνωσαν στις 

ομάδες προτείνοντας τη χρήση της για τη λύση συγκεκριμένου τύπου προβλημάτων και στο 

post-test την υιοθέτησαν πολύ περισσότεροι μαθητές. Η χρήση της στρατηγικής 2.2 (ειδικοί 

αριθμοί) σημείωσε επίσης μία αύξηση μεταξύ pre-test και post-test, πιθανόν για τον ίδιο λόγο 

που εικάζεται ότι συνέβαλε στην αύξηση της χρήσης της στρατηγικής 2.1. Ενδιαφέρον είναι 

το ότι η στρατηγική 2.3 (Αλλαγή μορφής αριθμών) αποτελεί τη μοναδική στρατηγική που 

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στο post-test. Πιθανόν οι τρείς συνολικά περιπτώσεις που 

χρησιμοποιήθηκε να οφείλονται σε κάποιον τυχαίο παράγοντα. Μία άλλη εξήγηση είναι ότι 

οι τρείς μαθητές που την υιοθέτησαν είχαν χρησιμοποιήσει την στρατηγική 2.2 (ειδικοί 

αριθμοί) και εντόπισαν τη συγγένεια μεταξύ των δύο στρατηγικών όσον αφορά την 

επεξεργασία κλασμάτων. 

Μετάφραση (3). 

Η στρατηγική του μέσου όρου χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές αποκλειστικά για τα 

ενδεδειγμένα προβλήματα. Μάλιστα έξι μαθητές τη χρησιμοποίησαν και στο pre-test και στο 

post-test ενώ σε άλλες επτά περιπτώσεις η χρήση της στρατηγικής στο pre-test 

εγκαταλήφθηκε και αντικαταστάθηκε από την στρογγυλοποίηση με κανόνα (1.1).  

Αντιστάθμιση (4). 

Η στρατηγική αυτού του επιπέδου σημείωσε μεγάλη αύξηση μεταξύ pre-test (11) και post-

test (30). Αξιοσημείωτο είναι ότι για το πρόβλημα (9), για το οποίο ενδείκνυται η χρήση της 

προγενέστερης αντιστάθμισης, την χρησιμοποίησαν μόνον τρεις μαθητές στο pre-test και 

δεκατρείς στο post-test. Θεωρείται πολύ πιθανόν οι τρείς αυτοί μαθητές να εξήγησαν στις 

υπόλοιπες ομάδες κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης το σκεπτικό που 

ακολούθησαν για το συγκεκριμένο πρόβλημα και έτσι να επηρέασαν άλλους. Ωστόσο πρέπει 

να σημειωθεί ότι από τους τρείς μαθητές που χρησιμοποίησαν αυτή τη στρατηγική στο pre-

test μόνον ένας τη χρησιμοποίησε και στο post-test. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η 

στρατηγική της αντιστάθμισης μπορεί να συνοδεύει άλλες στρατηγικές και έτσι δεν μπορεί 
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να θεωρηθεί ότι η χρήση της μπορεί να περιοριστεί σε κάποιο είδος προβλημάτων και 

αριθμητικών δεδομένων. 

Στον πίνακα 13.1 φαίνεται μία μείωση της τάξης του 8,6 % στον αριθμό των λανθασμένων 

απαντήσεων, γεγονός που πιθανόν σχετίζεται με το ότι μαθητές που επέλεξαν στο pre-test να 

κάνουν ακριβή υπολογισμό με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε λάθος απάντηση 

χρησιμοποίησαν στο post-test κάποια στρατηγική εκτίμησης που στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι η στρατηγική 1.1 (στρογγυλοποίηση με κανόνα). Δεν φαίνεται να υπάρχει 

βάση στην άποψη ότι ο λόγος της μείωσης των λαθών στο post-test σχετίζεται με το ότι οι 

μαθητές έκαναν πιο προσεκτικά τις πράξεις και ακόμη λιγότερο ότι στο διάστημα που 

μεσολάβησε έμαθαν κάποιο αλγόριθμο που τους βοήθησε στον ακριβή υπολογισμό. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνον ένας ακριβής υπολογισμός καταγράφηκε στο pre-test και 

μόνον δύο στο post-test ενώ πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι η φύση των αριθμών στα 

προβλήματα απέτρεπε τη χρήση των αλγορίθμων για ακριβή υπολογισμό. 

 

13.2 Κατάταξη μαθητών σε προφίλ στο pre-test και στο post-test 

ανάλογα με τις επιδόσεις τους. 

Στον πίνακα 13.2  αναφέρονται τα αποτελέσματα τριών μαθητών στο pre-test και στο 

post-test σε κάθε ένα από τα εννέα προβλήματα καθώς και τα προφίλ στα οποία 

κατατάσσονται. Όπως φαίνεται ο μαθητής_2 στο pre-test έκανε λάθος υπολογισμό στο 

πρόβλημα 6, χρησιμοποίησε μία φορά στρατηγική της ομάδας ‘μη εκτίμηση’, πέντε φορές 

στρατηγικές της ομάδας ‘μετασχηματισμός 1’, μία φορά στρατηγική της ομάδας 

‘μετασχηματισμός 2’ και μία φορά στρατηγική της ομάδας ‘μετάφραση’ με αποτέλεσμα στο 

pre-test να έχει προφίλ διευρυμένο 15110 με κωδικό προφίλ 3. Στο post-test δεν έκανε 

κάποιο λάθος υπολογισμό ούτε χρησιμοποίησε στρατηγική της ομάδας ‘μη εκτίμηση’, 

χρησιμοποίησε πέντε φορές στρατηγικές της ομάδας ‘μετασχηματισμός 1’, μία φορά 

στρατηγική της ομάδας ‘μετασχηματισμός 2’, μία φορά στρατηγική της ομάδας ‘μετάφραση’ 

και δύο φορές στρατηγική της ομάδας ‘αντιστάθμιση’ με αποτέλεσμα να έχει προφίλ 

μετάβασης+ 5112 με κωδικό προφίλ 4. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας μαθητής δεν κατατάχθηκε στο ανεξάρτητο προφίλ. Η 

παρατήρηση αυτή φαίνεται να ενισχύει την άποψη ότι η στρογγυλοποίηση αποτελεί τη 

βασική στρατηγική εκτίμησης για το σύνολο των μαθητών. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι είναι η μοναδική στρατηγική που περιέχεται στα σχολικά βιβλία και πιθανόν 

διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς οπότε και οι περισσότεροι μαθητές έχουν ένα βαθμό 

εξοικείωσης αλλά και από το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα από τα προβλήματα και στο pre-
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test και στο post-test ευνοούσαν την επιλογή κάποιας στρατηγικής στρογγυλοποίησης για την 

εκτίμηση του αποτελέσματος. Με κριτήρια την απουσία λάθος υπολογισμών, και τη χρήση 

των λιγότερων στρατηγικών στρογγυλοποίησης το προφίλ που μπορεί να χαρακτηριστεί 

καλύτερο μεταξύ αυτών που καταγράφηκαν στην έρευνα είναι η μετάβαση+ 2313 που 

δηλώνει ότι ο μαθητής χρησιμοποίησε σε δύο μόνον περιπτώσεις στρατηγικές 

στρογγυλοποίησης. 

 

 

Πίνακας 13.2 Παραδείγματα αποτελεσμάτων τριών μαθητών στο pre-test και στο post-test και κατάταξη σε 

προφίλ στρατηγικών 
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ΜΑΘΗΤΗΣ_2
Αναλυτικά

πρόβλημα1 πρόβλημα2 πρόβλημα3 πρόβλημα4 πρόβλημα5 πρόβλημα6 πρόβλημα7 πρόβλημα8 πρόβλημα9
PRE_T 1.3 1.1 3 0.0 2.2 XX 1.1 1.1 1.1

POST_T 1.1 4 3 1.2 2.2 1.2 1.1 1.1 4

Συγκεντρωτικά

μη εκτίμηση
μετασχηματι

σμός1
μετασχηματι

σμός2 μετάφραση αντιστάθμιση

Πλήθος ανά 
ομάδα 

στρατηγικών 
στο PRE_T 1 5 1 1 0

Πλήθος ανά 
ομάδα 

στρατηγικών 
στο POST_T 0 5 1 1 2

Προφίλ
Κωδικός 
προφίλ

PRE_T 3
POST_T 4

ΜΑΘΗΤΗΣ_8
Αναλυτικά

πρόβλημα1 πρόβλημα2 πρόβλημα3 πρόβλημα4 πρόβλημα5 πρόβλημα6 πρόβλημα7 πρόβλημα8 πρόβλημα9
PRE_T 1.1 1.4 1.1 0.0 0.0 XX 1.2 1.6 1.2

POST_T 1.1 XX 1.1 2.1 0.0 0.0 1.1 1.6 1.1

Συγκεντρωτικά

μη εκτίμηση
μετασχηματ

ισμός1
μετασχηματ

ισμός2 μετάφραση
αντιστάθμισ

η

Πλήθος ανά 
ομάδα 

στρατηγικών 
στο PRE_T 2 6 0 0 0

Πλήθος ανά 
ομάδα 

στρατηγικών 
στο POST_T 2 5 1 0 0

Προφίλ
Κωδικός 
προφίλ

PRE_T 1
POST_T 3

ΜΑΘΗΤΗΣ_25
Αναλυτικά

πρόβλημα1 πρόβλημα2 πρόβλημα3 πρόβλημα4 πρόβλημα5 πρόβλημα6 πρόβλημα7 πρόβλημα8 πρόβλημα9
PRE_T XX 0.0 0.1 XX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

POST_T 1.1 1.2 1.2 2.1 2.2 XX XX XX 1.2

Συγκεντρωτικά

μη εκτίμηση
μετασχηματ

ισμός1
μετασχηματ

ισμός2 μετάφραση
αντιστάθμισ

η
Πλήθος ανά 

ομάδα 
στρατηγικών 
στο PRE_T 7 0 0 0 0
Πλήθος ανά 

ομάδα 
στρατηγικών 
στο POST_T 0 4 2 0 0

Προφίλ
Κωδικός 
προφίλ

PRE_T 0
POST_T 4μετάβαση+ 4200

Στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε

Ομάδα στρατηγικών

Περιγραφή
διευρημένο15110
μετάβαση+ 5112

Στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε

Ομάδα στρατηγικών

Περιγραφή

μη εκτίμηση

Στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε

Ομάδα στρατηγικών

Περιγραφή
μεταβατικό 2/6

διευρημένο 25100
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Τα προφίλ των τριών μαθητών βάσει των απαντήσεων στο pre-test και post-test φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 Pre-test Post-test Πορεία 

Μαθητής 2 Διευρυμένο 15110 (κωδικός 3) Μετάβαση 5112 (κωδικός 4) 1 

Μαθητής 8 Μεταβατικό 2/6 (κωδικός 1) Διευρυμένο 25100 (κωδικός 3) 2 

Μαθητής 

25 

Μη εκτίμηση (κωδικός 0) Μετάβαση+ 4200 (κωδικός 4) 4 

 

13.3 Κατηγοριοποίηση βάσει εξέλιξης προφίλ 

Για να είναι δυνατή η αποτύπωση της εξέλιξης του μαθητή και η συγκριτική μελέτη 

των αποτελεσμάτων των μαθητών στο pre-test και το post-test, δόθηκε ένας κωδικός στο 

κάθε προφίλ ξεκινώντας από το 0 για το προφίλ της μη εκτίμησης, 1 για το μεταβατικό, 2 για 

το πολωμένο, 3 για το διευρυμένο, 4 για το μετάβασης+ και 5 για το ανεξάρτητο. Με αυτή τη 

μέθοδο κάποιος μαθητής που κατατάχθηκε στο pre-test στο προφίλ μη εκτίμησης (0) και στο 

post-test στο προφίλ διευρυμένο (3) έχει θετική πορεία καθώς δείχνει η διαφορά 3 – 0 = 3. 

Ένας μαθητής που στο pre-test όπως και στο post-test κατατάχθηκε στο προφίλ μετάβασης+ 

(4) έχει σταθερή πορεία ενώ ο μαθητής που στο pre-test κατατάχθηκε στο προφιλ πολωμένο 

(2) και στο post-test κατατάχθηκε στο προφιλ μεταβατικό (1) έχει αρνητική πορεία 1 – 2 = -1 

(Lemonidis & Likidis, 2019). 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13.3.2 οι μαθητές που είχαν καλύτερο προφίλ στις 

στρατηγικές στο post-test ήταν ένα μεγάλο ποσοστό (61,29%) του συνόλου των μαθητών. 

Περίπου το ένα τρίτο των μαθητών (32,26%) διατήρησαν σταθερή πορεία. Αυτό το γεγονός 

πιθανόν οφείλεται στις εμπειρίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής 

παρέμβασης χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνέβαλε και η εξοικείωση με τη 

διαδικασία επίλυσης παρόμοιων προβλημάτων που προσέφερε το pre-test. 

 

Πίνακας 13.3.1 Στρατηγικές pre-test και post-test μαθητών με αρνητική εξέλιξη προφίλ. 

ΜΑΘΗΤΗΣ_9
Αναλυτικά

πρόβλημα1 πρόβλημα2 πρόβλημα3 πρόβλημα4 πρόβλημα5 πρόβλημα6 πρόβλημα7 πρόβλημα8 πρόβλημα9
PRE_T 0.0 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 4

POST_T XX 1.2 1.1 1.2 XX 0.0 1.1 1.1 1.1

ΜΑΘΗΤΗΣ_24
Αναλυτικά

πρόβλημα1 πρόβλημα2 πρόβλημα3 πρόβλημα4 πρόβλημα5 πρόβλημα6 πρόβλημα7 πρόβλημα8 πρόβλημα9
PRE_T XX XX 1.1 1.1 2.2 XX XX 1.1 1.2

POST_T 1.1 4 3 1.2 2.2 XX 0.1 1.1 1.2

Στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε

Στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τους δύο μαθητές που σημείωσαν αρνητική πορεία, ο Μ9 που 
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στο pre-test χρησιμοποίησε έξι φορές στρατηγική μη εκτίμησης και το προφίλ του ήταν 

διευρυμένο 61011 (κωδικός 3), επέλεξε στο post-test έξι στρατηγικές στρογγυλοποίησης και 

κατετάγη στο προφίλ μεταβατικό 1/6 (κωδικός 1) σημειώνοντας αρνητική πορεία -2, ενώ ο 

Μ24 στο pre-test έκανε τέσσερις φορές λάθος υπολογισμό και κατετάγη στο προφίλ 

μετάβαση+ 4100 (κωδικός 4) και στο post-test χρησιμοποίησε μόνο μία φορά στρατηγική μη 

εκτίμησης και κατετάγη στο προφίλ διευρυμένο 14111 (κωδικός 3) σημειώνοντας επίσης 

αρνητική πορεία -1. 

 

Πίνακας 13.3.2 Εξέλιξη του προφίλ των μαθητών. 

Εξέλιξη προφίλ μαθητών Πλήθος Ποσοστό 

Θετική  19 61,29 

Σταθερή  10 32,26 

Αρνητική  2 6,45 

 

13.4 Κατηγοριοποίηση ευελιξίας 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Whitacre (2015), η οποία εφαρμόστηκε στην 

παρούσα  έρευνα, όσον αφορά την ευελιξία οι μαθητές χωρίστηκαν με βάση το προφίλ σε 

τρείς κατηγορίες. Στην κατηγορία της μη-ευελιξίας κατατάσσονται οι μαθητές με προφίλ μη 

εκτίμησης, μεταβατικό και πολωμένο καθώς οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν 

περιλαμβάνουν οπωσδήποτε στρατηγικές μη εκτίμησης και στην καλύτερη περίπτωση μόνο 

μία στρατηγική ανώτερου επιπέδου. Στην κατηγορία της ημι-ευελιξίας κατατάσσονται οι 

μαθητές με προφίλ διευρυμένο καθώς χρησιμοποιούν στρατηγικές μη εκτίμησης, αλλά και 

στρατηγικές ανώτερων επιπέδων, ενώ στην κατηγορία ευελιξίας κατατάσσονται οι μαθητές 

με προφίλ μετάβασης+ και ανεξάρτητο που δεν χρησιμοποιούν ποτέ στρατηγικές μη 

εκτίμησης. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13.4 το πλήθος των μαθητών που επέδειξαν ευελιξία (10) 

στην επίλυση των προβλημάτων στο pre-test είναι περίπου ίσο με αυτό των μαθητών που 

χρησιμοποιούν ημι-ευέλικτα τις στρατηγικές (11) και με αυτό των μαθητών που 

χρησιμοποιούν μη-ευέλικτες λύσεις (10). Στο post-test το πλήθος των μαθητών που 

επιδεικνύουν ευελιξία (23) είναι σχεδόν τριπλάσιο από το άθροισμα των μαθητών που 

κινούνται στο φάσμα Ημι-ευελιξία (6) και Μη-ευελιξία (2). Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 

75% των μαθητών είναι σε θέση να επιλέξουν μεταξύ των στρατηγικών που τους είναι 

διαθέσιμες εκείνη που είναι κατάλληλη κάθε φορά για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και σε 

αυτή την κατηγοριοποίηση είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον δύο μαθητές (6,45%) φαίνεται να 
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μην έχουν ευελιξία και να χρησιμοποιούν μόνο στρατηγικές στρογγυλοποίησης και μόνον 

μία από τις ανώτερες στρατηγικές. 

Πίνακας 13.4 Σύγκριση ευελιξίας μαθητών στο pre-test και στο post-test. 

Κατηγοριοποίηση 

ευελιξίας 

Pre-test  Post-test  

 Πλήθος Ποσοστό Πλήθος Ποσοστό 

Ευελιξία 10 32,26 23 74,19 

Ημι-ευελιξία 11 35,48 6 19,35 

Μη-ευελιξία 10 32,26 2 6,45 

 

13. 5 Κατηγοριοποίηση βάσει προφιλ στο post-test 

Μία άλλη ταξινόμηση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους Lemonidis & Likidis 

(2019), σχετίζεται με την επίδοση των μαθητών αποκλειστικά στο post-test. Έτσι ο μαθητής 

που στο post-test χαρακτηρίστηκε ως προφίλ διευρυμένο (3), μετάβασης+ (4) ή ανεξάρτητο 

(5) κατατάσσεται στην κατηγορία “ανώτερου κώδικα”. Ένας μαθητής που στο post-test 

χαρακτηρίστηκε ως προφίλ μεταβατικό (1) κατατάσσεται στην κατηγορία “μεταβατικού 

κώδικα” ενώ ο μαθητής που στο post-test χαρακτηρίστηκε ως προφίλ μη εκτίμησης (0) 

κατατάσσεται στην κατηγορία “κατώτερου κώδικα”. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13.5 η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών χρησιμοποίησε 

στο post-test ανώτερες στρατηγικές εκτίμησης. Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να αποδοθεί 

στην εξοικείωση των μαθητών με παρόμοια προβλήματα που αντιμετώπισαν στο pre-test, 

καθώς δεν υπήρξε κάποια μορφή ανατροφοδότησης, ούτε μπορεί να συνδεθεί η επαφή με τα 

προβλήματα του pre-test με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που να επιτρέπουν τη χρήση 

ανώτερων στρατηγικών. Συμπερασματικά η εξέλιξη αυτή είναι πιθανότατα αποτέλεσμα των 

εμπειριών που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης σε συνδυασμό με 

το χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ pre-test και post-test, κατά τη διάρκεια του οποίου 

αυξήθηκε η επαφή τους με τα σχολικά μαθηματικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο post-test 

κανείς μαθητής δεν έμεινε στο κατώτερο επίπεδο που σημαίνει ότι όλοι αντιλήφθηκαν τη 

διαφορά της εκτίμησης από τον ακριβή υπολογισμό, απέφυγαν σε όλες τις περιπτώσεις να 

ακολουθήσουν τον αλγόριθμο για την εκτέλεση των υπολογισμών και κατάφεραν να 

χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον κάποια μορφή στρογγυλοποίησης ώστε να καταλήξουν στο 

αποτέλεσμα πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 
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Πίνακας 13.5 Κατηγορία βάσει προφίλ στο post-test. 

Προφίλ στο post-test Πλήθος Ποσοστό 

Ανώτερο 29 93,55 

Μεταβατικό 2 6,45 

Κατώτερο 0 0 

 

13.6 Η εξέλιξη των προφίλ των μαθητών και το εύρος αλλαγής πορείας. 

Από τον Πίνακα 13.6 φαίνεται η εξέλιξη των προφίλ των μαθητών και το εύρος της 

αλλαγής της πορείας. Αρχικά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με βάση την κατηγορία σε 

ανώτερο και μεταβατικό προφίλ. Στη συνέχεια οι μαθητές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με 

το αν η πορεία τους είναι θετική, σταθερή ή αρνητική και ομαδοποιούνται ανάλογα με τα 

προφίλ στα οποία εντάχθηκαν στο pre-test και στο post-test.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών (29,03%) είχαν θετική 

πορεία εύρους 1 από το προφίλ διευρυμένο στο προφίλ μετάβασης+ και οι μαθητές που είχαν 

σταθερή πορεία και διατήρησαν το προφίλ μετάβασης+. Το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό 

μαθητών (12,9%) παρουσίασαν οι μαθητές που είχαν θετική πορεία εύρους 3 από το προφίλ 

μεταβατικό στο μετάβασης+ και εύρους 2 από το διευρυμένο στο μετάβασης+. Είναι 

ενδιαφέρον ότι ένας μαθητής που στο pre-test κατατάχθηκε στο προφίλ μη εκτίμησης (0) 

πέτυχε στο post-test να καταταγεί στο προφίλ μετάβασης+ 4200 (4) με θετική πορεία 4 

επιδεικνύοντας τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ pre-test και post-test. 

 

Πίνακας 13.6 Εξέλιξη του προφίλ των μαθητών και εύρος της πορείας εξέλιξης. 

 

 

 

Κωδικός προφίλ 
Εξέλιξη 

προφίλ 

Πλήθος 

μαθητών 

συγκεντρωτικά 

Ποσοστό 

Pre-test Post-test       

    

Εύρος 

θετικής 

πορείας 19 61,29% 

Ανώτερο προφίλ   18 58,06% 
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0 4 4 1 3,23% 

1 4 3 4 12,90% 

1 3 2 4 12,90% 

3 4 1 9 29,03% 

Μεταβατικό προφίλ       

0 1 1 1 3,23% 

    

Εύρος 

σταθερής 

πορείας 10 32,26% 

Ανώτερο προφίλ   10 32,26% 

4 4 0 9 29,03% 

3 3 0 1 3,23% 

    

Εύρος 

αρνητικής 

πορείας 2 6,45% 

Ανώτερο προφίλ       

4 3 -1 1 3,23% 

Μεταβατικό προφίλ       

3 1 -2 1 3,23% 

 

 

13.7 Τα διαφορετικά προφίλ των μαθητών που εντοπίστηκαν στην έρευνα. 

Ο πίνακας 13.7 αποτυπώνει τα διαφορετικά προφίλ μαθητών που εμφανίστηκαν στην 

έρευνα. Υπήρξαν εννέα διαφορετικές περιπτώσεις του προφίλ μεταβατικό, δέκα  περιπτώσεις 

του προφίλ διευρυμένο, εικοσιτέσσερις περιπτώσεις του προφίλ μετάβασης+ και καμία 

περίπτωση στο προφίλ ανεξάρτητο. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορετικοί δυνατοί 

συνδυασμοί του διευρημένου προφίλ είναι πολλοί περισσότεροι από τους αντίστοιχους του 

προφίλ μετάβαση+ ο μεγαλύτερος αριθμών των διαφορετικών περιπτώσεων του προφίλ 

μετάβασης+ φαίνεται να εξηγείται από το μεγαλύτερο πλήθος των περιπτώσεων των 

μαθητών που απέφυγαν τη χρήση κάποιας στρατηγικής της ομάδας ‘μη εκτίμηση’. 
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Πίνακας 13.7 Αποτύπωση των προφίλ που εμφανίστηκαν και στο pre-test  και στο post-test. 

Κωδικοί καταγεγραμμένων προφίλ  

0 (Μη 

εκτίμηση) 1 (Μεταβατικό) 2 (Πολωμένο) 3 (Διευρυμένο) 4 (Μετάβαση+) 

5 

(Ανεξάρτ

ητο) 

- Μεταβατικό 0/2 - Διευρυμένο 14100 Μετάβαση+ 2202 - 

  Μεταβατικό 0/8   Διευρυμένο 14110 Μετάβαση+ 2313   

  Μεταβατικό 1/6   Διευρυμένο 15010 Μετάβαση+ 3010   

  Μεταβατικό 2/6   Διευρυμένο 15110 Μετάβαση+ 3112   

  Μεταβατικό 4/3   Διευρυμένο 15210 Μετάβαση+ 3113   

  Μεταβατικό 4/5   Διευρυμένο 16110 Μετάβαση+ 3213   

  Μεταβατικό 5/1   Διευρυμένο 17100 Μετάβαση+ 4100   

  Μεταβατικό 6/1   Διευρυμένο 25100 Μετάβαση+ 4200   

  Μεταβατικό 7/2   Διευρυμένο 33010 Μετάβαση+ 4212   

      Διευρυμένο 42010 Μετάβαση+ 4301   

        Μετάβαση+ 5010   

        Μετάβαση+ 5102   

        Μετάβαση+ 5110   

        Μετάβαση+ 5111   

        Μετάβαση+ 5112   

        Μετάβαση+ 5202   

        Μετάβαση+ 6100   

        Μετάβαση+ 6101   

        Μετάβαση+ 6102   

        Μετάβαση+ 6111   

        Μετάβαση+ 6200   

        Μετάβαση+ 6300   

        Μετάβαση+ 7110   

        Μετάβαση+ 8100   

 

 

13.8 Χρήση ενδεδειγμένων στρατηγικών εκτίμησης μεταξύ pre-test και post-test. 

Στον πίνακα 13.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης του πλήθους των 

μαθητών που χρησιμοποίησαν την ενδεδειγμένη στρατηγική εκτίμησης στο pre-test και στο 

post-test. Όπως φαίνεται στο pre-test οι μαθητές υιοθέτησαν την ενδεδειγμένη στρατηγική 
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κατά μέσο όρο σε ποσοστό 17,56% με σημαντικές αυξομειώσεις μεταξύ των διαφορετικών 

προβλημάτων. 

Πίνακας 13.8 Σύγκριση χρήσης ενδεδειγμένων στρατηγικών μεταξύ pre-test και post-test. 

Πρόβλημα Ενδεδειγμένη στρατηγική Πλήθος 

στο pre-

test 

Ποσοστό στο 

pre-test 

Πλήθος στο 

post-test 

Ποσοστό στο 

post-test 

1 Στρογγυλοποίηση (1.1+1.2) 12 38,7% 26 83,87% 

2 Εμπρόσθιο άκρο (1.4) 1 3,22% 0 0% 

3 Συσσώρευση (3) 15 48,38% 11 35,48% 

4 Συμβατοί αριθμοί (2.1) 3 9,67% 16 51,61% 

5 Ειδικοί αριθμοί (2.2) 12 38,7% 22 70,96% 

6 Παραγοντοποίηση (1.5) 2 3,22% 3 9,67% 

7 Αλλαγή μορφής (2.3) 0 0% 3 9,67% 

8 Επιμεριστικότητα (1.6) 1 3,22% 4 12,9% 

9 Αντιστάθμιση (4) 3 9,67% 13 41,93% 

Σύνολο  49 17,56% 98 35,12% 

 

Στο πρόβλημα 1 στο pre-test (Ένα κουτί τσίχλες έχει καθαρό βάρος 174,6 γραμμάρια. Αν η κάθε 

τσίχλα ζυγίζει 2,12 γραμμάρια, πόσες τσίχλες περίπου έχει το κουτί;) το ποσοστό των μαθητών 

που επέλεξαν την ενδεδειγμένη στρατηγική (στρογγυλοποίηση) ήταν 38,7% ενώ ένα 

ποσοστό 15,13% επέλεξε την περικοπή. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τυχαία 

απάντηση ήταν 12,9%, ενώ το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος ήταν 22,58%. Στο post-test 

(Ένα δέμα σανό ζυγίζει 179,6 κιλά και ένα άλογο χρειάζεται για τη διατροφή του 3,12 κιλά σανό την 

ημέρα. Πόσες περίπου ημέρες μπορεί να τραφεί ένα άλογο με ένα δέμα;) το ποσοστό των 

μαθητών που επέλεξαν την στρογγυλοποίηση υπερδιπλασιάστηκε καθώς οι μαθητές που 

επέλεξαν την ενδεδειγμένη στρατηγική έφθασαν το 83,87% ενώ το ποσοστό των μαθητών 

που έδωσαν τυχαία απάντηση σχεδόν μηδενίστηκε (3,23%) και το ποσοστό αυτών που 

έκαναν λάθος μειώθηκε στο 6,45%.  

 

Στο πρόβλημα 2 στο pre-test (Σε ένα αγώνα φόρμουλα 1 υπολογίστηκε ότι ο Μιχάλης διήνυσε 

418,1 χιλιόμετρα και κατά μέσο όρο οι εκπομπές ρύπων ήταν 8,2 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Πόσες 

περίπου εκπομπές ρύπων είχε συνολικά στη διάρκεια του αγώνα;) ένα άτομο (3,23%) επέλεξε την 

ενδεδειγμένη στρατηγική (εμπρόσθιο άκρο) ενώ ένα ποσοστό 35,48% επέλεξε τη 
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στρογγυλοποίηση. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τυχαία απάντηση ήταν 25,81%, 

ενώ το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος ήταν 32,26%. Στο post-test (Μια παλέτα με καρύδια 

ζυγίζει 516,7 κιλά. Αν το κάθε κιλό καρύδια κοστίζει 9,1€, πόσο περίπου κοστίζει η παλέτα;) και 

πάλι κανείς δεν επέλεξε την ενδεδειγμένη στρατηγική, το ποσοστό των μαθητών που 

επέλεξαν την στρογγυλοποίηση αυξήθηκε σε 51,61% ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

έδωσαν τυχαία απάντηση μειώθηκε (6,45%) και το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος επίσης 

μειώθηκε (12,9%). Ενδιαφέρουσα είναι η σημαντική αύξηση του ποσοστού όσων 

χρησιμοποίησαν αντιστάθμιση που από 3,23% στο pre-test εκτινάχθηκε στο 29,03% στο 

post-test. 

 

Στο πρόβλημα 3 στο pre-test (Έξι συσκευασίες φουντούκια έχουν η πρώτη 197,13 γρ. φουντούκια, 

η δεύτερη 195,38 γρ., η τρίτη 207,45 γρ. η τέταρτη 199 γρ. η πέμπτη 204,52 γρ και η έκτη 198,13 γρ. 

Πόσα συνολικά γρ. φουντούκια υπάρχουν στις έξι συσκευασίες;) σχεδόν οι μισοί μαθητές 

(48,39%) στο pre-test επέλεξαν τη συσσώρευση που ήταν η ενδεδειγμένη στρατηγική, ενώ 

ένα ποσοστό 45,16% επέλεξε τη στρογγυλοποίηση πολώνοντας το αποτέλεσμα μεταξύ των 

δύο στρατηγικών. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τυχαία απάντηση ήταν 3,23%, ενώ 

κανείς δεν έκανε λάθος. Στο post-test (Ο Μιχάλης έχει στο πορτοφόλι του 91,12€, η Άννα έχει 

102,3€, η Μαίρη έχει 97,5€, ο Παναγιώτης έχει 104,8€ και η Στεφανία έχει 98,1€. Περίπου πόσα 

χρήματα έχουν όλοι μαζί;) μειώθηκε το ποσοστό που επέλεξε τη συσσώρευση σε 35,48%, το 

ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν την στρογγυλοποίηση αυξήθηκε σε 51,61%, κανείς δεν 

έδωσε τυχαία απάντηση και το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος ήταν αμελητέο (3,23%).  

 

Στο πρόβλημα 4 στο pre-test (Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 3388,7 / 7,2) μόλις το 

9,68% των μαθητών επέλεξαν την ενδεδειγμένη στρατηγική (συμβατοί αριθμοί) ενώ ένα 

ποσοστό 32,26% επέλεξε τη στρογγυλοποίηση. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν 

τυχαία απάντηση ήταν 38,71% και το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος ήταν 9,68%. Στο 

post-test (Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 4475,8 / 9,2) πενταπλασιάστηκε το 

ποσοστό αυτών που επέλεξαν την ενδεδειγμένη στρατηγική φθάνοντας το 51,61%, το 

ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν τη στρογγυλοποίηση μειώθηκε σε 38,71%, 

εντυπωσιακή μείωση (6,45%) σημείωσε το ποσοστό όσων έδωσαν τυχαία απάντηση και 

κανείς δεν έκανε λάθος.  

 

Στο πρόβλημα 5 στο pre-test (Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο γινόμενο 14/15 Χ 0,489 Χ 32/60) 

το 38,71% των μαθητών επέλεξαν την ενδεδειγμένη στρατηγική (ειδικοί αριθμοί) και ένα 
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αμελητέο ποσοστό 3,23% επέλεξε τη στρογγυλοποίηση. Το ποσοστό των μαθητών που 

έδωσαν τυχαία απάντηση ήταν 45,16% και το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος ήταν 

12,9%. Στο post-test (Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο γινόμενο 27/29 Χ 0,512 Χ 24/50) σχεδόν 

διπλασιάστηκε το ποσοστό αυτών που επέλεξαν τη συσσώρευση φθάνοντας το 70,96%, το 

ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν τη στρογγυλοποίηση μηδενίστηκε, σημαντική μείωση 

(22,58%) σημείωσε το ποσοστό όσων έδωσαν τυχαία απάντηση και το ποσοστό για το λάθος 

μειώθηκε στο 6,45%.  

 

Στο πρόβλημα 6 στο pre-test (Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 128,3 X 152,14) μόλις 

το 3,22% των μαθητών επέλεξαν την ενδεδειγμένη στρατηγική (παραγοντοποίηση) και 

ποσοστό 19,36% επέλεξε τη στρογγυλοποίηση. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν 

τυχαία απάντηση ήταν 22,58% και το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος ήταν 38,71%. Στο 

post-test (Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 228,1 Χ 112,27) το ποσοστό αυτών που 

επέλεξαν την ενδεδειγμένη στρατηγική ήταν 9,67%, το ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν 

τη στρογγυλοποίηση υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας το 41,94%, ενώ σημαντική μείωση στο 

6,45% σημείωσε το ποσοστό όσων έδωσαν τυχαία απάντηση και το ποσοστό για το λάθος 

μειώθηκε στο 25,81%.  

 

Στο πρόβλημα 7 στο pre-test (Το δοχείο Α έχει περιεκτικότητα 0,52 λίτρα και το δοχείο Β έχει 

περιεκτικότητα 0,35 λίτρα. Περίπου πόσα δοχεία Β χρειάζονται για να γεμίσει το δοχείο Α;) κανείς 

μαθητής δεν επέλεξε την ενδεδειγμένη στρατηγική (αλλαγή μορφής) και ποσοστό 38,71% 

επέλεξε τη στρογγυλοποίηση. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τυχαία απάντηση ήταν 

25,81% , ακριβώς το ίδιο με το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος. Στο post-test (Το 

αγρόκτημα του Παναγιώτη έχει έκταση 0,76 τ.χλμ. ενώ του Μιχάλη έχει έκταση 0,48 τ.χλμ. Περίπου 

πόσο μεγαλύτερο είναι το αγρόκτημα του Παναγιώτη;) το ποσοστό αυτών που επέλεξαν την 

αλλαγή μορφής ήταν 9,67%, το ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν τη στρογγυλοποίηση 

αυξήθηκε σημαντικά φθάνοντας το 61,29%, ενώ κανείς μαθητής δεν έδωσε τυχαία απάντηση 

και το ποσοστό για το λάθος μειώθηκε στο 22,58%.  

 

Στο πρόβλημα 8 στο pre-test (Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 423,89 * 10,5) μόλις το 

3,22% επέλεξε την ενδεδειγμένη στρατηγική (επιμεριστικότητα) και ποσοστό 64,51% 

επέλεξε τη στρογγυλοποίηση. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τυχαία απάντηση ήταν 

22,58%, ενώ το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος ήταν 6,45%. Στο post-test (Εκτιμήστε 

περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 213,89 * 20,5) το ποσοστό αυτών που επέλεξαν την 
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επιμεριστικότητα ήταν 12,9%, το ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν τη στρογγυλοποίηση 

παρέμεινε αμετάβλητο στο 64,51%. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τυχαία απάντηση 

μειώθηκε στο 3,23%, ενώ το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος παρέμεινε αμετάβλητο στο 

6,45%.  

 

Στο πρόβλημα 9 στο pre-test (Ένα τσουβάλι αμύγδαλα βάρους 64,6 κιλών πωλείται προς 8,9€ το 

κιλό. Πόσο περίπου κοστίζει το τσουβάλι;) το 9,67% επέλεξε την ενδεδειγμένη στρατηγική 

(αντιστάθμιση) και ποσοστό 58,06% επέλεξε τη στρογγυλοποίηση. Το ποσοστό των 

μαθητών που έδωσαν τυχαία απάντηση ήταν 9,68%, ενώ το ποσοστό αυτών που έκαναν 

λάθος ήταν 12,9%. Στο post-test (Ένας δρομέας υπερμαραθώνιου χάνει 9,3 γραμμάρια ιδρώτα 

ανά χιλιόμετρο. Περίπου πόσα γραμμάρια ιδρώτα χάνει για να διανύσει μία απόσταση 62,5 

χιλιομέτρων;) το ποσοστό αυτών που επέλεξαν την αντιστάθμιση αυξήθηκε σημαντικά στο 

41,93%, το ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν τη στρογγυλοποίηση μειώθηκε οριακά στο 

54,63%. Το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τυχαία απάντηση μειώθηκε στο 3,23%, ενώ 

το ποσοστό αυτών που έκαναν λάθος μηδενίστηκε. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, παρατηρείται ότι στο pre-test χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

αποτελούν το πρόβλημα 3 όπου σχεδόν οι μισοί μαθητές επέλεξαν τη συσσώρευση που ήταν 

η ενδεδειγμένη στρατηγική, όπως επίσης και τα προβλήματα 2 και 7 όπου κανείς μαθητής 

δεν επέλεξε το εμπρόσθιο άκρο και την αλλαγή μορφής αντίστοιχα που ήταν οι 

ενδεδειγμένες στρατηγικές. Στο πρόβλημα 6 το αθροιστικό ποσοστό των τυχαίων 

απαντήσεων και λαθών ήταν το υψηλότερο φθάνοντας το 61,29%. Είναι επίσης ενδιαφέρον 

ότι στο πρόβλημα 8 σημειώθηκε το μεγαλύτερο συνολικό ποσοστό στην επιλογή της μη 

ενδεδειγμένης στρατηγικής της στρογγυλοποίησης στο pre-test (64,51%) και στο post-test 

(64,51) φθάνοντας αθροιστικά το 129,02%. Συνολικά στο post-test οι μαθητές που επέλεξαν 

τις ενδεδειγμένες στρατηγικές διπλασιάστηκαν κατά μέσο όρο φθάνοντας το 35,12%. Στο 

πρόβλημα 1 υπερδιπλασιάστηκαν οι μαθητές που επέλεξαν την ενδεδειγμένη στρατηγική 

φθάνοντας το 83,87%, ενώ στο πρόβλημα 2 και πάλι κανείς δεν επέλεξε την ενδεδειγμένη 

στρατηγική. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σωστής επιλογής (περίπου 500%) 

σημείωσαν οι μαθητές στο πρόβλημα 4, η οποία μάλιστα αφορούσε μία από τις ανώτερες 

στρατηγικές (συμβατοί αριθμοί), πλησιάζοντας το 51%. Ενδιαφέρον είναι ότι στο πρόβλημα 

3 στο post-test σημειώθηκε μείωση του πλήθους των μαθητών που επέλεξαν την 

ενδεδειγμένη στρατηγική από περίπου 50% σε περίπου 35%. Πρέπει να τονιστεί ότι στο 

πρόβλημα 5 η στρατηγική της στρογγυλοποίησης χρησιμοποιήθηκε ελάχιστες φορές και σε 
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πολύ λιγότερες περιπτώσεις. Βέβαια αυτό συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη κλασμάτων και 

την συνακόλουθη δυσκολία στη στρογγυλοποίηση. 

Από αυτές τις παρατηρήσεις φαίνεται να ενισχύεται η άποψη ότι η στρογγυλοποίηση που 

βασίζεται σε μαθηματικό κανόνα υιοθετείται στο ενδεδειγμένο πρόβλημα σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη στρατηγική, πιθανόν διότι για τους μαθητές είναι 

ευκολότερο να αναγνωρίσουν το πεδίο εφαρμογής αυτής της στρατηγικής μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. 

 

13.9 Συζήτηση 

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η ικανότητα εκτίμησης τριάντα ενός μαθητών της Β' 

Γυμνασίου σε εννέα προβλήματα που περιλάμβαναν όλες τις αριθμητικές πράξεις. Σε 

κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές έπρεπε να εκτελέσουν απλά μία αριθμητική πράξη ενώ σε 

κάποιες άλλες έπρεπε οι ίδιοι να βρουν την αριθμητική πράξη από την περιγραφή του 

προβλήματος. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στις διδακτικές παρεμβάσεις που 

μεσολάβησαν μεταξύ pre-test και post-test προτείνοντας στρατηγικές, συζητώντας και 

αναλύοντας τις ενδεδειγμένες τεχνικές ανάλογα με το πρόβλημα. Στην έρευνα 

παρουσιάζονται δεκατέσσερις στρατηγικές οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ομάδες 

και ανάλογα με τις απαντήσεις των μαθητών ορίζονται προφίλ για τον κάθε μαθητή που 

χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί η ευελιξία τους, η πορεία τους από το pre-test στο post-

test και η τελική τους επίδοση. Για λόγους ευκολίας στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο IHMCES που εισηγούνται Lemonidis & Likidis (2019) και 

βασίζεται σε τροποποίηση ενός μοντέλου του Whitacre.  

Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην 

ικανότητα μαθητών να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές εκτίμησης για τον υπολογισμό 

αποτελεσμάτων σε διάφορα προβλήματα. Αυτή η ορατή βελτίωση μπορεί να αποδοθεί κατά 

κύριο λόγο στις διδακτικές παρεμβάσεις, στη διάρκεια των οποίων ομάδες μαθητών 

διατύπωναν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους, με αποτέλεσμα τη διάχυση ιδεών, 

μεθόδων και στρατηγικών. Έτσι φαίνεται πως οι μαθητές απέκτησαν εμπειρικές γνώσεις που 

τους επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές καθώς και να 

βελτιώσουν την κρίση τους όσον αφορά την ενδεδειγμένη στρατηγική ανάλογα με το 

πρόβλημα που αντιμετώπιζαν. Επίσης οι μαθητές βελτίωσαν την ικανότητα επιλογής της 

κατάλληλης στρατηγικής μεταξύ αυτών που ήταν διαθέσιμες. Ενδιαφέρουσα πρόταση για 

μελλοντική έρευνα θα ήταν να δημιουργηθούν δύο ομάδες, μία εκ των οποίων θα διδασκόταν 

συστηματικά από τον καθηγητή στρατηγικές εκτίμησης ενώ στην άλλη ομάδα θα γινόταν 
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διδακτική παρέμβαση παρόμοια με αυτήν της παρούσας έρευνας προκειμένου να συγκριθούν 

στη συνέχεια οι επιδόσεις των δύο ομάδων.  

Εντυπωσιακή είναι η μείωση του πλήθους των απαντήσεων που βασίστηκαν στην 

στρατηγική 0.0 (τυχαία απάντηση) μεταξύ pre-test και post-test. Η στρογγυλοποίηση με 

κανόνα είναι η πιο διαδεδομένη στρατηγική, πιθανόν διότι αφενός είναι η μόνη που 

βασίζεται σε μαθηματικό κανόνα και αφετέρου είναι η μόνη στην οποία γίνεται αναφορά στα 

σχολικά εγχειρίδια. Η συγκεκριμένη στρατηγική σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε μεταξύ pre-test και post-test. Ελάχιστες είναι οι 

περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν οι άλλες στρατηγικές της ομάδας Μετασχηματισμός_1. 

Ενδιαφέρον είναι ότι από την ομάδα Μετασχηματισμός_2, η στρατηγική των συμβατών 

αριθμών αντικατέστησε σε πολλές περιπτώσεις την τυχαία απάντηση καθώς και το ότι η 

στρατηγική του μέσου όρου χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στα προβλήματα για τα οποία 

θεωρούνταν η ενδεδειγμένη στρατηγική. Κανείς μαθητής δεν κατετάγη στο ανεξάρτητο 

προφίλ (όλοι έκαναν στρογγυλοποίηση σε κάποια περίπτωση), γεγονός που ήταν 

αναμενόμενο δεδομένης της ευρείας χρήσης των στρατηγικών στρογγυλοποίησης από το 

σύνολο των μαθητών. Οι περισσότεροι μαθητές είχαν μία θετική πορεία ως προς την εξέλιξη 

των προφίλ τους μεταξύ pre-test και post-test . Οι μαθητές που παρουσιάζουν υψηλή 

ευελιξία στο post-test είναι σημαντικά περισσότεροι από τους αντίστοιχους στο pre-test. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών χρησιμοποίησε στο post-test ανώτερες στρατηγικές 

εκτίμησης. Όσον αφορά στο εύρος της θετικής πορείας, η πλειοψηφία σημείωσε μία μικρή 

βελτίωση μεταξύ pre-test και post-test.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων οι μαθητές έθεταν 

αυθόρμητα κριτήρια, αξιολογώντας τους τρόπους σκέψης που χρησιμοποίησαν οι 

συμμαθητές τους για να καταλήξουν στην απάντηση, αναφέροντας για παράδειγμα ότι 

κάποιοι τρόποι (στρατηγικές) ήταν πιο γρήγοροι, άλλοι έδιναν μεγαλύτερη ακρίβεια, ήταν 

δύσκολο να τους σκεφτεί κάποιος ή τους χαρακτήριζαν ιδιαίτερα πολύπλοκους για να 

εφαρμοστούν. Αυτές οι παρατηρήσεις των μαθητών σχετίζονται με τα ευρήματα των Star & 

Madnani (2004), οι οποίοι επιπρόσθετα αναφέρουν ότι οι αντιλήψεις των μαθητών πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, ώστε οι εκπαιδευτές να σχεδιάζουν αποτελεσματικές διδακτικές 

στρατηγικές. Επιπλέον φαίνεται ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα ίδια κριτήρια για την 

αξιολόγηση των στρατηγικών με αυτά που αναφέρονται στην ανωτέρω έρευνα. 

Μία άλλη παρατήρηση σχετίζεται με το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές για τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα παρόλο που δεν είχαν εξοικείωση με τη διαδικασία της 

εκτίμησης. Ήταν πρόθυμοι ωστόσο να έρθουν σε επαφή με ένα αντικείμενο που δεν είχαν 
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διδαχθεί στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων οι μαθητές 

αιφνιδίασαν ευχάριστα την ερευνήτρια με την προσήλωση στο στόχο, τις παρατηρήσεις για 

τις στρατηγικές και το ενδιαφέρον που έδειξαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, σε σημείο 

που εργάστηκαν μόνοι τους τις δύο φορές που απουσίασε η ερευνήτρια. Μετά το τέλος των 

διδακτικών παρεμβάσεων οι μαθητές ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που όλοι ήθελαν να είναι οι 

πρώτοι που θα δοκιμάσουν τις νέες τους γνώσεις στο post-test. Επειδή κατά τη διαδικασία 

των διδακτικών παρεμβάσεων δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου κάποιο είδος τεχνολογίας, δεν 

είναι δυνατόν να υποστηριχθεί το εύρημα των Palaigeorgiou et al (2017) που αναφέρουν ότι 

το ενδιαφέρον των μαθητών ενισχύθηκε σημαντικά με τη συμβολή νέων τεχνολογιών και 

συγκεκριμένα με τη χρήση εφαρμογής tablet προσανατολισμένης σε στρατηγικές 

υπολογιστικής εκτίμησης. Φαίνεται όμως ότι και χωρίς χρήση τεχνολογίας τα αποτελέσματα 

μετά τη διδακτική παρέμβαση χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα θετικά. 

Σχετική με την προηγούμενη είναι η παρατήρηση που συνδέει τη συναισθηματική διάσταση 

με την ικανότητα εκτίμησης. Πράγματι, κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης οι 

μαθητές απέκτησαν σημαντικό βαθμό αυτοπεποίθησης καθώς οι προτάσεις τους – που 

μπορεί να έγιναν δεκτές η να απορρίφθηκαν – οι συζητήσεις στην ομάδα και στην ολομέλεια 

της τάξης, οι εμπειρίες από τη διαδικασία και οι γνώσεις που αποκόμισαν συνέβαλαν στην 

καλλιέργεια θετικής άποψης για τις δυνατότητές τους στην υπολογιστική εκτίμηση. 

Επιπλέον, το σύνολο των μαθητών επηρεάστηκε θετικά ως προς τη στάση του απέναντι στην 

υπολογιστική εκτίμηση καθώς αντιλήφθηκε τη σημασία της στην καθημερινή ζωή και 

επέκτεινε τις γνώσεις σχετικά με τη χρήση διάφορων στρατηγικών. Το συμπέρασμα αυτό 

επικυρώνει τα συμπεράσματα που θεωρούν την αυτοπεποίθηση του μαθητή και τη στάση του 

απέναντι στην εκτίμηση σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις στην 

υπολογιστική εκτίμηση.  
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15. Παράρτημα 

15.1 PreTest      

Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Διαβάστε τα παρακάτω προβλήματα Χωρίς να χρησιμοποιήσετε χαρτί και μολύβι δώστε την 

καλύτερη εκτίμηση των λύσεων των προβλημάτων. Κατόπιν δικαιολογήστε την απάντησή 

σας. 

 

Πρόβλημα 1 

Ένα κουτί τσίχλες έχει καθαρό βάρος 174,6 γραμμάρια. Αν η κάθε τσίχλα ζυγίζει 2,12 

γραμμάρια, πόσες τσίχλες περίπου έχει το κουτί; 

Πρόβλημα 2 

Σε ένα αγώνα φόρμουλα 1 υπολογίστηκε ότι ο Μιχάλης διήνυσε 418,1 χιλιόμετρα και 

κατά μέσο όρο οι εκπομπές ρύπων ήταν 8,2 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Πόσες περίπου 

εκπομπές ρύπων είχε συνολικά στη διάρκεια του αγώνα; 

Πρόβλημα 3 

Έξι συσκευασίες φουντούκια έχουν η πρώτη 197,13 γραμμάρια φουντούκια, η 

δεύτερη 195,38 γρ γραμμάρια, η τρίτη 207,45γρ γραμμάρια, η τέταρτη 199 γρ γραμμάρια, η 

πέμπτη 204,52 γρ γραμμάρια και η έκτη 198,13 γρ γραμμάρια. Πόσα συνολικά γρ 

φουντούκια υπάρχουν στις έξι συσκευασίες; 

Πρόβλημα 4 

Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα  :    3388,7 / 7,2  

Πρόβλημα 5 

Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο γινόμενο   :    14/15 Χ 0,489 Χ 32/60 

Πρόβλημα 6 

Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα   :   128,3 X 152,14 

Πρόβλημα 7 

Το δοχείο Α έχει περιεκτικότητα 0,52 λίτρα και το δοχείο Β έχει περιεκτικότητα 0,35 

λίτρα. Περίπου πόσα δοχεία Β χρειάζονται για να γεμίσει το δοχείο Α; 

Πρόβλημα 8 

Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 423,89 * 10,5 

Πρόβλημα 9 

Ένα τσουβάλι αμύγδαλα βάρους 64,6 κιλών πωλείται προς 8,9€ το κιλό. Πόσο 
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περίπου κοστίζει το τσουβάλι; 

 

15.2 Διδακτική παρέμβαση 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
1) Ο Παναγιώτης έχει στον κουμπάρα του 182,8€ και θέλει να αγοράσει ζαχαρωτά αξίας 

2,85€ το κιλό. Περίπου πόσα κιλά ζαχαρωτά μπορεί να αγοράσει;  

2) Η Άννα υπολόγισε ότι περπατάει με ταχύτητα 1,85 μέτρα το δευτερόλεπτο. Πόσα 

δευτερόλεπτα περίπου θα χρειαστεί για να διανύσει μια απόσταση 191,2 μέτρα;  

3) Μια ομάδα οργάνωσε την εξής δραστηριότητα ώστε να συγκεντρώσει χρήματα για 

φιλανθρωπικό σκοπό. Εθελοντές θα έτρεχαν όσο άντεχαν και οι υποστηρικτές θα δώριζαν 

7,3€ για κάθε χιλιόμετρο. Συνολικά οι εθελοντές έτρεξαν  417,9 χιλιόμετρα. Πόσα περίπου 

χρήματα συγκέντρωσαν για τη φιλανθρωπία;  

4) Μία περιοχή έχει έκταση 518,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα και γνωρίζουμε οτι σε κάθε 

τετραγωνικό χιλιόμετρο υπάρχουν 6,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους. Πόσα τετραγωνικά 

χιλιόμετρα δάσους υπάρχουν στην περιοχή; 

5) Το βαρέλι με το ούζο περιέχει  205,12 λίτρα, το βαρέλι με το κρασί περιέχει 198,45 λίτρα, 

το βαρέλι με το ουίσκι περιέχει  201,28 λίτρα, το βαρέλι με το κονιάκ περιέχει 194,68 λίτρα 

και το βαρέλι με το τσίπουρο περιέχει 196,78 λίτρα. Περίπου πόσα λίτρα έχουν όλα τα 

βαρέλια μαζί; 

6) Μία ομάδα φίλων πηγαίνουν εκδρομή στο δάσος με τις μηχανές τους. Η μηχανή του 

Κώστα ζυγίζει 395,87 κιλά, η μηχανή του Ανδρέα ζυγίζει 407,85, η μηχανή του Νίκου ζυγίζει 

401,41 κιλά, η μηχανή της Γεωργίας ζυγίζει 397,51κιλά και η μηχανή του Γιώργου ζυγίζει 

405,98 κιλά. Περίπου πόσα κιλά ζυγίζουν όλες οι μηχανές μαζί; 

7) Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα     6298,8 / 9,1 

8) Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα    3614,8 / 5,9 

9) Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 13/14 Χ 22/23 Χ 16/33 

10) Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 27/55 Χ 16/17 Χ 18/37 

11) Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα  308,3 Χ 255,7  

12) Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα  207,3 Χ 905,8 

13) Ένας ανανάς ζυγίζει 0,47 κιλά και ένα ρόδι 0,27 κιλά. Περίπου πόσα ρόδια ζυγίζουν όσο 

ένας ανανάς; 

14) Ένας ελέφαντας βαδίζει με ταχύτητα 0,52 μέτρα το δευτερόλεπτο και ένας σκύλος με 

ταχύτητα 0,35 μέτρα το δευτερόλεπτο. Περίπου πόσα δευτερόλεπτα χρειάζεται ο σκύλος για 

να καλύψει την απόσταση που καλύπτει ο ελέφαντας σε  ένα δευτερόλεπτο; 
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15) Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 332,98 Χ 105,8 

16) Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 124,73 Χ 42,8 

17) Ένα καλώδιο μήκους 73,7 εκατοστών είναι κατασκευασμένο από ένα υλικό που ζυγίζει 

8,8 γραμμάρια ανά εκατοστό. Περίπου πόσο ζυγίζει το καλώδιο; 

18) Οι στατιστικές δείχνουν οτι μεταξύ 1000 ανθρώπων υπάρχουν 9,1 άνθρωποι που έχουν 

δείκτη ευφυΐας άνω του 150. Σε μία πόλη πληθυσμού 52.800 ανθρώπων, περίπου πόσοι θα 

έχουν δείκτη ευφυΐας άνω του 150; 

 
 
15.3 PostTest      
Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Διαβάστε τα παρακάτω προβλήματα Χωρίς να χρησιμοποιήσετε χαρτί και μολύβι δώστε την 

καλύτερη εκτίμηση των λύσεων των προβλημάτων. Κατόπιν δικαιολογήστε την απάντησή 

σας. 

Πρόβλημα 1 

Ένα δέμα σανό ζυγίζει 179,6 κιλά και ένα άλογο χρειάζεται για τη διατροφή του 3,12 

κιλά σανό την ημέρα. Πόσες περίπου ημέρες μπορεί να τραφεί ένα άλογο με ένα δέμα;  

Πρόβλημα 2 

Μια παλέτα με καρύδια ζυγίζει 516,7 κιλά. Αν το κάθε κιλό καρύδια κοστίζει 9,1€, 

πόσο περίπου κοστίζει η παλέτα;  

Πρόβλημα 3 

Ο Μιχάλης έχει στο πορτοφόλι του 91,12€, η Άννα έχει 102,3€, η Μαρία έχει 97,5€, ο 

Παναγιώτης έχει 104,8€ και η Στεφανία έχει 98,1€. Περίπου πόσα χρήματα έχουν όλοι μαζί; 

Πρόβλημα 4 

Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα     4475,8 / 9,2 

Πρόβλημα 5 

Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο γινόμενο 27/29 Χ 0,512 Χ 24/50 

Πρόβλημα 6 

Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 228,1 Χ 112,27 

Πρόβλημα 7 

Το αγρόκτημα του Παναγιώτη έχει έκταση 0,76 τ.χλμ ενώ του Μιχάλη έχει έκταση 

0,48 τ.χλμ. Περίπου πόσο μεγαλύτερο είναι το αγρόκτημα του Παναγιώτη; 

Πρόβλημα 8 
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Εκτιμείστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα 213,89 * 20,5 

Πρόβλημα 9 

Ένας δρομέας υπερμαραθώνιου χάνει 9,3 γραμμάρια ιδρώτα ανά χιλιόμετρο. Περίπου 

πόσα γραμμάρια ιδρώτα χάνει για να διανύσει μία απόσταση 62,5 χιλιομέτρων; 

 


