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Περίληψη 

Θ ςθμαςία των νοερϊν υπολογιςμϊν και των ςτρατθγικϊν τουσ είναι αδιαμφιςβιτθτθ, εάν 

ςκεφτεί κανείσ τθ χρθςιμότθτά τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι ζναντι των γραπτϊν αλγορίκμων. 

Επιπλζον, οι νοεροί υπολογιςμοί ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ,  

και ςτθν ανάπτυξθ αρκετϊν γνωςτικϊν ικανοτιτων, όπωσ ςτθν ευελιξία μεταξφ των 

ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφνται. Αρκετζσ μελζτεσ ζχουν διερευνιςει τισ ςτρατθγικζσ 

νοεροφ υπολογιςμοφ των μακθτϊν ςτουσ φυςικοφσ ι ςτουσ ρθτοφσ αρικμοφσ. Οι 

περιςςότερεσ από αυτζσ εςτιάηουν ςτισ νοερζσ ςτρατθγικζσ των μακθτϊν ςε πράξεισ 

μεταξφ φυςικϊν αρικμϊν, κλαςμάτων και δεκαδικϊν, ενϊ ελάχιςτεσ διερευνοφν τθν 

περίπτωςθ των ακεραίων.  

Θ παροφςα μελζτθ ζχει ςτόχο να διερευνιςει τισ ςτρατθγικζσ νοεροφ υπολογιςμοφ των 

μακθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ μεταξφ 

ακεραίων και τθν ευελιξία τουσ με αυτζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, διερευνά τισ ςτρατθγικζσ 

προςζγγιςθσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ, δθλαδι τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν 

αποφάςεισ για το πρόςθμο του αποτελζςματοσ και τθν πράξθ (πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ) 

μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων, τισ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ που 

χρθςιμοποιοφν, δθλαδι τουσ μεταςχθματιςμοφσ που πραγματοποιοφνται ςτουσ αρικμοφσ 

ϊςτε να προκφψει το αρικμθτικό αποτζλεςμα, και τθν ευελιξία των μακθτϊν με τισ 

παραπάνω ςτρατθγικζσ.  

Είκοςι επτά μακθτζσ τθσ Β’ και Γ’ Γυμναςίου από δθμόςια ςχολεία τθσ Ελλάδασ 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, δίνοντασ προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ, οι οποίεσ θχογραφικθκαν. 

Δϊδεκα πράξεισ, οι οποίεσ περιείχαν προβλιματα πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ακεραίων, 

όπωσ θ πράξθ -86+42, δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ και ζπειτα τουσ ηθτικθκε να τισ λφςουν 

νοερά και να εξθγιςουν τον τρόπο με τον οποίο ςκζφτθκαν.  

Τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ θ πλειοψθφία των μακθτϊν μετζτρεψε τον υπολογιςμό που 

περιείχε αρνθτικοφσ αρικμοφσ ςε ζνα ιςοδφναμο πρόβλθμα με φυςικοφσ αρικμοφσ, 

εφαρμόηοντασ τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ ακεραίων. 

Δθλαδι, θ πλειοψθφία των μακθτϊν χρθςιμοποίθςε τθ μετατροπι ωσ ςτρατθγικι 

προςζγγιςθσ. Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν νοερζσ ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ οι οποίεσ ιταν διακζςιμεσ από το ςφνολο των φυςικϊν αρικμϊν. 

Ωςτόςο, παρουςίαςε αρκετό ενδιαφζρον το γεγονόσ πωσ κάποιοι μακθτζσ δε μετζτρεψαν 

το πρόβλθμα ακεραίων ςε πρόβλθμα φυςικϊν. Ρζντε νζεσ ςτρατθγικζσ για τθν πρόςκεςθ 

ετερόςθμων ακεραίων προζκυψαν από τισ απαντιςεισ τεςςάρων μακθτϊν. Τζλοσ,  θ 

πλειοψθφία των μακθτϊν δεν παρουςίαςε ευελιξία ςτθ χριςθ των ςτρατθγικϊν 

μεταςχθματιςμοφ. 

 

Λζξεισ Κλειδιά: νοεροί υπολογιςμοί, νοερζσ ςτρατθγικζσ, ακζραιοι, ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ 

και αφαίρεςθσ, ευελιξία 
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Abstract 

The significance of mental calculation instruction and its strategies is undeniable, 

considering their usefulness in everyday life compared to that of written algorithms. Also, 

students’ exercise with mental calculation contributes to the development of several 

mathematical concepts and skills, like deeper number sense, and numerous cognitive 

abilities, like flexibility between strategies used in calculations. Many studies investigate 

issues related to students’ mental calculation strategies in different sets of numbers like 

natural or rational numbers. Most of them emphasize students’ strategies in operations 

between natural numbers, fractions and decimals, while only a few investigate the case of 

integers.  

The current study examines secondary school students’ mental calculation strategies for 

addition and subtraction in the set of integers and their flexibility with them. Specifically, it 

investigates students’ approach strategies, that is the way they decide the sign of the result 

and the operation (addition or subtraction) between the absolute values of the integers, 

then it investigates students’ number-transformation strategies, which is the detailed way 

that the numbers were transformed to come to a solution, and students’ flexibility with the 

strategies above.  

Twenty seven 8th and 9th grade students from public schools of Greece participated by 

giving sound recorded individual interviews. Twelve tasks, that included addition and 

subtraction problems with integers, such as -86+42, were read out loud to them and then 

they were asked to solve them mentally and explain their thought process.  

The results showed that the majority of students mainly transformed the calculation 

involving negative numbers into an equivalent problem with natural numbers by applying 

the rules for addition and subtraction of integers. That means that most of the students use 

the transformation as approach strategy. Then they applied number-transformation mental 

strategies that were already available for natural numbers. However, interestingly enough, 

some students didn’t transform the problem of integers into a problem with natural 

numbers. Five new strategies for the addition between integers with different sign came up 

from four students’ responses. Also, most of the students didn’t seem to be flexible with the 

number-transformation mental strategies that they use. 

 

Key words: mental calculation, mental calculation strategies, integers, addition and 

subtraction strategies, flexibility 
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Ειςαγωγή  

Πλοι οι άνκρωποι ςτθν κακθμερινότθτά τουσ ζρχονται αντιμζτωποι με διάφορουσ 

υπολογιςμοφσ τουσ οποίουσ χρειάηεται να πραγματοποιιςουν. Ρολλοί από αυτοφσ, όταν 

αντιμετωπίηουν  τζτοιου είδουσ προβλιματα που περιλαμβάνουν μακθματικό υπολογιςμό, 

μπορεί να χρθςιμοποιιςουν διάφορα βοθκθτικά αντικείμενα όπωσ χαρτί και μολφβι ι 

αρικμομθχανι (Threlfall, 2009). Ο υπολογιςμόσ όμωσ μπορεί να γίνει και με τθ βοικεια 

νοερϊν ςυλλογιςμϊν που είναι θ πιο ςυχνι ι ενςτικτϊδθσ επιλογι (McIntosh et al., 1997). 

Υπάρχουν, λοιπόν, τρεισ τρόποι για να πραγματοποιθκοφν οι υπολογιςμοί που προκφπτουν: 

είτε με τθ βοικεια κάποιου τεχνολογικοφ μζςου όπωσ θ αρικμομθχανι, είτε 

χρθςιμοποιϊντασ χαρτί και μολφβι και εκτελϊντασ τουσ τυπικοφσ γραπτοφσ αλγόρικμουσ, 

είτε πραγματοποιϊντασ νοεροφσ υπολογιςμοφσ (Λεμονίδθσ, 2013).  

Σίγουρα, εξαιτίασ τθσ τεχνολογίασ, θ ανάγκθ για εκτζλεςθ κουραςτικϊν υπολογιςμϊν με το 

χζρι ζχει εξαφανιςτεί (Van de Walle, 2007). Ωςτόςο, ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ ςε ζνα 

τυπικό 24ωρο ενόσ ενιλικα, παραπάνω από το 80% των υπολογιςμϊν που κα προκφψουν 

πραγματοποιοφνται νοερά (Northcote & McIntosh, 1999). Ο Reys R. (1984) υποςτθρίηει και 

αυτόσ ότι ςτθν κακθμερινι ηωι των ενθλίκων επικρατεί περιςςότερο ο νοερόσ υπολογιςμόσ 

από τον γραπτό. Θ Rubenstein (2001) κεωρεί ότι οι νοεροί υπολογιςμοί είναι γρθγορότεροι, 

καταλλθλότεροι ι ευκολότεροι ςε ςχζςθ με τισ αρικμομθχανζσ και τουσ γραπτοφσ 

αλγόρικμουσ. 

Επομζνωσ, τα νοερά μακθματικά εμφανίηονται ςε μεγάλο βακμό ςτθν κακθμερινότθτα των 

ανκρϊπων. Είναι χριςιμα για τουσ εργαηόμενουσ, τουσ καταναλωτζσ και γενικότερα για 

τουσ πολίτεσ (Rubenstein, 2001). Οι ίδιοι κα χρειαςτεί να υπολογίςουν νοερά τον χρόνο που 

απαιτείται για να ταξιδζψουν ςε μία οριςμζνθ απόςταςθ, το κόςτοσ ενόσ καλακιοφ αγορϊν 

ςε ζνα παντοπωλείο, τουσ φόρουσ, τα φιλοδωριματα, τισ εκπτϊςεισ, τα χιλιόμετρα ανά 

λίτρο βενηίνθσ (Rubenstein, 2001). Γενικότερα, οι νοεροί υπολογιςμοί χρθςιμοποιοφνται ςε 

κάκε κουλτοφρα τόςο από μικρά παιδιά όςο και από τουσ ενιλικεσ. 

Οι νοεροί υπολογιςμοί δεν είναι ωφζλιμα εργαλεία μόνο για τθν κακθμερινι ηωι. Αρκετοί 

ερευνθτζσ αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία και τθ χρθςιμότθτά τουσ για τθν προϊκθςθ 

μακθματικισ ςκζψθσ υψθλοφ επιπζδου (Reys, Reys, Nohda & Emori, 1995). Ρολλοί είναι 

αυτοί που ζχουν ςυνδζςει τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ με τθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του 

αρικμοφ (Reys R., 1984; McIntosh, Reys & Reys, 1992), αλλά και με τθν ανάπτυξθ κι άλλων 

μακθματικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων, όπωσ θ επίλυςθ προβλθμάτων (Reys R., 1984; 

Thompson, 1999) ι θ υπολογιςτικι εκτίμθςθ (Reys R., 1984).  

Πλα τα παραπάνω οδιγθςαν ςε μία ιςχυρι προςπάκεια τθσ ερευνθτικισ και εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ να εντάξουν τα παραπάνω είδθ προβλθμάτων ςτα μακθματικά ςχολικά 

προγράμματα (Reys R., 1984). Μάλιςτα, το ενδιαφζρον για τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ ωσ 

μια ςθμαντικι υπολογιςτικι μζκοδο δεν είναι καινοφργιο (Heirdsfield, Cooper, Mulligan, & 

Irons, 1999). Ο Reys R. (1984) περιγράφει τθν ιςτορία εμφάνιςθσ των νοερϊν υπολογιςμϊν, 

ιδθ, από τθ δεκαετία του 1930 με 1940, όπου θ νοερι αρικμθτικι αναβίωςε λόγω τθσ 

αναγνϊριςθσ τθσ κοινωνικισ χρθςιμότθτασ των μακθματικϊν. Ενϊ, από τθ δεκαετία του 

1980 ζχει δοκεί αυξθμζνθ προςοχι ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ λόγω τθσ αυξθμζνθσ 

διακεςιμότθτασ τθσ τεχνολογίασ και τθσ αναγνϊριςθσ του ςθμαντικοφ ρόλου που παίηουν 
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οι νοεροί υπολογιςμοί ςτθν αποτελεςματικι χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Επιπλζον, οι πιζςεισ 

για τθν ζνταξι των νοερϊν υπολογιςμϊν ςτθ μακθματικι εκπαίδευςθ δεν αςκικθκε μόνο 

από τισ επικρατοφςεσ κεωρίεσ ςτθν εκπαιδευτικι ψυχολογία και τισ ςτάςεισ ςτθν 

εκπαιδευτικι φιλοςοφία, αλλά και από τισ κοινωνικζσ δυνάμεισ και τισ οικονομικζσ 

ςυνκικεσ τθσ κάκε εποχισ (Reys R., 1984). 

Ζνα, λοιπόν, αξιοςθμείωτο ςϊμα ερευνϊν ζχει μελετιςει κζματα ςχετικά με τουσ νοεροφσ 

υπολογιςμοφσ και τισ ςτρατθγικζσ τουσ ςτο ςφνολο των φυςικϊν αρικμϊν (Beishuizen, 

1985; 1993; Beishuizen, Van Putten & Van Mulken, 1997; Klein, Beishuizen & Treffers, 1998; 

Thompson & Smith, 1999; Cooper, Heirdsfield & Irons, 1996). Οι ςτρατθγικζσ είναι θ 

διαδικαςία με τθν οποία κα προςεγγιςτεί ζνασ νοερόσ υπολογιςμόσ και οι μεταςχθματιςμοί 

που κα πραγματοποιθκοφν ςτουσ αρικμοφσ για να βρεκεί το τελικό αποτζλεςμα (Threlfall, 

2009). Μάλιςτα, θ μελζτθ των νοερϊν υπολογιςμϊν και των ςτρατθγικϊν τουσ δεν 

περιορίηεται ςτο ςφνολο των φυςικϊν, αλλά ζχει επεκτακεί και ςτο ςφνολο των ρθτϊν 

αρικμϊν (Caney & Watson, 2003; Callingham & Watson, 2004; Lemonidis & Kaiafa, 2014).  

Από μία μακθματικι ςκοπιά, θ μελζτθ των νοερϊν υπολογιςμϊν ςτο ςφνολο των ρθτϊν κα 

μποροφςε να εςτιάςει ςτα κλάςματα, τουσ δεκαδικοφσ και τουσ ακζραιουσ (Rezat, 2011). 

Ενϊ, αρκετζσ ζρευνεσ μελζτθςαν τθν περίπτωςθ των κλαςμάτων και των δεκαδικϊν 

αρικμϊν, ελάχιςτεσ είναι αυτζσ που εςτιάηουν ςτουσ ακεραίουσ (Rezat, 2011). Σφμφωνα με 

τον Rezat (2011), το γεγονόσ αυτό παρουςιάηει αρκετό ενδιαφζρον, διότι πλζον οι νοεροί 

υπολογιςμοί βρίςκονται πολφ υψθλά ςτα ςτάνταρ των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ διεκνϊσ και οι ακζραιοι είναι μία από τισ πρϊτεσ νζεσ 

μακθματικζσ ζννοιεσ που διδάςκονται οι μακθτζσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  

Δεδομζνθσ τθσ άποψθσ οριςμζνων ερευνθτϊν ότι θ νοερι εργαςία προωκεί τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ τθσ δομισ των αρικμϊν και των ιδιοτιτων τουσ (Reys R., 1984), κα ζλεγε κανείσ 

πωσ θ χρθςιμότθτά τουσ ςτθν εναςχόλθςθ με ακεραίουσ είναι απαραίτθτθ. Σφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, κατά τθ διδαςκαλία των ακεραίων και των αλγόρικμων των πράξεων τουσ,  

πολλά είναι τα ερωτιματα και οι δυςκολίεσ που μπορεί να προκφπτουν από τουσ μακθτζσ 

μζςα ςτισ ςθμερινζσ ςχολικζσ τάξεισ. Άλλωςτε, οι αρνθτικοί αρικμοί είναι μια από τισ 

ζννοιεσ που απαιτοφν εννοιολογικι ανακαταςκευι των αρικμθτικϊν ςχθμάτων των 

μακθτϊν και θ διαδικαςία επζκταςθσ του ςυνόλου των αρικμϊν για  να ςυμπεριλθφκοφν 

οι αρνθτικοί αρικμοί δεν είναι εφκολθ (Τηεκάκθ, Σταγιόπουλοσ & Μπαραλόσ, 2011). 

Για πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ οι ακζραιοι και οι αρνθτικοί αρικμοί γενικότερα 

αποτελοφν μια δυςνόθτθ ζννοια που εξακολουκεί εδϊ και χρόνια να ειςάγεται ςτο 

Γυμνάςιο και να προκαλεί αρκετζσ δυςκολίεσ ςτα παιδιά. Ωςτόςο, ζχουν πραγματοποιθκεί 

αρκετζσ μελζτεσ, οι οποίεσ διερεφνθςαν τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτουσ αρνθτικοφσ 

αρικμοφσ  νωρίτερα από τθν επίςθμθ διδαχι τουσ με βάςθ τα αντίςτοιχα Ρρογράμματα 

Σπουδϊν τθσ κάκε χϊρασ (Peled, Mukhopadhyay & Resnick, 1989; Mukhopadhyay, Resnick 

& Schauble, 1990;  Bofferding, 2010; Young & Booth, 2015; Linchevski & Williams, 1999). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ Διδακτικισ των Μακθματικϊν και τισ 

ςφγχρονεσ τάςεισ των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν διεκνϊσ, θ ειςαγωγι των ακεραίων ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ είναι μία ςκζψθ που πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά και 
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ςτθ χϊρα μασ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 ςτο καινοφριο βιβλίο μακθματικϊν τθσ Ε’ 

Δθμοτικοφ (Βρυϊνθσ, Δουκάκθσ, Καρακϊςτα, Μπαραλισ, Στραφρου, 2016). 

Με αφορμι τθν ζνταξθ των ακεραίων ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και 

ςυνυπολογίηοντασ τουσ παραπάνω προβλθματιςμοφσ, θ εργαςία αυτι επιχειρεί μια πρϊτθ 

διερεφνθςθ των ςτρατθγικϊν νοεροφ υπολογιςμοφ των μακθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ςτθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ μεταξφ ακεραίων. Ζχοντασ ωσ βάςθ αυτά τα 

δεδομζνα, θ εργαςία αναπτφςςεται όπωσ περιγράφεται ακολοφκωσ.  

Αρχικά, παρατίκεται το βιβλιογραφικό μζροσ που περιλαμβάνει τα τρία πρϊτα κεφάλαια. 

Στο 1ο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ που πραγματοποιικθκε 

και ςχετίηεται με τουσ ακεραίουσ. Ριο αναλυτικά, ςτο πρϊτο μζροσ παρουςιάηεται μία 

ιςτορικι αναδρομι τθσ προςπάκειασ τθσ επιςτθμονικισ μακθματικισ κοινότθτασ να ορίςει 

το ςφνολο των ακεραίων και των πράξεων μεταξφ τουσ, ενϊ παράλλθλα, πραγματοποιείται 

και μία ςυςχζτιςθ τθσ ςκζψθσ των μεγάλων μακθματικϊν με τθν τρζχουςα ςκζψθ των 

μακθτϊν για το ίδιο κζμα.  Στο δεφτερο μζροσ περιγράφονται τα διάφορα νοθτικά μοντζλα 

που βρζκθκαν ςτθ βιβλιογραφία να χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ, ςτα οποία βαςίηεται θ 

κατανόθςθ τουσ για τουσ ακζραιουσ και θ υπολογιςτικι τουσ ευχζρεια με αυτοφσ. Τζλοσ, 

ςτο τρίτο μζροσ περιγράφονται κζματα που ςχετίηονται με τον τρόπο διδαςκαλίασ των 

ακεραίων και τθ κζςθ τουσ ςτα διάφορα Ρρογράμματα Σπουδϊν ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ. 

Στο 2ο κεφάλαιο επιχειρείται μία γενικι περιγραφι κεμάτων που ςχετίηονται με τουσ 

νοεροφσ υπολογιςμοφσ. Αρχικά, πραγματοποιείται μία αποςαφινιςθ των ςχετικϊν όρων 

και ζπειτα αναλφονται κζματα που ςχετίηονται με αυτοφσ, όπωσ θ ςθμαςία τουσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, θ ςφγκριςι τουσ με τουσ γραπτοφσ υπολογιςμοφσ, θ ςυμβολι τουσ ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ, θ ευελιξία των μακθτϊν με αυτοφσ και οι παράγοντζσ 

που τθν επθρεάηουν, και θ κζςθ τουσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν. Τζλοσ,  περιγράφονται 

αναλυτικά οι νοερζσ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ των διψιφιων φυςικϊν 

αρικμϊν, όπωσ καταγράφονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία. 

Στο 3ο κεφάλαιο, ζπειτα από τθ κεωρθτικι κεμελίωςθ, ακολουκεί μία αναςκόπθςθ τθσ 

ςχετικισ με τθν παροφςα ζρευνα βιβλιογραφίασ. Γίνεται μία αναφορά ςε ζρευνεσ του 

πεδίου τθσ Διδακτικισ των Μακθματικϊν που ζχουν μελετιςει το κζμα των νοερϊν 

υπολογιςμϊν με ακεραίουσ, τισ ςτρατθγικζσ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ διψιφιων 

αρικμϊν και τθν ευελιξία των μακθτϊν ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ. 

Στθ ςυνζχεια, ακολουκεί το εμπειρικό μζροσ τθσ εργαςίασ. Αρχικά, ςτο 4ο κεφάλαιο 

περιγράφονται ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ με τθν ερευνθτικι υπόκεςθ και τα 

ερευνθτικά ερωτιματα. Ζπειτα, ςτο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, 

δθλαδι το δείγμα, τα ερευνθτικά εργαλεία και ο τρόποσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ των 

δεδομζνων. Στθ ςυνζχεια, ςτο 6ο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ και ςτο 7ο κεφάλαιο τα ςυμπεράςματα και θ ςυηιτθςθ ςχετικά με τα ευριματα.  

Τζλοσ, ακολουκοφν οι περιοριςμοί τθσ ζρευνασ ςτο 8ο κεφάλαιο και οι προτάςεισ για 

περαιτζρω ζρευνα ςτο 9ο κεφάλαιο. Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με τθ διεκνι και ελλθνικι 

βιβλιογραφία που χρθςιμοποιικθκε ςτο 10ο και 11ο κεφάλαιο και με δφο παραρτιματα. 
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1. Ακζραιοι. 

Πλοι οι μακθτζσ από μικρι θλικία ζρχονται ςε επαφι με τουσ ακζραιουσ ςε διάφορεσ 

καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, όπωσ είναι θ αναγνϊριςθ τθσ ζνδειξθσ τθσ 

κερμοκραςίασ ςε ζνα κερμόμετρο ι θ επιλογι ορόφου ςτο αςανςζρ ενόσ κτθρίου με 

υπόγειουσ ορόφουσ. Ωσ μακθματικά εγγράμματοι ενιλικεσ, μπορεί να ξεχνάμε πόςο 

περίεργθ είναι θ ζννοια και οι πράξεισ των αρνθτικϊν αρικμϊν γενικότερα και να τουσ 

κεωροφμε δεδομζνουσ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, κατά τθ διδαςκαλία των 

αρνθτικϊν αρικμϊν και των αλγόρικμων των πράξεων τουσ,  πολλά είναι τα ερωτιματα και 

οι δυςκολίεσ που μπορεί να προκφπτουν από τουσ μακθτζσ μζςα ςτισ ςθμερινζσ ςχολικζσ 

τάξεισ. Άλλωςτε, οι αρνθτικοί αρικμοί είναι μια από τισ ζννοιεσ που απαιτοφν εννοιολογικι 

ανακαταςκευι των αρικμθτικϊν ςχθμάτων των μακθτϊν και θ διαδικαςία επζκταςθσ του 

ςυνόλου των αρικμϊν για  να ςυμπεριλθφκοφν οι αρνθτικοί αρικμοί δεν είναι εφκολθ 

(Τηεκάκθ, Σταγιόπουλοσ & Μπαραλόσ, 2011). 

Αξίηει, λοιπόν, μία μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ που ςχετίηεται με κζματα που αφοροφν τουσ 

αρνθτικοφσ αρικμοφσ, ςτουσ οποίουσ εντάςςονται και οι ακζραιοι, όπωσ για παράδειγμα 

κζματα που ςχετίηονται με τθ μάκθςθ, τθν κατανόθςθ και τθ διδαςκαλία τουσ. 

Θ ζρευνα ςχετικά με τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ των αρνθτικϊν αρικμϊν είναι ςχετικά 

περιοριςμζνθ ςε ςφγκριςθ με αυτι που υπάρχει για άλλεσ κατθγορίεσ αρικμϊν, όπωσ για 

παράδειγμα τα κλάςματα (National Research Council, 2001). Οι Bishop, Lamb, Philipp, 

Whitacre, Schappelle & Lewis (2014) αναφζρουν πωσ ςτθ βιβλιογραφικι τουσ ζρευνα 

ςχετικά με τουσ ακζραιουσ εντόπιςαν μόνο 47 δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά 

μεταξφ του 1980 και του 2012 που επικεντρϊνονται ςτθ διδαςκαλία, τθν εκμάκθςθ και τθν 

κατανόθςθ των ακεραίων, δθλαδι λιγότερεσ από δφο δθμοςιεφςεισ ετθςίωσ κατά τθ 

διάρκεια ςχεδόν 30 ετϊν. Οι ίδιοι διζκριναν 3 βαςικζσ κατθγορίεσ ερευνϊν τθσ 

βιβλιογραφίασ που ςχετίηονται με τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ: 

 Ζρευνεσ για τθν ιςτορικι ανάπτυξθ των ακεραίων και τθ ςχζςθ αυτισ με τθν 

τρζχουςα ςκζψθ των μακθτϊν για αυτοφσ (Sesiano, 1985; Hefendehl – Hebeker, 

1991; Gallardo, 2002; Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, Schappelle & Lewis, 2014; 

Thomaidis & Tzanakis, 2007; Linchevski & Williams, 1999). 

 Ζρευνεσ για τθν κατανόθςθ και τθν υπολογιςτικι ευχζρεια των μακθτϊν με τουσ 

ακζραιουσ (Peled, 1991; Ball, 1993; Linchevski & Williams, 1999; Whitacre, Bishop, 

Lamb, Philipp, Schappelle & Lewis, 2012; Ganor-Stern & Tzelgov, 2008; Young & 

Booth, 2015; Peled, Mukhopadhyay & Resnick, 1989; Vlassis, 2004; Ural,2016; 

Bofferding, 2010). 

 Ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν διδαςκαλία των ακεραίων και τθ κζςθ τουσ ςτα 

Ρρογράμματα Σπουδϊν (Peled, Mukhopadhyay & Resnick, 1989; Mukhopadhyay,  

Resnick & Schauble, 1990; Κωμαΐδθσ, 2009; Badarudin & Khalid, 2008; Kinach, 2002; 

Akyüz, Stephan & Dixon, 2012; Linchevski & Williams, 1999; Bofferding, 2010; Young 

& Booth, 2015). 
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1.1. Λςτορικι Αναδρομι. 

Για περιςςότερα από 1.000 χρόνια, οι μακθματικοί επεξεργάςτθκαν, αγωνίςτθκαν, ζκαναν 

πράξεισ, απζρριπταν και τελικά αποδζχτθκαν τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ (Sesiano, 1985; 

Hefendehl-Hebeker, 1991; Gallardo, 2002; Thomaidis & Tzanakis, 2007; Bishop, Lamb, 

Philipp, Whitacre, Schappelle & Lewis, 2014). 

Στθν ιςτορία των μακθματικϊν οι αρνθτικοί αρικμοί εμφανίηονται για πρϊτθ φορά ςτα 

τζλθ του 2ου αιϊνα μ.Χ. ςτα κινζηικα μακθματικά, ςε ζνα βιβλίο  το οποίο περιλάμβανε 

προβλιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ (Gallardo, 2002). Στο βιβλίο αυτό, οι αρνθτικοί αρικμοί 

εμφανίηονται ςαν αντιτικζμενεσ οντότθτεσ όπωσ «κζρδοσ και ηθμία» ι «πϊλθςθ και αγορά» 

και εμπλζκονται ςε ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων, (Gallardo, 2002). 

Σφμφωνα με τον Heath (όπωσ αναφζρεται ςτο Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, Schappelle 

& Lewis, 2014), ο  Ζλλθνασ μακθματικόσ του 3ου αιϊνα μ.Χ.  Διόφαντοσ ο Αλεξανδρεφσ, ςτο 

ζργο του «Αρικμθτικά» αναφζρεται ςτουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ ςαν «αυτό που 

υπολείπεται». Οι αρνθτικοί προκφπτουν ωσ  λφςεισ  εξιςϊςεων όπωσ θ 4x+20=4, τισ οποίεσ 

ο ίδιοσ δεν αποδζχεται και τισ χαρακτθρίηει αδφνατεσ.  

Σφμφωνα με τον Colebrook (όπωσ αναφζρεται ςτο Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, 

Schappelle & Lewis, 2014), ο Λνδόσ μακθματικόσ Βραχμαγκοφπτα (Brahmagupta), ςε ζργο 

του το 628 μ.Χ. καταγράφει τουσ κανόνεσ τθσ πρόςκεςθσ, τθσ αφαίρεςθσ, του 

πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ διαίρεςθσ των αρνθτικϊν αρικμϊν. Ακόμθ, ο Λνδόσ μακθματικόσ 

Μπαςκάρα (Bháscara II), ςε ζργο του το 1150 μ.Χ. απορρίπτει τουσ αρνθτικοφσ, οι οποίοι 

εμφανίηονται ςαν παράλογα αποτελζςματα κάποιων εξιςϊςεων. Ραρόλα αυτά δίνει 

κανόνεσ για τουσ υπολογιςμοφσ μεταξφ τουσ. Στισ ποςότθτεσ των παραπάνω προβλθμάτων 

δίνει τθν ερμθνεία  χρζουσ-κζρδουσ ι αντίκετων κατευκφνςεων τόπου (Ανατολι / Δφςθ) 

και χρόνου(πριν και μετά). 

Σε ζργο του Λταλοφ μακθματικοφ Λεονάρντο Φιμπονάτςι (Leonardo Fibonacci) το 1202 οι 

αρνθτικοί αρικμοί εμφανίηονται ςαν λφςεισ ςε προβλιματα που δεν μποροφν, όπωσ λζει, 

να λυκοφν αλγεβρικά και δικαιολογοφνται ςαν ποςότθτεσ μόνο όταν αντιπροςωπεφουν 

χρζθ (Sesiano, 1985). Αντίςτοιχα, ςε ζργο του Λταλοφ πολυμακι Τηερόλαμο Καρντάνο 

(Girolamo Cardano) το 1545 (όπωσ αναφζρεται ςτο Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, 

Schappelle & Lewis, 2014), οι αρνθτικοί που προκφπτουν από εξιςϊςεισ 2ου και 3ου  βακμοφ 

χαρακτθρίηονται μεν ςαν λάκοσ αποτζλεςμα αλλά δε φαίνεται να τον εμποδίηουν να 

ολοκλθρϊςει τισ πράξεισ. 

Σε ζργο του Γάλλου μακθματικοφ Ηαν Μπατίςτ λε οντ ντ' Αλαμπζρ (Jean le Rond 

d’Alembert) το 1751 (όπωσ αναφζρεται ςτο Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, Schappelle & 

Lewis, 2014), γίνονται δεκτζσ οι πράξεισ μεταξφ αρνθτικϊν, αλλά θ ερμθνεία τουσ ωσ 

ποςότθτα παραμζνει ανεξιγθτθ (Hefendehl – Hebeker, 1991). Αιτιολογεί τθν φπαρξθ των 

αρνθτικϊν αρικμϊν, ωσ αποτζλεςμα κακϊσ διατυπωμζνων προβλθμάτων και γι’ αυτόν το 

ότι κάποιοσ ζδωςε τρία τάλιρα (-3) ςθμαίνει ότι κάποιοσ άλλοσ πιρε τρία τάλιρα (+3) 

(Hefendehl – Hebeker, 1991). 
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Αργότερα, ο Ελβετόσ μακθματικόσ Leonhard Euler (1707 – 1783) (όπωσ αναφζρεται ςτο 

Thomaidis & Tzanakis, 2007),εκφράηει τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ ωσ «κάτι λιγότερο του 

τίποτα» και τουσ απαρικμεί από το μθδζν με αντίκετθ φορά από αυτι των φυςικϊν, 

αφαιρϊντασ διαρκϊσ τθ μονάδα, εγκρίνοντασ, ίςωσ, ζτςι το μοντζλο τθσ αρικμογραμμισ. 

Σφμφωνα με τθν Hefendehl – Hebeker (1991), θ οριςτικι κεμελίωςθ των αρνθτικϊν 

αρικμϊν και των αλγόρικμων των πράξεϊν τουσ ξεκίνθςε από τουσ μακθματικοφσ Martin 

Ohm και George Peacock και ολοκλθρϊκθκε από τον Γερμανό μακθματικό Hermann 

Hankel, ςτο βιβλίο του «Théorie der complexen Zahlensysteme» (δθλαδι, κεωρία των 

μιγαδικϊν ςυςτθμάτων) το 1867. Σφμφωνα με αυτι, θ ζννοια ενόσ ςυνόλου αρικμϊν δεν 

κακορίηεται από τθ ςχζςθ τουσ με τον πραγματικό κόςμο, αλλά από τθν ικανοποίθςθ 

οριςμζνων κεμελιωδϊν ιδιοτιτων που είναι κοινζσ για όλεσ τισ βαςικζσ κατθγορίεσ 

αρικμϊν. 

Στθν εποχι μασ αρκετοί είναι οι ερευνθτζσ που ζχουν μελετιςει τθν ιςτορικι εξζλιξθ ενόσ 

μακθματικοφ κζματοσ  και τθν ζχουν ςυςχετίςει με τθν τρζχουςα ςκζψθ των μακθτϊν για 

το ίδιο κζμα (Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, Schappelle & Lewis, 2014; Thomaidis & 

Tzanakis, 2007; Galardo, 2002; Linchevski & Williams, 1999). Τα ίχνθ των εμποδίων που 

αναφζρκθκαν παραπάνω είναι εμφανι ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν (Linchevski & Williams, 

1999), τα οποία φαίνεται να αντιμετωπίηουν παρόμοια προβλιματα με αυτά των μεγάλων 

μακθματικϊν. Αυτοφ του είδουσ τα προβλιματα και οι δυςκολίεσ των μακθτϊν 

ονομάηονται επιςτθμολογικά εμπόδια.  

Τα επιςτθμολογικά εμπόδια, τα οποία αναδείχκθκαν από τον Bachelard, είναι τα ζμφυτα 

εμπόδια τθσ ίδιασ τθσ γνϊςθσ, δθλαδι τα εμπόδια αυτά που εμφανίςτθκαν μζςα ςτθν 

ιςτορία των Μακθματικϊν και αφοροφν τισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςαν ιςτορικά οι ίδιοι οι 

μακθματικοί κατά τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ των Μακθματικϊν (Σπφρου, 2008). Στθν 

πράξθ, τα μεγάλα ερωτιματα των μακθματικϊν τα οποία υπιρξαν αιτία ςπουδαίασ 

προόδου τθσ επιςτιμθσ, αποτελοφν ςιμερα επιςτθμολογικά εμπόδια για τουσ μακθτζσ  

ςτθν προςπάκειά τουσ να καταλάβουν τισ νζεσ μακθματικζσ ζννοιεσ (Σπφρου, 2008) και 

μάλιςτα ο Brousseau αναφζρει πωσ τα επιςτθμολογικά εμπόδια είναι εμπόδια από τα 

οποία κανείσ «δεν μπορεί να ξεφφγει». 

Οι Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, Schappelle & Lewis (2014) ςτθ μελζτθ τουσ πάνω ςτισ  

επίμονεσ ιδζεσ των μακθτϊν για τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ, ανζλυςαν ιςτορικά 

μακθματικά κείμενα ςχετικά με τουσ ακζραιουσ  και κλινικζσ ςυνεντεφξεισ μακθτϊν για το 

ίδιο κζμα. Από τθν ανάλυςι τουσ προζκυψαν τρία κοινά γνωςτικά εμπόδια, τα οποία 

καταγράφονται παρακάτω. 

Ο πρϊτοσ και πιο κεμελιϊδθσ λόγοσ για τθν απροκυμία των μακθματικϊν να δεχκοφν τισ 

αρνθτικζσ ποςότθτεσ είναι θ ζλλειψθ φυςικισ, απτισ, ξεκάκαρθσ ι γεωμετρικισ 

αναπαράςταςισ τουσ. Κεωροφν πωσ αφοφ οι αρικμοί αντιπροςωπεφουν ζναν μετριςιμο 

αρικμό αντικειμζνων, τότε  δεν γίνεται να υπάρχει αρικμόσ αντικειμζνων μικρότεροσ από 

τθν  απουςία αντικειμζνων (δθλαδι το μθδζν). Αντίςτοιχα, θ αντίλθψθ του αρικμοφ ωσ κάτι 

απτό και μετριςιμο από τουσ μακθτζσ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τθν παρουςίαςθ των 

αρνθτικϊν ςαν κάτι «λιγότερο από τίποτα».  
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Ζπειτα, τόςο οι μακθματικοί τθσ ιςτορίασ όςο και οι μακθτζσ ςιμερα δυςκολεφονται να 

κατανοιςουν τθν αφαίρεςθ περιςςότερων από αυτά που υπάρχουν και αναρωτιοφνται πϊσ 

μπορεί κάποιοσ να αφαιρζςει κάτι από το τίποτα. O μακθματικόσ του 17ου αιϊνα Blaise 

Pascal (1669/1941) ςτισ Pensées του αναφζρει: «Ξζρω ότι κάποιοι δεν μποροφν να 

καταλάβουν ότι το να πάρουν τζςςερα από το τίποτα, δεν αφινει τίποτα» (Hefendehl – 

Hebeker, 1991, ςελ. 25).  Για τον Pascal, που το μθδζν ςτθν πραγματικότθτα ιταν 

κατανοθτό ςαν τίποτα, δεν  κα μποροφςε κάποιοσ να αφαιρζςει κάτι (π.χ. τζςςερα) από 

αυτό.  

 Επιπλζον, οι Bishop, Lamb, Philipp, Whitacre, Schappelle & Lewis, (2014) αναφζρουν κοινζσ 

αντιλιψεισ μεταξφ μακθτϊν και μακθματικϊν γενικότερα για τισ πράξεισ των αρνθτικϊν 

αρικμϊν. Θ ιδζα ότι θ πρόςκεςθ δεν μικραίνει και θ αφαίρεςθ δεν μεγαλϊνει φαίνεται να 

κυριαρχεί. Αυτόσ είναι ίςωσ ζνασ από τουσ λόγουσ που ο Διόφαντοσ χαρακτιριςε τθν 

εξίςωςθ 4x + 20 = 4 ωσ «παράλογθ»  ι που ο Jean le Rond d'Alembert υποςτιριξε ότι το 

πρόβλθμα x + 100 = 50 ιταν εςφαλμζνα διατυπωμζνο και ότι  θ ποςότθτα x αντί να 

προςτεκεί ςτα 100, πρζπει να αφαιρεκεί από αυτά (Galardo, 2002). 

Τζλοσ, ο κανόνασ των πρόςθμων ςτον πολλαπλαςιαςμό, που εμπόδιςε πολλά χρόνια τουσ 

μακθματικοφσ, φαίνεται να δυςκολεφει και τουσ μακθτζσ. Ο Herscovics (1989) ςθμειϊνει 

ότι ακόμθ κι αν θ πρόςκεςθ ρθτϊν ερμθνεφεται ικανοποιθτικά με τα υπάρχοντα 

διαιςκθτικά μοντζλα των μακθτϊν, ο πολλαπλαςιαςμόσ μεταξφ ρθτϊν παρουςιάηει 

ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ. Οι μακθτζσ δυςκολεφονται να κατανοιςουν τον κανόνα των 

πρόςθμων τόςο εννοιολογικά όςο και λειτουργικά και κυρίωσ δυςκολεφονται να 

κατανοιςουν γιατί (-1)(-1) = + 1  (Τηεκάκθ, Σταγιόπουλοσ & Μπαραλόσ, 2011). 

Είναι, ακόμθ, ςθμαντικό να τονίςουμε ότι κάποιοι μελετθτζσ, ζχουν επικρίνει ζντονα τον 

παραλλθλιςμό μεταξφ τθσ ιςτορίασ και τθσ ςθμερινισ ςκζψθσ των μακθτϊν κατά τθ 

διδαςκαλία (Furinghetti & Radford, 2002; Furinghetti & Radford, 2008). Υποςτθρίηουν  ότι οι 

περιςτάςεισ και τα περιβάλλοντα που περιβάλλουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ διαφζρουν 

ςθμαντικά από τισ περιςτάςεισ και τα περιβάλλοντα γφρω από τουσ μακθτζσ ςιμερα, 

επομζνωσ είναι δφςκολο να υποςτθριχκεί ότι θ πνευματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν κα 

υποςτεί τθν ίδια διαδικαςία με αυτιν που θ ιςτορία βίωςε ςτο παρελκόν (Furinghetti & 

Radford, 2002, ςελ. 635).  

Σφμφωνα με τουσ ερευνθτζσ αυτοφσ, οι μακθτζσ ςιμερα ζχουν πρόςβαςθ ςε μοντζλα, 

εργαλεία και αναπαραςτάςεισ (π.χ. αρικμογραμμι) που ιταν προϊόντα επιτυχθμζνων 

ιςτορικϊν προςεγγίςεων ςε ακζραιουσ. Θ μόνθ ςχζςθ, λοιπόν,  τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ για 

τουσ ακεραίουσ και τθσ μακθματικισ ςκζψθσ των παιδιϊν γι’ αυτοφσ είναι ότι οι μακθτζσ 

ςυναντοφν ςιμερα τα προϊόντα τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ που τουσ προςφζρονται ωσ εργαλεία, 

αναπαραςτάςεισ και κοινά αποδεκτοφσ τρόπουσ αιτιολόγθςθσ και τουσ ωκοφν να 

δθμιουργιςουν δικοφσ τουσ ςυλλογιςμοφσ για τουσ ακεραίουσ (Furinghetti & Radford, 

2002; Furinghetti & Radford, 2008). 
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1.2. Μοντζλα Κατανόθςθσ των Ακεραίων. 

Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, οι αρνθτικοί αρικμοί είναι μια από τισ ζννοιεσ που 

απαιτοφν εννοιολογικι ανακαταςκευι των αρικμθτικϊν ςχθμάτων των μακθτϊν και θ 

διαδικαςία επζκταςθσ του ςυνόλου των αρικμϊν για να ςυμπεριλθφκοφν οι αρνθτικοί 

αρικμοί δεν είναι εφκολθ (Τηεκάκθ, Σταγιόπουλοσ & Μπαραλόσ, 2011).  

Ο Peled (1991) περιγράφει τζςςερα επίπεδα κατανόθςθσ των ακεραίων:  

 Αρχικά οι μακθτζσ κατανοοφν τθ ςυμμετρικι διάταξθ των ακεραίων ςτθν 

αρικμογραμμι γφρω από το μθδζν, με τουσ μεγαλφτερουσ ςτα δεξιά και τουσ 

μικρότερουσ ςτα αριςτερά του.  

 Στο δεφτερο επίπεδο, οι μακθτζσ μποροφν να προςκζςουν κετικοφσ αρικμοφσ ςε 

οποιοδιποτε ακζραιο αρικμό.  

 Στο τρίτο, μποροφν να προςκζςουν ι να αφαιρζςουν δφο κετικοφσ ι δφο 

αρνθτικοφσ αρικμοφσ.  

 Στο τζταρτο επίπεδο, οι μακθτζσ μποροφν να προςκζςουν ι να αφαιρζςουν 

οποιουςδιποτε δφο ακζραιουσ αρικμοφσ. 

 

Θ Ball (1993) αναφζρει τα δφο κφρια ςυςτατικά των αρνθτικϊν αρικμϊν, μζγεκοσ και 

κατεφκυνςθ, ωσ τθ ρίηα των δυςκολιϊν για τουσ μακθτζσ ςτουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ. Το 

μζγεκοσ αφορά ζναν αρικμό μικρότερο του μθδενόσ, ο οποίοσ αναπαριςτά το ςφνολο μιασ 

ποςότθτασ και αντιπροςωπεφει ςυνικωσ ζλλειψθ αξίασ. Θ κατεφκυνςθ από τθν άλλθ, 

αφορά αρικμοφσ οι οποίοι εκτείνονται προσ τα αριςτερά μετά το μθδζν ςτθν 

αρικμογραμμι, όπωσ οι κετικοί εκτείνονται προσ τα δεξιά. Θ γνϊςθ, λοιπόν, των μακθτϊν 

για τουσ αρνθτικοφσ (μζγεκοσ – κατεφκυνςθ) μπορεί να είναι ζνασ ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ 

ζρευνασ ϊςτε να γίνει κατανοθτό γιατί οι μακθτζσ δυςκολεφονται με προβλιματα που 

περιλαμβάνουν αρνθτικοφσ αρικμοφσ.  

Αντίςτοιχα, ο Peled (1991) αναφζρει δφο τφπουσ νοθτικϊν μοντζλων ςτισ περιγραφζσ των 

μακθτϊν ςχετικά με τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ: το πρϊτο ςχετίηεται με ποςότθτεσ (όπου οι 

αρνθτικοί αρικμοί κεωροφνται δυςμενι ποςά, όπωσ τα χρζθ, όπου το μεγαλφτερο είναι το 

δυςμενζςτερο ποςό) και το δεφτερο με τθν αρικμογραμμι (όπου οι αρνθτικοί αρικμοί είναι 

αφθρθμζνεσ οντότθτεσ που ζχουν παραταχκεί ςτα αριςτερά από το μθδζν, με τισ 

μεγαλφτερεσ τιμζσ να ζχουν ταξινομθκεί  προσ τα δεξιά). 

Ζχουν πραγματοποιθκεί αρκετζσ μελζτεσ οι οποίεσ διερευνοφν τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν 

ςχετικά με τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ ι διάφορουσ τρόπουσ που βελτιϊνουν τθν 

κατανόθςθ των ακεραίων με τθ χριςθ διάφορων νοθτικϊν μοντζλων. Τα νοθτικά μοντζλα 

που χρθςιμοποίθςαν αυτζσ οι ζρευνεσ, μποροφν να διακρικοφν ςε  δφο ομάδεσ: μοντζλα 

εξουδετζρωςθσ (Whitacre, Bishop, Lamb, Philipp, Schappelle & Lewis, 2012; Linchevski & 

Williams, 1999) και μοντζλα αρικμογραμμισ (Ganor-Stern & Tzelgov, 2008; Young & Booth, 

2015; Peled, Mukhopadhyay & Resnick, 1989; Vlassis, 2004; Ural,2016). Εκτόσ από τα 
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παραπάνω, ζχουν χρθςιμοποιθκεί και μοντζλα τθσ πραγματικισ ηωισ όπωσ θ κερμοκραςία, 

το χρζοσ, το κζρδοσ, το κόςτοσ και το υψόμετρο (Ural, 2016). 

Τα μοντζλα εξουδετζρωςθσ χρθςιμοποιοφν φυςικά αντικείμενα όπωσ χρωματιςτά τςιπ ι 

πλακάκια για να αναπαραςτιςουν κετικοφσ και αρνθτικοφσ αρικμοφσ και τισ πράξεισ με 

αυτοφσ. Για παράδειγμα, οι Whitacre, Bishop, Lamb, Philipp, Schappelle & Lewis (2012) 

ζδωςαν ςτουσ μακθτζσ προβλιματα με ανκρϊπουσ που είχαν κετικά και αρνθτικά 

ςυναιςκιματα (τα οποία εκφραηόταν με πλικοσ από χαροφμενα και κλιμμζνα πρόςωπα), 

ϊςτε να δουν ποιο ςυναίςκθμα κα κυριαρχιςει και κατά πόςο. Κάτι αντίςτοιχο ζκαναν και 

οι Linchevski & Williams (1999), χρθςιμοποιϊντασ άβακεσ με κίτρινο και μπλε χρϊμα για να 

εκφράςουν το πλικοσ των χορευτϊν που μπαίνει ι αντίςτοιχα βγαίνει από μία ντίςκο, με 

ςκοπό αυτι να προςτατευκεί από τον κίνδυνο του υπερπλθκυςμοφ. Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ, το μοντζλο εξουδετζρωςθσ βοικθςε τουσ μακθτζσ να χειριςτοφν αργότερα 

τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ και ιδιαίτερα τισ πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ. 

Τα μοντζλα αρικμογραμμισ από τθν άλλθ, φαίνεται να χρθςιμοποιοφνται πιο ςυχνά, τόςο 

από τουσ ερευνθτζσ (Ganor-Stern & Tzelgov, 2008; Young & Booth, 2015), όςο και 

διαιςκθτικά από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ (Peled, Mukhopadhyay & Resnick, 1989; Vlassis, 

2004; Ural,2016). Τα μοντζλα αρικμογραμμισ απεικονίηουν τισ πράξεισ με βάςθ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ κατά μικοσ τθσ γραμμισ  των αρικμϊν, οι οποίοι τοποκετοφνται 

με βάςθ τθ κζςθ και τθν απόςταςθ. Οι Ganor-Stern & Tzelgov (2008), χρθςιμοποιϊντασ  μια 

αρικμογραμμι διπλισ κατεφκυνςθσ, κλίμακασ -100 ζωσ 100, ςυνζκριναν τισ τοποκετιςεισ 

κετικϊν και αρνθτικϊν αρικμϊν από τουσ  ςυμμετζχοντεσ και κατζλθξαν ςε αρκετά κετικά 

αποτελζςματα κακϊσ οι αναπαραςτάςεισ τουσ ιταν πολφ γραμμικζσ.  

Οι Young & Booth (2015) επανζλαβαν μία αντίςτοιχθ ζρευνα χρθςιμοποιϊντασ μία 

αρικμογραμμι αρκετά μεγαλφτερθσ κλίμακασ, δθλαδι -10.000 ζωσ 0 και -1.000 ζωσ 1.000. 

Τα ευριματα ζδειξαν πωσ οι μακθτζσ μποροφν να παραςτιςουν τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ 

ςε μία γραμμικι διάταξθ με παρόμοιο τρόπο που το κάνουν με τουσ κετικοφσ (αν και οι 

εκτιμιςεισ των κετικϊν αρικμϊν ιταν ςθμαντικά ακριβζςτερεσ). Ακόμθ, ζδειξαν ότι ο 

αυξθμζνοσ χρόνοσ διδαςκαλίασ βοθκά τουσ μακθτζσ να μάκουν περιςςότερα ςχετικά με τισ 

ιδιότθτεσ μεγζκουσ των αρνθτικϊν αρικμϊν και να κατανοιςουν τον τρόπο με τον οποίο 

αυτοί οι αρικμοί υπάρχουν μζςα ςε ζνα ολοκλθρωμζνο, διευρυμζνο  αρικμθτικό ςφςτθμα.  

Το μοντζλο τθσ αρικμογραμμισ φαίνεται να βοθκάει αρκετά τουσ μακθτζσ για τθν 

καλφτερθ κατανόθςθ των αρνθτικϊν αρικμϊν άλλα και για μεγαλφτερθ ευχζρεια ςτισ 

πράξεισ τουσ. Σε ζρευνα τθσ Vlassis (2004), ςχετικά με τα μοντζλα και τουσ κανόνεσ που 

χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςε απλοποιιςεισ πολυωνφμων που περιζχουν αρνθτικοφσ, 

πολλοί μακθτζσ εξιγθςαν πωσ ακόμθ και όταν δε ςχεδίαςαν τθν αρικμογραμμι, τθ 

φαντάςτθκαν ϊςτε με τθ βοικειά τθσ να βρουν τθ λφςθ. 

 Οι Peled, Mukhopadhyay & Resnick (1989) πραγματοποίθςαν μία ζρευνα με ςτόχο να  

διερευνιςουν  ποια είναι τα νοθτικά μοντζλα των παιδιϊν για τουσ  αρνθτικοφσ αρικμοφσ  

και τισ πράξεισ τουσ. Ενϊ αναμζνονταν από αυτοφσ ςκζψεισ ςχετικζσ με χρζθ, οφειλζσ κλπ, 

οι επεξθγιςεισ τουσ  ιταν όλεσ με βάςθ μοντζλα νοθτικισ αρικμογραμμισ. Οι περιςςότεροι 

μακθτζσ φαίνεται πωσ χρθςιμοποίθςαν ςωςτά τθ διάταξθ και τθ ςυμμετρία των αρνθτικϊν 
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ςτθν αρικμογραμμι, ακόμθ κι αν δεν είχαν λάβει ποτζ επίςθμθ διδαςκαλία για τουσ 

αρνθτικοφσ αρικμοφσ. 

Συγκεκριμζνα δφο ιταν τα μοντζλα αρικμογραμμισ που κυριάρχθςαν ςτθν παραπάνω 

ζρευνα: 

 Συνεχισ Αρικμογραμμι (Continuous Number Line ι CNL): όπου οι αρικμοί 

διατάςςονται κατά μικοσ μιασ ςυνεχοφσ αρικμογραμμισ από τουσ μικρότερουσ 

(αρνθτικοί) ςτουσ μεγαλφτερουσ (κετικοί). Κάποιοι μακθτζσ  ίςωσ ανζφεραν  μια 

διαίρεςθ τθσ γραμμισ αυτισ ςτο μθδζν, αλλά οι υπολογιςμοί πραγματοποιικθκαν  

ωσ επί το πλείςτον ςε μία ςυνεχι αρικμογραμμι,  όπου ανεβαίνουν για πρόςκεςθ 

και κατεβαίνουν  για αφαίρεςθ. 

 

 Διαχωριςμζνθ Αρικμογραμμι (Divided Number Line ι DNL): ζνα λιγότερο 

μακθματικά ςυνεκτικό μοντζλο αρικμογραμμισ, το οποίο ςυνδζει δφο 

ςυμμετρικοφσ άξονεσ αρικμϊν ςτο μθδζν και τονίηει τισ κινιςεισ προσ και από το 

μθδζν και όχι απλά πάνω και κάτω.  Σφμφωνα με αυτό οι μακθτζσ χϊριηαν τον 

αρικμό που ζπρεπε να προςτεκεί ι να αφαιρεκεί ςτθν ποςότθτα που χρειάηεται για 

να φτάςει ςτο μθδζν, και ςτθ ςυνζχεια μετροφςαν το «υπόλοιπο» ςτθν άλλθ 

πλευρά του μθδενόσ. 

 

Εκτόσ από το μοντζλο τθσ αρικμογραμμισ,  που φαίνεται να κυριαρχεί ςτισ αντιλιψεισ των 

μακθτϊν, ο  Ural  (2016)  ζχει εντοπίςει  ποικιλία ςτισ ιδζεσ των παιδιϊν ςχετικά με τουσ 

αρνθτικοφσ αρικμοφσ και τισ πράξεισ τουσ. Στθν ζρευνά του ρϊτθςε τουσ μακθτζσ «Τι 

ςθμαίνουν οι αρνθτικοί αρικμοί;», «Ρου χρθςιμοποιοφνται;» και «Ροιο πρόβλθμα κα 

μποροφςε να αντιπροςωπεφει θ ζκφραςθ: +3-7=-4;». Ενϊ, οι απαντιςεισ των περιςςότερων 

μακθτϊν ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ δείχνουν πωσ οι ίδιοι δίνουν μια άμεςθ μακθματικι 

ςθμαςία ςτουσ αρνθτικοφσ ακζραιουσ,  χαρακτθρίηοντάσ τουσ ωσ αρικμοφσ μικρότερουσ 

του μθδζν κ.ά., οι απαντιςεισ τουσ αναφορικά με το πεδίο χριςθσ τουσ  προςεγγίηουν 

περιςςότερο μοντζλα τθσ πραγματικισ ηωισ. Οι περιςςότεροι ανζφεραν παραδείγματα 

όπωσ κερμοκραςία, αρνθτικό υψόμετρο και χρζοσ, κάτι που ίςωσ ςχετίηεται και με τθ φφςθ 

τθσ ερϊτθςθσ, θ οποία παραπζμπει τουσ μακθτζσ να ςτραφοφν ςτθν πραγματικι ηωι.  

Ρριν ολοκλθρϊςουμε τθν ανάλυςθ που ςχετίηεται με τθν κατανόθςθ των ακεραίων από 

τουσ μακθτζσ και τθν ευχζρειά τουσ ςτισ πράξεισ με αυτοφσ, αξίηει να αναφερκοφμε και ςε 

ζνα πλικοσ ερευνϊν που ζχει πραγματοποιθκεί ςχετικά με τθν τριπλι λειτουργία του 

ςυμβόλου μείον: δυαδικι (binary), ςυμμετρικι (symmetric) και ενωτικι (unary) (Gallardo & 

Rojano, 1993; Vlassis, 2004; 2008; Bofferding, 2010; 2014). Σφμφωνα με τουσ Gallardo & 

Rojano (1993), θ αρνθτικότθτα αναφζρεται ςτισ τρεισ κφριεσ λειτουργίεσ του ςυμβόλου 

μείον: binary (δυαδικι),  symmetric (ςυμμετρικι) και unary: 

 Θ δυαδικι (binary) λειτουργία κεωρεί το ςφμβολο μείον ωσ ςφμβολο «πράξεων» 

(Glaeser,1981) και επομζνωσ  αντιςτοιχεί ςτθ λειτουργία αφαίρεςθσ (π.χ. 5 - 3 = 2). 

Στουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ, θ δυαδικι ερμθνεία ςυνδζεται επίςθσ με τθ 
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μεταβαλλόμενθ ζννοια τθσ αφαίρεςθσ ςε πρόςκεςθ όταν αφαιρείται ζνασ 

αρνθτικόσ αρικμόσ. 

 

 Θ ςυμμετρικι (symmetric) λειτουργία κεωρεί το ςφμβολο μείον ωσ «αντίκετο από» 

και ςυνδζεται με το αντίκετο ενόσ αρικμοφ (π.χ. - (+3) = -3 και - (-3) = +3) (Vlassis, 

2008). 

 

 Θ ενωτικι (unary) λειτουργία ευκυγραμμίηεται με τθν παραδοςιακι ζννοια των 

αρνθτικϊν ωσ μια νζα τάξθ αρικμϊν ςτα αριςτερά του μθδενόσ ςτθν 

αρικμογραμμι, οι οποίοι μειϊνονται ποςοτικά κακϊσ απομακρφνονται από το 

μθδζν (Bofferding, 2010). Αφορά περιςςότερο τθν τυπικι ζννοια του αρνθτικοφ 

αρικμοφ, υπό μία πιο διευρυμζνθ αντίλθψθ τθσ ζννοιασ αρικμόσ, θ οποία πλζον 

περικλείει τόςο τουσ κετικοφσ όςο και τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ  (Vlassis, 2004). 

 

Σε ζρευνά τθσ θ Bofferding (2010), ςχετικά με τα νοιματα που αποδίδουν ςτο ςφμβολο 

μείον (binary, symmetric, unary), οι μακθτζσ  χρθςιμοποίθςαν κυρίωσ τθ δυαδικι 

λειτουργία του μείον, λιγότερο τθ ςυμμετρικι λειτουργία και ακόμθ λιγότερο τθν ενωτικι 

λειτουργία. Θ Vlassis (2004), μελετϊντασ κι αυτι το νόθμα που προςδίδουν οι μακθτζσ ςτο 

ςφμβολο μείον, αναφζρει πωσ όλοι οι μακθτζσ ςυμφωνοφν ότι το ςφμβολο μείον 

χρθςιμοποιείται για τθν αφαίρεςθ. Επιπλζον, αναφζρει ότι κανζνασ μακθτισ δεν κεωρεί 

ρθτά ότι το ςφμβολο μείον κα μποροφςε να ζχει διπλι χριςθ, ενϊ όταν εμφανίηεται ςτθν 

αρχι ενόσ πολυϊνυμου κεωρείται πάντα ωσ το πρόςθμο  αρνθτικοφ αρικμοφ. 

 

1.3. Θ Διδαςκαλία των Ακεραίων. 

Ζνα ακόμθ κζμα που ζχει απαςχολιςει τθν ζρευνα ςχετικά με τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ 

είναι θ χρονικι περίοδοσ που αυτοί ειςάγονται ςτθ διδαςκαλία, αλλά και τρόποσ με τον 

οποίο διδάςκονται ςτουσ μακθτζσ ςιμερα. Θ χρονικι περίοδοσ που οι αρνθτικοί αρικμοί 

ειςάγονται ςτθ διδαςκαλία αξίηει να μελετθκεί ωσ προσ τθν αντιλθπτικι ικανότθτα των 

μακθτϊν ανάλογα με τθν θλικία τουσ, ενϊ ο τρόποσ με τον οποίο οι μακθτζσ κα διδαχκοφν 

τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ αξίηει να μελετθκεί ωσ προσ τισ διδακτικζσ  προςεγγίςεισ που 

χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί. 

Σφμφωνα με τον Κωμαΐδθ (2009), θ κατανόθςθ των αρνθτικϊν αρικμϊν αποτελεί τθ 

μετάβαςθ από τα ςυγκεκριμζνα ςτα αφθρθμζνα μακθματικά, κάτι για το οποίο δεν είναι 

ζτοιμοι όλοι οι μακθτζσ τθν ίδια χρονικι περίοδο κακϊσ απαιτείται υψθλι αφαιρετικι 

ικανότθτα. Θ ειςαγωγι των αρνθτικϊν αρικμϊν ςτθ διδαςκαλία νωρίτερα απ’ ότι οι 

μακθτζσ είναι ζτοιμοι να τουσ αφομοιϊςουν εγκυμονεί τον κίνδυνο πρόκλθςθσ 

οντογενετικϊν εμποδίων γι’ αυτοφσ.  

Τα οντογενετικά εμπόδια εμφανίηονται όταν θ ηθτοφμενθ μάκθςθ, ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ αυτι των αρνθτικϊν αρικμϊν, απζχει πολφ  από τθν αντιλθπτικι ωριμότθτα του 

μακθτι. Δθλαδι, όταν θ ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ του μακθτι παραμζνει ξζνθ προσ το 

εννοιολογικό πεδίο ςτο οποίο κζλουμε να τθν οδθγιςουμε (Σπφρου, 2008), κάτι που 
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παραπζμπει ςτθ κεωρία των ςταδίων του Piaget. Τίκεται, δθλαδι, ο προβλθματιςμόσ κατά 

πόςο οι μακθτζσ, που βρίςκονται ςτο ςτάδιο των ςυγκεκριμζνων αρικμθτικϊν 

ςυλλογιςμϊν και πράξεων από το Δθμοτικό, κα μποροφςαν να εκτελζςουν τουσ 

αφθρθμζνουσ ςυλλογιςμοφσ που απαιτοφν οι αρνθτικοί αρικμοί (Σπφρου, 2008). Ωςτόςο, θ 

κεωρία των ςταδίων του Piaget φαίνεται να ζχει ξεπεραςτεί από τθ ςφγχρονθ ερευνθτικι 

κοινότθτα όπωσ φαίνεται και παρακάτω. 

Τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε αρκετζσ χϊρεσ του εξωτερικοφ οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν 

ζννοια των αρνθτικϊν αρικμϊν για πρϊτθ φορά ςτο τζλοσ τθσ Α’ Γυμναςίου, δθλαδι ςε 

θλικία περίπου 13 ετϊν. Ωςτόςο, ζχουν πραγματοποιθκεί αρκετζσ μελζτεσ, οι οποίεσ 

διερεφνθςαν τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ  νωρίτερα από τθν 

επίςθμθ διδαχι τουσ με βάςθ τα αντίςτοιχα Ρρογράμματα Σπουδϊν τθσ κάκε χϊρασ (Peled, 

Mukhopadhyay & Resnick, 1989; Mukhopadhyay, Resnick & Schauble, 1990;  Bofferding, 

2010; Young & Booth, 2015; Linchevski & Williams, 1999).  

Οι Peled, Mukhopadhyay & Resnick  (1989) αναφζρουν ότι  τα παιδιά φαίνονται ικανά να 

αναπτφξουν προ-εκπαιδευτικζσ διαιςκιςεισ για τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ, αφοφ 

προθγουμζνωσ αναπτφξουν κάποιεσ ιδζεσ  γενικά για τον ίδιο τον αρικμό. Αρκετά χρόνια 

αργότερα θ  Bofferding (2010) διερεφνθςε  τουσ  τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι μακθτζσ 

επιλφουν προβλιματα πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ με αρνθτικοφσ αρικμοφσ πριν τουσ 

διδαχκοφν επίςθμα και πϊσ εξθγοφν το ςκεπτικό τουσ. Θ ανάλυςι τθσ για τον βακμό ςτον 

οποίο οι μακθτζσ πριν από τθ διδαςκαλία παρουςιάηουν παρόμοιο ςκεπτικό  με αυτοφσ 

που ζχουν λάβει διδαςκαλία υποδεικνφει ότι ςκζφτονται ςυγκρίςιμα.  

Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί  και θ ςθμαςία τθσ διάρκειασ τθσ διδαςκαλίασ, κακϊσ οι Young 

& Booth (2015) τόνιςαν ότι ο αυξθμζνοσ χρόνοσ διδαςκαλίασ βοθκά τουσ μακθτζσ να 

μάκουν περιςςότερα ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ μεγζκουσ των αρνθτικϊν αρικμϊν και να 

κατανοιςουν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι αρικμοί υπάρχουν μζςα ςε ζνα 

ολοκλθρωμζνο, διευρυμζνο  αρικμθτικό ςφςτθμα. 

Στθ ςυνζχεια, αξίηει να μελετιςουμε τισ δυςκολίεσ και τα εμπόδια των μακθτϊν ςτουσ 

αρνθτικοφσ αρικμοφσ που ςχετίηονται με τθν ίδια τθ διδαςκαλία. Ο λόγοσ για τα διδακτικά 

εμπόδια, τα οποία δθμιουργοφνται από τθν επιλογι μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ από τον 

εκπαιδευτικό, θ οποία αφινει να διαμορφωκοφν κατά τθ μάκθςθ λανκαςμζνεσ ι θμιτελείσ 

γνϊςεισ εννοιϊν που εκδθλϊνονται μεταγενζςτερα ωσ εμπόδια ςτθν εξζλιξθ τθσ ανάπτυξθσ 

τθσ νοθματοδότθςθσ (Σπφρου, 2008).  

Τα εμπόδια αυτά ςυνδζονται  τόςο με τθν εννοιολογικι αλλαγι που απαιτείται από τουσ 

μακθτζσ κατά τθ διδαςκαλία των αρνθτικϊν αρικμϊν ϊςτε να ξεπεράςουν τισ 

προκαταλιψεισ τουσ για τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ, όςο και με τθ νοθματοδότθςθ των 

αρνθτικϊν αρικμϊν και των αλγόρικμων των πράξεϊν τουσ από τον εκπαιδευτικό κατά τθ 

διδαςκαλία.  

Οι μακθτζσ κατά τθ διδαςκαλία των ακεραίων, προςπακϊντασ να τουσ αφομοιϊςουν, 

χρθςιμοποιοφν τισ αντιλιψεισ για τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να 

οδθγοφνται ςε αρκετζσ παρανοιςεισ, οι οποίεσ χρειάηονται εννοιολογικι αλλαγι για να 

ξεπεραςτοφν. 
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Ρρόςφατα, θ Βοςνιάδου διατφπωςε ζνα κεωρθτικό πλαίςιο για τθν εννοιολογικι αλλαγι, 

ςφμφωνα με το οποίο αυτι ορίηεται ωσ μία καταςκευαςτικι-κονςτρουκτιβιςτικι 

διαδικαςία, κατά τθν οποία οι γνϊςεισ των μακθτϊν είναι οργανωμζνεσ για κάκε πεδίο, 

ζχουν τθν δομι κεωριϊν και θ μάκθςθ ςυντελείται μζςα από τισ αλλαγζσ αυτϊν των 

κεωριϊν (Vosniadou, όπωσ αναφζρεται ςτθ Σκοπελίτθ, 2011). Θ πρόςκεςθ, δθλαδι,  

πλθροφοριϊν ςε μία υπάρχουςα κεωρία βάςθσ των μακθτϊν μπορεί να προκαλζςει 

παρανοιςεισ, όταν οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι αςφμβατεσ μεταξφ τουσ. Στθ περίπτωςθ 

αυτι, ο μακθτισ για να κατανοιςει τθ νζα επιςτθμονικι εξιγθςθ πρζπει να 

αναδιοργανϊςει κεμελιωδϊσ τθ κεωρία βάςθσ του πριν ξεκινιςει τθ διαδικαςία 

πρόςκεςθσ πλθροφοριϊν. Αυτό ακριβϊσ εννοοφμε με τον όρο εννοιολογικι αλλαγι 

(Vosniadou, 1999, όπωσ αναφζρεται ςτθ Σταφυλίδου, 2001) . 

 

Οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ διαιςκθτικά ςε αντίκεςθ με τουσ 

αρνθτικοφσ (Streefland 1996, ΕΜΕ 2004). Θ δυςκολία κατανόθςθσ των αρνθτικϊν αρικμϊν 

από τουσ μακθτζσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν ανταποκρίνονται ςε καμιά από τισ 

προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ και μάλιςτα αποςτακεροποιοφν τισ κακιερωμζνεσ από το 

Δθμοτικό αντιλιψεισ των μακθτϊν για τθν ζννοια του αρικμοφ. Για παράδειγμα, το γεγονόσ 

ότι το -27 είναι μικρότερο από το -12 ανατρζπει ότι  γνωρίηουν από τουσ φυςικοφσ 

αρικμοφσ (Badarudin & Khalid, 2008). 

Ραράλλθλα, οι πράξεισ με αρνθτικοφσ αρικμοφσ αποςτακεροποιοφν ακόμθ περιςςότερο τισ 

κακιερωμζνεσ αντιλιψεισ που ζχουν οι μακθτζσ για τισ αρικμθτικζσ πράξεισ, αφοφ πλζον θ 

πρόςκεςθ μπορεί να προκαλεί ελάττωςθ, θ αφαίρεςθ μπορεί να προκαλεί αφξθςθ, ο  

πολλαπλαςιαςμόσ μπορεί να προκαλεί ελάττωςθ και θ διαίρεςθ μπορεί να προκαλεί 

αφξθςθ (Γαβριιλ, 2014).  Θ ζρευνα δείχνει ότι οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν 

προςπάκειά τουσ να δϊςουν νόθμα ςτουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ (Peled, Mukhopadhyay & 

Resnick, 1989;  Ural, 2016). Το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ δυςκολεφονται ςτθν εκτζλεςθ των 

πράξεων μεταξφ ακζραιων αρικμϊν είναι αναμενόμενο, αν ςκεφτοφμε το γεγονόσ ότι 

καταρρίπτεται όλθ θ κατανόθςι τουσ γφρω από τισ αρικμθτικζσ πράξεισ και το νόθμα 

αυτϊν.  

Στθν εκτζλεςθ πράξεων, οι περιςςότερεσ δυςκολίεσ εντοπίηονται ςτθν αφαίρεςθ 

(Κωμαΐδθσ, 2009) και ίςωσ αυτόσ είναι και ο λόγοσ που θ μετατροπι τθσ αφαίρεςθσ ςε 

πρόςκεςθ διδάςκεται εγκαίρωσ ςτουσ μακθτζσ τθσ Α’ Γυμναςίου. Σφμφωνα με τον 

Κωμαΐδθ (2009), οι εκπαιδευτικοί υποςτθρίηουν πωσ παρόλο που το νόθμα του 

πολλαπλαςιαςμοφ είναι πιο δφςκολο, οι μακθτζσ μακαίνουν πιο εφκολα τον κανόνα «πλθν 

επί πλθν κάνει ςυν» παρά «αλλάηω το πρόςθμο του αφαιρετζου και προςκζτω» και 

επομζνωσ δυςκολεφονται ςτθν εκτζλεςθ τθσ αφαίρεςθσ. Οι ίδιοι αναφζρουν ότι οι μακθτζσ 

χρειάηονται αρκετι εξάςκθςθ με πολλζσ αςκιςεισ για να αποκτιςουν ευχζρεια ςτισ 

πράξεισ.  

Θ ζλλειψθ νοιματοσ οδθγεί πολλζσ φορζσ ςτθν αποςτικιςθ των κανόνων, ενϊ ταυτόχρονα 

δεν παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ελζγξουν τθν εγκυρότθτα των 

αποτελεςμάτων τουσ (Badarudin & Khalid, 2008; Κωμαΐδθσ, 2009). Χωρίσ να μποροφν να 

τουσ αντιςτοιχίςουν με φυςικά αντικείμενα, όπωσ ζχουν μάκει να κάνουν με τουσ φυςικοφσ 

αρικμοφσ, προςπακοφν να κυμοφνται τουσ κανόνεσ που διζπουν τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ 
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και τισ πράξεισ αυτϊν, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του ςχολείου (Ekol, 

2010). 

Σε αυτό ίςωσ ςυμβάλλει ακόμθ παραπάνω θ τάςθ οριςμζνων εκπαιδευτικϊν να 

αποφεφγουν τθ νοθματοδότθςθ μακθματικϊν εννοιϊν και να διδάςκουν τουσ αλγόρικμουσ 

των πράξεων με μία μθχανιςτικι προςζγγιςθ. Μάλιςτα θ Kinach (2002) αναφζρει πωσ λόγω 

τθσ μθχανιςτικισ ματιάσ με τθν οποία πολλοί εκπαιδευτικοί βλζπουν τα μακθματικά, 

πολλζσ φορζσ δεν μποροφν και οι ίδιοι να δικαιολογιςουν τθ ςθμαςία των πράξεων.  

Σφμφωνα με τον Κωμαΐδθ (2009), οι εκπαιδευτικοί υποςτθρίηουν πωσ οι μακθτζσ δεν 

ενδιαφζρονται για το νόθμα των πράξεων μεταξφ αρνθτικϊν και κετικϊν αρικμϊν. Θ 

εννοιολογικι αλλαγι που απαιτείται για τθν υπζρβαςθ των δυςκολιϊν του μακθτι δεν 

είναι εφκολο να επιτευχκεί αν ο ίδιοσ ο δάςκαλοσ δεν ζχει κατανοιςει τισ παραπάνω 

δυςκολίεσ ι αν υποςτθρίηει τθν άποψθ των κακθγθτϊν ότι: «οι μακθτζσ δεν ενδιαφζρονται 

για το νόθμα των πράξεων».  

Οι Akyüz, Stephan & Dixon (2012) ςτθ μελζτθ τουσ προςπάκθςαν να τεκμθριϊςουν και να 

επιδείξουν το ρόλο του εκπαιδευτικοφ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ των ακεραίων και 

αναφζρουν ότι οι πρακτικζσ του δαςκάλου διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ 

των διαφόρων εικόνων από τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ και επίλυςθ ουςιαςτικϊν 

προβλθμάτων με ακζραιουσ κακϊσ και ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία των ιδεϊν τουσ. 

Κα ιταν χριςιμο, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να προετοίμαηαν τθν ειςαγωγι και τθ 

διδαςκαλία των αρνθτικϊν αρικμϊν με τρόπο που αυτοί αλλά και οι αλγόρικμοι των 

πράξεϊν τουσ να ζχουν νόθμα για τουσ μακθτζσ.  Σε ζρευνα των Mukhopadhyay,  Resnick & 

Schauble (1990), οι μακθτζσ κλικθκαν να απαντιςουν μια ςειρά ερωτιςεων ςχετικά με τισ 

οικονομικζσ δυςκολίεσ ενόσ χαρακτιρα, του Sam, και ζπειτα,  να επιλφςουν  ςυνολικά 16 

εξιςϊςεισ με πρόςκεςθ και αφαίρεςθ αρνθτικϊν αρικμϊν οι οποίεσ ςυμπίπτουν με αυτζσ 

των προβλθμάτων  που παρουςιάςτθκαν ςτθν  ιςτορία του Sam. Τελικά, διαπιςτϊκθκε μια 

ςθμαντικι διαφορά ςτθν απόδοςθ των παιδιϊν κατά τθ λφςθ των ςυγκεκριμζνων  

προβλθμάτων ςε δφο διαφορετικά πλαίςια. Πταν ςυναντοφν αυτά τα προβλιματα 

ενςωματωμζνα ςε μια αφθγθματικι ιςτορία ςχετικά με το κοινωνικό πλαίςιο των χρεϊν και 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ απόδοςι τουσ είναι πολφ καλφτερθ απ’ ότι όταν ςυναντοφν 

τα προβλιματα ωσ τυπικζσ μακθματικζσ εξιςϊςεισ. Φάνθκε πωσ  οι μακθτζσ δείχνουν 

ανϊτερθ ικανότθτα να χρθςιμοποιοφν και να κατανοοφν τισ μακθματικζσ ιδζεσ όταν αυτζσ 

εμπλουτίηονται με ςχετικζσ ζννοιεσ και λειτουργίεσ οικείεσ ςε αυτοφσ. 

Κάτι αντίςτοιχο πραγματοποιικθκε και από τουσ  Linchevski & Williams (1999), οι οποίοι 

ανζπτυξαν μία διδακτικι προςζγγιςθ των ακεραίων με βάςθ τθ εαλιςτικι Μακθματικι 

Εκπαίδευςθ (RME), αυτι με τον άβακα και τουσ χορευτζσ που μπαινοβγαίνουν ςε μια 

ντίςκο. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι τα παιδιά ανζπτυξαν διαιςκθτικζσ ςτρατθγικζσ για να 

χρθςιμοποιιςουν τον άβακα τισ οποίεσ αργότερα χρθςιμοποίθςαν για να χειριςτοφν τουσ 

ακζραιουσ. Θ ειςαγωγι των προςιμων των ακζραιων ιταν ομαλι και διαιςκθτικι γι’ 

αυτοφσ και κατάφεραν να κάνουν πράξεισ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ακεραίων με επιτυχία. 

Ακριβϊσ, λοιπόν, επειδι θ κατανόθςθ γφρω από τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ και τισ πράξεισ 

μεταξφ τουσ φαίνεται να αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα εμπόδια των μακθτϊν, το 
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κεφάλαιο ςχετικά με τθν διδαςκαλία των ακεραίων δε κα μποροφςε να κλείςει χωρίσ καμία 

αναφορά ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ με αυτοφσ. Θ νοερι εργαςία με τουσ ακεραίουσ, θ 

οποία αποτελεί και το επίκεντρο τθσ παροφςασ ζρευνασ, κα μποροφςε ςίγουρα να 

αποτελζςει άλλθ μία διδακτικι πρόταςθ για τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ και τισ πράξεισ 

τουσ. Σφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία, θ νοερι εργαςία προωκεί τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ τθσ δομισ των αρικμϊν και των ιδιοτιτων τουσ  και δθμιουργεί καλφτερθ και 

βακφτερθ κατανόθςθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ (Reys R., 1984). Θ βιβλιογραφία ζχει 

υποςτθρίξει πωσ θ ςυμπερίλθψθ των νοερϊν υπολογιςμϊν ςτα μακθματικά Ρρογράμματα 

Σπουδϊν αποτελεί ζνα μζςο για τθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ αρικμϊν (π.χ. McIntosh, 1998; 

Thompson, 1999). 

 

 

2. Νοεροί Υπολογιςμοί. 

Πλοι οι άνκρωποι ςτθν κακθμερινότθτά τουσ ζρχονται ςυχνά αντιμζτωποι με διάφορουσ 

υπολογιςμοφσ τουσ οποίουσ χρειάηεται να εκτελζςουν. Οι υπολογιςμοί αυτοί 

πραγματοποιοφνται ςυχνά με τθ βοικεια κάποιων μθχανικϊν μζςων, όπωσ είναι οι 

θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, τα κινθτά τθλζφωνα ι απλζσ αρικμομθχανζσ. Άλλεσ φορζσ, 

πραγματοποιοφνται με τθν βοικεια του μζςου χαρτί-μολφβι, όπου εκτελοφνται οι  γραπτοί 

αλγόρικμοί των πράξεων. Τζλοσ, κάποιεσ φορζσ οι υπολογιςμοί αυτοί πραγματοποιοφνται 

ςτο μυαλό και αυτι είναι θ περίπτωςθ που μιλάμε για νοεροφσ υπολογιςμοφσ (Λεμονίδθσ, 

2013). 

 

2.1. Αποςαφινιςθ των Πρων. 

 

2.1.1.  Τι είναι οι Νοεροί Υπολογιςμοί. 

Στθ διεκνι βιβλιογραφία ζχουν πραγματοποιθκεί πολλζσ ζρευνεσ για τουσ νοεροφσ 

υπολογιςμοφσ και ζχουν δοκεί αρκετζσ περιγραφζσ και οριςμοί του όρου.  

Ο Hartnett (2007) αναφζρει πωσ οι αρχικζσ ερμθνείεσ και οριςμοί του όρου κινικθκαν με 

βάςθ τθν ζλλειψθ χριςθσ του μζςου χαρτί-μολφβι. Ρράγματι, ο Sowder (1988) ορίηει ωσ 

νοερό υπολογιςμό, τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν χωρίσ τθ βοικεια 

εξωτερικϊν ςυςκευϊν. 

Ωςτόςο, θ ζμφαςθ ςτθ δραςτθριότθτα που εκτελείται «ςτο νου» παρά ςτο «χαρτί» 

παραπζμπει ςτθν ιδζα, πωσ οι νοεροί υπολογιςμοί  αφοροφν απλϊσ μια γριγορθ ανάκλθςθ 

βαςικϊν αρικμθτικϊν γεγονότων (Maclellan, 2001). Θ αλικεια είναι πωσ ςτο παρελκόν τα 

νοερά μακθματικά κεωρικθκαν μονοδιάςτατα, δεδομζνου ότι ςυςχετίςτθκαν με δοκιμζσ 

μνιμθσ και ταχφτθτασ - κάτι που για πολλοφσ μακθτζσ υπιρξε μια απογοθτευτικι και 

ταπεινωτικι εμπειρία που δθμιοφργθςε ζνα εμπόδιο ςτθν εκμάκθςθ των μακθματικϊν 

(Harries & Spooner, 2013). 
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 Ο Reys R. (1984), αναφζρει πωσ υπάρχουν δφο χαρακτθριςτικά του νοεροφ υπολογιςμοφ. 

Ρζρα από το γεγονόσ πωσ εκτελείται νοερά, δθλαδι χωρίσ τθ χριςθ εξωτερικϊν μζςων 

όπωσ μολφβι και χαρτί, ο νοερόσ υπολογιςμόσ παράγει μια ακριβι απάντθςθ. Αυτά τα δφο 

χαρακτθριςτικά αναφζρουν ςτον οριςμό τουσ και οι Reys, Reys, Nohda,  & Emori, (1995). 

Κατά τουσ Wand & Brown (1957), επίςθσ, νοερόσ υπολογιςμόσ είναι θ διαδικαςία του 

υπολογιςμοφ με ακρίβεια ενόσ αρικμθτικοφ αποτελζςματοσ, χωρίσ τθ βοικεια κάποιου 

εξωτερικοφ μζςου ι τθσ γραφισ. 

Ωςτόςο, όταν κάνουν διανοθτικοφσ υπολογιςμοφσ, οι μακθτζσ κα χρειαςτεί να κάνουν 

άτυπεσ ςθμειϊςεισ τόςο για να βοθκιςουν τθν πρόοδό τουσ όςο και για να τουσ 

υπενκυμίςουν τι ζχουν κάνει (Harries & Spooner, 2013). Ο νοερόσ υπολογιςμόσ 

πραγματοποιείται «ςτο κεφάλι» και όχι ςτο «χαρτί», αν και αυτό δεν αποκλείει τθν ανάγκθ 

για ςθμειϊςεισ που βοθκοφν το μακθματικό ςυλλογιςμό (Harries & Spooner, 2013). 

Στθ ςυνζχεια, αρκετοί ερευνθτζσ ςτον προςδιοριςμό του όρου των νοερϊν υπολογιςμϊν 

χρθςιμοποιοφν τθν ζννοια των ςτρατθγικϊν (Λεμονίδθσ, 2013). Στο νοερό υπολογιςμό 

χρθςιμοποιοφνται απαραίτθτα ςτρατθγικζσ,  πολφ διαφορετικζσ από τουσ αλγόρικμουσ που 

πραγματοποιοφνται με μολφβι και χαρτί (Maclellan, 2001). Σφμφωνα με τουσ Reys, Reys, 

Nohda & Emori (1995), οι νοεροί υπολογιςμοί γίνονται κατανοθτοί ωσ ζνα ςφνολο 

διαδικαςιϊν, οι οποίεσ αργότερα αναφζρονται ωσ ςτρατθγικζσ, που εκτελοφνται νοερά. 

Σφμφωνα με τον Thompson (1999), θ ζννοια του νοεροφ υπολογιςμοφ χρθςιμοποιείται  με 

ςκοπό να τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ χριςθσ των ςτρατθγικϊν ςτθ νοερι εργαςία και για το 

λόγο αυτό διαφζρει από τθ νοερι αρικμθτικι που ςυνικωσ αφορά τθν ανάκλθςθ αρικμϊν 

γεγονότων από τθ μνιμθ. Ενϊ ο Threlfall (2002), τονίηει τθν ηωτικι ςθμαςία των 

ςτρατθγικϊν για τισ ευρφτερεσ ανάγκεσ του νοεροφ υπολογιςμοφ. 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω, ο Λεμονίδθσ (2013) αναφζρεται ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ 

δίνοντασ τον παρακάτω οριςμό. «Νοερόσ υπολογιςμόσ είναι ο υπολογιςμόσ που 

πραγματοποιείται νοερά και με τθ χριςθ ςτρατθγικϊν. Ραράγει μία ακριβι απάντθςθ. 

Ρραγματοποιείται ςυνικωσ χωρίσ τθ χριςθ εξωτερικϊν μζςων όπωσ χαρτί και μολφβι, αν 

και μπορεί να χρθςιμοποιείται το χαρτί και το μολφβι, για «ςφντομεσ ςθμειϊςεισ» του 

υποςτθρίηουν τθ μνιμθ.» (ςελ. 25). 

Τζλοσ, ςθμαντικό είναι να αναφερκεί πωσ πολλοί εκπαιδευτικοί πιςτεφουν για τουσ 

νοεροφσ υπολογιςμοφσ πωσ είναι θ χριςθ μθ τυπικϊν γραπτϊν υπολογιςμϊν που γίνονται 

κατά προςζγγιςθ ταυτίηοντάσ τουσ με τουσ κατ’ εκτίμθςθ υπολογιςμοφσ.  

Σφμφωνα με τον Showder (1988), εκτίμθςθ είναι: 

 θ διαδικαςία μετατροπισ αρικμϊν από ακριβείσ ςε προςεγγιςτικοφσ και  

 ο νοερόσ υπολογιςμόσ με αυτοφσ με ςκοπό να δοκεί μία απάντθςθ αρκετά κοντά 

ςτο ακριβζσ αποτζλεςμα.  

Μποροφμε, δθλαδι, να ποφμε πωσ θ εκτίμθςθ είναι κάτι περιςςότερο από τον νοερό 

υπολογιςμό διότι τον περιλαμβάνει (Λεμονίδθσ, 2013). Ο Reys R. (1984) αναφζρει πωσ ο 

νοερόσ υπολογιςμόσ είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ εκτίμθςθσ, δεδομζνου ότι παρζχει 
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τον απαραίτθτο ακρογωνιαίο λίκο για τισ διάφορεσ αρικμθτικζσ διαδικαςίεσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν υπολογιςτικι εκτίμθςθ. 

Γενικότερα ο νοερόσ υπολογιςμόσ είναι θ διαδικαςία διεξαγωγισ αρικμθτικϊν πράξεων με 

ςκοπό να επιτευχκεί είτε μία ακριβισ απάντθςθ (ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται νοερόσ 

υπολογιςμόσ), είτε μία κατά προςζγγιςθ απάντθςθ (ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται 

υπολογιςτικι εκτίμθςθ) (Maclellan, 2001). 

 

2.1.2.  Τι είναι οι Στρατθγικζσ Νοεροφ υπολογιςμοφ. 

Ππωσ αναφζρεται και παραπάνω, πολλοί ερευνθτζσ ςυνδζουν τθν ζννοια του νοεροφ 

υπολογιςμοφ με τισ ςτρατθγικζσ. 

Με βάςθ τον Threlfall (1998), ςτθν κακθμερινι γλϊςςα θ λζξθ «ςτρατθγικι» 

χρθςιμοποιείται για δφο ςυναφι πράγματα: 

 Για μία απόφαςθ να γίνει κάτι με ςυγκεκριμζνο τρόπο. 

 Για μία ςειρά ενεργειϊν (εν προκειμζνω νοερϊν διαδικαςιϊν) με τισ οποίεσ 

εκτελείται μια απόφαςθ. 

Οι απαντιςεισ ςτα προβλιματα νοεροφ υπολογιςμοφ μποροφν να επιτευχκοφν, ςφμφωνα 

με τον Threlfall (2002), με διαφορετικοφσ τρόπουσ, όπωσ:  

 Με τθν ανάκλθςθ ι «απλά γνωρίηοντασ» ζνα αρικμθτικό γεγονόσ. 

 Με μια απλι διαδικαςία καταμζτρθςθσ ςτθν οποία απαρικμείται θ ακολουκία 

αρικμϊν. 

 Με τθ δθμιουργία μιασ νοερισ αναπαράςταςθσ τθσ μεκόδου «χαρτί-μολφβι». 

 Με τθν καταςκευι μιασ ακολουκίασ μεταςχθματιςμϊν των αρικμϊν του 

προβλιματοσ με ςκοπό να καταλιξουν ςε μία λφςθ. 

Ο ίδιοσ αναφζρει πωσ οποιαδιποτε από τισ παραπάνω προςεγγίςεισ κα μποροφςε να 

επιφζρει ζνα ςωςτό αποτζλεςμα. Ωςτόςο, τονίηει πωσ δεν είναι όλεσ εξίςου κατάλλθλεσ για 

πιο μακροπρόκεςμουσ ςκοποφσ. Οι προςεγγίςεισ του τζταρτου είδουσ ςυχνά αναφζρονται 

ωσ «ςτρατθγικζσ» και κεωροφνται, όπωσ αναφζρεται και παραπάνω, ηωτικισ ςθμαςίασ για 

τουσ ευρφτερουσ ςκοποφσ των νοερϊν υπολογιςμϊν. 

Ο Thompson (1999) ορίηει τισ ςτρατθγικζσ νοερϊν υπολογιςμϊν ωσ εξισ: «Οι νοερζσ 

ςτρατθγικζσ είναι περιςςότερο θ εφαρμογι γνωςτϊν ι γριγορα υπολογίςιμων αρικμθτικϊν 

γεγονότων, ςε ςυνδυαςμό με ειδικζσ ιδιότθτεσ του αρικμθτικοφ ςυςτιματοσ, για να βρεκεί 

θ λφςθ ενόσ υπολογιςμοφ του οποίου θ απάντθςθ δεν είναι ςωςτι» (ςελ. 2). 
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2.2. Κζματα ςχετικά με τουσ Νοεροφσ Υπολογιςμοφσ. 

 

2.2.1.  Θ Σθμαςία των Νοερϊν Υπολογιςμϊν. 

Είναι πλζον κοινι παραδοχι ότι ο ρόλοσ που διαδραματίηουν οι νοεροί υπολογιςμοί ςτθν 

διδαςκαλία αλλά και ςτθ μάκθςθ των μακθματικϊν είναι πολφ ςθμαντικόσ (Λεμονίδθσ, 

2013). Αρκετοί είναι, λοιπόν, οι ερευνθτζσ που καταγράφουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

οι νοεροί υπολογιςμοί είναι ςθμαντικοί και κα πρζπει να διδάςκονται ςτουσ μακθτζσ κατά 

τθ διδαςκαλία των μακθματικϊν. 

Ζνασ πρϊτοσ, πολφ βαςικόσ, λόγοσ είναι θ χρθςιμότθτα και θ εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ  

(Λεμονίδθσ, 2013; Reys, Reys, Nohda,  & Emori, 1995). Σφμφωνα με τον Thompson (1999), οι 

νοεροί υπολογιςμοί χρθςιμοποιοφνται ςτθν κακθμερινι ηωι και μάλιςτα πολφ 

περιςςότερο από τουσ γραπτοφσ υπολογιςμοφσ. Τα οφζλθ τθσ ζμφαςθσ τθσ διδαςκαλίασ 

ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ περιλαμβάνουν τθν ανάγκθ να είναι χριςιμα τα ςχολικά 

μακθματικά και να ανταποκρίνονται ςτισ υπολογιςτικζσ ανάγκεσ που προκφπτουν ςτθν 

κακθμερινι ηωι (Australian Council of Education, 1991). 

Επιπλζον, οι νοεροί υπολογιςμοί είναι ςθμαντικοί λόγω τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθ διδαςκαλία 

και τθ μάκθςθ άλλων μακθματικϊν εννοιϊν (Λεμονίδθσ, 2013).  Σφμφωνα με τον Reys R. 

(1984), θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ προωκεί τθ 

δθμιουργικι και ανεξάρτθτθ ςκζψθ και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν 

ζξυπνουσ τρόπουσ χειριςμοφ αρικμϊν. Επιπλζον, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν επιτυχι 

ανάπτυξθ όλων των γραπτϊν αρικμθτικϊν αλγορίκμων και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ 

καλφτερων δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων (Reys R., 1984; Thompson, 1999). Θ νοερι 

εργαςία προωκεί τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ δομισ των αρικμϊν και των ιδιοτιτων τουσ  

και δθμιουργεί καλφτερθ και βακφτερθ κατανόθςθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ (Reys R., 

1984). Στθν πραγματικότθτα, ο νοθτικόσ υπολογιςμόσ προάγει τθν αίςκθςθ αρικμοφ 

(Maclellan, 2001). Θ βιβλιογραφία ζχει υποςτθρίξει πωσ θ ςυμπερίλθψθ των νοερϊν 

υπολογιςμϊν ςτα μακθματικά Ρρογράμματα Σπουδϊν αποτελεί ζνα μζςο για τθν ανάπτυξθ 

τθσ αίςκθςθσ αρικμϊν (π.χ. McIntosh, 1998; Thompson, 1999). Ακόμθ, θ νοερι εργαςία 

αποτελεί βάςθ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων υπολογιςτικισ εκτίμθςθσ (Reys R., 1984). 

Τζλοσ, θ νοερι εργαςία ςυμβάλει και ςτθν ανάπτυξθ διάφορων γνωςτικϊν ικανοτιτων των 

μακθτϊν (Λεμονίδθσ, 2013): 

 Αναπτφςςουν τισ μεταγνωςτικζσ τουσ ικανότθτεσ, παρουςιάηοντασ τουσ τρόπουσ με 

τουσ οποίουσ υπολόγιςαν. 

 Εξαςκοφνται ςτθ χριςθ αφθρθμζνων εννοιϊν ςτθ βραχφχρονθ μνιμθ. 

 Αναπτφςςουν τισ ικανότθτεσ ευελιξίασ τουσ. 

Σφμφωνα με τον Brownell (όπωσ αναφζρεται ςτον Reys R., 1984), θ ουςιαςτικι μάκθςθ 

βοθκάει «να κάνει τθν αρικμθτικι λιγότερο μια πρόκλθςθ για τθ μνιμθ του μακθτι και 

περιςςότερο μια πρόκλθςθ για τθ νοθμοςφνθ του». Θ διδαςκαλία των νοερϊν υπολογιςμϊν 

επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να παρζχουν ςτουσ μακθτζσ αυτι τθν πνευματικι 

πρόκλθςθ (Reys R., 1984). 
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Ο Reys R. (1984) αναφζρει πωσ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ ελευκερία των μακθτϊν να 

αποφαςίςουν ανάμεςα από τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να 

υπολογίςουν ενκαρρφνει τθν ευζλικτθ ςκζψθ, θ οποία είναι μια κρίςιμθ πτυχι τθσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων. 

2.2.2.  Σφγκριςθ Νοερϊν και Γραπτϊν Αλγορίκμων. 

Ραρακάτω, περιγράφονται τα βαςικά κετικά και αρνθτικά χαρακτθριςτικά τόςο των 

γραπτϊν αλγορίκμων, όςο και των νοερϊν αλγορίκμων. Μετά τθν περιγραφι των 

χαρακτθριςτικϊν τουσ κα πραγματοποιθκεί ςφγκριςθ μεταξφ των δφο με βάςθ τα ςτοιχεία 

τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ. 

Οι γραπτοί αλγόρικμοι. 

Οι γραπτοί αλγόρικμοι αποτελοφν, εδϊ και χρόνια, ςτοιχειϊδεσ περιεχόμενο τθσ 

παραδοςιακισ μακθματικισ εκπαίδευςθσ και είναι αρκετά τα κετικά τουσ χαρακτθριςτικά 

που καταγράφονται ςτθ βιβλιογραφία (Plunkett, 1979; Burns, 1994; Λεμονίδθσ, 2013). 

Τζτοια χαρακτθριςτικά είναι: 

 Είναι γριγοροι και οδθγοφν με άμεςο τρόπο ςτθν απάντθςθ.  

 

 Είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικοί ςε υπολογιςμοφσ που περιζχουν πολλοφσ 

αρικμοφσ που επιβαρφνουν τθ μνιμθ. Κάποιεσ φορζσ, μάλιςτα,  το γεγονόσ ότι 

ξεκινοφν από τισ μονάδεσ και όχι από τισ δεκάδεσ αποτελεί αιτία να αποφευχκοφν 

ςθμαντικά λάκθ. 

  

 Αποτελοφν μία ςτακερι, αυκεντικι και μόνιμθ διαδικαςία που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε όλουσ τουσ αρικμοφσ: μονοψιφιουσ ι πολυψιφιουσ, ακεραίουσ 

ι δεκαδικοφσ. Είναι, δθλαδι, γενικοί και αυτι είναι ίςωσ και θ ςθμαντικότερθ αιτία 

που χρθςιμοποιοφνται τόςο πολφ και κεωροφνται τόςο αξιόπιςτοι. 

 

 Μποροφν να διδαχκοφν και να εκτελεςτοφν αυτόματα, χωρίσ να απαιτείται να 

αναλυκεί θ λογικι ςτθν οποία ςτθρίηονται.  

 

 Είναι ςυμβολικοί, επιτρζποντασ ςτον οποιοδιποτε να κάνει τουσ υπολογιςμοφσ εξ’ 

ολοκλιρου με χειριςμό ςυμβόλων, χωρίσ αναφορά ςτον πραγματικό κόςμο ι ςε 

οποιοδιποτε άλλο μοντζλο. 

 

 Είναι γραπτοί, επομζνωσ  επιτρζπει ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ να εντοπίςουν 

οποιοδιποτε λάκοσ. Μάλιςτα, ςφμφωνα με τον Reys R. (1984), oι μακθτζσ ςυχνά 

τιμωροφνται όταν δεν δείχνουν όλθ τθ δουλειά τουσ, ζτςι καταγράφουν πάντα ζναν 

γραπτό αλγόρικμο, ακόμθ κι αν είναι περιττό. 

 

 Τζλοσ, το γεγονόσ πωσ είναι  τυποποιθμζνοι κακιςτά εφικτό να ελεγχκεί ότι όλοι 

πραγματοποιοφν τα ίδια βιματα. 
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Ωςτόςο, υπάρχει ζνασ ιςχυρόσ αντίλογοσ ςτο κζμα τθσ διδαςκαλίασ τουσ, με οριςμζνουσ 

ερευνθτζσ να τθ χαρακτθρίηουν ζωσ και επικίνδυνθ για τισ υπολογιςτικζσ ικανότθτεσ των 

μακθτϊν (Kamii & Dominick, 1997). Αρκετοί ερευνθτζσ, που μελζτθςαν τον τρόπο με τον 

οποίο οι μακθτζσ οδθγικθκαν ςε λάκθ ςτθν προςπάκειά τουσ να χρθςιμοποιιςουν 

γραπτοφσ αλγορίκμουσ (Brown & Burton, 1978) και άρχιςαν να αναρωτιοφνται τθν λογικι 

τθσ διδαςκαλίασ τουσ (Carraher & Schliemann, 1985; Plunkett, 1979; Burns, 1994) 

κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα πωσ κα ζπρεπε να διακοπεί θ διδαςκαλία τουσ, βαςιςμζνοι ςε 

ζνα πλικοσ μειονεκτθμάτων που αξίηει να καταγραφοφν παρακάτω. 

Αρχικά, οι ερευνθτζσ αναφζρουν πωσ ο αυκόρμθτοσ τρόποσ, με τον οποίο οι μακθτζσ 

τείνουν να αντιλαμβάνονται και να χειρίηονται τουσ αρικμοφσ είναι από αριςτερά προσ τα 

δεξιά (Kamii & Dominick, 1997). Είναι, δθλαδι, εξοικειωμζνοι με μεκόδουσ που 

αντιμετωπίηουν ολιςτικά τουσ αρικμοφσ  (Plunkett, 1979). Ωςτόςο, οι γραπτοί αλγόρικμοι 

απαιτοφν από τουσ μακθτζσ να εγκαταλείψουν αυτιν τθ ςκζψθ και να λειτουργιςουν από 

τα δεξιά προσ τ’ αριςτερά, αντιμετωπίηοντασ τα ψθφία τθσ κάκε ςτιλθσ ξεχωριςτά (Kamii & 

Dominick, 1997; Van de Walle, 2007; Λεμονίδθσ, 2013). Αυτόσ ο ψθφιοκεντρικόσ τρόποσ 

χειριςμοφ των αρικμϊν είναι ζνα από τα βαςικά μειονεκτιματα των γραπτϊν αλγορίκμων 

και επιφζρει αρκετζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτουσ μακθτζσ (Λεμονίδθσ, 2013). Τζτοιεσ 

ςυνζπειεσ είναι οι εξισ:  

 Οι μακθτζσ βαςίηονται ςτα ψθφία και όχι ςε ολόκλθρουσ τουσ αρικμοφσ και  

επεξεργάηονται μεμονωμζνα κάκε ψθφίο ανεξάρτθτα από τθ κεςιακι του αξία 

(Kamii & Dominick, 1997; Λεμονίδθσ, 2013).  

 

 Το αποτζλεςμα παραμζνει κρυφό μζχρι να ολοκλθρωκεί θ πράξθ (Λεμονίδθσ, 2013) 

χωρίσ να υπάρχει κάποια προςζγγιςι του νωρίτερα (Plunkett, 1979). 

 

 Δεν είναι εφκολο για τουσ μακθτζσ να τουσ μάκουν και να τουσ αφομοιϊςουν, 

κακϊσ δεν αντιςτοιχοφν ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ζχουν τθν τάςθ να 

ςκζφτονται για τουσ αρικμοφσ. 

 

Οι Kamii & Dominick (1997) δθλϊνουν πωσ οι γραπτοί αλγόρικμοι είναι επιβλαβείσ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ των παιδιϊν, διότι τουσ εμποδίηουν να κατανοιςουν 

τθ κεςιακι αξία του κάκε αρικμοφ. Σε ζρευνά τουσ (1997), όταν οι αρικμοί που ζπρεπε να 

προςτεκοφν τοποκετοφνταν κάκετα χωρίσ να ευκυγραμμιςτοφν ςωςτά οι ςτιλεσ των 

μονάδων και των δεκάδων, μεγάλθ πλειοψθφία των παιδιϊν ζκανε τθν πρόςκεςθ τθσ κάκε 

ςτιλθσ ξεχωριςτά, χωρίσ να ςκζφτεται το εφλογο τθσ απάντθςθσ. Οι Carraher & Schliemann 

(1985) υποςτθρίηουν πωσ οι γραπτζσ διαδικαςίεσ που αποκτικθκαν ςτο ςχολείο 

καταλιγουν να είναι διαδικαςίεσ χειραγϊγθςθσ των ςυμβόλων, αποκομμζνεσ από τθν 

πραγματικότθτα. Ο δανειςμόσ και θ μεταφορά του κρατοφμενου, για παράδειγμα, είναι 

τόςο αποκομμζνοσ από τισ ποςότθτεσ που εμπλζκονται, που τελικά  δεν ζχει ςθμαςία αν 

κάποιοσ αςχολείται με μονάδεσ, δεκάδεσ ι εκατοντάδεσ.  

Ζνα άλλο μειονζκτθμα των γραπτϊν αλγορίκμων είναι το γεγονόσ πωσ είναι άκαμπτοι 

(Λεμονίδθσ, 2013). Σε αυτοφσ χρθςιμοποιείται θ ίδια ακριβϊσ μζκοδοσ ςε όλα τα 
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προβλιματα μιασ πράξθσ και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να γίνονται πολλζσ φορζσ 

κουραςτικοί ι να οδθγοφν ςε λάκθ (Λεμονίδθσ, 2013). Για παράδειγμα, ςτθν αφαίρεςθ 

6000-15 οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν μία ςειρά από κρατοφμενα και αρκετοί από αυτοφσ 

κάνουν λάκθ (Λεμονίδθσ, 2013). 

Επιπλζον, αν και ζχουν γίνει αρκετζσ προςπάκειεσ να εξθγθκοφν ςτουσ μακθτζσ οι γραπτζσ 

πράξεισ ϊςτε να γίνουν πιο κατανοθτζσ, πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που καταλιγουν ςε 

κατευκυνόμενεσ και δαςκαλοκεντρικζσ μεκόδουσ ςτθ διδαςκαλία τουσ, κακϊσ είναι 

εξαιρετικά δφςκολο να διδαχκοφν με μακθτοκεντρικζσ μεκόδουσ βαςιςμζνεσ ςτθν 

κατανόθςθ και τθν ανακάλυψθ (Λεμονίδθσ, 2013). Ο τρόποσ, λοιπόν, τθσ διδαςκαλίασ τουσ 

αποτελεί άλλο ζνα μειονζκτθμα των γραπτϊν αλγορίκμων, το οποίο επιφζρει αρκετζσ 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτουσ μακθτζσ κατά τθ μάκθςι τουσ. Κάποιεσ από αυτζσ είναι οι εξισ: 

 Οι μακθτζσ επικεντρϊνονται ςτθν προςπάκειά τουσ να κυμοφνται τα βιματα των 

αλγορίκμων αντί να κατανοιςουν τουσ αρικμοφσ (Kamii & Dominick, 1997; 

Λεμονίδθσ,2013). 

 

 Ακόμθ και όταν οι μακθτζσ καταφζρουν να αποςτθκίςουν τα παραπάνω βιματα, οι 

γραπτοί αλγόρικμοι διδάςκονται ςε μεγάλο βακμό χωρίσ εξθγιςεισ και χωρίσ να 

ςχετίηονται με άλλεσ γνϊςεισ αρικμϊν, με αποτζλεςμα να ενκαρρφνουν τθν 

πεποίκθςθ ότι τα μακθματικά είναι ουςιαςτικά αυκαίρετα (Plunkett, 1979).      

 

 Θ επιβολι των τυπικϊν αρικμθτικϊν αλγορίκμων ςτα παιδιά είναι παιδαγωγικά 

επικίνδυνθ, διότι τουσ υποχρεϊνει να εγκαταλείψουν τθ δικι τουσ ςκζψθ (Kamii & 

Dominick, 1997).  

 

Ζνα πολφ κοινό ςφάλμα που μπορεί να κάνουν οι μακθτζσ ςτουσ γραπτοφσ αλγόρικμουσ 

είναι να ξεχάςουν ότι ζχουν χρθςιμοποιιςει το κρατοφμενο ςε μία ςτιλθ και να το 

ξαναπροςκζςουν και ςτθν επόμενθ. Αυτό το ςφάλμα εξθγείται αν ςκεφτεί κανείσ ότι ζνα 

παιδί μπορεί να χρθςιμοποιιςει τα δάχτυλά του για να κυμθκεί τα κρατοφμενα και να 

ξεχάςει να τα λυγίςει πίςω όταν το χρθςιμοποιιςει (Brown & Burton, 1978). Αυτι θ 

διδαςκαλία των προκακοριςμζνων βθμάτων για τον υπολογιςμό επικεντρϊνει τθν προςοχι 

των μακθτϊν ςτθν παρακολοφκθςθ των βθμάτων, παρά ςτθ λογικι των αρικμθτικϊν 

καταςτάςεων. (Burns, 1994). 

Ωςτόςο, ακόμθ και αν οι μακθτζσ καταφζρουν να απομνθμονεφςουν τα βιματα των 

γραπτϊν αλγορίκμων, ζχει παρατθρθκεί πωσ κάνουν πολλά λάκθ με αυτοφσ. Τα λάκθ αυτά 

είναι ςυχνά και ςυςτθματικά, κάτι που αποκαλφπτει τθν ζλλειψθ κατανόθςθσ από τθν 

πλευρά των μακθτϊν και αποδεικνφει πωσ οι γραπτζσ πράξεισ κακιςτοφν δφςκολθ τθν 

απόκτθςθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ (Λεμονίδθσ, 2013). Δεν βοθκοφν πολφ ςτθν 

κατανόθςθ των αρικμϊν και δεν αφομοιϊνονται εφκολα (Plunkett, 1979). Θ διδαχι τουσ  

παρεμβάλλεται ςτθ μάκθςθ των παιδιϊν, δίνοντάσ τουσ τθν αίςκθςθ ότι τα μακθματικά 

είναι μια ςυλλογι μυςτθριωδϊν και ςυχνά μαγικϊν κανόνων και διαδικαςιϊν που πρζπει 

να απομνθμονεφονται και να αςκοφνται (Burns, 1994). Επιπλζον, παρζχει ςτουσ μακθτζσ το 

μινυμα ότι θ ςωςτι απάντθςθ, με ι χωρίσ κατανόθςθ, είναι ο πιο ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ 

μακθματικισ μάκθςθσ (Burns, 1994). 
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Τζλοσ, ενϊ πολλοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν ότι τα παιδιά εφευρίςκουν τισ δικζσ τουσ 

μεκόδουσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, ο ςτόχοσ τουσ παραμζνει να διδάξουν τουσ 

ςυμβατικοφσ αλγορίκμουσ (Kamii & Dominick, 1997). Για πολλοφσ κακθγθτζσ των 

μακθματικϊν, όπωσ και για το ευρφ κοινό, οι τζςςερισ πράξεισ των αρικμϊν είναι οι 

τυποποιθμζνοι γραπτοί αλγόρικμοι και για να διδαχκεί μια πράξθ αρκεί να διδαχκεί θ 

μζκοδοσ του αντίςτοιχου αλγορίκμου και όχι θ αντίςτοιχθ μακθματικι ιδζα (Plunkett, 

1979). Θ Maclellan (2001) επιςθμαίνει ότι οι γραπτοί αλγόρικμοι αποκαρρφνουν τθ ςκζψθ 

των μακθτϊν και τουσ ενκαρρφνουν να εκτελοφν μθχανικά τα διαφορετικά βιματα ενόσ 

υπολογιςμοφ χωρίσ πραγματικά να τα ςκεφτοφν. Ο Reys R. (1984), επίςθσ, ςυμφωνεί πωσ  

αποκαρρφνουν τθ ςκζψθ, γιατί ςυχνά εφαρμόηονται αλγόρικμοι μθχανικά. 

Οι νοεροί αλγόρικμοι. 

Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι όλα τα μακθματικά είναι μια νοερι δραςτθριότθτα και 

ότι το γραπτό ζργο είναι απλϊσ μια διατφπωςθ ςε χαρτί αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ (Harries 

& Spooner, 2013). 

Στθν υπάρχουςα βιβλιογραφία καταγράφονται λίςτεσ με τα αντίςτοιχα κετικά και αρνθτικά 

χαρακτθριςτικά των ςτρατθγικϊν των νοερϊν υπολογιςμϊν (Plunkett, 1979; Burns, 1994; 

Hartnett, 2007; Λεμονίδθσ, 2013) με τουσ περιςςότερουσ ερευνθτζσ να υποςτθρίηουν τθν 

ανάγκθ τθσ ςτροφισ τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ  διδαςκαλίασ 

τουσ.  

Ο Plunkett (1979) παρακζτει τθν παρακάτω λίςτα με τα χαρακτθριςτικά των νοερϊν 

ςτρατθγικϊν, ενϊ τονίηει πωσ ο ςκοπόσ του είναι να τα αναφζρει και όχι να τα αντιςτοιχίςει 

με τα αρνθτικά των γραπτϊν αλγορίκμων. Με βάςθ λοιπόν τον Plunkett (1979), αλλά και 

τον Λεμονίδθ (2013), οι νοερζσ ςτρατθγικζσ: 

 Είναι ςυνικωσ ολιςτικζσ, επειδι λειτουργοφν με ολόκλθρουσ αρικμοφσ και όχι με 

χωριςτά ψθφία δεκάδων και μονάδων. Οι αρικμθτικζσ πράξεισ αποκτοφν 

περιςςότερο νόθμα όταν οι αρικμοί αντιμετωπίηονται ολιςτικά απ’ ότι όταν 

εκτελοφνται κάκετα με ξεχωριςτά ψθφία. 

 

 Δίνουν ςυχνά μια ζγκαιρθ προςζγγιςθ του ςωςτοφ αποτελζςματοσ, επειδι 

ςυνικωσ ξεκινοφν από το αριςτερό ψθφίο. Θ Sowder (1990) επιςθμαίνει πωσ αυτό 

το χαρακτθριςτικό επθρεάηει τθν ανάπτυξθ ικανότθτασ υπολογιςτικισ εκτίμθςθσ. 

 

 Είναι ευζλικτεσ και μποροφν να προςαρμοςτοφν ανάλογα με τουσ αρικμοφσ. 

 

 Είναι μεταβλθτζσ, με τθν ζννοια πωσ οι μακθτζσ δεν υπολογίηουν με τθν ίδια πάντα 

μζκοδο, αλλά διαλζγουν ανάμεςα ςε μία μεγάλθ ποικιλία ςτρατθγικϊν. Μάλιςτα, ο 

μακθτισ κάνει μια οριςμζνθ, αν όχι πάντα πολφ ςυνειδθτι, επιλογι μεκόδου και 

ελζγχει τουσ υπολογιςμοφσ του. 

 

 Απαιτοφν κατανόθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του υπολογιςμοφ. Ζνα παιδί που 

πραγματοποιεί ζναν νοερό υπολογιςμό ςωςτά ςχεδόν ςίγουρα καταλαβαίνει τι 



30 
 

κάνει. Ζνασ μακθτισ που κάνει νοερό υπολογιςμό επιλζγοντασ μια κατάλλθλθ 

μζκοδο και χρθςιμοποιϊντασ αρικμθτικζσ και λειτουργικζσ ιδιότθτεσ ςωςτά 

επιδεικνφει ότι κατανοεί και τουσ αρικμοφσ και τισ αρικμθτικζσ πράξεισ (Sowder, 

1990). Και από τθν άλλθ, θ χριςθ τουσ από τουσ μακθτζσ αναπτφςςει τθν 

κατανόθςι τουσ για τουσ αρικμοφσ. 

 

Σχετικά με το τελευταίο, από τθ μία, θ ευζλικτθ χριςθ νοερϊν ςτρατθγικϊν απαιτεί από 

μόνθ τθσ βακιά αίςκθςθ του αρικμοφ. Από τθν άλλθ, με τθ χριςθ τζτοιων ςτρατθγικϊν, 

ζναντι των γραπτϊν αλγορίκμων, οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να δουλζψουν με τουσ 

αρικμοφσ με ευζλικτουσ τρόπουσ που βελτιϊνουν ακόμθ περιςςότερο τθν αίςκθςθ του 

αρικμοφ. Επομζνωσ, θ ανάγκθ αίςκθςθσ αρικμοφ για τθν αποτελεςματικι χριςθ των 

ςτρατθγικϊν υπολογιςμϊν και θ ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ αρικμοφ με τθ χριςθ τζτοιων 

ςτρατθγικϊν είναι πολφ ςτενά αλλθλζνδετεσ (Hartnett, 2007). 

Ο Plunkett (1979) μαηί με τα παραπάνω κετικά χαρακτθριςτικά των νοερϊν αλγορίκμων, 

δεν παραλείπει να ςυμπλθρϊςει και τα αρνθτικά χαρακτθριςτικά τουσ:  

 Είναι πολφ γριγοροι και ςυχνά δφςκολο να τουσ αντιλθφκείσ. 

 

 Είναι περιοριςμζνοι, υπό τθν ζννοια ότι δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτουσ πιο 

δφςκολουσ υπολογιςμοφσ, όπωσ 269 x 23. Ραρόλα αυτά, είναι κατάλλθλοι για μια 

μεγαλφτερθ ποικιλία προβλθμάτων. 

 

 Δεν ζχουν ςχεδιαςτεί για καταγραφι, αλλά μποροφν φυςικά να καταγραφοφν εάν 

αυτό είναι επικυμθτό. 

 

Διαφορζσ γραπτϊν και νοερϊν αλγορίκμων. 

Από τθν ςφγκριςθ όλων των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν και των δφο τφπων υπολογιςμϊν, 

προκφπτουν κάποιεσ βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςά τουσ. Ο διαφορζσ αυτζσ είναι οι εξισ: 

 Οι γραπτοί υπολογιςμοί λειτουργοφν από δεξιά προσ αριςτερά, βαςίηονται ςτα 

ψθφία και όχι ςε ολόκλθρουσ τουσ αρικμοφσ και  επεξεργάηονται μεμονωμζνα κάκε 

ψθφίο ανεξάρτθτα από τθ κεςιακι του αξία. Αντίκετα, οι νοεροί υπολογιςμοί 

αντιμετωπίηουν τουσ αρικμοφσ με ζναν πιο ολιςτικό τρόπο και λειτουργοφν από 

αριςτερά προσ τα δεξιά. 

 

 Οι γραπτοί υπολογιςμοί λειτουργοφν με τζτοιο τρόπο που το αποτζλεςμα 

παραμζνει κρυφό μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ. Αντίκετα, οι νοεροί 

υπολογιςμοί λειτουργοφν με τζτοιο τρόπο που παρζχουν μια προςζγγιςθ του 

αποτελζςματοσ ιδθ από τθν αρχι τθσ πράξθσ. 

 

 Στουσ γραπτοφσ υπολογιςμοφσ χρθςιμοποιείται πάντα θ ίδια μζκοδοσ, ςε όλα τα 

ιδθ των αρικμϊν (μονοψιφιοι ι πολυψιφιοι, ακζραιοι ι δεκαδικοί). Από τθ μία, 

το γεγονόσ αυτό τουσ κακιςτά αποτελεςματικοφσ και αξιόπιςτουσ για τουσ μακθτζσ. 
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Από τθν άλλθ, τουσ κακιςτά άκαμπτουσ και κουραςτικοφσ για τουσ μακθτζσ, οι 

οποίοι ςυχνά οδθγοφνται ςε λάκθ. Αντίκετα, οι νοεροί υπολογιςμοί παρζχουν 

ςτουσ μακθτζσ μία ποικιλία αρκετϊν ςτρατθγικϊν, τισ οποίεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν με ευζλικτο τρόπο αναλόγωσ το είδοσ τθσ πράξθσ ι το είδοσ των 

αρικμϊν. 

 

 Οφτε θ μάκθςθ των γραπτϊν υπολογιςμϊν βαςίηεται ςτθν κατανόθςθ των 

αρικμϊν, οφτε και θ χριςθ τουσ βοθκάει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τουσ 

αρικμοφσ και τισ πράξεισ τουσ. Αντίκετα, θ χριςθ νοερϊν ςτρατθγικϊν απαιτεί 

βακιά αίςκθςθ του αρικμοφ, ενϊ παράλλθλα με τθ χριςθ τζτοιων ςτρατθγικϊν οι 

μακθτζσ βελτιϊνουν ακόμθ περιςςότερο τθν αίςκθςθ του αρικμοφ. Ο Hartnett 

(2007) ςυμπλθρϊνει πωσ οι ςτρατθγικζσ νοεροφ υπολογιςμοφ διαφζρουν από τουσ 

γραπτοφσ αλγορίκμουσ ςτο ότι απαιτοφν κάτι περιςςότερο από τθν εφαρμογι 

μνιμθσ. Θ βαςικι διαφορά είναι ότι απαιτοφν εφαρμογι μιασ βακφτερθσ γνϊςθσ 

για το πϊσ λειτουργοφν οι αρικμοί (Hartnett, 2007). 

 

 Οι γραπτοί υπολογιςμοί είναι γραπτοί, κι αυτό επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να 

εντοπίςουν τα λάκθ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τον Reys R. (1984), οι μακθτζσ που 

εφαρμόηουν γραπτοφσ αλγορίκμουσ τυπικά δεςμεφονται με απάντθςθ ςτθν οποία 

δεν γίνεται εμφανζσ εάν οι μακθτζσ γνωρίηουν τα μακθματικά πρότυπα που 

υπάρχουν. Αντίκετα, ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ ζνασ εκπαιδευτικόσ εφκολα 

διακρίνει τισ μακθματικζσ γνϊςεισ πάνω ςτισ οποίεσ δουλεφει ζνασ μακθτισ. 

 

Θ μελζτθ των διαφορϊν των δφο τφπων αλγορίκμων, δεν οδθγεί ςχεδόν κανζναν ερευνθτι 

ςτο ςυμπζραςμα ότι οι γραπτοί πρζπει να καταργθκοφν οριςτικά από τθ διδαςκαλία. Ο 

ςυνδυαςμόσ των νοερϊν με τουσ γραπτοφσ αλγόρικμουσ φαίνεται μία ικανοποιθτικι λφςθ.  

Ο Willis (1992), για παράδειγμα, πρότεινε ότι ο νοερόσ υπολογιςμόσ κα πρζπει να είναι θ 

κφρια μορφι υπολογιςμοφ, με τουσ γραπτοφσ υπολογιςμοφσ να χρθςιμεφουν ωσ 

υποςτιριξθ μνιμθσ. Υπάρχουν δφο όψεισ ςτον ςυνδυαςμό νοερϊν με τουσ γραπτοφσ 

υπολογιςμοφσ. Θ πρϊτθ είναι να κεωρθκεί μία εξελικτικι ςχζςθ- ζνασ αποτελεςματικόσ 

τρόποσ να γράψεισ ςτο χαρτί αυτά που ςυμβαίνουν ςτο κεφάλι. Θ δεφτερθ είναι μία ςχζςθ 

εναλλαγισ- μία ςυνεχισ εναλλαγι των δφο τρόπων με βάςθ κάκε φορά ποιοσ είναι ο πιο 

αποτελεςματικόσ (Harries & Spooner, 2013).  

Τζλοσ, είναι πολφ ςθμαντικό να αναφερκεί μία βαςικι παρατιρθςθ πολλϊν ερευνθτϊν που 

μελζτθςαν και τουσ γραπτοφσ και τουσ νοεροφσ αλγόρικμουσ των μακθτϊν. Με βάςθ όλα 

τα παραπάνω, οι ερευνθτζσ προτείνουν να ςταματιςει θ τυπικι διδαςκαλία των 

αλγορίκμων (είτε γραπτϊν είτε νοερϊν) και αντ' αυτοφ να ενκαρρφνουμε τα παιδιά να 

βρουν νζουσ δικοφσ τουσ τρόπουσ  για τουσ υπολογιςμοφσ μεταξφ αρικμϊν. Πταν τα παιδιά 

ςκζφτονται με τουσ δικοφσ τουσ τρόπουσ, γίνονται πιο ςίγουροι για τθ μακθματικι τουσ 

ικανότθτα και ςυνεχίηουν να καταςκευάηουν όλο και υψθλότερα επίπεδα ςκζψθσ που 

ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθ δικι τουσ γνϊςθ (Kamii & Dominick,1997). 

 



32 
 

2.2.3.  Θ Αίςκθςθ του Αρικμοφ. 

Θ ζννοια τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ αναφζρεται ςτθν κατανόθςθ των αρικμϊν και των 

αρικμθτικϊν πράξεων ενόσ ατόμου και ςτθν ικανότθτα του να χρθςιμοποιεί αυτι τθν 

κατανόθςθ με ευζλικτο τρόπο για να παίρνει μακθματικζσ αποφάςεισ και να αναπτφςςει 

αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ για τθ διαχείριςθ αρικμθτικϊν καταςτάςεων (McIntosh, Reys 

& Reys, 1992; Reys & Yang, 1998). Αντικατοπτρίηει τθν τάςθ και τθν ικανότθτα κάποιου να 

χρθςιμοποιεί τουσ αρικμοφσ και τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ ωσ μζςο επικοινωνίασ, 

επεξεργαςίασ και ερμθνείασ των πλθροφοριϊν. Κάτι τζτοιο οδθγεί ςε μια προςδοκία ότι οι 

αρικμοί είναι χριςιμοι και ότι τα μακθματικά ζχουν μια βζβαιθ κανονικότθτα (McIntosh, 

Reys & Reys, 1992). 

Στα προθγοφμενα κεφάλαια, φαίνεται πωσ θ νοερι εργαςία βοθκά ςτθν καλφτερθ και 

βακφτερθ κατανόθςθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ. Επομζνωσ, οι νοεροί υπολογιςμοί 

ςυνδζονται άμεςα με τθν αίςκθςθ του αρικμοφ. Ρεριςςότερο κα λζγαμε, όμωσ, πωσ  οι 

νοεροί υπολογιςμοί είναι ζνα υποςφνολο τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ, κακϊσ ςφμφωνα με 

τουσ Kalchman, Moss & Case (2001), εμπεριζχονται ςε αυτι. Ριο ςυγκεκριμζνα οι ίδιοι 

(2001, ςελ.2) αναφζρουν πωσ τα χαρακτθριςτικά τθσ καλισ αίςκθςθσ του αρικμοφ 

περιλαμβάνουν: 

 Ευχζρεια ςτθν εκτίμθςθ και τθν κρίςθ των μεγεκϊν. 

 Λκανότθτα αναγνϊριςθσ παράλογων αποτελεςμάτων. 

 Ευελιξία ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ. 

 Λκανότθτα κίνθςθσ μεταξφ διαφορετικϊν αναπαραςτάςεων και χριςθ τθσ πιο 

κατάλλθλθσ αναπαράςταςθσ. 

Στα παραπάνω χαρακτθριςτικι οι Reys & Yang (1998) προςκζτουν: 

 τθν επιλογι και τθ χριςθ ςθμείων αναφοράσ,  

 τθν κατανόθςθ των ςχετικϊν επιδράςεων των πράξεων ςτουσ αρικμοφσ και  

 τθν ικανότθτα αποςφνκεςθσ και αναςφςταςθσ των αρικμϊν. 

Ο Berch (2005) μελζτθςε τθ ςχετικι βιβλιογραφία και παρακζτει μία λίςτα με τα 

χαρακτθριςτικά τθσ καλισ αίςκθςθσ του αρικμοφ, θ οποία γιϋ αυτόν αποτελεί επίγνωςθ, 

διαίςκθςθ, αναγνϊριςθ, γνϊςθ, ικανότθτα, επιδεξιότθτα, επικυμία, αίςκθςθ, προςδοκία, 

διαδικαςία ι εννοιολογικι δομι. Στα παραπάνω χαρακτθριςτικά ςυμπλθρϊνει: 

 Τισ ςτοιχειϊδεισ ικανότθτεσ ι διαιςκιςεισ ςχετικά με τουσ αρικμοφσ και τθν 

αρικμθτικι. 

 Τθν ικανότθτα ςφγκριςθσ αρικμθτικϊν μεγεκϊν. 

 Τθν ικανότθτα ανάπτυξθσ χριςιμων ςτρατθγικϊν για τθν επίλυςθ ςφνκετων 

προβλθμάτων. 

 Τθν ικανότθτα χριςθσ των ςχζςεων μεταξφ αρικμθτικϊν πράξεων για τθν 

κατανόθςθ του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ. 

 Τθν επικυμία να κατανοιςει κανείσ τισ αρικμθτικζσ καταςτάςεισ αναηθτϊντασ 

δεςμοφσ μεταξφ των νζων πλθροφοριϊν και των γνϊςεων που ζχουν αποκτθκεί 

προθγουμζνωσ. 
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 Τθν ικανότθτα κάποιου να κατανοιςει τουσ αρικμοφσ ςαν αναφορζσ για να 

μετριςουν τα πράγματα ςτον πραγματικό κόςμο. 

 Τθν ικανότθτα να κινείται άψογα μεταξφ του πραγματικοφ κόςμου των ποςοτιτων 

και του μακθματικοφ κόςμου των αρικμϊν και των αρικμθτικϊν εκφράςεων. 

 

Ακόμθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του Berch (2005), θ αίςκθςθ του αρικμοφ είναι ζνα καλά 

οργανωμζνο εννοιολογικό δίκτυο που επιτρζπει ςε ζνα άτομο να ςυςχετίςει τον αρικμό με 

τθν πράξθ, μια εννοιολογικι δομι που βαςίηεται ςε πολλοφσ δεςμοφσ μεταξφ των 

μακθματικϊν ςχζςεων, των μακθματικϊν αρχϊν και των μακθματικϊν διαδικαςιϊν. 

Το Εκνικό Συμβοφλιο των Κακθγθτϊν των Μακθματικϊν (NCTM, 2000, ςελ. 32) ςθμειϊνει 

ότι θ αίςκθςθ του αρικμοφ είναι μια από τισ κεμελιϊδεισ ιδζεσ ςτα μακθματικά, με βάςθ 

τθν οποία οι μακθτζσ κατανοοφν τουσ αρικμοφσ, τουσ τρόπουσ μετακίνθςθσ μεταξφ των 

αναπαραςτάςεων των αρικμϊν, τισ ςχζςεισ μεταξφ των αρικμϊν και το αρικμθτικό 

ςφςτθμα. Ακόμθ, κατανοοφν τθ ςθμαςία των πράξεων και πϊσ ςυνδζονται θ μία με τθν 

άλλθ και υπολογίηουν με ευχζρεια και κάνουν εφλογεσ εκτιμιςεισ. 

Σφμφωνα με τον Berch (2005), υπάρχει μία ςχετικι διαφωνία ςτθ βιβλιογραφία. Υπάρχει θ 

άποψθ πωσ θ αίςκθςθ του αρικμοφ είναι μία μθ λεκτικι, ζμφυτθ ικανότθτα να 

επεξεργάηεται κανείσ τα αρικμθτικά ςτοιχεία. Από τθν άλλθ υπάρχει θ άποψθ πωσ θ 

αίςκθςθ του αρικμοφ δεν είναι μία εγγενισ διαδικαςία, αλλά μία διαδικαςία που 

αναπτφςςεται και ωριμάηει με εμπειρία και γνϊςθ.  

Ππωσ λζει ο ίδιοσ, οι περιςςότεροι κεωρθτικοί φαίνεται να ςυμφωνοφν ότι θ αίςκθςθ του 

αρικμοφ ζχει μία μακρά εξελικτικι ιςτορία και ζνα εξειδικευμζνο πνευματικό υπόςτρωμα 

και ότι αυτι δεν μπορεί να κεωρθκεί μια ςτακερι ι αμετάβλθτθ οντότθτα. Ππωσ 

αναφζρεται και ςε προθγοφμενα κεφάλαια θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τουσ νοεροφσ 

υπολογιςμοφσ φαίνεται να αποτελεί ζναν από τουσ τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ αίςκθςθσ του 

αρικμοφ και το αντίςτροφο. 

Με βάςθ τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία, θ εξάςκθςθ με τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ 

ςίγουρα επθρεάηεται αλλά και επθρεάηει τθν αίςκθςθ του αρικμοφ ενόσ ατόμου (Reys, R., 

1984; Reys, Β., 1985; McIntosh, Reys & Reys, 1992; Reys and Barger, 1994; Reys & Yang, 

1998; Kalchman, Moss & Case, 2001; Yea-Ling Tsao, 2004;  Berch, 2005). 

Σφμφωνα με τουσ McIntosh, Reys & Reys (1992), θ αίςκθςθ του αρικμοφ είναι ςθμαντικι 

όταν ο μακθτισ επιλζγει, αναπτφςςει και χρθςιμοποιεί υπολογιςτικζσ μεκόδουσ ςτουσ 

νοεροφσ υπολογιςμοφσ. Για τθν εφεφρεςθ και τθν εφαρμογι ενόσ αλγορίκμου είναι 

απαραίτθτθ θ ευχζρεια με πτυχζσ του αρικμοφ όπωσ θ αποςφνκεςθ, θ αναςφςταςθ και θ 

κατανόθςθ των ιδιοτιτων του αρικμοφ. 

Θ Reys, Β. (1985) υπογραμμίηει ότι «ο νοερόσ υπολογιςμόσ προάγει τθν κατανόθςθ του 

δεκαδικοφ ςυςτιματοσ και των ιδιοτιτων των βαςικϊν αρικμϊν» (ςελ. 45-46 ) και 

«καλλιεργεί τθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ» (ςελ. 46). 

Ο Reys, R. (1984) πιςτεφει ότι ο νοθτικόσ υπολογιςμόσ «προάγει τθν καλφτερθ κατανόθςθ 

τθσ δομισ του αρικμοφ και των ιδιοτιτων του» και «προάγει τθ δθμιουργικι και ανεξάρτθτθ 
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ςκζψθ και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν ζξυπνουσ τρόπουσ χειριςμοφ 

αρικμϊν» (ςελ.549). Αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τουσ Reys and Barger (1994), ο νοερόσ 

υπολογιςμόσ βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ αρικμϊν, διότι κάνει τουσ ςπουδαςτζσ να 

ςκζφτονται (Reys and Barger, 1994). 

Ακόμθ, μερικά ερευνθτικά ςτοιχεία αποκαλφπτουν ότι θ ικανότθτα ςτουσ νοεροφσ 

υπολογιςμοφσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν ευζλικτθ χριςθ αρικμϊν (Yea-Ling Tsao, 

2004). Από τθ μία θ αίςκθςθ του αρικμοφ είναι προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ευελιξίασ και από τθν άλλθ, θ ευελιξία ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ αποτελεί ςυςτατικό 

για τθν αίςκθςθ του αρικμοφ (Yea-Ling Tsao, 2004). 

Ρριν ολοκλθρωκεί το κεφάλαιο που αναφζρεται ςτθν αίςκθςθ του αρικμοφ, είναι 

ςθμαντικό να αναφερκεί κάτι τελευταίο. Ππωσ και ςε πολλά άλλα κζματα που ςχετίηονται 

με τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ, ζτςι και ςτθν αίςκθςθ του αρικμοφ, φαίνεται θ 

παραδοςιακι διδαςκαλία να ςτζκεται ςυχνά εμπόδιο ςτθν ανάπτυξι τθσ. Θ απόκτθςθ 

αρικμθτικισ αίςκθςθσ είναι μια βακμιαία, εξελικτικι διαδικαςία, που αρχίηει πολφ πριν 

ξεκινιςει θ επίςθμθ διδαςκαλία. Από πολφ μικροί οι μακθτζσ ςκζφτονται τουσ αρικμοφσ 

και προςπακοφν να τουσ κατανοιςουν. Ωςτόςο, το γεγονόσ πωσ κάποιοσ μεγαλϊνει 

θλικιακά δεν εξαςφαλίηει αναγκαςτικά τθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ αρικμϊν (McIntosh, 

Reys & Reys, 1992). 

Για παράδειγμα, αν και πολλά μικρά παιδιά εμφανίηουν δθμιουργικζσ και μερικζσ φορζσ 

αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ για τισ πράξεισ με τουσ αρικμοφσ, θ ζμφαςθ ςε τυπικοφσ 

αλγόρικμουσ μπορεί ςτθν πραγματικότθτα να αποτρζψει τθ χριςθ ανεπίςθμων μεκόδων. 

Ζτςι, κακϊσ θ γνϊςθ των μακθματικϊν επεκτείνεται, το φάςμα των ςτρατθγικϊν τουσ 

μπορεί να περιοριςτεί.  Οι παραδοςιακοί αλγόρικμοι χαρτιοφ / μολυβιοφ ςυχνά γίνονται οι 

πιο αγαπθτοί μζκοδοι για οριςμζνουσ μακθτζσ, κακϊσ μποροφν να εκτελεςτοφν χωρίσ να 

χρειάηεται να ςκεφτοφν. Ακόμθ κι αν κάποιοσ μακθτισ παρουςιάηει υψθλι ικανότθτα ςτον 

γραπτό υπολογιςμό, θ απόδοςι του δε ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από τθν καλι αίςκθςθ 

του αρικμοφ (McIntosh et al., 1992; Reys & Yang, 1998). 

 

2.2.4.  Θ Ευελιξία και οι Ραράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. 

Οριςμόσ τθσ ευελιξίασ. 

Στθ ςχετικι βιβλιογραφία οριςμζνοι ερευνθτζσ χρθςιμοποιοφν τον όρο ευελιξία (flexibility) 

(Threlfall, 2000; Threlfall, 2002; Threlfall, 2009; Torbeyns, Ghesquière & Verschaffel, 2009) 

και άλλοι που χρθςιμοποιοφν τον όρο προςαρμοςτικότθτα (adaptivity) (Siegler & Lemaire, 

1997). Επιπλζον, οριςμζνοι ερευνθτζσ κεωροφν τουσ δφο όρουσ ςυνϊνυμουσ και τουσ 

χρθςιμοποιοφν παράλλθλα (Verschaffel, Torbeyns, Smedt, Luwel & Van Dooren, 2007; 

Verschaffel, Luwel, Torbeyns & Van Dooren, 2009). 

Σφμφωνα με τον Λεμονίδθ (2013), αυτοί που διαχωρίηουν τουσ δφο όρουσ αποδίδουν ςτθν 

ευελιξία τθ ςθμαςία «τθσ ικανότθτασ του ατόμου να κινείται μεταξφ των διαφορετικϊν 

ςτρατθγικϊν και να τισ εναλλάςςει» (ςελ. 57). Ενϊ ςτθν προςαρμοςτικότθτα αποδίδουν τθ 

ςθμαςία «τθσ ικανότθτασ του ατόμου να χρθςιμοποιεί τθν πιο κατάλλθλθ ςτρατθγικι που 
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γνωρίηει, με γνϊμονα τθ γριγορθ και ςωςτι απάντθςθ» (ςελ. 57). Ππωσ ςθμειϊνει ο ίδιοσ, 

ο διπλόσ όροσ ευελιξία/προςαρμοςτικότθτα αφορά τθ χριςθ πολλαπλϊν ςτρατθγικϊν για 

τθν ευελιξία και κατάλλθλων ςτρατθγικϊν για τθν προςαρμοςτικότθτα. 

Οι Verschaffel, Torbeyns, Smedt, Luwel & Van Dooren (2007), οι οποίοι κεωροφν και τουσ 

δφο όρουσ ταυτόςθμουσ και τουσ χρθςιμοποιοφν παράλλθλα, ςτθν ζρευνά τουσ 

αναφζρουν: «με τον όρο προςαρμοςτικι (άρα και ευζλικτθ) επιλογι μιασ ςτρατθγικισ 

εννοοφμε τθ ςυνειδθτι ι αςυνείδθτθ επιλογι και χριςθ τθσ πλζον κατάλλθλθσ  ςτρατθγικισ 

λφςθσ ςε μία δεδομζνθ μακθματικι κατάςταςθ ι πρόβλθμα, για ζνα δεδομζνο άτομο, ςε 

ζνα δεδομζνο κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο» (ςελ. 19). 

Ρλζον, δθλαδι, ο προςδιοριςμόσ τθσ ευελιξίασ δεν ζχει μείνει απλϊσ ςτθν ικανότθτα του 

κάκε μακθτι να διακζτει και να εναλλάςςει απλϊσ πολλζσ ςτρατθγικζσ (Λεμονίδθσ, 2013). 

Για παράδειγμα, ο Λεμονίδθσ (2013) αναφζρει πωσ θ ςυνεχισ χριςθ μίασ μόνο ςτρατθγικισ 

ςε όλα τα προβλιματα μπορεί κάποιεσ φορζσ να αποτελεί πιο ευζλικτο τρόπο από τθν 

ςυνεχι εναλλαγι ςτρατθγικϊν. Αν και θ γνϊςθ πολλϊν ςτρατθγικϊν αποτελεί τθ βάςθ για 

τθν ανάπτυξθ τθσ ευελιξίασ, το να γνωρίηει κανείσ πολλζσ ςτρατθγικζσ δε ςθμαίνει από 

μόνο του τθν φπαρξθ τθσ ευελιξίασ (Λεμονίδθσ, 2013). Χρειάηεται, όπωσ αναφζρεται και 

παραπάνω, να τισ διαλζγει ςυνειδθτά και να τισ χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά.  

Ο προςδιοριςμόσ τθσ ευελιξίασ, λοιπόν, ςχετίηεται με τισ ςτρατθγικζσ που επιλζγει και 

χρθςιμοποιεί κάκε φορά ζνασ μακθτισ για να υπολογίςει νοερά. Οι Verschaffel, Luwel, 

Torbeyns & Van Dooren (2009) καταγράφουν τρία είδθ μεταβλθτϊν που μπορεί να 

επθρεάςουν τθν ευζλικτθ επιλογι και εφαρμογι μιασ ςτρατθγικισ από τον μακθτι: 

 Οι μεταβλθτζσ τθσ κατάςταςθσ ι αλλιϊσ τα χαρακτθριςτικά του προβλιματοσ, 

δθλαδι οι ίδιοι οι αρικμοί ενόσ προβλιματοσ. 

 

 Οι μεταβλθτζσ του υποκειμζνου ι αλλιϊσ θ ταχφτθτα και θ αποτελεςματικότθτα, 

δθλαδι θ ταχφτθτα και θ ακρίβεια που ο κάκε μακθτισ κα εκτελζςει μία 

ςτρατθγικι, με δεδομζνο τισ προςωπικζσ του γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν 

εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ. 

 

 Οι μεταβλθτζσ του πλαιςίου, δθλαδι αυτζσ που αφοροφν το κοινωνικο-πολιτιςμικό 

πλαίςιο. 

 

Οι μεταβλθτζσ τθσ κατάςταςθσ ι αλλιϊσ τα χαρακτθριςτικά του προβλιματοσ. 

 

Σχετικά με τισ μεταβλθτζσ τθσ κατάςταςθσ (τα χαρακτθριςτικά του προβλιματοσ), πολλοί 

ερευνθτζσ ςυμφωνοφν πωσ τα αρικμθτικά χαρακτθριςτικά των προβλθμάτων μποροφν να 

επθρεάςουν τθν επιλογι τθσ ςτρατθγικισ από τουσ μακθτζσ (Thompson, 1999; Blöte, Klein 

& Beishuizen, 2000; Threlfall, 2002; Heirdsfield και Cooper, 2004b; Threlfall, 2009). 

Για παράδειγμα,  οι Blöte, Klein & Beishuizen (2000) αναφζρουν πωσ ο ευκολότεροσ τρόποσ 

για να λυκεί ζνα πρόβλθμα, όπωσ το 72-19, είναι να αφαιρεκεί πρϊτα το 20 και ςτθ 

ςυνζχεια να προςτεκεί το 1 (δθλαδι με τθ ςτρατθγικι τθσ αντιςτάκμιςθσ N10C). Ο 
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Λεμονίδθσ (2013) αναφζρει πωσ επειδι οι μονάδεσ τθσ πράξθσ 37-24 μποροφν να 

αφαιρεκοφν εφκολα, οι μακθτζσ μποροφν να αφαιρζςουν τισ 20 από τισ 30 δεκάδεσ και ςτθ 

ςυνζχεια τισ 4 από τισ 7 μονάδεσ (δθλαδι να χρθςιμοποιιςουν τθ ςτρατθγικι του 

διαχωριςμοφ 1010). Ο ίδιοσ αναφζρει πωσ επειδι ςτθν πράξθ 32-28 ο μειωτζοσ και ο 

αφαιρετζοσ είναι δφο αρικμοί πολφ κοντά μεταξφ τουσ, οι μακθτζσ μποροφν ζχοντασ ςτο 

μυαλό τουσ το 28 να προςκζςουν 2 και να φτάςουν ςτο 30, ζπειτα να προςκζςουν άλλα 

δφο και να φτάςουν ςτο 32, ϊςτε τελικά να απαντιςουν 4 (δθλαδι, να χρθςιμοποιιςουν τθ 

ςτρατθγικι «Ρζραςμα από το 10» με πρόςκεςθ). Οι ςτρατθγικζσ που αναφζρονται ςτα 

παραπάνω παραδείγματα κα αναλυκοφν εκτενϊσ παρακάτω. 

Θ ευελιξία ςτον νοερό υπολογιςμό ορίςτθκε από τουσ Heirdsfield και Cooper (2004b) ωσ θ 

χριςθ αποδοτικϊν νοερϊν ςτρατθγικϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςυνδυαςμοφσ των 

εκάςτοτε αρικμϊν. Ο Thompson (1999) αναφζρει ότι «τα παιδία, με δεδομζνθ μία ςυλλογι 

από αρικμοφσ για να εργαςτοφν, κα επιλζξουν τθν ςτρατθγικι που είναι θ πιο κατάλλθλθ 

για τουσ ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ» (ςελ. 2). Θ ευελιξία κεωρείται από τον Threlfall (2002) 

ότι απορρζει από μια ορκολογικι επιλογι μεταξφ ςτρατθγικϊν νοερϊν υπολογιςμϊν, με 

βάςθ τα χαρακτθριςτικά ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ. Ο ίδιοσ, (2009), αναφζρει πωσ 

το είδοσ τθσ ευελιξίασ που φαίνεται να ζχει περιςςότερθ ςθμαςία ςτθν εκπαίδευςθ των 

μακθματικϊν είναι θ ευελιξία που ςχετίηεται με τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε άςκθςθσ. 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ ευελιξίασ ενόσ μακθτι με βάςθ τισ ςτρατθγικζσ που επιλζγει ςε ςχζςθ 

με τα χαρακτθριςτικά τθσ άςκθςθσ είναι ςίγουρα πιο ςφνκετοσ από τον προςδιοριςμό τθσ 

με βάςθ τθν ποικιλία των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιεί. Ωςτόςο, ο προςδιοριςμόσ τθσ με 

βάςθ μόνο τα χαρακτθριςτικά τθσ κατάςταςθσ παραμζνει ακόμθ προβλθματικόσ και 

ελλιπισ (Λεμονίδθσ, 2013). Ο Threlfall (2009) προςκζτει ότι επιλογι ςτρατθγικισ είναι 

δφςκολο να βαςίηεται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ άςκθςθσ γιατί υπάρχουν υπερβολικά πολλζσ 

πικανζσ ςτρατθγικζσ υπολογιςμοφ που βαςίηονται ςτθ λογικι, που πρζπει να λθφκοφν 

υπόψθ κατά τθν επιλογι. Επιπλζον, όπωσ λζει ο ίδιοσ, δεν υπάρχει μια αξιόπιςτθ βάςθ από 

τθν πλευρά των ερευνθτϊν για τθν ορκι επιλογι μεταξφ τουσ βαςιςμζνθ ςτα 

χαρακτθριςτικά των αρικμϊν μιασ άςκθςθσ. 

Οι μεταβλθτζσ του υποκειμζνου ι αλλιϊσ θ ταχφτθτα και θ αποτελεςματικότθτα. 

 Ζτςι, θ ζρευνα ςτράφθκε ςτθ μελζτθ μίασ δεφτερθσ ομάδασ παραγόντων που επθρεάηουν 

τθν ευελιξία, εξετάηοντασ τισ μεταβλθτζσ του υποκειμζνου (ταχφτθτα και 

αποτελεςματικότθτα). Εδϊ θ ευελιξία εξετάηεται με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του 

υποκειμζνου, όπωσ θ γνϊςθ, θ εμπειρία και θ αποτελεςματικότθτά του κατά τθν εκτζλεςθ 

των διάφορων ςτρατθγικϊν του ρεπερτορίου του (Λεμονίδθσ, 2013). 

Σφμφωνα με τουσ Shrager & Siegler (1998) και το μοντζλο τουσ SCADS (Strategy Choice and 

Discovery Simulation, δθλαδι Επιλογι Στρατθγικισ και Ρροςομοίωςθσ Ανακάλυψθσ), οι 

μακθτζσ διακζτουν ζνα ρεπερτόριο ςτρατθγικϊν, το οποίο γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν 

κάκε φορά που επιλφουν ζνα ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα μία ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. Οι 

ςτρατθγικζσ αυτζσ ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ κακϊσ οι μακθτζσ μεγαλϊνουν και 

αποκτοφν περιςςότερθ εμπειρία. Θ χριςθ κάποιασ ςτρατθγικισ μπορεί να γίνει πιο ςυχνι ι 

λιγότερο ςυχνι, νζεσ ςτρατθγικζσ μπορεί να ανακαλυφκοφν και παλιζσ μπορεί να πάψουν 

να χρθςιμοποιοφνται. 
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Οι Lemaire & Siegler (1995) διακρίνουν τζςςερισ παραμζτρουσ ςτρατθγικισ ικανότθτασ, 

όπου κάκε μία από αυτζσ μπορεί να επιφζρει βελτίωςθ ςτθν ευελιξία ενόσ μακθτι: 

 

 Θ πρϊτθ παράμετροσ, το ρεπερτόριο, αναφζρεται ςτουσ τφπουσ διαφορετικϊν 

ςτρατθγικϊν που διακζτει ο μακθτισ για τθν επίλυςθ μιασ ςειράσ προβλθμάτων. 

 

 Θ δεφτερθ παράμετροσ, θ ςυχνότθτα, αναφζρεται ςτθ ςυχνότθτα με τθν οποία ο 

μακθτισ χρθςιμοποιεί τθν κάκε ςτρατθγικι.  

 

 Θ ακρίβεια και θ ταχφτθτα εκτζλεςθσ τθσ ςτρατθγικισ αποτελοφν τθν τρίτθ 

παράμετρο, αυτι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 

 

 Θ τζταρτθ παράμετροσ, θ επιλογι, αναφζρεται ςτθν προςαρμοςτικι ςτρατθγικι 

επιλογι που κάνει ο μακθτισ, λαμβάνοντασ υπόψιν τα χαρακτθριςτικά τθσ 

απόδοςισ τθσ. Κατά τθ διαδικαςία, δθλαδι, επιλογισ ςτρατθγικισ ο μακθτισ 

επιλζγει τθ ςτρατθγικι που οδθγεί πιο γριγορα ςε μια ακριβι απάντθςθ. 

 

Σφμφωνα με τουσ Bjorklund, Douglas & Cowan (1997), θ διαφορά θλικίασ επθρεάηει το 

πλικοσ των ςτρατθγικϊν που διακζτουν οι μακθτζσ (πρϊτθ παράμετροσ). Ππωσ 

αναφζρουν οι Blöte, Klein & Beishuizen (2000), θ μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με μια 

ςτρατθγικι, ίςωσ λόγω τθσ ζμφαςθσ που δίνεται ςε αυτι ςτθ διδαςκαλία, είναι ζνασ  

παράγοντασ που μπορεί να οδθγιςει τουσ μακθτζσ να τθ χρθςιμοποιοφν αρκετά ςυχνά 

(δεφτερθ παράμετροσ). Οι Heirdsfield & Cooper (2004a) ςτθν ζρευνά τουσ χαρακτιριςαν 

ευζλικτουσ τουσ μακθτζσ που χρθςιμοποίθςαν αποτελεςματικά τισ ςτρατθγικζσ και 

άκαμπτουσ τουσ μακθτζσ που δε διζκεταν αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ (τρίτθ 

παράμετροσ). Ενϊ, ςφμφωνα με τουσ Bjorklund, Douglas & Cowan (1997), θ διαφορά 

θλικίασ επθρεάηει και τθν αποτελεςματικότθτα με τθν οποία οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τισ 

ςτρατθγικζσ.  

Ο Threlfall (2009) αναφζρει πωσ το κυρίαρχο μοντζλο ςτρατθγικισ ευελιξίασ ςτθ 

βιβλιογραφία είναι αυτό τθσ επιλογισ τθσ ςτρατθγικισ (τζταρτθ παράμετροσ), δθλαδι ποια 

ςτρατθγικι χρθςιμοποιείται για να ολοκλθρωκεί ζνασ υπολογιςμόσ ανάμεςα από 

εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ που υπάρχουν ςτο μυαλό πριν από τθ χριςθ. Ωςτόςο, αυτι θ 

επιλογι από μόνθ τθσ δε ςυνεπάγεται ευελιξία, κακϊσ, όπωσ οι Torbeyns et al. (2005) 

παρατθροφν, πολλοί μακθτζσ κάνουν μια επιλογι ςτρατθγικισ επειδι ακολουκοφν ζναν 

κανόνα επιλογισ ςτρατθγικισ που ζχουν διδαχκεί. 

Σφμφωνα με τουσ Heirdsfield & Cooper (2002; 2004a), θ επιλογι ςτρατθγικισ που κα κάνει 

ο μακθτισ επθρεάηεται από: 

 Τον γνωςτικό του τομζα τθσ αίςκθςθσ του αρικμοφ (ιδιαίτερα αρικμθτικά 

γεγονότα, υπολογιςτικι εκτίμθςθ, αρίκμθςθ και επίδραςθ τθσ πράξθσ ςτον 

αρικμό). 

 

  Τισ μεταγνωςτικζσ του διαδικαςίεσ, όπωσ  τισ μεταγνωςτικζσ του γνϊςεισ (γνϊςθ 

τθσ ίδιασ ςου τθσ ςκζψθσ), τισ μεταγνωςτικζσ του πεποικιςεισ  (αντίλθψθ των 
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δικϊν τουσ ικανοτιτων) και τισ μεταγνωςτικζσ του ςτρατθγικζσ (οργάνωςθ, 

παρακολοφκθςθ, ρφκμιςθ και αξιολόγθςι τουσ). 

 

 Τα διάφορα ςυναιςκθματικά του ηθτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

προςωπικϊν πεποικιςεων, αποδόςεων ι τθσ προςωπικισ αυτοεκτίμθςθσ.  

 

Ο Mclellan (2001) ςυμφωνεί πωσ για τον νοερό υπολογιςμό το παιδί χρειάηεται γνϊςθ 

αρικμθτικϊν ςχζςεων, επιδεξιότθτα με βαςικά αρικμθτικά  γεγονότα, κατανόθςθ των 

αρικμθτικϊν πράξεων, ικανότθτα ςφγκριςθσ αρικμϊν και κατανόθςθ τθσ κεςιακισ αξίασ 

ςτο δεκαδικό ςφςτθμα. Στθν απαραίτθτθ γνϊςθ και κατανόθςθ των ιδιοτιτων του αρικμοφ 

και των πράξεων ςυμφωνοφν αρκετοί ακόμθ ερευνθτζσ (Kamii, Lewis, & Jones, 1991; 

Heirdsfield, 1996).  

Για το παράδειγμα των Blöte, Klein & Beishuizen (2000) που αναφζρεται παραπάνω, όπου 

οι μακθτζσ μποροφν να λφςουν τθν αφαίρεςθ 72-19 με τθ χριςθ τθσ ςτρατθγικισ N10C, οι 

ίδιοι τονίηουν πωσ προκειμζνου να επιλεγεί αυτι θ ςτρατθγικι για το ςυγκεκριμζνο 

πρόβλθμα, ο μακθτισ χρειάηεται μια ςαφι κατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν των δφο 

αρικμϊν και τθσ πράξθσ μεταξφ τουσ, δθλαδι ότι το 19 είναι κοντά ςτο  20, ότι θ αφαίρεςθ 

του 20 είναι ευκολότερθ από τθν αφαίρεςθ του 19 και ότι μετά τθν αφαίρεςθ του 20 κα 

πρζπει να προςτεκεί το 1. 

Ωςτόςο, θ βιβλιογραφία ςχετικά με τθ ςτρατθγικι ςυμπεριφορά αναφζρει πωσ οι μακθτζσ 

δε χρθςιμοποιοφν τισ παραπάνω μακθματικζσ γνϊςεισ ςτο ζπακρο (Garcia & Pintrich, 

1994). Για παράδειγμα, κάποιοι μακθτζσ μπορεί να μετροφν με τα δάχτυλά τουσ ςε μία 

απλι πρόςκεςθ, όπου θ ςωςτι απάντθςθ κα μποροφςε να ανακτθκεί εφκολα από τθ μνιμθ 

(Siegler & Campbell, 1989). Για το λόγο αυτό, πολλοί ερευνθτζσ ςυνδζουν τθν 

αποτελεςματικι επιλογι ςτρατθγικισ με τθν ανάπτυξθ των μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων των 

παιδιϊν (Kurtz & Borkowski, 1987; Campione & Brown, 1977).  

Οι μακθτζσ πρζπει να γνωρίηουν όχι μόνο πότε και πϊσ μπορεί να εφαρμοςτεί μια 

ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι, αλλά πρζπει επίςθσ να αναγνωρίςουν τθν αξία τθσ ςτρατθγικισ 

(Kurtz & Weinert, 1989) και τθ ςχετικι χρθςιμότθτα ςε ςφγκριςθ με άλλεσ ςτρατθγικζσ 

(Kurtz & Borkowski, 1987). Ρρζπει επίςθσ να αναγνωρίηουν και να διαχειριςτοφν πόςθ 

προςπάκεια χρειάηεται μια ςτρατθγικι (Pintrich & De Groot, 1990). Ωςτόςο, κάποιοι 

μακθτζσ που ζχουν διδαχκεί τισ ςτρατθγικζσ νοεροφ υπολογιςμοφ πολλζσ φορζσ είναι 

περιςςότερο ευζλικτοι όταν εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν αξία των 

ςτρατθγικϊν παρά κατά τθν διάρκεια τθσ πραγματικισ τουσ χριςθσ (Blöte, Klein & 

Beishuizen (2000).  

Τζλοσ, οι Blöte, Klein & Beishuizen (2000) αναφζρουν πζρα από τουσ γνωςτικοφσ και τουσ 

μεταγνωςτικοφσ παράγοντεσ, διάφορουσ άλλουσ ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ δουλεφουν με αρικμοφσ. Ζνασ μακθτισ που 

επιλζγει μία ςτρατθγικι για να επιλφςει ζνα πρόβλθμα δεν ζχει ωσ ςτόχο του μόνο τθν 

λφςθ του προβλιματοσ. Πταν οι μακθτζσ δουλεφουν ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο αρχίηουν να 

αναπτφςςουν και οριςμζνουσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ, όπωσ: να παρουςιάςουν ευνοϊκά τον 
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εαυτό τουσ ςτουσ άλλουσ, να λφςουν προβλιματα με μία ομάδα ι να διατθριςουν 

αρμονικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ (Ellis, 1997). 

Οι μεταβλθτζσ του πλαιςίου. 

Αν και τα χαρακτθριςτικά του ίδιου του μακθτι φαίνεται να είναι πολφ ςθμαντικοί 

παράγοντεσ για τθν επιλογι των ςτρατθγικϊν του, πολλζσ φορζσ αναφζρεται πωσ οι ίδιοι 

μακθτζσ χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ ςτο ίδιο πρόβλθμα, το οποίο 

παρουςιάηεται κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ (Λεμονίδθσ, 2013). Ο Siegler και οι ςυνεργάτεσ 

του (όπωσ αναφζρονται ςτθν Ellis, 1997) αναφζρουν πωσ αρκετοί μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν 

διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ ςτο ίδιο πρόβλθμα, όταν αυτό δόκθκε ςε δφο διαφορετικζσ 

θμζρεσ. Επίςθσ, αρκετοί μακθτζσ μπορεί να χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ για 

το ίδιο πρόβλθμα που του δίνεται δφο φορζσ τθν ίδια μζρα. Φαίνεται, λοιπόν, πωσ πζρα 

από τουσ γνωςτικοφσ, τουσ μεταγνωςτικοφσ και τουσ ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν επιλογι μιασ ςτρατθγικισ, οι μακθτζσ πολλζσ φορζσ μπορεί να 

επθρεάηονται και από παράγοντεσ που αφοροφν το κοινωνικό-πολιτιςμικό πλαίςιο (Blöte, 

Klein & Beishuizen, 2000). Οι παράγοντεσ αυτοί, υπάγονται ςτισ  μεταβλθτζσ του πλαιςίου 

των Verschaffel, Luwel, Torbeyns & Van Dooren (2009). 

Θ Ellis (1997) άςκθςε ςθμαντικι κριτικι ςτουσ ερευνθτζσ που μελετοφν τθν ευελιξία των 

μακθτϊν με βάςθ μόνο τισ δφο παραπάνω ομάδεσ παραγόντων (χαρακτθριςτικά τθσ 

άςκθςθσ και χαρακτθριςτικά του υποκειμζνου). Ππωσ υποςτθρίηει θ ίδια, οι ερευνθτζσ 

ζχουν επικεντρωκεί ςχεδόν αποκλειςτικά ςε ςτρατθγικζσ που εκτελοφνται από άτομα που 

επιλφουν προβλιματα ςε περιβάλλοντα φαινομενικά αδιαπζραςτα από κοινωνικζσ 

επιρροζσ. Οι επιλογζσ των ςτρατθγικϊν, όπωσ λζει, αντικατοπτρίηουν όχι μόνο τθ ςιωπθρι 

γνϊςθ ςχετικά με τισ ςτρατθγικζσ, αλλά και τθ ςιωπθρι γνϊςθ για το τι κακορίηει μια 

δεδομζνθ κουλτοφρα ωσ κατάλλθλθ, προςαρμοςτικι και ςοφι. 

Θ ίδια, καταγράφει ζνα ςφνολο κοινωνικό-πολιτιςμικϊν πρακτικϊν που κεωρεί πωσ 

επθρεάηουν το ρεπερτόριο των ςτρατθγικϊν των μακθτϊν: 

 Τα πολιτιςμικά εργαλεία, όπωσ τα ςυςτιματα ονομαςίασ αρικμϊν, τα ςυςτιματα 

ςυμβολιςμοφ τουσ και θ χριςθ των μακθματικϊν που διαφζρουν από πολιτιςμό ςε 

πολιτιςμό. 

 

 Οι γλωςςικζσ επιρροζσ, όπωσ τα ονόματα των αρικμϊν τθσ κάκε κοινωνίασ που 

επθρεάηουν, για παράδειγμα, τθν ταχφτθτα με τθν οποία αυτοί μποροφν να 

προφζρονται. 

 

 Τα εξειδικευμζνα αντικείμενα και οι ςυγκεκριμζνεσ αναπαραςτάςεισ, όπωσ το 

νόμιςμα, τα βοθκιματα καταμζτρθςθσ ι οι πίνακεσ τιμοκαταλόγων. 

 

 Θ φφςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηει ο κάκε πολιτιςμόσ (για παράδειγμα 

μία εμπορικι κοινωνία) που ςχετίηεται άμεςα με τθν φφςθ των προβλθμάτων που 

επιλφουν οι μακθτζσ.  
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Επιπλζον, αναφζρει πωσ όταν οι μακθτζσ επιλφουν προβλιματα μζςα ςε κάποια κοινωνικά 

πλαίςια, όπωσ αυτό τθσ ςχολικισ τάξθσ, διακζτουν ζνα ευρφτερο φάςμα ςτρατθγικϊν από 

ότι διακζτουν όταν το κάνουν μόνοι τουσ. Οι μακθτζσ, δθλαδι, αναπτφςςουν κάποιεσ 

κοινωνικζσ ςτρατθγικζσ όταν επιλφουν προβλιματα μζςα ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο. Τζτοιεσ 

ςτρατθγικζσ είναι:  

 Κοινωνικι αναφορά και κοινωνικι ςφγκριςθ: όπου οι μακθτζσ κοιτάηουν τουσ 

άλλουσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με το πϊσ να ανταποκρικοφν ςε νζα προβλιματα ι 

χρθςιμοποιοφν ςυχνά τθν κοινωνικι ςφγκριςθ ωσ μζςο βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ 

τουσ. 

 Αυτο-εξιγθςθ:  όπου οι μακθτζσ για να επωφελθκοφν από τισ λφςεισ άλλων 

παιδιϊν που παρατθροφν, πρζπει να παράξουν μια δικι τουσ εξιγθςθ για να 

κατανοιςουν αυτό που βλζπουν. 

 Αναηθτϊντασ βοικεια: όπου οι μακθτζσ ηθτοφν ενεργά βοικεια από άλλουσ 

ανκρϊπουσ. 

 

2.2.5.  Θ Κζςθ των Νοερϊν Υπολογιςμϊν ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν. 

Ο βακμόσ ςτον οποίο θ μακθματικι εκπαίδευςθ ζδωςε ζμφαςθ ςτουσ νοεροφσ 

υπολογιςμοφσ τον προθγοφμενο αιϊνα διαφζρει από δεκαετία ςε δεκαετία και από χϊρα 

ςε χϊρα. Σε μελζτθ του ο Reys, R. (1984) τθν δεκαετία του 80, περιγράφει τθν κίνθςθ τθσ 

προςοχισ που δόκθκε ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ τα προθγοφμενα χρόνια ανάμεςα ςτα 

άκρα ενόσ γιγαντιαίου εκκρεμοφσ.  

Σφμφωνα με αυτόν, ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα θ ζμφαςθ ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ ιταν 

πολφ περιοριςμζνθ και υπιρξε μία ιςχυρι, αρνθτικι αντίδραςθ ςτθ κεωρία τθσ νοερισ 

πεικαρχίασ. Θ νοερι αρικμθτικι αναηωπυρϊκθκε ςτθ δεκαετία του 30 και του 40, όταν 

δόκθκε ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι χρθςιμότθτα των μακθματικϊν. Αργότερα, ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 50 και ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 60, θ εκπαίδευςθ των μακθματικϊν 

άρχιςε να επικεντρϊνεται ςε άλλα κζματα, όπωσ ςτισ διαρκρωτικζσ ιδιότθτεσ των 

μακθματικϊν ςυςτθμάτων που διδάςκονται ςτα ςχολεία. Το τελευταίο χαρακτθρίηεται από 

τον ερευνθτι ωσ «ειρωνικό», μιασ και θ καλφτερθ κατανόθςθ και χριςθ των δομικϊν 

ςχζςεων μεταξφ των αρικμϊν αποτελοφςε ανζκακεν όφελοσ των νοερϊν υπολογιςμϊν. 

Ππωσ αναφζρει ο ίδιοσ, ςτθ δεκαετία του 80 το εκκρεμζσ φαίνεται να κουνιζται προσ τθν 

αυξθμζνθ προςοχι ςτον νοερό υπολογιςμό, κάτι που οφείλεται κυρίωσ ςτθν αυξανόμενθ 

διακεςιμότθτα τεχνολογίασ και ςτθν αναγνϊριςθ του ςθμαντικοφ ρόλου που διαδραματίηει 

ο νοερόσ υπολογιςμόσ ςτθν αποδοτικι χριςθ τθσ τεχνολογίασ. 

Σφμφωνα με τον Λεμονίδθ (2013), τα επόμενα χρόνια και ςυγκεκριμζνα τισ δφο τελευταίεσ 

δεκαετίεσ ζχουν πραγματοποιθκεί αρκετζσ αλλαγζσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τόςο ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ όςο και 

τθσ Αμερικισ. Μία πτυχι των αλλαγϊν αυτϊν είναι ότι δόκθκε προτεραιότθτα μεταξφ 

άλλων και ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ και τισ ςτρατθγικζσ τουσ. 

Θ αλλαγι ςτα μακθματικά Ρρογράμματα είναι παραδοςιακά μία αργι διαδικαςία και 

προκφπτει μόνο ζπειτα από πολλζσ πιζςεισ διάφορων πθγϊν (Reys, R., 1984). Μία ευρζωσ 
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αποδεχτι αρχι ςτθν καταςκευι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν είναι θ παραδοχι ότι τα ςχολικά 

Ρρογράμματα Σπουδϊν πρζπει να περιλαμβάνουν εμπειρίεσ παρόμοιεσ με τα προβλιματα 

που αντιμετωπίηονται ςτθν ενιλικθ ηωι με ςκοπό να προετοιμάηονται οι μακθτζσ γι’αυτά 

(Wandt & Brown, 1957). Οι πιζςεισ για αλλαγζσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν δεν 

προζρχονται μόνο από τισ επικρατοφςεσ κεωρίεσ ςτθν εκπαιδευτικι ψυχολογία και τισ 

κζςεισ ςτθν εκπαιδευτικι φιλοςοφία, αλλά και από τισ κοινωνικζσ δυνάμεισ και τισ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ (Reys, R., 1984).  

Θ διεκνισ βιβλιογραφία υποςτθρίηει τθν ενςωμάτωςθ των νοερϊν υπολογιςμϊν ςτα 

Ρρογράμματα Σπουδϊν των μακθματικϊν. Ρολλοί ερευνθτζσ «άςκθςαν πιζςεισ» για τθ 

ςυμπερίλθψι τουσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν ςε διάφορεσ χϊρεσ μζςω τθσ ζμφαςθσ που 

ζδωςαν ςτθ χρθςιμότθτά τουσ (Reys, B., 1985; Reys, R., 1984; Willis, 1990; Sowder, 1990; 

1992; Reys, Reys, Nohda and Emori 1995; McIntosh, Reys & Reys, 1997).  

Εκτόσ από τουσ ερευνθτζσ, πολλζσ ομάδεσ υψθλοφ κφρουσ και πολλοί εκνικοί οργανιςμοί 

εγκρίνουν τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν όπωσ για παράδειγμα 

το Εκνικό Συμβοφλιο των Κακθγθτϊν των Μακθματικϊν, National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM), ςτθν Αμερικι  και το Ρρόγραμμα National Numeracy Strategy, 

γνωςτό ωσ DfEE, ςτθν Αγγλία (Λεμονίδθσ, 2013). Ακόμθ, θ ζμφαςθ ςτισ νοερζσ ςτρατθγικζσ 

είναι μια πολφ ςθμαντικι πτυχι του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ εαλιςτικϊν Μακθματικϊν, 

Realistic Mathematics Education (RME), ςτισ Κάτω Χϊρεσ (Treffers, 1991). 

Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ το NCTM (National Council of Teachers of Mathematics, 2000) 

αναφζρει ότι πρζπει να δίνεται περιςςότερθ ζμφαςθ ςτουσ νοεροφσ αρικμθτικοφσ 

υπολογιςμοφσ και ςτουσ κατ’ εκτίμθςθ υπολογιςμοφσ, παρά ςτουσ παραδοςιακοφσ 

γραπτοφσ αλγόρικμουσ. Ζτςι λοιπόν, ςφμφωνα με το NCTM (2000) θ διδαςκαλία των 

μακθματικϊν παφει να δίνει τόςθ ζμφαςθ ςτθ διαδικαςτικι μάκθςθ και πλζον δίνει 

ζμφαςθ ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ (Caney & Watson, 2003; Λεμονίδθσ, 2013) 

Το 1999 ςτθν Αγγλία ειςιχκθκε ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ το Ρρόγραμμα National 

Numeracy Strategy, γνωςτό ωσ DfEE (1999), με το οποίο οι νοεροί υπολογιςμοί κατζχουν 

ςθμαντικι κζςθ ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν. Ρροτείνει τθν άμεςθ διδαςκαλία των 

ςτρατθγικϊν τουσ ςτο πλαίςιο ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ και υποςτθρίηει πωσ οι μακθτζσ 

χρειάηεται να διδαχκοφν μια ποικιλία νοερϊν ςτρατθγικϊν (DfEE, 1999 και DfES, 2007) 

(Threlfall, 2002; Hartnett, 2007; Λεμονίδθσ, 2013)  

Ρζρα από το Θνωμζνο Βαςίλειο και τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω,  

πολλά ακόμθ εκπαιδευτικά ςυςτιματα ενθμζρωςαν τθ διδαςκαλία των μακθματικϊν, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ και τισ εκτιμιςεισ ςτο Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν του Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

Στθν Αυςτραλία το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (το 1991 και το 1994) ςυμβουλεφει τουσ 

δαςκάλουσ να εςτιάηουν περιςςότερο ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ γιατί περιλαμβάνουν 

τθ χριςθ ςτρατθγικϊν, και λιγότερο ςτουσ παραδοςιακοφσ γραπτοφσ αλγόρικμουσ 

(Hartnett, 2007). Σε αυτό τονίηονται τα οφζλθ τθσ εςτίαςθσ ςτον νοερό υπολογιςμό λόγω 

τθσ ανάγκθσ να είναι χριςιμα τα ςχολικά μακθματικά και να αντικατοπτρίηουν τισ 

υπολογιςτικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κακθμερινι ηωι. Αναφζρει επίςθσ πωσ 
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θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με αυτοφσ είναι ςθμαντικι ςτουσ φυςικοφσ, τα κλάςματα και 

τα ποςοςτά  (Australian Education Council, 1991; Caney & Watson, 2003; Hartnett, 2007; 

2008). 

Στθν Λαπωνία οι νοεροί υπολογιςμοί κεωροφνται αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μάκθςθσ των 

μακθματικϊν.  Δίνεται ζμφαςθ ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ από πολφ νωρίσ, ενϊ οι 

γραπτοί αλγόρικμοι κακυςτεροφνται. Οι μακθτζσ υπολογίηουν νοερά τισ προςκζςεισ, ιδθ 

από τθν Αϋ τάξθ του Δθμοτικοφ (Reys B. et al., 1993). Ππωσ αναφζρκθκε και νωρίτερα, ςτθν 

Ολλανδία, ςτα πλαίςια τθσ εαλιςτικισ Μακθματικισ Εκπαίδευςθσ, δίνεται ζμφαςθ ςε 

άτυπεσ ςτρατθγικζσ νοερϊν υπολογιςμϊν ιδθ από τισ μικρζσ τάξεισ, ενϊ παράλλθλα 

κακυςτερεί θ ειςαγωγι του γραπτοφ αλγορίκμου (Blöte et al., 2000; Klein et al., 1998; 

Treffers, 1991). 

Στθν Ελλάδα οι νοεροί υπολογιςμοί αναδεικνφονται ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο 

Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) το 2003, το οποίο εφαρμόηεται μζχρι και ςιμερα ςτο 

Δθμοτικό και το Γυμνάςιο (Λεμονίδθσ, 2013). Το Ρρόγραμμα αυτό βαςίηεται ςε ςφγχρονεσ 

διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ αρχζσ, προωκεί τθ διακεματικότθτα και προτείνει μία 

διδαςκαλία που πραγματοποιείται με τθν κονςτρουκτιβιςτικι λογικι (Λεμονίδθσ, 2013). 

Στο Δθμοτικό χρθςιμοποιοφνται βιβλία των μακθματικϊν που κυκλοφόρθςαν το 2006 και 

ςυμπεριλαμβάνουν τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε αυτοφσ ςτα 

βιβλία τθσ Α’ και τθσ Γ’ τάξθσ, τα οποία ζγραψαν ςυγγραφικζσ ομάδεσ ςτα πλαίςια των 

Μακθματικϊν τθσ Φφςθσ και τθσ Ηωισ, υπό τθν εποπτεία του κ. Λεμονίδθ. (Λεμονίδθσ, 

2013). Ραράλλθλα, ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Γυμναςίου και του Λυκείου δεν 

εντοπίςτθκαν ςθμεία που να δίνουν ζμφαςθ ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ και τισ 

ςτρατθγικζσ τουσ (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ., 2003).  

 

2.3. Στρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ με φυςικοφσ 

αρικμοφσ από 20 ζωσ 100. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί αρκετζσ ζρευνεσ που κατζγραψαν τισ 

ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςτισ τζςςερισ πράξεισ με φυςικοφσ και ρθτοφσ 

αρικμοφσ (Λεμονίδθσ, 2013). 

Σε ζρευνεσ ςχετικά με τισ ςτρατθγικζσ νοεροφ υπολογιςμοφ ςτθν πρόςκεςθ και τθν 

αφαίρεςθ μεταξφ φυςικϊν αρικμϊν ζχουν καταγραφεί αρκετζσ ςτρατθγικζσ  (Carraher & 

Schliemann, 1985; Carpenter et al., 1998; Fuson et al., 1997; Klein, Beishuizen & Treffers, 

1998; Thompson, 1999; Hartnett, 2007; Λεμονίδθσ, 2013). Ο Threlfall (2002) αναφζρει πωσ 

ενϊ ζχουν γίνει αρκετζσ  προςπάκειεσ να καταγραφοφν και να ταξινομθκοφν οι νοερζσ 

ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ για διψιφιουσ αρικμοφσ, καμία από αυτζσ δεν 

επαρκεί για να ςυμπεριλάβει τθν ποικιλομορφία των ςτρατθγικϊν που μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει ζνα μικρό δείγμα μακθτϊν. Στθν παροφςα ζρευνα υιοκετείται θ 

ταξινόμθςθ των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιεί ο Λεμονίδθσ (2013), βαςιςμζνθ ςε διεκνείσ 

ζρευνεσ. 
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Ραρακάτω, καταγράφονται οι βαςικζσ ςτρατθγικζσ νοεροφ υπολογιςμοφ ςτθν πρόςκεςθ 

και τθν αφαίρεςθ διψιφιων αρικμϊν, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτθ διεκνι 

βιβλιογραφία. Επιπλζον, παραδείγματα όλων των παρακάτω ςτρατθγικϊν παρουςιάηονται 

ςτον Ρίνακα 1 (για τθν πρόςκεςθ) και ςτον Ρίνακα 2 (για τθν αφαίρεςθ)  για προβλιματα 

με ι χωρίσ κρατοφμενο. 

Ο Beishuizen (1985) αναφζρει δφο κφριεσ ςτρατθγικζσ για νοερζσ προςκζςεισ και 

αφαιρζςεισ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ, τθ Στρατθγικι Διαχωριςμοφ (Split Method, 

1010) και τθ Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ (Jump Method, Ν10).  

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ, 

«1010», (Split Method, 1010): οι δφο όροι τθσ πράξθσ χωρίηονται ςε δεκάδεσ και 

μονάδεσ οι οποίεσ προςτίκενται ι αφαιροφνται ξεχωριςτά μεταξφ τουσ, πρϊτα οι 

δεκάδεσ και μετά οι μονάδεσ  (Beishuizen, 1993).  

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 40+20=60, 6+3=9, 60+9=69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 40-20=20, 6-3=3, 20+3=23. 

 

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Δεξιά προσ τα Αριςτερά ςε Μονάδεσ-Δεκάδεσ, «u-

1010», (Split method, units-first, u-1010): οι δφο όροι τθσ πράξθσ χωρίηονται ςε 

δεκάδεσ και μονάδεσ οι οποίεσ προςτίκενται ι αφαιροφνται ξεχωριςτά μεταξφ 

τουσ, πρϊτα οι μονάδεσ και μετά οι δεκάδεσ  (Beishuizen, 1993).  

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 6+3=9, 40+20=60, 9+60=69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 6-3=3, 40-20=20, 3+20=23. 

 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Δεκάδεσ-Μονάδεσ, «N10», (Jump method, N10): ζνασ 

όροσ τθσ πράξθσ παραμζνει ςτακερόσ και ςε αυτόν προςτίκενται ι αφαιροφνται 

διαδοχικά οι δεκάδεσ και μετά οι μονάδεσ του δεφτερου όρου (Beishuizen, 1993). 

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 46+20=66, 66+3=69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 46-20=26, 26-3=23. 

 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Μονάδεσ-Δεκάδεσ, «u-N10», (Jump method, units-

first, u-N10): ζνασ όροσ τθσ πράξθσ παραμζνει ςτακερόσ και ςε αυτόν προςτίκενται 

ι αφαιροφνται διαδοχικά οι μονάδεσ και μετά οι δεκάδεσ του δεφτερου όρου 

(Beishuizen, 1993). 

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 46+3=49, 49+20=69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 46-3=43, 43-20=23. 

 

Ρεριγράφεται ωσ ςτρατθγικι άλματοσ επειδι μπορεί εφκολα να αναπαραςτακεί - 

πρακτικά ι διανοθτικά - ςε μια αρικμογραμμι, όπου θ διαδικαςία ξεκινάει από ζναν από 

τουσ αρικμοφσ και προχωράει προσ τθν απάντθςθ με άλματα (μζρθ του δεφτερου όρου) 
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κατά μικοσ τθσ αρικμογραμμισ που προςτίκενται ι αφαιροφνται (Thompson, 2000). 

 
Οι Beishuizen et al. (1997) αναφζρουν τθ Μικτι Στρατθγικι (Split- Jump Method, 10S), τθν 

οποία ο ίδιοσ (1993) τθ χαρακτθρίηει ωσ ενδιάμεςθ ςτρατθγικι των 1010 και Ν10. Θ μικτι 

αυτι ςτρατθγικι είναι ο ςυνδυαςμόσ του διαχωριςμοφ και τθσ ςυςςϊρευςθσ (Thompson & 

Smith, 1999).  

 Μικτι ςτρατθγικι Διαχωριςμοφ και Συςςϊρευςθσ, «10S», (Split-Jump method, 

10S): ςυνδυάηει τα πρϊτα ςτάδια τθσ ςτρατθγικισ του διαχωριςμοφ με τα 

μεταγενζςτερα ςτάδια τθσ ςτρατθγικισ τθσ ςυςςϊρευςθσ (Thompson, 2000). Οι 

δεκάδεσ των δφο όρων τθσ πράξθσ προςτίκενται ι αφαιροφνται ξεχωριςτά και ςτο 

αποτζλεςμα προςτίκενται ι αφαιροφνται διαδοχικά οι μονάδεσ των δφο όρων. 

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 40+20=60, 60+6=66, 66+3=69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 40-20=20, 20+6=26, 26-3=23. 

  
 Το 1997 οι  Beishuizen, Van Putten &  Van Mulken αναφζρουν τθν ςτρατθγικι Ρζραςμα 

από το 10 (Adding-On, A10). Θ ςτρατθγικι αυτι μπορεί να κεωρθκεί είτε υποκατθγορία τθσ 

ςυςςωρευτικισ ςτρατθγικισ (Ν10) είτε ανεξάρτθτθ ςτρατθγικι (Λεμονίδθσ, 2013).  

 Ρζραςμα από το 10, «Α10», (Adding- On method, A10): και ςε αυτι, ζνασ όροσ τθσ 

πράξθσ παραμζνει ςτακερόσ και ςε αυτόν προςτίκενται ι αφαιροφνται διαδοχικά 

μζρθ του δεφτερου διαςπαςμζνου όρου. Θ ιδιαιτερότθτα είναι ότι προςτίκεται ι 

αφαιρείται ςτον πρϊτο όρο ζνασ τζτοιοσ αρικμόσ από τον δεφτερο, ϊςτε να φτάςει 

ςτθν πλθςιζςτερθ δεκάδα (Λεμονίδθσ, 2013).  

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 46+4=50, 50+10=60, 60+9=69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 46-6=40, 40-10=30, 30-7=23. 

 
Ο Cooper και οι ςυνεργάτεσ του (όπωσ αναφζρονται ςτον Hartnett, 2007), ανάμεςα ςε 

άλλεσ, αναφζρουν και τισ Ολιςτικζσ Στρατθγικζσ (Holistic Strategies), οι οποίεσ περιγράφουν 

ςτρατθγικζσ που περιζχουν διόρκωςθ του ενόσ αρικμοφ με Αντιςτάκμιςθ (Compensation 

Method, Ν10C) ι Εξιςορρόπθςθ  (Leveling Method) και των δφο αρικμϊν που διορκϊνονται 

για να δθμιουργιςουν μια ιςοδφναμθ ιςότθτα. 

 Στρατθγικι Αντιςτάκμιςθσ, «N10C», (Compensation method, N10C): ζνασ όροσ τθσ 

πράξθσ ςτρογγυλοποιείται ςτο πλθςιζςτερο πολλαπλάςιο του δζκα και το 

αποτζλεςμα επιδιορκϊνεται ι αντιςτακμίηεται ςτο τζλοσ (Hartnett, 2007).  

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 50+23=73, 73-4=69 ι 46+20=66, 66+3=69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 46-20=26, 26-3=23. 
 

 

 Στρατθγικι  Εξιςορρόπθςθσ, «ΕΞ», (Leveling method): καταςκευάηεται μια 

ιςοδφναμθ ιςότθτα με τθν αρχικι. Ουςιαςτικά γίνονται μεταςχθματιςμοί και ςτουσ 
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δφο όρουσ του αρχικοφ προβλιματοσ, πριν γίνει ο υπολογιςμόσ, για να 

δθμιουργθκεί μια ιςοδφναμθ αρικμθτικι ζκφραςθ που είναι ευκολότερο να 

επιλυκεί (Threlfall, 2000).  

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 49+20=69 ι 40+29=69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 43-20=23. 

 
Για τθν τελευταία ο Λεμονίδθσ (2013) δίνει τθν εξισ περιγραφι: «Πτι προςκζςουμε ι 

αφαιρζςουμε από τον πρϊτο όρο, το αφαιροφμε ι το προςκζτουμε αντίςτοιχα ςτον 

δεφτερο όρο». Στθν παροφςα ζρευνα θ ςτρατθγικι εξιςορρόπθςθσ κα ςυμβολίηεται ωσ 

«ΕΞ». 

Τζλοσ, ςτθ βιβλιογραφία αναφζρονται άλλεσ δφο ςτρατθγικζσ, αυτι τθσ  Αρίκμθςθσ 

(Counting method) και θ Νοθτικι Εικόνα του Αλγόρικμου με Μολφβι και Χαρτί (Mental 

representation of the written algorithm) (Λεμονίδθσ, 2013). 

 Στρατθγικι τθσ  Αρίκμθςθσ, «Α», (Counting method): οι μακθτζσ μετροφν βιμα-

βιμα με βάςθ τθν ακολουκία των αρικμϊν. Ξεκινοφν από τον πρϊτο όρο και 

ανεβαίνουν (πρόςκεςθ) ι κατεβαίνουν (αφαίρεςθ) τόςα βιματα όςα δείχνει ο 

δεφτεροσ όροσ τθσ πράξθσ. Μπορεί να ανεβαίνουν και  να κατεβαίνουν ζνα-ζνα 

(Αρίκμθςθ με μονάδεσ) ι  ανά δζκα (Αρίκμθςθ με δεκάδεσ) (Λεμονίδθσ, 2013). Στθν 

παροφςα ζρευνα θ ςτρατθγικι τθσ απαρίκμθςθσ κα ςυμβολίηεται ωσ «Α». 

Ραραδείγματα:  

Ρρόςκεςθ, 46+23: 46, 47, 48, …., 67, 68, 69 ι 46, 56, 66, 67,68, 69. 

Αφαίρεςθ, 46-23: 46,45,44, …., 25, 24, 23 ι 46, 36, 26, 25, 24, 23. 

 

 Νοθτικι Εικόνα του Αλγόρικμου με Μολφβι και Χαρτί, «ΓΑ», (Mental representation 

of the written algorithm): οι μακθτζσ φαντάηονται πωσ πραγματοποιοφν τθν κάκετθ 

γραπτι πράξθ. Στθν παροφςα ζρευνα θ ςτρατθγικι του γραπτοφ αλγορίκμου  κα 

ςυμβολίηεται ωσ «ΓΑ». 
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Ρίνακασ 1: Ρρόςκεςθ. 

Στρατθγικζσ Νοεροφ Υπολογιςμοφ ςτθν Ρρόςκεςθ μεταξφ διψιφιων φυςικϊν αρικμϊν: 

Ρροβλιματα  χωρίσ κρατοφμενο και  με κρατοφμενο. 

 Ρρόβλθμα χωρίσ 

κρατοφμενο:  

46+23 

Ρρόβλθμα με 

κρατοφμενο:   

38+16 

1.1. 

 
Στρατθγικι Διαχωριςμοφ, 

Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-1010) 

 

 

  6 +   3 =   9 

40 + 20 = 60 

  9 + 60 = 69 

 

  8 +   6 = 14 

30 + 10 = 40 

14 + 40 = 54 

 

1.2. Στρατθγικι Διαχωριςμοφ, 

Δεκάδεσ- Μονάδεσ (1010) 

 

 

40 + 20 = 60 

  6 +   3 =  9 

60 +   9 = 69 

 

30 + 10 = 40 

  8 +   6 = 14 

40 + 14 = 54 

 

2.1.  Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ,  

Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-N10) 

 

46 +   3 = 49 

49 + 20 = 69 

 

38 +   6 = 44 

44 + 10 = 54 

 

2.2. Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ,   

Δεκάδεσ- Μονάδεσ (N10) 

 

46 + 20 = 66 

66 +   3 = 69 

 

38 + 10 = 48 

48 +   6 = 54 

 

3. Μικτι Στρατθγικι 

Διαχωριςμοφ και 

Συςςϊρευςθσ (10S) 

 

40 + 20 = 60 

60 +   6 = 66 

66 +   3 = 69 

 

30 + 10 = 40 

40 +   8 = 48 

48 +   6 = 54 

 

2.Λ. Στρατθγικι  

Ρζραςμα από το 10 (A10) 

 

 

46 +   4 = 50 

50 + 10 = 60 

60 +   9 = 69 

 

38 +   2 = 40 

40 + 10 = 50 

50 +   4 = 54 

 

4.1. Στρατθγικι Αντιςτάκμιςθσ 

(N10C) 

 

50 + 23 = 73 

73  -   4 = 69 

 

40 + 16 = 56 

56  -   2 = 54 

 

4.2. Στρατθγικι Εξιςορρόπθςθσ 

(ΕΞ) 

 

49 + 20 = 69 

 

 

40 + 14 = 54 

 

 

5. Στρατθγικι Αρίκμθςθσ (Α) 

 

 

 

 

46, 47, 48, …, 69  

ι 

46, 56, 66,    

67, 68, 69 

 

38, 39, 40, …, 54  

ι 

38, 48,    

49, 50, 51, 52, 53, 54 

 

6. Νοθτικι Εικόνα του 

Αλγόρικμου με Μολφβι και 

Χαρτί (ΓΑ) 

Οι μακθτζσ ςκζφτονται και εκτελοφν νοερά τθ 

διαδικαςία του γραπτοφ αλγόρικμου. 

 



47 
 

Ρίνακασ 2: Αφαίρεςθ. 

Στρατθγικζσ Νοεροφ Υπολογιςμοφ ςτθν Αφαίρεςθ μεταξφ διψιφιων φυςικϊν αρικμϊν: 

Ρροβλιματα  χωρίσ κρατοφμενο και  με κρατοφμενο. 

 Ρρόβλθμα χωρίσ 

κρατοφμενο:  

58-26 

Ρρόβλθμα με 

κρατοφμενο:   

42-15 

1.1. Στρατθγικι Διαχωριςμοφ, 

Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-1010) 

 

 

  8 -   6 =   2 

50 - 20 = 30 

  2 + 30 = 32 

 

12 -   5 =   7 

30 - 10 = 20 

7  + 20 = 27 

 

1.2. Στρατθγικι Διαχωριςμοφ, 

Δεκάδεσ- Μονάδεσ (1010) 

 

 

50 - 20 = 30 

  8 -   6 =  2 

30 +  2 = 32 

 

30 - 10 = 20 

12 -   5 =  7 

20 +  7 = 27 

 

2.1.  Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ,  

Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-N10) 

 

58 -   6 = 52 

52 - 20 = 32 

 

42 -   5 = 37 

37 - 10 = 27 

 

2.2. Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ,   

Δεκάδεσ- Μονάδεσ (N10) 

 

58 - 20 = 38 

38 -   6 = 32 

 

42 - 10 = 32 

32 -   5 = 27 

 

3. Μικτι Στρατθγικι 

Διαχωριςμοφ και 

Συςςϊρευςθσ (10S) 

 

50 - 20 = 30 

30 +  8 = 38 

38 -   6 = 32 

 

40 - 10 = 30 

30 +  2 = 32 

32 -   5 = 27 

 

2.Λ. Στρατθγικι  

Ρζραςμα από το 10 (A10) 

 

 

58 -   8 = 50 

50 - 10 = 40 

40 -   8 = 32 

 

42 -   2 = 40 

40 - 10 = 30 

30 -   3 = 27 

 

4.1. Στρατθγικι Αντιςτάκμιςθσ 

(N10C) 

 

58 - 30 = 28 

28 +  4 = 32 

 

42 - 20 = 22 

22 +  5 = 27 

 

4.2. Στρατθγικι Εξιςορρόπθςθσ 

(ΕΞ) 

 

62 - 30 = 32 

 

 

47 - 20 = 27 

 

 

5. Στρατθγικι Αρίκμθςθσ (Α) 

 

 

 

 

58, 57, 56, …, 32 

ι 

58, 48, 38,    

37, 36, 35, 34, 33, 32 

 

42, 41, 40, …, 27  

ι 

42, 32,    

31, 30, 29, 28, 27 

 

6. Νοθτικι Εικόνα του 

Αλγόρικμου με Μολφβι και 

Χαρτί (ΓΑ) 

Οι μακθτζσ ςκζφτονται και εκτελοφν νοερά τθ 

διαδικαςία του γραπτοφ αλγόρικμου. 
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Αξίηει, τζλοσ, να αναφερκεί πωσ πζρα από τισ παραπάνω ςτρατθγικζσ για τθ νοερι 

πρόςκεςθ και αφαίρεςθ, κάποιοι ερευνθτζσ αναφζρουν μία ςτρατθγικι που 

χρθςιμοποιείται μόνο για τθν αφαίρεςθ (Torbeyns, Ghesquiere & Verschaffel, 2009; Fuson, 

Wearne, Hiebert, Murray, Human, Olivier & Fennema, 1997; Λεμονίδθσ, 2013; Peters et al., 

2014). Σφμφωνα με αυτι οι μακθτζσ, αντί να αφαιρζςουν άμεςα τον αφαιρετζο από τον 

μειωτζο, ςκζφτονται πόςα χρειάηεται να προςκζςουν ςτον αφαιρετζο ϊςτε αυτόσ να 

φτάςει τον μειωτζο.  

 

Ραραδείγματα τθσ Αφαίρεςθσ 46-23 με χριςθ των παραπάνω διάφορων ςτρατθγικϊν και 

ζμμεςθ πρόςκεςθ: 

Με 1010: 20+20=40, 3+3=6, 20+3=23. 

Με u- 1010: 3+3=6, 20+20=40, 3+20=23. 

Με Ν10: 23+20=43, 43+3=46, 20+3=23. 

Με u- Ν10: 23+3=26, 26+20=46, 3+20=23. 

Με 10S: 20+20=40, 40+3=43, 43+3=46, 20+3=23. 

Με A10: 23+7=30, 30+10=40, 40+6=46, 7+10+6=23. 

 

3. Αναςκόπθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ. 

Θ παροφςα ζρευνα μελετά τισ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ που χρθςιμοποιοφν 

οι μακθτζσ, όταν καλοφνται να πραγματοποιιςουν νοεροφσ υπολογιςμοφσ μεταξφ 

ομόςθμων και ετερόςθμων ακεραίων, κακϊσ και τθν ευελιξία των μακθτϊν με αυτζσ τισ 

ςτρατθγικζσ. Κα είχε νόθμα, λοιπόν, να πραγματοποιθκεί μία αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ 

βιβλιογραφίασ. Ραρακάτω γίνεται μία αναφορά ςε ζρευνεσ του πεδίου τθσ Διδακτικισ των 

Μακθματικϊν που ζχουν μελετιςει το κζμα των νοερϊν υπολογιςμϊν με ακεραίουσ, τισ 

ςτρατθγικζσ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ διψιφιων αρικμϊν και τθν ευελιξία των 

μακθτϊν ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ. 

Στουσ μακθτζσ, από τα πρϊτα κιόλασ χρόνια τθσ διδαςκαλίασ, διδάςκεται το ςφνολο των 

φυςικϊν αρικμϊν, το οποίο ςυμβολίηεται με «Ν» και περιλαμβάνει τουσ αρικμοφσ , 0, 1, 2, 

3, … -. Θ επζκταςθ αυτοφ του ςυνόλου αποτελεί το ςφνολο των ακεραίων, το οποίο 

ςυμβολίηεται με «Η», και περιλαμβάνει όλουσ τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ, μαηί με τουσ 

αντίςτοιχουσ αρνθτικοφσ, δθλαδι , … -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … - (Βανδουλάκθσ, Καλλιγάσ, 

Μαρκάκθσ, & Φερεντίνοσ, 2007).  

Θ μοναδικι ζρευνα που εντοπίςτθκε ςτθ διεκνι βιβλιογραφία να μελετά τισ ςτρατθγικζσ 

πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ των μακθτϊν ςε νοεροφσ υπολογιςμοφσ με ακεραίουσ ιταν αυτι 

του Rezat (2011). Ο Rezat ςτθν ζρευνά του υιοκζτθςε τθν διάκριςθ των ςτρατθγικϊν ςε δφο 

κατθγορίεσ τθν οποία ζχει προτείνει ο Threlfall (2009).   

Σφμφωνα με τον Threlfall (2009), οι νοερζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ 

ςτουσ υπολογιςμοφσ τουσ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, τισ «ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ» 

και τισ «ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ». Ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ ορίηει «τθ γενικι 

μορφι τθσ μακθματικισ γνϊςθσ που χρθςιμοποιείται για το πρόβλθμα», για παράδειγμα 

τθν καταμζτρθςθ ι τθν ανάκλθςθ ι τθν εφαρμογι μιασ μεκόδου μάκθςθσ ι τθν 
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οπτικοποίθςθ μιασ διαδικαςίασ ι τθν εκμετάλλευςθ γνωςτϊν αρικμθτικϊν ςχζςεων 

(Threlfall, 2009, ςελ. 541). Ωσ ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ ορίηει «τον λεπτομερι τρόπο με 

τον οποίο οι αρικμοί μεταςχθματίςτθκαν για να φκάςουμε ςε μια λφςθ» (Threlfall, 2009, 

ςελ. 542). Θ παραπάνω διάκριςθ υιοκετικθκε τόςο από τθν ζρευνα του Rezat (2011), όςο 

και από τθν παροφςα ζρευνα. 

Ο Rezat (2011), ςχετικά με τισ ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ μελζτθςε τον τρόπο με τον οποίο οι 

μακθτζσ κα προςεγγίςουν μία πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων. Ωσ ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ, ο 

ίδιοσ, αναφζρει τθ νοερι εικόνα τθσ αρικμογραμμισ (όπου οι μακθτζσ επιλφουν το 

πρόβλθμα με αναφορά ςε μία νοερι εικόνα τθσ αρικμογραμμισ), το μοντζλο ιςοηυγίου 

τράπεηασ-λογαριαςμοφ (όπου οι μακθτζσ επιλφουν το πρόβλθμα ςε ςχζςθ με τα 

νομιςματικά πλαίςια τθσ κατάκεςθσ και τθσ απόςυρςθσ), το μοντζλο κλίμακασ 

κερμοκραςίασ (όπου οι μακθτζσ επιλφουν το πρόβλθμα με αναφορά ςε ζνα περιβάλλον 

κερμοκραςίασ) ι το υψόμετρο (όπου οι μακθτζσ επιλφουν το πρόβλθμα με αναφορά ςε 

υψόμετρο).  

Στθν πραγματικότθτα, οι ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ του Rezat (2011) κυμίηουν τα νοθτικά 

μοντζλα που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςτθν προςπάκειά τουσ να κατανοιςουν τουσ 

ακεραίουσ και να πραγματοποιιςουν πράξεισ μεταξφ τουσ. Ππωσ αναφζρεται και ςτο 

κεφάλαιο 1.2 τθσ παροφςασ μελζτθσ τα νοθτικά μοντζλα που ζχουν εντοπιςτεί ςτθ ςχετικι 

βιβλιογραφία είναι τα μοντζλα εξουδετζρωςθσ (Whitacre, Bishop, Lamb, Philipp, Schappelle 

& Lewis, 2012; Linchevski & Williams, 1999), τα μοντζλα αρικμογραμμισ (Ganor-Stern & 

Tzelgov, 2008; Young & Booth, 2015; Peled, Mukhopadhyay & Resnick, 1989; Vlassis, 2004; 

Ural,2016) και τα μοντζλα τθσ πραγματικισ ηωισ όπωσ θ κερμοκραςία, το χρζοσ, το κζρδοσ, 

το κόςτοσ και το υψόμετρο (Ural, 2016). 

Ωςτόςο, ο Rezat (2011) αναφζρει άλλθ μία ςτρατθγικι προςζγγιςθσ, αυτι τθσ 

«μετατροπισ». Κατά τθ μετατροπι, το αρχικό πρόβλθμα μετατρζπεται ςε ιςοδφναμο 

πρόβλθμα ςτο ςφνολο των φυςικϊν αρικμϊν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που διζπουν τουσ 

ακεραίουσ. Στθν πραγματικότθτα οι μακθτζσ εφαρμόηουν τον κανόνα που τουσ διδάχκθκε 

με βάςθ το ςχολικό βιβλίο, ο οποίοσ βαςίηεται ςτθν επιμεριςτικι ιδιότθτα: -α+β=-(α-β) ι -α-

β=-(α+β). Για παράδειγμα, θ πράξθ -28 +11 κα μετατραπεί νοερά ςε -(28 -11) και οι μακθτζσ 

κα πραγματοποιιςουν, πάλι νοερά, τθν αφαίρεςθ φυςικϊν που βρίςκεται ςτθν παρζνκεςθ, 

με βάςθ τισ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ μεταξφ φυςικϊν τισ οποίεσ ονομάηει 

«ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ». Μάλιςτα, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ του ζδειξαν πωσ 

θ πλειοψθφία των μακθτϊν χρθςιμοποίθςε αυτι τθ ςτρατθγικι τθσ μετατροπισ για να 

εκτελζςει τισ πράξεισ.  

Τα παραπάνω αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του Rezat (2011) ζρχονται ςε ςυμφωνία με τα 

ευριματα των ερευνϊν που αναλφκθκαν ςτο κεφάλαιο 1.3 και αφοροφν τθ διδαςκαλία των 

ακεραίων. Σφμφωνα με αυτά, θ ζλλειψθ νοιματοσ των ακεραίων και των πράξεϊν τουσ 

οδθγεί πολλζσ φορζσ τουσ μακθτζσ ςτθν αποςτικιςθ των κανόνων, ενϊ ταυτόχρονα δεν 

τουσ παρζχεται θ δυνατότθτα να ελζγξουν τθν εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων τουσ 

(Badarudin & Khalid, 2008; Κωμαΐδθσ, 2009). Χωρίσ να μποροφν να τουσ αντιςτοιχίςουν με 

φυςικά αντικείμενα, όπωσ ζχουν μάκει να κάνουν με τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ, 
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προςπακοφν να κυμοφνται τουσ κανόνεσ που διζπουν τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ και τισ 

πράξεισ αυτϊν, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του ςχολείου (Ekol, 2010). 

Κάτι αντίςτοιχο αναμζνεται και ςτθν παροφςα μελζτθ, με βάςθ τθ διδαςκαλία των 

ακεραίων ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Στθν Ελλάδα, μζχρι και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-

2018, το ςφνολο των ακεραίων και οι πράξεισ μεταξφ τουσ εμφανίηονται για πρϊτθ φορά 

ςτθ διδαςκαλία ςτο τζλοσ τθσ Α’  Γυμναςίου, ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των ρθτϊν, όπου 

διδάςκονται οι αρνθτικοί αρικμοί γενικότερα. Οι μακθτζσ ζχοντασ ζρκει ςε μία πρϊτθ 

διαιςκθτικι επαφι με αυτοφσ, πρόκειται τϊρα να αςχολθκοφν πιο ςυςτθματικά ϊςτε να 

κατανοιςουν τισ ςχετικζσ ζννοιεσ και ιδιότθτεσ και να διερευνιςουν τισ πράξεισ τουσ  (Νζο 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν, 2011). 

Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Α’ Γυμναςίου (2003) ςτουσ μακθτζσ κα διδαχκοφν 

θ ζννοια των αρνθτικϊν αρικμϊν, οι ςχετικζσ με αυτοφσ ζννοιεσ  τθσ απόλυτθσ τιμισ και 

των αντίκετων αρικμϊν κακϊσ και θ διάταξθ και τοποκζτθςι τουσ ςτουσ άξονεσ. Επιπλζον, 

κα διδαχκοφν οι τζςςερισ πράξεισ που τουσ διζπουν, οι ιδιότθτεσ τθσ πρόςκεςθσ και του 

πολλαπλαςιαςμοφ και ο υπολογιςμόσ αρικμθτικϊν παραςτάςεων που τισ περιζχουν. 

Σχετικά, λοιπόν, με τθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ μεταξφ ακεραίων, τισ δφο δθλαδι 

πράξεισ ςτισ οποίεσ επικεντρϊνεται θ παροφςα ζρευνα, ςτουσ μακθτζσ διδάςκονται τα 

εξισ: 

 Στθν πρόςκεςθ δφο ομόςθμων ακζραιων αρικμϊν προςτίκενται οι απόλυτεσ τιμζσ 

τουσ και το άκροιςμα ζχει το κοινό τουσ πρόςθμό. Για παράδειγμα, 

(+3)+(+6)=+(3+6)=+9, (-3)+(-6)=-(3+6)=-9. Στθν περίπτωςθ που οι αρικμοί είναι 

ετερόςθμοι, αφαιροφνται οι απόλυτεσ τιμζσ τουσ και ςτθ διαφορά τουσ μπαίνει το 

πρόςθμο του ακεραίου με τθ μεγαλφτερθ απόλυτθ τιμι. Για παράδειγμα, (-

3)+(+8)=+(8-3)=+5, (+3)+(-8)=-(8-3)=-5 (Βανδουλάκθσ κ.α., 2007). 

 

 Στθν αφαίρεςθ δφο ακζραιων αρικμϊν προςτίκεται ςτον πρϊτο ο αντίκετοσ του 

δεφτερου, δθλαδι ιςχφει α-β= α+(-β). Για παράδειγμα, (+7)˗(+6)= (+7)+(-6), (+7)˗(-6) 

=(+7)+(+6), (-7)-(+6)=(-7)+(-6), (-7)-(-6)=(-7)+(+6). Γριγορα, δθλαδι, θ αφαίρεςθ 

μεταξφ τουσ μετατρζπεται ςε πρόςκεςθ κετικϊν και αρνθτικϊν ακεραίων  

(Βανδουλάκθσ κ.α., 2007).  

Για αυτό το λόγο, ζχει νόθμα να μιλάμε μόνο για πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων, όπου θ 

πράξθ τθσ πρόςκεςθσ ι τθσ αφαίρεςθσ κα χρειαςτεί να πραγματοποιθκεί μεταξφ των 

απόλυτων τιμϊν των δφο ακεραίων και κα είναι, ςτθν ουςία, πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ μεταξφ 

φυςικϊν αρικμϊν. 

Επομζνωσ, αφοφ θ ζρευνα του Rezat (2011)  υποςτθρίηει πωσ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ωσ 

ςτρατθγικι προςζγγιςθσ τθν εφαρμογι του κανόνα του ςχολικοφ βιβλίου ι αλλιϊσ τθν 

«μετατροπι», αξίηει να μελετθκοφν τα ςτοιχεία τθσ βιβλιογραφίασ ςχετικά με το επόμενο 

βιμα των μακθτϊν που είναι οι ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ. Στθν ζρευνα του, όλα τα 

προβλιματα επιλφκθκαν ςφμφωνα με τισ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ των αρικμϊν που 

γνωρίηουν οι μακθτζσ από το ςφνολο των φυςικϊν αρικμϊν. Ρρόκειται για τισ νοερζσ 

ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ διψιφιων φυςικϊν αρικμϊν που περιγράφονται 



51 
 

αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 2.3, παραδείγματα των οποίων  καταγράφονται ςτον Ρίνακα 1 (για 

τθν πρόςκεςθ) και ςτον Ρίνακα 2 (για τθν αφαίρεςθ) για περιπτϊςεισ προβλθμάτων με ι 

χωρίσ κρατοφμενο.  

Ρολλοί ερευνθτζσ ζχουν κατθγοριοποιιςει τισ ςτρατθγικζσ αυτζσ με διαφορετικό τρόπο. Ο 

Rezat (2011) χρθςιμοποιεί τον διαχωριςμό του Heinze και των ςυνεργατϊν του. Στθν 

παροφςα μελζτθ, χρθςιμοποιείται θ κατθγοριοποίθςθ του Λεμονίδθ (2013), όπωσ αυτι 

μελετικθκε και καταγράφθκε με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ. Οι 

ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ που καταγράφονται ςτο κεφάλαιο 2.3 είναι οι εξισ:  

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ, 1010, 

(Split method, 1010). 

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Δεξιά προσ τα Αριςτερά ςε Μονάδεσ-Δεκάδεσ, u-1010, 

(Split method, units-first, u-1010). 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Δεκάδεσ-Μονάδεσ, N10, (Jump method, N10). 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Μονάδεσ-Δεκάδεσ, u-N10, (Jump method, units-first, u-

N10). 

 Μικτι Στρατθγικι Διαχωριςμοφ και Συςςϊρευςθσ, 10S, (Split-Jump method, 10S) 

 Ρζραςμα από το 10, Α10, (Adding- On method, A10). 

 Στρατθγικι Αντιςτάκμιςθσ, N10C, (Compensation method, N10C). 

 Στρατθγικι  Εξιςορρόπθςθσ, ΕΞ, (Leveling method). 

 Στρατθγικι τθσ  Αρίκμθςθσ, Α, (Counting method). 

 Νοθτικι Εικόνα του Αλγόρικμου με Μολφβι και Χαρτί, ΓΑ, (Mental representation of 

the written algorithm). 

 Στρατθγικι Ζμμεςθσ Ρρόςκεςθσ, ΕΡ, μόνο για τθν αφαίρεςθ. 

 

Ρολλοί ςυγγραφείσ αναφζρονται ςτισ ςτρατθγικζσ διαχωριςμοφ και ςυςςϊρευςθσ (1010 

και Ν10) ωσ τισ δφο κφριεσ ςτρατθγικζσ για τθν πρόςκεςθ και αφαίρεςθ αρικμϊν μζχρι το 

100 (Cobb, 1995; Cooper, Heirdsfield, & Irons, 1996; Fuson, 1992). 

Θ ςτρατθγικι του διαχωριςμοφ (1010) είναι μία από τισ πιο κοινζσ ςτρατθγικζσ τόςο ςτθν 

Ελλάδα όςο και ςε άλλεσ χϊρεσ (Λεμονίδθσ, 2013). Μποροφν να δοκοφν διάφοροι λόγοι για 

τουσ οποίουσ πολλοί μακθτζσ κεωροφν τθ ςτρατθγικι αυτι εφκολθ (Beishuizen, 1993). Σαν 

διαδικαςία μοιάηει αρκετά με τισ γραπτζσ μεκόδουσ (Thompson & Smith, 1999). Επιπλζον, ο 

τρόποσ που οι δεκάδεσ και οι μονάδεσ  προςτίκενται και αφαιροφνται μοιάηει ζντονα με 

αρικμθτικά γεγονότα που ζχουν κατακτθκεί από τουσ μακθτζσ (π.χ. 40 + 20 = 60, όπωσ 4 + 2 

= 6) (Ashcraft, 1985). Επίςθσ, αρκετοί μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθ ςτρατθγικι 1010 επειδι 

τουσ ζχει διδαχκεί περιςςότερο (ι αποκλειςτικά) και όχι επειδι τθν κεωροφν τθν 

καταλλθλότερθ ςτρατθγικι (Blöte, Klein & Beishuizen, 2000). 

Ωςτόςο, μακροπρόκεςμα θ 1010 αποδεικνφεται πιο περίπλοκθ και δφςκολθ διαδικαςία 

υπολογιςμοφ (Beishuizen, Van Putten &  Van Mulken, 1997). Λδιαίτερα ςτα προβλιματα 

αφαίρεςθσ με κρατοφμενο, οι μακθτζσ που χρθςιμοποιοφν τθ 1010 παρουςιάηουν πολλά 

λάκθ (Beishuizen, 1993; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000).  Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι τα 

λάκθ των μακθτϊν μπορεί να είναι δφο ειδϊν: τα ςυςτθματικά ςφάλματα που προκφπτουν 

από τθ ςυνεπι εφαρμογι μιασ ελαττωματικισ μεκόδου, αλγορίκμου ι κανόνα και τα 
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«απρόςεκτα» ςφάλματα που οφείλονται ςε παροδικι υπερφόρτωςθ μνιμθσ εργαςίασ ι 

απλι ζλλειψθ προςοχισ (Vakali, 1985). Αυτά που αξίηει να μελετθκοφν είναι τα πρϊτα. 

 Ζνα κοινό λάκοσ των μακθτϊν ςτθ χριςθ τθσ ςτρατθγικισ 1010 είναι το «το μικρότερο από 

μεγαλφτερο», όπου θ πράξθ 65-38 κα λυκεί ωσ εξισ: 60-30=30, 8-5 = 3, απάντθςθ 33 

(Vakali, 1985; Beishuizen, 1993; Beishuizen, Van Putten &  Van Mulken, 1997; Fuson, 

Wearne, Hiebert, Murray, Human, Olivier & Fennema, 1997; Blöte, Klein & Beishuizen, 

2000). Ζνα άλλο κοινό λάκοσ είναι το «όλα αφαίρεςθ», όπου θ ίδια πράξθ κα λυκεί ωσ εξισ: 

60-30 = 30, 30-5-8=17 (Beishuizen, Van Putten &  Van Mulken, 1997). Άλλο ζνα λάκοσ είναι 

θ εςφαλμζνθ ςειρά ςτα επιμζρουσ ακροίςματα ι ςτισ επιμζρουσ διαφορζσ (Vakali, 1985). 

Για παράδειγμα, θ πρόςκεςθ 35 + 14, κα λυκεί ωσ εξισ: 5 + 4 = 9, 3+1= 4 και θ απάντθςθ κα 

είναι 94 (αντί για 49). Αν και το τελευταίο λάκοσ μπορεί να κεωρθκεί και «απρόςεκτο» 

ςφάλμα (Vakali, 1985). 

Οι Thompson & Smith (1999) τονίηουν πωσ από τθ φφςθ τθσ θ ςτρατθγικι διαχωριςμοφ 

(1010) απαιτεί μερικζσ φορζσ ιδιαίτερα δθμιουργικι ςκζψθ από τον μακθτι για να βγει 

από ζνα εμφανζσ αδιζξοδο. Ππωσ αναφζρουν οι ίδιοι ςτθν πράξθ 54-27 οι μακθτζσ με 

βάςθ τθ ςτρατθγικι αυτι ςκζφτονται ότι 50-20=30 και ζπειτα (ωσ μακθτζσ που δεν τουσ 

ζχουν διδαχκεί οι ακζραιοι) καταλιγουν ςτο εξισ αδιζξοδο: 4-7. Ωςτόςο, υπιρξαν μακθτζσ 

που κατάφεραν να πραγματοποιιςουν ζναν εξαιρετικά προθγμζνο ελιγμό, λζγοντασ 

«χρειάηεται να αφαιρζςω άλλα 3, επομζνωσ θ απάντθςθ είναι 27».  

Στθν ζρευνα του Beishuizen (1993) τζτοιου είδουσ διαδικαςτικά λάκθ ιταν λιγότερο 

εμφανι ςτθ ςτρατθγικι N10. Τα λάκθ ςτθ χριςθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ αφοροφςαν 

περιςςότερο λανκαςμζνα αρικμθτικά γεγονότα αποκθκευμζνα ςτθ μνιμθ των μακθτϊν 

(π.χ. 32 - 5 = 28 ι 46 + 20 = 76). Ο ίδιοσ καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα πωσ υπάρχουν 

ποιοτικζσ διαφορζσ ςτα λάκθ μεταξφ των ςτρατθγικϊν 1010 και N10. Στθν πρϊτθ, τα λάκθ 

αφοροφν διαδικαςτικά προβλιματα, ενϊ ςτθ δεφτερθ κυρίωσ προβλιματα που αφοροφν 

τισ γνϊςεισ των μακθτϊν ςχετικά με διάφορα αρικμθτικά γεγονότα. 

Για το λόγο αυτό, ςυςτινεται ςτουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν τθ ςτρατθγικι 1010 κυρίωσ 

ςε προβλιματα πρόςκεςθσ (Blöte, Klein & Beishuizen, 2000), κακϊσ ςε προβλιματα 

αφαίρεςθσ, ιδιαίτερα ςε αυτά με κρατοφμενο, είναι πιο δφςκολθ διαδικαςία αφοφ 

αυξάνεται θ πολυπλοκότθτα του προβλιματοσ, εξαιτίασ ενόσ βαρφτερου φορτίου ςτθ 

μνιμθ εργαςίασ (Beishuizen, 1993; Klein et al., 1998). Σε αντίκεςθ με τθν 1010, θ Ν10 

κεωρείται πιο αςφαλισ ςτρατθγικι για προβλιματα αφαίρεςθσ με κρατοφμενο 

(Beishuizen, 1993; Macintyre & Forrester, 2003). Μάλιςτα, ςε ζρευνα του Beishuizen (1993) 

μία μειονότθτα μακθτϊν χρθςιμοποίθςε και τισ δφο ςτρατθγικζσ με ευζλικτο τρόπο (π.χ. 

1010 για πρόςκεςθ και N10 για αφαίρεςθ). 

Αρκετοί ερευνθτζσ αναφζρουν πωσ ςε χϊρεσ κυρίωσ τθσ Αμερικισ, όπου θ μακθματικι 

εκπαίδευςθ ζδινε μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτουσ γραπτοφσ αλγορίκμουσ ιδθ από τα πρϊτα 

χρόνια τθσ διδαςκαλίασ, ςτα επιςτθμονικά ζγγραφα αναφερόταν κυρίωσ θ ςτρατθγικι 

διαχωριςμοφ (1010), ίςωσ γιατί δομικά ςαν διαδικαςία κυμίηει τουσ γραπτοφσ  

αλγόρικμουσ (Beishuizen, Van Putten &  Van Mulken, 1997; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000). 

Αντίκετα, όπωσ αναφζρουν οι ίδιοι, τα ευρωπαϊκά εγχειρίδια μακθματικϊν, 

επικεντρϊνονταν περιςςότερο ςτισ νοερζσ ςτρατθγικζσ τθσ ςυςςϊρευςθσ προφανϊσ λόγω 
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μιασ ιςχυρότερθσ παράδοςθσ ςτθ νοερι εργαςία. Οι ίδιοι τονίηουν πωσ αυτι θ διαφορά ςτθ 

διδακτικι κουλτοφρα δε ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ ςτθν Ευρϊπθ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο 

τθ ςτρατθγικι Ν10 ι το αντίςτροφο. 

Σχετικά με τθ μικτι ςτρατθγικι διαχωριςμοφ και ςυςςϊρευςθσ (10S), όπωσ αναφζρκθκε 

και παραπάνω, μπορεί να κατθγοριοποιθκεί ωσ ςτρατθγικι μεταξφ τθσ 1010 και N10 και 

μερικζσ φορζσ χρθςιμεφει ςτθ διδαςκαλία ωσ μετάβαςθ από τθ 1010 ςτθν N10 (Beishuizen, 

Felix & Beishuizen, 1990, Beishuizen, 1993). 

Για τθ ςτρατθγικι «Ρζραςμα από το 10» (Α10), οι Thompson & Smith (1999) αναφζρουν 

πωσ οι μακθτζσ τθ χρθςιμοποιοφν αρκετά ςπάνια. Συνικωσ, τθ χρθςιμοποιοφν ςε 

αφαιρζςεισ, ςε ςυνδυαςμό με ζμμεςθ πρόςκεςθ (ΕΡ), όταν οι αρικμοί με τουσ οποίουσ 

πρζπει να υπολογίςουν είναι ιδιαίτερα κοντά μεταξφ τουσ. Οι ίδιοι υποςτθρίηουν πωσ όταν 

οι αρικμοί είναι αρκετά μακριά μεταξφ τουσ, οι μακθτζσ δυςκολεφονται να κυμθκοφν τα 

μζρθ που προςκζτουν κάκε φορά, ιδιαίτερα εάν δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να ςθμειϊςουν 

κάτι ςτο χαρτί. 

Στθ ςυνζχεια, ςχετικά με τισ ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ (αντιςτάκμιςθ και εξιςορρόπθςθ), θ 

βιβλιογραφία αναφζρει πωσ οι μακθτζσ που τισ χρθςιμοποιοφν φαίνεται να παρουςιάηουν 

υψθλά επίπεδα ευελιξίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, παρατθρικθκε πωσ οι μακθτζσ που 

χρθςιμοποίθςαν τισ ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ παρουςίαςαν υψθλό επίπεδο κατανόθςθσ τθσ 

επίδραςθσ μιασ πράξθσ ςε ζναν αρικμό (Heirdsfield και Cooper, 2004a; Thompson, 2000). 

Θ ςτρατθγικι τθσ αντιςτάκμιςθσ, Ν10C, δεν χρθςιμοποιείται αυκόρμθτα τόςο από παιδιά 

όςο και από ενιλικεσ. Ωςτόςο, αυτό δε ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να διδαχκεί ςτα παιδιά και 

να χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά από αυτά(Thompson, 2000). Σαν ςτρατθγικι, είναι 

ιδιαίτερα χριςιμθ, όταν χειριηόμαςτε αρικμοφσ που τελειϊνουν ςε 9, ςε 8 ι ακόμθ και ςε 7 

(Thompson & Smith, 1999; Thompson, 2000). Σε ζρευνα των Blöte, Klein & Beishuizen 

(2000), μια μικρι ομάδα μακθτϊν χρθςιμοποίθςε επιλεκτικά τθ διαδικαςία N10C, όταν ο 

αρικμόσ που αφαιροφνταν είχε ςαν δεφτερο ψθφίο το 9. 

Τθ ςτρατθγικι τθσ εξιςορρόπθςθ (ΕΞ), οι Fuson, Wearne, Hiebert, Murray, Human, Olivier & 

Fennema (1997) τθ χαρακτθρίηουν εξαιρετικά πολφπλοκθ ςτρατθγικι. Ππωσ λζνε, οι 

μακθτζσ μπορεί εφκολα να μπερδευτοφν και να μθν καταλάβουν το γεγονόσ πωσ το 

αποτζλεςμα πρζπει να παραμείνει ίδιο. Εξθγοφν πωσ ςτθν πρόςκεςθ, ό,τι προςτεκεί ςτον 

πρϊτο προςκετζο κα αφαιρεκεί από τον δεφτερο (ι το αντίςτροφο), πρόκειται δθλαδι για 

απλι ανταλλαγι ποςοτιτων μεταξφ των δφο προςκετζων. Ωςτόςο, ςτθν αφαίρεςθ, θ 

διαδικαςία γίνεται πιο περίπλοκθ αφοφ θ διαφορά πρζπει να παραμείνει ίδια. Εάν 

προςτεκεί μία ποςότθτα ςτον μειωτζο, πρζπει να προςτεκεί και ςτον αφαιρετζο ι αν 

αφαιρεκεί μία ποςότθτα από τον μειωτζο, πρζπει να αφαιρεκεί και από τον αφαιρετζο.  

Οι Heirdsfield και Cooper (1997) υποςτιριξαν ότι ο διαχωριςμόσ από δεξιά προσ αριςτερά 

(u-1010), ο διαχωριςμόσ από αριςτερά προσ τα δεξιά (1010), θ ςυςςϊρευςθ (u-N10 και 

N10) και οι ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ (N10C και ΕΞ) αντιπροςωπεφουν αυξανόμενα επίπεδα 

ποιοτικισ χριςθσ ςτρατθγικϊν. Οι ίδιοι ςε ζρευνζσ τουσ (2002; 2004) παρατιρθςαν πωσ οι 

ευζλικτοι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν ςτρατθγικζσ διαχωριςμοφ και ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ, 
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αντίκετα, οι μθ ευζλικτοι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν τθ νοερι εικόνα του γραπτοφ 

αλγόρικμου ςχεδόν ςε όλεσ τισ πράξεισ του ερωτθματολογίου. 

Θ ςτρατθγικι, λοιπόν, που είναι αρκετά κοινι και χρθςιμοποιείται αρκετά από αδφναμουσ 

και μθ μακθτζσ είναι αυτι τθσ νοερισ κάκετθσ γραπτισ πράξθσ (ΓΑ) (Reys, Reys, Nohda,  & 

Emori, 1995). Ωςτόςο, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ κεωρεί ότι θ νοερι εικόνα 

του γραπτοφ αλγόρικμου είναι μια αναποτελεςματικι ςτρατθγικι (Heirdsfield & Cooper, 

2002). Μάλιςτα, οι ερευνθτζσ (Heirdsfield & Cooper, 1996) ζχουν αναφζρει πωσ πριν από τθ 

διδαςκαλία τθσ, τα παιδιά παρουςιάηουν μια ποικιλία αποτελεςματικϊν νοερϊν 

ςτρατθγικϊν, ενϊ μετά από αυτι, τα παιδιά είχαν τθν τάςθ να χρθςιμοποιοφν μόνο τθ 

ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι.  

Επιπλζον, θ ςτρατθγικι του γραπτοφ αλγορίκμου (ΓΑ) είναι παρόμοια με τθ ςτρατθγικι 

διαχωριςμοφ ςε μονάδεσ δεκάδεσ (u-1010) και μερικζσ φορζσ δεν φαίνεται ποια από τισ 

δφο χρθςιμοποιεί ο μακθτισ (Heirdsfield & Cooper, 2004a).  Ωςτόςο, όταν ζνασ μακθτισ 

χρθςιμοποιεί τθν πρϊτθ, χρθςιμοποίει όρουσ όπωσ «ζνα το κρατοφμενο...», «το βάηω εδϊ 

και γίνεται...», ενϊ ςτθ δεφτερθ χρθςιμοποιεί όρουσ ςχετικοφσ με τθ κεςιακι αξία και τθν 

αναςυγκρότθςθ (Heirdsfield & Cooper, 2004a).   

Τζλοσ, ςχετικά με τθ ςτρατθγικι τθσ ζμμεςθσ πρόςκεςθσ (ΕΡ), μία ςτρατθγικι που 

χρθςιμοποιείται περιςςότερο από τουσ ενιλικεσ παρά από τα παιδιά (Thompson, 2000), 

είναι ςθμαντικό να τονιςτεί πωσ οριςμζνοι ερευνθτζσ τθν ταυτίηουν με τθ ςτρατθγικι 

«Ρζραςμα από το 10» (Α10) (Thompson, 2000). Μςωσ γιατί τισ περιςςότερεσ φορζσ που 

κάποιοσ μακθτισ λφνει μία αφαίρεςθ με τθ ςτρατθγικι Α10 κα χρθςιμοποιιςει τθν ζμμεςθ 

πρόςκεςθ. Επιπλζον, και θ ζμμεςθ πρόςκεςθ είναι μια πολφτιμθ εναλλακτικι για 

αφαιρζςεισ όπου υπάρχει μικρι διαφορά ανάμεςα ςτον αφαιρετζο και ςτον μειωτζο όπωσ 

71 - 69 (Torbeyns, Ghesquiere, & Verschaffel, 2009). 

Οι Fuson, Wearne, Hiebert, Murray, Human, Olivier & Fennema (1997) υποςτιριξαν αρκετά 

τθ ςτρατθγικι αυτι τθσ αφαίρεςθσ (ΕΡ), δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ προβλιματα που 

χρειαηόταν μοντελοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ: «πόςα χρειάηεται να προςκζςω;», αλλά και τθσ 

κατάςταςθσ: «πόςα μζνουν αν αφαιρζςω;». Κεωροφν πωσ όταν οι μακθτζσ δουλεφουν και 

με τισ δφο ςτρατθγικζσ αντιλαμβάνονται εφκολα ότι οι πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ 

αφαίρεςθσ είναι αντίςτροφεσ και μποροφν να αναιρζςουν θ μία τθν άλλθ. Κεωροφν πωσ θ 

εδραίωςθ αυτισ τθσ αντίςτροφθσ ςχζςθσ μπορεί να επιτρζψει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων. Επιπλζον, δάςκαλοι ςτθν ζρευνά τουσ διλωςαν πωσ θ ςτρατθγικι 

τθσ ζμμεςθσ πρόςκεςθσ είναι περιςςότερο αςφαλισ για τουσ πιο αδφναμουσ μακθτζσ. 

Άλλωςτε, όπωσ αναφζρουν και οι ίδιοι, οι μακθτζσ δυςκολεφονται περιςςότερο ςε 

προβλιματα αφαίρεςθσ παρά ςε προβλιματα πρόςκεςθσ.  

Το τελευταίο ιςχφει γενικότερα για όλουσ τουσ μακθτζσ. Τα περιςςότερα λάκθ και θ 

μεγαλφτερθ δυςκολία κατά τθν εφαρμογι οποιαςδιποτε από τισ παραπάνω ςτρατθγικζσ, 

εμφανίηονται κατά τθν αφαίρεςθ (Fuson, Wearne, Hiebert, Murray, Human, Olivier & 

Fennema, 1997). Μάλιςτα, πολλοί ερευνθτζσ υποςτθρίηουν πωσ αν ζνασ μακθτισ 

χρθςιμοποιεί ςωςτά μία ςτρατθγικι ςτθν πρόςκεςθ δε ςθμαίνει απαραίτθτα ότι κα το 

κάνει και ςτθν αφαίρεςθ (Fuson, Wearne, Hiebert, Murray, Human, Olivier & Fennema, 

1997). 
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Μελετϊντασ τα παραπάνω ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ διεκνι βιβλιογραφία, ίςωσ 

εντοπίςουμε ζνα ςθμείο το οποίο ςχετίηεται άμεςα με τθν παροφςα ζρευνα. Ππωσ 

αναφζρκθκε και παραπάνω, οριςμζνοι μακθτζσ ςε ζρευνα των Thompson & Smith (1999) 

κατάφεραν να ξεπεράςουν ζνα πολφ ςθμαντικό αδιζξοδο. Στθν πράξθ 54-27 οι μακθτζσ, με 

βάςθ τθ ςτρατθγικι 1010, ςκζφτονται ότι 50-20=30 και ζπειτα (ωσ μακθτζσ που δεν τουσ 

ζχουν διδαχκεί οι ακζραιοι) καταλιγουν ςτο εξισ αδιζξοδο: 4-7. Σ’ αυτό το αδιζξοδο, 

κατάφεραν να πραγματοποιιςουν ζναν εξαιρετικά προθγμζνο ελιγμό λζγοντασ «χρειάηεται 

να αφαιρζςω άλλα 3, επομζνωσ θ απάντθςθ είναι 27».  

Αυτόσ, ο εξαιρετικά δθμιουργικόσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ μιασ αφαίρεςθσ με κρατοφμενο 

δεν καταγράφεται για πρϊτθ φορά ςτθν ζρευνα των Thompson & Smith (1999). Το 1970, οι 

Cochran, Barson & Davis καταγράφουν το παρακάτω επειςόδιο:  

Σε μία αίκουςα μακθτϊν 3θσ τάξθσ, θ δαςκάλα πραγματοποιεί τθν αφαίρεςθ 64-28. Τθ 

ςτιγμι που θ δαςκάλα λζει: «δεν μπορείτε να πάρετε 8 από 4, οπότε κα πρζπει το 64 να 

γίνει...», ζνασ από τουσ μακθτζσ, ο Kye, διακόπτει λζγοντασ: «Φυςικά και μπορείσ! 4 μείον 8 

δίνει αρνθτικό 4» και ςυνεχίηει: «..και 40 και αρνθτικό 4 δίνει 36, άρα θ απάντθςθ είναι 36». 

Ρριν τθν περίπτωςθ του Kye, θ μζκοδοσ αυτι δεν ιταν γνωςτι από κανζναν δάςκαλο ι 

μακθματικό (Cochran, Barson & Davis, 1970). Οι ερευνθτζσ περιζγραψαν τθ μζκοδο αυτι 

ωσ ζναν από τουσ ωραιότερουσ αλγορίκμουσ για τθν αφαίρεςθ που ζχουν δει ποτζ, ενϊ 

είναι απλϊσ μια δθμιουργία (ι «ανακάλυψθ», όπωσ λζνε) ενόσ αγοριοφ τθσ 3θσ τάξθσ ςτο 

Weston, του Κονζκτικατ. 

Ακόμθ, ςε ζρευνα του Madell (1985), οι μακθτζσ ςτθν αφαίρεςθ 53-24 ακολουκοφν τα 

βιματα: 50-20=30, 4-3=1, 30-1=29. Στθν ζρευνα αυτι τονίηεται ιδιαίτερα θ αδυναμία των 

παιδιϊν να εκφραςτοφν με όρουσ αρνθτικϊν αρικμϊν, αφοφ δεν τουσ ζχουν διδαχκεί 

ακόμθ. Οι μακθτζσ κα περιγράψουν τθ ςκζψθ τουσ με εκφράςεισ όπωσ «Αυτό είναι ζνα 

ακόμα για να αφαιρζςω». 

Αντίςτοιχα, ζχουν φερκεί και μακθτζσ ςτθν αφαίρεςθ 86-39 ςε ζρευνα του Thompson, 

(2000). Οι μακθτζσ, αφοφ κάνουν το λάκοσ «το μικρότερο από μεγαλφτερο» (δθλαδι, 80-

30=50 και 9-6=3), κατανοοφν πωσ οι 3 μονάδεσ πρζπει να αφαιρεκοφν από το 50 και τελικά 

απαντοφν 47 (Thompson, 2000). Ο  Thompson (2000) τονίηει πωσ για τουσ μακθτζσ αυτοφσ 

δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κατανοοφν αυτό τον πολφπλοκο ελιγμό. Ο ίδιοσ αναφζρει 

πωσ ενϊ ζνασ ενιλικασ που βαςίηεται ςτουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ μπορεί να εξθγιςει 

μακθματικά αυτι τθ ςκζψθ, ςίγουρα οι μακθτζσ αυτοί δε ςκζφτονται «6 μείον 9 δίνει -3». 

Θ τελευταία αυτι ςκζψθ του Thompson (2000), δεν μπορεί να περάςει απαρατιρθτθ ςτθν 

παροφςα ζρευνα, θ οποία πραγματοποιείται ςε μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

που ζχουν διδαχκεί τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ. Ππωσ φαίνεται και παρακάτω, ο  ελιγμόσ 

του Kye κα ςυμπεριλθφκεί ςτισ υποκζςεισ αυτισ τθσ ζρευνασ, αν και φαίνεται να είναι ζνασ 

εξαιρετικά ςπάνιοσ τρόποσ ςκζψθσ για ζναν μακθτι. 

Τζλοσ, θ παροφςα ζρευνα, μελετά τθν ευελιξία των μακθτϊν με τισ ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ, δθλαδι τθν ικανότθτά τουσ να χρθςιμοποιοφν και να εναλλάςςουν τισ 
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διάφορεσ ςτρατθγικζσ. Ο τρόποσ με τον οποίο ζχει μελετθκεί θ ευελιξία των μακθτϊν ςτισ 

διάφορεσ ςχετικζσ ζρευνεσ ποικίλει.  

Σε ζρευνα των Λεμονίδθ & Λυγοφρα (όπωσ αναφζρεται ςτο Λεμονίδθσ, 2013) θ ευελιξία 

των μακθτϊν υπολογίςτθκε με βάςθ το ρεπερτόριο των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν οι 

μακθτζσ. Μελετικθκε, δθλαδι, με βάςθ το πλικοσ των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν που 

χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ ςτισ πράξεισ. Για παράδειγμα, όςοι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν 

από μία ζωσ τρεισ ςτρατθγικζσ χαρακτθρίςτθκαν «μθ ευζλικτοι», ενϊ όςοι μακθτζσ 

χρθςιμοποίθςαν από τζςςερισ ςτρατθγικζσ και πάνω χαρακτθρίςτθκαν «ευζλικτοι». 

Στθν ζρευνα του Rezat (2011), μελετικθκε εάν οι μακθτζσ επιλζγουν ςτρατθγικζσ ευζλικτα, 

με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε άςκθςθσ. Οι πράξεισ που οι μακθτζσ κλικθκαν να 

πραγματοποιιςουν προετοιμάςτθκαν με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα χαρακτθριςτικά τουσ να 

ευνοοφν τθ χριςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ. Τζτοια χαρακτθριςτικά είναι: 

 Πταν ζνασ από τουσ δφο όρουσ τθσ πράξθσ τελειϊνει ςε 8 ι 9, ο 

ευκολότεροσ τρόποσ να πραγματοποιθκεί θ πράξθ είναι θ ςτρατθγικι τθσ 

αντιςτάκμιςθσ (N10C) (Rezat, 2011; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000; 

Λεμονίδθσ; 2013; Thompson & Smith, 1999; Thompson, 2000). 

 

 Πταν ςε μία πράξθ, όπωσ θ 32-28, ο μειωτζοσ και ο αφαιρετζοσ είναι δφο 

αρικμοί πολφ κοντά μεταξφ τουσ, ο ευκολότεροσ τρόποσ να 

πραγματοποιθκεί θ πράξθ είναι θ ςτρατθγικι «Ρζραςμα από το 10» (Α10), 

και ιδιαίτερα ςε ςυνδυαςμό με ζμμεςθ πρόςκεςθ (ΕΡ) (Thompson & Smith, 

1999; Λεμονίδθσ, 2013). 

 

 Πταν πρόκειται για τθν πράξθ τθσ αφαίρεςθσ με κρατοφμενο, καλό είναι να 

μθν χρθςιμοποιθκεί θ ςτρατθγικι του διαχωριςμοφ (1010) αλλά κάποια 

άλλθ ςτρατθγικι, όπωσ αυτι τθσ ςυςςϊρευςθσ (Ν10) (Beishuizen, 1993; 

Blöte, Klein & Beishuizen, 2000; Macintyre & Forrester, 2003). 

Ο Siegler και ο Lemaire (1997) επινόθςαν τθ μζκοδο «επιλογισ / μθ επιλογισ» για να 

ςυγκεντρϊςουν αμερόλθπτα δεδομζνα ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα και τθν επιλογι 

τθσ ςτρατθγικισ από πλευρά του μακθτι. Θ μζκοδοσ επιλογισ αυτι πραγματοποιεί τθν 

αξιολόγθςθ κάκε παιδιοφ υπό δφο τφπουσ ςυνκθκϊν. 

 Στθν κατάςταςθ επιλογισ, τα παιδιά μποροφν ελεφκερα να επιλζξουν ποια 

ςτρατθγικι χρθςιμοποιοφν για να λφςουν κάκε πράξθ. 

 Στθν κατάςταςθ χωρίσ επιλογι, ο ερευνθτισ περιορίηει τουσ ςυμμετζχοντεσ να 

επιλφςουν όλεσ τισ πράξεισ με μια ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι. 

 

Με βάςθ το μοντζλο αυτό, ζνασ μακθτισ κα χαρακτθριςτεί από υψθλό δείκτθ ευελιξίασ εάν 

λφνει κάκε πρόβλθμα ςτθν κατάςταςθ μθ επιλογισ με τθν ίδια ςτρατθγικι που κα το ζλυνε 

ςε κατάςταςθ επιλογισ, θ οποία είχε τα καλφτερα αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν ακρίβεια 

και τθν αποτελεςματικότθτα (Λεμονίδθσ, 2013).  
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Ωςτόςο, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ πολλοί ζρευνεσ που ζχουν εξετάςει τθν 

ευελιξία των μακθτϊν, χρθςιμοποιϊντασ οποιονδιποτε από τουσ παραπάνω τρόπουσ, 

αναφζρουν πωσ τισ περιςςότερεσ φορζσ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν μία ι δφο ςτρατθγικζσ 

ςε όλθ τθ διάρκεια του ερωτθματολογίου (Torbeyns, et al., 2009; Torbeyns, Verschaffel, & 

Ghesquière, 2006; Rezat, 2011). 

 

4. Θ παροφςα ζρευνα. 

 

4.1. Θ αναγκαιότθτα τθσ ζρευνασ. 

Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ερευνϊν ζχει μελετιςει διάφορα κζματα που ςχετίηονται με τισ 

ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ μεταξφ φυςικϊν 

αρικμϊν. Ρολλζσ από αυτζσ τισ μελζτεσ επικεντρϊνονται ςτθν οργάνωςθ και 

κατθγοριοποίθςθ των ςτρατθγικϊν (Beishuizen, 1985; 1993; Carraher & Schliemann, 1985; 

Cooper, Heirdsfield & Irons, 1996; Carpenter et al., 1998; Fuson et al., 1997; Beishuizen, Van 

Putten & Van Mulken, 1997; Klein, Beishuizen & Treffers, 1998; Thompson, 1999; Thompson 

& Smith, 1999; Hartnett, 2007). Άλλεσ ζρευνεσ, μελετοφν τθν ευελιξία των μακθτϊν με τισ 

παραπάνω ςτρατθγικζσ και τουσ παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν (Lemaire & Siegler, 1995; 

Bjorklund, Douglas & Cowan (1997); Ellis, 1997; Siegler & Lemaire, 1997; Shrager & Siegler, 

1998; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000; Heirdsfield & Cooper, 2002; 2004a; Threlfall, 2009; 

Verschaffel, Luwel, Torbeyns & Van Dooren, 2009;). 

Οι ζρευνεσ ςχετικά με τισ νοερζσ ςτρατθγικζσ δεν περιορίηεται μόνο ςτο ςφνολο των 

φυςικϊν αρικμϊν. Ρολλζσ μελζτεσ ζχουν διερευνιςει τισ νοερζσ ςτρατθγικζσ των μακθτϊν 

ςτο ςφνολο των ρθτϊν αρικμϊν (Caney & Watson, 2003; Callingham & Watson, 2004; 

Lemonidis & Kaiafa, 2014). Από μία μακθματικι ςκοπιά, θ μελζτθ των νοερϊν ςτρατθγικϊν 

ςτθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ μεταξφ ρθτϊν κα μποροφςε να εςτιάςει ςτθν πρόςκεςθ 

και τθν αφαίρεςθ μεταξφ κλαςμάτων, δεκαδικϊν και ακεραίων (Rezat, 2011). Ενϊ, λοιπόν 

πλικοσ ερευνϊν εςτιάηει ςτα κλάςματα και τουσ δεκαδικοφσ, ελάχιςτεσ είναι οι μελζτεσ 

που εςτιάηουν ςτουσ ακεραίουσ (Rezat, 2011). 

Σφμφωνα με τον Rezat (2011), το γεγονόσ αυτό παρουςιάηει αρκετό ενδιαφζρον, εάν 

ςκεφτεί κανείσ πωσ οι ακζραιοι είναι μία από τισ πρϊτεσ νζεσ μακθματικζσ ζννοιεσ που 

διδάςκονται οι μακθτζσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, και οι νοεροί υπολογιςμοί 

βρίςκονται πολφ υψθλά ςτα ςτάνταρ των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ διεκνϊσ. 

Θ παροφςα ζρευνα διερευνά τισ νοερζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ Β’ και 

Γ’ Γυμναςίου ςτθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ με ακζραιουσ, κακϊσ και τθν ευελιξία τουσ 

με αυτζσ. Είναι ςθμαντικό να διευκρινιςτεί πωσ λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των αρνθτικϊν 

αρικμϊν, ζχει νόθμα να μιλάμε μόνο για πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων. Θ πρόςκεςθ 

ακεραίων περιλαμβάνει πρόςκεςθ ομόςθμων και πρόςκεςθ ετερόςθμων αρικμϊν, όπου οι 

μακθτζσ κατά τθ λφςθ τουσ πραγματοποιοφν πρόςκεςθ και αφαίρεςθ, αντίςτοιχα, μεταξφ 

των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων. 
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4.2. Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ. 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να διερευνιςει τισ ςτρατθγικζσ νοεροφ υπολογιςμοφ 

που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςτθν πρόςκεςθ μεταξφ διψιφιων ακεραίων και τθν ευελιξία 

τουσ με αυτζσ.  

Αρχικά, θ παροφςα ζρευνα μελετά τισ ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ που χρθςιμοποιοφν οι 

μακθτζσ όταν πραγματοποιοφν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων. Ο όροσ ςτρατθγικι 

προςζγγιςθσ, ο οποίοσ υιοκετικθκε από τισ ζρευνεσ των Threlfall (2009) και Rezat (2011), 

αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ κα προςεγγίςουν μία πρόςκεςθ μεταξφ 

ακεραίων. Ριο ςυγκεκριμζνα, αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ κα πάρουν 

αποφάςεισ για το πρόςθμο του αποτελζςματοσ και τθν πράξθ (πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ) που 

κα πραγματοποιιςουν μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων. Ο Rezat (2011) 

υποςτθρίηει πωσ θ πιο κοινι ςτρατθγικι προςζγγιςθσ ςτθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων 

είναι αυτι τθσ «μετατροπισ». Σφμφωνα με αυτι, οι μακθτζσ κα μετατρζψουν μία 

πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων ςε πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ μεταξφ φυςικϊν αρικμϊν. Για 

παράδειγμα, ςτθν πρόςκεςθ -46+24 οι μακθτζσ κα αποφαςίςουν εξ’ αρχισ πωσ το 

αποτζλεςμα κα ζχει το πρόςθμο «-» και πωσ πρζπει να πραγματοποιθκεί θ αφαίρεςθ 46-24 

μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των παραπάνω προςκετζων. Στθν πραγματικότθτα, οι μακθτζσ 

κα μετατρζψουν το πρόβλθμα -46+24 ςε –(46-24), χρθςιμοποιϊντασ τον κανόνα που τουσ 

ζχει διδαχκεί με βάςθ το ςχολικό βιβλίο.  Στθν παροφςα ζρευνα, αναμζνεται πωσ θ 

πλειοψθφία των μακθτϊν κα χρθςιμοποιιςει τθ μετατροπι, ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ. 

Ζπειτα, αφοφ οι μακθτζσ μετατρζψουν τθν πρόςκεςθ ακεραίων ςε πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ 

φυςικϊν αρικμϊν, θ παροφςα ζρευνα μελετά τισ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ που κα 

χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ για να τισ πραγματοποιιςουν. Ο όροσ ςτρατθγικι 

μεταςχθματιςμοφ, ο οποίοσ υιοκετικθκε από τισ ζρευνεσ των Threlfall (2009) και Rezat 

(2011), αναφζρεται ςτον λεπτομερι τρόπο με τον οποίο οι αρικμοί κα μεταςχθματιςτοφν 

για να προκφψει μια λφςθ. Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ του μεταςχθματιςμοφ κα μελετθκοφν με 

βάςθ τισ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ μεταξφ διψιφιων φυςικϊν (1010, u-1010, 

N10, u-N10, 10S, A10, N10C, ΕΞ, Α, ΓΑ), όπωσ αυτζσ αναλφκθκαν παραπάνω ςφμφωνα με 

ςτοιχεία τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ. 

Ωςτόςο, ςτθ βιβλιογραφία ςχετικά με τισ νοερζσ ςτρατθγικζσ ςτουσ φυςικοφσ, εντοπίςτθκε 

και ζνασ δθμιουργικόσ ελιγμόσ, αυτόσ του Kye, που δεν μπορεί να μθ ςυμπεριλθφκεί ςτισ 

υποκζςεισ τθσ ζρευνασ. Ο Kye, κατά τθ λφςθ μίασ αφαίρεςθσ με κρατοφμενο, ςυγκεκριμζνα 

τθσ 64-28, χρθςιμοποίθςε τθ ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ 1010, προςκζτοντασ 40 (από 

τθν αφαίρεςθ 60-20) και αρνθτικό 4 (από τθν αφαίρεςθ 4-8), δίνοντασ τελικά τθν απάντθςθ 

36 (Cochran, Barson & Davis, 1970). Αντίςτοιχθ χριςθ τθσ ςτρατθγικισ 1010 αναφζρεται και 

από άλλουσ ερευνθτζσ (Thompson & Smith, 1999;  Wilson, 1971; Madell, 1985; Thompson, 

2000).  

Ο  Thompson (2000) τονίηει πωσ ζνασ ενιλικασ που γνωρίηει τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ 

μπορεί να εξθγιςει μακθματικά αυτι τθ ςκζψθ. Το ίδιο και οι μακθτζσ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ, που τουσ ζχουν διδαχκεί οι ακζραιοι. Αν και φαίνεται να είναι μία ςπάνια 

ςτρατθγικι, κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί αντίςτοιχα και ςε μία πρόςκεςθ μεταξφ 

ακεραίων.  
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Για παράδειγμα, ςτθν πρόςκεςθ -45+23, κάποιοσ κα μποροφςε να απαντιςει: 

20-40=-20 

3-5=-2  

άρα -20-2=-22  

Με τον ίδιο τρόπο, ςτθν πρόςκεςθ με κρατοφμενο -53+27, κάποιοσ κα μποροφςε να 

απαντιςει: 

20-50=-30 

7-3=4 

άρα -30+4=-26  

Θ ςτρατθγικι αυτι είναι μία ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ, ςυγκεκριμζνα θ 1010, ςτθν 

οποία όμωσ δεν προθγείται θ χριςθ τθσ μετατροπισ ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ.  

Τζλοσ, θ παροφςα ζρευνα μελετά τθν ευελιξία των μακθτϊν ςτισ ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ.  Ζχουν αποδοκεί διάφοροι προςδιοριςμοί του όρου τθσ ευελιξίασ, θ 

οποία ζχει μελετθκεί αντίςτοιχα με διάφορουσ τρόπουσ. Θ παροφςα ζρευνα, με τον όρο 

ευελιξία, μελετά το ρεπερτόριο των ςτρατθγικϊν των μακθτϊν, με βάςθ τθν ζρευνα των 

Λεμονίδθ & Λυγοφρα (όπωσ αναφζρεται ςτο Λεμονίδθσ, 2013). Μελετά, δθλαδι, το πλικοσ 

των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςτισ προςκζςεισ μεταξφ 

ακεραίων. 

Συνοπτικά, ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να μελετιςει: 

 Τισ ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςτθν πρόςκεςθ 

ακεραίων, δθλαδι τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν αποφάςεισ για το πρόςθμο 

του αποτελζςματοσ και τθν πράξθ (πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ) μεταξφ των απόλυτων 

τιμϊν των ακεραίων. 

 

 Τισ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ για να 

πραγματοποιιςουν τθν πράξθ τθσ πρόςκεςθσ ι τθσ αφαίρεςθσ μεταξφ των 

απόλυτων τιμϊν των ακεραίων, με βάςθ τισ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ 

διψιφιων φυςικϊν αρικμϊν που καταγράφονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία. 

 

 Τθν ευελιξία των μακθτϊν ςτισ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ. 

 

4.3. Ερευνθτικι Υπόκεςθ. 

Θ υπόκεςθ τθσ ζρευνασ είναι πωσ θ πλειοψθφία των μακθτϊν κα χρθςιμοποιιςει τισ 

νοερζσ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ των φυςικϊν αρικμϊν για 

να βρει το αποτζλεςμα τθσ κάκε πράξθσ, αφοφ πρϊτα χρθςιμοποιιςει τθν μετατροπι, ωσ 

ςτρατθγικι προςζγγιςθσ. Δθλαδι, αφοφ πρϊτα αποφαςίςει το πρόςθμο του 

αποτελζςματοσ, τθν πράξθ (πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ) μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των 

ακεραίων και μετατρζψει το πρόβλθμα που περιζχει ακεραίουσ ςε ζνα ιςοδφναμο 

πρόβλθμα με φυςικοφσ αρικμοφσ. Επιπλζον, ίςωσ κάποιοσ μακθτισ χρθςιμοποιιςει 

οποιαδιποτε ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ χωρίσ τθ χριςθ τθσ μετατροπισ ωσ ςτρατθγικι 

προςζγγιςθσ. 
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4.4. Ερευνθτικά Ερωτιματα. 

 

1) Ροιεσ είναι οι ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ, όταν 

πραγματοποιοφν πρόςκεςθ μεταξφ ομόςθμων ακεραίων; 

2) Ροιεσ είναι οι ςτρατθγικζσ αφαίρεςθσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ, όταν 

πραγματοποιοφν πρόςκεςθ μεταξφ ετερόςθμων ακεραίων; 

3) Είναι οι μακθτζσ ευζλικτοι με τισ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν ςτουσ νοεροφσ 

υπολογιςμοφσ τουσ;  

 

5. Μεκοδολογία Ζρευνασ. 

 

5.1.  Δείγμα. 

Για να απαντθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ παροφςασ ζρευνασ θ ερευνιτρια 

ςυνζλεξε ποιοτικά δεδομζνα από 27 μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 

φοιτοφν ςτο Γυμνάςιο, ςε ςχολεία του νομοφ Σερρϊν. Θ ζρευνα ιταν δειγματολθπτικι και 

το δείγμα ιταν ευκολίασ. Οι μακθτζσ ιταν πρόκυμοι να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα και θ 

ςυμμετοχι τουσ ιταν εκελοντικι. 

Θ ιδιαιτερότθτα τθσ φφςθσ των ακεραίων και γενικότερα των αρνθτικϊν αρικμϊν και των 

αλγόρικμων των πράξεϊν τουσ, κακϊσ και θ εναςχόλθςθ με αυτοφσ είναι μία πρωτόγνωρθ 

εμπειρία για τουσ μακθτζσ κατά τθν ζνταξι τουσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Θ 

εξοικείωςθ των μακθτϊν τόςο με τισ νζεσ ζννοιεσ όςο και με τισ διαδικαςίεσ είναι μία 

χρονοβόρα διαδικαςία. Για παράδειγμα, ςτθν πρόςκεςθ -4-5 οι μακθτζσ πρζπει να 

αντιλθφκοφν ότι πρόκειται για πρόςκεςθ μεταξφ ομόςθμων ακεραίων και άρα πρζπει να 

προςκζςουν τισ απόλυτεσ τιμζσ των δφο προςκετζων και ςτο άκροιςμα να βάλουν το κοινό 

τουσ πρόςθμο. Θ ςκζψθ αυτι  χρειάηεται χρόνο, ιδιαίτερα από τουσ μακθτζσ που μόλισ 

τουσ ζχουν διδαχκεί οι ακζραιοι, ενϊ μετά από αρκετι εξάςκθςθ γίνεται πολφ γριγορα, 

ςχεδόν «αυτόματα», από τουσ μακθτζσ.  

Πλα, λοιπόν, τα παραπάνω οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι κα παρουςίαηε ενδιαφζρον θ 

μελζτθ των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ του Γυμναςίου που τουσ ζχουν 

ιδθ διδαχκεί οι αρνθτικοί αρικμοί και ζχουν εξαςκθκεί αρκετά με τισ πράξεισ μεταξφ τουσ. 

Στθν Ελλάδα, μζχρι και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-2018, το ςφνολο των ακεραίων και οι 

πράξεισ μεταξφ τουσ εμφανίηονται για πρϊτθ φορά ςτθ διδαςκαλία ςτο τζλοσ τθσ Α’  

Γυμναςίου, ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των ρθτϊν, όπου διδάςκονται οι αρνθτικοί 

αρικμοί γενικότερα. Για το λόγο αυτό, θ ζρευνα δεν απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Α’ 

Γυμναςίου, ςτουσ οποίουσ μόλισ ζχουν διδαχκεί οι αρνθτικοί αρικμοί και δεν είναι ακόμθ 

εξοικειωμζνοι με αυτοφσ και τισ πράξεισ τουσ. Αντίκετα, ςτουσ μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου, 

ιδθ από τθν αρχι τθσ χρονιάσ διδάςκονται ξανά οι πράξεισ μεταξφ ρθτϊν αρικμϊν, ςτισ 

οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι πράξεισ μεταξφ ακεραίων. Ενϊ, οι μακθτζσ που φοιτοφν 

ςτθν Γ’ Γυμναςίου ζχουν ιδθ εξοικειωκεί με τισ πράξεισ των ακεραίων τα δφο προθγοφμενα 

χρόνια τθσ διδαςκαλίασ.  
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Στθν παροφςα ζρευνα ςυμμετζχουν 27 μακθτζσ Β’ και Γ’ Γυμναςίου. Αναλυτικότερα, θ 

κατανομι των μακθτϊν ανά ςχολικι τάξθ, φφλο, επίπεδο ικανότθτασ και αρεςκείασ ςτο 

μάκθμα των μακθματικϊν είχε ωσ εξισ:  

 12 μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου και 15 μακθτζσ τθσ Γ’ Γυμναςίου.  

 10 αγόρια και 17 κορίτςια. 

 24 μακθτζσ που δθλϊνουν «ικανοί ςτα μακθματικά» και 3 μακθτζσ που δθλϊνουν 

«όχι και τόςο ικανοί». 

 20 μακθτζσ που δθλϊνουν πωσ το μάκθμα των μακθματικϊν τουσ αρζςει «αρκετά» 

ι «πολφ» και 7 μακθτζσ που απαντοφν «μζτρια» ι «λίγο». 

Τζλοσ, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ ςτουσ 30, αρχικά, μακθτζσ δόκθκε μία δοκιμαςία 

με απλζσ προςκζςεισ μεταξφ μονοψιφιων ακεραίων πριν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζρευνα. 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ 3 από αυτοφσ παρουςιάηουν ςοβαρά λάκθ ςτθν πρόςκεςθ 

των ακεραίων και επομζνωσ αποκλείςτθκαν από τθ διαδικαςία. Από τουσ υπόλοιπουσ 27 

μακθτζσ, υπιρξαν 8 μακθτζσ που παρουςίαςαν απλά αρικμθτικά λάκθ, τα οποία δεν 

κεωρικθκαν  ςοβαρά ϊςτε να αποκλειςτοφν από τθ διαδικαςία. 

 

5.2. Ερευνθτικό εργαλείο. 

Εργαλείο για τθν επιλογι του δείγματοσ.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ δθμιουργικθκε μια δοκιμαςία αξιολόγθςθσ τθσ 

ικανότθτασ των μακθτϊν ςτθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων, θ οποία δόκθκε ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ πριν τθν κυρίωσ εξζταςθ. Θ δοκιμαςία αυτι εξετάηει τθν αποτελεςματικι 

χριςθ των βαςικϊν κανόνων που διζπουν τθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων από τουσ 

μακθτζσ. Αντίγραφο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δοκιμαςίασ τθσ ζρευνασ υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Α 

τθσ παροφςασ εργαςίασ.  

Θ δοκιμαςία περιλαμβάνει 12 απλζσ προςκζςεισ μεταξφ μονοψιφιων ακεραίων. Οι 

αςκιςεισ αντιςτοιχοφν ςτθ διδακτζα φλθ τθσ Αϋ τάξθσ του Γυμναςίου. Στόχοσ είναι να 

διαπιςτωκεί κατά πόςο οι μακθτζσ ζχουν εμπεδϊςει και κατανοιςει τουσ βαςικοφσ 

κανόνεσ τθσ πρόςκεςθσ ακεραίων.  

Θ δοκιμαςία αυτι αρχικά δόκθκε ςε 30 μακθτζσ, λίγο πριν ξεκινιςει θ προςωπικι τουσ 

ςυνζντευξθ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ 3 μακθτζσ δεν κατάφεραν να υπολογίςουν 

ςωςτά ςτισ περιςςότερεσ πράξεισ του ερωτθματολογίου και επομζνωσ δεν είχαν 

κατανοιςει τθν πράξθ τθσ πρόςκεςθσ μεταξφ των ακεραίων. Για το λόγο αυτό δεν 

προχϊρθςαν ςε προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ. 

 

Εργαλείο για τθν κυρίωσ εξζταςθ. 

 

Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των ςτρατθγικϊν νοεροφ υπολογιςμοφ που 

χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ κατά τθν πρόςκεςθ ακεραίων. Για τθ μελζτθ αυτι, το ερευνθτικό 

εργαλείο που χρθςιμοποιείται είναι ζνα ερωτθματολόγιο με 12 πράξεισ. 
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Το ερωτθματολόγιο αποτελείται από δφο μζρθ. Το πρϊτο μζροσ περιλαμβάνει τα 

δθμογραφικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων, όπωσ ςχολικι τάξθ, φφλο, επίπεδο ικανότθτασ 

και αρεςκείασ ςτο μάκθμα των μακθματικϊν. Το δεφτερο μζροσ περιλαμβάνει 12 πράξεισ 

οι οποίεσ πρζπει να εκτελεςτοφν νοερά. 

Το ερευνθτικό εργαλείο είναι ζνα ερωτθματολόγιο με 12 προςκζςεισ μεταξφ διψιφιων 

ακεραίων (ΡΑΑΡΤΘΜΑ Β). Οι πρϊτεσ 4 πράξεισ είναι προςκζςεισ μεταξφ δφο αρνθτικϊν 

ακεραίων, οι επόμενεσ 4 πράξεισ είναι προςκζςεισ ενόσ κετικοφ με ζναν αρνθτικό ακζραιο 

(όπου θ απόλυτθ τιμι του αρνθτικοφ ακεραίου είναι μεγαλφτερθ από αυτι του κετικοφ) και 

οι επόμενεσ 4 πράξεισ είναι προςκζςεισ ενόσ αρνθτικοφ με ζναν κετικό ακζραιο (όπου, 

πάλι, θ απόλυτθ τιμι του αρνθτικοφ ακεραίου είναι μεγαλφτερθ από αυτι του κετικοφ). 

Στισ τελευταίεσ 4 πράξεισ, θ ςειρά των όρων (κετικϊν και αρνθτικϊν ακεραίων) άλλαξε, με 

ςκοπό να διερευνθκεί εάν θ ςειρά μπορεί να επθρεάςει τθν επιλογι ςτρατθγικισ. Και οι 12 

πράξεισ, περιζχουν περιπτϊςεισ με ι χωρίσ κρατοφμενο. 

Αν και οι Carraher T. et al. (1987) υποςτθρίηουν ότι οι μθ τυπικζσ ςτρατθγικζσ υπολογιςμοφ 

είναι πιο πικανό να παραχκοφν με τα λεκτικά προβλιματα και όχι με τισ απλζσ αρικμθτικζσ 

πράξεισ, προτιμικθκαν οι τελευταίεσ για να είναι πιο ςφντομεσ και περιεκτικζσ οι 

ςυνεντεφξεισ των μακθτϊν. 

Οι δοκιμαςίεσ του ερωτθματολογίου είναι ανοικτοφ τφπου ϊςτε ο κάκε μακθτισ ςτισ 

απαντιςεισ του να εκφράςει πιο ελεφκερα τθ ςκζψθ που είχε τθ ςτιγμι που υπολόγιςε το 

αποτζλεςμα. Ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να πραγματοποιιςουν νοερά προςκζςεισ μεταξφ 

ακεραίων και ζπειτα, εκτόσ από το να δϊςουν μια απάντθςθ ςτισ πράξεισ, να περιγράψουν 

αναλυτικά τον τρόπο που ςκζφτθκαν. 

Για τθν καταςκευι του ερευνθτικοφ εργαλείου μελετικθκαν όλεσ οι περιπτϊςεισ 

πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ μεταξφ ακεραίων και αυτζσ που παραπζμπουν ςε πρόςκεςθ ι 

αφαίρεςθ μεταξφ φυςικϊν απορρίφκθκαν. 

Αξίηει αρχικά, να διατυπωκοφν οριςμζνεσ λεπτομζρειεσ που αφοροφν τθν αφαίρεςθ μεταξφ 

ακεραίων, ϊςτε να διευκρινιςτεί ο λόγοσ για τον οποίο ςτθν παροφςα ζρευνα γίνεται λόγοσ 

μόνο για πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων.  

Με βάςθ το ςχολικό βιβλίο, οι μακθτζσ διδάςκονται ότι «Στουσ ρθτοφσ αρικμοφσ θ 

αφαίρεςθ μετατρζπεται ςε πρόςκεςθ και επομζνωσ είναι πάντα δυνατι». Στθ ςυνζχεια το 

ςχολικό βιβλίο επικεντρϊνεται ςτισ παρενκζςεισ, όπου «Πταν μια παρζνκεςθ ζχει μπροςτά 

τθσ το ςφμβολο + (ι δεν ζχει τίποτα), μποροφμε να τθν απαλείψουμε μαηί με το + (αν ζχει) 

και να γράψουμε τουσ όρουσ που περιζχει με τα πρόςθμά τουσ.» και «Πταν μια παρζνκεςθ 

ζχει μπροςτά τθσ το ςφμβολο –, μποροφμε να τθν απαλείψουμε μαηί με το – και να 

γράψουμε τουσ όρουσ που περιζχει με αντίκετα πρόςθμα.» (Βανδουλάκθσ κ.α., 2007).  

Ρράγματι, κατά τθ μελζτθ των περιπτϊςεων τθσ αφαίρεςθσ ςτουσ ακεραίουσ φαίνεται πωσ 

αυτι καταλιγει πάντα ςε πρόςκεςθ ακεραίων. Για αυτό τον λόγο, ζχει νόθμα να μιλάμε 

μόνο για πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων, όπου θ πράξθ τθσ πρόςκεςθσ ι τθσ αφαίρεςθσ κα 
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χρειαςτεί να πραγματοποιθκεί μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των δφο ακεραίων και κα είναι, 

ςτθν ουςία, πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ μεταξφ φυςικϊν αρικμϊν. 

Συνοπτικά: 

 Θ πράξθ τθσ πρόςκεςθσ μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων κα χρειαςτεί να 

πραγματοποιθκεί όταν ςτουσ μακθτζσ δοκεί πρόςκεςθ μεταξφ ομόςθμων 

ακεραίων (κετικϊν ι αρνθτικϊν). 

 Θ πράξθ τθσ αφαίρεςθσ μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων κα χρειαςτεί να 

πραγματοποιθκεί όταν ςτουσ μακθτζσ δοκεί πρόςκεςθ μεταξφ ετερόςθμων 

ακεραίων (κετικοφ με αρνθτικό ι αρνθτικοφ με κετικό). 

Στον Ρίνακα 3 αναφζρονται όλεσ οι περιπτϊςεισ πρόςκεςθσ μεταξφ ακεραίων που μπορεί 

να προκφψουν, με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ. 

 Ρίνακασ 3: Πλεσ οι περιπτϊςεισ πρόςκεςθσ μεταξφ ακεραίων. 

Ρρόςκεςθ  

ομόςθμων 

Κετικόσ + Κετικόσ 

 

 +38+25: Ρρόςκεςθ φυςικϊν 

 

Αρνθτικόσ + 

Αρνθτικόσ 

 -38-25 

Ρρόςκεςθ  

ετερόςθμων 

Κετικόσ + Αρνθτικόσ 

 

│Κετικόσ│ > │Αρνθτικόσ│  +47-23: Αφαίρεςθ φυςικϊν 

│Αρνθτικόσ│ > │Κετικόσ│  

 

+23-47 

 

Αρνθτικόσ + Κετικόσ 

 

│Κετικόσ│ > │Αρνθτικόσ│  -23+ 47: Αφαίρεςθ φυςικϊν 

(με αντιμετακετικι ιδιότθτα) 

│Αρνθτικόσ│ > │Κετικόσ│  -47+23 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον πίνακα 3, υπάρχουν πράξεισ πρόςκεςθσ μεταξφ ακεραίων οι οποίεσ 

μποροφν να κεωρθκοφν και να αντιμετωπιςτοφν από τουσ μακθτζσ ωσ πράξεισ μεταξφ 

φυςικϊν. Αυτζσ είναι θ πρόςκεςθ κετικοφ με κετικό ακζραιο, θ πρόςκεςθ κετικοφ με 

αρνθτικό ακζραιο (όπου ο κετικόσ ζχει μεγαλφτερθ απόλυτθ τιμι από τον αρνθτικό) και θ 

πρόςκεςθ αρνθτικοφ με κετικό ακζραιο (όπου ο κετικόσ ζχει μεγαλφτερθ απόλυτθ τιμι από 

τον αρνθτικό). 

Υπάρχουν, όμωσ, και περιπτϊςεισ πράξεων τισ οποίεσ οι μακθτζσ πρζπει να αντιμετωπίςουν 

διαφορετικά, με βάςθ όςα ζμακαν για τισ πράξεισ ακεραίων. Αυτζσ είναι θ πρόςκεςθ 

αρνθτικοφ με αρνθτικό ακζραιο, θ πρόςκεςθ κετικοφ με αρνθτικό ακζραιο (όπου θ 

απόλυτθ τιμι του κετικοφ είναι μικρότερθ από αυτι του αρνθτικοφ) και θ πρόςκεςθ 



64 
 

αρνθτικοφ με κετικό ακζραιο (όπου θ απόλυτθ τιμι του κετικοφ είναι μικρότερθ από αυτι 

του αρνθτικοφ). 

Οι τρεισ τελευταίεσ είναι και οι περιπτϊςεισ που μελετικθκαν ςτθν παροφςα ζρευνα, ενϊ 

για τθν κάκε μία από αυτζσ δόκθκαν 2 προςκζςεισ χωρίσ κρατοφμενο και δφο προςκζςεισ 

με κρατοφμενο. Αναλυτικά οι περιπτϊςεισ που μελετικθκαν είναι οι εξισ: 

 Ρρόςκεςθ  ομόςθμων ακεραίων, ςυγκεκριμζνα αρνθτικϊν, χωρίσ κρατοφμενο. 

 Ρρόςκεςθ  ομόςθμων ακεραίων, ςυγκεκριμζνα αρνθτικϊν, με κρατοφμενο. 

 Ρρόςκεςθ ετερόςθμων ακεραίων, ςυγκεκριμζνα κετικοφ με αρνθτικό, χωρίσ 

κρατοφμενο. 

 Ρρόςκεςθ ετερόςθμων ακεραίων, ςυγκεκριμζνα κετικοφ με αρνθτικό, με 

κρατοφμενο. 

 Ρρόςκεςθ ετερόςθμων ακεραίων, ςυγκεκριμζνα αρνθτικοφ με κετικό, χωρίσ 

κρατοφμενο. 

 Ρρόςκεςθ ετερόςθμων ακεραίων, ςυγκεκριμζνα αρνθτικοφ με κετικό, με 

κρατοφμενο. 

 

Στον Ρίνακα 4 φαίνονται οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου, όπωσ προζκυψαν από τθν 

παραπάνω ανάλυςθ. 

Οι τζςςερισ πρϊτεσ αςκιςεισ του ερωτθματολογίου (1θ, 2θ, 3θ και 4θ) είναι προςκζςεισ. 

Ρρόκειται, δθλαδι, για πρόςκεςθ ομόςθμων -αρνθτικϊν- ακεραίων, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ 

πραγματοποιοφν πρόςκεςθ μεταξφ των απόλυτων τιμϊν τουσ για να βρουν το αποτζλεςμα. 

Από αυτζσ, οι 1θ και θ 2θ είναι προςκζςεισ χωρίσ κρατοφμενο, ενϊ οι 3θ και θ 4θ είναι 

προςκζςεισ με κρατοφμενο. Οι υπόλοιπεσ  πράξεισ του ερωτθματολογίου 5θ, 6θ, 7θ, 8θ, 9θ, 

10θ, 11θ και 12θ) είναι αφαιρζςεισ. Ρρόκειται, δθλαδι, για πρόςκεςθ ετερόςθμων 

ακεραίων, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ πραγματοποιοφν αφαίρεςθ μεταξφ των απόλυτων τιμϊν 

τουσ για να βρουν το αποτζλεςμα. Στισ πρϊτεσ τζςςερισ (5θ ζωσ 8θ) ςε ζναν κετικό 

προςτίκεται ζνασ αρνθτικόσ, ενϊ ςτισ επόμενεσ τζςςερισ (9θ ζωσ 12θ) ςε ζναν αρνθτικό 

προςτίκεται ζνασ κετικόσ. Σκοπόσ είναι να διερευνθκεί εάν θ ςειρά με τθν οποία 

εμφανίηονται οι προςκετζοι (κετικόσ + αρνθτικόσ και αρνθτικόσ + κετικόσ) επθρεάηει τθν 

ςτρατθγικι που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ για να λφςουν τθν άςκθςθ. Τζλοσ, και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ αφαιρζςεων υπάρχουν δφο πράξεισ χωρίσ (5θ, 6θ και 10θ, 11θ) και δφο πράξεισ 

με κρατοφμενο (7θ, 8θ και 11θ, 12θ).  
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Ρίνακασ 4: Ρεριπτϊςεισ πρόςκεςθσ ακεραίων που μελετικθκαν. 

Ρρόςκεςθ ομόςθμων : 

αρνθτικόσ + αρνθτικόσ 

Χωρίσ 

κρατοφμενο 

 

-36 -43 = -79 1θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

-41 -58 = -99 2θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

Με 

κρατοφμενο 

 

-48 -37 = -85 3θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

-87 -14 = -101 4θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

Ρρόςκεςθ ετερόςθμων: 

κετικόσ + αρνθτικόσ 

Χωρίσ 

κρατοφμενο 

 

43 -85 = -42 5θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

62 -78 = -16 6θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

Με 

κρατοφμενο 

 

37 -94 = -57 7θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

26 -45 = -19 8θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

Ρρόςκεςθ ετερόςθμων: 

αρνθτικόσ + κετικόσ 

Χωρίσ 

κρατοφμενο 

 

-86 +42 = -44 9θ  Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

-44 +13 = -31 10θ Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

Με 

κρατοφμενο 

 

-72 +46 = -26 11θ Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

-56 +37 = -19 12θ Άςκθςθ Ερωτθματολογίου 

 

5.3. Ερευνθτικι διαδικαςία.  

Θ μελζτθ πραγματοποιικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ 2017-2018 ςτα 

πλαίςια του διατμθματικοφ, διαπανεπιςτθμιακοφ Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 

«Διδακτικι των Μακθματικϊν» των Ρανεπιςτθμίων Δυτικισ Μακεδονίασ, Μακεδονίασ, του 

Αριςτοτελείου και του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου. 

Θ ερευνθτικι διαδικαςία διιρκεςε ςυνολικά από τον Απρίλιο μζχρι τον Λοφνιο του 2018 και 

ς’ αυτι ςυμμετείχαν 30 μακθτζσ που φοιτοφςαν ςτθν Β’ και ςτθ Γ’ τάξθ Γυμναςίων του 

νομοφ Σερρϊν, οι οποίοι κζλθςαν εκελοντικά να ςυμμετζχουν. Αρχικά, ο κάκε μακθτισ 

κλικθκε να απαντιςει γραπτϊσ ςτισ 12 πράξεισ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ 

Α). Στθ ςυνζχεια, με βάςθ τα παραπάνω αποτελζςματα θ ερευνιτρια πραγματοποίθςε 

προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ 27 από αυτοφσ. 
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Οι ερωτιςεισ που κλικθκαν να απαντιςουν οι 27 μακθτζσ ιταν οι 12 πράξεισ του 

ερευνθτικοφ εργαλείου (ΡΑΑΤΘΜΑ Β). Αφοφ οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για το ςκοπό τθσ 

ζρευνασ κακϊσ και για τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ, θ ερευνιτρια πραγματοποίθςε 

προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με τον κάκε μακθτι ξεχωριςτά. Οι ςυνεντεφξεισ ιταν δομθμζνεσ. 

Αρχικά, ςυμπλθρϊκθκε από τθν ερευνιτρια το πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου με τα 

δθμογραφικά ςτοιχεία των παιδιϊν. Στο δεφτερο μζροσ, αφοφ ςυηθτικθκε θ ζννοια του 

νοεροφ υπολογιςμοφ, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να υπολογίςουν νοερά κάκε μία από τισ 

παραπάνω πράξεισ και να ςθμειϊςουν το ακριβζσ αποτζλεςμα. Μετά από κάκε 

υπολογιςμό, οι μακθτζσ κλικθκαν να περιγράψουν αναλυτικά τον τρόπο ςκζψθσ τουσ. 

Ρολλζσ ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ τα παιδιά μποροφν να περιγράψουν με ακρίβεια τισ 

ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν, αρκεί να ερωτθκοφν αμζςωσ μετά τθ λφςθ του 

προβλιματοσ (Siegler, 1987; 1989) 

Ο ρόλοσ τθσ ερευνιτριασ ιταν να βοθκά τουσ μακθτζσ ςτθν περίπτωςθ που δεν μποροφν 

να περιγράψουν τον τρόπο ςκζψθσ τουσ, πρόβλθμα που ζγκειται ςτισ μεταγνωςτικζσ 

ικανότθτεσ του κάκε μακθτι και δεν αφορά τθν παροφςα ζρευνα. Ραράλλθλα, θ 

ερευνιτρια ςθμείωνε τυχόν παρατθριςεισ τθσ για τουσ μακθτζσ, όπωσ για παράδειγμα εάν 

χρθςιμοποιοφν τα δάχτυλα τουσ ι ψικυρίηουν τθν ευκεία ι τθν αντίςτροφθ αρίκμθςθ των 

ακεραίων.  

Θ ερευνιτρια ρϊτθςε τουσ μακθτζσ εάν κζλουν να ενθμερϊνονται για το λάκοσ 

αποτζλεςμα, κάτι που ηιτθςαν όλοι οι μακθτζσ, και ςτθ ςυνζχεια άφθνε ελεφκερο τον κάκε 

μακθτι να ξαναςκεφτεί τθν πράξθ εάν το κζλει. Αν και οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν ότι 

το κφριο ενδιαφζρον τθσ ζρευνασ ιταν οι ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν και όχι αν τα 

αποτελζςματά τουσ ιταν ςωςτά ι λάκοσ, όλοι οι μακθτζσ ρωτοφςαν αν το αποτζλεςμα 

είναι ςωςτό και δεν προχωροφςαν ςτθν επόμενθ πράξθ εάν ιταν λάκοσ. 

Οι ςυνεντεφξεισ των μακθτϊν πραγματοποιικθκαν μετά τθν εκδιλωςθ του ενδιαφζροντόσ 

τουσ να ςυμμετζχουν και κατόπιν ζγκριςθσ των γονζων τουσ. Οι ςυνεντεφξεισ 

πραγματοποιικθκαν κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςτον προςωπικό τουσ χϊρο και ςε μζρα και ϊρα 

που ηιτθςαν οι ίδιοι, προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν οι ςυνκικεσ όπου οι μακθτζσ κα 

διατφπωναν τισ ςκζψεισ τουσ ελεφκερα και χωρίσ άγχοσ. Σθμαντικό, επίςθσ, είναι πωσ οι 

ςυνεντεφξεισ δεν πραγματοποιικθκαν παρουςία γονζων, κάτι που τισ περιςςότερεσ φορζσ 

ηθτοφςαν οι ίδιοι οι μακθτζσ. Δεν υπιρχε ςυγκεκριμζνο χρονικό όριο μζςα ςτο οποίο 

ζπρεπε να δοκοφν οι απαντιςεισ και οι ςυνεντεφξεισ δε χρονομετρικθκαν. Ωςτόςο, θ 

διάρκεια τθσ κάκε ςυνζντευξθσ ιταν 15 ζωσ 30 λεπτά. 

Πλεσ οι ςυνεντεφξεισ θχογραφικθκαν με τθν άδεια των ςυμμετεχόντων και των γονζων 

τουσ και ςτθ ςυνζχεια απομαγνθτοφωνικθκαν ϊςτε να μελετθκοφν. Τα ποιοτικά δεδομζνα 

που ςυλλζχκθκαν μετατράπθκαν ςε ποςοτικά και θ ανάλυςθ τουσ καταγράφεται 

παρακάτω. 
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5.4. Στατιςτικζσ αναλφςεισ. 

 

Αφοφ μελετικθκε θ ςχετικι βιβλιογραφία που αφορά τισ ςτρατθγικζσ ςε νοεροφσ 

υπολογιςμοφσ, οι περιγραφζσ τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν για κάκε πράξθ αντιςτοιχικθκαν ςε 

κάποια από αυτζσ τισ ςτρατθγικζσ και ζτςι οι απαντιςεισ τουσ κατθγοριοποιικθκαν. Οι 

απαντιςεισ των μακθτϊν ποςοτικοποιικθκαν και υπολογίςτθκαν οι ςυχνότθτεσ χριςθσ τθσ 

κάκε ςτρατθγικισ με τθ βοικεια του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ SPSS for Windows ver 23.0. 

Υπολογίςτθκαν τα ποςοςτά των ςωςτϊν και των λανκαςμζνων απαντιςεων ςτισ 12 

πράξεισ, τα ποςοςτά χριςθσ τθσ μετατροπισ ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ και τα ποςοςτά 

χριςθσ των ςτρατθγικϊν μεταςχθματιςμοφ ςτισ 12 πράξεισ του ερωτθματολογίου. Για το 

ςκοπό αυτό χρθςιμοποιικθκε περιγραφικι ανάλυςθ ςυχνοτιτων (frequencies).  

Επιπλζον, διερευνικθκε θ εμφάνιςθ ςτατιςτικά ςθμαντικϊν διαφορϊν ςτθ χριςθ 

οριςμζνων ςτρατθγικϊν μεταςχθματιςμοφ ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά των πράξεων του 

ερωτθματολογίου (π.χ. φπαρξθ ι μθ κρατοφμενου). Για το ςκοπό αυτό, χρθςιμοποιικθκε το 

μθ παραμετρικό κριτιριο χ2. 

 

6. Αποτελζςματα. 

Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων κα 

παρουςιαςτοφν ςε τζςςερισ ξεχωριςτζσ ενότθτεσ. 

Στθν πρϊτθ ενότθτα κα περιγραφοφν ςφντομα τα λάκθ που ζγιναν ςε οριςμζνουσ 

υπολογιςμοφσ. Τα λάκθ των μακθτϊν προζκυψαν είτε από λανκαςμζνθ χριςθ μίασ 

ςτρατθγικισ, είτε από υπερφόρτωςθ τθσ μνιμθσ ι από απλι απροςεξία. Τα ςτοιχεία για τισ 

ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά των λακϊν των μακθτϊν αναγράφονται ςτθν πρϊτθ ενότθτα 

και εμφανίηονται ςυνοπτικά  ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ. 

Στθν δεφτερθ ενότθτα κα περιγραφοφν αναλυτικά τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν 

υπόκεςθ τθσ ζρευνασ. Σφμφωνα με αυτι, θ πλειοψθφία των μακθτϊν αναμενόταν να 

χρθςιμοποιιςει τισ γνωςτζσ νοερζσ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ πρόςκεςθσ και 

αφαίρεςθσ μεταξφ διψιφιων φυςικϊν αρικμϊν, αφοφ πρϊτα χρθςιμοποιιςει τθ 

μετατροπι, ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ. Επιπλζον, αναμενόταν πωσ ίςωσ κάποιοσ μακθτισ 

χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ χωρίσ τθ χριςθ τθσ 

μετατροπισ ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ.  

Τα αποτελζςματα ζρχονται ςε ςυμφωνία με τθν υπόκεςθ τθσ ζρευνασ. Οι απαντιςεισ των 

μακθτϊν χωρίςτθκαν ςε δφο κατθγορίεσ, ανάλογα με τθ χριςθ ι μθ τθσ μετατροπισ ωσ 

ςτρατθγικι προςζγγιςθσ. Στθν δεφτερθ ενότθτα αναγράφονται οι ςυχνότθτεσ και τα 

ποςοςτά των μακθτϊν που χρθςιμοποίθςαν πρϊτα τθ μετατροπι και ζπειτα ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ από το ςφνολο των φυςικϊν, αλλά και των μακθτϊν που 

χρθςιμοποίθςαν τθ μετατροπι με ζναν διαφορετικό τρόπο ι δεν τθ χρθςιμοποίθςαν 

κακόλου. Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία εμφανίηονται ςυνοπτικά και ςτουσ αντίςτοιχουσ 
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πίνακεσ. Επιπλζον, κα περιγραφοφν αναλυτικά με παραδείγματα οι ςτρατθγικζσ και των 

δφο παραπάνω κατθγοριϊν.  

Στθν τρίτθ ενότθτα κα περιγραφοφν αναλυτικά τα αποτελζςματα ςχετικά με το πρϊτο και 

το δεφτερο ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ ζρευνασ, που αφοροφν τισ ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ που χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ ςτισ προςκζςεισ ομόςθμων και 

ετερόςθμων ακεραίων. Κα αναφερκοφν, δθλαδι, οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά χριςθσ των 

ςτρατθγικϊν μεταςχθματιςμοφ που παρατθρικθκαν ςτουσ 12 υπολογιςμοφσ του 

ερωτθματολογίου. Οι 12 πράξεισ του ερωτθματολογίου χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

πρόςκεςθ μεταξφ δφο αρνθτικϊν (όπου κα αναφερκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τισ 

ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ που χρθςιμοποιικθκαν), πρόςκεςθ ενόσ κετικοφ με ζναν αρνθτικό 

και ενόσ αρνθτικοφ με ζναν κετικό (όπου κα αναφερκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τισ 

ςτρατθγικζσ αφαίρεςθσ που χρθςιμοποιικθκαν). Ακόμθ, κα περιγραφοφν ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ διαφορζσ που παρατθρικθκαν ςχετικά με τθ χριςθ οριςμζνων ςτρατθγικϊν. Τα 

παραπάνω ςτοιχεία κα υπάρχουν και ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ. 

Τζλοσ ςτθν τζταρτθ ενότθτα κα περιγραφοφν αναλυτικά τα αποτελζςματα ςχετικά με το 

τρίτο ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ ζρευνασ, που αφορά τθν ευελιξία των μακθτϊν ςτισ 

παραπάνω ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ. Οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε ευζλικτουσ και μθ 

ευζλικτουσ, ανάλογα με το πλικοσ των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν μεταςχθματιςμοφ που 

χρθςιμοποίθςαν κατά τθ διάρκεια του ερωτθματολογίου. Οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά 

των παραπάνω μακθτϊν αναγράφονται ςτθν τελευταία αυτι ενότθτα και τα παραπάνω 

ςτοιχεία κα υπάρχουν και ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ. 

6.1. Τα λάκθ των μακθτϊν. 

Τα λάκθ των μακθτϊν χωρίςτθκαν ςε δφο κατθγορίεσ. Αυτά που προζκυψαν από 

λανκαςμζνθ χριςθ μίασ ςτρατθγικισ μεταςχθματιςμοφ και αυτά που προζκυψαν από 

υπερφόρτωςθ τθσ μνιμθσ ι από απλι απροςεξία.  

Στον Ρίνακα 5 καταγράφονται ςτατιςτικά ςτοιχεία των λανκαςμζνων απαντιςεων των 

μακθτϊν. Στο ςφνολο υπιρξαν 17 λανκαςμζνεσ απαντιςεισ (5.25%) από τουσ μακθτζσ. Από 

το ςφνολο των λανκαςμζνων απαντιςεων μόνο 2 (11.76%) ιταν ςε προςκζςεισ και τα 15 

(88.24%) ιταν ςε αφαιρζςεισ. Επιπλζον, τα 9 λάκθ (52.94%) οφείλονται ςε απροςεξία των 

μακθτϊν, ενϊ τα 8 λάκθ (47.10%) οφείλονται ςε λανκαςμζνθ εφαρμογι μίασ ςτρατθγικισ. 

Ρίνακασ 5: Συχνότθτεσ και ποςοςτά των λανκαςμζνων απαντιςεων των μακθτϊν. 

 Λάκθ Απροςεξίασ Λάκθ ςτθν εφαρμογι μίασ 
ςτρατθγικισ 

Σφνολο 

Ρροςκζςεισ    n 
% 

 

2 
11.76% 

0 
0.00% 

2 
11.76% 

Αφαιρζςεισ   n 
% 

 

7 
41.18% 

8 
47.10% 

15 
88.24% 

Σφνολο   n 
% 

9 
52.94% 

8 
47.10% 

17 
100.00% 
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Στον Ρίνακα 6 καταγράφονται οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά των λανκαςμζνων 

απαντιςεων ανά άςκθςθ του ερωτθματολογίου. Τα περιςςότερα λάκθ εμφανίςτθκαν ςτθν 

πρϊτθ πράξθ του ερωτθματολογίου (11.76%), ςτθν πρϊτθ αφαίρεςθ του ερωτθματολογίου 

(29.41%) και ςτθν πρϊτθ αφαίρεςθ με κρατοφμενο του ερωτθματολογίου (47.10%). 

Ρίνακασ 6: Συχνότθτεσ και ποςοςτά των λανκαςμζνων απαντιςεων ανά άςκθςθ του 

ερωτθματολογίου 

 
 

 1θ πράξθ 
-36-43=-79 

5θ πράξθ 
43-85=-42 

7θ πράξθ 
37-94=-57 

8θ πράξθ 
26-45=-19 

12θ πράξθ 
-56+37=-19 

Σφνολο 

Λάκθ 
απροςεξίασ 
 
 

n 
% 

2 
11.76% 

5 
29.41% 

1 
5.88% 

0 
0.00% 

1 
5.88% 

9 
52.94% 

Λάκθ ςτθν 
εφαρμογι 
μιασ 
ςτρατθγικισ 

n 
% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

7 
41.18% 

1 
5.88% 

0 
0.00% 

8 
47.10% 

 
Σφνολο 

n 
% 

2 
11.76% 

5 
29.41% 

8 
47.10% 

1 
5.88% 

1 
5.88% 

17 
100.00% 

 

Τα λάκθ που εμφανίςτθκαν ςτθν πρϊτθ πράξθ του ερωτθματολογίου (1θ πράξθ) και ςτθν 

πρϊτθ αφαίρεςθ του ερωτθματολογίου (5θ πράξθ) ιταν όλα λάκθ απροςεξίασ. Κάποιοι 

μακθτζσ ςτθν πρϊτθ πράξθ του ερωτθματολογίου αφαίρεςαν τισ απόλυτεσ τιμζσ αντί να τισ 

προςκζςουν. Το ίδιο ζκαναν κάποιοι μακθτζσ ςτθν πρϊτθ αφαίρεςθ του ερωτθματολογίου, 

όπου πρόςκεςαν τισ απόλυτεσ τιμζσ των ακεραίων. Επιπλζον, κάποιοι μακθτζσ 

πραγματοποίθςαν αρικμθτικά λάκθ, για παράδειγμα ζνασ μακθτισ απάντθςε -32 αντί για -

42 ςτθν πρϊτθ αφαίρεςθ 43-85=-42.  

Αντίκετα, ςτθν πρϊτθ αφαίρεςθ του ερωτθματολογίου 37-94=-57, που περιείχε  

κρατοφμενο, οι περιςςότεροι μακθτζσ εφιρμοςαν λανκαςμζνα τθ ςτρατθγικι 

μεταςχθματιςμοφ που χρθςιμοποιοφςαν μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι. Κάποιοι μακθτζσ 

χρθςιμοποίθςαν λανκαςμζνα τθ ςτρατθγικι του διαχωριςμοφ 1010, κάνοντασ το λάκοσ «το 

μικρό από το μεγάλο». Για παράδειγμα, τρεισ από τουσ μακθτζσ μετζτρεψαν ςε -(94-37), 

αφαίρεςαν 90-30=60 και 7-4=3, πρόςκεςαν 60+3=63 και απάντθςαν -63. Δφο μακθτζσ 

χρθςιμοποίθςαν τθν u-1010 λανκαςμζνα πραγματοποιϊντασ τα παρακάτω βιματα: αρχικά 

ςκζφτθκαν 4-7=-3, λόγω του αρνθτικοφ αποτελζςματοσ κεϊρθςαν πωσ πρζπει να κατζβουν 

και άλλθ μία δεκάδα, δθλαδι από το -(90-30)=-60 αυτοί κράτθςαν τα -50, και πρόςκεςαν –

(50+3)=-53. Επιπλζον, ζνασ μακθτισ χρθςιμοποίθςε λανκαςμζνα τθ ςτρατθγικι τθσ 

αντιςτάκμιςθσ N10C, ωσ εξισ: μετζτρεψε ςε -(94-37), 37+3=40, 94-40=54, 54-3=51, τελικά 

απάντθςε -51. 

Ωςτόςο, όλοι μακθτζσ ηιτθςαν να ενθμερϊνονται για το ςωςτό ι λάκοσ αποτζλεςμα μετά 

από κάκε υπολογιςμό και να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα να προςπακιςουν ξανά ςτθν 

περίπτωςθ που προκφψει λανκαςμζνο αποτζλεςμα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όλοι οι 

μακθτζσ κατάφεραν με επιτυχία να διορκϊςουν το λάκοσ τουσ. 
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6.2. Αποτελζςματα ςχετικά με τθν υπόκεςθ τθσ ζρευνασ. 

Θ ανάλυςθ των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν κατά τθν ερευνθτικι διαδικαςία δείχνει πωσ 

θ πλειοψθφία των μακθτϊν χρθςιμοποίθςε τισ γνωςτζσ νοερζσ ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ μεταξφ διψιφιων φυςικϊν αρικμϊν, αφοφ 

πρϊτα χρθςιμοποιιςει τθ μετατροπι, ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ. Επιπλζον, ςε οριςμζνεσ 

αςκιςεισ του ερωτθματολογίου, ζνα μικρό ποςοςτό μακθτϊν χρθςιμοποίθςε τθ μετατροπι 

με διαφορετικό τρόπο ι δεν τθ χρθςιμοποίθςε κακόλου. 

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ, με βάςθ τθ χριςθ ι μθ χριςθ 

τθσ ςτρατθγικισ τθσ μετατροπισ ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ. Για κάκε μία από τισ πράξεισ 

του ερωτθματολογίου, ςτον Ρίνακα 7 παρουςιάηονται οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά των 

μακθτϊν που χρθςιμοποίθςε ι όχι τθ ςτρατθγικι τθσ μετατροπισ. 

Ρίνακασ 7: Συχνότθτα και ποςοςτό μακθτϊν (Ν=27) που χρθςιμοποίθςαν ι όχι τθ 

ςτρατθγικι τθσ μετατροπισ ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ ανά άςκθςθ. 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 7, από τον ςφνολο των μακθτϊν, οι 23 μακθτζσ (85.19%) 

χρθςιμοποίθςαν τθν μετατροπι ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ ςε όλεσ τισ αςκιςεισ του 

ερωτθματολογίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι παραπάνω 23 μακθτζσ αποφάςιςαν εξ’ αρχισ το 

πρόςθμο του αποτελζςματοσ και τθν πράξθ (πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ) μεταξφ των απόλυτων 

τιμϊν των ακεραίων και μετζτρεψαν και τισ 12 πράξεισ του ερωτθματολογίου από 

προςκζςεισ ακεραίων ςε προςκζςεισ ι αφαιρζςεισ μεταξφ φυςικϊν αρικμϊν.  

  Μακθτζσ που χρθςιμοποίθςαν 

τθ ςτρατθγικι τθσ μετατροπισ 

 

 

n                  % 

Μακθτζσ που δεν 

χρθςιμοποίθςαν τθ 

ςτρατθγικι τθσ μετατροπισ 

 

n                % 

1. -36 - 43 = -79 27        (100%) 0           (0%) 

2. -41 -58 = -99 27        (100%) 0           (0%) 

3. -48 -37 = -85 27        (100%) 0           (0%) 

4. 

 

-87 -14 = -101 27        (100%) 

 

0           (0%) 

 

5. 43 -85 = -42 27        (100%) 0           (0%) 

6. 62 -78 = -16 27        (100%) 0           (0%) 

7. 37 -94 = -57 25     (92.59%) 2     (7.41%) 

8. 

 

26 -45 = -19 24     (88.89%) 

 

3   (11.11%) 

 

9. -86 +42 = -44 26     (96.30%) 1     (3.70%) 

10. -44 +13 = -31 25     (92.59%) 2     (7.41%) 

11. -72 +46 = -26 23     (85.19%) 4   (14.81%) 

12. -56 +37 = -19 23     (85.19%) 4   (14.81%) 
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Για παράδειγμα, ςτθν πρόςκεςθ δφο ομόςθμων αρνθτικϊν ακεραίων, όπωσ θ  -36-43=-79, 

ζνασ μακθτισ αναφζρει: «… αφοφ και οι δφο αρικμοί ζχουν το αρνθτικό πρόςθμο.. το 

αποτζλεςμα κα είναι επίςθσ αρνθτικό. Μετά πρόςκεςα τουσ αρικμοφσ…». 

Οι μακθτζσ ζπραξαν αντίςτοιχα και ςτισ προςκζςεισ ετερόςθμων ακεραίων. Για 

παράδειγμα, ςτθν πρόςκεςθ 43-85=-42, ζνασ από τουσ μακθτζσ αναφζρει: «… εδϊ είναι 

αφαίρεςθ, επειδι υπάρχουν δφο αντίκετα πρόςθμα. Και κα κρατιςουμε το μείον, επειδι ο 

πιο μεγάλοσ αρικμόσ ζχει μείον…». 

Ζνασ από τουσ παραπάνω 23 μακθτζσ, μάλιςτα, χρθςιμοποίθςε αρχικά το μοντζλο χρζοσ- 

κζρδοσ ϊςτε να εξθγιςει τισ αποφάςεισ που πιρε για το πρόςθμο του αποτελζςματοσ και 

τθν πράξθ μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων. Ο ίδιοσ, για τθν πρόςκεςθ ομόςθμων 

-36-43=-79 αναφζρει: «Ναι, γιατί ασ ποφμε άμα ςκεφτοφμε ότι ζχουμε ευρϊ, άμα τθ μία 

μζρα χάςω 36 ευρϊ και τθν επόμενθ χάςω 43 ευρϊ… Θα χάςω γενικά 79 ευρϊ».  

Αντίςτοιχα, για τθν πρόςκεςθ ετερόςθμων 43-85=-42 αναφζρει: «Εδϊ ςκζφτθκα πάλι… Πτι 

άμα μία μζρα, ασ ποφμε δουλεφω κάπου, και τθ μια μζρα ζχω ειςόδθμα 43 ευρϊ, αλλά τθν 

άλλθ μζρα μου κλζψουν 85 ευρϊ… Συνολικά,  κα είμαι μείον, γιατί ο αρνθτικόσ αρικμόσ 

είναι μεγαλφτεροσ».  

Ωςτόςο, ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ τελικά ζκανε πράξεισ μεταξφ φυςικϊν αρικμϊν για να 

δϊςει το αρικμθτικό αποτζλεςμα τθσ κάκε άςκθςθσ, επομζνωσ μετζτρεπε νοερά τθν 

πρόςκεςθ ακεραίων ςε πρόςκεςθ ι αντίςτοιχα αφαίρεςθ μεταξφ φυςικϊν. Ο μακθτισ 

αυτόσ χρθςιμοποίθςε ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ τθν ςτρατθγικι τθσ μετατροπισ ςε 

ςυνδυαςμό με τθ ςτρατθγικι χρζοσ-κζρδοσ.   

Στθ ςυνζχεια, όλοι οι παραπάνω 23 μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν μία από τισ ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ για τθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ διψιφιων φυςικϊν για να δϊςουν 

ζνα αρικμθτικό αποτζλεςμα. Τα παραδείγματα που ακολουκοφν επιλζχκθκαν ενδεικτικά 

για τισ διάφορεσ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ, ϊςτε να δοκεί μία όςο το δυνατόν πιο 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα των απαντιςεων των μακθτϊν. Θ ςυχνότθτα με τθν οποία 

χρθςιμοποιείται κάκε ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ ςτθν κάκε πράξθ και γενικότερα 

ςτατιςτικά ςτοιχεία για αυτζσ περιγράφονται ςτθν επόμενθ ενότθτα των αποτελεςμάτων.  

Ζνασ από τουσ μακθτζσ,  ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ, -36-43=-79, χρθςιμοποίθςε τθν Νοερι 

Αναπαράςταςθ του Γραπτοφ Αλγόρικμου (ΓΑ), λζγοντασ: «Ε, ςκζφτθκα ότι  3 και 6…μασ 

κάνει 9. Και 4 και 3 μασ κάνει 7.». 

 

Ο μακθτισ που ακολουκεί, χρθςιμοποίθςε τθν Μικτι ςτρατθγικι Συςςϊρευςθσ και 

Διαχωριςμοφ (10S) για να προςκζςει τισ απόλυτεσ τιμζσ τθσ δεφτερθσ πρόςκεςθσ του 

ερωτθματολογίου, -41-58=-99. Ο ίδιοσ αναφζρει: «Λοιπόν... 40+50=90, μετά ζβαλα κι 8. 

Άρα 98. Και 1, κάνει 99. Κάπωσ ζτςι..». 

 

Στθν τρίτθ κατά ςειρά πράξθ του τεςτ, -48-37=-85, θ μακιτρια που ακολουκεί ζκανε τθν 

πρόςκεςθ μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων με τθ χριςθ τθσ Ολιςτικισ 

ςτρατθγικισ τθσ Αντιςτάκμιςθσ (N10C): «Ναι.. ε, από τα 48 πρόςκεςα ςυν 2, τα πιγα ςτα 

50. Ρρόςκεςα τα 37, ζγιναν 87. Και ςυν.. και.. πλθν, μείον 2, κάνει 85.». 
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Ακολουκεί θ τζταρτθ πράξθ, -87-14=-101, όπου ο παρακάτω μακθτισ χρθςιμοποιεί τθν 

ςτρατθγικι τθσ Συςςϊρευςθσ με Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-N10), για να προςκζςει τισ απόλυτεσ 

τιμζσ των ακεραίων: «Ριρα πρϊτα το 87.. και μετά πρόςκεςα το 4 ςτο 87…Και πιγαμε..91.. 

και μετά πρόςκεςα το 10.». 

 

Στθν πζμπτθ πράξθ, 43-85=-42, που είναι και θ πρϊτθ πράξθ ςτθν οποία κα χρειαςτεί 

αφαίρεςθ μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων, ο παρακάτω μακθτισ πραγματοποιεί 

τθν αφαίρεςθ με χριςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Συςςϊρευςθσ με Δεκάδεσ-Μονάδεσ (Ν10): 

«Και… απ’ το 85 να βγάλεισ το 40 κάνει 45. Και απ’ το 45 το 3, κάνει 42.». 

 

Στθν ζκτθ πράξθ του τεςτ, 62-78=-16, ζνασ μακθτισ πραγματοποιεί τελικά τθν αφαίρεςθ με 

τθ χριςθ τθσ ςτρατθγικισ του Διαχωριςμοφ ςε Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-1010), και επιλζγει να 

κάνει τθν αφαίρεςθ με ζμμεςθ πρόςκεςθ (ΕΡ): «… πρόςκεςα 6 ςτο 2 και το ’κανα 8… και 

ςτο 60 πρόςκεςα 10 για να γίνει 70.». 

 

Στθν εβδόμθ πράξθ που ακολουκεί, 37-94=-57, ο παρακάτω μακθτισ πραγματοποίθςε τθν 

αφαίρεςθ μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων με ζμμεςθ πρόςκεςθ (ΕΡ), 

χρθςιμοποιϊντασ τθ ςτρατθγικι Ρζραςμα από το 10 (Α10): «Και εδϊ πρόςκεςα 3 για να 

φτάςει ςε ςτρόγγυλο αρικμό.. Είναι 40, ςυν 50 για να φτάςει 90, άρα 53. Και 4, 57.». 

 

Στθν όγδοθ πράξθ του τεςτ, 26-45=-19, ο μακθτισ που ακολουκεί πραγματοποιεί τθν 

αφαίρεςθ με τθ Μικτι ςτρατθγικι (10S): «Και ζκανα τϊρα 40 –20 που κάνει 20, πρόςκεςα 

τα 5 από το 45, άρα 25 και αφαίρεςα 6 από το 26 και βγαίνει 19.» 

 

Θ επόμενθ μακιτρια ςτθν ζνατθ πράξθ, -86+42=-44, πραγματοποιεί τθν αφαίρεςθ, ζχοντασ 

ςτο μυαλό τθσ τθν κάκετθ πράξθ (ΓΑ): «Ε, 6 μείον 2 μασ κάνει 4, κι 8 μείον 4 μασ κάνει πάλι 

4.». 

 

Στθν δζκατθ πράξθ, -44+13=-31, ο παρακάτω μακθτισ πραγματοποιεί τθν αφαίρεςθ με τθ 

χριςθ τθσ ςτρατθγικισ 1010: «Μετά αφαίρεςθ, ζκανα 40 – 10 και βρικα 30.. Και μετά 4-

3=1.». 

 

Στθ ςυνζχεια, ςτθν ενδζκατθ πράξθ, -72+46=-26, ακολουκεί το παράδειγμα ενόσ μακθτι 

που χρθςιμοποιεί τθ ςτρατθγικι Ν10 για να κάνει τθν αφαίρεςθ μεταξφ των απόλυτων 

τιμϊν των ακεραίων: «Και εδϊ πζρα ζχουμε 72 μείον 40 που κάνει 32. Και αν αφαιρζςουμε 

και το 6, κάνει 26.». 

Στθν τελευταία πράξθ του τεςτ, -56+37=-19, μία μακιτρια χρθςιμοποιεί τθ ςτρατθγικι u-

Ν10: «.. και από το 56 αφαίρεςα το 7 που μζνει 49. Και μετά από το 49 το αφαίρεςα το 30.». 

Τα παραπάνω αποτελζςματα επιβεβαιϊνουν τθν υπόκεςθ τθσ ζρευνασ αναφορικά με τθ 

χριςθ μίασ οποιαςδιποτε ςτρατθγικισ μεταςχθματιςμοφ από το ςφνολο των φυςικϊν 

ζπειτα από τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τθσ μετατροπισ ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ. Θ 

μετατροπι χρθςιμοποιικθκε από τουσ 23 μακθτζσ (85.19%) ςε όλεσ τισ πράξεισ του 
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ερωτθματολογίου. Ενϊ, μζχρι και τθν 6θ πράξθ του ερωτθματολογίου θ ςτρατθγικι τθσ 

μετατροπισ χρθςιμοποιικθκε και από τουσ 27 μακθτζσ (100.%).  

Ππωσ αναφζρεται και παραπάνω, υπιρξαν οριςμζνοι μακθτζσ που είτε χρθςιμοποίθςαν 

τθν μετατροπι με διαφορετικό τρόπο, είτε δεν τθν χρθςιμοποίθςαν κακόλου. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, από τθν 7θ πράξθ του ερωτθματολογίου και ζπειτα, 4 ςτο ςφνολο μακθτζσ 

(14.81%) αντιμετϊπιςαν οριςμζνεσ από τισ πράξεισ του ερωτθματολογίου με διαφορετικό 

τρόπο. Από το ςφνολο των 324 (100%) πράξεων που υπολογίςτθκαν από το ςφνολο όλων 

των μακθτϊν, οι 16 (4.93%) από αυτζσ προςεγγίςτθκαν από τουσ 4 μακθτζσ με διαφορετικό 

τρόπο. Στον Ρίνακα 8, αναγράφονται οι διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ και οι 

ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ που χρθςιμοποιικθκαν από τουσ τζςςερισ μακθτζσ ανά 

πράξθ του ερωτθματολογίου (7θ ζωσ 12θ πράξθ). 

Ρίνακασ 8: Οι διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ των 4 μακθτϊν ανά πράξθ. 

 

Συνολικά, από τισ απαντιςεισ των τεςςάρων μακθτϊν προζκυψαν πζντε νζεσ ςτρατθγικζσ 

για τθν πρόςκεςθ μεταξφ ετερόςθμων ακεραίων. Στον Ρίνακα 9, καταγράφονται οι πζντε 

νζεσ ςτρατθγικζσ και ο τρόποσ με τον οποίο χρθςιμοποιικθκαν ανά πράξθ. Επιπλζον, ςτον 

Ρίνακα 10 αναγράφονται οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά των μακθτϊν που χρθςιμοποίθςαν 

 1θ Μακιτρια 2θ Μακιτρια 3οσ Μακθτισ 4οσ Μακθτισ 

7θ:  37 -94 = -57 

 

- 

 

 

 

Μετατροπι,  

1010 με τον ελιγμό 

του Kye 

 

Μετατροπι μόνο 

ςτισ δεκάδεσ,  

1010   

- 

 

 

 

8θ:  26 -45 = -19 

 

Νοερι 

Αρικμογραμμι,   

u-N10 

 

Μετατροπι,  

1010 με τον ελιγμό 

του Kye 

 

Χωρίσ μετατροπι, 

1010 

- 

 

 

 

9θ:  -86 +42 = -44 

 

Χωρίσ μετατροπι, 

1010 

 

 

- 

 

 

 

- - 

 

 

 

10θ: -44 +13 = -31 

 

Χωρίσ μετατροπι, 

1010 

 

 

- 

 

 

 

- Νοερι 

Αρικμογραμμι,   

u-N10 

 

11θ: -72 +46 = -26 

 

Νοερι 

Αρικμογραμμι,   

u-N10 

 

Μετατροπι,  

1010 με τον ελιγμό 

του Kye 

 

Μετατροπι μόνο 

ςτισ δεκάδεσ,  

1010   

Νοερι 

Αρικμογραμμι,   

N10 

 

12θ: -56 +37 = -19 

 

Νοερι 

Αρικμογραμμι,   

u-N10 

 

Μετατροπι, 

 1010 με τον ελιγμό 

του Kye 

 

Μετατροπι μόνο 

ςτισ δεκάδεσ,  

1010   

Νοερι 

Αρικμογραμμι,   

N10 
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κάκε μία από τισ νζεσ ςτρατθγικζσ, κακϊσ και οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά των αςκιςεων 

του ερωτθματολογίου ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκε θ κάκε μία από αυτζσ τισ ςτρατθγικζσ. 

Ρίνακασ 9: Οι πζντε νζεσ ςτρατθγικζσ για τθν πρόςκεςθ ετερόςθμων ακεραίων ανά πράξθ. 

 

 

 

 

 

Ρροςζγγιςθ: 

Χωρίσ μετατροπι 

Μεταςχθματιςμόσ: 1010 

 

 

1θ Μακιτρια: 

 -86 +42 = -44 

-80+40=-40 

-6+2=-4 

-40-4=-44 

 

1θ Μακιτρια: 

-44 +13 = -31 

-40+10=-30 

-4+3=-1 

-30-1=-31 

 

3οσ Μακθτισ:   

26 -45 = -19 

20-40=-20 

6-5=1 

-20+1=-19 

- 

Ρροςζγγιςθ: 

Μετατροπι ςτισ 

δεκάδεσ 

Μεταςχθματιςμόσ: 1010   

 

 

3οσ Μακθτισ: 

37 -94 = -57 

-(90-30)=-60 

7-4=3 

-60+3=-57 

 

 

3οσ Μακθτισ: 

-72 +46 = -26 

-(70-40)=-30 

-2+6=4 

-30+4=-26 

 

 

3οσ Μακθτισ:  

-56 +37 = -19 

-(50-30)=-20 

-6+7=1 

-20+1=-19 

- 

Ρροςζγγιςθ: 

Μετατροπι 

Μεταςχθματιςμόσ: 

1010 με τον ελιγμό του 

Kye 

 

 

2θ Μακιτρια: 

37 -94 = -57 

-(94-37) 

90-30=60 

4-7=-3 

60-3=57 

-57 

 

2θ Μακιτρια:  

26 -45 = -19 

-(45-26) 

40-20=20 

5-6=-1 

20-1=19 

-19 

 

2θ Μακιτρια:  

-72 +46 = -26 

-(72-46) 

70-40=30 

2-6=-4 

30-4=26 

-26 

 

2θ Μακιτρια:  

-56 +37 = -19 

-(56-37) 

50-30=20 

6-7=-1 

20-1=19 

-19 

 

Ρροςζγγιςθ: 

Νοερι Αρικ/μι   

Μεταςχθματιςμόσ: 

u-N10 

 

1θ Μακιτρια: 

26 -45 = -19 

-45+6=-39 

-39+20=-19 

 

1θ Μακιτρια: 

-72 +46 = -26 

-72+6=-66 

-66+40=-26 

 

1θ Μακιτρια: 

-56 +37 = -19 

-56+7=-49 

-49+30=-19 

 

4οσ Μακθτισ:  

-44 +13 = -31 

-44+3=-41 

-41+10=-31 

 

Ρροςζγγιςθ: 

Νοερι Αρικ/μι   

Μεταςχθματιςμόσ: 

N10 

4οσ Μακθτισ:  

-72 +46 = -26 

-72+40=-32 

-32+6=-26 

 

4οσ Μακθτισ:  

-56 +37 = -19 

-56+30=-26 

-26+7=-19 

 

- - 
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Ρίνακασ 10: Το πλικοσ των μακθτϊν που χρθςιμοποίθςαν κάκε μία από τισ νζεσ 

ςτρατθγικζσ και το πλικοσ των αςκιςεων ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκε κάκε μία από 

αυτζσ. 

Νοερζσ Στρατθγικζσ για τθν πρόςκεςθ μεταξφ 
ετερόςθμων ακεραίων. 

Μακθτζσ που 
τθν 

χρθςιμοποίθςαν 
(Ν=27) 

 
n                % 

Αςκιςεισ ςτισ 
οποίεσ 

χρθςιμοποιικθκε 
(Ν=324) 

 
n                % 

Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα 
Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010), χωρίσ 
Μετατροπι. 
 

2     (7.41%) 
 

3     (0.93%) 
 

Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα 
Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010), με Μετατροπι 
μόνο ςτισ δεκάδεσ. 
 

1     (3.70%) 3     (0.93%) 

Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα 
Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010) με τον ελιγμό 
του Kye, με Μετατροπι. 
 

1     (3.70%) 4     (1.23%) 

Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-
N10), με Αρικμογραμμι. 
 

2     (7.41%) 4     (1.23%) 

Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Δεκάδεσ-Μονάδεσ 
(N10), με Αρικμογραμμι. 
 

1     (3.70%) 2     (0.62%) 

 

Ραρακάτω, ακολουκοφν οι περιγραφζσ των πζντε νζων ςτρατθγικϊν για τθν πρόςκεςθ 

μεταξφ ετερόςθμων ακεραίων, όπωσ προζκυψαν από τουσ τζςςερισ μακθτζσ τθσ ζρευνασ. 

Και οι τζςςερισ μακθτζσ πραγματοποίθςαν τουλάχιςτον ζναν λάκοσ υπολογιςμό ακριβϊσ 

πριν αναφζρουν τθ νζα ςτρατθγικι, ο οποίοσ οφειλόταν ςε λανκαςμζνθ χριςθ ςτρατθγικισ 

και ςτισ τζςςερισ περιπτϊςεισ. Ππωσ φαίνεται και παρακάτω, οι μακθτζσ αρκετζσ φορζσ 

χρθςιμοποιοφν λανκαςμζνθ ορολογία κατά τθν περιγραφι τουσ. Για παράδειγμα, πολλζσ 

φορζσ μιλοφν για «αφαίρεςθ» ενϊ πραγματοποιοφν πρόςκεςθ και το αντίςτροφο. 

 

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010), 

χωρίσ Μετατροπι. 

Ραράδειγμα: -86 +42 = -44 

-80+40=-40 

-6+2=-4 

-40-4=-44 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 9, οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθ ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ 

1010, χωρίσ όμωσ νωρίτερα να μετατρζψουν τθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων ςε αφαίρεςθ 
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φυςικϊν αρικμϊν. Οι μακθτζσ δεν αποφαςίηουν εξ’ αρχισ το πρόςθμο του αποτελζςματοσ 

και τθν πράξθ (αφαίρεςθ) μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ςτρατθγικι χρθςιμοποιικθκε ςε δφο προςκζςεισ ετερόςθμων ακεραίων χωρίσ κρατοφμενο 

και ςε μία πρόςκεςθ ετερόςθμων ακεραίων με κρατοφμενο. Θ ςτρατθγικι αυτι, όπωσ 

φαίνεται και ςτον Ρίνακα 10, χρθςιμοποιικθκε από δφο μακθτζσ (7.41%), ςε τρεισ ςτο 

ςφνολο υπολογιςμοφσ (0.93%).  

 

Για παράδειγμα, θ 1θ μακιτρια ςτθν 9θ πράξθ του ερωτθματολογίου, -86+42=-44, 

αναφζρει: 

«… ςτο -86 πρόςκεςα τα 42.»  

«Στο -80 προςκζτω 40.» 

«Ε, ςτο -6 αφαίρεςα… πρόςκεςα βαςικά τα 2, οπότε μου βγικε -4.» 

«-4... Και μου βγικε -44.» 

 

Αντίςτοιχα ζπραξε και ο 3οσ μακθτισ ςτθν 8θ πράξθ του ερωτθματολογίου, 26-45=-19, που 

περιζχει κρατοφμενο. Ο μακθτισ αναφζρει: 

«…, δθλαδι ζκανα πρϊτα 20-40 και βρικα είκος..-20» 

«Ε, και μετά ζκανα 6-5 που βγαίνει +1. Και μετά ζκανα -20 +1= -19.» 

 

 

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010), 

με Μετατροπι μόνο ςτισ δεκάδεσ. 

Ραράδειγμα: -56 +37 = -19 

-(50-30)=-20 

-6+7=1 

-20+1=-19 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 9, ο μακθτισ χρθςιμοποιεί τθν ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ 

1010, αφοφ πρϊτα μετατρζπει τθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων ςε αφαίρεςθ φυςικϊν 

αρικμϊν μόνο για τισ δεκάδεσ. Ο μακθτισ αποφαςίηει εξ’ αρχισ το πρόςθμο του 

αποτελζςματοσ και τθν πράξθ (αφαίρεςθ) μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων μόνο 

για τισ δεκάδεσ. Στθ ςυνζχεια προςκζτει τισ μονάδεσ χωρίσ να προθγθκεί θ μετατροπι. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι χρθςιμοποιικθκε ςε τρεισ προςκζςεισ ετερόςθμων ακεραίων με 

κρατοφμενο. Θ ςτρατθγικι αυτι, όπωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 10, χρθςιμοποιικθκε από 

ζναν μακθτι (3.70%), ςε τρεισ ςτο ςφνολο υπολογιςμοφσ (0.93%).  

 

Για παράδειγμα, ο 3οσ μακθτισ ςτθν 12θ πράξθ του ερωτθματολογίου, -56+37=-19, που 

περιζχει κρατοφμενο αναφζρει: 

«… δθλαδι, ζκανα.. Ρρϊτα ζβαλα το πρόςθμο του μεγαλφτερου αρικμοφ, το μείον. Ε, μετά 

50-30 μασ κάνει 20. Άρα -20.» 

«Μετά ζκανα -6+7 αυτό τζλοσ πάντων, και βγικε +1. Άρα μετά -20+1=-19.» 
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 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010) 

με τον ελιγμό του Kye, με Μετατροπι. 

Ραράδειγμα: 26 -45 = -19 

-(45-26) 

40-20=20 

5-6=-1 

20-1=19 

-19 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 9, θ μακιτρια μετατρζπει τθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων ςε 

αφαίρεςθ φυςικϊν αρικμϊν. Θ μακιτρια αποφαςίηει εξαρχισ το πρόςθμο του 

αποτελζςματοσ και τθν πράξθ (αφαίρεςθ) μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων. Στθ 

ςυνζχεια ςτθν αφαίρεςθ φυςικϊν που προκφπτει, θ οποία περιζχει κρατοφμενο, 

χρθςιμοποιεί τθ ςτρατθγικι 1010 πραγματοποιϊντασ τον ίδιο ελιγμό με αυτόν του Kye. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι χρθςιμοποιικθκε ςε τζςςερισ προςκζςεισ ετερόςθμων ακεραίων 

με κρατοφμενο. Αν και κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ μία από τισ αναμενόμενεσ 

ςτρατθγικζσ, αφοφ αρχικά θ μακιτρια μετατρζπει το πρόβλθμα, το γεγονόσ ότι 

χρθςιμοποιεί τον δθμιουργικό ελιγμό του Kye δεν τθν κατατάςςει ςτο ςφνολο των μακθτϊν 

που χρθςιμοποίθςαν τθν μετατροπι με τον τρόπο που αναμενόταν. Θ ςτρατθγικι αυτι, 

όπωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 10, χρθςιμοποιικθκε από μία μακιτρια (3.70%), ςε 

τζςςερισ ςτο ςφνολο υπολογιςμοφσ (1.23%).  

Θ 2θ μακιτρια ςτθν 8θ πράξθ του ερωτθματολογίου, 26-45=-19, που περιζχει κρατοφμενο 

αναφζρει:  

«Ε, 45-26 κα κάνουμε .. και το πρόςθμο του μεγαλυτζρου κα το βάλουμε εδϊ.. το μείον.» 

«Και μετά 40 -20 μασ κάνει 20 πάλι. Και το 5-6 .. μασ κάνει -1.» 

«Και από το 20 ζκανα -1. Και βγαίνει 19.» 

«Άρα -19.» 

 

 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-N10), με Αρικμογραμμι. 

 

Ραράδειγμα: -72 +46 = -26 

-72+6=-66 

-66+40=-26 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 9, οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθν ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ 

u-N10, χωρίσ όμωσ νωρίτερα να μετατρζψουν τθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων ςε αφαίρεςθ 

φυςικϊν αρικμϊν. Αντίκετα, οι μακθτζσ πραγματοποιοφν τθν πράξθ ζχοντασ ςτο μυαλό 

τουσ τθ νοερι εικόνα τθσ αρικμογραμμισ. Οι μακθτζσ δεν αποφαςίηουν εξαρχισ το 

πρόςθμο του αποτελζςματοσ και τθν πράξθ (αφαίρεςθ) μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των 

ακεραίων. Ξεκινοφν από τον αρνθτικό αρικμό, τον οποίο κρατοφν ςτακερό, και προςκζτουν 

ςταδιακά ςε αυτόν πρϊτα τισ μονάδεσ και ζπειτα τα δεκάδεσ του κετικοφ ακεραίου. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι χρθςιμοποιικθκε ςε μία πρόςκεςθ ετερόςθμων ακεραίων χωρίσ 
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κρατοφμενο και ςε τρεισ προςκζςεισ ετερόςθμων ακεραίων με κρατοφμενο. Θ ςτρατθγικι 

αυτι, όπωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 10, χρθςιμοποιικθκε από δφο μακθτζσ (7.41%), ςε 

τζςςερισ ςτο ςφνολο υπολογιςμοφσ (1.23%).  

Θ 1θ μακιτρια τθ χρθςιμοποιεί ςτισ προςκζςεισ ακεραίων με κρατοφμενο, για παράδειγμα 

ςτθν  11θ πράξθ του ερωτθματολογίου,  -72+46=-26, θ ίδια αναφζρει: 

«... απ’ το -72 αφαίρεςα… πρόςκεςα βαςικά το 6.» 

«… και μου βγικε -66.» 

«Και μετά λζω αφοφ μου βγικε -66 κα αφαιρζςω τα άλλα ςαρ.. που μου ζμειναν… κα 

προςκζςω τα άλλα 40.» 

«Και κα μου βγει -26.» 

 

Αντίκετα, ο 4οσ μακθτισ τθ χρθςιμοποιεί ςτθν 10θ πράξθ, -44+13=-31, μία πρόςκεςθ 

ετερόςθμων ακεραίων χωρίσ κρατοφμενο. Ο ίδιοσ αναφζρει: 

«Λοιπόν, ζβαλα ςτο μυαλό μου το -44, ζβγαλα το 3, δθλαδι ζκανα.. ζμεινα με -41.» 

«… και αφαιρϊ κι άλλα 10 και γίνεται -31.» 

 

 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Δεκάδεσ-Μονάδεσ (N10), με Αρικμογραμμι. 

Ραράδειγμα: -56 +37 = -19 

-56+30=-26 

-26+7=-19 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 9, ο μακθτισ χρθςιμοποιεί τθν ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ 

N10, χωρίσ όμωσ νωρίτερα να μετατρζπει τθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων ςε αφαίρεςθ 

φυςικϊν αρικμϊν. Αντίκετα, πραγματοποιεί τθν πράξθ ζχοντασ ςτο μυαλό τουσ τθ νοερι 

εικόνα τθσ αρικμογραμμισ. Ο μακθτισ δεν αποφαςίηει εξαρχισ το πρόςθμο του 

αποτελζςματοσ και τθν πράξθ (αφαίρεςθ) μεταξφ των απόλυτων τιμϊν των ακεραίων. 

Ξεκινά από τον αρνθτικό αρικμό, τον οποίο κρατά ςτακερό, και προςκζτει ςταδιακά ςε 

αυτόν πρϊτα τισ δεκάδεσ και ζπειτα τισ μονάδεσ του κετικοφ ακεραίου. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ςτρατθγικι χρθςιμοποιικθκε ςε δφο προςκζςεισ ετερόςθμων ακεραίων με κρατοφμενο. Θ 

ςτρατθγικι αυτι, όπωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 10, χρθςιμοποιικθκε από ζναν μακθτι 

(3.70%), ςε δφο ςτο ςφνολο υπολογιςμοφσ (0.62%).  

 

Ο 4οσ μακθτισ ςτθν 12θ πράξθ του ερωτθματολογίου, -56+37=-19, μία πρόςκεςθ 

ετερόςθμων ακεραίων με κρατοφμενο αναφζρει: 

« Λοιπόν, απ’ το -56 ζβγαλα τα 30, προ.. δθλαδι πρόςκεςα τα 30, ζμεινα με -26 και μετά 

ςτα -26 πρόςκεςα τα 7. Άρα  -19.» 
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6.3. Αποτελζςματα ςχετικά με το 1ο και 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα. 

Το 1ο και το 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα μελετοφν τισ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ που 

χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ για τθν πρόςκεςθ ομόςθμων και ετερόςθμων αντίςτοιχα 

ακεραίων. Ππωσ φαίνεται και ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, ακόμθ και οι μακθτζσ που δεν 

χρθςιμοποίθςαν τθ μετατροπι (ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ), χρθςιμοποίθςαν μία από τισ 

ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ που γνωρίηουν ιδθ από τθν 

πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ φυςικϊν αρικμϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα καταγράφονται 

τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των αποτελεςμάτων που ςχετίηονται με τθ χριςθ τθσ κάκε 

ςτρατθγικισ μεταςχθματιςμοφ. 

Οι ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ φυςικϊν αρικμϊν που 

μελετικθκαν ςτθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι:  

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ, 1010, 

(Split method, 1010). 

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Δεξιά προσ τα Αριςτερά ςε Μονάδεσ-Δεκάδεσ, u-1010, 

(Split method, units-first, u-1010). 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Δεκάδεσ-Μονάδεσ, N10, (Jump method, N10). 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Μονάδεσ-Δεκάδεσ, u-N10, (Jump method, units-first, u-

N10). 

 Μικτι Στρατθγικι Διαχωριςμοφ και Συςςϊρευςθσ, 10S, (Split-Jump method, 10S) 

 Ρζραςμα από το 10, Α10, (Adding- On method, A10). 

 Στρατθγικι Αντιςτάκμιςθσ, N10C, (Compensation method, N10C). 

 Στρατθγικι  Εξιςορρόπθςθσ, ΕΞ, (Leveling method). 

 Στρατθγικι τθσ  Αρίκμθςθσ, Α, (Counting method). 

 Νοθτικι Εικόνα του Αλγόρικμου με Μολφβι και Χαρτί, ΓΑ, (Mental representation of 

the written algorithm). 

 Στρατθγικι Ζμμεςθσ Ρρόςκεςθσ, ΕΡ, μόνο για τθν αφαίρεςθ. 

 

Οι 12 πράξεισ του ερωτθματολογίου χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ:  

 Ρροςκζςεισ: Από τθν 1θ ζωσ τθν 4θ πράξθ του ερωτθματολογίου, οι οποίεσ είναι 

προςκζςεισ μεταξφ δφο αρνθτικϊν αρικμϊν, οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν 

ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ. 

 Αφαιρζςεισ 1ου τφπου: Από τθν 5θ ζωσ τθν 8θ πράξθ του ερωτθματολογίου, οι 

οποίεσ είναι προςκζςεισ ενόσ κετικοφ με ζναν αρνθτικό αρικμό, οι μακθτζσ 

χρθςιμοποίθςαν ςτρατθγικζσ αφαίρεςθσ. 

  Αφαιρζςεισ 2ου τφπου: Από τθν 9θ ζωσ τθν 12θ πράξθ του ερωτθματολογίου, οι 

οποίεσ είναι προςκζςεισ ενόσ αρνθτικοφ με ζναν κετικό αρικμό, οι μακθτζσ 

χρθςιμοποίθςαν, επίςθσ, ςτρατθγικζσ αφαίρεςθσ. 

Με βάςθ τον διαχωριςμό των πράξεων του ερωτθματολογίου, ςτον Ρίνακα 11 

καταγράφονται οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιικθκαν ανά 

κατθγορία άςκθςθσ. Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 11, οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν κατά 
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κφριο λόγο τθ Στρατθγικι Διαχωριςμοφ (1010 και u-1010) ςτο 33.95% των προςκζςεων και 

των αφαιρζςεων. Ο Νοερόσ Γραπτόσ Αλγόρικμοσ (ΓΑ) χρθςιμοποιικθκε ςτο 33.33% των 

υπολογιςμϊν που πραγματοποιικθκαν. Χαμθλότερο ιταν το ποςοςτό χριςθσ τθσ 

Στρατθγικισ Συςςϊρευςθσ (N10 και u-N10), θ οποία χρθςιμοποιικθκε ςτο 18.21% των 

υπολογιςμϊν. Επιπλζον, θ ςτρατθγικι Ρζραςμα από το 10 (Α10) χρθςιμοποιικθκε ςτο 

7.10% των υπολογιςμϊν. Επιπλζον, οι ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ (N10C και ΕΞ) 

χρθςιμοποιικθκαν ςτο 4.63% των υπολογιςμϊν. Το μικρότερο ποςοςτό χριςθσ ιταν αυτό 

τθσ Μικτι ςτρατθγικισ Διαχωριςμοφ και Συςςϊρευςθσ (10S), θ οποία χρθςιμοποιικθκε ςτο 

2.78% των υπολογιςμϊν. Ενϊ, τζλοσ, θ Στρατθγικι Αρίκμθςθσ δε χρθςιμοποιικθκε 

κακόλου από τουσ μακθτζσ.  

Ρίνακασ 11: Οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά χριςθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ ανά κατθγορία 

άςκθςθσ. 

 Διαχω-
ριςμόσ 

 
u-1010, 

1010 

Συςςϊ-
ρευςθ 

 
u-N10,  

N10 

Ρζρα-
ςμα από 

το 10  
 

A10 

Μικτι 
ςτρατθ-

γικι 
 

10S 

Ολιςτικζσ 
ςτρατθ-

γικζσ 
N10C,  

ΕΞ 

Γραπτόσ 
Αλγό-

ρικμοσ 
 

ΓΑ 

 
 
 
 

Σφνολο 

Ρροςκζςεισ  
 

n 
% 

63    
58.33% 

 

4    
3.70% 

 

2    
1.85% 

1    
0.93% 

4    
3.70% 

34    
31.48% 

108 
100% 

Αφαιρζςεισ 
1ου τφπου  

n 
% 

27    
25.00% 

 

23    
21.30% 

10 
9.26% 

4 
3.70% 

7 
6.48% 

37 
34.26% 

108 
100% 

Αφαιρζςεισ 
2ου τφπου  

n 
% 

20 
18.52% 

 

32 
29.63% 

11 
10.19% 

4 
3.70% 

4 
3.70% 

37 
34.26% 

108 
100% 

Σφνολο 
 

n 
% 

110 
33.95% 

 

59 
18.21% 

23 
7.10% 

9 
2.78% 

15 
4.63% 

108 
33.33% 

324 
100% 

 

Ριο αναλυτικά, ςτον Ρίνακα 12 που ακολουκεί καταγράφονται οι ςυχνότθτεσ χριςθσ τθσ 

κάκε μίασ ςτρατθγικισ από τουσ μακθτζσ ανά άςκθςθ. Στον Ρίνακα 12 φαίνεται πωσ θ 

Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010) 

χρθςιμοποιικθκε ςε 103 (31.79%) υπολογιςμοφσ, ενϊ θ Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από 

Δεξιά προσ τα Αριςτερά ςε Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-1010) χρθςιμοποιικθκε ςε 7 (2.16%) 

υπολογιςμοφσ. Στο εξισ, οι δφο ςτρατθγικζσ κα αναφζρονται ωσ μία ςτρατθγικι, αυτι τθσ 

Στρατθγικισ Διαχωριςμοφ. Επιπλζον, θ Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Δεκάδεσ-Μονάδεσ 

(N10) χρθςιμοποιικθκε ςε 42 (12.96%) υπολογιςμοφσ, ενϊ θ Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με 

Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-N10) χρθςιμοποιικθκε ςε 17 (5.25%) υπολογιςμοφσ. Στο εξισ, οι δφο 

ςτρατθγικζσ κα αναφζρονται ωσ μία ςτρατθγικι, αυτι τθσ Στρατθγικισ Συςςϊρευςθσ. 

Τζλοσ, θ Στρατθγικι Αντιςτάκμιςθσ (N10C) χρθςιμοποιικθκε ςε 14 (4.32%) υπολογιςμοφσ, 

ενϊ θ Στρατθγικι  Εξιςορρόπθςθσ (ΕΞ) χρθςιμοποιικθκε ςε 1 (0.31%) υπολογιςμό. Στο εξισ, 

οι δφο ςτρατθγικζσ κα αναφζρονται μαηί ωσ Ολιςτικζσ Στρατθγικζσ. 
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Ρίνακασ 12: Συχνότθτεσ χριςθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ ανά πράξθ (Ν=324). 

 

 

(u-1010) 

  

 

 (1010)  

 

 

(u-N10) 

 

 

(N10) 

 

 

(Α10) 

 

 

(10 S) 

 

 

(Ν10C) 

 

 

 

(ΕΞ) 

 

 

(ΓΑ) 

 

 

 

Σφνολο 

 1  -36 -43 = -79 0 18 0 0 0 0 1 0 8 27 

 2 -41 -58 = -99 0 17 0 0 0 1 1 0 8 27 

3 -48 -37 = -85 1 14 0 1 0 0 1 1 9 27 

4 -87 -14 = -101 

 

1 

 

12 

 

2 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

9 

 

27 

5 43 -85 = -42 1 10 1 4 0 1 1 0 9 27 

6 62 -78 = -16 1 9 1 2 2 1 1 0 10 27 

7 37 -94 = -57 0 4 2 5 3 1 2 0 10 27 

8 26 -45 = -19 

 

0 

 

2 

 

3 

 

5 

 

5 

 

1 

 

3 

 

0 8 

 

27 

9 -86 +42 = -44 1 7 1 5 1 1 1 0 10 27 

10 -44 +13 = -31 0 6 1 6 1 1 1 0 11 27 

11 -72 +46 = -26 1 2 3 7 4 1 1 0 8 27 

12 -56 +37 = -19 1 2 3 6 5 1 1 0 8 27 

Σφνολο           n 7 103 17 42 23 9 14 1 108 324 

 

Με βάςθ τθν ςυγχϊνευςθ των παραπάνω ςτρατθγικϊν, ςτον Ρίνακα 13 καταγράφονται οι 

ςυχνότθτεσ χριςθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ από τουσ μακθτζσ ανά άςκθςθ, ςτο ςφνολο των 

προςκζςεων. Οι προςκζςεισ που πραγματοποιικθκαν από τουσ μακθτζσ ιταν 108 ςτο 

ςφνολο. Από αυτζσ, οι 63 (58.33%) πραγματοποιικθκαν με χριςθ τθσ Στρατθγικισ 

Διαχωριςμοφ (1010 και u-1010) και οι 34 (31.48%) με τον Νοερό Γραπτό Αλγόρικμο (ΓΑ). Σε 

4 προςκζςεισ (3.70%) χρθςιμοποιικθκε θ Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ (u-N10 και N10) και ςε 

άλλεσ 4 (3.70%) οι Ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ (N10C και ΕΞ). Τζλοσ, ςε 2 προςκζςεισ (1.85%) 

χρθςιμοποιικθκε θ ςτρατθγικι Ρζραςμα από το 10 (Α10) και ςε 1 (0.93%) πρόςκεςθ θ 

Μικτι Στρατθγικι Διαχωριςμοφ και Συςςϊρευςθσ (10S). 
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Ρίνακασ 13: Οι ςυχνότθτεσ χριςθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ από τουσ μακθτζσ ανά άςκθςθ, 

ςτο ςφνολο των προςκζςεων (Ν=108). 

 

 

Ρίνακασ 14: Οι ςυχνότθτεσ χριςθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ από τουσ μακθτζσ ανά άςκθςθ, 

ςτο ςφνολο των αφαιρζςεων 1ου τφπου (Ν=108) 

 

Στον Ρίνακα 14 καταγράφονται οι ςυχνότθτεσ χριςθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ από τουσ 

μακθτζσ ανά άςκθςθ, ςτο ςφνολο των αφαιρζςεων 1ου τφπου. Από τισ 108 αφαιρζςεισ 1ου 

τφπου που πραγματοποιικθκαν από τουσ μακθτζσ, οι 37 (34.26%) πραγματοποιικθκαν με 

τον Νοερό Γραπτό Αλγόρικμο (ΓΑ). Οι 27 αφαιρζςεισ (25.00%) πραγματοποιικθκαν με 

χριςθ τθσ Στρατθγικισ Διαχωριςμοφ (1010 και u-1010) και οι 23 (21.30%) με τθ Στρατθγικι 

Συςςϊρευςθσ (u-N10 και N10). Επιπλζον, το Ρζραςμα από το 10 χρθςιμοποιικθκε ςε 10 

αφαιρζςεισ (9.26%). Οι Ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ (N10C και ΕΞ) χρθςιμοποιικθκαν ςε 7 

αφαιρζςεισ (6.48%). Τζλοσ, ςε 4 αφαιρζςεισ (3.70%) χρθςιμοποιικθκε θ Μικτι Στρατθγικι 

Διαχωριςμοφ και Συςςϊρευςθσ (10S). 

Στον Ρίνακα 15 καταγράφονται οι ςυχνότθτεσ χριςθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ από τουσ 

μακθτζσ ανά άςκθςθ, ςτο ςφνολο των αφαιρζςεων 2ου τφπου. Από τισ 108 αφαιρζςεισ 2ου 

τφπου που πραγματοποιικθκαν από τουσ μακθτζσ, οι 37 (34.26%) πραγματοποιικθκαν με 

τον Νοερό Γραπτό Αλγόρικμο (ΓΑ). Οι 32 αφαιρζςεισ (29.63%) πραγματοποιικθκαν με τθ 

 

Διαχωριςμόσ 

 

u-1010, 1010 

Συςςϊρευςθ 

 

u-N10, N10 

Ρζραςμα από 

το 10 

Α10 

Μικτι 

Στρατθγικι  

 10S 

Ολιςτικζσ 

Στρατθγικζσ 

N10C, ΕΞ 

Γραπτόσ 

Αλγόρικμοσ 

ΓΑ 

 -36-43=-79 18 0 0 0 1 8 

-41-58=-99 17 0 0 1 1 8 

-48-37=-85 15 1 0 0 2 9 

-87-14=-101 

 

13 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

9 

 

Σφνολο       n 

                   % 

63 

58.33% 

 

4 

3.70% 

 

2 

1.85% 

 

1 

0.93% 

 

4 

3.70% 

 

34 

31.48% 

 

 

Διαχωριςμόσ 

 

u-1010, 1010 

Συςςϊρευςθ 

 

u-N10, N10 

Ρζραςμα από 

το 10 

Α10 

Μικτι 

Στρατθγικι  

 10S 

Ολιςτικζσ 

Στρατθγικζσ 

N10C, ΕΞ  

Γραπτόσ 

Αλγόρικμοσ 

ΓΑ  

43-85=-42 11 5 0 1 1 9 

62-78=-16 10 3 2 1 1 10 

37-94=-57 4 7 3 1 2 10 

26-45=-19 

 

2 

 

8 

 

5 

 

1 

 

3 

 

8 

 

Σφνολο    n 

                     

% 

27 

25.00% 

 

23 

21.30% 

 

10 

9.26% 

 

4 

3.70% 

 

7 

6.48% 

 

37 

34.26% 
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Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ (u-N10 και N10) και οι 20 αφαιρζςεισ (18.52%) 

πραγματοποιικθκαν με χριςθ τθσ Στρατθγικισ Διαχωριςμοφ (1010 και u-1010). Επιπλζον, 

το Ρζραςμα από το 10 χρθςιμοποιικθκε ςε 11 αφαιρζςεισ (10.19%). Οι Ολιςτικζσ 

ςτρατθγικζσ (N10C και ΕΞ) χρθςιμοποιικθκαν ςε 4 αφαιρζςεισ (3.70%) και ςε άλλεσ 4 

αφαιρζςεισ (3.70%) χρθςιμοποιικθκε θ Μικτι Στρατθγικι Διαχωριςμοφ και Συςςϊρευςθσ 

(10S). 

Ρίνακασ 15: Οι ςυχνότθτεσ χριςθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ από τουσ μακθτζσ ανά άςκθςθ, 

ςτο ςφνολο των αφαιρζςεων 2ου τφπου (Ν=108) 

 

Διαχωριςμόσ 

 

u-1010, 1010 

Συςςϊρευςθ 

 

u-N10, N10 

Ρζραςμα από 

το 10 

Α10 

Μικτι 

Στρατθγικι  

 10S 

Ολιςτικζσ 

Στρατθγικζσ 

N10C, ΕΞ  

Γραπτόσ 

Αλγόρικμοσ 

ΓΑ  

-86+42=-44 8 6 1 1 1 10 

-44+13=-31 6 7 1 1 1 11 

-72+46=-26 3 10 4 1 1 8 

-56+37=-19 

 

3 

 

9 

 

5 

 

1 

 

1 

 

8 

 

Σφνολο     n                                             

% 

 

20 

18.52% 

 

32 

29.63% 

 

11 

10.19% 

 

4 

3.70% 

 

4 

3.70% 

 

37 

34.26% 

 

 

Δεν παρατθρικθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθ χριςθ τθσ Στρατθγικισ 

Διαχωριςμοφ, τθσ Στρατθγικισ Συςςϊρευςθσ, τθσ ςτρατθγικισ Ρζραςμα από το 10 και τθσ 

ςτρατθγικισ του Νοεροφ Γραπτοφ Αλγόρικμου ανάμεςα ςτα δφο είδθ αφαιρζςεων (x2=2.52 

p=.4720). Κάτι τζτοιο δείχνει πωσ θ ςειρά των όρων (κετικόσ και αρνθτικόσ όροσ) ςτθν 

αφαίρεςθ δεν επθρζαςε τον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ επζλεξαν τθ ςτρατθγικι τουσ. 

Αντίκετα, για τισ Στρατθγικζσ Διαχωριςμοφ (u-1010, 1010) και Συςςϊρευςθσ (u-N10, N10) 

παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτθ χριςθ τουσ ανάμεςα ςτισ Ρροςκζςεισ 

και τισ Αφαιρζςεισ 1ου είδουσ (x2=25.84, p<.00001), και ανάμεςα ςτισ Ρροςκζςεισ και τισ 

Αφαιρζςεισ 2ου είδουσ (x2=42.84, p<.00001). Αυτό δείχνει πωσ το είδοσ τθσ πράξθσ 

(πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ) επθρζαςε τουσ μακθτζσ ςτθν επιλογι τουσ ανάμεςα ςτισ δφο 

ςτρατθγικζσ. 

Επιπλζον, για τισ Στρατθγικζσ Διαχωριςμοφ (u-1010, 1010) και Συςςϊρευςθσ (u-N10, N10) 

παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτθ χριςθ τουσ ανάμεςα ςτισ αφαιρζςεισ με 

κρατοφμενο και ςε αυτζσ χωρίσ κρατοφμενο (x2=13.48, p=.000241). Στον Ρίνακα 16 που 

ακολουκεί, παρουςιάηονται οι διαφορζσ ανάμεςα ςτθ χριςθ των δφο ςτρατθγικϊν ςτισ 

αφαιρζςεισ (1ου και 2ου τφπου) ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ ι μθ κρατοφμενου. Φαίνεται πωσ οι 

μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθ Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ ςτισ αφαιρζςεισ με κρατοφμενο 

περιςςότερο από τθ Στρατθγικι Διαχωριςμοφ. 
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Ρίνακασ 16: Οι ςυχνότθτεσ χριςθσ των Στρατθγικϊν Διαχωριςμοφ και Συςςϊρευςθσ ςτισ 

αφαιρζςεισ με κρατοφμενο και χωρίσ κρατοφμενο.  

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ:  

1010, u-1010 

Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ: 

N10, u-N10 

Αφαιρζςεισ χωρίσ κρατοφμενο 

 

35 21 

Αφαιρζςεισ με κρατοφμενο 12 34 

 

Τζλοσ, ςχετικά με τισ αφαιρζςεισ (1ου και 2ου τφπου), ςτον Ρίνακα 17 φαίνονται τα 

ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ χριςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ζμμεςθσ Ρρόςκεςθσ (ΕΡ). Θ ΕΡ 

χρθςιμοποιικθκε ςε 42 αφαιρζςεισ ςτο ςφνολο, δθλαδι ςτο 19.44% των αφαιρζςεων που 

πραγματοποιικθκαν από τουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν τθν ζμμεςθ πρόςκεςθ 

ΕΡ, όπωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 17, κυρίωσ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτρατθγικι Ρζραςμα 

από το 10 Α10 (50.00%), ςε χαμθλότερο ποςοςτό τθ ςυνδφαςαν με τθ Στρατθγικι 

Συςςϊρευςθσ N10 και u-N10 (19.05%) και τθν Ολιςτικι Στρατθγικι Αντιςτάκμιςθσ  N10C 

(16.67%). Τζλοσ, ςε ακόμθ χαμθλότερο ποςοςτό τθ ςυνδφαςαν με τθ Στρατθγικι 

Διαχωριςμοφ 1010 και u-1010 (14.29%). Επιπλζον, από τισ αφαιρζςεισ που 

πραγματοποιικθκαν με ζμμεςθ πρόςκεςθ, το 66.67% περιείχε κρατοφμενο, ενϊ το 33.33% 

δεν περιείχε κρατοφμενο.  

Ρίνακασ 17: Θ χριςθ τθσ Ζμμεςθσ Ρρόςκεςθσ ςτισ αφαιρζςεισ. 

 Α10 Ν10  
u-Ν10 

Ν10C 1010   
u-1010 

Σφνολο 
n 
% 

Με 
κρατοφμενο 
 

17 5 5 1 28 
66.67% 

Χωρίσ 
κρατοφμενο 
 

4 3 2 5 14 
33.33% 

Σφνολο      n 
                  % 

21 
50.00% 

8 
19.05% 

7 
16.67% 

6 
14.29% 

42 
100.00% 

 

 

6.4. Αποτελζςματα ςχετικά με το 3ο ερευνθτικό ερϊτθμα. 

Θ ευελιξία των μακθτϊν μελετικθκε με βάςθ το ρεπερτόριο των ςτρατθγικϊν τουσ, δθλαδι 

με βάςθ τον αρικμό των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν μεταςχθματιςμοφ που 

χρθςιμοποίθςαν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ερωτθματολογίου. Για τθ διάκριςθ αυτι, οι δφο 

ςτρατθγικζσ διαχωριςμοφ 1010 και u-1010 κεωρικθκαν δφο διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ. Το ίδιο και οι ςτρατθγικζσ ςυςςϊρευςθσ N10 και u-N10, αλλά και οι δφο 

ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ N10C και ΕΞ. 

Με βάςθ το πλικοσ των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποίθςαν, οι μακθτζσ 

χωρίςτθκαν ςε ευζλικτουσ και μθ ευζλικτουσ. Ωσ μθ ευζλικτοι χαρακτθρίςτθκαν 15 μακθτζσ 
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(55.56%) που χρθςιμοποίθςαν μία ι δφο ςτρατθγικζσ ςε όλο το ερωτθματολόγιο. Ωσ 

ευζλικτοι χαρακτθρίςτθκαν 12 μακθτζσ (44.44%) που χρθςιμοποίθςαν τρεισ ι περιςςότερεσ 

ςτρατθγικζσ ςε όλο το ερωτθματολόγιο. Στον Ρίνακα 18, καταγράφονται ςτοιχεία για τουσ 

μακθτζσ και το πλικοσ των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποίθςαν. 

Ρίνακασ 18: Το πλικοσ των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ. 

Ρλικοσ διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν 
που χρθςιμοποιικθκαν 

 

 
 
 

n 

Ρλικοσ μακθτϊν 
 
 

% 

1 ςτρατθγικι 7 25.93% 
 

2 ςτρατθγικζσ 8 29.63% 
 

3 ςτρατθγικζσ 6 22.22% 
 

4 ςτρατθγικζσ 5 18.52% 
 

5 ςτρατθγικζσ 1 3.70% 
 

Σφνολο 27 100.00% 
 

  

Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 18, οι επτά μακθτζσ (25.93%) χρθςιμοποίθςαν μόνο μία 

ςτρατθγικι ςε όλεσ τισ πράξεισ του ερωτθματολογίου. Θ Στρατθγικι Διαχωριςμοφ 1010 

χρθςιμοποιικθκε από τουσ δφο από αυτοφσ και θ ςτρατθγικι του Νοεροφ Γραπτοφ 

Αλγόρικμου ΓΑ από τουσ πζντε από αυτοφσ. Επιπλζον, οι οκτϊ μακθτζσ (29.63%) 

χρθςιμοποίθςαν δφο ςτρατθγικζσ ςτισ πράξεισ του ερωτθματολογίου. Ζνασ από αυτοφσ 

αλλάηει τθν αρχικι του ςτρατθγικι ςτθν τελευταία πρόςκεςθ (4θ πράξθ). Δφο μακθτζσ 

αλλάηουν τθν αρχικι τουσ ςτρατθγικι ςτθν πρϊτθ αφαίρεςθ (5θ πράξθ), δθλαδι 

χρθςιμοποιοφν μία ςτρατθγικι για τισ προςκζςεισ και μία άλλθ για τισ αφαιρζςεισ. Ζνασ 

μακθτισ αλλάηει τθν αρχικι του ςτρατθγικι ςτθ δεφτερθ αφαίρεςθ του ερωτθματολογίου 

(6θ πράξθ), δθλαδι πραγματοποιεί τισ μιςζσ πράξεισ με μία ςτρατθγικι και τισ άλλεσ μιςζσ 

με μία άλλθ. Τρείσ μακθτζσ αλλάηουν τθν αρχικι τουσ ςτρατθγικι ςτθν πρϊτθ αφαίρεςθ με 

κρατοφμενο (7θ πράξθ). Τζλοσ, ζνασ μακθτισ αλλάηει ςτρατθγικι ςτθ δεφτερθ αφαίρεςθ με 

κρατοφμενο (8θ πράξθ). Πλοι οι παραπάνω μακθτζσ χαρακτθρίςτθκαν ωσ μθ ευζλικτοι. 

Ωσ ευζλικτοι χαρακτθρίςτθκαν οι υπόλοιποι μακθτζσ, οι οποίοι χρθςιμοποίθςαν 

τουλάχιςτον 3 διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ ςτουσ υπολογιςμοφσ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζξι 

μακθτζσ (22.22%) χρθςιμοποίθςαν 3 διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ ςτουσ υπολογιςμοφσ τουσ, 

πζντε μακθτζσ (18.52%) χρθςιμοποίθςαν 4 διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ και ζνασ μακθτισ 

(3.70%) χρθςιμοποίθςε 5 διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ ςτουσ υπολογιςμοφσ του. 

Αν και ςτθν παροφςα μελζτθ θ ευελιξία μελετικθκε με βάςθ το ρεπερτόριο των 

ςτρατθγικϊν των μακθτϊν, κα παρουςίαηε ενδιαφζρον μία περεταίρω μελζτθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των τεςςάρων μακθτϊν που χρθςιμοποίθςαν ενδιαφζρουςεσ ςτρατθγικζσ 

προςζγγιςθσ ςτθν πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων. Οι τρεισ μακθτζσ δε χρθςιμοποίθςαν 
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κακόλου τθ μετατροπι, ενϊ μία μακιτρια τθ χρθςιμοποίθςε και ςτθ ςυνζχεια 

πραγματοποίθςε τον δθμιουργικό ελιγμό του Kye. Οι ςτρατθγικζσ των παραπάνω μακθτϊν 

(ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ ι ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ) επιδεικνφουν ζναν 

δθμιουργικό τρόπο χειριςμοφ των αρικμϊν, επομζνωσ αξίηει να καταγραφεί θ 

ςυμπεριφορά τουσ και ςτισ υπόλοιπεσ πράξεισ του ερωτθματολογίου. Στον Ρίνακα 19, που 

ακολουκεί, καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ και οι ςτρατθγικζσ 

προςζγγιςθσ που χρθςιμοποίθςαν οι τζςςερισ μακθτζσ ςτισ 12 πράξεισ του 

ερωτθματολογίου. Οι υπογραμμιςμζνεσ ςτρατθγικζσ είναι αυτζσ που εφαρμόςτθκαν 

λανκαςμζνα και οδιγθςαν τουσ μακθτζσ ςε λάκοσ αποτελζςματα.  

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 19, θ πρϊτθ μακιτρια χρθςιμοποίθςε ςυνολικά τρεισ 

διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ (1010, Ν10 και u-N10), επομζνωσ με βάςθ τα 

κριτιρια τθσ παροφςασ μελζτθσ χαρακτθρίςτθκε ευζλικτθ μακιτρια. Επιπλζον, θ ίδια 

χρθςιμοποίθςε τθ Συςςωρευτικι Στρατθγικι Ν10 ςτθν πρϊτθ αφαίρεςθ του 

ερωτθματολογίου (5θ πράξθ), αντί να ςυνεχίςει να χρθςιμοποιεί τθ Στρατθγικι 

Διαχωριςμοφ 1010 που χρθςιμοποίθςε ςτισ παραπάνω προςκζςεισ. Επιπλζον, 

χρθςιμοποίθςε τθ Συςςωρευτικι Στρατθγικι Ν10 ςτισ τρεισ από τισ τζςςερισ αφαιρζςεισ 

του ερωτθματολογίου (8θ, 11θ και 12θ πράξθ) που περιζχουν κρατοφμενο. Σφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία που μελετικθκε, όταν πρόκειται για τθν πράξθ τθσ αφαίρεςθσ με 

κρατοφμενο, καλό είναι να μθν χρθςιμοποιθκεί θ ςτρατθγικι του διαχωριςμοφ (1010) αλλά 

κάποια άλλθ ςτρατθγικι, όπωσ αυτι τθσ ςυςςϊρευςθσ (Ν10) (Beishuizen, 1993; Blöte, Klein 

& Beishuizen, 2000; Macintyre & Forrester, 2003). Θ ίδια διλωςε πωσ κεωρεί τον εαυτό τθσ 

«μζτρια» μακιτρια ςτο μάκθμα των μακθματικϊν, ενϊ ο βακμόσ τθσ ςτο μάκθμα ιταν 

13/20. Επιπλζον, ςτθν ερϊτθςθ αν τθσ αρζςει το μάκθμα των μακθματικϊν απάντθςε 

«μζτρια». 

Θ δεφτερθ μακιτρια χρθςιμοποίθςε ςυνολικά μία ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ (1010), 

επομζνωσ με βάςθ τα κριτιρια τθσ παροφςασ μελζτθσ χαρακτθρίςτθκε μθ ευζλικτθ 

μακιτρια. Ωςτόςο, θ ίδια χρθςιμοποίθςε τθ Στρατθγικι Διαχωριςμοφ 1010 με τον ελιγμό 

του Kye και ςτισ τζςςερισ αφαιρζςεισ με κρατοφμενο που προκφπτουν μετά τθ μετατροπι 

(7θ, 8θ, 11θ και 12θ πράξθ. Ο ελιγμόσ αυτόσ κεωρείται, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ζνασ 

εξαιρετικά δθμιουργικόσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ μιασ αφαίρεςθσ με κρατοφμενο (Cochran, 

Barson & Davis, 1970). Θ ίδια διλωςε πωσ κεωρεί τον εαυτό τθσ «καλι» μακιτρια ςτο 

μάκθμα των μακθματικϊν, ενϊ ο βακμόσ τθσ ςτο μάκθμα ιταν 19/20. Επιπλζον, ςτθν 

ερϊτθςθ αν τθσ αρζςει το μάκθμα των μακθματικϊν απάντθςε «μζτρια». 

Ο 3οσ μακθτισ χρθςιμοποίθςε ςυνολικά μία ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ (1010), επομζνωσ 

με βάςθ τα κριτιρια τθσ παροφςασ μελζτθσ χαρακτθρίςτθκε μθ ευζλικτοσ μακθτισ. 

Ωςτόςο, ο ίδιοσ χρθςιμοποίθςε τθ Στρατθγικι Διαχωριςμοφ 1010 με μετατροπι μόνο ςτισ 

δεκάδεσ (μία ςτρατθγικι παρόμοια με τον ελιγμό του Kye) και ςτισ τζςςερισ αφαιρζςεισ με 

κρατοφμενο που προκφπτουν μετά τθ μετατροπι (7θ, 8θ, 11θ και 12θ πράξθ). Ο ίδιοσ διλωςε 

πωσ κεωρεί τον εαυτό του «καλό» μακθτι ςτο μάκθμα των μακθματικϊν, ενϊ ο βακμόσ 

του ςτο μάκθμα ιταν 18/20. Επιπλζον, ςτθν ερϊτθςθ αν του αρζςει το μάκθμα των 

μακθματικϊν απάντθςε «αρκετά». 
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Ρίνακασ 19: Οι ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ και μεταςχθματιςμοφ των 4 μακθτϊν. 

 
 

1θ μακιτρια 

 

2θ μακιτρια 

 

3οσ μακθτισ 

 

4οσ μακθτισ 

 

 1  -36 -43 = -79 1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

 2 -41 -58 = -99 1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

3 -48 -37 = -85 1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

u-1010 

 με μετατροπι 

 

4 -87 -14 = -101 

 

1010 

 με μετατροπι 

1010 

 με μετατροπι 

1010 

 με μετατροπι 

u-1010 

 με μετατροπι 

5 43 -85 = -42 Ν10 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

u-1010 

 με μετατροπι 

 

6 62 -78 = -16 1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

N10C 

 με μετατροπι 

  

7 37 -94 = -57 1010 

 με μετατροπι 

 

 

 

 

1010 

 με μετατροπι 

1010 

 με μετατροπι 

 και ελιγμό του Kye 

   

1010 

 με μετατροπι 

1010 

 με μετατροπι 

 ςτισ δεκάδεσ 

 

N10C 

 με μετατροπι 

 

 

 

 

8 26 -45 = -19 

 

u-N10 

 με αρικμογραμμι  

 

1010 

 με μετατροπι 

 και ελιγμό του Kye   

1010 

 με μετατροπι 

 ςτισ δεκάδεσ 

N10C 

 με μετατροπι 

 

9 -86 +42 = -44 1010 

 χωρίσ μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

u-1010 

 με μετατροπι 

 

10 -44 +13 = -31 1010 

 χωρίσ μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

1010 

 με μετατροπι 

 

u-N10 

 με αρικμογραμμι 

 

11 -72 +46 = -26 u-N10 

 με αρικμογραμμι 

 

  

1010 

 με μετατροπι 

 και ελιγμό του Kye 

   

1010 

 με μετατροπι 

 ςτισ δεκάδεσ 

 

N10 

 με αρικμογραμμι 

 

 

12 -56 +37 = -19 

 

u-N10 

 με αρικμογραμμι 

  

1010 

 με μετατροπι 

 και ελιγμό του Kye   

1010 

 με μετατροπι 

 ςτισ δεκάδεσ 

N10 

 με αρικμογραμμι 
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Ο τζταρτοσ μακθτι χρθςιμοποίθςε ςυνολικά πζντε διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ 

μεταςχθματιςμοφ (1010, u-1010, Ν10, u-N10 και N10C), επομζνωσ με βάςθ τα κριτιρια τθσ 

παροφςασ μελζτθσ χαρακτθρίςτθκε ευζλικτοσ μακθτισ. Αρχικά, ο ίδιοσ χρθςιμοποίθςε τθν 

u-1010 ςτισ προςκζςεισ με κρατοφμενο (3θ και 4θ πράξθ), αντί να ςυνεχίςει να χρθςιμοποιεί 

τθν 1010 που χρθςιμοποίθςε ςτισ παραπάνω προςκζςεισ. Με τον τρόπο αυτό διευκολφνει 

τουσ υπολογιςμοφσ του κακϊσ θ εφαρμογι τθσ 1010 είναι πιο περίπλοκθ διαδικαςία όταν 

υπάρχουν κρατοφμενα. Ακόμθ, ο ίδιοσ χρθςιμοποιεί τθν ολιςτικι Στρατθγικι τθσ 

Αντιςτάκμιςθσ N10C ςε τρεισ αφαιρζςεισ (6θ, 7θ και 8θ πράξθ), αν και ςτισ δφο από αυτζσ 

οδθγείται ςε λανκαςμζνο αποτζλεςμα. Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία που μελετικθκε, οι 

μακθτζσ που χρθςιμοποιοφν τισ ολιςτικζσ ςτρατθγικζσ φαίνεται να παρουςιάηουν υψθλά 

επίπεδα ευελιξίασ (Heirdsfield και Cooper, 2004a; Thompson, 2000). Τζλοσ, ο ίδιοσ 

χρθςιμοποιεί τισ Στρατθγικζσ Συςςϊρευςθσ (Ν10 και u-Ν10) ςτισ τρεισ τελευταίεσ 

αφαιρζςεισ του ερωτθματολογίου (10θ, 11θ και 12θ πράξθ). Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία 

που μελετικθκε, θ Ν10 κεωρείται πιο αςφαλισ ςτρατθγικι για προβλιματα αφαίρεςθσ, 

ιδιαίτερα ςε αυτά με κρατοφμενο (Beishuizen, 1993; Macintyre & Forrester, 2003). Ο ίδιοσ 

διλωςε πωσ κεωρεί τον εαυτό του «καλό» μακθτι ςτο μάκθμα των μακθματικϊν, ενϊ ο 

βακμόσ του ςτο μάκθμα ιταν 19/20. Επιπλζον, ςτθν ερϊτθςθ αν του αρζςει το μάκθμα των 

μακθματικϊν απάντθςε «αρκετά». 

 

7. Συμπεράςματα- Συηιτθςθ  

Θ παροφςα ζρευνα μελζτθςε τισ νοερζσ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ που 

χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςτθν πρόςκεςθ μεταξφ ομόςθμων και ετερόςθμων διψιφιων 

ακεραίων και τθν ευελιξία τουσ με αυτζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, μελετικθκαν οι ςτρατθγικζσ 

προςζγγιςθσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ, όταν πραγματοποιοφν νοερι πρόςκεςθ 

μεταξφ ακεραίων (δθλαδι, ο τρόποσ με τον οποίο οι μακθτζσ κα πάρουν αποφάςεισ για το 

πρόςθμο του αποτελζςματοσ και τθν πράξθ που κα πραγματοποιιςουν μεταξφ των 

απόλυτων τιμϊν των ακεραίων), οι ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ που χρθςιμοποιοφν οι 

μακθτζσ για να τισ πραγματοποιιςουν (δθλαδι, ο λεπτομερισ τρόποσ με τον οποίο οι 

αρικμοί κα μεταςχθματιςτοφν για να προκφψει μια λφςθ) και θ ευελιξία των μακθτϊν ςτισ 

ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ. 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 27 μακθτζσ Β’ και Γ’ Γυμναςίου, ςτουσ οποίουσ ηθτικθκεσ να 

υπολογίςουν νοερά 12 προςκζςεισ μεταξφ ομόςθμων και ετερόςθμων ακεραίων με ςκοπό 

να μελετθκοφν οι νοερζσ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ που χρθςιμοποιοφν και θ 

ευελιξία τουσ με αυτζσ. 

Οι επιδόςεισ των μακθτϊν ιταν αρκετά ικανοποιθτικζσ, κακϊσ πραγματοποιικθκαν 

ελάχιςτοι λάκοσ υπολογιςμοί. Ζνα πολφ μικρό ποςοςτό (5.25%) των υπολογιςμϊν των 

μακθτϊν πραγματοποιικθκαν λάκοσ και από αυτζσ, περίπου οι μιςζσ οφείλονταν ςε 

απροςεξία των μακθτϊν. Μάλιςτα, οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για το λανκαςμζνο 

αρικμθτικό αποτζλεςμα και κατάφεραν να εντοπίςουν και να διορκϊςουν το λάκοσ τουσ. 

Επομζνωσ, οι μακθτζσ κατάφεραν να υπολογίςουν νοερά, αν και πρόκειται για μακθτζσ 

που ςυμμετείχαν εκελοντικά ςτθν ζρευνα, επομζνωσ οι επιδόςεισ τουσ αναμζνονταν να 

είναι υψθλζσ. 
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Τα ςθμαντικά λάκθ που πραγματοποιικθκαν από τουσ μακθτζσ είναι αυτά που οφείλονταν 

ςε λανκαςμζνθ χριςθ μίασ ςτρατθγικισ. Συγκεκριμζνα, οριςμζνοι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν 

λανκαςμζνα τθ ςτρατθγικι διαχωριςμοφ 1010, κάνοντασ το λάκοσ «το μικρό από το 

μεγάλο» και τθ ςτρατθγικι τθσ αντιςτάκμιςθσ N10C. Σφμφωνα με αρκετοφσ ερευνθτζσ, «το 

μικρό από το μεγάλο» είναι ζνα αρκετά κοινό λάκοσ των μακθτϊν ςτθ χριςθ τθσ 

ςτρατθγικισ 1010 (Vakali, 1985; Beishuizen, 1993; Beishuizen, Van Putten &  Van Mulken, 

1997; Fuson, Wearne, Hiebert, Murray, Human, Olivier & Fennema, 1997; Blöte, Klein & 

Beishuizen, 2000).  

Τα αποτελζςματα επιβεβαιϊνουν τθν υπόκεςθ τθσ ζρευνασ, κακϊσ θ πλειοψθφία των 

μακθτϊν μετζτρεψε το πρόβλθμα που περιείχε κετικοφσ και αρνθτικοφσ ακεραίουσ ςε ζνα 

ιςοδφναμο πρόβλθμα που περιείχε φυςικοφσ αρικμοφσ χρθςιμοποιϊντασ κανόνεσ που 

διζπουν τθν πρόςκεςθ ακεραίων. Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν νοερζσ 

ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ που ιταν διακζςιμεσ από τισ πράξεισ μεταξφ 

φυςικϊν αρικμϊν. Δθλαδι, θ πλειοψθφία των μακθτϊν χρθςιμοποίθςε τθ μετατροπι ωσ 

ςτρατθγικι προςζγγιςθσ και ςτθ ςυνζχεια μία από τισ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ και 

αφαίρεςθσ διψιφιων φυςικϊν ωσ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ.  

Τα αποτελζςματα ζρχονται ςε ςυμφωνία και με τθ μοναδικι ζρευνα που βρζκθκε ςτθ 

βιβλιογραφία να μελετά τισ νοερζσ ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ μεταξφ ακεραίων, αυτι του 

Rezat (2011). Ο Rezat (2011) υποςτθρίηει πωσ θ πιο κοινι ςτρατθγικι προςζγγιςθσ ςτθν 

πρόςκεςθ μεταξφ ακεραίων είναι αυτι τθσ «μετατροπισ». Στθν πραγματικότθτα οι μακθτζσ 

εφαρμόηουν τον κανόνα που τουσ διδάχκθκε με βάςθ το ςχολικό βιβλίο, ο οποίοσ βαςίηεται 

ςτθν επιμεριςτικι ιδιότθτα: -α+β=-(α-β) ι -α-β=-(α+β), τον οποίο ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν 

χωρίσ απαραίτθτα να τον καταλαβαίνουν. Αρκετοί ερευνθτζσ υποςτθρίηουν πωσ θ ζλλειψθ 

νοιματοσ οδθγεί πολλζσ φορζσ ςτθν αποςτικιςθ των κανόνων (Badarudin & Khalid, 2008; 

Κωμαΐδθσ, 2009). Θ Ekol (2010) υποςτθρίηει πωσ  οι μακθτζσ προςπακοφν να κυμοφνται 

τουσ κανόνεσ που διζπουν τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ και τισ πράξεισ αυτϊν, προκειμζνου 

να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του ςχολείου. 

Επιπλζον, ζνασ από τουσ μακθτζσ χρθςιμοποίθςε τθ μετατροπι ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ 

ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτρατθγικι χρζοσ-κζρδοσ. Αντιςτοίχιςε, δθλαδι, τουσ κετικοφσ και 

αρνθτικοφσ προςκετζουσ με ποςότθτεσ χρθμάτων που αντιπροςϊπευαν κζρδθ και χρζθ. Σε 

ζρευνά του ο Ural  (2016)  εντόπιςε, αντίςτοιχα, ποικιλία ςτισ ιδζεσ των παιδιϊν ςχετικά με 

τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ και τισ πράξεισ τουσ. Οι απαντιςεισ των μακθτϊν που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνά του, αναφορικά με το πεδίο χριςθσ των αρνθτικϊν αρικμϊν 

προςεγγίηουν περιςςότερο μοντζλα τθσ πραγματικισ ηωισ, όπωσ κερμοκραςία, αρνθτικό 

υψόμετρο και χρζοσ. 

Ωςτόςο, ςτθν παροφςα ζρευνα, ζνα μικρό ποςοςτό των ςυμμετεχόντων είτε χρθςιμοποίθςε 

τθν μετατροπι με διαφορετικό τρόπο, είτε δεν τθ χρθςιμοποίθςε κακόλου ςε οριςμζνεσ 

πράξεισ. Ρροζκυψαν, ζτςι, πζντε νζεσ ςτρατθγικζσ για τθν πρόςκεςθ μεταξφ ετερόςθμων 

ακεραίων, οι οποίεσ είναι οι εξισ: 

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010), 

χωρίσ Μετατροπι. 
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 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010), 

με Μετατροπι μόνο ςτισ δεκάδεσ. 

 Στρατθγικι Διαχωριςμοφ από Αριςτερά προσ τα Δεξιά ςε Δεκάδεσ-Μονάδεσ (1010) 

με τον ελιγμό του Kye, με Μετατροπι. 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Μονάδεσ-Δεκάδεσ (u-N10), με Αρικμογραμμι. 

 Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ με Δεκάδεσ-Μονάδεσ (N10), με Αρικμογραμμι. 

Υπάρχουν ςτοιχεία από τθ διεκνι ζρευνα που υποςτθρίηουν πωσ τα παιδιά μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν δικζσ τουσ ςτρατθγικζσ για τθν αποτελεςματικι επίλυςθ προβλθμάτων 

νοερϊν υπολογιςμϊν (Anghileri, 1999). Μάλιςτα, υποςτθρίηεται ότι ο νοερόσ υπολογιςμόσ 

προάγει τθν αίςκθςθ του αρικμοφ όταν οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να διαμορφϊςουν τισ 

δικζσ τουσ νοερζσ ςτρατθγικζσ. 

Στθ ςυνζχεια, όλοι οι μακθτζσ τθσ παροφςασ ζρευνασ (είτε χρθςιμοποίθςαν τθ μετατροπι 

είτε όχι) χρθςιμοποίθςαν τισ ςτρατθγικζσ μεταςχθματιςμοφ που είναι διακζςιμεσ από τθν 

πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ μεταξφ φυςικϊν αρικμϊν για να πραγματοποιιςουν τουσ 

υπολογιςμοφσ τουσ και να βρουν το αρικμθτικό αποτζλεςμα. Οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν 

κατά κφριο λόγο τθ Στρατθγικι Διαχωριςμοφ (1010 και u-1010), τον Νοερό Γραπτό 

Αλγόρικμο (ΓΑ) και τθ Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ (N10 και u-N10) ςτουσ υπολογιςμοφσ τουσ. 

Θ ςτρατθγικι του διαχωριςμοφ (1010) είναι μία από τισ πιο κοινζσ ςτρατθγικζσ τόςο ςτθν 

Ελλάδα όςο και ςε άλλεσ χϊρεσ (Λεμονίδθσ, 2013) και πολλοί ερευνθτζσ αναφζρονται ςε 

αυτι και ςτθ ςτρατθγικι ςυςςϊρευςθσ (1010 και Ν10) ωσ τισ δφο κφριεσ ςτρατθγικζσ για 

τθν πρόςκεςθ και αφαίρεςθ αρικμϊν μζχρι το 100 (Cobb, 1995, Cooper, Heirdsfield, & 

Irons, 1996, Fuson, 1992).   

Δεν παρατθρικθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθ χριςθ τθσ Στρατθγικισ 

Διαχωριςμοφ, τθσ Στρατθγικισ Συςςϊρευςθσ, τθσ ςτρατθγικισ Ρζραςμα από το 10 και τθσ 

ςτρατθγικισ του Νοεροφ Γραπτοφ Αλγόρικμου ανάμεςα ςτα δφο είδθ αφαιρζςεων. 

Επομζνωσ, ςτθν παροφςα μελζτθ θ ςειρά των όρων (κετικόσ και αρνθτικόσ όροσ) ςτθν 

αφαίρεςθ δεν επθρζαςε τον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ επζλεξαν τθ ςτρατθγικι τουσ. 

Αντίκετα, για τισ Στρατθγικζσ Διαχωριςμοφ (u-1010, 1010) και Συςςϊρευςθσ (u-N10, N10) 

παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτθ χριςθ τουσ ανάμεςα ςτισ Ρροςκζςεισ 

και τισ Αφαιρζςεισ. Θ πρϊτθ χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ ςε προςκζςεισ, ενϊ θ δεφτερθ ςε 

αφαιρζςεισ. Επομζνωσ, οι μακθτζσ επθρεάςτθκαν από το είδοσ τθσ πράξθσ (πρόςκεςθ ι 

αφαίρεςθ) ςτθν επιλογι ςτρατθγικισ. Ο Beishuizen (1993) χαρακτθρίηει ευζλικτουσ τουσ 

μακθτζσ τθσ ζρευνάσ του που χρθςιμοποιοφν τθ 1010 για τθν πρόςκεςθ και τθ N10 για τθν 

αφαίρεςθ. Ενϊ, αρκετοί ακόμθ ερευνθτζσ προτείνουν τθ χριςθ των δφο ςτρατθγικϊν με 

αυτόν τον τρόπο κακϊσ θ Ν10 κεωρείται πιο αςφαλισ ςτρατθγικι για προβλιματα 

αφαίρεςθσ (Klein et al., 1998; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000). 

 Επιπλζον, για τισ Στρατθγικζσ Διαχωριςμοφ (u-1010, 1010) και Συςςϊρευςθσ (u-N10, N10) 

παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτθ χριςθ τουσ ανάμεςα ςτισ αφαιρζςεισ με 

κρατοφμενο και ςε αυτζσ χωρίσ κρατοφμενο. Φαίνεται πωσ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθ 

Στρατθγικι Συςςϊρευςθσ ςτισ αφαιρζςεισ με κρατοφμενο περιςςότερο από τθ Στρατθγικι 

Διαχωριςμοφ. Άλλωςτε, αρκετοί ερευνθτζσ αναφζρουν πωσ ςυςτινεται ςτουσ μακθτζσ να 
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χρθςιμοποιοφν τθ ςτρατθγικι 1010 κυρίωσ ςε προβλιματα πρόςκεςθσ, κακϊσ ςε 

προβλιματα αφαίρεςθσ, ιδιαίτερα ςε αυτά με κρατοφμενο, είναι πιο δφςκολθ διαδικαςία 

(Beishuizen, 1993; Klein et al., 1998; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000). Αντίκετα, θ Ν10 

κεωρείται πιο αςφαλισ ςτρατθγικι για προβλιματα αφαίρεςθσ με κρατοφμενο 

(Beishuizen, 1993; Macintyre & Forrester, 2003). 

Στθ ςυνζχεια, θ ςτρατθγικι τθσ Ζμμεςθσ Ρρόςκεςθσ (ΕΡ) χρθςιμοποιικθκε ςε ςθμαντικό 

ποςοςτό από τουσ μακθτζσ, κυρίωσ ςε αφαιρζςεισ με κρατοφμενο και τισ περιςςότερεσ 

φορζσ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτρατθγικι Ρζραςμα από το 10, Α10. Στθ ςχετικι βιβλιογραφία 

αναφζρεται πωσ πολλοί ερευνθτζσ ταυτίηουν τθν ΕΡ με τθν Α10 και ςυχνά τισ κεωροφν ωσ 

ίδια ςτρατθγικι (Thompson, 2000). 

Με βάςθ το πλικοσ των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποίθςαν, οι μακθτζσ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ χωρίςτθκαν ςε ευζλικτουσ και μθ ευζλικτουσ, με τουσ περιςςότερουσ να 

ανικουν ςτθν κατθγορία μθ ευζλικτων μακθτϊν χρθςιμοποιϊντασ μία ι δφο ςτρατθγικζσ 

ςε όλο το ερωτθματολόγιο. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τον Λεμονίδθ (2013), θ ςυνεχισ χριςθ 

μίασ μόνο ςτρατθγικισ ςε όλα τα προβλιματα μπορεί κάποιεσ φορζσ να αποτελεί πιο 

ευζλικτο τρόπο από τθ ςυνεχι εναλλαγι ςτρατθγικϊν. Στθν παροφςα ζρευνα, δεν είναι 

εφικτό να προκφψουν ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ευελιξία των μακθτϊν, κακϊσ πλζον ο 

προςδιοριςμόσ τθσ ευελιξίασ δεν ζχει μείνει απλϊσ ςτθν ικανότθτα του κάκε μακθτι να 

διακζτει και να εναλλάςςει απλϊσ πολλζσ ςτρατθγικζσ (Λεμονίδθσ, 2013).  

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ τθσ ζρευνασ, θ γνϊςθ πολλϊν 

ςτρατθγικϊν αποτελεί τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ευελιξίασ, ωςτόςο το να γνωρίηει 

κανείσ πολλζσ ςτρατθγικζσ δε ςθμαίνει από μόνο του τθν φπαρξθ τθσ ευελιξίασ (Λεμονίδθσ, 

2013). Χρειάηεται, όπωσ αναφζρεται και παραπάνω, να τισ διαλζγει ςυνειδθτά και να τισ 

χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά. Επιπλζον, οι Verschaffel, Luwel, Torbeyns & Van Dooren 

(2009) αναφζρουν πωσ τα χαρακτθριςτικά του προβλιματοσ, θ ταχφτθτα και θ 

αποτελεςματικότθτα του μακθτι και οι μεταβλθτζσ του πλαιςίου μπορεί να επθρεάςουν 

τθν ευζλικτθ επιλογι και εφαρμογι μιασ ςτρατθγικισ από τον μακθτι. 

Αν και ςτθν παροφςα μελζτθ θ ευελιξία μελετικθκε με βάςθ το ρεπερτόριο των 

ςτρατθγικϊν των μακθτϊν, πραγματοποιικθκε μία περεταίρω μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ 

των τεςςάρων μακθτϊν που χρθςιμοποίθςαν ενδιαφζρουςεσ ςτρατθγικζσ ςτθν πρόςκεςθ 

ετερόςθμων ακεραίων. Με βάςθ τα παραπάνω κριτιρια οι δφο μακθτζσ κεωροφνται 

ευζλικτοι και οι άλλοι δφο μθ ευζλικτοι. Ωςτόςο, θ ανάλυςθ των ςτρατθγικϊν που 

χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε άςκθςθσ ζδειξε πωσ οι 

τζςςερισ μακθτζσ παρουςιάηουν υψθλά επίπεδα ευελιξίασ. Οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν τθ 

Συςςωρευτικι Στρατθγικι Ν10 ςτισ αφαιρζςεισ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ με κρατοφμενο, αντί 

τθσ Στρατθγικισ Διαχωριςμοφ 1010, κάτι που ζχουν προτείνει αρκετοί ερευνθτζσ 

(Beishuizen, 1993; Blöte, Klein & Beishuizen, 2000; Macintyre & Forrester, 2003). Επιπλζον, 

χρθςιμοποιικθκε θ u-1010 ςε προςκζςεισ με κρατοφμενα, αντί τθσ 1010, κάτι που 

διευκολφνει τουσ υπολογιςμοφσ κακϊσ θ εφαρμογι τθσ 1010 είναι πιο περίπλοκθ 

διαδικαςία όταν υπάρχουν κρατοφμενα. Τζλοσ, χρθςιμοποιικθκε θ ολιςτικι Στρατθγικι τθσ 

Αντιςτάκμιςθσ N10C, θ χριςθ τθσ οποίασ επίςθσ επιδεικνφει  υψθλά επίπεδα ευελιξίασ 

(Heirdsfield & Cooper, 2004a; Thompson, 2000). 
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Κυρίωσ, οι τζςςερισ μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν νζεσ και δθμιουργικζσ ςτρατθγικζσ και 

ελιγμοφσ, οι οποίεσ κυμίηουν δθμιουργικζσ ςτρατθγικζσ που ζχουν αναφερκεί ςτο 

παρελκόν ςε ζρευνεσ που μελζτθςαν νοερζσ ςτρατθγικζσ ςτο ςφνολο των φυςικϊν (Wilson, 

1971; Madell, 1985; Thompson, 2000). Ενϊ, θ πρϊτθ ζρευνα ςτθν οποία αναφζρκθκε μία 

τζτοια ςτρατθγικι, είναι αυτι των Cochran, Barson & Davis (1970). Σε αυτι, ζνασ μακθτισ 

τρίτθσ τάξθσ, ο Kye, κατά τθ λφςθ μίασ αφαίρεςθσ με κρατοφμενο, ςυγκεκριμζνα τθσ 64-28, 

χρθςιμοποίθςε τθν ςτρατθγικι μεταςχθματιςμοφ 1010, προςκζτοντασ 40 (από τθν 

αφαίρεςθ 60-20) και αρνθτικό 4 (από τθν αφαίρεςθ 4-8), δίνοντασ τελικά τθν απάντθςθ 36. 

Μάλιςτα, οι Cochran, Barson & Davis (1970) περιζγραψαν τθ μζκοδο αυτι ωσ ζναν από 

τουσ ωραιότερουσ αλγορίκμουσ για τθν αφαίρεςθ που ζχουνε δει ποτζ (ςελ. 212). 

Τα επόμενα χρόνια, πλικοσ ερευνθτϊν αναφζρκθκε ςτθν περίπτωςθ τθσ μεκόδου του Kye, 

είτε για να περιγράψουν παρόμοια περιςτατικά δθμιουργικϊν μακθτϊν (Wilson,1971; 

Madell, 1985; Thompson, 2000), είτε για να περιγράψουν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ 

διδαςκαλίασ του τυπικοφ γραπτοφ αλγορίκμου ςτθ μάκθςθ των μακθματικϊν (Treffers, 

1991), είτε για να περιγράψουν τθ δθμιουργικότθτα ςτον τομζα των μακθματικϊν (Aiken Jr, 

1973; Davis, 1984; Duffin & Simpson, 1995), είτε για να τονίςουν τθν ανάγκθ να 

αφουγκραςτοφμε τισ μακθματικζσ μεκόδουσ που ςκζφτονται και προτείνουν οι μακθτζσ 

(Christiansen, Howson & Otte, 2012). 

Οι Cochran, Barson & Davis (1970), ενϊ χαρακτθρίηουν τθ μζκοδο του Kye «απόλυτθ 

πρωτοτυπία» και «ιςτορικά πρωτοφανι» μζκοδο, δεν επικεντρϊνουν το ενδιαφζρον τουσ 

ςτο γεγονόσ τθσ πρωτοτυπίασ τθσ για τθν ιςτορία των μακθματικϊν. Αυτό που είναι 

ςθμαντικό γι’ αυτοφσ είναι θ δθμιουργικι πρωτοτυπία τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν ςε ςχζςθ με 

τθν εμπειρία τουσ και οι ςυνκικεσ που δθμιουργεί ζνασ εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ ϊςτε να 

ενκαρρφνει τζτοιεσ παρόμοιεσ ςκζψεισ. 

Οι Christiansen, Howson & Otte (2012)  χαρακτθρίηουν ςθμαντικό το παραπάνω επειςόδιο 

για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

 Θ μζκοδοσ του μακθτι ιταν εντελϊσ απροςδόκθτθ. Θ δαςκάλα του δεν είχε 

ξαναδεί κάτι τζτοιο. 

 

 Ραρά τθν ζκπλθξι τθσ, θ δαςκάλα αςχολικθκε με το επειςόδιο αποτελεςματικά. 

Αυτι άλλα και οι υπόλοιποι μακθτζσ τθσ τάξθσ ξεκίνθςαν να βλζπουν τθ μζκοδο 

του Κye για να δουν εάν αυτι δουλεφει γενικά. 

 

 Αποτελεί εφςθμο για τθ δαςκάλα, το ότι ζχει δθμιουργιςει μια τζτοια ατμόςφαιρα 

ςτθν τάξθ, που είναι δεκτικι ςε ςυνειςφορζσ από τουσ μακθτζσ. Σε άλλθ περίπτωςθ 

ο Κye μπορεί να μθν προςζφερε τθν πρόταςι του. 

 

 Μετά το επειςόδιο αυτό, θ δαςκάλα ξεκίνθςε να αναηθτά κι άλλεσ μεκόδουσ 

αφαίρεςθσ κι από άλλουσ μακθτζσ και βρικε αρκετζσ από τουσ μακθτζσ. 
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 H εκπλθκτικι πρόταςθ του Κye ζδειξε πωσ οι αςυνικιςτεσ και απροςδόκθτεσ ιδζεσ 

των μακθτϊν δεν είναι απαραίτθτα και λάκοσ. Αντίκετα, μπορεί να είναι ςε υψθλό 

βακμό ευφυείσ και πολφτιμεσ. 

 

Είναι αλικεια πωσ όταν ο δάςκαλοσ ςζβεται το παιδί και πιςτεφει ςτθν ικανότθτά του να 

ςκζφτεται, τότε ο μακθτισ μπορεί να κάνει μακθματικζσ ανακαλφψεισ από μόνοσ του 

(Aiken Jr, 1973). Οι Cochran, Barson & Davis (1970) αναφζρουν πωσ ζνασ βαςικόσ 

παράγοντασ ιταν ότι θ δαςκάλα ςζβεται τουσ μακθτζσ τθσ και πιςτεφει ςτθν ικανότθτά 

τουσ να ςκεφτοφν από μόνοι τουσ. Ζτςι, όταν ο Kye τθ διζκοψε, θ δαςκάλα  του δεν 

απάντθςε αρνοφμενθ ςτθ διακοπι. Ρίςτευε ότι ο Kye ςτθν πραγματικότθτα μπορεί να ζχει 

μια πρόταςθ να κάνει, και ιταν περίεργθ για το τι κα μποροφςε να είναι. 

Οι Christiansen, Howson & Otte (2012), παροτρφνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

παρατθριςουν τισ ςκζψεισ των μακθτϊν, διότι:  

 Τα λάκθ των μακθτϊν είναι ςυνικωσ αποτζλεςμα μιασ ελαττωματικισ διαδικαςίασ, 

θ οποία ακολουκείται πιςτά και ςτακερά από τουσ μακθτζσ. 

 

 Οι μακθτζσ παρουςιάηουν μία πλθκϊρα παρανοιςεων για κεμελιϊδεισ πτυχζσ των 

μακθματικϊν . 

 

 Συνικωσ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ελαττωματικζσ διαδικαςίεσ και ζχουν αρκετζσ 

παρανοιςεισ που ο εκπαιδευτικόσ δεν τισ ζχει αναγνωρίςει. 

 

 Οι μακθτζσ πολλζσ φορζσ είναι πολφ πιο ζξυπνοι και επινοοφν δικζσ τουσ 

αυκεντικζσ μεκόδουσ . Ακόμθ και όταν μία μζκοδοσ ζχει διδαχκεί από τον δάςκαλό, 

ο μακθτισ μπορεί να τθν αγνοιςει και να επινοιςει μία δικιά του. 

Με αφορμι το παράδειγμα του Kye, ο Aiken Jr (1973) παρακζτει οριςμοφσ τθσ 

βιβλιογραφίασ τθσ εποχισ για τθ δθμιουργικότθτα των μακθματικϊν: 

 Θ δθμιουργικι ςκζψθ είναι ςκζψθ που οδθγεί ςε προςκικεσ ςτθ γνϊςθ (Carlton, 

1959). 

 Θ δθμιουργικότθτα είναι θ ικανότθτα παραγωγισ αρχικϊν ι αςυνικιςτων, 

εφαρμόςιμων μεκόδων επίλυςθσ προβλθμάτων ςτα μακθματικά (Spraker, 1960). 

 Θ δθμιουργικότθτα είναι θ ικανότθτα να ςυνδυάηονται ιδζεσ, πράγματα, τεχνικζσ ι 

προςεγγίςεισ με ζναν νζο τρόπο (Romey, 1970). 

 Τα δθμιουργικά μακθματικά είναι θ ικανότθτα να αναλφουμε ζνα ςυγκεκριμζνο 

πρόβλθμα με πολλοφσ τρόπουσ, να παρατθροφμε πρότυπα, να βλζπουμε 

ομοιότθτεσ και διαφορζσ και με βάςθ αυτό που ζχει εργαςτεί ςε παρόμοιεσ 

καταςτάςεισ να αποφαςίηουμε για μια μζκοδο επίκεςθσ ςε μια άγνωςτθ 

κατάςταςθ (Laycock, 1970) . 

Είναι πολφ ςθμαντικό να τονιςτεί, τζλοσ, πωσ και οι τζςςερισ μακθτζσ πρότειναν μία νζα 

ςτρατθγικι για τθν πρόςκεςθ ετερόςθμων ακεραίων, ζπειτα από λανκαςμζνθ χριςθ μίασ 

ςτρατθγικισ των φυςικϊν που προςπάκθςαν νωρίτερα να εφαρμόςουν ςτουσ ακεραίουσ.  
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Και οι τζςςερισ μακθτζσ, πρότειναν μία νζα ςτρατθγικι ακριβϊσ μετά από τθν επανεξζταςθ 

ενόσ λανκαςμζνου αποτελζςματοσ. Θ Borasi (1996) ζχει προτείνει μια προςζγγιςθ ςχετικά 

με τα λάκθ, όπου δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ ενεργθτικά και αυτεπίγνωςτα, να 

αναλφουν τα λάκθ τουσ. Θ ίδια αναφζρει ότι τα λάκθ μποροφν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να 

παρζχουν ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία και το κίνθτρο να εξοικειϊνονται με τθ 

δραςτθριότθτα τθσ μακθματικισ ζρευνασ, θ οποία μπορεί να αποδϊςει πολφτιμα και 

απροςδόκθτα οφζλθ. Ππωσ αναφζρει και ο Ashlock (2006), τα λάκθ είναι ζνα κετικό 

ςτοιχείο ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και κεωροφνται ωσ μια καλι ευκαιρία για ςτοχαςμό 

και ανατροφοδότθςθ. 

Ιδθ από τθν κονςτρουκτιβιςτικι κεϊρθςθ ςχετικά με το πϊσ αποκτιζται θ γνϊςθ, ζχουν 

τονιςτεί ςθμαντικζσ εφαρμογζσ ςτθν εκπαιδευτικι προςζγγιςθ των λακϊν. Οι 

κονςτρουκτιβιςτζσ, εδϊ και πολλά χρόνια, υποςτθρίηουν ότι θ ςφγκρουςθ (ι γνωςτικι 

παραφωνία) είναι πολφ ςθμαντικι για τθ μάκθςθ και τθν εξζλιξθ. Σφμφωνα με αυτοφσ, τα 

λάκθ παίηουν βαςικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ κακϊσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ κίνθτρο για 

ςτοχαςμό και εξερεφνθςθ και ωσ ζνα μζςο που υποςτθρίηει τθν ζρευνα. Αναγνωρίηουν, 

ακόμθ, ότι όπωσ οι εικαςίεσ και οι λανκαςμζνεσ υποκζςεισ ζχουν παίξει ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ, ζτςι και τα λάκθ των μακθτϊν μποροφν να είναι αποδοτικά για 

τθ μάκθςθ και θ ανάλυςι τουσ μπορεί να οδθγιςει ςε νζεσ εξερευνιςεισ, αλλά και ςτθν 

εξζλιξθ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ (Ραντελζων, 2004). Άλλωςτε, «Πποιοσ αςχολείται με τθν 

επιςτιμθ ξζρει καλά ότι θ δφναμι του δεν προζρχεται από το αλάνκαςτο, αλλά αντίκετα 

από τθν ικανότθτά του για ςυνεχι αυτοδιόρκωςθ» (Cipra,1985). 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, αλλά και αντίςτοιχων ερευνϊν, κα μποροφςαν να 

αποτελζςουν ςθμαντικά δεδομζνα ςτον ερευνθτικό χϊρο και ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 

Δεδομζνου ότι τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και διεκνϊσ, δεν ζχουν πραγματοποιθκεί αντίςτοιχεσ 

ζρευνεσ ςτισ νοερζσ διψιφιεσ προςκζςεισ ακεραίων, μελλοντικζσ ζρευνεσ κα μποροφςαν 

να δϊςουν μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ ςτρατθγικζσ των μακθτϊν και να 

ςυντελζςουν ςτθ δθμιουργία αξιόλογων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.  

Οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο μποροφν να αξιοποιιςουν τα λάκθ των μακθτϊν, αλλά και τισ 

νζεσ ςτρατθγικζσ που μπορεί να προκφψουν από αυτοφσ. Άλλωςτε, όπωσ φάνθκε και ςτθν 

παροφςα μελζτθ, θ εννοιολογικι κατανόθςθ των μακθτϊν είναι μερικζσ φορζσ πολφ πιο 

μπροςτά από τθ διδαςκαλία ςτθν τάξθ. Οι νζεσ ςτρατθγικζσ των μακθτϊν κα μποροφςαν να 

διδαχκοφν με τον ίδιο τρόπο που διδάςκονται οι τυποποιθμζνοι αλγόρικμοι. Ραρόλο που 

δεν υπάρχουν δεδομζνα ςχετικά με τθ διδαςκαλία τζτοιων επινοοφμενων ςτρατθγικϊν, 

υποκζτουμε ότι θ άμεςθ διδαςκαλία κα μποροφςε να αλλάξει τθν ποιότθτα τθσ 

κατανόθςθσ των μακθτϊν για τουσ αρνθτικοφσ αρικμοφσ και τισ πράξεισ τουσ.  

 

8. Ρεριοριςμοί τθσ ζρευνασ. 

Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί πωσ τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ υπόκεινται ςε αρκετοφσ 

περιοριςμοφσ. Αρχικά, το δείγμα που χρθςιμοποιικθκε, παρότι είναι ικανοποιθτικό για 

κάποια ςυμπεράςματά ςτθν παροφςα εργαςία, δεν είναι αντιπροςωπευτικό λόγω του 

μεγζκουσ του και άρα δεν μπορεί να οδθγιςει ςε γενικεφςεισ. Επιπλζον, πρόκειται για 
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μακθτζσ που κζλθςαν εκελοντικά να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα, επομζνωσ οι επιδόςεισ 

τουσ ιταν αρκετά υψθλζσ, όπωσ άλλωςτε αναμενόταν. 

Επιπλζον, οι περιοριςμοί ςχετικά με το ερευνθτικό εργαλείο ιταν, μεταξφ άλλων, ο μικρόσ 

αρικμϊν πράξεων που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ για υπολογιςμό. Ζνασ άλλοσ περιοριςμόσ 

ιταν θ ζλλειψθ ενόσ ρεαλιςτικοφ πλαιςίου για τισ πράξεισ που κλικθκαν οι μακθτζσ να 

πραγματοποιιςουν. Ενδεχομζνωσ οι απαντιςεισ των μακθτϊν να ιταν διαφορετικζσ εάν οι 

πράξεισ παρουςιαηόταν μζςα από ζνα ρεαλιςτικό πλαίςιο, ιδιαίτερα οι απαντιςεισ τουσ ωσ 

προσ τθν ςτρατθγικι προςζγγιςθσ.  

Τζλοσ, θ παροφςα μελζτθ εςτίαςε ςτθν  καταγραφι τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν ωσ προσ  τθν 

επιλογι ςτρατθγικϊν. Θ επιλογι ςτρατθγικϊν των μακθτϊν δεν διερευνικθκε ςε ςχζςθ με 

τισ γνϊςεισ τουσ για τουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ και τισ νοερζσ ςτρατθγικζσ. Δεν 

πραγματοποιικθκε, δθλαδι, κάποια ςυςχζτιςθ τθσ ςτρατθγικισ ςυμπεριφοράσ με τθν 

ςτρατθγικι γνϊςθ. 

 

9. Ρροτάςεισ για περεταίρω ζρευνα. 

Ππωσ αναφζρεται και παραπάνω, ςτθν αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ βρζκθκε 

μία μόνο ςχετικι ζρευνα, αυτι του Rezat (2011), που μελετά τισ νοερζσ ςτρατθγικζσ 

πρόςκεςθσ μεταξφ ακεραίων. Εντοφτοισ, είναι απαραίτθτθ θ περαιτζρω ζρευνα όχι μόνο 

ςτθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ των ακεραίων, αλλά και ςτον πολλαπλαςιαςμό και τθν 

διαίρεςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε να αποκτθκεί μία πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ ςτρατθγικζσ 

που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ςτουσ νοεροφσ υπολογιςμοφσ ακεραίων.  

Επιπλζον, μελλοντικζσ ζρευνεσ με μεγαλφτερο δείγμα κα μποροφςαν να αςχολθκοφν πιο 

διεξοδικά με τα είδθ των λακϊν τα οποία διαπράττουν οι μακθτζσ κατά τουσ νοεροφσ 

υπολογιςμοφσ με ακεραίουσ, ϊςτε να αποκτθκεί μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα ςχετικά με 

τισ παρανοιςεισ των μακθτϊν και τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν ςτισ πράξεισ των 

αρνθτικϊν αρικμϊν γενικότερα.  

Κα παρουςίαηε, επίςθσ, ενδιαφζρον να διερευνθκοφν οι ςυνζπειεσ μιασ πειραματικισ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ ςτθ διδαςκαλία των ακεραίων, με ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ, τθ 

χριςθ νοερϊν υπολογιςμϊν και τθν ευελιξία ςτισ πράξεισ τουσ. Θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ 

των πράξεων είναι πολφ πικανό να επθρεάςει τα λάκθ των μακθτϊν, τα οποία οφείλονται 

ςε λανκαςμζνεσ, μθχανικζσ και χωρίσ κατανόθςθ εφαρμογι αλγορίκμων. 

Αρκετό ενδιαφζρον κα παρουςίαηε και θ περεταίρω μελζτθ με τουσ τζςςερισ μακθτζσ που 

χρθςιμοποίθςαν τισ νζεσ δθμιουργικζσ ςτρατθγικζσ. Ρροκειμζνου να αποκτθκεί μια 

λεπτομερζςτερθ εικόνα τθσ εξζλιξθσ των νοερϊν υπολογιςμϊν τουσ ςε ςχζςθ με τθν 

εννοιολογικι τουσ κατανόθςθ, αξίηει να διεξαχκεί μια λεπτομερισ μελζτθ ςε αυτοφσ τουσ 

μακθτζσ. 

Γενικότερα ςτθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ φάνθκε πωσ οι αρνθτικοί αρικμοί 

εμφανίςτθκαν ςτθ μακθματικι επιςτιμθ ιδθ από τον πρϊτο αιϊνα μ.Χ., ωσ αποτζλεςμα 

πρακτικϊν αναγκϊν των ανκρϊπων τθσ εποχισ. Σιμερα, χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε 
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κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ και γι’ αυτόν τον λόγο, όλο και περιςςότερεσ χϊρεσ τουσ 

εντάςςουν ςτθν φλθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Στθ χϊρα μασ μζχρι και το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-2018 οι ακζραιοι και οι πράξεισ μεταξφ τουσ παρουςιαηόταν για 

πρϊτθ φορά ςτουσ μακθτζσ ςτθν φλθ τθσ Α’ Γυμναςίου.  

Ωςτόςο, κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019, οι ακζραιοι και οι αρνθτικοί αρικμοί 

γενικότερα εμφανίηονται ςτο καινοφριο βιβλίο μακθματικϊν ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ των 

Βρυϊνθσ, Δουκάκθσ, Καρακϊςτα, Μπαραλι & Στραφρου (2016), ςτθν ζκτθ ενότθτα του 

δεφτερου τεφχουσ (ςελ.27). Στο αντίςτοιχο βιβλίο του εκπαιδευτικοφ (ςελ. 118), όπου 

αναφζρονται οι ςτόχοι και τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα, αναφζρονται 

μεταξφ άλλων θ διαιςκθτικι αντίλθψθ των ακεραίων μζςα από κακθμερινζσ καταςτάςεισ 

και θ διαιςκθτικι διερεφνθςθ απλϊν προςκζςεων και αφαιρζςεων με κετικοφσ και 

αρνθτικοφσ ακζραιουσ αρικμοφσ. Κα παρουςίαηε, λοιπόν, εξαιρετικό ενδιαφζρον μία 

μελλοντικι αντίςτοιχθ με τθν παροφςα ζρευνα ςτουσ μακθτζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. Οι μακθτζσ αυτοί κα ζχουν ζρκει ςε μία πρϊτθ, περιςςότερο διαιςκθτικι 

επαφι με τουσ ακζραιουσ και τισ πράξεισ μεταξφ τουσ, χωρίσ να διδαχκοφν τουσ αυςτθροφσ 

τυποποιθμζνουσ κανόνεσ τθσ μετατροπισ.   
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12. ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Τπολογίςτε τα παρακάτω αθροίςματα, χωρίσ τη χρήςη μολυβιοφ και χαρτιοφ. 

2+4= 

5+6= 

-3-4= 

-5-8= 

8-3= 

13-6= 

2-5= 

5-13= 

-3+7= 

-4+11= 

-8+3= 

-15+6= 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

«Νοερός είναι ο σπολογισμός ποσ παράγει μια ακριβή απάντηση, εκτελείται στο 

μσαλό τωρίς τη τρήση ταρτιού και μολσβιού ή αριθμομητανής αλλά με τη τρήση 

στρατηγικών». 

 

Μέπορ 1ο: Δημογπαυικά στοισεία 

 

Ημεπομηνία: ……/……/…… 

Όνομα: ............................. 

Επώνςμο: ......................... 

Σάξη: ............................... 

σολείο: ........................... 

 

ος απέσοςν το μαθηματικά;  

 ΚΑΘΟΛΟΤ     ΛΙΓΟ     ΜΕΣΡΙΑ     ΑΡΚΕΣΑ     ΠΟΛΤ  

 

Είσαι καλόρ/ή στα μαθηματικά; 

..................................................... 
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Μέπορ 2ο:  

Τπολογίστε νοεπά τα παπακάτυ και πεπιγπάττε τον/τοςρ τπόπο/τπόποςρ πος 

σκευτήκατε: 

 

-36-43= 

 

-41-58= 

 

-48-37= 

 

-87-14= 

 

43-85= 

 

62-78= 

 

37-94= 

 

26-45= 

 

-86+42= 

 

-44+13= 

 

-72+46= 

 

-56+37= 
 

 

 


