
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Μαθηµατική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού κύκλου (13-18 χρονών) 
 

 

Διπλωµατική εργασία  

Στρατηγικές νοερών υπολογισµών µε ρητούς αριθµούς 

από µαθητές Β΄ Γυµνασίου 

 

 
του 

Πηλιανίδη Νικολάου 

Α.Ε.Μ. 584 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Λεµονίδης Χαράλαµπος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Π.Δ.Μ. 

Εξεταστές: Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Π.Δ.Μ. 

Δεσλή Δέσποινα, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ. 

 

 

Φλώρινα, Ιούνιος 2017



 

  



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Δώρα,  

στη Μαρία,  

και στην Κατερίνα 

  



 4 

 



 

 5 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	 19	

	 21	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1

Θεωρητικό	Μέρος	 21	
	Ορισμός	νοερών	υπολογισμών	 21	1.1

	Χρησιμότητα	των	νοερών	υπολογισμών	 22	1.2

	Οι	νοεροί	υπολογισμοί	στο	πρόγραμμα	σπουδών	 23	1.3

	Αίσθηση	του	αριθμού	(number-sense)	 26	1.4

	Κατηγοριοποίηση	στρατηγικών:	Number-sense	και	Rule-based	 28	1.5

	Ερευνητικές	προσεγγίσεις	νοερών	υπολογισμών	στους	ρητούς	 31	1.6

	Στρατηγικές	στους	νοερούς	υπολογισμούς	για	κλάσματα,	δεκαδικούς	και	1.7

ποσοστά	 37	
1.7.1	Στρατηγικές	νοερών	υπολογισμών	στα	κλάσματα	 38	
1.7.2	Στρατηγικές	νοερών	υπολογισμών	στους	δεκαδικούς	 43	
1.7.3	Στρατηγικές	νοερών	υπολογισμών	στα	ποσοστά	 46	
	Ευελιξία	στη	χρήση	στρατηγικών	στους	νοερούς	υπολογισμούς	 48	1.8

	Διαφορετικότητα	της	αναπαράστασης	των	ρητών	και	ευελιξία	 50	1.9

	 55	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2

Στόχοι	-	Μεθοδολογία	 55	
	Ερευνητικά	ερωτήματα	 55	2.1

	Το	δείγμα	της	έρευνας	 56	2.2

	Πρωτόκολλο	παρατήρησης	της	έρευνας	 57	2.3

	Διεξαγωγή	της	έρευνας	 59	2.4

	Κατηγοριοποίηση	και	κωδικοποίηση	απαντήσεων	συμμετεχόντων	 63	2.5

	 65	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3

Ανάλυση	αποτελεσμάτων	 65	
	Η	επίδοση	των	μαθητών	του	δείγματος	στους	νοερούς	υπολογισμούς	με	3.1

ρητούς	αριθμούς	 66	



 

 6 

	Στρατηγικές	νοερών	υπολογισμών	με	ρητούς	αριθμούς	που	χρησιμοποιούν	οι	3.2

μαθητές	 73	
3.2.1	Στρατηγικές	που	χρησιμοποιήθηκαν	σε	νοερούς	υπολογισμούς	με	

κλάσματα	 73	
3.2.2	Στρατηγικές	που	χρησιμοποιήθηκαν	σε	νοερούς	υπολογισμούς	με	

δεκαδικούς	 76	
3.2.3	Στρατηγικές	που	χρησιμοποιήθηκαν	σε	νοερούς	υπολογισμούς	με			

ποσοστά			 80	
	Λάθη	που	οφείλονται	στην	αίσθηση	του	αριθμού	ή	στη	χρήση	κανόνων	 85	3.3

	Είδος	στρατηγικών	που	χρησιμοποιούν	οι	μαθητές	σε	νοερούς	υπολογισμούς	3.4

ανάλογα	με	τη	συμβολική	αναπαράστασή	τους	 90	
	Πλήθος	σωστών	στρατηγικών	ανά	ερώτηση	 98	3.5

	Ευελιξία	 101	3.6

3.6.1	Ρεπερτόριο	στρατηγικών	 101	
3.6.2	Ευελιξία	ως	προς	την	εναλλαγή	μεταξύ	των	διαφορετικών	

αναπαραστάσεων	των	ρητών	αριθμών	 105	
	Κατηγορία	στρατηγικής	και	χρόνος	αντίδρασης	μαθητών	 109	3.7

	Σχολική	Επίδοση	 113	3.8

3.8.1	Σχολική	επίδοση	των	μαθητών	του	δείγματος	και	ορθότητα	απάντησης	 114	
3.8.2	Σχολική	επίδοση	των	μαθητών	του	δείγματος	και	είδος	στρατηγικών	 115	
3.8.3	Σχολική	επίδοση	των	μαθητών	του	δείγματος	και	πλήθος	σωστών	

στρατηγικών	 118	
3.8.4	Σχολική	επίδοση	των	μαθητών	του	δείγματος	και	πλήθος	λαθών	 121	

	 125	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4

Συμπεράσματα	–	Συζήτηση	 125	
	

Βιβλιογραφία	 131	
Παράρτημα	I	 141	
Παράρτημα	ΙΙ	 143	
Παράρτημα	ΙΙΙ	 151	
Παράρτημα	ΙV	 175	



 

 7 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Διάγραµµα 1-1 Υπολογιστικές αποφάσεις και µέθοδοι (R. Reys et al., 2014, σελ 214) 22	
Διάγραµµα 1-2 Χρονική εξέλιξη της αλλαγής των ονοµάτων των κατηγοριών 31	
Διάγραµµα 3-1 Ποσοστά επιτυχίας (έστω και σε µια στρατηγική) για τις παράλληλες 

ερωτήσεις 72	
Διάγραµµα 3-2 Ποσοστά λαθών ανά κατηγορία 86	
Διάγραµµα 3-3 Ποσοστά απαντήσεων στις δυο κατηγορίες στις ερωτήσεις µε κλάσµατα 92	
Διάγραµµα 3-4 Ποσοστά απαντήσεων στις δυο κατηγορίες στις ερωτήσεις µε κλάσµατα 93	
Διάγραµµα 3-5 Ποσοστά απαντήσεων στις δυο κατηγορίες στις ερωτήσεις µε ποσοστά 93	
Διάγραµµα 3-6 Μέσος όρος ποσοστών των απαντήσεων στα κλάσµατα, στους 

δεκαδικούς και στα ποσοστά ως προς τις δυο κατηγορίες 94	
Διάγραµµα 3-7 Ποσοστά µαθητών ως προς το πλήθος των σωστών στρατηγικών ανά 

ερώτηση 101	
Διάγραµµα 3-8 Πλήθος µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στις παράλληλες 

ερωτήσεις 1- !
!
 , 1-0,25 , 25% του 80 105	

Διάγραµµα 3-9 Πλήθος µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στις παράλληλες 

ερωτήσεις !
!
+ !

!
 , 0,5+0,75 , 75% του 200 106	

Διάγραµµα 3-10 Πλήθος µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στις παράλληλες 

ερωτήσεις !
!"
∙ 45, 0,1 ∙ 45 , 10% του 45 106	

Διάγραµµα 3-11 Πλήθος µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στις παράλληλες 

ερωτήσεις !
!
∶ !
!
 , 0,5 : 0,25 , 50% του 24 107	

Διάγραµµα 3-12 Πλήθος και ποσοστό µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των 

διαφορετικών αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική 

στο σύνολο των ερωτήσεων που τους τέθηκαν. 108	
Διάγραµµα 3-13 Μέσος χρόνος της πρώτης απάντησης (µόνο των σωστών) κάθε 

ερώτησης σε sec, σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση της στρατηγικής 

(number-sense / rule-based) 110	



 

 8 

Διάγραµµα 3-14 Διάµεσος χρόνος της πρώτης απάντησης (µόνο των σωστών) κάθε 

ερώτησης σε sec, σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση της στρατηγικής 

(number-sense / rule-based) 111	
Διάγραµµα 3-15 Ποσοστά χρήσης NS και RB στρατηγικών ως προς την επίδοση των 

µαθητών στο σύνολο των ερωτήσεων 116	
Διάγραµµα 3-16 Ποσοστά χρήσης NS και RB στρατηγικών ως προς την επίδοση των 

µαθητών στα κλάσµατα 117	
Διάγραµµα 3-17 Ποσοστά χρήσης NS και RB στρατηγικών ως προς την επίδοση των 

µαθητών στους δεκαδικούς 117	
Διάγραµµα 3-18 Ποσοστά χρήσης NS και RB στρατηγικών ως προς την επίδοση των 

µαθητών στα ποσοστά. 117	
Διάγραµµα 3-19 Μέσος όρος σωστών στρατηγικών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως 

προς την επίδοση των µαθητών 120	
Διάγραµµα 3-20 Μέσος όρος λαθών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως προς την 

επίδοση των µαθητών 122	
 

Πίνακας 2-1 Πρωτόκολλο παρατήρησης 58	
Πίνακας 3-1 Συχνότητες και ποσοστά επιτυχίας (Σ), αποτυχίας (Λ) και µη απάντησης 

(ΔΑ) σε κάθε ερώτηση για τη πρώτη τους στρατηγική 66	
Πίνακας 3-2 Συχνότητες και ποσοστά επιτυχίας (έστω και σε µια στρατηγική που 

χρησιµοποίησαν) και µη επιτυχίας σε κάθε ερώτηση 71	
Πίνακας 3-3 Κατηγοριοποίηση λαθών στο σύνολο των στρατηγικών κάθε ερώτησης 85	
Πίνακας 3-4 Είδη λαθών number-sense και rule-based σε κάθε ερώτηση 87	
Πίνακας 3-5 Κατηγοριοποίηση στρατηγικών (µόνο για την πρώτη επιτυχή στρατηγική) 

σε νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα, δεκαδικούς και ποσοστά 91	
Πίνακας 3-6 Κατηγοριοποίηση στρατηγικών (µόνο για την πρώτη στρατηγική 

ανεξαρτήτου επιτυχίας) σε νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα, δεκαδικούς 

και ποσοστά 95	
Πίνακας 3-7 Πλήθος σωστών στρατηγικών ανά ερώτηση 99	
Πίνακας 3-8 Πλήθος σωστών στρατηγικών ανά µαθητή ανά ερώτηση σε φθίνουσα 

σειρά 103	
Πίνακας 3-9 Μέσος χρόνος και διάµεσος χρόνος της πρώτης απάντησης (µόνο των 

σωστών) κάθε ερώτησης σε sec, σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση της 

στρατηγικής (number-sense / rule-based) 109	
Πίνακας 3-10 Συχνότητες και ποσοστά µαθητών για κάθε βαθµό στην Α΄ Γυµνασίου 113	
Πίνακας 3-11 Συχνότητες και ποσοστά µαθητών στις κατηγορίες/οµάδες επίδοσης τους 

στα µαθηµατικά στην Α΄ Γυµνασίου 114	



 

 9 

Πίνακας 3-12 Ποσοστό του πλήθους των µαθητών (που επιχείρησαν να δώσουν 

απάντηση ανεξαρτήτου επιτυχίας) ανά κατηγορία στρατηγικής και ανά 

κατηγορία επίδοσης των µαθητών οµαδοποιηµένα ως προς τις ερωτήσεις που 

περιείχαν το ίδιο είδος αναπαράστασης των ρητών αριθµών 115	
Πίνακας 3-13 Πλήθος σωστών στρατηγικών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως προς την 

επίδοσή τους 119	
Πίνακας 3-14 Μέσος όρος σωστών στρατηγικών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως 

προς την επίδοσή τους 120	
Πίνακας 3-15 Πλήθος λαθών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις σε όλες τις στρατηγικές 

που επιχείρησαν οι µαθητές, ως προς την επίδοσή τους 122	
Πίνακας 3-16 Μέσος όρος λαθών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως προς την επίδοσή 

τους 122	
Πίνακας 1 Πρωτόκολλο παρατήρησης 141	
Πίνακας 2 Πρωτόκολλο παρατήρησης 141	
Πίνακας 3 Number-sense strategies σε πράξεις µε κλάσµατα από τη βιβλιογραφία 145	
Πίνακας 4 Rule-based strategies σε πράξεις µε κλάσµατα από τη βιβλιογραφία 146	
Πίνακας 5 Number-sense strategies σε πράξεις µε δεκαδικούς από τη βιβλιογραφία 148	
Πίνακας 6 Rule-based strategies σε πράξεις µε δεκαδικούς από τη βιβλιογραφία 148	
Πίνακας 7 Number-sense strategies σε πράξεις µε ποσοστά από τη βιβλιογραφία 149	
Πίνακας 8 Rule-based strategies σε πράξεις µε ποσοστά από τη βιβλιογραφία 150	
Πίνακας 9 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη    

1- !
!
 151	

Πίνακας 10 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 
!
!
+ !

!
 152	

Πίνακας 11 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 
!
!"
∙ 45 153	

Πίνακας 12 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 
!
!
∶ !
!
 154	

Πίνακας 13 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη    

1-0,25 156	
Πίνακας 14 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

0,5+0,75 157	
Πίνακας 15 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

0,1 ∙ 45 158	



 

 10 

Πίνακας 16 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

0,5:0,25 159	
Πίνακας 17 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

25% του 80 160	
Πίνακας 18 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

75% του 200 161	
Πίνακας 19 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

10% του 45 162	
Πίνακας 20 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

50% του 24 163	
Πίνακας 21 Συνολικός χρόνος συνέντευξης 164	
Πίνακας 22 Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 164	
Πίνακας 23 Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte 

Carlo) για την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι 

µαθητές στις παράλληλες ερωτήσεις µε κλάσµατα και δεκαδικούς 

ανεξαρτήτου επιτυχίας 165	
Πίνακας 24 Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte 

Carlo) για την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι 

µαθητές στις παράλληλες ερωτήσεις µε κλάσµατα και ποσοστά ανεξαρτήτου 

επιτυχίας 166	
Πίνακας 25 Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte 

Carlo) για την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι 

µαθητές στις παράλληλες ερωτήσεις µε δεκαδικούς και ποσοστά ανεξαρτήτου 

επιτυχίας 167	
Πίνακας 26 Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte 

Carlo) για την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι 

µαθητές στις ερωτήσεις µε ποσοστά ανεξαρτήτου επιτυχίας 168	
Πίνακας 27 Αποτελέσµατα τεστ κανονικότητας των Shapiro-Wilk (χρόνου αντίδρασης 

επιτυχηµένης πρώτης στρατηγικής και κατηγορίες στρατηγικής) 169	
Πίνακας 28 Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και ορθότητα απάντησης 

για κάθε ερώτηση 170	
Πίνακας 29 Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 Pearson Chi-Square (Σχολική επίδοση στα 

µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και ορθότητα απάντησης για κάθε ερώτηση) 171	
Πίνακας 30 Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και κατηγοριοποίηση 

στρατηγικών για κάθε ερώτηση (που επιχείρησαν να δώσουν απάντηση 

ανεξαρτήτου επιτυχίας) 171	



 

 11 

Πίνακας 31 Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 Pearson Chi-Square (Σχολική επίδοση στα 

µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και κατηγοριοποίηση στρατηγικών για κάθε 

ερώτηση ανεξαρτήτου επιτυχίας) 172	
Πίνακας 32 Τεστ κανονικότητας πλήθος σωστών στρατηγικών και για τις 12 ερωτήσεις 

µε επίδοση στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 173	
Πίνακας 33 Τεστ οµοιογένειας πλήθους σωστών στρατηγικών και για τις 12 ερωτήσεις 

µε επίδοση στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 173	
Πίνακας 34 Τεστ κανονικότητας πλήθους λαθών και για τις 12 ερωτήσεις µε επίδοση 

στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 173	
Πίνακας 35 Τεστ οµοιογένειας πλήθους λαθών και για τις 12 ερωτήσεις µε επίδοση στα 

µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 174	
	

 

 

  



 

 12 

  



 

 13 

Περίληψη 

 To µεγαλύτερο ποσοστό υπολογισµών στη ζωή του ανθρώπου γίνονται νοερά. 

Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται ποικίλουν ανάλογα µε το είδος της πράξης και 

το είδος των αριθµητικών δεδοµένων που συµµετέχουν στην πράξη και 

διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες, σε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-

sense strategies) και σε στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies).  

 Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σε νοερούς υπολογισµούς µε ρητούς 

αριθµούς µε διαφορετικές συµβολικές αναπαραστάσεις (κλάσµατα, δεκαδικοί, 

ποσοστά) και ερωτήθηκαν µε συνέντευξη 62 µαθητές που φοιτούσαν στη Β΄ 

Γυµνασίου σε ένα δηµόσιο σχολείο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

µαθητές χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές µε κανόνες, όταν έχουν να κάνουν 

νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα, ενώ αντίθετα χρησιµοποιούν στρατηγικές µε 

αίσθηση του αριθµού, όταν οι πράξεις περιέχουν δεκαδικούς. Όσον αφορά τις πράξεις 

µε ποσοστά δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους στρατηγικές χρησιµοποιούν, µε την επιλογή 

τους να επηρεάζεται πολύ από τους αριθµούς αυτούς καθαυτούς που συµµετέχουν 

στην πράξη. Συγκριτικά µε τα άλλα είδη συµβολικής αναπαράστασης των ρητών οι 

µαθητές χρησιµοποιούν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού περισσότερο σε 

πράξεις που περιέχουν δεκαδικούς, αµέσως µετά σε πράξεις µε ποσοστά και λιγότερο 

σε πράξεις µε κλάσµατα. Η έρευνα επίσης κατέδειξε ότι οι µαθητές δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ευέλικτοι στην εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών συµβολικών 

αναπαραστάσεων των ρητών αριθµών κατά την εκτέλεση νοερών πράξεων. 

 Οι µαθητές µε καλύτερη επίδοση στο µάθηµα των µαθηµατικών είναι 

περισσότερο πιθανό να δώσουν σωστή απάντηση από τους µαθητές µε χειρότερη 

επίδοση και λιγότερο πιθανό να µη δώσουν καθόλου απάντηση. Επιπλέον στις 

πράξεις µε κλάσµατα και δεκαδικούς οι µαθητές µε υψηλότερη επίδοση στα 

µαθηµατικά χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού από 

τους µαθητές µε χαµηλότερη επίδοση. Μάλιστα, όσο καλύτερη επίδοση έχουν οι 

µαθητές τόσο περισσότερες στρατηγικές χρησιµοποιούν και τόσο λιγότερα λάθη 

κάνουν. Τέλος οι µαθητές που χρησιµοποιούν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού 

χρειάζονται λιγότερο χρόνο για την εύρεση του αποτελέσµατος σε σχέση µε τους 

µαθητές που χρησιµοποιούν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες.  
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Abstract 

Seventh grade students’ mental computation strategies with rational numbers 

 

 The largest amount of computations during a person’s life is done mentally. 

According to the type of operation and the type of numerical data, the strategies used 

for the calculations vary and are divided into two categories: a) number-sense 

strategies and b) rule-based strategies. 

 The present study focuses on mental computations with rational numbers 

according to different symbolic representations (fractions, decimals and percentages). 

For the purpose of this study, 62 students attending the 7th grade at a public school are 

interviewed. The results of the study indicate that students prefer to use rule-based 

strategies for mental computations with fractions, whereas they use number-sense 

strategies when the operation involves decimals. Regarding the calculations with 

percentages, it isn’t clear which type of strategies they use, since their choice is 

influenced a lot by the numbers, which are used for the calculation. When comparing 

with the other types of symbolic representations of the rational numbers, students use 

number sense strategies more for operations containing decimals, then for operations 

with percentages and less for operations with fractions. This research study also 

shows that students are not flexible when switching between the different symbolic 

representations of rational numbers while performing mental computations. 

 Students with better performance in mathematics are more likely to answer 

correctly than students who don’t perform well in the same subject, and less likely not 

to answer at all. Moreover, regarding operations with fractions and decimals, students 

with higher math performance use number-sense strategies more than students with a 

low math performance. Additionally, it is found that students with a high performance 

in mathematics use more strategies and make fewer errors. Finally, this study shows 

that students who use number-sense strategies need fewer time to find the outcome 

compared to students who use rule-based strategies.  

 

Key-words :  Mental computation, rational numbers, number-sense strategies, 

rule-based strategies, repertoire of strategies, flexibility, seventh 

grade students 
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Εισαγωγή 

 

 Οι νοεροί υπολογισµοί είναι ένα αντικείµενο µε το οποίο ασχολήθηκα από 

πολύ µικρή ηλικία χωρίς να γνωρίζω βέβαια τον επιστηµονικό όρο που περιέγραφε 

την έκφραση που εγώ γνώριζα τότε: «µε το µυαλό». Μεγαλωµένος µέσα σε ένα 

µαγαζί, µια οικογενειακή επιχείρηση, µε τους γονείς µου να εργάζονται σκληρά 

πολλές ώρες την ηµέρα, βρέθηκα να βοηθώ και εγώ όσο µπορούσα, Σαββατοκύριακα, 

αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια. Εξαιτίας της καλής µου σχέσης µε τα 

µαθηµατικά αναλάµβανα το ταµείο και έπρεπε να κάνω υπολογισµούς µε το µυαλό, 

καθώς εκείνη την εποχή οι ταµειακές µηχανές δεν ήταν υποχρεωτικές σε µικρά 

µαγαζιά, µε δύο σηµαντικές παραµέτρους: οι υπολογισµοί έπρεπε να γίνονται 

γρήγορα και µε ακρίβεια.  

 Η συνήθεια αυτή «µε το µυαλό» πέρασε και στην πραγµατοποίηση πράξεων 

και στο σχολικό περιβάλλον ως µαθητής πια, µε πιο δύσκολους αριθµούς και πιο 

πολύπλοκες πράξεις. Σπούδασα µαθηµατικός και άρχισα να διδάσκω σε µαθητές 

διαφόρων τάξεων. Πολλές φορές προέτρεπα και προκαλούσα τους µαθητές να 

κάνουν πράξεις µε το µυαλό, και διαπίστωνα σε µεγάλο ποσοστό την αδυναµία να τις 

εκτελέσουν γρήγορα και σωστά. Διαπίστωνα επίσης ότι οι µαθητές που τα 

κατάφερναν είχαν κάποια σχέση µε εµπορικές συναλλαγές σε καταστήµατα των 

γονέων τους, που µου θύµιζε τη δική µου πορεία. Είχα βέβαια και την απορία γιατί 

κάποιοι µαθητές δεν µπορούσαν να κάνουν πράξεις µε το µυαλό, ακόµα και τις πιο 

απλές, και ήταν αναγκασµένοι να πάρουν χαρτί και µολύβι.  

 Μετά από αρκετά χρόνια µέσα σε αίθουσες διδασκαλίας, ένα ωραίο απόγευµα 

σε ένα µάθηµα του µεταπτυχιακού που δίδασκε ο κύριος Λεµονίδης έκανε την 

εµφάνισή της η έννοια των νοερών υπολογισµών, έννοια που ξύπνησε µέσα µου τα 

παιδικά µου χρόνια. Από την πρώτη στιγµή ένιωσα τη ανάγκη να θέλω να 

προσεγγίσω αυτό το κοµµάτι και από µαθηµατική, από διδακτική αλλά και από 

ερευνητική σκοπιά, ώστε πρώτα από όλα να κατανοήσω εγώ ο ίδιος επιστηµονικά το 

ευρύ φάσµα που καλύπτουν οι νοεροί υπολογισµοί, αλλά ταυτόχρονα να λύσω και 

απορίες που είχαν δηµιουργηθεί καθόλη τη διδακτική µου εµπειρία µε κυριότερη το 

πώς σκέφτονται οι µαθητές σε νοερούς υπολογισµούς.  
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 Στην παρούσα έρευνα έγινε απόπειρα να εξεταστεί ο τρόπος σκέψης των 

µαθητών (συγκεκριµένα µαθητές που φοιτούσαν στη Β΄ Γυµνασίου) σε νοερούς 

υπολογισµούς σε πράξεις µε ρητούς αριθµούς (κλάσµατα, δεκαδικοί και ποσοστά). Η 

επιλογή των ρητών αριθµών έγινε µε οδηγό την πολλαπλή συµβολική αναπαράσταση 

αυτών και τη δυσκολία των µαθητών να χειριστούν αυτούς τους αριθµούς. Η 

παράµετρος η οποία προστέθηκε ήταν το αν οι µαθητές λειτουργούν µε αίσθηση του 

αριθµού στην εκτέλεση των πράξεων, δηλαδή έχουν µια µαθηµατική κατανόηση των 

αριθµών αλλά και των πράξεων, ή απλώς εφαρµόζουν τους αλγοριθµικούς κανόνες 

νοερά.  

 Η διπλωµατική µου εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως προς τους νοερούς 

υπολογισµούς µε ρητούς αριθµούς καταγράφοντας στρατηγικές και 

κατηγοριοποιώντας τες σε δυο κατηγορίες: στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού 

(number-sense strategies) και στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based 

strategies). Γίνεται αναφορά στην ευελιξία ως προς τη χρήση πολλαπλών 

στρατηγικών καθώς και στην εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων 

των ρητών αριθµών. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η διαδικασία υλοποίησης της έρευνας, τα 

ερευνητικά ερωτήµατα, ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας και της ανάλυσης των 

δεδοµένων.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται τα περιγραφικά στατιστικά αποτελέσµατα 

της έρευνας, καθώς και οι στρατηγικές που χρησιµοποίησαν οι µαθητές στις 

ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Παρουσιάζονται επίσης όλα τα στατιστικά τεστ που 

έγιναν για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα. 

 Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν από τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 
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  Κεφάλαιο 1

 Θεωρητικό Μέρος 

 Ορισµός νοερών υπολογισµών 1.1

Οι υπολογισµοί που πραγµατοποιεί ο άνθρωπος καθόλη τη διάρκεια της ζωής 

του είναι πολυάριθµοι και λαµβάνουν χώρα σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και 

ενδεχοµένως να διαφέρουν ως προς τον τρόπο και την ακρίβεια υλοποίησης τους. Το 

περιβάλλον, τα εργαλεία και ο χρόνος που διαθέτουν οι άνθρωποι, καθώς και η 

αναγκαιότητα-επιθυµία ακρίβειας στα αποτελέσµατα, είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης αυτών των υπολογισµών. Υπάρχουν 

τρία εργαλεία για την εκτέλεση τέτοιων υπολογισµών: α) µε τη βοήθεια µηχανικών 

µέσων (αριθµοµηχανή κ.α.), β) µε τη χρήση µολυβιού και χαρτιού (γραπτές 

αλγοριθµικές πράξεις), και γ) νοεροί υπολογισµοί (µε το µυαλό). Ανάλογα µε τις 

συνθήκες οι άνθρωποι επιλέγουν τη συντοµότερη µέθοδο για να κάνουν τους 

υπολογισµούς τους (Λεµονίδης, 2013; Λυγούρας, 2012; Lola, 2000). 

 Νοεροί υπολογισµοί είναι η υλοποίηση υπολογισµών µε το µυαλό, χωρίς τη 

χρήση µολυβιού και χαρτιού ή άλλων εξωτερικών µέσων µε ταυτόχρονη παραγωγή 

ακριβούς απάντησης. (Λεµονίδης, 2013; Lemonidis, 2015; R. Reys, 1984; B. Reys, R. 

Reys, & Hope, 1993; R. Reys, B. Reys, Nohda, & Emori, 1995; R. Reys, Lindquist, 

Lambdin, & Smith, 2014; Sowder, 1990). Επίσης οι νοεροί υπολογισµοί δεν αφορούν 

µόνο τη νοερή εκτέλεση των συνηθισµένων γραπτών αλγορίθµων, αλλά και την 

εύρεση αποτελέσµατος µε πολλές διαφορετικές στρατηγικές που χρησιµοποιούµε µε 

το µυαλό (Μαθηµατικά Β΄Δηµοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, 2011) κάποιες από τις 

οποίες δηµιουργούνται και ανακαλύπτονται από τον ίδιο. Ως στρατηγική ονοµάζεται 

η προσέγγιση που χρησιµοποιεί κάποιος σε απλά αριθµητικά προβλήµατα πράξεων 

που υπολογίζονται νοερά (Threlfall, 2000).  

Για πολλά χρόνια επικρατούσε η αντίληψη, τόσο στους µαθητές όσο και 

στους εκπαιδευτικούς, ότι οι νοεροί υπολογισµοί δεν µπορεί να αποτελούν τρόπο 

εύρεσης ενός αποτελέσµατος, αλλά είναι αναγκαίο να γίνει χρήση γνωστών 

αλγορίθµων. Μάλιστα πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούσαν -κάποιοι θεωρούν ακόµα- 
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ότι οι νοεροί υπολογισµοί ταυτίζονται µε τους κατ’ εκτίµηση υπολογισµούς 

(Λεµονίδης, 2013). 

Σύµφωνα µε τον(Λεµονίδης, 2013) ο νοερός υπολογισµός ορίζεται ως εξής: 

 «Νοερός υπολογισµός είναι ο υπολογισµός που πραγµατοποιείται νοερά 

και µε τη χρήση στρατηγικών. Παράγει µια ακριβή απάντηση. 

Πραγµατοποιείται συνήθως χωρίς τη χρήση εξωτερικών µέσων όπως 

χαρτί και µολύβι, αν και µπορεί να χρησιµοποιείται το χαρτί και το µολύβι, 

για «σύντοµες σηµειώσεις» που υποστηρίζουν τη µνήµη» (σελ. 25). 

 Χρησιµότητα των νοερών υπολογισµών 1.2

 Σύµφωνα µε τους Reys, Lindquist, Lambdin, και Smith (2014) στην ανάγκη 

επίλυσης ενός προβλήµατος το άτοµο πρέπει να επιλέξει την καλύτερη µέθοδο για να 

πάρει το αποτέλεσµα µε γνώµονα το είδος του αποτελέσµατος που χρειάζεται. Η 

πρώτη του απόφαση είναι να επιλέξει αν χρειάζεται µια ακριβής απάντηση ή η 

εκτίµηση είναι επαρκής στο συγκεκριµένο πρόβληµα. Η δεύτερη απόφασή του αφορά 

την επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου για τον υπολογισµό της λύσης, ανάλογα µε 

τις µεθόδους που έχει στη διάθεση του: τη χρήση αριθµοµηχανής, τη χρήση χαρτιού 

και µολυβιού, τον νοερό υπολογισµό και την εκτίµηση. Στο τέλος, πρέπει να µπορεί 

να κρίνει αν το αποτέλεσµα που βρήκε είναι ρεαλιστικό για το συγκεκριµένο 

πρόβληµα. 

 
Διάγραµµα 1-1 Υπολογιστικές αποφάσεις και µέθοδοι (R. Reys et al., 2014, σελ 214) 

	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 	
	
	
	

Αναγνώριση	της	ανάγκης	για	υπολογισμό	

Αποφασίζω	

Αν	χρειάζεται	
ακρίβεια	στην	
απάντηση	

	

Αν	χρειάζεται	κατά	
προσέγγιση	
απάντηση	

	

Χρήση	
εκτίμησης	

Χρήση	χαρτιού	
και	μολυβιού	

Νοερός	
υπολογισμός	

Χρήση	
αριθμομηχανής	

Αποτέλεσμα	υπολογισμού	

Σκέφτομαι	

Είναι	λογική	η	απάντηση	για	το	πρόβλημα;	
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 Οι νοεροί υπολογισµοί αποτελούν µια επιλογή στη διαδικασία επίλυσης 

προβληµάτων και αναγνωρίζονται ως σηµαντικό και χρήσιµο εργαλείο τόσο στην 

καθηµερινή διαβίωση, όσο και στην παραγωγή υψηλότερου επιπέδου µαθηµατικής 

σκέψης. 

 Η χρησιµότητα των νοερών υπολογισµών και η εφαρµογή τους στην 

καθηµερινή ζωή είναι δεδοµένη (πάνω από το 80% των υπολογισµών στην 

καθηµερνή ζωή εκτελούνται νοερά) (Λεµονίδης, 2013; Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος, & Σπανακά, 2011; Lemonidis, 2015; Mclntosh, 

Nohda, Reys, & Reys, 1995; R. Reys et al., 2014; I. Thomson & Smith, 1999).  

 Όσον αφορά τη συµβολή των νοερών υπολογισµών στην ανάπτυξη της 

µαθηµατικής σκέψης, θεωρείται ότι οι νοεροί υπολογισµοί βοηθάνε στην καλύτερη 

και βαθύτερη κατανόηση της αίσθησης του αριθµού (Λεµονίδης, 2013; Λεµονίδης et 

al., 2011; Lemonidis, 2015; McIntosh et al., 1995; McIntosh, 2004; R. Reys, 1984; 

Sowder, 1990; I. Thomson & Smith, 1999), στην κατανόηση της δοµής του 

αριθµητικού συστήµατος (Sowder & Schappelle, 1989), στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

επίλυσης προβλήµατος, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ικανότητας, στην 

ικανότητα εκτίµησης αποτελέσµατος, όπως και στην ενασχόληση µε την τεχνολογία 

(Λεµονίδης, 2013; Lemonidis, 2015; Mclntosh et al., 1995; R. Reys, 1984; R. Reys et 

al., 2014; Sowder, 1990; I. Thomson & Smith, 1999). Επίσης βοηθούν στην 

κατανόηση και στην ανάπτυξη των γραπτών µεθόδων υπολογισµού (Mclntosh et al., 

1995; R. Reys, 1984; Sowder, 1990; I. Thomson & Smith, 1999) καθώς και στην 

ικανότητα αναπαράστασης και χρήσης αφηρηµένων εννοιών και στην ικανότητα 

ευελιξίας, (Λεµονίδης, 2013; Λεµονίδης et al., 2011; Lemonidis, 2015; I. Thomson & 

Smith, 1999). 

 Οι νοεροί υπολογισµοί στο πρόγραµµα σπουδών 1.3

 Στην Ελλάδα οι νοεροί υπολογισµοί έγιναν µέρος της εκπαιδευτικής και 

διδακτικής διαδικασίας τα τελευταία χρόνια. Στο πρόγραµµα σπουδών του 2003 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2003) στο Δηµοτικό σχολείο έγινε αναφορά για χρήση νοερών 

υπολογισµών καθώς και για τα οφέλη τους στους µαθητές. Στα σχολικά βιβλία 

έκαναν την εµφάνισή τους το 2006, µε τα νέα βιβλία που βασίστηκαν στο πρόγραµµα 

σπουδών του 2003, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται ως µια σύγχρονη και 

συγκεκριµένη πρόταση διδασκαλίας (Λεµονίδης, 2013). Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 
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κλήθηκαν να διδάξουν νοερούς υπολογισµούς, χωρίς να έχουν επιµορφωθεί ως προς 

τις µεθόδους διδασκαλίας αυτών (Λεµονίδης, 2013), και µε µεγάλη πιθανότητα και οι 

ίδιοι να µην είχαν την τύχη να τα διδαχθούν ως µαθητές. 

 Σε πολλές τάξεις ακόµα και σήµερα επικρατεί η παραδοσιακή λογική της 

εκµάθησης και χρήσης γραπτών αλγορίθµων, αφού αυτοί θεωρούνται από τους 

εκπαιδευτικούς -ιδίως από τους µεγαλύτερους σε ηλικία- ότι είναι ουσιαστικοί τόσο 

για την κατάκτηση της έννοιας των αριθµών όσο και γενικότερα για την µετέπειτα 

ζωή των µαθητών. Επίσης οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιµορφωθεί στον τρόπο 

διδασκαλία και σύνδεσης των νοερών υπολογισµών µε τους γραπτούς υπολογισµούς. 

Η πρόωρη εισαγωγή των γραπτών αλγορίθµων δε βοηθά στην ανάπτυξη στρατηγικών 

στους νοερούς υπολογισµούς από τους µαθητές (Λεµονίδης, 2013). 

 Στο Δηµοτικό οι νοεροί υπολογισµοί είναι πιο εµφανείς τόσο στο πρόγραµµα 

σπουδών όσο και στα βιβλία σε σχέση µε Γυµνάσιο. Στα βιβλία της Α΄ και Γ΄ 

Δηµοτικού υπάρχουν ασκήσεις τις οποίες οι µαθητές πρέπει να λύσουν νοερά, καθώς 

και στο βιβλίο του δασκάλου υπάρχει ξεκάθαρος στόχος να αναπτυχθεί η ικανότητα 

των µαθητών να υπολογίζουν νοερά (Λεµονίδης et al., 2011; Μαθηµατικά 

Α΄Δηµοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, 2011) και δίνονται ακόµη και οδηγίες για να 

επιτευχθεί αυτό. Μάλιστα δίνεται οδηγία ο εκπαιδευτικός να ζητά από τους µαθητές 

να εξηγήσουν τον τρόπο µε τον οποίο υπολόγισαν το αποτέλεσµα και να γίνεται 

συζήτηση και καταγραφή όλων των δυνατών τρόπων υπολογισµού µιας πράξης. Στην 

Δ΄ Δηµοτικού τίθεται ως στόχος η εκτέλεση πολλαπλασιασµών και διαιρέσεων µε το 

µυαλό και η ανάπτυξη στρατηγικών νοερών υπολογισµών (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2003) και 

ταυτόχρονα τονίζεται οι δάσκαλοι να ενθαρρύνουν τους µαθητές να κατασκευάζουν 

αυτοσχέδιες υπολογιστικές τεχνικές (Ε.Π.Π.Σ., 1997). Στην Ε΄ Δηµοτικού τίθεται ως 

στόχος η διαχείριση αριθµών µε νοερούς υπολογισµούς, προτείνεται να 

χρησιµοποιούν την εκτίµηση, η οποία διαφοροποιείται από την στρογγυλοποίηση ως 

στρατηγική νοερών υπολογισµών, καθώς επίσης να συγκρίνουν και να κάνουν 

νοερούς υπολογισµούς σε ετερώνυµα δεκαδικά κλάσµατα (Μαθηµατικά 

Ε΄Δηµοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, 2011). Ακόµα προτείνεται η σύνδεση των νοερών 

υπολογισµών και των προσεγγιστικών εκτιµήσεων µε τη χρήση κατάλληλων 

αναπαραστάσεων (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2003). 

 Στο Γυµνάσιο, όπως και στο Λύκειο, η ύπαρξη των νοερών υπολογισµών 

ειδικά για τα κλάσµατα, τους δεκαδικούς και τα ποσοστά στα σχολικά εγχειρίδια 
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αλλά και στο πρόγραµµα σπουδών δεν είναι τόσο εµφανής, ούτε παρέχεται κάποια 

εξειδικευµένη πρόταση διδασκαλίας (Lemonidis & Kaiafa, 2014). Αντίθετα δίνεται 

µεγαλύτερη βαρύτητα στη χρήση αλγορίθµων και διαδικασιών τόσο για την εκτέλεση 

των πράξεων, όσο και για την επίλυση προβληµάτων. Να σηµειωθεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δε γνωρίζουν τις στρατηγικές καθώς 

δεν έχουν εκπαιδευτεί στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 

 Τα κλάσµατα, οι δεκαδικοί και τα ποσοστά εισάγονται ως έννοιες από το 

Δηµοτικό. Στην Γ΄ Δηµοτικού πραγµατοποιείται η πρώτη γνωριµία των µαθητών µε 

τα κλάσµατα και τους δεκαδικούς, και στις επόµενες τάξεις του Δηµοτικού µε τις 

πράξεις αυτών. Αντίθετα τα ποσοστά εισάγονται στην Ε΄ Δηµοτικού και 

επεκτείνονται και στην Στ΄ Δηµοτικού. Στην Α΄ Γυµνασίου γίνεται µια εκτεταµένη 

επανάληψη/υπενθύµιση των εννοιών και διαδικασιών και µια περαιτέρω εµβάθυνση 

αυτών, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά αναλυτική αφού διατίθενται τρία κεφάλαια του 

σχολικού βιβλίου και προβλέπονται συνολικά 19 ώρες διδασκαλίας (Υπουργείο 

Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, 2016). Πιο συγκεκριµένα, στην Α΄ 

Γυµνασίου το 2ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου µε τίτλο ‘Κλάσµατα’ περιέχει την 

έννοια του κλάσµατος, ισοδύναµα κλάσµατα, σύγκριση κλασµάτων και τις πράξεις 

της πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασµάτων καθώς και του πολλαπλασιασµού και της 

διαίρεσης κλασµάτων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη µετατροπή ενός δεκαδικού 

κλάσµατος σε δεκαδικό αριθµό και αντιστρόφως, ενός δεκαδικού αριθµού σε 

κλάσµα, καθώς και στην αναγνώριση της αξίας των ψηφίων ενός δεκαδικού αριθµού. 

Το 3ο κεφάλαιο µε τίτλο ‘Δεκαδικοί αριθµοί’ περιέχει δεκαδικά κλάσµατα, 

δεκαδικούς αριθµούς, διάταξη δεκαδικών, καθώς και πράξεις µε δεκαδικούς 

αριθµούς. Το 5ο κεφάλαιο µε τίτλο ‘Ποσοστά’ περιέχει την έννοια των ποσοστών και 

τη µετατροπή ενός δεκαδικού κλάσµατος σε ποσοστό και αντιστρόφως, καθώς και 

προβλήµατα µε ποσοστά. Το Υπουργείο έχει θέσει ως στόχους της διδασκαλίας των 

προηγούµενων κεφαλαίων την αντιµετώπιση εµποδίων και δυσκολιών των µαθητών 

µε σαφή αναφορά στην παρανόηση των µαθητών ότι τα κλάσµατα, οι δεκαδικοί 

αριθµοί και τα ποσοστά είναι διαφορετικά είδη αριθµών και όχι διαφορετική 

αναπαράσταση του ίδιου αριθµού, καθώς και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

µαθητών να χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις και να µεταβαίνουν από τη µια 

αναπαράσταση του αριθµού σε άλλη. 
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 Αίσθηση του αριθµού (number sense) 1.4

 Ο όρος αίσθηση του αριθµού (number sense) είναι ένας όρος που υπάρχει 

πάνω από 50 χρόνια και θεωρείται µια πολύπλοκη διαδικασία, µια ολιστική δοµή που 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί (Dunphy, 2007), και η οποία περιλαµβάνει πολλές 

διαφορετικές συνιστώσες του αριθµού, τις πράξεις και τις σχέσεις τους. Ασχολείται 

µε την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσµατος της κατανόησης, των δεξιοτήτων και των 

στάσεων, για τον αριθµό, που επεκτείνονται πέρα από εκείνους που ασχολούνται 

γενικά µε την αριθµητική και περιλαµβάνει καθηµερινές χρήσεις. Εκδηλώνεται µε 

την ικανότητα να σκέφτονται µε ευελιξία σχετικά µε τον αριθµό. Αναπτύχθηκε ως 

αποτέλεσµα της συµµετοχής σε καθηµερινές εµπειρίες µε και για τον αριθµό 

(Dunphy, 2007). Αποτέλεσε το επίκεντρο έρευνας και συζητήσεων µεταξύ των 

µαθηµατικών, των εκπαιδευτικών, των ψυχολόγων-εκπαιδευτικών, ερευνητών και 

δηµιουργών προγραµµάτων σπουδών (Yang, Reys, & Reys, 2007).  

 Ο Dantzing (1954, όπως αναφέρει ο Λεµονίδης, 2013, σελ. 36) προτείνει σαν 

ορισµό του όρου ‘αίσθηση του αριθµού’ (number sense) «την ικανότητα της χρήσης 

και κατανόησης των αριθµών, των αριθµητικών σχέσεων και των πράξεων». Ο 

Howden (1989) περιέγραψε την αίσθηση του αριθµού ως µια καλή διαίσθηση για 

τους αριθµούς και τις σχέσεις τους. Η ανάπτυξη της είναι σταδιακή µέσα από την 

εξερεύνηση αριθµών, την οπτικοποίηση και σύνδεση τους µε τρόπους που δεν 

περιορίζονται στους παραδοσιακούς αλγορίθµους. Η αίσθηση του αριθµού είναι 

ιδιαίτερα εξατοµικευµένη και συσχετίζεται µε τη γνώση του αριθµού που έχει 

οικοδοµηθεί αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή οικοδοµήθηκε (Mclntosh, Reys, 

& Reys, 1992). Την αίσθηση του αριθµού θεωρείται ότι έχει κάποιος που κατανοεί 

τους αριθµούς και τις πράξεις τους και έχει την ικανότητα να χειρίζεται καθηµερινές 

καταστάσεις που περιλαµβάνουν αριθµούς, και να αναπτύσσει χρήσιµες, ευέλικτες 

και αποτελεσµατικές στρατηγικές στην προσέγγιση του αποτελέσµατος αριθµητικών 

προβληµάτων συµπεριλαµβάνοντας και τους νοερούς υπολογισµούς και τις 

εκτιµήσεις (Greeno, 1991; Howden, 1989; Mclntosh et al., 1992; R. Reys & Yang, 

1998; Sowder & Schappelle, 1989; Yang, 2003, 2005, 2007). Επίσης έχει την 

ικανότητα να χρησιµοποιεί σηµεία αναφοράς για να κρίνει το µέγεθος της απάντησης 

ή για να στρογγυλοποιήσει έναν αριθµό προκειµένου να είναι ευκολότερος ο νοερός 

υπολογισµός (Mclntosh et al., 1992; Sowder & Schappelle, 1989), καθώς και την 
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ικανότητα να χρησιµοποιεί τους αριθµούς και ως µέσο επικοινωνίας, επεξεργασίας 

και ερµηνείας πληροφοριών (Mclntosh et al., 1992; R. Reys & Yang, 1998). 

Συµπληρωµατικά, απαραίτητα συστατικά ώστε να έχει κάποιος αίσθηση του αριθµού 

είναι η γνώση, η επίγνωση, οι δεξιότητες και η γνώση των διαδικασιών, η ικανότητα 

να αναγνωρίζει, να έχει την επιθυµία και την προσδοκία και φυσικά να γνωρίζει την 

εννοιολογική δοµή του αριθµού (Berch, 2005).  

 Οι Mclntosh, Reys, και Reys (1992, σελ. 3) αναφέρουν ως αίσθηση του 

αριθµού (number sense) τα εξής:  

«Η γενική κατανόηση ενός ατόµου του αριθµού και των πράξεων, µαζί µε 

τη δυνατότητα και την τάση να χρησιµοποιήσει αυτήν την κατανόηση µε 

ευέλικτους τρόπους, για να κάνει µαθηµατικές κρίσεις και να αναπτύξει 

χρήσιµες και αποτελεσµατικές στρατηγικές στον χειρισµό αριθµητικών 

καταστάσεων»  

 Τα χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται µε τον όρο αίσθηση του αριθµού, 

διαχωρίζονται σε τρεις συνιστώσες:  

- Γνώση και ευχέρεια σε σχέση µε τους αριθµούς. 

- Γνώση και ευχέρεια σε σχέση µε τις πράξεις. 

- Εφαρµογή της γνώσης και της ευχέρειας µε τους αριθµούς και τις πράξεις στην 

επίλυση προβληµάτων (Mclntosh et al., 1992, σελ. 4). 

 Η πρώτη συνιστώσα περιέχει την αίσθηση της διάταξης των αριθµών, τη 

χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων του αριθµού, την αναγνώριση των σχετικών και 

απολύτων µεγεθών του αριθµού, καθώς και την επιλογή και χρήση σηµείων 

αναφοράς. Η δεύτερη συνιστώσα περιέχει την κατανόηση της επίδρασης των 

πράξεων στους αριθµούς, των µαθηµατικών ιδιοτήτων και της συσχέτισης µεταξύ 

των πράξεων, ενώ η τρίτη και τελευταία συνιστώσα περιέχει την επίγνωση πολλών 

στρατηγικών και την επιλογή της πιο κατάλληλης για τον χειρισµό των αριθµών και 

των πράξεων, την κατανόηση της σχέσης µεταξύ του προβλήµατος και των πράξεων 

που απαιτούνται και τέλος τον έλεγχο ώστε δεδοµένα και αποτελέσµατα να είναι 

λογικά (Mclntosh et al., 1992). 

 Βασικό στοιχείο της αίσθησης του αριθµού είναι «η ικανότητα διερεύνησης 

και ερµηνείας αριθµών και πράξεων, χωρίς την εκτέλεση των τυποποιηµένων 

αλγορίθµων» (Κολέζα, 2009, σελ. 255). Η αίσθηση του αριθµού είναι ένα ευρύ πεδίο, 

που περιέχει και τους νοερούς υπολογισµούς και τους κατ’ εκτίµηση υπολογισµούς 
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(Greeno, 1991; Mclntosh et al., 1992; Mclntosh, Reys, & Reys, 1997; R. Reys & 

Yang, 1998b; Sowder & Schappelle, 1989). «Η εξάσκηση µε τους νοερούς 

υπολογισµούς δηµιουργεί καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση της αίσθησης του 

αριθµού» αναφέρει ο Λεµονίδης (2013, σελ. 41). Η ανάλυση και ανασύνθεση των 

αριθµών στην προσπάθεια εύρεσης της πιο κατάλληλης στρατηγικής για την 

εκτέλεση νοερών υπολογισµών, όπως επίσης και η κρίση του αποτελέσµατος 

θεωρούνται µέρος της αίσθησης του αριθµού (Greeno, 1991; Mclntosh et al., 1992; R. 

Reys & Yang, 1998) 

 Οι Kalchman, Moss, και Case (2001) αναφέρουν ότι τα χαρακτηριστικά της 

καλής αίσθησης του αριθµού περιλαµβάνουν την ευχέρεια στην εκτίµηση και την 

κρίση των µεγεθών, την ικανότητα αναγνώρισης παράλογων αποτελεσµάτων, την 

ευελιξία στους νοερούς υπολογισµούς καθώς και την ικανότητα αναπαράστασης του 

ίδιου αριθµού µε πολλαπλούς τρόπους και χρήση της πιο κατάλληλης 

αναπαράστασης για την εκτέλεση µιας πράξης. 

 Ο Yang, (2003, 2005) θεωρεί απαραίτητα συστατικά για να διαθέτει κάποιος 

την αίσθηση του αριθµού τα παρακάτω: κατανόηση των βασικών εννοιών του 

αριθµού (ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης των αριθµών), αναγνώριση του 

µεγέθους των αριθµών (ικανότητα σύγκρισης αριθµών - ακεραίων, κλασµάτων, 

δεκαδικών κ.α., τη διάταξη αριθµών, καθώς και την πυκνότητα των αριθµών), 

κατάλληλη χρήση σηµείων αναφοράς (χρήση 1/2, 1, 1/100 κ.α.), κατανόηση των 

πράξεων στους αριθµούς και πώς αυτές επιδρούν στο αποτέλεσµα των αριθµητικών 

προβληµάτων, ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών και τη επεξήγηση αυτών µε 

σαφήνεια, καθώς και αξιολόγηση της ορθότητας της απάντησης (να αντιλαµβάνονται 

αν το αποτέλεσµα είναι λογικό). 

  Όσον αφορά τους δεκαδικούς και τα κλάσµατα, η κατανόηση και η σωστή 

χρήση (Sowder & Schappelle, 1989), η µετακίνηση και η χρήση των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων του ίδιου αριθµού (Markovits & Sowder, 1994; R. Reys & Yang, 

1998) αποτελούν συνιστώσες της αίσθησης του αριθµού. 

 Κατηγοριοποίηση στρατηγικών: Number sense και Rule-based  1.5

 Ο Skemp (1978) διαχώρισε τη λέξη κατανόηση (understanding) για τα 

µαθηµατικά δίνοντας δυο διαφορετικές ερµηνείες. Η πρώτη ήταν η εργαλειακή 

(instrumental) κατανόηση και η άλλη ήταν η σχεσιακή (relational) κατανόηση. Ο 
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ίδιος αναφέρει ότι η εργαλειακή (instrumental) κατανόηση θεωρείται η χρήση 

κανόνων χωρίς λόγους «rules without reasons» (Skemp, 1978, σελ. 1) εφαρµόζοντας 

µηχανικά κανόνες και διαδικασίες που έχει διδαχθεί, χωρίς καµία εξήγηση που να 

δείχνει την κατανόηση των σχετικών εννοιών (Callingham, 2005). Από την άλλη τη 

σχεσιακή (relational) κατανόηση στα µαθηµατικά την κατέχει αυτός που γνωρίζει δυο 

πράγµατα, τι να κάνει και γιατί το κάνει «knowing both what to do and why» (Skemp, 

1978, σελ. 1), χωρίς να στηρίζεται µόνο σε µια απλή εφαρµογή κανόνων και 

διαδικασιών, αλλά εµφανίζει εννοιολογική γνώση του πώς λειτουργούν οι αριθµοί 

(Callingham, 2005). 

 Οι McIntosh, De Nardi and Swan (1994), όπως αναφέρει ο Lemonidis (2015) 

βασιζόµενοι στους όρους του Skemp, διαχώρισαν τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνται από τους µαθητές στην εκτέλεση αριθµητικών πράξεων σε δύο 

κατηγορίες: εργαλειακές ή συντελεστικές (instrumental) και εννοιολογικές 

(conceptual). Ουσιαστικά µετονόµασαν τον όρο σχεσιακή (relational) κατανόηση του 

Skemp σε εννοιολογική (conceptual) κατανόηση. Οι εργαλειακές ή συντελεστικές 

(instrumental) στρατηγικές έχουν το ίδιο νόηµα που έδωσε και ο Skemp, δηλαδή 

χρήση τεχνικών από τους µαθητές απ’ έξω, χωρίς καµία κατανόηση και χωρίς 

επεξήγηση της διαδικασίας. Αντίστοιχα οι εννοιολογικές (conceptual) στρατηγικές 

έχουν µια αντιστοιχία µε τη σχεσιακή (relational) κατανόηση του Skemp, δηλαδή οι 

µαθητές κατανοούν όταν εκτελούν τις πράξεις, κατανοούν τις σχέσεις και τις βασικές 

δοµές των αριθµών. Σύµφωνα µε την Κολέζα (2009, σελ. 189) ο όρος εννοιολογική 

κατανόηση δηλώνει:  

«την κατανόηση µαθηµατικών εννοιών, των διαδικασιών και των 

σχέσεων. Σηµαντικός δείκτης της εννοιολογικής κατανόησης είναι η 

ικανότητα κάποιου να αναπαριστά τις µαθηµατικές καταστάσεις µε 

διαφορετικούς τρόπους και να γνωρίζει πώς οι διαφορετικές 

αναπαραστάσεις µπορούν να είναι χρήσιµες για διαφορετικούς λόγους». 

 Οι Caney και Watson (2003) σε µια έρευνά τους για τις στρατηγικές που 

ακολουθούν οι µαθητές σε πράξεις µε ρητούς αριθµούς διαχώρισαν αυτές τις 

στρατηγικές σε δυο µεγάλες κατηγορίες, τις εργαλειακές διαδικαστικές (instrumental 

ή procedural) στρατηγικές και τις εννοιολογικές (conceptual) στρατηγικές. Και οι δύο 

όροι, εργαλειακές στρατηγικές (instrumental ή procedural) και εννοιολογικές 
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(conceptual) στρατηγικές, έχουν το ίδιο νόηµα που έδωσαν o Skemp αρχικά και οι 

McIntosh, De Nardi and Swan στη συνέχεια.  

 Την ίδια χρονιά ο Yang (2003) κατηγοριοποίησε τις στρατηγικές σε δυο 

επίσης κατηγορίες: στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies) και 

στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies). Οι στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες (rule-based) βασίζονται στην εφαρµογή µόνο κανόνων και 

αλγορίθµων, µε τους µαθητές να µην είναι σε θέση να εξηγήσουν τη διαδικασία του 

αλγορίθµου. Οι στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number sense) θεωρούνται 

αυτές που περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά της «αίσθησης του αριθµού». 

 Είναι φανερό ότι ο αρχικός διαχωρισµός της λέξης ‘understanding’ 

(κατανόησης) που έκανε o Skemp (1978) διατηρήθηκε µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις. 

Με το πέρασµα των χρόνων αλλάξαν τα ονόµατα των κατηγοριών από τους µετέπειτα 

ερευνητές. Η ονοµασία της πρώτης κατηγορίας του Skemp ‘instrumental’, 

διατηρήθηκε από τους McIntosh, De Nardi και Swan (1994), συµπληρώθηκε από 

τους Caney και Watson (2003) σε ‘instrumental ή procedural’, και µετονοµάστηκε 

από τον Yang (2003) σε ‘rule-based strategies’. Αντίστοιχη αλλαγή υπήρξε και στο 

όνοµα της δεύτερης κατηγορίας του Skemp, η οποία από ‘relational’ έγινε 

‘conceptual’ από τους McIntosh, De Nardi and Swan (1994), διατηρήθηκε από τους 

Caney και Watson (2003) και µετονοµάστηκε σε «number-sense strategies» από τον 

Yang (2003). Η µετάφραση των όρων στην ελληνική γλώσσα δηµιούργησε 

αντίστοιχες αλλαγές στις ονοµασίες, καθώς στην πρώτη κατηγορία η λέξη 

εργαλειακή κατά την εξέλιξη των ονοµασιών των αντίστοιχων αγγλικών όρων 

µετατράπηκε σε στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες, ενώ στη δεύτερη κατηγορία η 

λέξη σχεσιακή, που αποδόθηκε στον όρο relational του Skemp, άλλαξε σε 

εννοιολογική στον όρο concertual που αποδόθηκε από τους McIntosh, De Nardi and 

Swan και συµπληρώθηκε µε τη µετάφραση του όρου number sense του Yang σε 

αίσθηση του αριθµού. 

 Εµείς υιοθετούµε την ονοµατοδοσία της κατηγοριοποίησης του Yang (2003), 

rule-based και number-sense στρατηγικές, δηλαδή στρατηγικές βασισµένες σε 

κανόνες (rule-based strategies) και στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-

sense strategies). 

 Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι παρά την κατηγοριοποίηση των στρατηγικών 

υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για το αν µόνο αυτοί που χρησιµοποιούν στρατηγικές 
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µε αίσθηση του αριθµού δείχνουν εννοιολογική κατανόηση, καθώς ενδέχεται να 

υπάρχουν κάποιοι που, ενώ χρησιµοποιούν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες, 

ταυτόχρονα κατανοούν και τη σηµασία. 

 
Διάγραµµα 1-2 Χρονική εξέλιξη της αλλαγής των ονοµάτων των κατηγοριών  

 Ερευνητικές προσεγγίσεις νοερών υπολογισµών στους ρητούς  1.6

 Ποικίλες έρευνες έχουν διενεργηθεί σχετικά µε νοερούς υπολογισµούς στις 

πράξεις µε κλάσµατα, µε δεκαδικούς και µε ποσοστά. Κάποιες από αυτές εστίασαν 

στην καταγραφή των στρατηγικών που ακολουθούν οι µαθητές, άλλες στις επιδόσεις 

των µαθητών στους νοερούς υπολογισµούς και κάποιες στα λάθη που κάνουν οι 

µαθητές. Έρευνες έχουν διεξαχθεί σε µαθητές όλων των βαθµίδων καθώς και σε 

υποψηφίους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. 

 Οι Reys, Reys και Hope (1993) ερεύνησαν τις επιδόσεις των µαθητών τάξεων 

Γ’ και ΣΤ΄ Δηµοτικού καθώς και Β΄ Γυµνασίου (grades 2, 5, 7) στους νοερούς 

Yang  
2003 

Caney & Watson  
2003 

McIntosh,  
De Nardi and Swan  

1994 

Skemp 1976 

 understanding 
κατανόηση  

instrumental 
εργαλειακή  

instrumental 
εργαλειακή  

ή συντελεστική 

instrumental ή 
 procedural 
εργαλειακή ή 
 διαδικαστική 

rule-based 
βασισµένη σε 
κανόνες  

 relational 
 σχεσιακή 

conceptual 
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υπολογισµούς και ποιους τύπους ασκήσεων προτιµούν να κάνουν νοερά ή 

χρησιµοποιώντας χαρτί και µολύβι ή ακόµα και κοµπιουτεράκι. Οι ερωτήσεις για 

τους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου περιελάµβαναν και πράξεις µε ρητούς αριθµούς. 

Παρατηρήθηκαν πολύ χαµηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων στην εκτέλεση των 

νοερών πράξεων. Για την εύρεση του αποτελέσµατος της πράξης 10% του 750 µόλις 

το 16% των µαθητών θα προτιµούσε τον νοερό υπολογισµό ενώ για την εύρεση του 

αθροίσµατος !
!
+ !

!
 το ποσοστό που θα χρησιµοποιούσε νοερούς υπολογισµούς είναι 

αισθητά µεγαλύτερο και φτάνει το 38%.  

 Οι Lembke και Reys (1994) σε µια έρευνά τους εξέτασαν το πώς οι 

στρατηγικές των µαθητών σε προβλήµατα ποσοστών αλλάζουν µε την πάροδο των 

τάξεων από το Δηµοτικό, στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο (grades 5,7,9 και 11). Οι 

µαθητές των δυο µικρότερων τάξεων, που δεν είχαν διδαχθεί αλγοριθµικές 

διαδικασίες στα ποσοστά, χρησιµοποίησαν διάφορες εννοιολογικές στρατηγικές. 

Αντίθετα οι µαθητές των δυο µεγαλύτερων τάξεων εφάρµοσαν περισσότερο 

εργαλειακές στρατηγικές που είχαν διδαχθεί στο σχολείο.  

 Οι Reys, Reys, Nohda και Emori (1995) κατέγραψαν ένα ευρύ φάσµα 

επιδόσεων στους νοερούς υπολογισµούς µε ακέραιους, δεκαδικούς, κλάσµατα και 

ποσοστά σε έρευνα που πραγµατοποίησαν σε Ιάπωνες µαθητές που φοιτούσαν στις 

τάξεις Γ΄, Ε΄ Δηµοτικού και Α΄ και Γ΄ Γυµνασίου (grades 2,4,6,8). Φυσικά ασκήσεις 

µε δεκαδικούς, κλάσµατα και ποσοστά δόθηκαν σε µαθητές των δυο µεγαλύτερων 

τάξεων. Οι επιδόσεις στους νοερούς υπολογισµούς που περιείχαν δεκαδικούς 

αριθµούς ήταν µεγαλύτερες σε σχέση µε τους υπολογισµούς που περιείχαν κλάσµατα 

νοιώθοντας ταυτόχρονα πιο άνετα µε τις ασκήσεις που περιείχαν δεκαδικούς και όχι 

κλάσµατα. Όσον αφορά τις στρατηγικές που ακολούθησαν οι µαθητές, ήταν 

περιορισµένες µε πιο δηµοφιλή τη νοερή εφαρµογή γραπτών αλγορίθµων. Επίσης 

πολύ λίγοι µαθητές ήταν σε θέση να χρησιµοποιήσουν εναλλακτικές στρατηγικές, 

όταν τους ζητήθηκε από τους ερευνητές, χωρίς να είναι σε θέση να συνδέσουν τους 

δεκαδικούς µε τα κλάσµατα. Στο ίδιο συµπέρασµα είχαν καταλήξει και άλλες έρευνες 

(Pagni, 2004; Sweeney & Quinn, 2000), ότι µια κοινή λανθασµένη αντίληψη µεταξύ 

των µαθητών είναι η σκέψη ότι δεν υπάρχουν σχέσεις µεταξύ κλασµάτων, δεκαδικών 

αριθµών και ποσοστών. Είναι άξιο αναφοράς ότι λιγότερο από 5% των µαθητών της 

τετάρτης τάξης απάντησε πόσο κάνει !
!
+ !

!
 σωστά, όταν το 60% περίπου των ίδιων 

µαθητών απάντησε σωστά πόσο κάνει 0,5+0,75. 
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 Οι Callingham και Mclntosh (2002) στην έρευνα που διεξήγαγαν µε τη 

συµµετοχή 3035 παιδιών ηλικίας από 3 έως 10 χρόνων ανέπτυξαν µια κλίµακα οκτώ 

επιπέδων σε σχέση µε τις επιδόσεις των µαθητών στους νοερούς υπολογισµούς, µε το 

όγδοο επίπεδο να περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο πράξεις µε κλάσµατα, δεκαδικούς 

και ποσοστά και ιδιαίτερα υπολογισµούς διαίρεσης. Την ίδια χρονιά ο Mclntosh 

(2002) κατέγραφε τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων της προηγούµενη έρευνας, 

επισηµαίνοντας τα πιο κοινά λάθη των µαθητών. Για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου 

(grade 7 and 8) τα αποτελέσµατα ήταν τα εξής: Στις πράξεις µε κλάσµατα τα ποσοστά 

επιτυχίας ήταν από 42% έως 67% στις ασκήσεις που δόθηκαν µε εξαίρεση την πράξη 
!
!
+ !

!
 , στην οποία το ποσοστό επιτυχίας ήταν 8%. Στις πράξεις µε τους δεκαδικούς τα 

ποσοστά επιτυχίας κυµαίνονταν από 30% έως 58%, ενώ στις πράξεις µε τα ποσοστά 

κυµαίνονταν από 8% έως 74%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 8% επιτυχία είχαν οι µαθητές 

στην εύρεση του 30% του 80 ενώ 74% επιτυχία είχαν στην εύρεση του 100% του 36. 

Ο Mclntosh (2002) τόνισε ότι τα λάθη πρέπει να διαχωριστούν σε λάθη 

εννοιολογικής φύσεως και διαδικαστικής φύσεως (διαχωρισµό που έκανε ο ίδιος σε 

άλλη έρευνά του το 2006) επισηµαίνοντας ότι τα λάθη που έκαναν οι µαθητές σε 

ασκήσεις µε ακέραιους αριθµούς έτειναν να είναι εργαλειακής φύσης, ενώ τα λάθη 

που έκαναν οι µαθητές σε ασκήσεις µε κλάσµατα, δεκαδικούς και ποσοστά ήταν 

εννοιολογικής φύσης. Τρεις αντιπροσωπευτικές ασκήσεις σε αυτές τις κατηγορίες 

στις οποίες οι µαθητές έκαναν λάθη που τα χαρακτήρισε εννοιολογικής φύσης ήταν: 

1− !
!
, 0,3+0,7 και 30% του 80. Ένα άλλο εύρηµα ήταν η δυσκολία των µαθητών, 

ακόµα και των µεγαλύτερων τάξεων, να µεταβούν από τη µια αναπαράσταση του 

ρητού σε άλλη π.χ. από ποσοστό σε κλάσµα 75% = !
!
  

 Το 2003 οι Caney και Watson στην έρευνά τους µε τη συµµετοχή 24 µαθητών 

Δηµοτικού έως και Λυκείου (grades 3 to 10), παρά τον µικρό αριθµό συµµετεχόντων, 

κατέγραψαν πολλές στρατηγικές που χρησιµοποίησαν οι µαθητές για να εκτελέσουν 

πράξεις νοερά µε κλάσµατα, δεκαδικούς και ποσοστά. Διαπίστωσαν ότι στις πράξεις 

που υπήρχαν δεκαδικοί οι στρατηγικές που χρησιµοποίησαν οι µαθητές ήταν πιο 

πολύ εργαλειακές (instrumental) σε αντίθεση µε τις στρατηγικές που χρησιµοποίησαν 

στις πράξεις που περιείχαν κλάσµατα και ποσοστά που ήταν περισσότερο 

εννοιολογικές (conceptual). Οι Callingham και Watson (2004) διεξήγαγαν µια έρευνα 

σε πολύ περισσότερους µαθητές (5535 µαθητές έναντι 24 µαθητών) που φοιτούσαν 



 

 

	
Κεφάλαιο	1	

	
	 	

34 

επίσης από το Δηµοτικού έως και το Λύκειο (grades 3 to 10) πάνω στους νοερούς 

υπολογισµούς στα κλάσµατα, στους δεκαδικούς και στα ποσοστά. Τροποποίησαν την 

κλίµακα οκτώ επιπέδων των Callingham και Mclntosh (2001) προσδιορίζοντας µια 

αυξανόµενη κλίµακα έξι επιπέδων που δείχνουν την κατανόηση της δοµής των 

κλασµάτων, των δεκαδικών και των ποσοστών. Ταυτόχρονα κατέγραψαν την 

επάρκεια των µαθητών στην εκτέλεση νοερών υπολογισµών µε ακέραιους, 

κλάσµατα, δεκαδικούς και ποσοστά. Διαπίστωσαν µια µεγαλύτερη ευκολία των 

µαθητών στους νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα απ’ ότι µε δεκαδικούς και 

ποσοστά και µια µεγαλύτερη εξοικείωση µε τέτοιου είδους αριθµούς όσο 

µεγαλώνουν οι τάξεις στις οποίες φοιτούν οι µαθητές. Σε συνέχεια αυτής της έρευνας 

οι Watson, Kelly, και Callingham (2004) επικεντρώθηκαν στα λάθη των µαθητών 

στους νοερούς υπολογισµούς. Στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου εµφανίστηκαν χαµηλά 

ποσοστά επιτυχίας. Είναι άξιο αναφοράς ότι τα ποσοστά επιτυχίας στην πράξη 

1,2+0,8 ήταν κατά 15% υψηλότερο απ’ ότι στην πράξη 0,3+0,7 που οι ερευνητές 

είχαν θέση σε χαµηλότερο επίπεδο δυσκολίας. Επίσης το χαµηλότερό ποσοστό 

επιτυχίας εµφανίστηκε στην πράξη 2-0,1 που µόλις το 41% των µαθητών των τάξεων 

Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου απάντησαν σωστά, ενώ το 44% δεν επιχείρησε καν να δώσει 

απάντηση. Επίσης το 40% των µαθητών απάντησε σωστά σε άσκηση 

πολλαπλασιασµού !
!
∙ 0,7  µε τους περισσότερους µαθητές που έκαναν λάθος να 

απαντούν ότι ισούται µε 2. Στη πρόσθεση κλασµάτων τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 

παρόµοια, µε την πράξη !
!
+ !

!
 να έχει τα µικρότερα ποσοστά επιτυχίας. Στα ποσοστά 

σε δυο παρόµοιες ασκήσεις 25% του 80 και 25% του 40 εµφανίστηκαν ποσοστά 

επιτυχίας µε σηµαντικές αποκλίσεις, 43% και 63% αντίστοιχα. 

 Το ίδιο project µε τις ίδιες ασκήσεις επαναλήφθηκε το 2002 και το 2003, µε 

τη διαφορά ότι το 2003 περιελάµβανε νέες ασκήσεις στα κλάσµατα, στους 

δεκαδικούς και στα ποσοστά (Mclntosh, 2006). Ο McIntosh σε συνέχεια της 

κλίµακας των οκτώ επίπεδων που ανέπτυξε µαζί µε τον Callingham, οµαδοποίησε τις 

ασκήσεις και τις διαχώρισε σε κατηγορίες, που ήταν οι εξής:  

- Μονοψήφιοι ακέραιοι πρόσθεση και αφαίρεση 

- Μονοψήφιοι ακέραιοι πολλαπλασιασµός και διαίρεση 

- Διψήφιοι ακέραιοι πρόσθεση και αφαίρεση 

- Διψήφιοι ακέραιοι πολλαπλασιασµός και διαίρεση 

- Κλάσµατα πρόσθεση και αφαίρεση 
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- Κλάσµατα πολλαπλασιασµό και διαίρεση 

- Δεκαδικοί πρόσθεση και αφαίρεση 

- Δεκαδικοί πολλαπλασιασµό και διαίρεση 

- Ποσοστά 

 Επίσης στην ίδια έρευνα (Mclntosh, 2006) καταγράφηκαν τα λάθη των 

µαθητών στην εκτέλεση των νοερών πράξεων και διαχωρίστηκαν σε λάθη 

εννοιολογικής φύσης (conceptual) που κάνει ο µαθητής διότι δεν κατανόησε επαρκώς 

τη φύση των αριθµών, και σε διαδικαστικά λάθη (procedural) τα οποία κάνει κατά 

την εκτέλεση της στρατηγικής που αν και έχει µια συνολική στρατηγική αντίληψη, 

κάνει ένα λάθος λόγω απροσεξίας ή κάποιο άλλο λάθος. Επισηµαίνει, ακόµα, ότι τα 

πιο συχνά λάθη που έκαναν οι µαθητές στις πράξεις µε κλάσµατα, δεκαδικούς και 

ποσοστά ήταν κατά κύριο λόγο εννοιολογικής φύσης, σε αντίθεση µε τα λάθη που 

έκαναν στις πράξεις µε ακέραιους που ήταν διαδικαστικής φύσης. Πρότεινε, µάλιστα, 

οι εκπαιδευτικοί να καθυστερούν την εισαγωγή των αλγοριθµικών διαδικασιών στη 

διδασκαλία τους, έως ότου οι µαθητές να έχουν µια εννοιολογική κατανόηση των 

αριθµών και των πράξεων. Επίσης πρότεινε οι εκπαιδευτικοί να εστιάσουν τη 

διδασκαλίας τους για τους νοερούς υπολογισµούς στην εννοιολογική κατανόηση των 

αριθµών ιδιαίτερα για τα κλάσµατα και τους δεκαδικούς, και όχι στην αλγοριθµική 

διαδικασία, όπως συµβαίνει στους γραπτούς υπολογισµούς (Mclntosh, 2006; 

Mclntosh et al., 1995). 

 O Tsao (2004) χρησιµοποίησε ένα τεστ για νοερούς υπολογισµούς (Mental 

Computation Test (MCT)) που είχε κατασκευάσει ο Yang το 1997 στη διδακτορική 

του διατριβή και περιείχε ασκήσεις υπολογισµού πράξεων στους ακέραιους αριθµούς, 

στα κλάσµατα και στους δεκαδικούς και για τις τέσσερις βασικές πράξεις. Στόχος του 

τεστ ήταν να αποκαλύψει τη χρήση των στρατηγικών στους νοερούς υπολογισµούς 

και να διερευνηθεί η σχέση µεταξύ νοερών υπολογισµών και της αίσθησης του 

αριθµού. Ο Yang εξέτασε µαθητές Γυµνασίου σε σχολεία της Ταϊβάν, ενώ ο Tsao 

εξέτασε 155 υποψήφιους δασκάλους επίσης στην Ταΐβάν. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας του Tsao έδειξαν µια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των νοερών υπολογισµών 

και της αίσθησης του αριθµού, όπως επίσης αποκάλυψαν και ότι η µέση επίδοση των 

υποψήφιων δασκάλων στους νοερούς υπολογισµούς ήταν κατώτερη από την 

αντίστοιχη επίδοση των µαθητών στην ερευνά του Yang, η οποία αντανακλάται στη 
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χαµηλότερη αίσθηση του αριθµού που είχαν οι υποψήφιοι δάσκαλοι που συµµετείχαν 

στην έρευνα. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν καταγραφεί και στρατηγικές σύγκρισης 

αριθµών µε νοερό τρόπο. Οι Clarke και Roche (2009) σε έρευνά τους σε 323 µαθητές 

που φοιτούσαν στη Α΄ Γυµνασίου (grade 6) σε σχολείο της Αυστραλίας ζήτησαν από 

τους µαθητές να συγκρίνουν οκτώ ζευγάρια αριθµών. Μόλις το 4,3% των µαθητών 

απάντησαν σωστά και στις οκτώ ερωτήσεις, ενώ το ποσοστό που απάντησαν σωστά 

στις 7 από τις 8 ερωτήσεις δεν ήταν πολύ µεγαλύτερο και έφτανε µόλις το 5%. 

 Οι Baratta, Price, Stacey, Steinle και Gvozdenko (2010) έκαναν µια έρευνα σε 

677 µαθητές ηλικίας 8 και 9 ετών σε απλά προβλήµατα ποσοστών τριών τύπων: 

εύρεση αποτελέσµατος ποσοστού (25% του 20 είναι x), εύρεση ποσοστού (το 5 από 

20 είναι x%) όπως επίσης εύρεση του ποσού (25% από x είναι 5). Σε κάθε τύπο 

έθεσαν προβλήµατα διαβαθµισµένης δυσκολίας τεσσάρων επιπέδων ανάλογα µε την 

πολυπλοκότητα των αριθµών που περιείχαν. Εκτός από τη σχέση της δοµής του 

προβλήµατος µε την πολυπλοκότητα των αριθµών που εξέτασαν, διερεύνησαν και 

ποιες µεθόδους γνώριζαν οι µαθητές. 

 Οι Carvalho και da Ponte (2013 & 2012) στις έρευνές τους µε 20 µαθητές µιας 

τάξης της Α΄ Γυµνασίου (grade 6) και της δασκάλας τους, κατέγραψαν µια αλλαγή 

στις στρατηγικές που ακολουθούσαν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του πειράµατος 

διδασκαλίας. Ενώ στην αρχή οι µαθητές χρησιµοποιούσαν πιο πολύ εργαλειακές 

(instrumental) στρατηγικές, κατά τη διάρκεια του πειράµατος χρησιµοποιούσαν όλο 

και περισσότερο εννοιολογικές (conceptual) στρατηγικές χρησιµοποιώντας τον 

διαχωρισµό που είχαν κάνει οι Caney και Watson (2003). Οι ασκήσεις εύρεσης 

αποτελέσµατος που δόθηκαν στους µαθητές έπρεπε να λυθούν νοερά και περιείχαν 

ρητούς αριθµούς µε διαφορετικές αναπαραστάσεις (κλάσµατα, δεκαδικοί, ποσοστά) 

και περιλάµβαναν και τις τέσσερις βασικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασµό και διαίρεση). Σε επόµενη έρευνα οι ίδιοι ερευνητές (Carvalho & da 

Ponte, 2015) εντόπισαν εννοιολογικά (conceptual) αλλά και εργαλειακά 

(instrumental) λάθη µαθητών σε πράξεις µε ρητούς αριθµούς που εκτελέστηκαν 

νοερά. Θεωρούν ότι η πηγή των εννοιολογικών λαθών είναι η έλλειψη νοητικών 

αναπαραστάσεων καθώς και η έλλειψη κατανόησης των πολλαπλασιαστικών δοµών 

ειδικά µε τους ρητούς αριθµούς. Αντίθετα τα εργαλειακά λάθη οφείλονται σε 
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λανθασµένους υπολογισµούς σε µια σωστή αλγοριθµική στρατηγική βασισµένη σε 

κανόνες που ακολουθήθηκε νοερά.  

 Οι Λεµονίδης και Καϊάφα (2014) διεξήγαγαν µια έρευνα σε µαθητές της Ε΄ 

και Στ΄ τάξης του Δηµοτικού µε βασικά ερωτήµατα σχετικά µε το κατά πόσο οι 

µαθητές κατανοούν τις πράξεις που εκτελούν µε ρητούς και κατά πόσο µπορούν να 

εκτελούν τις πράξεις αυτές µε διάφορες στρατηγικές. Η πλειοψηφία των µαθητών 

χρησιµοποίησε στρατηγικές κανόνων για την εκτέλεση νοερών πράξεων µε κλάσµατα 

και ποσοστά. Οι Λεµονίδης και Κερµελή (2014) καθώς και οι Lemonidis, Kermeli, 

και Palaigeorgiou (2014) ανέλυσαν τις συµπεριφορές τριών δασκάλων που δίδασκαν 

στην Στ΄ Δηµοτικού και των µαθητών τους σε νοερούς υπολογισµούς ρητών και 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνται για την επίλυση νοερών πράξεων µε ρητούς αριθµούς. Επίσης µετά 

την επιµόρφωση των δασκάλων οι µαθητές τους χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε 

αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) περισσότερο απ’ ότι άλλοι µαθητές 

που συµµετείχαν σε ένα διαγωνισµό.  

  Στρατηγικές στους νοερούς υπολογισµούς για κλάσµατα, 1.7
δεκαδικούς και ποσοστά 

 Στις έρευνες που σχετίζονται µε νοερούς υπολογισµούς στους ρητούς 

αριθµούς και µε στρατηγικές που ακολουθούν οι συµµετέχοντες, έχει καταγραφεί 

ποικιλία στρατηγικών τόσο µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) όσο 

και στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies). Θα καταγράψουµε 

αυτές τις διαφορετικές στρατηγικές που εµφανίζονται στα κλάσµατα, στους 

δεκαδικούς και στα ποσοστά, κάνοντας τον παραπάνω διαχωρισµό. 

 Η µετατροπή ενός αριθµού από µια αναπαράσταση σε άλλη, κατά την 

εκτέλεση µιας νοερής πράξης (π.χ από κλάσµα σε δεκαδικό ή ποσοστό), θεωρείται 

από κάποιους ερευνητές (Caney & Watson, 2003; Carvalho & da Ponte, 2013; 

Lemonidis & Kaiafa, 2014; Y.-C. Lin, Yang, & Li, 2016) ως στρατηγική µε αίσθηση 

του αριθµού (number-sense strategy), ενώ από κάποιους άλλους (Yang, 2007; Yang 

et al., 2007) ως στρατηγική βασισµένη σε κανόνες (rule-based strategy) θεωρώντας 

ότι έχει διδαχθεί συστηµατικά στους µαθητές, οι οποίοι και είναι εξοικειωµένοι µε τη 

µέθοδο της µετατροπής του αριθµού από τη µια αναπαράσταση σε άλλη. Ο 

Λεµονίδης (2013) εκφράζει κάποιους ενδοιασµούς για το αν η µετατροπή ενός 
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αριθµού από µια αναπαράσταση σε άλλη για τους Έλληνες µαθητές πρέπει να 

θεωρείται ως στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού ή βασισµένη σε κανόνες, και 

πιστεύει πως το γεγονός ότι σε κάποιες έρευνες θεωρείται ως στρατηγική ίσως είναι η 

αιτία που εµφανίζεται υψηλό ποσοστό χρήσης αυτής της κατηγορίας των 

στρατηγικών στις συγκεκριµένες έρευνες. Ο ίδιος βέβαια σε επόµενες έρευνές του 

εξακολουθεί και θεωρεί τη µετατροπή ενός αριθµού από µια µορφή σε άλλη ως 

στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού. Οι Lin, Yang, και Li (2016) αναθεωρώντας την 

άποψη που εξέφρασε ο ένας από τους τρεις συγγραφείς και συγκεκριµένα ο Yang 

(2007) πρόσκεινται στην άποψη ότι το πέρασµα από τη µια µορφή του ρητού σε άλλη 

είναι µια στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategy), θέση που θα 

υιοθετήσουµε και εµείς. 

1.7.1 Στρατηγικές νοερών υπολογισµών στα κλάσµατα 

 Οι στρατηγικές που έχουν καταγραφεί σε νοερούς υπολογισµούς στα 

κλάσµατα και για τις τέσσερις βασικές πράξεις είναι αρκετές, τις οποίες θα τις 

διαχωρίσουµε σε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) και 

σε στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies). 

 Στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) είναι η αλλαγή 

αναπαράστασης από µια µορφή σε άλλη, το πέρασµα από µια µορφή του ρητού σε 

άλλη (µετατροπή κλάσµατος σε δεκαδικούς ή σε ποσοστά). Η στρατηγική αυτή 

παρατηρήθηκε και στις τέσσερις βασικές πράξεις, την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον 

πολλαπλασιασµό και τη διαίρεση. Μαθητές Γ΄ Γυµνασίου (grade 8) στην Ιαπωνία (R. 

Reys et al., 1995) µετέτρεψαν τα κλάσµατα σε δεκαδικούς στη πράξη !
!
 + !

!
 σε 

0,5+0,75 και πραγµατοποίησαν την πρόσθεση µε χρήση δεκαδικών. Αντίστοιχη 

µετατροπή έκαναν και µαθητές πέµπτης Δηµοτικού στην Αυστραλία (Caney & 

Watson, 2003) όπως και µαθητές πέµπτης και έκτης Δηµοτικού στην Ελλάδα 

(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014) στην προσπάθεια υπολογισµού του !
!
− !

!
 που το 

µετετρεψαν σε 0,75-0,5. Για την ίδια ακριβώς πράξη οι Λεµονίδης και Καϊάφα, 

(2014) παρατήρησαν, εκτός από την µετατροπή των κλασµάτων σε δεκαδικό, και 

µετατροπή των κλασµάτων σε ποσοστά, δηλαδή το !
!
− !

!
 µετατράπηκε σε 75%-50%. 

Σε πράξη µεταξύ κλάσµατος και δεκαδικού !
!"

 – 0,2 κάποιοι µετέτρεπαν το κλάσµα 

σε δεκαδικό και προχώρησαν στην πράξη !
 !"

 – 0,2 = 0,8 – 0,2 = 0,6 , κάποιοι άλλοι 
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µετέτρεπαν τον δεκαδικό σε κλάσµα και έκαναν πράξεις µε κλάσµατα !
!"

 – 0,2 = !
!"

 – 

!
!"

 = !
!"

 και ελάχιστοι από αυτούς έκαναν και πράξεις µε απλοποιηµένα κλάσµατα !
!"

 – 

0,2 = !
!
 – !

!
 = !

!
 (Carvalho & da Ponte, 2012). 

 Το πέρασµα από µια µορφή του ρητού σε άλλη παρατηρήθηκε και σε πράξεις 

πολλαπλασιασµού και διαιρέσεων κλασµάτων. Για τον υπολογισµό του !
!
 του !

!
 εγινε 

µετατροπή των κλασµάτων σε δεκαδικούς και στη συνέχεια ο πολλαπλασιασµός 
!
!
∙ !
!
= 0,5 ∙ 0,25 . Για την ίδια πράξη παρατηρήθηκε και µετατροπή των κλασµάτων 

σε ποσοστά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το 50% του 25% είναι το 12,5% 

(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014). Όπως και στον πολλαπλασιασµό, έτσι και στη 

διαίρεση των κλασµάτων !
!
 : !
!
 έγινε µετατροπή σε δεκαδικούς 0,5 : 0,25 , ώστε να 

βρεθεί το αποτέλεσµα της διαίρεσης (Lemonidis & Kaiafa, 2014).  

 Εκτός από τη µετατροπή των κλασµάτων σε δεκαδικούς ή ποσοστά, έχει 

παρατηρηθεί και µετατροπή κλασµάτων σε ακέραιους αριθµούς µε αναφορά το 100. 

Για την αφαίρεση !
!
− !

!
 γίνεται µετατροπή του !

!
 σε 50 ως µισό του 100, και το !

!
 

µετατράπηκε σε 75, µε αποτέλεσµα 75 µείον 50 κάνει 25 που είναι το ένα τέταρτο 

του 100 (Caney & Watson, 2003). 

 Η χρήση ισοδύναµων κλασµάτων χωρίς την αναφορά οµώνυµων κλασµάτων 

(αν υπήρχε αναφορά για οµώνυµα θα τη θεωρούσαµε στρατηγική βασισµένη σε 

κανόνες), και στη συνέχεια η πραγµατοποίηση της πράξης ήταν µια ακόµα 

εννοιολογική στρατηγική βασισµένη στην αίσθηση του αριθµού (number-sense 

strategies). Για την πράξη !
!
− !

!
 το !

!
 αναγνωρίστηκε ως ισοδύναµο µε το !

!
 και στη 

συνέχεια έγινε η αφαίρεση (Caney & Watson, 2003). Επίσης η χρήση µνηµονικών 

κανόνων, παρόλο που κατά κανόνα θεωρείται στρατηγική βασισµένη σε κανόνες, 

ήταν ακόµα µια στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα 

ότι το αποτέλεσµα της πράξης !
!
 ∙  !

!
 είναι 1 ως γινόµενο αντίστροφων αριθµών 

(Carvalho & da Ponte, 2013). 

 Πολλές στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού βασίστηκαν στη νοερή ή 

σχηµατική αναπαράσταση των αριθµών. Η αναπαράσταση µπορεί να είναι οτιδήποτε, 

από γεωµετρικό σχήµα (κύκλος) µέχρι και αντικείµενα από τον πραγµατικό κόσµο 

(ρολόι, πίτσες, τούρτες, κ.α.) ανάλογα µε το τι είναι πιο οικείο για τον καθένα. Για 
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την πράξη !
!
− !

!
 δηµιουργήθηκε µια νοερή εικόνα και συγκεκριµένα ένα ρολόι, το 

οποίο διαχωρίστηκε σε τέταρτα, και από τα τρία τέταρτα του ρολογιού αφαιρέθηκε το 

µισό και έµεινε ένα τέταρτο (Caney & Watson, 2003). Για την ίδια πράξη σε έρευνα 

των Λεµονίδης και Καϊάφα (2014) παρατηρήθηκε µια αντίστοιχη νοερή σχηµατική 

προσέγγιση της πράξης. Ο µαθητής φαντάστηκε ότι είχε έναν κύκλο µε σκιασµένα τα 
!
!
 και αφαίρεσε το !

!
 . Σε άλλες περιπτώσεις, η εικόνα που δηµιούργησε ο µαθητής 

ήταν µια πίστα ή και µια τούρτα, µε τη βοήθεια της οποίας πραγµατοποίησαν την 

πράξη. Στην προσπάθεια του ο µαθητής να υπολογίσει το 1-!
!
 , θεώρησε ότι το 1 

αντιπροσωπεύει µια πίτσα από την οποία αφαιρεί ένα κοµµάτι και συγκεκριµένα το !
!
 

και µένουν τα !
!
 της πίστας. Για την πράξη !

!
 - !
!
 θεώρησε ότι είχε µισή τούρτα, από 

την οποία έφαγε τη µισή και του έµεινε το ένα τέταρτο (Carvalho & da Ponte, 2015). 

Σε πράξη πολλαπλασιασµού κλασµάτων !
!

 του !
!

 χρησιµοποιήθηκε σχηµατική 

αναπαράσταση χωρίζοντας έναν κύκλο σε 4 κοµµάτια και µετά το ένα από αυτά 

ξαναχωρίστηκε στη µέση, φτάνοντας στο σωστό αποτέλεσµα !
!

 (Λεµονίδης & 

Καϊάφα, 2014). 

 Μια άλλη στρατηγική βασισµένη στην αίσθηση του αριθµού είναι η χρήση 

µαθηµατικών γνώσεων (number facts), όπως ότι δυο µισά σχηµατίζουν µια µονάδα !
!
 

+ !
!
 =1 (Carvalho & da Ponte, 2013) ή ότι τα δυο τέταρτα σχηµατίζουν µισό άρα !

!
 - !
!
 

= !
!
 (Carvalho & da Ponte, 2015). Η µαθηµατική γνώση µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ακόµα και στη διαίρεση κλασµάτων, για παράδειγµα ότι το !
!
 χωράει δυο φορές στο !

!
 

άρα !
!
 : !
!
 =2 (Lemonidis & Kaiafa, 2014). 

 Πολλές στρατηγικές βασίζονται στη χρήση αριθµού αναφοράς, κυρίως το 

µισό και το ένα τέταρτο. Στην προσπάθεια εύρεσης του !
!

 του !
!

 ο µαθητής 

αναρωτήθηκε ποια είναι τα δύο µισά που αν τα ενώσω βρίσκω το !
!
 , που τον οδήγησε 

στο σωστό αποτέλεσµα (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014). Επίσης, πολλοί 

πολλαπλασιασµοί βασίζονται σε επαναλαµβανόµενη πρόσθεση ή σε 

επαναλαµβανόµενους πολλαπλασιασµούς. Για την πράξη 4× !
!
 , πολλαπλασιάζει το !

!
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δυο φορές βρίσκοντας ένα και µισό, και µετά ξανά πολλαπλασιάζει µε το 2 

βρίσκοντας τελικό αποτέλεσµα 3 (Caney & Watson, 2003). 

 Τέλος, µια πολύ συχνή στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού είναι αυτή της 

ανάλυσης και σύνθεσης του αριθµού, µια διαδικασία η οποία διδάσκεται στα σχολεία 

από πολύ µικρή ηλικία. Η χρήση της ανάλυσης και σύνθεσης του αριθµού 

συναντάται περισσότερο στην πρόσθεση και την αφαίρεση, και λιγότερο στον 

πολλαπλασιασµό και στη διαίρεση κλασµάτων. Στην πρόσθεση και την αφαίρεση 

γίνεται διάσπαση του ενός ή και των δύο αριθµών µε στόχο το πάτηµα στη µονάδα. 

Παράδειγµα, για την πράξη !
!
 + 0,5 πρόσθεση κλάσµατος µε δεκαδικό), διασπάται το 

!
!
 σε !

!
 και !

!
 και στη συνέχεια το !

!
 που είναι µισό προστίθεται στο 0,5 και µας κάνει 1. 

Άρα, 1 και !
!
 κάνει !

!
 , δηλαδή !

!
 + 0,5 = !

!
+  !

!
  +0,5 = !

!
 + !

!
+ 0,5  = !

 !
 +1 = !

!
 

(Carvalho & da Ponte, 2013). Αντίστοιχη ανάλυση και σύνθεση αριθµών 

παρατηρήθηκε και σε πρόσθεση κλασµάτων, όπως και σε πρόσθεση µεικτού αριθµού 

µε κλάσµα. Στη πρόσθεση κλασµάτων παρατηρήθηκε η διάσπαση ενός από τα δυο 

κλάσµατα µε στόχο το «πάτηµα» στη µονάδα, για παράδειγµα !
!

 + !
!

 κάποιοι 

διέσπασαν το !
!

 !
!

 +  !
!

 =  !
!

 +  !
!

 +  !
!
 , ενώ κάποιοι άλλοι το !

!
 !
!

 +  !
!

 =  !
!

 +

1 −  !
!
  (R. Reys et al., 1995). Στην πρόσθεση µεικτού µε κλάσµα διασπάται το 

κλάσµα ή ο µεικτός αριθµός για να συµπληρωθεί η µονάδα. Για την πράξη 2!
!
 + !

!
 είτε 

διασπάται το !
!
 σε !

!
 + !

!
 , ώστε να συµπληρωθεί ο µεικτός αριθµός 2 !

!
 +  !

!
 =  2 !

!
 +

 !
!

 +  !
!

 =  3 !
!

, είτε διασπάται το κλασµατικό µέρος του µεικτού αριθµού για να 

µπορέσει να συµπληρωθεί το !
!
 και να γίνει µονάδα 2 !

!
 +  !

!
 =  2 !

!
 +  !

!
 +  !

!
 =

 3 !
!

 (Riddle & Rodzwell, 2000). 

 Οι παραπάνω στρατηγικές στα κλάσµατα που στηρίζονται στην αίσθηση του 

αριθµού (number-sense strategies) υπάρχουν και στον πίνακα 3 στο παράρτηµα ΙΙ. 

 Στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies) είναι η νοερή 

εφαρµογή κανόνων και εκτέλεση γραπτών αλγορίθµων. Στην πρόσθεση και αφαίρεση 

των κλασµάτων γίνεται µετατροπή αυτών σε οµώνυµα κλάσµατα και εν συνεχεία 

πραγµατοποιείται η πράξη της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης. Για την πράξη !
!
− !

!
 έγινε 

µετατροπή του !
!
 σε !

!
, για να έχουν τα δυο κλάσµατα τον ίδιο παρονοµαστή, και εν 
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συνεχεία πραγµατοποίηση της αφαίρεσης !
!
− !

!
= !

!
− !

!
= !

!
 (Λεµονίδης & Καϊάφα, 

2014; Lemonidis & Kaiafa, 2014; Caney & Watson, 2003). Αντίστοιχη στρατηγική 

παρατηρείται και στην πρόσθεση των ίδιων κλασµάτων !
!
 + !

!
 (R. Reys et al., 1995), 

µετατρέποντάς τα σε οµώνυµα και πραγµατοποίηση της πράξης στη συνέχεια. Ακόµα 

πιο συχνή χρήση γραπτών αλγορίθµων παρατηρείται, όταν τα δυο κλάσµατα που 

θέλουµε να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε είναι ήδη οµώνυµα π.χ. !
!
 + !

!
 = !

!
 = 1 

(Carvalho & da Ponte, 2013). Πολλές φορές δεν πραγµατοποιείται ούτε απλοποίηση 

στο αποτέλεσµα της πράξης, για παράδειγµα για την πράξη !
!
− !

!
, µαθητής πρώτης 

Λυκείου αφαιρεί από το 3 το 1 και αφήνει τον ίδιο παρονοµαστή συµπεραίνοντας ότι 

το αποτέλεσµα της πράξης είναι !
!
 χωρίς να αναφέρει ότι κάνει !

!
 (Caney & Watson, 

2003). 

 Στον πολλαπλασιασµό κλασµάτων γίνεται χρήση του κανόνα, 

πολλαπλασιάζοντας αριθµητή µε αριθµητή και παρονοµαστή µε παρονοµαστή, για 

παράδειγµα !
!
∙ !
!
 έχουµε 1 επί 1 µας κάνει 1 και 2 επί 3 µας κάνει 6 άρα !

!
∙ !
!
= !

!
 

(Caney & Watson, 2003). Πολλές φορές στον πολλαπλασιασµό κλασµάτων γίνεται 

και εφαρµογή µνηµονικών κανόνων διαγραφής (απλοποίησης) των ίδιων αριθµών 

από αριθµητή και παρονοµαστή, όταν αυτό είναι εφικτό σε άσκηση, για παράδειγµα 

για την πράξη !
!
 ∙ !
!
 γίνεται πρώτα διαγραφή του 3 από τον αριθµητή του πρώτου 

κλάσµατος µε τον παρονοµαστή του δεύτερου κλάσµατος, οπότε προκύπτει ως 

αποτέλεσµα το κλάσµα !
!
 , και στη συνέχεια γίνεται απλοποίηση του κλάσµατος 

βρίσκοντας το αποτέλεσµα !
!
 (Carvalho & da Ponte, 2013). 

 Κανόνες γραπτών αλγορίθµων χρησιµοποιούνται και στη διαίρεση 

κλασµάτων, όπου γίνεται πολλαπλασιασµός του διαιρετέου µε τον αντίστροφο του 

διαιρέτη. Για την πράξη !
!

 : !
!

 γίνεται αντιστροφή του διαιρέτη !
!

 σε !
!

 και 

πραγµατοποιείται πολλαπλασιασµός, δηλαδή !
!
 : !
!
 = !

!
 ∙  !

!
 = !

!
 =2 (Carvalho & da 

Ponte, 2013; Lemonidis & Kaiafa, 2014). 

 Οι παραπάνω στρατηγικές στα κλάσµατα που βασίζονται στη χρήση κανόνων 

(rule-based strategies) υπάρχουν και στον πίνακα 4 στο παράρτηµα ΙΙ. 
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1.7.2 Στρατηγικές νοερών υπολογισµών στους δεκαδικούς 

 Όπως και στις πράξεις µεταξύ των κλασµάτων, στις οποίες παρατηρούνται 

στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) και στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies), έτσι και στις πράξεις µε δεκαδικούς 

παρατηρούνται στρατηγικές και από τις δυο κατηγορίες. 

 Η αλλαγή αναπαράστασης αριθµού από µια µορφή σε άλλη θεωρείται ε 

στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategy). Οι δεκαδικοί αριθµοί 

µετατρέπονται σε µορφή κλασµάτων και πραγµατοποιείται η πράξη µε κλάσµατα 

αντί µε δεκαδικούς. Το πέρασµα από τη µια µορφή του ρητού σε άλλη το συναντάµε 

στη προσπάθεια εύρεσης αποτελέσµατος και των τεσσάρων βασικών πράξεων. Στην 

πρόσθεση δεκαδικών 0,5+0,5 γίνεται µετατροπή των δεκαδικών σε κλάσµατα !
!
+ !

!
 

και στη συνέχεια γίνεται η πράξη µε αίσθηση του αριθµού ότι µισό και µισό µας 

κάνει 1 (Caney & Watson, 2003). Η ίδια µέθοδος εφαρµόζεται και στον 

πολλαπλασιασµό και στη διαίρεση δεκαδικών µε δεκαδικών ή και ακεραίων µε 

δεκαδικών. Η πράξη 0,3  ∙  0,3 γίνεται !
!"
∙ !
!"

 που κάνει !
!""

 δηλαδή 0,09, δηλαδή 

µετατρέπονται οι δεκαδικοί σε δεκαδικά κλάσµατα, πραγµατοποιείται ο 

πολλαπλασιασµός κλασµάτων και το αποτέλεσµα µετατρέπεται ξανά σε δεκαδικό 

(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014). Οµοίως στη διαίρεση 20:0,5 µετατρέπεται το 0,5 σε !
!
 

και φτάνουµε στο αποτέλεσµα 40 είτε µε χρήση αλγορίθµου (αντιστρέφουµε το 

διαιρέτη και κάνουµε πολλαπλασιασµό), που θεωρείται στρατηγική µε αίσθηση του 

αριθµού, παρόλο που γίνεται χρήση κανόνων, γιατί προϋπάρχει η αλλαγή 

αναπαράστασης ενός αριθµού, είτε γιατί γίνεται αναφορά στο µισό, δηλαδή πόσα 

µισά υπάρχουν στο είκοσι, που είναι µια ξεκάθαρη στρατηγική που βασίζεται στην 

αίσθηση του αριθµού (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; Caney & Watson, 2003). 

 Η ανάλυση και εν συνεχεία η σύνθεση αριθµών αποτελεί µια συχνή 

στρατηγική στους δεκαδικούς µε αίσθηση του αριθµού, διαχωρίζονται οι αριθµοί σε 

µέρη και γίνεται µια µορφή γεφύρωσης στηριζόµενοι στην ιδέα «φτιάχνοντας 

ολόκληρο» (Caney & Watson, 2003). Στην πρόσθεση του 0,5 και του 0,75 γίνετε 

διάσπαση (ανάλυση) ενός από τους δυο δεκαδικούς µε στόχο τη συµπλήρωση του 

άλλου δεκαδικού σε µονάδα. Διασπάται το 0,5 σε 0,25 και 0,25, ώστε το ένα από 

αυτά να συµπληρώσει το 0,75 και να γίνει 1 και στη συνέχεια να προστεθεί το άλλο 
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0,25 βρίσκοντας το αποτέλεσµα 1,25, δηλαδή 0,5+0,75=(0,25+0,25)+0,75= 

0,25+(0,25+0,75) =0,25+1=1,25. Αντίστοιχη προσέγγιση γίνεται, αν διασπαστεί ο 

άλλος δεκαδικός το 0,75, δηλαδή 0,5+0,75=0,5+(0,5+0,25)=(0,5+0,5)+0,25= 

1+0,25=1,25. Η στρατηγική της ανάλυσης και σύνθεσης του αριθµού µε ‘πάτηµα’ 

στη µονάδα µπορεί να επιτευχθεί και µετά από µετατροπή των δεκαδικών σε 

κλάσµατα και η συνέχιση της µεθόδου µε χρήση κλασµάτων 0,5+ 0,75 = !
!
+ !

!
=

 !
!
+ !

!
+ !

!
= !

!
+ !

!
+  !

!
= 1+ !

!
= 1+ 0,25 = 1,25  (Caney & Watson, 2003). 

Μια άλλη µορφή γεφυρώµατος στην πρόσθεση που καταγράφηκε από τους Caney και 

Watson (2003) είναι η στρογγυλοποίηση ενός από τους δυο δεκαδικούς (ή και των 

δυο) στον πλησιέστερο ακέραιο, η εύρεση του αποτελέσµατος και η µετέπειτα 

αφαίρεση του µέρους που προστέθηκε, για να γίνει η στρογγυλοποίηση. Για 

παράδειγµα, για την πράξη 6,2 +1,9 στρογγυλοποιείται το 1,9 στον πλησιέστερο 

ακέραιο που είναι το 2, γίνεται η πράξη µε τον στρογγυλοποιηµένο αριθµό 6,2+2=8,2 

και στη συνέχεια αφαιρείται από το αποτέλεσµα το 0,1, που ήταν η διαφορά του 

δεύτερου προσθετέου από τον στρογγυλοποιηµένο αριθµό, οπότε 8,2-0,1=8,1. Η 

στρατηγική αυτή συναντάται και στους ακέραιους, ειδικά για αριθµούς που είναι 

κοντά σε πολλαπλάσια του 10, η οποία ονοµάζεται ολιστική στρατηγική και 

ειδικότερα στρατηγική αντιστάθµισης (Λεµονίδης, 2013).  

 Ανάλυση του αριθµού και χρήση επιµεριστικής ιδιότητας πραγµατοποιείται 

σε δύσκολους πολλαπλασιασµούς π.χ. για την πράξη 3,75 ∙ 32. Το 3,75 γράφεται είτε 

ως 3+ !
!
, είτε ως 4− !

!
 και στη συνέχεια πραγµατοποιείται η επιµεριστική ιδιότητα, 

δηλαδή 3,75 ∙ 32 = 3+ !
!

 ∙ 32 = 96 + !
!
 ∙ 32 = 96 + 24 = 120 ή 3,75 ∙ 32 = 4− !

!
 ∙ 

32 = 128 - !
!
 ∙ 32 = 128 - 8 = 120. Μπορεί να διασπαστεί και ο ακέραιος ώστε να 

γίνουν διαδοχικές πράξεις µε το 3,75, για να µετατραπεί κάποια στιγµή σε ακέραιο 

και να έχουµε πολλαπλασιασµό ακεραίων και όχι δεκαδικών, δηλαδή 3,75 ∙ 32 = 3,75 

∙  (2 ∙  16) =(3,75 ∙  2) ∙  16 =7,5 ∙  16= 7,5 ∙  (2 ∙  8) = (7,5 ∙  2) ∙8= 15 ∙  8 = 120 

(Schoenfeld, 1992).  

 Η µετατροπή των δεκαδικών σε ακέραιους και η πραγµατοποίηση των 

πράξεων µε αυτούς είναι µια, επίσης, συχνή στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού. 

Όταν έχουµε να προσθέσουµε δυο δεκαδικούς, τους µετατρέπουµε σε ακεραίους, που 

θεωρούνται πιο εύκολοι στην πραγµατοποίηση πράξεων, και στο τέλος µετατρέπουµε 
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το αποτέλεσµα από ακέραιο σε δεκαδικό και πάλι, π.χ. στη πράξη 0,19+0,1 , το 0,19 

µετατρέπεται σε 19 και το 0,1 σε 10, οπότε 19 +10=29 και ‘επαναφέρουµε’ το 29 σε 

δεκαδικό 0,29 (Caney & Watson, 2003). Αντίστοιχη µέθοδος χρησιµοποιείται και 

στον πολλαπλασιασµό και τη διαίρεση δεκαδικών, π.χ. 3:0,5 πολλαπλασιάζω το 

διαιρέτη και το διαιρετέο µε το 10 και µετατρέπεται η διαίρεση σε 30:5 που κάνει 6 

(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; Watson, Beswick, & Brown, 2012). Για την ίδια πράξη 

έχουν παρατηρηθεί και άλλες στρατηγικές, οι λεγόµενες επαναλαµβανόµενες 

προσθέσεις ή αφαιρέσεις. Πιο συγκεκριµένα, στη διαίρεση 3:0,5 το αποτέλεσµα είναι 

6, γιατί, αν προσθέσω 6 φορές το 0,5 µου δίνει 3 δηλαδή 

0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=3. Αντί για επαναλαµβανόµενες προσθέσεις µπορεί να 

έχουµε επαναλαµβανόµενες αφαιρέσεις, δηλαδή 3-0,5=2,5, 2,5-0,5=2, 2-0,5=1,5, 1,5-

0,5=1, 1-0,5=1, 1-0,5=0,5, 0,5-0,5=0 άρα 3:0,5=6. 

 Η χρήση σηµείου αναφοράς χρησιµοποιείται στρατηγική µε αίσθηση του 

αριθµού για την πραγµατοποίηση πράξεων µε δεκαδικούς. Για την πράξη 20:0,5 

έχουµε σηµείο αναφοράς ότι 20:1 µας κάνει 20, άρα 20: 0,5 µας κάνει 40, αφού το 

0,5 είναι το µισό του 1 (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014). 

 Οι παραπάνω στρατηγικές στους δεκαδικούς που στηρίζονται στην αίσθηση 

του αριθµού (number-sense strategies) υπάρχουν και στον πίνακα 5 στο παράρτηµα 

ΙΙ. 

 Η εφαρµογή κανόνων εκτέλεσης πράξεων νοερά θεωρείται στρατηγική 

βασισµένη σε κανόνες (rule-based strategies). Τέτοιου είδους στρατηγικές 

καταγράφονται και στις πράξεις µε δεκαδικούς, όπως υπήρχαν και στα κλάσµατα. 

Στις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις γίνεται νοερά η πράξη κατακόρυφα, όπως στους 

γραπτούς αλγορίθµους (6,2+1,9=8,1 κατακόρυφη πρόσθεση), σε πολλαπλασιασµούς 

ή διαιρέσεις δεκαδικών µε ακέραιους που είναι πολλαπλάσια του 10 

πραγµατοποιείται µετακίνηση της υποδιαστολής προς τα δεξιά ή τα αριστερά, 

ανάλογα αν υπάρχει η πράξη του πολλαπλασιασµού ή της διαίρεσης, τόσες θέσεις 

όσα και τα µηδενικά του αριθµού που είναι πολλαπλάσιο του 10 (Caney & Watson, 

2003). Αντίστοιχη στρατηγική συναντάται και στον πολλαπλασιασµό δεκαδικών µε 

δεκαδικό, για παράδειγµα στην πράξη 0,3 𝑥 0,3 γίνεται τοποθέτηση των δεκαδικών 

σε κάθετη διάταξη και πραγµατοποιείται πολλαπλασιασµός (3 επί 3 εννιά και έχω 

δυο δεκαδικά ψηφία άρα 0,09) (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014). Η χρήση µνηµονικών 

κανόνων συναντάται στη διαίρεση δεκαδικών µε διαιρέτες κυρίως αριθµούς, όπως το 
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0,5 και το 0,25, όπου γίνεται αυτοµατοποιηµένα ο διπλασιασµός και ο 

τετραπλασιασµός του διαιρετέου αντίστοιχα (3÷0,5=6, γιατί το 3 διπλασιάζεται 

χρησιµοποιώντας κανόνα διαίρεσης µε το 0,5) (Watson et al., 2012). 

 Οι παραπάνω στρατηγικές στους δεκαδικούς που βασίζονται στη χρήση 

κανόνων (rule-based strategies) υπάρχουν και στον πίνακα 6 στο παράρτηµα ΙΙ. 

1.7.3 Στρατηγικές νοερών υπολογισµών στα ποσοστά 

 Ακόµα στις πράξεις µε ποσοστά παρατηρούµε στρατηγικές µε αίσθηση του 

αριθµού (number-sense strategies) και στρατηγικές που βασίζονται σε κανόνες (rule-

based strategies). Όπως στις πράξεις µε κλάσµατα και στις πράξεις µε δεκαδικούς, το 

πέρασµα από µια µορφή του ρητού σε άλλη, δηλαδή η αλλαγή αναπαράστασης του 

αριθµού από ποσοστό σε κλάσµα ή δεκαδικό, είναι µια στρατηγική µε αίσθηση του 

αριθµού που συναντάται συχνά. Για παράδειγµα, στην εύρεση του αποτελέσµατος 

της πράξης 25% του 80, µετατρέπεται το ποσοστό 25% σε ισοδύναµο κλάσµα !
!
 και 

εκτελείται η πράξη, οπότε το !
!
 του 80 είναι 20 ή µετατρέπεται το 25% σε 0,25 και 

µετά γίνεται η αντίστοιχη πράξη (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; Caney & Watson, 

2003; R. Reys et al., 1995; Lembke & Reys, 1994). Για την ίδια πράξη µπορεί να δει 

κάποιος το 25% του 80 ως 80 δια 4 καταλήγοντας στο ίδιο αποτέλεσµα (Callingham 

& Watson, 2004). 

 Η γνώση και χρήση µιας σταθεράς αναλογίας είναι µια άλλη στρατηγική µε 

αίσθηση του αριθµού. Για παράδειγµα, για τον υπολογισµό του 21% του 400 γίνεται 

χρήση του ότι το 21% του 100 είναι 21, όποτε στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται το 

αποτέλεσµα επί τέσσερα για να οδηγηθούµε στο ότι το 21% του 400 είναι 84 

(Lembke & Reys, 1994).  

 Η χρήση γνωστών αποτελεσµάτων συναντάται ως στρατηγική και στα 

ποσοστά, όπως παρατηρήθηκε και στα κλάσµατα και στους δεκαδικούς. Για την 

πράξη 10% του 45 γίνεται χρήση των γνωστών από την εµπειρία αποτελεσµάτων, ότι 

το 10% του 40 είναι 4 και το 10% του 50 είναι 5, άρα προκύπτει το συµπέρασµα ότι 

το 10% του 45 είναι το ενδιάµεσο του 4 και του 5, δηλαδή το 4,5 (Caney & Watson, 

2003). 

 Στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού είναι και η µέθοδος των 

επαναλαµβανόµενων πράξεων είτε διπλασιασµοί είτε υποδιπλασιασµοί. Στην πράξη 

25% του 80 εφαρµόστηκε µια επαναλαµβανόµενη στρατηγική µείωσης κατά το 
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ήµισυ, χωρίζοντας το 80 στη µέση και ξανά στη µέση και καταλήγοντας στο 

αποτέλεσµα που είναι 20 (Caney & Watson, 2003). 

 Πολλές φορές γίνεται προσπάθεια αναγωγής στη µονάδα ή χρήση του 10% ως 

σηµείο αναφοράς. Για την πράξη 90% του 40 γίνεται αναγωγή στη µονάδα, ότι το 1% 

του 40 είναι 40:100=0,4 όποτε 90 ∙ 0,4 = 36 (Lemonidis & Kaiafa, 2014), ενώ µπορεί 

να γίνει και χρήση του 10% ως σηµείου αναφοράς, το 10% του 40 είναι 4 άρα 9 ∙ 4 = 

36 (Caney & Watson, 2003) ή αφαιρώντας το 4 από το 40 βασιζόµενοι ότι το 90% 

είναι 100%-10% (Caney & Watson, 2003; Carvalho & da Ponte, 2015). 

 Η χρήση κοινών ορίων αναφοράς για τη δηµιουργία ορίων ή αρχικών τιµών 

θεωρείται στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού. Για παράδειγµα, στην πράξη 25% 

του 48, ξεκινάµε από το 100% του 48, που είναι 48 και στη συνέχεια πηγαίνουµε στο 

50% του 48 που είναι το µισό του 48 άρα 24, και καταλήγουµε στο 25% του 48 που 

είναι το µισό του 24 άρα 12 (Lembke & Reys, 1994).  

 Μια τελευταία στρατηγική, η οποία είναι πολύ συχνή και στις πράξεις µε τις 

υπόλοιπες αναπαραστάσεις του ρητού αριθµού, είναι η ανάλυση και σύνθεση του 

αριθµού. Στα ποσοστά πραγµατοποιείται µια ανάλυση σε σχέση µε την αξία θέσης 

των αριθµών και στη συνέχεια η εύρεση των επιµέρους ποσοστών των αριθµών 

αυτών και τέλος το άθροισµα των αποτελεσµάτων. Ένα παράδειγµα είναι η εύρεση 

του αποτελέσµατος της πράξης 10% του 45, διασπώντας το 45 σε 40 και 5 σε σχέση 

µε την αξία θέσης των ψηφίων, βρίσκοντας ότι το 10% του 40 είναι 4 και το 10% του 

5 είναι 0,5 και καταλήγοντας στο ότι το 10% του 45 είναι 4+0,5 =4,5 (Caney & 

Watson, 2003). 

 Οι παραπάνω στρατηγικές στα ποσοστά που στηρίζονται στην αίσθηση του 

αριθµού (number-sense strategies) υπάρχουν και στον πίνακα 7 στο παράρτηµα ΙΙ. 

 Στρατηγικές που βασίζονται σε κανόνες (rule-based strategies) είναι η 

εφαρµογή κανόνων που πολλές φορές είναι µνηµονικοί, όπως του κανόνα της 

µετακίνησης της υποδιαστολής κατά µια θέση δεξιά στην εύρεση του 10% του 45 

(Caney & Watson, 2003). Μια άλλη στρατηγική τις ίδιας κατηγορίας είναι η χρήση 

της απλής µεθόδου των τριών. Για παράδειγµα για την εύρεση του 25% του 80 

χρησιµοποιείται η απλή µέθοδος των τριών, δηλαδή στα 100 είναι 25, στα 80 είναι x 

(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014). Τέλος συναντάται η νοερή χρήση του γραπτού 

αλγορίθµου, για παράδειγµα το 90% του 40 είναι !"
!""

 ∙ 40 = !"##
!""

 = 36 (Lemonidis & 

Kaiafa, 2014). 



 

 

	
Κεφάλαιο	1	

	
	 	

48 

 Οι παραπάνω στρατηγικές στα ποσοστά που βασίζονται στη χρήση κανόνων 

(rule-based strategies) υπάρχουν και στον πίνακα 8 στο παράρτηµα ΙΙ. 

 Ευελιξία στη χρήση στρατηγικών στους νοερούς υπολογισµούς 1.8

 Η λέξη ευελιξία στην ελληνική γλώσσα είναι η ικανότητα να ελίσσεσαι, η 

ικανότητα να κάνεις αµέσως τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να ανταποκρίνεσαι 

συνεχώς σε µεταβαλλόµενες ανάγκες (“Βικιλεξικό,” n.d.). Στα µαθηµατικά ως 

ευελιξία θεωρείται η ικανότητα να αλλάζεις (τροποποιείς) την προσέγγισή σου σε 

κάποιο πρόβληµα, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες περιστάσεις (Star & Seifert, 2006) και 

πιο συγκεκριµένα για τους νοερούς υπολογισµούς θεωρείται η ορθολογική επιλογή 

του ατόµου µεταξύ διαφόρων στρατηγικών µε βάση τα χαρακτηριστικά του 

προβλήµατος που αντιµετωπίζει (Λυγούρας, 2012; Heirdsfield, 2001; Threlfall, 

2002). Η διαθεσιµότητα µιας ποικιλίας στρατηγικών µπορεί να θεωρηθεί ένα 

σηµαντικό σκαλοπάτι προς την κατεύθυνση της ευελιξίας (Verschaffel, Torbeyns, De 

Smedt, Luwel, & Van Dooren, 2007) καθώς και η χρήση τους για την επίλυση 

νοερών µαθηµατικών ασκήσεων (Λεµονίδης & Λυγούρας, 2008). Όµως, πολλοί 

µελετητές εξέφρασαν την άποψη ότι η γνώση πολλών στρατηγικών είναι σίγουρα 

απαραίτητη, αλλά δεν εξασφαλίζει ότι το άτοµο θα είναι ευέλικτο (Verschaffel et al., 

2007). Γι’ αυτό στον όρο ευελιξία (flexibility) προστέθηκε και ο όρος 

προσαρµοστικότητα (adaptivity) και πλέον θεωρούνται συνώνυµοι στα µαθηµατικά. 

Προσαρµοστικότητα είναι η ικανότητα του ατόµου να χρησιµοποιεί την πιο 

κατάλληλη στρατηγική που γνωρίζει , µε γνώµονα τη γρήγορη και σωστή απάντηση 

(Λεµονίδης, 2013, σελ. 57). 

 Εκτός από τη γνώση πολλών διαδικασιών και τη χρήση της πιο κατάλληλης 

από αυτές για τη λύση προβλήµατος, ένας ευέλικτος λύτης έχει επίσης την ικανότητα 

να εφευρίσκει νέες διαδικασίες για να λύσει άγνωστα προβλήµατα ή για να 

αναζητήσει τη βέλτιστη λύση για τα γνωστά προβλήµατα. (Star & Seifert, 2006). 

Έχει βρεθεί ότι αυτοί που εφευρίσκουν τις δικές τους διαδικασίες είναι πιο ευέλικτοι 

λύτες και έχουν µεγαλύτερη εννοιολογική κατανόηση (Blöte, Van der Burg, & Klein, 

2001; Carpenter, Franke, Jacobs, Fennema, & Empson, 1998; Carroll, 1999). Επίσης 

ευέλικτος νοερός υπολογισµός µπορεί να θεωρηθεί µια ατοµική και προσωπική 

αντίδραση που βασίζεται στην αλληλεπίδραση της παρατήρησης του προβλήµατος 

και της γνώσης (Threlfall, 2002). 
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 Οι Verschaffel, Torbeyn, De Smedt, Luwel, και Van Dooren (2007) πρότειναν 

για τον όρο ευελιξία, που θεωρούν ταυτόσηµο µε τον όρο προσαρµοστικότητα, τον 

παρακάτω ορισµό: 

«Με τον όρο προσαρµοστική επιλογή µιας στρατηγικής εννοούµε τη 

συνειδητή ή ασυνείδητη επιλογή και χρήση της πλέον κατάλληλης 

στρατηγικής λύσης σε µια δεδοµένη µαθηµατική κατάσταση ή 

πρόβληµα, για ένα δεδοµένο άτοµο, σε ένα δεδοµένο κοινωνικό και 

πολιτισµικό πλαίσιο» (σελ.19, µετάφραση από τον Λεµονίδης (2013)) 

 Οι Lieven Verschaffel, Luwel, Torbeyns, και Van Dooren (2009) πρόσθεσαν 

ακόµα τρία είδη µεταβλητών, που επηρεάζουν την ευελιξία/προσαρµοστικότητα, τα 

οποία είναι τα εξής: µεταβλητές της κατάστασης (task variables) που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά του προβλήµατος, µεταβλητές του υποκειµένου (subject variables) 

που αφορούν την ταχύτητα και την αποτελεσµατικότητα και µεταβλητές του 

πλαισίου (context variables) που αφορούν το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. 

 Αν θέλαµε, συνοψίζοντας, να καταγράψουµε κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει ένας ευέλικτος λύτης στους νοερούς υπολογισµούς θα παραθέταµε 

τα παρακάτω: 

1. Να έχει γνώσεις πολλαπλών διαδικασιών/στρατηγικών για τη λύση 

προβληµάτων και ασκήσεων (Λεµονίδης & Λυγούρας, 2008; Λυγούρας, 

2012; Heirdsfield, 2001; Star & Seifert, 2006; Verschaffel et al., 2007). 

2. Να µη βασίζεται σε ένα µικρό σύνολο διαδικασιών (Star & Seifert, 2006) 

αλλά να µπορεί να χρησιµοποιεί όλες τις δυνατές στρατηγικές µε ευχέρεια. 

3. Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής ανάµεσα στο πλήθος των 

στρατηγικών που γνωρίζει για τη λύση συγκεκριµένων προβληµάτων µε 

σκοπό την αύξηση της υπολογιστικής αποτελεσµατικότητας αλλά και της 

ταχύτητας επίλυσης του προβλήµατος (Λεµονίδης & Λυγούρας, 2008; 

Λυγούρας, 2012; Heirdsfield, 2001; Star & Seifert, 2006; Threlfall, 2002; 

Verschaffel et al., 2009). 

4. Η ικανότητα του ατόµου να κινείται µεταξύ στρατηγικών και να τις 

εναλλάσσει (Λεµονίδης, 2013; Λεµονίδης & Λυγούρας, 2008). 

5. Να έχει την ικανότητα να εφευρίσκει ή να καινοτοµεί δηµιουργώντας νέες 

διαδικασίες (Λεµονίδης & Λυγούρας, 2008; Star & Seifert, 2006). 
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 Οι Λεµονίδης και Λυγούρας (2008) εκφράζουν την άποψη ότι ευελιξία και 

επίδοση έχουν άµεση συσχέτιση, µε τους ευέλικτους µαθητές να είναι πιο 

αποτελεσµατικοί. Έχει παρατηρηθεί ότι το εύρος των στρατηγικών των µαθητών 

είναι πολύ µικρό, µε την πιο δηµοφιλή στρατηγική σε µαθητές και των δυο βαθµίδων, 

να είναι η νοερή χρήση κανόνων και διαδικασιών, µε ελάχιστους µαθητές να µπορούν 

να σκεφτούν εναλλακτικές στρατηγικές για την επίλυση των ασκήσεων που τους 

δόθηκαν (R. Reys et al., 1995), πόσο µάλλον να δηµιουργήσουν οι ίδιοι στρατηγικές 

που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την εννοιολογική κατανόηση των αριθµών και των 

µαθηµατικών ιδιοτήτων και των σχέσεων (Mclntosh et al., 1997).  

 Διαφορετικότητα της αναπαράστασης των ρητών και ευελιξία 1.9

 Οι ρητοί αριθµοί είναι µια έννοια που οι µαθητές, τόσο της πρωτοβάθµιας όσο 

και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατανοούν δύσκολα (Γαγάτσης, Ιωάννου, 

Σιηµητρά-Κωνσταντίνου, & Χριστοδουλίδου, 2006; Depaepe et al., 2015). Οι 

δυσκολίες αυτές οφείλονται τόσο στη φύση των ρητών µε τις πολλές 

αναπαραστάσεις, όσο και στον τρόπο διδασκαλίας τους. Οι ρητοί επιδέχονται πέντε 

ερµηνείες: µέρος-όλου, πηλίκο, µέτρο, λόγος και τελεστής (Kieren, 1980), οι οποίες 

δεν είναι µαθηµατικά ανεξάρτητες αλλά ισόµορφες (µε εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις 

λόγων). Κάθε ερµηνεία αποτελεί µια διαφορετική άποψη για τους ρητούς, και όλες 

µαζί συνθέτουν την έννοια του ρητού αριθµού, και πρέπει να αναπτύσσονται 

παράλληλα. Η πολυπλοκότητα της έννοιας και το πέρασµα από τη µια µορφή 

αναπαράστασης στην άλλη, καθώς και ο συµβολισµός τους δυσκολεύουν τους 

µαθητές στην κατανόησή της.  

 Από τις αρχές του 20ου αιώνα ο De Morgan (1910) είχε εκφράσει την άποψη 

ότι τα κλάσµατα και οι πράξεις µε αυτά παρουσιάζουν εξαιρετικές δυσκολίες, άποψη 

που επικρατεί και στις µέρες µας, έναν αιώνα µετά (Hasemann, 1981). Καταρχήν η 

γνώση των ακέραιων αποτελεί επιστηµολογικό εµπόδιο για την κατανόηση των 

κλασµάτων και των ρητών αριθµών γενικότερα, (Γαγάτσης et al., 2006; Lamon, 

2005; Ni & Zhou, 2005) µε τους µαθητές να έχουν την τάση να γενικεύουν τη γνώση 

των ακέραιων στα κλάσµατα (Mack, 1995; Van de Walle, Karp, & Bay-williams, 

2013). Οι Vamvakoussi και Vosniadou (2012, 2010) εξέφρασαν την άποψη ότι η 

ανάπτυξη της έννοιας του ρητού αριθµού δεν µπορεί να θεωρηθεί ως περίπτωση 

εµπλουτισµού µιας προϋπάρχουσας γνώσης, αλλά αντίθετα θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
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περίπτωση εννοιολογικής αλλαγής, δηλαδή ως µια περίπτωση που η νέα γνώση (η 

έννοια του ρητού) έρχεται σε σύγκρουση µε την προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών, 

δηλαδή την έννοια του φυσικού αριθµού.  

  Για τους µαθητές τα κλάσµατα είναι µια πολύ δύσκολη έννοια, που 

αδυνατούν πολλές φορές να κατανοήσουν (Fazio & Siegler, 2010; C.-Y. Lin, Becker, 

Byun, Yang, & Huang, 2013). Ο ασυνήθιστος τρόπος γραφής τους µε έναν αριθµό 

«πάνω» και έναν αριθµό «κάτω» και µια «γραµµή» στη µέση, που είναι µια σύµβαση, 

µια αυθαίρετη συµφωνία για το πώς να παρουσιάζουµε τα κλάσµατα, (Van de Walle 

et al., 2013) δεν τους βοηθάει να αντιληφθούν ότι το κλάσµα είναι ένας αριθµός, 

αλλά τον αντιµετωπίζουν ως δυο διαφορετικούς αριθµούς (αριθµητή - παρονοµαστή) 

που δεν σχετίζονται µεταξύ τους (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2005; Lamon, 2005; 

P. W. Thomson & Saldanha, 2003). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι µαθητές 

στερούνται εννοιολογικής κατανόησης των ρητών (Behr, Wachsmuth, Post, & Lesh, 

1984). Η γραπτή µορφή των κλασµάτων είναι συγκριτικά περίπλοκη και 

χρησιµοποιούνται πολύ λιγότερο στην καθηµερινή ζωή σε σχέση µε τους φυσικούς 

(Hasemann, 1981).  

 Η πραγµατοποίηση των πράξεων µε κλάσµατα διαφέρει από τις αντίστοιχες 

πράξεις µε φυσικούς. Οι κανόνες του πολλαπλασιασµού κλασµάτων είναι εύκολα 

αποδεκτοί, ενώ αντίθετα οι κανόνες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης δεν είναι και οι 

πιο εύχρηστοι και σαφώς είναι πιο περίπλοκοι από τους αντίστοιχους κανόνες 

πρόσθεσης και αφαίρεσης των φυσικών (Hasemann, 1981; Lamon, 2005). 

Παρατηρείται µια γρήγορη µετάβαση στην επεξεργασία συµβόλων, χωρίς πρώτα οι 

µαθητές να έχουν εννοιολογική κατανόηση και χωρίς να έχουν εµπεδώσει το εύρος 

των σχέσεων που αναπαρίστανται. Οι µαθητές διδάσκονται τους αλγόριθµους όταν 

ακόµα είναι πέρα από τις γνωστικές ικανότητές τους, χωρίς να έχουν το χρόνο να 

αναπτυχθεί η έννοια των κλασµάτων, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να εγκαταλείψουν 

τη δική τους σκέψη και να οδηγηθούν σε αποµνηµόνευση και χρήση αλγορίθµων και 

στρατηγικών βασισµένων σε κανόνες χωρίς καµία απολύτως κατανόηση (Brown & 

Quinn, 2006; Carvalho & da Ponte, 2012, 2013). Πολλοί µαθητές προσπαθούν να 

χρησιµοποιήσουν προηγούµενους αποµνηµονευµένους αλγορίθµους από τις 

προηγούµενες µαθηµατικές εµπειρίες εικάζοντας πολλές φορές τον τρόπο 

προσέγγισης της λύσης (Brown & Quinn, 2006). Ο Hasemann (1981) σε έρευνά του 

παρατήρησε ότι οι περισσότεροι µαθητές (12-15 ετών) ήταν ικανοί να θυµηθούν 
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κανόνες, αλγορίθµους και διαδικασίες για να πραγµατοποιήσουν πράξεις µε 

κλάσµατα χωρίς να γνωρίζουν αν οι κανόνες µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν. Είχαν 

µια διαδικαστική/εργαλειακή κατανόηση (instrumental) και όχι εννοιολογική 

(relational). Οι γνώσεις που µαθαίνουν οι µαθητές είναι µηχανικές, µένουν ασύνδετες 

µε την έννοια χωρίς να µπορούν να αιτιολογούν το γιατί τις εφαρµόζουν (Γαγάτσης et 

al., 2006). 

 Η αδυναµία κατανόησης της έννοιας του κλάσµατος έχει άµεση επίπτωση και 

στις δυσκολίες που συναντούν οι µαθητές στην κατανόηση και εκτέλεση πράξεων µε 

δεκαδικούς και ποσοστά (Van de Walle et al., 2013). Οι πράξεις µε τους δεκαδικούς 

φαίνεται να είναι πιο εύκολες σε σχέση µε τα κλάσµατα δεδοµένου ότι 

ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και στους ακεραίους. (R. Reys et al., 

2014). 

 Οι Lembke και Reys (1994) καθώς και οι Parker και Leinhardt (1995) 

εξέφρασαν την άποψη ότι τα ποσοστά είναι δύσκολα να κατανοηθούν από τους 

µαθητές αλλά και από ενηλίκους. Οι πολλές διαστάσεις της έννοιας (ισοδυναµία µε 

κλάσµατα και δεκαδικούς) και το γεγονός ότι είναι «µια εναλλακτική γλώσσα που 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει αναλογικές σχέσεις, µια γλώσσα που είναι 

µοναδική, περιεκτική και παρέχει ένα προνοµιακό σύστηµα σηµειογραφίας» (Parker 

& Leinhardt, 1995, σελ. 445) δυσκολεύουν τους µαθητές. Το ποσοστό είναι απλά 

ένας νέος συµβολισµός για τα εκατοστά, µια νέα τυποποιηµένη αναλογία µε 

παρονοµαστή το 100 και όχι ένα νέο µαθηµατικό αντικείµενο (Lamon, 2005; R. Reys 

et al., 2014). 

 Η πιο συχνή παρανόηση των περισσοτέρων µαθητών στους ρητούς αριθµούς 

είναι ότι θεωρούν πως δεν υπάρχει καµία σύνδεση µε τα κλάσµατα, τους δεκαδικούς 

και τα ποσοστά, (Jigyel & Afamasaga-Fuata’i, 2007; Pagni, 2004; Sweeney & Quinn, 

2000) ενώ εκείνοι που γνωρίζουν τη σύνδεση τους φαίνεται να µην κάνουν χρήση της 

µετατροπής από τη µια αναπαράσταση σε άλλη µε αυτοπεποίθηση (Gay & Aichele, 

1997). Οι µαθητές αντιλαµβάνονται τα κλάσµατα και τους δεκαδικούς ως αριθµούς 

διαφορετικών συνόλων και όχι ως διαφορετικές αναπαραστάσεις του ίδιου συνόλου 

αριθµών (Pagni, 2004). Οι Γαγάτσης, Ιωάννου, Σιηµητρά-Κωνσταντίνου και 

Χριστοδουλίδου (2006) υποστηρίζουν ότι δεν επιχειρείται κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας να γίνει µια συνειδητοποιηµένη συσχέτιση των κλασµάτων µε τους 

ρητούς. Η µη σύνδεση µεταξύ των αναπαραστάσεων των ρητών οδηγεί σε χαµηλές 
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επιδόσεις ως προς την ευελιξία στην επιλογή στρατηγικών στους νοερούς 

υπολογισµούς (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; Carvalho & da Ponte, 2013). 

 Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι πολλοί µαθητές και των δυο πρώτων βαθµίδων 

της εκπαίδευσης, αλλά και ενήλικες αδυνατούν να κατανοήσουν τόσο τα κλάσµατα 

όσο και τους δεκαδικούς και τα ποσοστά (Mclntosh, 2002). Η ικανότητα 

αναγνώρισης, χειρισµού και εναλλαγής µεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων 

των ρητών αριθµών είναι απαραίτητο συστατικό για τη βαθιά εννοιολογική 

κατανόηση της έννοιας (Γαγάτσης et al., 2006), η οποία οδηγεί και στη δυνατότητα 

να κινείται µε ευελιξία στην επιλογή της πιο κατάλληλης στρατηγικής για την 

πραγµατοποίηση πράξεων. 
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  Κεφάλαιο 2

Στόχοι - Μεθοδολογία 

  Ερευνητικά ερωτήµατα  2.1

 Οι νοεροί υπολογισµοί αποτελούν το βασικό πεδίο της παρούσας έρευνας . 

Ειδικότερα θα εστιάσουµε στους νοερούς υπολογισµούς σε πράξεις µε κλάσµατα, 

δεκαδικούς και ποσοστά από µαθητές Β΄ Γυµνασίου. 

 Συγκεκριµένα τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι: 

• Το είδος της συµβολικής αναπαράστασης των ρητών αριθµών (κλάσµατα, 

δεκαδικοί, ποσοστά) επηρεάζει το είδος της στρατηγικής (στρατηγική µε 

αίσθηση του αριθµού - στρατηγική βασισµένη σε κανόνες) που 

χρησιµοποιούν οι µαθητές Β΄ Γυµνασίου κατά την εκτέλεση νοερών 

πράξεων; 

• Οι µαθητές Β΄ Γυµνασίου είναι ευέλικτοι στην εναλλαγή µεταξύ των 

διαφορετικών συµβολικών αναπαραστάσεων των ρητών αριθµών 

(κλάσµατα, δεκαδικοί, ποσοστά) κατά την εκτέλεση νοερών πράξεων; 

• Υπάρχει συσχέτιση του χρόνου αντίδρασης των µαθητών µε το είδος της 

στρατηγικής (στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού - στρατηγική βασισµένη 

σε κανόνες) που χρησιµοποιούν οι µαθητές Β΄ Γυµνασίου κατά την 

εκτέλεση νοερών υπολογισµών µε ρητούς αριθµούς (κλάσµατα, δεκαδικοί, 

ποσοστά); 

• Υπάρχει συσχέτιση της σχολικής επίδοσης των µαθητών Β΄ Γυµνασίου στο 

µάθηµα των µαθηµατικών µε το είδος στρατηγικής (στρατηγική µε 

αίσθηση του αριθµού - στρατηγική βασισµένη σε κανόνες) που 

ακολουθούν κατά την εκτέλεση νοερών υπολογισµών µε ρητούς αριθµούς 

(κλάσµατα, δεκαδικοί, ποσοστά); 

• Υπάρχει συσχέτιση της σχολικής επίδοσης των µαθητών Β΄ Γυµνασίου στο 

µάθηµα των µαθηµατικών µε την ευελιξία τους κατά την εκτέλεση νοερών 

υπολογισµών µε ρητούς αριθµούς (κλάσµατα, δεκαδικοί, ποσοστά); 
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  Το δείγµα της έρευνας  2.2

 Το δείγµα της έρευνας αποτελούν 62 µαθητές της Β΄ τάξης Γυµνασίου από 

ένα δηµόσιο σχολείο που ανήκει στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, στο οποίο ο ερευνητής διδάσκει κατέχοντας οργανική θέση.  

 Πιο συγκεκριµένα ζητήθηκε από όλους τους µαθητές που φοιτούσαν στη Β΄ 

Γυµνασίου του προαναφερθέντος σχολείου να συµµετάσχουν στην έρευνα από τους 

οποίους τελικά συµµετείχαν 62 µαθητές, προερχόµενοι και από τα τρία τµήµατα που 

υπάρχουν στο σχολείο, 32 αγόρια (51,6%) και 30 κορίτσια (48,4%). 

 Η συµµετοχή των µαθητών στην έρευνα ήταν καθαρά εθελοντική και έγινε 

µετά από ενυπόγραφη έγκριση/συγκατάθεση του κηδεµόνα του µαθητών (Έντυπο 

συγκατάθεσης, σελίδα 177), στον οποίο είχε σταλεί ενηµερωτικό έντυπο για το 

σκοπό, το θέµα και τον τρόπο της έρευνας (Ενηµερωτικό έντυπο, σελίδα 175). Ο 

κηδεµόνας είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί τη συµµετοχή του παιδιού του ή να 

αποσύρει τη συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγµή. Για τη διασφάλιση της 

ανωνυµίας των µαθητών χρησιµοποιήθηκε κωδικός αριθµός αντί των πραγµατικών 

ονοµάτων τους,.  

 Έγινε σαφές και στους συµµετέχοντες, αλλά και στους κηδεµόνες τους, ότι οι 

απαντήσεις των µαθητών δε θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της σχολικής 

τους επίδοσης και ότι σε καµία περίπτωση το υλικό δε θα διατεθεί για άλλους 

σκοπούς, πλην αυτών της συγκεκριµένης έρευνας, και τα πλήρη ονόµατα των παιδιών 

θα παραµείνουν απόρρητα σε κάθε περίπτωση. Καταβλήθηκε µεγάλη προσπάθεια 

από τον ερευνητή να εξαλείψει τυχόν άγχος των συµµετεχόντων ως προς το αν οι 

απαντήσεις τους θα επηρεάσουν την αξιολόγησή τους στο µάθηµα των µαθηµατικών 

τους, καθώς ήµουν και ο διδάσκων τους στο συγκεκριµένο µάθηµα. Ένας µικρός 

αριθµός µαθητών (περίπου 10%) δε συµµετείχε στην έρευνα µε διάφορες προφάσεις. 

Κάποιοι προέβαλλαν σαν δικαιολογία ότι δεν είναι καλοί στα µαθηµατικά, κάποιοι 

ότι δε θέλουν να γίνουν «ρεζίλι» µε τις απαντήσεις που θα έδιναν, άλλοι ότι δεν 

µπορούνε να κάνουν πράξεις µε το µυαλό, ενώ µερικοί απλά δεν ήθελαν να 

συµµετέχουν εφόσον είχαν αυτή την επιλογή, αφού η όλη διαδικασία ήταν καθαρά 

εθελοντική.  

 Οι µαθητές που φοιτούν σήµερα, το έτος 2016, στη Β΄ Γυµνασίου είχαν 

εισαχθεί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (στην Α΄ Δηµοτικού ) το 2009 έχοντας τα 
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βιβλία που παρουσιάστηκαν το 2006 και είχαν βασιστεί στο πρόγραµµα σπουδών του 

2003. Έχουν δηλαδή ακολουθήσει το πρόγραµµα σπουδών και έχουν χρησιµοποιήσει 

τα διδακτικά βιβλία που εισήγαγαν τους νοερούς υπολογισµούς στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η επιλογή να ερευνήσουµε µαθητές της Β΄ Γυµνασίου έγινε µε γνώµονα 

ότι έχουν διδαχθεί στο Δηµοτικό τόσο τις έννοιες όσο και τις διαδικασίες των 

κλασµάτων, των δεκαδικών και των ποσοστών.  

 Θέλαµε να δούµε αν αυτοί οι µαθητές, που έχουν διδαχθεί αναλυτικά τις 

έννοιες των κλασµάτων, των δεκαδικών και των ποσοστών, στο Δηµοτικό αλλά και 

στην Α΄ Γυµνασίου, αφού και οι νοεροί υπολογισµοί ήταν στο πρόγραµµα σπουδών 

που ακολούθησαν και υπήρχαν ασκήσεις στο σχολικά τους εγχειρίδια, για να 

υλοποιήσουν πράξεις νοερά, είναι σε θέση να κάνουν νοερούς υπολογισµούς 

διαχωρίζοντάς τους σε δυο κατηγορίες, νοεροί υπολογισµοί µε αίσθηση του αριθµού 

(number sense) και νοεροί υπολογισµοί που βασίζονται σε κανόνα (rule-based). 

Επίσης η επιλογή µαθητών Γυµνασίου έγινε διότι δεν έχει εξεταστεί στο παρελθόν 

αυτός ο πληθυσµός στην Ελλάδα. Είχαν γίνει παρόµοιες έρευνες στην Ελλάδα σε 

µαθητές Δηµοτικού (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; Lemonidis & Kaiafa, 2014) αλλά 

και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (Lemonidis, Tsakiridou, & Meliopoulou, 2017). 

Στο εξωτερικό έχουν γίνει αντίστοιχες έρευνες σε µαθητές Γυµνασίου (Callingham & 

Mclntosh, 2001, 2002; Callingham & Watson, 2004; Caney & Watson, 2003; 

Carvalho & da Ponte, 2013; Mclntosh, 2002; Mclntosh et al., 1995; R. Reys et al., 

1995; Watson et al., 2004), από τις οποίες θα µπορούσαµε να αντλήσουµε δεδοµένα 

για τυχόν σύγκριση των επιδόσεων και των συµπεριφορών ως προς τις στρατηγικές 

που χρησιµοποιούν σε νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα, δεκαδικούς και ποσοστά, 

των µαθητών που φοιτούν στα Ελληνικά σχολεία µε τους µαθητές του εξωτερικού 

αντίστοιχης ηλικίας που συµµετείχαν στις αντίστοιχες έρευνες σε διάφορα µέρη του 

κόσµου. 

 Πρωτόκολλο παρατήρησης της έρευνας 2.3

 Για τη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο παρατήρησης 

που αποτελούνταν από 12 ερωτήσεις/ασκήσεις πράξεων µε κλάσµατα, δεκαδικούς 

και ποσοστά. Υπήρχαν 4 ασκήσεις µε κλάσµατα, από µια άσκηση για τις τέσσερις 

βασικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση), 4 ασκήσεις 

µε δεκαδικούς, επίσης από µια άσκηση για τις τέσσερις βασικές πράξεις (πρόσθεση, 
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αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση), και 4 ασκήσεις µε ποσοστά. Πιο 

συγκεκριµένα περιείχε τις παρακάτω ερωτήσεις/ασκήσεις: 

Κλάσµατα Δεκαδικοί Ποσοστά 

Κ1 1 - !
!
 = Δ1 1 – 0,25 = Π1 25% του 80 

Κ2 !
!
 + !

!
 = Δ2 0,5 + 0,75 = Π2 75% του 200 

Κ3 !
!"

 ∙ 45 = Δ3 0,1 ∙ 45 = Π3 10% του 45 

Κ4 !
!
 : !
!
 = Δ4 0,5 : 0,25 = Π4 50% του 24 

Πίνακας 2-1 Πρωτόκολλο παρατήρησης 

 Δόθηκαν «παράλληλες» ερωτήσεις στα κλάσµατα και στους δεκαδικούς σε 

κάθε βασική πράξη, δηλαδή ερωτήσεις µε τους ίδιους αριθµούς σε κάθε πράξη που 

παρουσιάζονται σε διαφορετικές αναπαραστάσεις. Η επιλογή να δοθούν οι ίδιοι 

αριθµοί σε κάθε πράξη κλασµάτων και δεκαδικών έγινε µε το σκεπτικό να µπορούν 

να συγκριθούν οι στρατηγικές που θα επέλεγαν οι µαθητές ανάλογα µε την 

αναπαράσταση των αριθµών, χωρίς να υπάρχει η παράµετρος της δυσκολίας του 

αριθµού, αν γινόταν η επιλογή να τεθούν ερωτήσεις µε διαφορετικούς αριθµούς. Στα 

ποσοστά χρησιµοποιήθηκε ο ένας από τους δυο αριθµούς που υπήρχαν στις πράξεις 

των κλασµάτων και των δεκαδικών, ώστε να υπάρχει µια «παραλληλία» µε τις 

αντίστοιχες πράξεις των κλασµάτων και των δεκαδικών. Δεν µπορούσε να γίνει στα 

ποσοστά αντιστοιχία ως προς τις τέσσερις βασικές πράξεις, γι’ αυτό και επιλέχθηκε 

να ερωτηθούν ασκήσεις εύρεσης µέρους ακεραίων.  

 Η επιλογή των συγκεκριµένων ασκήσεων έγινε λαµβάνοντας υπόψη τη 

βιβλιογραφία και τη χρησιµοποίηση αυτών σε άλλες έρευνες, ώστε να µπορεί να γίνει 

και κάποια σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτές. Στο παράρτηµα I (πίνακας 2 

σελίδα 143) παρουσιάζονται οι έρευνες από τις οποίες αντλήθηκαν οι ασκήσεις, µε 

την προσθήκη κάποιων από τον ίδιο τον ερευνητή ώστε να επιτευχθεί η ‘παραλληλία’ 

των ασκήσεων, που ήταν βασικό στοιχείο της έρευνας. 

 Πιο πολύπλοκοι αριθµοί, όπως µεικτά κλάσµατα, δεκαδικοί µε περισσότερα 

από δυο δεκαδικά ψηφία και ποσοστά που δε θα µπορούσαν να εκφραστούν ως 

ισοδύναµα κλάσµατα δεν συµπεριλήφθηκαν στο ερωτηµατολόγιο. Η αιτία, όπως 
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αναφέρουν και οι Callingham και Watson (2004), είναι ότι θεωρούνται εκτός του 

πλαισίου ασκήσεων που θα µπορούσαν να λυθούν νοερά. 

  Διεξαγωγή της έρευνας 2.4

 Η έρευνα διεξήχθη από τα µέσα Οκτωβρίου έως και τέλη Νοεµβρίου του 

2016, τους πρώτους µήνες του σχολικού έτους της Β΄ Γυµνασίου. Με την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς έγινε µια πιλοτική εφαρµογή σε δυο µαθητές για να εξασφαλιστεί 

ότι τα ερωτήµατα ήταν σαφή και κατάλληλα. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν από 

τον ίδιο τον ερευνητή ατοµικές προφορικές συνεντεύξεις σε όλους τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα. Κάθε µαθητής ρωτήθηκε µόνος του σε µια ήσυχη 

αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου σε ώρες εκτός του ωρολογίου προγράµµατος 

σπουδών, έχοντας στη διάθεσή του όσο χρόνο ήθελε. Στην αρχή κάθε συνέντευξης ο 

ερευνητής έδωσε στους συµµετέχοντες πληροφορίες για τον τρόπο που θα 

πραγµατοποιηθεί η συνέντευξη, τους κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσουν κατά τη 

διάρκειά της, εξασφαλίζοντας έτσι ένα σταθερό/τυπικό περιβάλλον εξέτασης για 

όλους του συµµετέχοντες (Callingham & Watson, 2004). Ειδικότερα δόθηκαν οι 

παρακάτω οδηγίες: 

1. Τονίστηκε για µια ακόµη φορά ότι η συµµετοχή τους στην έρευνα ήταν 

καθαρά εθελοντική και ότι το περιεχόµενό της δε θα ληφθεί υπόψη για την 

αξιολόγησή τους στο µάθηµα των µαθηµατικών, αλλά θα χρησιµοποιηθεί 

µόνο για την εξαγωγή συµπερασµάτων σε σχέση µε τους στόχους της 

έρευνας. 

2. Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να λύσουν νοερά, χωρίς τη χρήση γραπτών 

υπολογισµών, κάθε πρόβληµα/ερώτηση που τους δόθηκε και να εξηγήσουν 

διεξοδικά τον τρόπο σκέψης τους, και το πώς οδηγήθηκαν στην συγκεκριµένη 

απάντηση. 

3. Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να αναφέρουν όλες τις πιθανές 

στρατηγικές που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να σκεφτούν για τη λύση του 

προβλήµατος. 

4. Ενηµερώθηκαν ότι η χρήση χρονοµέτρου χειρός από τον ερευνητή ήταν για 

την καταγραφή του χρόνου της πρώτης απάντησης του κάθε ερωτήµατος για 

τις ανάγκες τις έρευνας. 
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5. Δόθηκε στους µαθητές ένα λευκό χαρτί Α4 το οποίο µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν, αν το επιθυµούσαν, για «σύντοµες σηµειώσεις» που 

υποστηρίζουν τη µνήµη (Λεµονίδης, 2013; Lemonidis, 2015; B. Reys et al., 

1993; R. Reys, 1984; R. Reys et al., 2014, 1995; Sowder, 1990), χωρίς όµως 

να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράξεις στο χαρτί χρησιµοποιώντας 

γραπτούς αλγορίθµους. 

6. Η χρήση εξωτερικών µέσων, όπως η αριθµοµηχανή, απαγορευόταν, καθώς 

όλα έπρεπε να γίνουν νοερά.  

 Οι ερωτήσεις παρουσιάζονταν στους µαθητές προφορικά, αλλά και οπτικά 

µέσω υπολογιστή από ένα powerpoint. Κάθε διαφάνεια περιείχε µια ερώτηση ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι κάθε ερώτηση θα παρουσιαζόταν ξεχωριστά στον συµµετέχοντα. 

Η προφορική και οπτική παρουσίαση, σύµφωνα µε τους McIntosh et al.(1995), 

ενθαρρύνει τους µαθητές να εξερευνήσουν µια ευρύτερη ποικιλία στρατηγικών σε 

σχέση µε τους νοερούς υπολογισµούς.  

 Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όταν δεν ήταν κατανοητές από τον 

ερευνητή οι απαντήσεις των συµµετεχόντων, χρησιµοποιήθηκαν τυποποιηµένες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις, για να µην επηρεαστούν οι µαθητές στον τρόπο σκέψης 

τους, καθώς και για να βοηθήσουν τον ερευνητή να εξετάσει τη διαδικασία 

προσέγγισης της λύσης και να αναγνωρίσει τις στρατηγικές που χρησιµοποίησε ο 

συµµετέχων, ώστε να είναι σε θέση να τις κατατάξει ως στρατηγική αίσθησης του 

αριθµού (number-sense strategies) ή στρατηγική µε χρήση κανόνων (rule-based 

strategies). Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις/προτάσεις πάρθηκαν από τον (Yang, 2005) 

και ήταν οι εξής: 

1. Παρακαλώ κάνε πιο συγκεκριµένη την απάντησή σου. 

2. Παρακαλώ πες µου γιατί. 

3. Παρακαλώ πες µου πώς το έκανες αυτό. 

4. Μπορείς να βρεις και άλλο τρόπο; 

 Η επιλογή της µεθόδου της συνέντευξης και όχι του γραπτού τεστ για τη 

συλλογή των απαντήσεων από τον ερευνητή έγινε για να είναι πιο σίγουρη η 

υλοποίηση της οδηγίας για νοερή προσέγγιση των ερωτήσεων από τους 

συµµετέχοντες. Στην έρευνα των Yang et al. (2007) µε τη µέθοδο του γραπτού τεστ, 

πολλοί υποψήφιοι δάσκαλοι που συµµετείχαν, παρόλο που δόθηκε ρητή οδηγία για 

τη µη χρήση µολυβιού και χαρτιού, προτίµησαν τη χρήση τους και έκαναν γραπτούς 
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υπολογισµούς χρησιµοποιώντας γραπτούς αλγορίθµους. Για την πλήρη αποφυγή του 

παραπάνω φαινοµένου προτιµήθηκε η διεξαγωγή συνεντεύξεων, οι οποίες 

υλοποιήθηκαν όλες από τον ερευνητή. 

 Ο ερευνητής χρησιµοποίησε ένα τυποποιηµένο φύλλο καταγραφής (σελίδα 

178) για να καταγράφει σε κάθε ερώτηση τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, καθώς 

και όλες τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούσαν για τη λύση της ίδιας 

άσκησης. Επίσης κατέγραφε και το χρόνο που απαιτούνταν από τους συµµετέχοντες, 

για να δοθεί η πρώτη απάντηση για κάθε πρόβληµα/ερώτηµα. Στο φύλλο καταγραφής 

υπήρχαν οι ερωτήσεις που ήταν προς απάντηση από τον συµµετέχοντα, τρία 

αριθµηµένα κενά πλαίσια που χρησιµοποιούνταν για την καταγραφή των 

διαφορετικών στρατηγικών που ακολουθούσαν οι µαθητές για τη λύση του κάθε 

προβλήµατος/ερώτησης, καθώς και ένας ειδικός χώρος εντός του πρώτου πλαισίου, 

όπου γινόταν η καταγραφή του χρόνου που χρειάστηκε ο συµµετέχων για να δώσει 

την πρώτη απάντηση της συγκεκριµένης ερώτησης. Για κάθε διαφορετική απάντηση 

των µαθητών στην ίδια ερώτηση δόθηκε ένας κωδικός από τον ερευνητή για την 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων στο στατιστικό πακέτο SPSS. 

 Η διαδικασία της συνέντευξης ήταν η εξής: 

Η πρώτη διαφάνεια του powerpoint περιείχε τις πληροφορίες και τις οδηγίες 

διεξαγωγής της έρευνας τις οποίες έβλεπε ο συµµετέχων και ταυτόχρονα διάβαζε 

φωναχτά ο ερευνητής. Αφού γινόταν κατανοητός ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, ο 

µαθητής µετά από εντολή του ερευνητή πήγαινε στην επόµενη διαφάνεια που 

περιείχε το πρώτο ερώτηµα προς απάντηση µε τον ερευνητή να αναγιγνώσκει 

φωναχτά το περιεχόµενο της. Εκείνη τη χρονική στιγµή ξεκινούσε και η µέτρηση του 

χρόνου που απαιτούνταν για την απάντηση της ερώτησης. Ο συµµετέχων είχε όσο 

χρόνο ήθελε για να δώσει την απάντησή του στην ερώτηση που του τέθηκε. Με την 

απάντηση του συµµετέχοντος γινόταν καταγραφή από τον ερευνητή στον ειδικό χώρο 

του τυποποιηµένου εγγράφου καταγραφής των απαντήσεων ο χρόνου απόκρισης της 

πρώτης απάντησης. Στη συνέχεια ζητούνταν η λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου 

σκέψης του µαθητή που τον οδήγησε στη απάντηση που έδωσε, µε ταυτόχρονη 

καταγραφή της από τον ερευνητή στον αντίστοιχο χώρο στο τυποποιηµένο φύλλο 

καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση και καταγραφή της στρατηγικής του πρώτου 

τρόπου σκέψης του µαθητή, ακολουθούσε ερώτηση του ερευνητή για το αν θα 

µπορούσε να σκεφτεί δεύτερο τρόπο για να λύσει το ίδιο πρόβληµα/ερώτηση. Αν ο 
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µαθητής έδινε δεύτερη απάντηση αυτή καταγραφόταν στον ειδικό χώρο του 

τυποποιηµένου φύλλου καταγραφής, και στη συνέχεια ακολουθούσε ερώτηση για το 

αν θα µπορούσε να σκεφτεί τρίτο τρόπο για να λύσει το ίδιο πρόβληµα/ερώτηση, και 

καταγραφή του τρόπου αυτού από τον ερευνητή. Η διαδικασία αυτή ακολουθούνταν 

µέχρι ο µαθητής να πει ότι δεν µπορεί να σκεφτεί άλλο διαφορετικό τρόπο επίλυσης 

της ίδιας ερώτησης, οπότε και επαναλαµβανόταν η ίδια διαδικασία στην επόµενη 

ερώτηση. Συνολικά λοιπόν για κάθε ερώτηση γινόταν η καταγραφή του χρόνου 

απόκρισης µόνο της πρώτης απάντησης του µαθητή, η καταγραφή της στρατηγικής 

επίλυσης της πρώτης απάντησης, και στη συνέχεια η καταγραφή όλων των 

διαφορετικών στρατηγικών που θα µπορούσε να σκεφτεί για την συγκεκριµένη 

ερώτηση. 

 Οι παράλληλες ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στο πρωτόκολλο 

παρατήρησης για να µπορέσουν να συγκριθούν µεταξύ τους δε δόθηκαν συνεχόµενα 

τους συµµετέχοντες αλλά µε τυχαία σειρά, που όµως ήταν ίδια για όλους στους 

συµµετέχοντες. Η επιλογή της παρουσίασης των ερωτήσεων µε τυχαία σειρά έγινε 

για να µη συσχετίσουν οι µαθητές τις «παράλληλες» ερωτήσεις, ώστε να µη 

µεταφέρουν τρόπους σκέψης από προηγούµενες ερωτήσεις. Επίσης οι ερωτήσεις 

δόθηκαν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται κυκλική εναλλαγή ως προς την 

διαφορετική αναπαράσταση των ρητών που χρησιµοποιήθηκαν στο πρωτόκολλο 

παρατήρησης, δηλαδή πρώτη ερώτηση από τα κλάσµατα, δεύτερη ερώτηση από τους 

δεκαδικούς, τρίτη ερώτηση από τα ποσοστά, και εν συνεχεία µε την ίδια σειρά. Οι 

ερωτήσεις δόθηκαν σε όλους του µαθητές µε τη σειρά που φαίνονται παρακάτω: 

Αύξων 

Αριθµός 
Κατηγορία Ερώτηση 

1 Κλάσµατα / Αφαίρεση 1 - !
!
 = 

2 Δεκαδικοί / Πρόσθεση 0,5 + 0,75 = 

3 Ποσοστό / (παραλληλία µε πράξη πολλαπλασιασµού) 10% του 45 

4 Κλάσµατα / Διαίρεση !
!
 : !
!
 = 

5 Δεκαδικοί / Αφαίρεση 1 – 0,25 = 

6 Ποσοστό / (παραλληλία µε πράξη πρόσθεσης) 75% του 200 
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7 Κλάσµατα / Πολλαπλασιασµός !
!!

 ∙ 45 = 

8 Δεκαδικοί / Διαίρεση 0,5 : 0,25 = 

9 Ποσοστό / (παραλληλία µε πράξη αφαίρεσης) 25% του 80 

10 Κλάσµατα / Πρόσθεση !
!
 + !

!
 = 

11 Δεκαδικοί / Πολλαπλασιασµός 0,1 ∙ 45 = 

12 Ποσοστό / (παραλληλία µε πράξη διαίρεσης) 50% του 24 
 

 Οι συµµετέχοντες απάντησαν σε κάθε ερώτηση. Η διάρκεια της κάθε 

συνέντευξης κυµάνθηκε από 11 έως και 36 λεπτά µε µέσο όρο τα 20 (παράρτηµα ΙΙΙ, 

πίνακας 21, σελίδα 164).  

 Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση απαντήσεων συµµετεχόντων 2.5

 Ο Yang (2007, 2005) κατηγοριοποίησε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, 

είτε σωστές είτε λάθος σε τρεις κατηγορίες:  

• Στρατηγικές µε βάση την αίσθηση του αριθµού / Number-sense strategies  

• Στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες / Rule-based strategies 

• Λάθος εξήγηση (Όταν οι συµµετέχοντες έδιναν µη αποδεκτή εξήγηση) 

 Στην παρούσα έρευνα έγινε µια κατηγοριοποίηση των απαντήσεων που 

βασίστηκε σ’ αυτήν του Yang (2007, 2005), αλλά περισσότερο αναλυτική. Πρώτα 

έγινε διαχωρισµός σωστής και λανθασµένης απάντησης. Οι σωστές απαντήσεις 

χωρίστηκαν σε δύο υποκατηγορίες: βασισµένες στην αίσθηση του αριθµού (number-

sense) και βασισµένες σε κανόνες (rule-based). Οι λανθασµένες απαντήσεις 

διαχωρίστηκαν και αυτές σε δύο κατηγορίες: λάθος στην προσπάθεια να λύσουν την 

άσκηση βασιζόµενοι στην αίσθηση του αριθµού και λάθος στη χρήση κανόνων, (π.χ. 

λανθασµένη χρήση αλγορίθµων ή αριθµητικά λάθη στις πράξεις). Επίσης προστέθηκε 

και µια κατηγορία όπου οι µαθητές δεν µπορούσαν να δώσουν καθόλου απάντηση 

δηλώνοντας «δεν ξέρω». 

 Αναλυτικά έχουµε λοιπόν τις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες: 

! Σωστές απαντήσεις 

• Με χρήση στρατηγικών µε βάση την αίσθηση του αριθµού / Number-

sense strategies  
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• Με χρήση στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες / Rule-based strategies  

! Λανθασµένες απαντήσεις  

• Κάνοντας χρήση στρατηγικών µε βάση την αίσθηση του αριθµού / 

Number-sense strategies  

• Κάνοντας χρήση µε στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες / Rule-based 

strategies (λανθασµένη χρήση αλγορίθµων, αριθµητικά λάθη στις 

πράξεις)  

• Η απάντηση «Δεν ξέρω»  
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  Κεφάλαιο 3

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

  Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα 

της έρευνας ως προς τους παρακάτω άξονες: 

- Την επίδοση των µαθητών (επιτυχία, αποτυχία και µη απάντηση) σε κάθε 

ερώτηση. 

- Τις στρατηγικές νοερών υπολογισµών που χρησιµοποίησαν οι µαθητές και 

την κατηγοριοποίηση αυτών σε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού 

(number-sense strategies) και στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based 

strategies 

- Τα λάθη σε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-sense) και τα λάθη 

σε στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based) που εµφανίστηκαν. 

- Είδος στρατηγικών που χρησιµοποιούν οι µαθητές σε νοερούς υπολογισµούς 

µε ρητούς αριθµούς ανάλογα µε τη συµβολική αναπαράστασή τους. 

- Το πλήθος σωστών στρατηγικών ανά ερώτηση. 

- Το ρεπερτόριο των µαθητών (είδος ευελιξίας) ως προς τη χρήση 

διαφορετικών στρατηγικών.  

- Την ευελιξία ως προς την εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών αριθµών. 

- Το χρόνος αντίδρασης σε σχέση µε την κατηγορία στρατηγικής που επέλεξαν 

οι µαθητές. 

- Τη συσχέτιση της σχολικής επίδοσης µε την ορθότητα της απάντησης, µε το 

είδος στρατηγικής που επέλεξαν, µε το πλήθος των σωστών στρατηγικών που 

χρησιµοποίησαν οι µαθητές και µε το πλήθος των λαθών. 

 Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS. 
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  Η επίδοση των µαθητών του δείγµατος στους νοερούς 3.1
υπολογισµούς µε ρητούς αριθµούς 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τις συχνότητες και τα 

αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας, αποτυχίας και µη απάντησης σε κάθε ερώτηση για τη 

πρώτη τους µόνο στρατηγική. 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 
  Σ Λ ΔΑ   Σ Λ ΔΑ   Σ Λ ΔΑ 

1 −
1
4

 
n 38 21 3 

1-0,25 
n 57 4 1 25%  

του 80 

n 31 19 12 

% 61,3% 33,9% 4,8% % 91,9% 6,5% 1,6% % 50,0% 30,6% 19,4% 

1
2
+
3
4

 
n 48 13 1 

0,5+0,75 
n 37 25 0 75%  

του 200 

n 35 17 10 

% 77,4% 21,0% 1,6% % 59,7% 40,3% 0% % 56,5% 27,4% 16,1% 

1
10

∙ 45 
n 55 6 1 

0,1 ∙ 45 
n 38 21 3 10%  

του 45 

n 34 12 16 

% 88,7% 9,7% 1,6% % 61,3% 33,9% 4,8% % 54,8% 19,4% 25,8% 

1
2
∶
1
4

 
n 48 12 2 

0,5 : 0,25 
n 40 18 4 50%  

του 24 

n 50 9 3 

% 77,4% 19,4% 3,2% % 64,5% 29,0% 6,5% % 80,6% 14,5% 4,8% 

Μ.Ο. % 76,2% 21,0% 2,8% Μ.Ο. % 69,4% 27,4% 3,2% Μ.Ο. % 60,5% 23,0% 16,5% 

Πίνακας 3-1 Συχνότητες και ποσοστά επιτυχίας (Σ), αποτυχίας (Λ) και µη απάντησης (ΔΑ) σε κάθε 

ερώτηση για τη πρώτη τους στρατηγική 

 Στις τέσσερις ερωτήσεις των κλασµάτων η επιτυχία των µαθητών κυµαίνεται 

από 61,3% έως και 88,7%, µε µέσο όρο 76,2%, ενώ η αποτυχία κυµαίνεται από 9,7% 

έως 33,9%, µε µέσο όρο 21%. Το ποσοστό των µαθητών που δεν έδωσαν απάντηση 

ήταν σε χαµηλά επίπεδα, και κυµάνθηκε από 1,6% έως 4,8%, µε µέσο όρο 2,8%. 

 Στις τέσσερις ερωτήσεις των δεκαδικών η επιτυχία των µαθητών κυµαίνεται 

από 59,7% έως και 91,9%, µε µέσο όρο 69,4%, ενώ η αποτυχία κυµαίνεται από 6,5% 

έως 40,3%, µε µέσο όρο 27,4%. Το ποσοστό των µαθητών που δεν έδωσαν απάντηση 

ήταν σε χαµηλά επίπεδα, και κυµάνθηκε από 0% έως 6,5% µε µέσο όρο 3,2%. 

 Στις τέσσερις ερωτήσεις των ποσοστών η επιτυχία των µαθητών κυµαίνεται 

από 50% έως και 80,6%, µε µέσο όρο 60,5%, ενώ η αποτυχία κυµαίνεται από 14,5% 
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έως 30,6% µε µέσο όρο 23%. Το ποσοστό των µαθητών που δεν έδωσαν απάντηση 

ήταν αρκετά υψηλό, και κυµάνθηκε από 4,8% έως 25,8% µε µέσο όρο 16,5%. 

 Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη ερώτηση των κλασµάτων 1− !
!
 το ποσοστό 

επιτυχίας των µαθητών ήταν 61,3% -το χαµηλότερο από όλες τις ερωτήσεις των 

κλασµάτων- µε το ποσοστό αποτυχίας να ανέρχεται στο 33,9%, που ήταν αντίστοιχα 

το µεγαλύτερο από όλες τις ερωτήσεις των κλασµάτων. Το ποσοστό των µαθητών 

που δεν έδωσαν απάντηση ήταν 4,8%, το µεγαλύτερο επίσης από όλες τις ερωτήσεις 

των κλασµάτων. Η συγκεκριµένη ερώτηση δυσκόλεψε περισσότερο τους µαθητές 

από τις ερωτήσεις που τέθηκαν µε κλάσµατα. Η ίδια ερώτηση είχε τεθεί και από τους 

Lemonidis και Kaiafa (2014) σε µαθητές πέµπτης Δηµοτικού µε το ποσοστό 

επιτυχίας να είναι αρκετά υψηλότερο (79,5%) και το ποσοστό αποτυχίας αρκετά 

χαµηλότερο (16%). Το ποσοστό των µαθητών που δεν έδωσαν απάντηση ήταν 

σχεδόν το ίδιο (4,5%). Συγκρίνοντας τα προηγούµενα αποτελέσµατα µε τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, φαίνεται να υπάρχουν διαφορές, µε τους 

µαθητές µικρότερης ηλικίας να τα πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση µε τους µαθητές 

που είναι κατά δυο µε τρία χρόνια µεγαλύτεροι. Η διαφοροποίηση αυτή µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι η έρευνα των Lemonidis και Kaiafa (2014) έγινε σε 

µαθητές που συµµετείχαν οικειοθελώς σε µαθηµατικό διαγωνισµό και ενδεχοµένως 

να είχαν καλύτερες επιδόσεις από το σύνηθες µαθητικό δυναµικό. Επίσης στη 

συγκεκριµένη έρευνα οι µαθητές, ενώ έπρεπε να υπολογίσουν νοερά το αποτέλεσµα 

της πράξης, έπρεπε να γράψουν στο χαρτί τον τρόπο που σκέφτηκαν, µε αποτέλεσµα 

να µην είναι απόλυτα σίγουρο ότι έκαναν την πράξη νοερά. Ο Mclntosh (2006) έθεσε 

µια παρόµοια ερώτηση 1− !
!
 σε µαθητές δευτέρας και τρίτης Γυµνασίου (grade 7th 

και 8th) µε το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται στο 51%, που είναι κοντά στο ποσοστό 

επιτυχίας των µαθητών της παρούσας έρευνας.  

 Στη δεύτερη ερώτηση των κλασµάτων !
!
+ !

!
 το ποσοστό επιτυχίας των 

µαθητών ήταν 77,4%, µε τα ποσοστά αποτυχίας και µη απάντησης να ανέρχονται στο 

21% και 1,6% αντίστοιχα. Η ίδια ερώτηση τέθηκε και από τους Watson et al. (2004) 

σε µαθητές Α΄ Γυµνασίου µε το ποσοστό επιτυχίας να είναι σηµαντικά µικρότερο, µε 

µόλις το 41,8% των µαθητών να απαντά σωστά. Τα ποσοστά των µαθητών που 

απάντησαν λανθασµένα ή δεν απάντησαν καθόλου ήταν 34% και 24,2% αντίστοιχα. 

Σε µια παρόµοια ερώτηση !
!
+ !

!
 (Mclntosh, 2002) που τέθηκε σε µαθητές δευτέρας 
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και τρίτης Γυµνασίου (grade 7th και 8th) το ποσοστό επιτυχίας υπολείπεται κατά 10 

ποσοστιαίες µονάδες (67%) σε σχέση µε το ποσοστό επιτυχίας των µαθητών της 

παρούσας έρευνας.  

 Στην τρίτη ερώτηση των κλασµάτων !
!"
∙ 45  το ποσοστό επιτυχίας ήταν 

88,7%, το µεγαλύτερο από όλες τις ερωτήσεις των κλασµάτων που τέθηκαν, µε το 

ποσοστό αποτυχίας να ανέρχεται στο 9,7%, που ήταν αντίστοιχα το µικρότερο από 

όλες τις ερωτήσεις των κλασµάτων. Το ποσοστό των µαθητών που δεν απάντησαν 

ήταν 1,6%, που µαζί µε τη δεύτερη ερώτηση ήταν το µικρότερο ποσοστό από τις 

ερωτήσεις των κλασµάτων. Παρόµοια αποτελέσµατα βρήκαν και οι Reys et al. (1995) 

σε έρευνά τους σε µαθητές Γ΄ Γυµνασίου (grade 8th) από την Ιαπωνία, µε το ποσοστό 

επιτυχίας να είναι περίπου 82%. 

 Στην τέταρτη ερώτηση των κλασµάτων !
!
∶ !
!

 το ποσοστό επιτυχίας των 

µαθητών ήταν 77,4%, µε τα ποσοστά αποτυχίας και µη απάντησης να ανέρχονται στο 

19,4% και 3,2% αντίστοιχα. Σχεδόν ίδια αποτελέσµατα βρέθηκαν σε έρευνα των 

Lemonidis και Kaiafa (2014) που έγινε σε µαθητές πέµπτης Δηµοτικού που 

συµµετείχαν οικειοθελώς σε µαθηµατικό διαγωνισµό. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 

74,5%, µε το ποσοστό αποτυχίας και µη απάντησης να είναι 22,5% και 3% 

αντίστοιχα. Αντίθετα τα ποσοστά επιτυχίας που βρέθηκαν σε έρευνα του Mclntosh 

(2006) σε µαθητές δευτέρας και τρίτης Γυµνασίου (grade 7th και 8th) ήταν σχεδόν το 

µισό του ποσοστού επιτυχίας των µαθητών της παρούσας έρευνας (42%). 

 Στην πρώτη ερώτηση των δεκαδικών 1-0,25 το ποσοστό επιτυχίας ήταν 

91,9%, που ήταν το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, όχι µόνο στις ερωτήσεις µε 

δεκαδικούς αλλά και στο σύνολο των ερωτήσεων που τέθηκαν. Το ποσοστό 

αποτυχίας καθώς και το ποσοστό µη απάντησης ήταν πολύ µικρά, της τάξεως του 

6,5% και 1,6% αντίστοιχα.  

 Η δεύτερη ερώτηση των δεκαδικών 0,5+0,75 ήταν η µοναδική ερώτηση, στην 

οποία όλοι οι µαθητές προσπάθησαν να απαντήσουν µε το ποσοστό επιτυχίας να είναι 

59,7% , ενώ το ποσοστό αποτυχίας 40,3%. Το ποσοστό επιτυχίας σ’ αυτή την 

ερώτηση ήταν το µικρότερο από τις ερωτήσεις των κλασµάτων. Η ίδια ερώτηση 

τέθηκε σε µαθητές δευτέρας και τρίτης Γυµνασίου (grade 7th και 8th) από τον 

Mclntosh (2002), µε το ποσοστό επιτυχίας να είναι µόλις 30%, το µισό του ποσοστού 

επιτυχίας των µαθητών της παρούσας έρευνας. Αντίθετα το ποσοστό επιτυχίας ήταν 
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πάνω από 70% σε έρευνα των Reys et al. (1995) σε Ιάπωνες µαθητές Α΄ Γυµνασίου 

(grade 6th). 

 Παραπλήσια αποτελέσµατα έχουµε και στην τρίτη ερώτηση των δεκαδικών 

0,1 ∙ 45 µε το ποσοστό επιτυχίας να είναι 61,3%, ενώ το ποσοστό αποτυχίας ήταν 

33,9%. Το ποσοστό των µαθητών που δεν απάντησαν ήταν σχετικά µικρό, της τάξεως 

του 4,8%. Και σ΄ αυτή την ερώτηση το ποσοστό επιτυχίας των Ιαπώνων µαθητών 

(grade 8th) (R. Reys et al., 1995) ήταν πολύ υψηλότερο και έφτανε κοντά στο 90%. 

 Στην τέταρτη ερώτηση των ποσοστών 0,5 : 0,25 το ποσοστό επιτυχίας ήταν 

64,5%, ενώ το ποσοστό αποτυχίας ήταν 29%. Το ποσοστό των µαθητών που δεν 

απάντησαν ανέρχεται στο 6,5% και ήταν το µεγαλύτερο από τις ερωτήσεις των 

κλασµάτων. 

 Στην πρώτη ερώτηση των ποσοστών (25% του 80) το 50% των µαθητών 

απάντησαν σωστά, το 30,6% των µαθητών απάντησαν λάθος και ένα πολύ µεγάλο 

ποσοστό µαθητών (19,4%) δεν έδωσαν καµία απάντηση. Το ποσοστό επιτυχίας σ’ 

αυτή την ερώτηση ήταν το µικρότερο που παρατηρήθηκε από όλες τις ερωτήσεις που 

δόθηκαν στους µαθητές. Σε έρευνα των Λεµονίδης και Καϊάφα (2014) σε µαθητές 

έκτης Δηµοτικού το ποσοστό επιτυχίας ήταν 78%, τιµή που µπορεί να ερµηνευθεί 

από το ίσως καλύτερο επίπεδο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον των µαθητών για τα 

µαθηµατικά, διότι λάµβαναν µέρος οικειοθελώς σε µαθηµατικό διαγωνισµό. 

Παρόµοια αποτελέσµατα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας βρέθηκαν από 

τους Watson et al. (2004) σε έρευνά τους σε µαθητές δευτέρας και τρίτης Γυµνασίου 

(grade 7th και 8th) µε το ποσοστό επιτυχίας να είναι λίγο µικρότερο (43,8%). Είναι 

άξιο να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των µαθητών που δεν απάντησαν ήταν και εδώ 

πολύ µεγάλο (34,7%), µεγαλύτερο µάλιστα από το ποσοστό που παρατηρήθηκε στην 

παρούσα έρευνα. 

 Περίπου ίδια αποτελέσµατα παρατηρούνται και στη δεύτερη ερώτηση των 

ποσοστών (75% του 200), µε το 56,5% των µαθητών να απαντάνε σωστά, το 27,4% 

των µαθητών να απαντάνε λανθασµένα και το 16,1% των µαθητών να µη δίνουν 

καµία απάντηση. Η ίδια ερώτηση τέθηκε σε µαθητές δευτέρας και τρίτης Γυµνασίου 

(grade 7th και 8th) από τον Mclntosh (2002) µε το ποσοστό επιτυχίας να είναι 

χαµηλότερό κατά 13 ποσοστιαίες µανάδες (43%). 

 Στη τρίτη ερώτηση των ποσοστών (10% του 45) το ένα τέταρτο των µαθητών 

(25,8%) δεν έδωσε καµία απάντηση, ποσοστό που αποτελεί το µεγαλύτερο που 
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παρατηρήθηκε στις δώδεκα ερωτήσεις που δόθηκαν στους µαθητές. Από τους 

υπόλοιπους µαθητές που απάντησαν το 54,8% απάντησε σωστά, ενώ το 19,4% 

απάντησε λάθος. Το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ µεγάλο σε σχέση µε το ποσοστό 

επιτυχίας που βρέθηκε σε έρευνα του Mclntosh (2002) , που ήταν µόλις 25%. 

 Στην τέταρτη ερώτηση των ποσοστών (50% του 24) παρατηρήθηκε το 

µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας των µαθητών από τις ερωτήσεις των ποσοστών, που 

ήταν 80,6%, ενώ το ποσοστό αποτυχίας ήταν 14,5%. Στη συγκεκριµένη ερώτηση το 

ποσοστό των µαθητών που δεν έδωσαν απάντηση ήταν 4,8%, το µικρότερο από τις 

ερωτήσεις των ποσοστών. Λίγο χαµηλότερο ποσοστό επιτυχίας (72%) είχαν οι 

µαθητές Γ΄ Γυµνασίου (grade 8th) σε έρευνα των Reys et al. (1995). 

 Βλέποντας τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών συνολικά παρατηρούµε ότι 

κατά µέσο όρο µεγαλύτερη επιτυχία είχαν στις ερωτήσεις που περιείχαν κλάσµατα 

(76,2%), αµέσως µετά στις ερωτήσεις που περιείχαν δεκαδικούς (69,4%) ενώ τη 

µικρότερη επιτυχία είχαν στις ερωτήσεις που περιείχαν ποσοστά. Στις ερωτήσεις των 

ποσοστών, το 16,5% των µαθητών δεν έδωσαν απάντηση, πολύ µεγαλύτερο σε σχέση 

µε το ποσοστό των µαθητών που δεν απάντησαν στις ερωτήσεις που περιείχαν 

κλάσµατα ή δεκαδικούς, που ήταν περίπου 3%. Αν εξαιρέσουµε την ερώτηση 50% 

του 24, τότε το ποσοστό των µαθητών που δεν απάντησαν στις υπόλοιπες τρεις 

ερωτήσεις που περιείχαν ποσοστά ξεπερνάει το 20% (για την ακρίβεια 20,4%), 

δηλαδή ένας στους πέντε µαθητές δεν έδωσε απάντηση. 

 Παρατηρώντας τα ποσοστά επιτυχίας στις παράλληλες ερωτήσεις που 

δόθηκαν στους µαθητές βλέπουµε µεγάλες διακυµάνσεις. Στην πρώτη τριάδα 

παράλληλων ερωτήσεων (1− !
!
, 1-0,25, 25% του 80) τα ποσοστά επιτυχίας της 

ερώτησης µε τους δεκαδικούς είναι πολύ υψηλότερο (91,9%) από τα αντίστοιχα 

ποσοστά επιτυχίας των ερωτήσεων µε κλάσµατα ή ποσοστά που διαφέρουν µεταξύ 

τους κατά 10% (61,3% και 50% αντίστοιχα). Στη δεύτερη τριάδα παράλληλων 

ερωτήσεων (!
!
+ !

!
 , 0,5+0,75, 75% του 200) το ποσοστό επιτυχίας της ερώτησης µε τα 

κλάσµατα (77,4%) είναι µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας των 

ερωτήσεων µε δεκαδικούς ή ποσοστά που είναι σχεδόν ίδια µεταξύ τους (59,7% και 

56,5% αντίστοιχα). Στην τρίτη τριάδα παράλληλων ερωτήσεων έχουµε µεγαλύτερο 

ποσοστό επιτυχίας στην ερώτηση που περιείχε κλάσµατα (88,7%), µε τα ποσοστά 

στις ερωτήσεις που περιείχαν δεκαδικούς ή ποσοστά να είναι σχετικά κοντά (61,3% 

και 54,8% αντίστοιχα). Τέλος στην τέταρτη τριάδα παράλληλων ερωτήσεων έχουµε 
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σχεδόν ίδια ποσοστά επιτυχίας στις ερωτήσεις που περιείχαν κλάσµατα ή ποσοστά 

(77,4% και 80,6% αντίστοιχα) και χαµηλότερο είναι το ποσοστό επιτυχίας στην 

ερώτηση που περιείχε δεκαδικούς (64,5%). 

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα αφορούν το πλήθος και τα ποσοστά επιτυχίας, 

αποτυχίας και µη απάντησης για την πρώτη στρατηγική των µαθητών σε κάθε 

ερώτηση. Υπήρχαν ελάχιστες περιπτώσεις µαθητών που έκαναν λάθος στην πρώτη 

τους στρατηγική, ενώ σε επόµενη στρατηγική για το ίδιο πρόβληµα/ερώτηση βρήκαν 

σωστό αποτέλεσµα (καθώς µπορούσαν να λύσουν το κάθε πρόβληµα/ερώτηση µε 

όσες περισσότερες διαφορετικές στρατηγικές µπορούσαν να σκεφτούν). Το πλήθος 

των µαθητών και το ποσοστό επιτυχίας σε κάθε ερώτηση (έστω και σε µία από τις 

στρατηγικές που χρησιµοποίησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση), και το πλήθος των 

µαθητών και το ποσοστό µη επιτυχίας σε κάθε ερώτηση (αν δεν βρήκαν σε καµία 

τους στρατηγική σωστό αποτέλεσµα) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 

 
 
Επιτυχία 

Μη 
 επιτυχία 

 
 
Επιτυχία 

Μη 
 επιτυχία 

 
 
Επιτυχία 

Μη 
 επιτυχία 

1 −
1
4

 
n 39 23 

1-0,25 
n 57 5 25%  

του 80 

n 31 31 

% 62,9% 37,1% % 91,9% 8,1% % 50,0% 50% 

1
2
+
3
4

 
n 48 14 

0,5+0,75 
n 39 23 75%  

του 200 

n 35 27 

% 77,4% 22,6% % 62,9% 37,1% % 56,5% 43,5% 

1
10

∙ 45 
n 55 7 

0,1 ∙ 45 
n 40 22 10%  

του 45 

n 35 27 

% 88,7% 11,3% % 64,5% 35,5% % 56,5% 43,5% 

1
2
∶
1
4

 
n 48 14 

0,5 : 0,25 
n 42 20 50%  

του 24 

n 51 11 

% 77,4% 22,6% % 67,7% 32,3% % 82,3% 17,7% 

Μ.Ο. % 76,6% 23,4% Μ.Ο. % 71,8% 28,3% Μ.Ο. % 61,3% 38,7% 

 Πίνακας 3-2 Συχνότητες και ποσοστά επιτυχίας (έστω και σε µια στρατηγική που χρησιµοποίησαν) 

και µη επιτυχίας σε κάθε ερώτηση  

 Τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών σε έστω και µια στρατηγική που 

χρησιµοποίησαν σε κάθε ερώτηση, είναι σχεδόν ίδια µε τα ποσοστά επιτυχίας των 

µαθητών, αν λάβουµε υπόψη µόνο τις πρώτες στρατηγικές τους σε κάθε ερώτηση, και 

αυτό γιατί ελάχιστοι ήταν οι µαθητές που έκαναν λάθος στην πρώτη τους στρατηγική 
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και βρήκαν µε επιτυχία τη λύση της άσκησης σε κάποια επόµενη στρατηγική. Η 

παραπάνω ανάλυση έγινε για να γίνει µια σύγκριση των παράλληλων ερωτήσεων ως 

προς την επιτυχία τους, ανεξάρτητα σε ποια από τις στρατηγικές των µαθητών 

επιτεύχθηκε. Αν λοιπόν συγκρίνουµε τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών στις 

παράλληλες ερωτήσεις των κλασµάτων και των δεκαδικών, που είναι ακριβώς οι ίδιες 

πράξεις µε τους ίδιους ρητούς αριθµούς που έχουν διαφορετική αναπαράσταση, 

βλέπουµε να υπάρχουν πολύ µεγάλες διαφορές. Στις ερωτήσεις 1− !
!
 και 1-0,25 τα 

ποσοστά επιτυχίας είναι 62,9% και 91,9% αντίστοιχα, στις ερωτήσεις !
!
+ !

!
 και 

0,5+0,75 τα ποσοστά επιτυχίας είναι 77,4% και 62,9% αντίστοιχα, στις ερωτήσεις 
!
!"
∙ 45 και 0,1 ∙ 45 τα ποσοστά επιτυχίας είναι 88,7% και 64, 5% αντίστοιχα και στις 

ερωτήσεις !
!
∶ !
!
 και 0,5:0,25 είναι 77,4% και 67,7% αντίστοιχα. Στις παράλληλες 

αυτές ερωτήσεις παρατηρούνται διαφορές από 29% καλύτερες επιδόσεις σε πράξεις 

µε δεκαδικούς από ότι σε πράξεις µε κλάσµατα µέχρι και σχεδόν 25% καλύτερες 

επιδόσεις σε πράξεις µε κλάσµατα από ότι σε πράξεις µε δεκαδικούς. Αν δούµε και 

από τις πράξεις µε ποσοστά την ερώτηση 10% του 45, που αποτελεί τη µόνη πλήρως 

παράλληλη ερώτηση µε τις ερωτήσεις !
!"
∙ 45 και 0,1 ∙ 45 (καθώς στις υπόλοιπες 

ερωτήσεις δεν µπορεί να υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση ως προς το είδος της πράξης) 

το ποσοστό επιτυχίας είναι επίσης διαφορετικό 56,5% σε σχέση µε 88,7% και 64,5% 

που είναι τα ποσοστά επιτυχίας στις πράξεις µε κλάσµατα και δεκαδικούς αντίστοιχα. 

  
Διάγραµµα 3-1 Ποσοστά επιτυχίας (έστω και σε µια στρατηγική) για τις παράλληλες 

ερωτήσεις 
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 Παρατηρούµε λοιπόν ότι στις παράλληλες ερωτήσεις υπάρχουν διαφορές ως 

προς τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών. Αν οι µαθητές γνώριζαν πώς να κάνουν τη 

µετάβαση από τη µια αναπαράσταση σε άλλη του ρητού αριθµού, δε θα υπήρχε αυτό 

τα φαινόµενο. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Reys et al. (1995) που 

στην έρευνά τους σε µαθητές Ε΄ Δηµοτικού έδωσαν τις παράλληλες 

ερωτήσεις/ασκήσεις !
!
+ !

!
 και 0,5+0,75 οι οποίες είχαν ποσοστά επιτυχίας 5%, 60% 

αντίστοιχα. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι κανένας από τους µαθητές δεν έκανε 

σύνδεση των παράλληλων ερωτήσεων και δεν έκανε µετάβαση από τη µια 

αναπαράσταση του ρητού σε άλλη. 

 Γενικά βλέπουµε ότι η επιτυχία επηρεάζεται τόσο από το είδος της 

αναπαράστασης του ρητού αριθµού χωρίς όµως να εµφανίζονται καλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας όταν οι ρητοί αριθµοί εµφανίζονται µε µια συγκεκριµένη αναπαράσταση 

(κλάσµατα, δεκαδικοί, ποσοστά), όσο και από το είδος της πράξης (πρόσθεση – 

αφαίρεση – πολλαπλασιασµός – διαίρεση), καθώς και από τους αριθµούς που πήραν 

µέρος στην αντίστοιχη πράξη.  

  Στρατηγικές νοερών υπολογισµών µε ρητούς αριθµούς που 3.2
χρησιµοποιούν οι µαθητές  

 Σ΄ αυτήν την ενότητα θα αναλυθούν οι στρατηγικές που χρησιµοποίησαν οι 

µαθητές σε οποιονδήποτε από τους διαφορετικούς τρόπους που χρησιµοποίησαν. 

3.2.1 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα 

 Στην πρώτη ερώτηση κλασµάτων 1− !
!
 οι µαθητές χρησιµοποίησαν συνολικά 

πέντε διαφορετικές στρατηγικές, από τις οποίες οι τέσσερις ήταν µε αίσθηση του 

αριθµού (number sense) και µια µόνο στρατηγική βασισµένη σε κανόνες (rule-based).  

 Συνολικά δεκαεννιά µαθητές (39,6%) µετέτρεψαν το κλάσµα σε δεκαδικό, 

δηλαδή το !
!
 σε 0,25 και στη συνέχεια έκαναν την πράξη της αφαίρεσης βρίσκοντας 

0,75 1− !
!
= 1− 0,25 = 0,75 . Αυτή ήταν και η δηµοφιλέστερη στρατηγική µε 

αίσθηση του αριθµού που χρησιµοποίησαν οι µαθητές. Δέκα µαθητές (16,1%) 

χρησιµοποίησαν µια άλλη στρατηγική ίδιας κατηγορίας µετατρέποντας τον ακέραιο 

σε κλάσµα δηλαδή το 1 σε !
!
 και στη συνέχεια έκαναν την αφαίρεση 1− !

!
= !

!
− !

!
=
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!
!

. Ένας µόνο µαθητής (1,6%) έκανε νοερή σχηµατική αναπαράσταση (number-sense 

strategy) χωρίζοντας το 1 σε τέσσερα ίσα κοµµάτια από τα οποία αφαίρεσε το ένα 

από αυτά και του έµειναν τα τρία από τα τέσσερα κοµµάτια που είχε, βρίσκοντας 

αποτέλεσµα !
!
. Επίσης ένας µαθητής (1,6%) έκανε χρήση αριθµητικών γνώσεων 

(number-sense strategy) για να βρει το αποτέλεσµα, σκεπτόµενος ότι το !
!
 για να γίνει 

ολόκληρο, δηλαδή 1, θέλει άλλα !
!
 .  

 Η δηµοφιλέστερη στρατηγική ήταν η µια και µοναδική στρατηγική που 

βασίστηκε σε κανόνες (rule-based) που επέλεξαν οι µαθητές (συνολικά εικοσιπέντε 

µαθητές, 32,3%). Η στρατηγική αυτή ήταν η µετατροπή του ακέραιου σε κλάσµα µε 

παρονοµαστή τη µονάδα και εν συνεχεία η µετατροπή και των δυο κλασµάτων σε 

οµώνυµα 1− !
!
= !

!
− !

!
=

!
!
!
−

!
!
!
= !

!
− !

!
= !

!
 . Τέλος µόλις τρεις µαθητές (4,8%) δεν 

έδωσαν καµία απάντηση (πίνακας 9, σελίδα 151). 

 Στη δεύτερη ερώτηση κλασµάτων !
!
+ !

!
 οι µαθητές χρησιµοποίησαν συνολικά 

πέντε διαφορετικές στρατηγικές, από τις οποίες οι τρεις ήταν µε αίσθηση του αριθµού 

(number-sense) και δύο στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based).  

 Συνολικά δέκα µαθητές (16.1%) µετέτρεψαν τα κλάσµατα σε δεκαδικούς 

(number-sense) και στη συνέχεια έκαναν την πρόσθεση !
!
+ !

!
= 0,5+ 0,75 = 1,25 . 

Τρεις µαθητές (4,8%) µετέτρεψαν το !
!
 σε ισοδύναµο κλάσµα µε παρονοµαστή το 4 

(number-sense), δηλαδή σε !
!
 και στη συνέχεια έκαναν τη πράξη βρίσκοντας !

!
 . Ένας 

µαθητής (1,6%) µετέτρεψε και τα δυο κλάσµατα σε ισοδύναµα δεκαδικά κλάσµατα 

(επίσης number-sense) και στη συνέχεια έκανε την πράξη µε αυτά παρουσιάζοντας το 

αποτέλεσµα στο τέλος ως δεκαδικό, δηλαδή !
!
+ !

!
= !"

!""
+ !"

!""
= !"#

!""
= 1,25 . 

 Στις δυο στρατηγικές που βασίζονται σε κανόνες (rule-based) γίνεται 

µετατροπή των κλασµάτων σε οµώνυµα κλάσµατα µε το στοιχείο που τις 

διαφοροποιεί να είναι η χρήση ή µη του Ε.Κ.Π. . Συγκεκριµένα, τριάντα επτά 

µαθητές (59,7%) µετέτρεψαν τα κλάσµατα σε οµώνυµα χρησιµοποιώντας το Ε.Κ.Π. 

δηλαδή !
!
+ !

!
==

!
!
!
+

!
!
!
= !

!
+ !

!
= !

!
, ενώ δεκατρείς µαθητές (21%) µετέτρεψαν τα 

κλάσµατα σε οµώνυµα χωρίς τη χρήση Ε.Κ.Π !
!
+ !

!
==

!
!
!
+

!
!
!
= !

!
+ !

!
= !"

!
, µε 
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κάποιους από αυτούς να αφήνουν το αποτέλεσµα ως έχει, ενώ κάποιοι άλλοι να το 

απλοποιούν σε !
!
. Τέλος µόλις ένας µαθητής (1,6%) δεν έδωσε καµία απάντηση 

(πίνακας 10, σελίδα 152).  

 Στην τρίτη ερώτηση κλασµάτων !
!"
∙ 45 οι µαθητές χρησιµοποίησαν συνολικά 

τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές: δύο ήταν µε αίσθηση του αριθµού (number-

sense) και δύο στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based).  

 Στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού ήταν η µετατροπή των κλασµάτων είτε 

σε δεκαδικούς είτε σε ποσοστά. Συνολικά δεκαοκτώ µαθητές (29%) µετέτρεψαν το 

κλάσµα !
!"

 σε δεκαδικό 0,1 και στη συνέχεια έκαναν την πράξη !
!"
∙ 45 = 0,1 ∙ 45 =

4,5. Δύο µαθητές (3,2%) µετέτρεψαν το κλάσµα !
!"

 σε ποσοστό 10% και στη συνέχεια 

έκαναν την πράξη !
!"
∙ 45 = 10% 𝜏𝜊𝜐 45 = 4,5.  

 Δεκατρείς µαθητές (21%) χρησιµοποίησαν τον κανόνα του πολλαπλασιασµού 

(rule-based) ακέραιου µε κλάσµα, πολλαπλασιάζοντας τον ακέραιο µε τον αριθµητή 

του κλάσµατος !
!"
∙ 45 = !∙!"

!"
= !"

!"
 . Κάποιοι από αυτούς τους µαθητές άφησαν το 

αποτέλεσµα ως κλάσµα, ενώ κάποιοι άλλοι το µετέτρεψαν σε δεκαδικό 4,5. Οι 

περισσότεροι µαθητές, συνολικά σαράντα δύο (67,7%) µετέτρεπαν τον ακέραιο 45 σε 

κλάσµα βάζοντας παρονοµαστή το 1, και στη συνέχεια έκαναν χρήση του κανόνα του 

πολλαπλασιασµού κλασµάτων (αριθµητή µε αριθµητή και παρονοµαστή µε 

παρονοµαστή)  !
!"
∙ 45 = !

!"
∙ !"
!
= !∙!"

!"∙!
= !"

!"
 . Και σ΄ αυτή την περίπτωση κάποιοι 

µαθητές άφησαν το αποτέλεσµα ως κλάσµα, ενώ κάποιοι άλλοι το µετέτρεψαν σε 

δεκαδικό 4,5. Τέλος µόλις ένας µαθητής (1,6%) δεν έδωσε καµία απάντηση (πίνακας 

11, σελίδα 153). 

 Στην τέταρτη ερώτηση κλασµάτων !
!
∶ !
!
 οι µαθητές χρησιµοποίησαν συνολικά 

πέντε διαφορετικές στρατηγικές, από τις οποίες µόνο µία ήταν µε αίσθηση του 

αριθµού (number-sense) και οι υπόλοιπες τέσσερις ήταν στρατηγικές βασισµένες σε 

κανόνες (rule-based).  Στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού ήταν η µετατροπή των 

κλασµάτων σε δεκαδικούς !
!
∶ !
!
= 0,5: 0,25 = 2 που χρησιµοποίησαν συνολικά εννιά 

µαθητές (14,5%).  

 Οι υπόλοιπες στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν από τους µαθητές ήταν 

βασισµένες σε κανόνες µε τη δηµοφιλέστερη να είναι η µετατροπή της διαίρεσης 



 

 

	
Κεφάλαιο	3	

	
	 	

76 

κλασµάτων σε πολλαπλασιασµό του διαιρετέου µε τον αντίστροφο του διαιρέτη 
!
!
∶ !
!
= !

!
 ∙ !
!
= !∙!

!∙!
= !

!
= 2  . Τη στρατηγική αυτή χρησιµοποίησαν σαράντα τρεις 

µαθητές (69,4%). Πέντε µαθητές (8%) πολλαπλασίασαν «χιαστί» !
!
∶ !
!
= !∙!

!∙!
= !

!
= 2. 

Τέσσερις µαθητές (6,5%) µετέτρεψαν τη διαίρεση κλασµάτων σε σύνθετο κλάσµα, 

και στη συνέχεια πολλαπλασίασαν τους άκρους και τους µέσους όρους και 

τοποθέτησαν τα αποτελέσµατα στον αριθµητή και στον παρονοµαστή αντίστοιχα, 

µετατρέποντας το σύνθετο κλάσµα σε απλό και καταλήγοντας εν συνεχεία στο σωστό 

αποτέλεσµα !
!
∶ !
!
=

!
!
!
!
= !∙!

!∙!
= !

!
= 2  . Έξι συνολικά µαθητές (9,7%) διαίρεσαν 

αριθµητή µε αριθµητή και παρονοµαστή µε παρονοµαστή και στη συνέχεια βρήκαν 

το αποτέλεσµα !
!
∶ !
!
= !:!

!:!
= !

!,!
= 2. Χρησιµοποίησαν ένα κανόνα που δεν περιέχεται 

στα σχολικά βιβλία αλλά υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία (Yim, 2010). Σε ερώτηση 

που τους απευθύνθηκε σχετικά µε το πού έχουν µάθει αυτόν τον κανόνα, η απάντηση 

ήταν «τον µάθαµε στο Δηµοτικό» και µάλιστα ένας από τους µαθητές είπε «όπως 

κάνουµε τον πολλαπλασιασµό κλασµάτων, πολλαπλασιάζοντας αριθµητή µε 

αριθµητή και παρονοµαστή µε παρονοµαστή, αντίστοιχα κάνουµε και τη διαίρεση 

κλασµάτων, αλλά αντί για πολλαπλασιασµό κάνουµε διαίρεση». Τέλος µόλις δύο 

µαθητές (3,2%) δεν έδωσαν καµία απάντηση (πίνακας 12, σελίδα 154) 

3.2.2 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς µε δεκαδικούς 

 Στην πρώτη ερώτηση δεκαδικών 1-0,25 οι µαθητές χρησιµοποίησαν συνολικά 

έντεκα διαφορετικές στρατηγικές, από τις οποίες οι εννιά ήταν µε αίσθηση του 

αριθµού (number-sense) και µόλις δύο ήταν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες 

(rule-based).  

 Η δηµοφιλέστερη στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού ήταν η αναφορά σε 

ακέραιους που χρησιµοποίησαν συνολικά τριάντα δύο µαθητές (51,6%). Οι µαθητές 

αυτοί θεώρησαν το 1 ως 100 και το 0,25 ως 25 και µετά την αφαίρεση 100-25=75 

µετέτρεψαν το αποτέλεσµα σε 0,75. Τέσσερις µαθητές (6,5%) χρησιµοποίησαν νοερή 

σχηµατική αναπαράσταση (number-sense). Και οι τέσσερις µαθητές σκέφτηκαν µε 

χρήµατα. Θεώρησαν το 1 ως 1 ευρώ και το 0,25 ως 25 λεπτά του ευρώ και 

αφαιρώντας τα βρήκαν ότι περισσεύουν 75 λεπτά του ευρώ δηλαδή 0,75. Μάλιστα ο 

ένας από τους παραπάνω µαθητές πλαισιοποίησε την πράξη σε ένα πραγµατικό 
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πρόβληµα της καθηµερινότητας, λέγοντας ακριβώς «Δίνω 1 ευρώ και το ψωµί έκανε 

25 λεπτά, και µου έδωσε ρέστα 75 λεπτά, δηλαδή 1-0,25=0,75». Οκτώ µαθητές 

(12,9%) διέσπασαν τον αφαιρετέο και έκαναν διαδοχικές αφαιρέσεις (number-sense), 

δηλαδή 1-0,25=1-(0,20+0,05)=(1-0,20)-0,05=0,80-0,05=0,75. Δυο µαθητές από τους 

παραπάνω αφαίρεσαν από το 1 το 0,30 και στη συνέχεια πρόσθεσαν το 0,05 δηλαδή 

1-0,25=1-0,30+0,05=0,70+0,05=0,75. Τέσσερις συνολικά µαθητές (6,5%) µετέτρεπαν 

την αφαίρεση σε πρόσθεση (number-sense). Η απάντηση ενός από τους µαθητές είναι 

χαρακτηριστική «πόσο χρειάζοµαι για να προσθέσω στο 0,25 για να γίνει 1; Θέλω 

0,75, άρα 1-0,25-0,75». Τρεις µαθητές (4,8%) χώρισαν το 1 σε τέσσερα ίσα κοµµάτια 

και στη συνέχεια αφαίρεσαν το ένα από αυτά, οπότε περίσσεψαν τρία κοµµάτια από 

τα τέσσερα που είχαν (number-sense). Επτά µαθητές (11,3%) µετέτρεπαν το 0,25 σε 

δεκαδικό κλάσµα και στη συνέχεια πραγµατοποίησαν την αφαίρεση (number-sense), 

δηλαδή 1− 0,25 = 1− !"
!""

= !""
!""

− !"
!""

= !"
!""

= 0,75 . Επτά µαθητές (11,3%) 

µετέτρεψαν το δεκαδικό 0,25 σε !
!
 (number-sense), και στη συνέχεια έκαναν την 

αφαίρεση 1− 0,25 = 1− !
!
= !

!
− !

!
= !

!
 . Μερικοί µαθητές άφησαν το αποτέλεσµα 

σε µορφή κλάσµατος, ενώ κάποιοι άλλοι το µετέτρεψαν σε δεκαδικό. Ένας µόνο 

µαθητής (1,6%) χρησιµοποίησε την ανάλυση και σύνθεση του αριθµού (number-

sense), δηλαδή ανάλυσε το 1 σε 0,5+0,25+0,25 και στη συνέχεια αφαίρεσε το 0,25, 

οπότε του έµειναν το 0,50 +0,25 που κάνει 0,75. Επίσης µόνο ένας µαθητής (1,6%) -ο 

µοναδικός µάλιστα που χρησιµοποίησε σωστά τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές 

µετέτρεψε στην τέταρτη του στρατηγική τους δεκαδικούς σε ποσοστά (number-

sense), δηλαδή 1-0,25=100%-25%=75%=0,75. 

 Οι στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based) που χρησιµοποίησαν οι 

µαθητές για να απαντήσουν τη συγκεκριµένη ερώτηση ήταν δύο. Η πρώτη, που 

χρησιµοποιήθηκε από δεκαεννιά µαθητές (30,6%), ήταν ο γραπτός αλγόριθµός 

(κατακόρυφη πράξη) που έκαναν νοερά. Τοποθέτησαν το 1,00 και το 0,25 στο µυαλό 

τους το ένα κάτω από το άλλο και έκαναν την πράξη νοερά βρίσκοντας 0,75. Ένας 

µόνο µαθητής (1,6%) έκανε χρήση γνωστών αριθµητικών γεγονότων, αναφέροντας 

ότι «1-0,25=0,75» και στη διευκρινιστική ερώτηση που του τέθηκε, πώς το βρήκε, 

επέµενε πολλές φορές χαρακτηριστικά ότι «κάνει 0,75 γιατί το ξέρω ότι κάνει τόσο». 

Τέλος µόλις 1 µαθητής (1,6%) δεν έδωσε καµία απάντηση (πίνακας 13, σελίδα 156). 
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 Στη δεύτερη ερώτηση δεκαδικών 0,5+0,75 οι µαθητές χρησιµοποίησαν 

συνολικά επτά διαφορετικές στρατηγικές, από τις οποίες οι έξι ήταν µε αίσθηση του 

αριθµού (number-sense) και µόλις µία ήταν στρατηγική βασισµένη σε κανόνες (rule-

based).  

 Συνολικά οκτώ µαθητές (12,9%) µετέτρεψαν τους δεκαδικούς σε κλάσµατα 

(number-sense) και στη συνέχεια βρήκαν το αποτέλεσµα 0,5+ 0,75 = !
!
+ !

!
= !

!
+

!
!
= !

!
. Επτά µαθητές (11,3%) έκαναν αναφορά σε ακέραιους (number-sense), δηλαδή 

το 0,5 το θεώρησαν 50 και το 0,75 το θεώρησαν 75, οπότε 50 +75=125 άρα 1,25. Στη 

συγκεκριµένη στρατηγική έγιναν και τα περισσότερα λάθη θεωρώντας το 0,5 ως 5 

και όχι ως 50 και προσθέτοντάς το στο 75 βρήκαν αποτέλεσµα 80 και στη συνέχεια 

0,80. Δεκατρείς µαθητές (21%) ανάλυσαν και συνέθεσαν τους αριθµούς µε στόχο τη 

συµπλήρωση της µονάδας (number-sense). Κάποιοι µαθητές ανάλυσαν το 0,5 σε 

0,25+0,25 και στη συνέχεια πρόσθεσαν το ένα 0,25 µε το 0,75 συµπληρώνοντας τη 

µονάδα και στη συνέχεια πρόσθεσαν το δεύτερο 0,25 βρίσκοντας το τελικό 

αποτέλεσµα 0,5+ 0,75 = 0,25+ 0,25 + 0,75 = 0,25+ 0,25+ 0,75 = 0,25+

1 = 1,25. Κάποιοι άλλοι µαθητές ανάλυσαν το 0,75 σε 0,5+0,25 και στη συνέχεια 

πρόσθεσαν το 0,5 µε το 0,5 συµπληρώνοντας τη µονάδα και στη συνέχεια πρόσθεσαν 

το 0,25 βρίσκοντας το τελικό αποτέλεσµα 0,5+ 0,75 = 0,5+ 0,5+ 0,25 =

0,5+ 0,5 + 0,25 = 1+ 0,25 = 1,25. Τέσσερις µαθητές (6,5%) µετέτρεψαν τους 

δεκαδικούς σε δεκαδικά κλάσµατα και στη συνέχεια πραγµατοποίησαν την πράξη 

(number-sense), δηλαδή 0,5+ 0,75 = !"
!""

+ !"
!""

= !"#
!""

= 1,25 . Ένας µαθητής (1,6%) 

έκανε αρίθµηση µε το 0,1, δηλαδή ξεκίνησε από το 0,75 και συνέχισε µε το 0,85, 

0,95, 1,05, 1,15 φτάνοντας στο αποτέλεσµα 1,25. Οκτώ µαθητές (12,9%) έκαναν 

διαχωρισµό των ψηφίων σύµφωνα µε τη θεσιακή τους αξία (number-sense), δηλαδή 

είπαν 5+7=12 άρα 1,2 και 0+5=5 δηλαδή 0,05 οπότε 1,2+0,05=1,25.  

 Συνολικά είκοσι τρεις µαθητές (37,1%) χρησιµοποίησαν στρατηγική 

βασισµένη σε κανόνες, κάνοντας χρήση του κανόνα της πρόσθεσης δεκαδικών 

αριθµών. Τοποθέτησαν τους δεκαδικούς αριθµούς κατακόρυφα στο µυαλό τους και 

έκαναν νοερά το γραπτό αλγόριθµό της πρόσθεσης χρησιµοποιώντας µάλιστα και 

κρατούµενα. Στη συγκεκριµένη ερώτηση δεν υπήρξε µαθητής που δεν προσπάθησε 

να δώσει απάντηση (πίνακας 14, σελίδα 157). 
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 Στην τρίτη ερώτηση δεκαδικών 0,1 ∙ 45 οι µαθητές χρησιµοποίησαν συνολικά 

οκτώ διαφορετικές στρατηγικές, από τις οποίες οι έξι ήταν µε αίσθηση του αριθµού 

(number-sense) και δύο ήταν βασισµένες σε κανόνες (rule-based).  

 Συνολικά δεκαεπτά µαθητές (27,4%) µετέτρεψαν τους δεκαδικούς σε 

κλάσµατα (number-sense) και στη συνέχεια βρήκαν το αποτέλεσµα 0,1 ∙ 45 = !
!"
∙

45 = !"
!"
= 4,5. Τρεις µαθητές (4,8%) µετέτρεψαν το δεκαδικό σε ποσοστό (number-

sense), δηλαδή το 0,1 σε 10% και στη συνέχεια βρήκαν το 10% του 45 ότι είναι 4,5 

διαιρώντας το 45 µε το 10. Ένας µαθητής (1,6%) έκανε αναφορά σε ακέραιους 

(number-sense) θεωρώντας το 0,1 ως 1 µε την ακριβή του έκφραση να είναι «το 0,1 

το κάνω 1 πολλαπλασιάζοντάς το µε το 10». Στη συνέχεια πολλαπλασίασε το 1 µε το 

45 και βρήκε 45 και τέλος διαίρεσε µε το 10 λέγοντας «αφού πολλαπλασίασα κάποια 

στιγµή µε το 10 τώρα πρέπει να διαιρέσω µε το 10 για να έρθει στα ίσια του» και 

βρίσκοντας το σωστό αποτέλεσµα 4,5. Τέσσερις µαθητές (6,5%) µετέτρεψαν τον 

πολλαπλασιασµό σε επαναλαµβανόµενες προσθέσεις (number-sense), δηλαδή 

πρόσθεσαν 45 φορές το 0,1. Οι τρεις µαθητές έκαναν 0,1+0,1+...+0,1 σαρανταπέντε 

φορές βρίσκοντας το σωστό αποτέλεσµα, ενώ ο ένας από αυτούς έκανε 

0,1+0,1+...+0,1 δέκα φορές βρίσκοντας 1 και είπε «άρα η επόµενη δεκάδα των 0,1 

κάνει κι αυτή 1, η επόµενη δεκάδα των 0,1 κάνει 1, η τελευταία δεκάδα κάνει και 

αυτή 1 και τα υπόλοιπα πέντε 0,1 που αποµένουν κάνουν 0,5 , οπότε όλα µαζί 4,5». 

Τρεις µαθητές (4,8%) έκαναν διαχωρισµό των ψηφίων σύµφωνα µε τη θεσιακή τους 

αξία (number-sense), πολλαπλασιάζοντας πρώτα το 0,1 µε το 40 βρίσκοντας 4 και 

στη συνέχεια το 0,1 µε το 5 βρίσκοντας 0,5 και στη συνέχεια πρόσθεσαν το 4 µε το 

0,5 βρίσκοντας το σωστό αποτέλεσµα. Τρεις µαθητές (4,8%) είπαν ότι ο 

πολλαπλασιασµός µε το 0,1 είναι ουσιαστικά διαίρεση µε το 10 (number-sense), 

οπότε 45 δια 10 µας κάνει 4,5. 

 Οι στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based) που χρησιµοποίησαν οι 

µαθητές ήταν δύο. Η πρώτη ήταν η νοερή χρήση του γραπτού αλγορίθµου, δηλαδή 

της κατακόρυφης πράξης, την οποία χρησιµοποίησαν έντεκα µαθητές (17,7%). Η 

δεύτερη στρατηγική, που χρησιµοποίησαν συνολικά δεκαπέντε µαθητές (24,2%), 

ήταν η χρήση αποµνηµονευµένων κανόνων δηλαδή η µετακίνηση της υποδιαστολής 

κατά µια θέση αριστερά κατά τον πολλαπλασιασµό µε το 0,1. Τέλος τρεις µαθητές 

(4,8%) δεν έδωσαν καµία απάντηση (πίνακας 15, σελίδα 158). 
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 Στην τέταρτη ερώτηση δεκαδικών 0,5:0,25 οι µαθητές χρησιµοποίησαν 

συνολικά έξι διαφορετικές σωστές στρατηγικές, από τις οποίες οι πέντε ήταν µε 

αίσθηση του αριθµού (number-sense) και µόνο η µία ήταν στρατηγική βασισµένη σε 

κανόνες (rule-based).  

 Συνολικά επτά µαθητές (16,1%) µετέτρεψαν τους δεκαδικούς σε κλάσµατα 

(number-sense) και στη συνέχεια έκαναν τη διαίρεση 0,5: 0,25 = !
!
: !
!
= 2. Συνολικά 

19 µαθητές (30,6%) έκαναν αναφορά σε ακέραιους (number-sense), δηλαδή 

θεώρησαν το 0,5 ως 50 και το 0,25 ως 25 και στη συνέχεια έκαναν τη διαίρεση 50:25 

που κάνει 2. Δεκαπέντε µαθητές (24,2%) σκέφτηκαν πόσες φορές χωράει το 0,25 στο 

0,5 (εννοιολογική στρατηγική) βρίσκοντας το σωστό αποτέλεσµα. Δέκα µαθητές 

(16,1%) µετέτρεπαν τους δεκαδικούς σε δεκαδικά κλάσµατα (number-sense) και στη 

συνέχεια πραγµατοποίησαν τη διαίρεση 0,5: 0,25 = !"
!""

: !"
!""

= 2 . Ένας µαθητής 

(1,6%) µετέτρεψε τη διαίρεση δεκαδικών σε λόγο και στη συνέχεια βρήκε το 

αποτέλεσµα µέσω ενός ισοδύναµου κλάσµατος 0,5: 0,25 = !,!
!,!"

= !"
!"
= 2 (number-

sense). 

 Στη µοναδική στρατηγική βασισµένη σε κανόνες (rule-based) έγινε χρήση του 

αλγόριθµου της κατακόρυφης διαίρεσης. Σύνολο έντεκα µαθητές (17,7%) 

χρησιµοποίησαν νοερά την κατακόρυφη διαίρεση, πολλαπλασιάζοντας και το 

διαιρέτη και το διαιρετέο µε το 100, ώστε ο διαιρέτης να γίνει ακέραιος, και στη 

συνέχεια πραγµατοποίησαν την κατακόρυφη διαίρεση νοερά, σκεπτόµενοι πόσες 

φορές χωράει το 25 στο 50. Τέλος τέσσερις µαθητές (6,5%) δεν έδωσαν καµία 

απάντηση (πίνακας 16, σελίδα 159) 

3.2.3 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς µε ποσοστά 

 Στην πρώτη ερώτηση ποσοστών, 25% του 80, οι µαθητές χρησιµοποίησαν 

συνολικά δέκα διαφορετικές σωστές στρατηγικές, από τις οποίες οι επτά ήταν µε 

αίσθηση του αριθµού (number-sense) και τρεις ήταν στρατηγικές βασισµένες σε 

κανόνες (rule-based).  

 Συνολικά έντεκα µαθητές (17,7%) µετέτρεψαν το ποσοστό σε κλάσµα 

(number-sense) κάνοντας στη συνέχεια τον πολλαπλασιασµό, δηλαδή το 25% έγινε !
!
 

και στη συνέχεια έκαναν τον πολλαπλασιασµό !
!
∙ 80 = 20. Ένας µαθητής (1,6%) 

χρησιµοποίησε µια σταθερά αναλογίας (number-sense). Ο µαθητής βρήκε ότι το 25 
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χωράει στο 100 τέσσερις φορές και στη συνέχεια βρήκε ποιος αριθµός χωράει στο 80 

τέσσερις φορές, που είναι το 20. Τρεις µαθητές (4,8%) έκαναν επαναλαµβανόµενους 

υποδιπλασιασµούς (number-sense), δηλαδή είπαν ότι το 80:2=40 και µετά 40:2=20, 

µε έναν από τους µαθητές να αιτιολογεί τη σκέψη του ως εξής: «γιατί θέλουµε το 

25% που είναι το µισό του 50% που είναι το µισό του 100%, άρα διαιρώ δυο φορές 

µε το 2». Ένας µαθητής (1,6%) χρησιµοποίησε το 10% ως σηµείο αναφοράς 

(number-sense), µε την επεξήγηση να είναι η εξής: «το 10% του 80 είναι 8, συν 10% 

ακόµα, άρα 8+8=16, και το 5% είναι το µισό του 10% άρα 4, όποτε σύνολο 

16+4=20». Οκτώ µαθητές (12,9%) χρησιµοποίησαν κοινά σηµεία αναφοράς 

δηµιουργώντας αρχικές τιµές (number-sense). Αρχική σκέψη τους ήταν ότι το 100% 

του 80 είναι 80, έπειτα βρήκαν το 50% του 80 που είναι 40 και εν συνεχεία το 25% 

του 80 που είναι 20. Ένας µαθητής (1,6%) χρησιµοποίησε νοερή σχηµατική 

αναπαράσταση (number-sense), σκεπτόµενος το 80 ως ένα κύκλο τον οποίο χώρισε 

σε τέσσερα ίσα µέρη που το καθένα αντιστοιχούσε στο 25% του κύκλου, άρα το ένα 

τέταρτο του κύκλου είναι 20. Επίσης ένας µαθητής (1,6%) µετέτρεψε το ποσοστό σε 

δεκαδικό (number-sense) και στη συνέχεια πραγµατοποίησε τον πολλαπλασιασµό. 

 Οι στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based) που χρησιµοποίησαν οι 

µαθητές ήταν η χρήση του γραπτού αλγόριθµου, η απλή µέθοδος των τριών και η 

αναγωγή στη µονάδα. Το γραπτό αλγόριθµο (25% του 80 = !"
!""

∙ 80 = !"∙!"
!""

= !"""
!""

=

20) χρησιµοποίησαν έντεκα µαθητές (17,7%). Την απλή µέθοδο των τριών (στα 100 

έχω 25, στα 80 θα έχω x) χρησιµοποίησαν εννιά µαθητές (14,5%) και µάλιστα ο ένας 

από αυτούς στην τέταρτή του στρατηγική, που ήταν και ο µοναδικός που 

χρησιµοποίησε σωστά τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές. Δυο µαθητές (3,2%) 

χρησιµοποίησαν την αναγωγή στη µονάδα, δηλαδή βρήκαν το 1% του 80 που είναι 

0,8 και στη συνέχεια υπολόγισαν το 25% του 80 πολλαπλασιάζοντας το 0,8 µε το 25. 

 Ένας µεγάλος αριθµός µαθητών, για την ακρίβεια 12 (19,4%), δεν έδωσαν 

καµία απάντηση στο ερώτηµα, µε πολλούς από τους µαθητές να εκφράζουν την 

άποψη ότι δεν µπορούν να κάνουν πράξεις µε ποσοστά γιατί πολύ απλά δεν τα 

κατανοούν (πίνακας 17, σελίδα 160). 

 Στη δεύτερη ερώτηση ποσοστών, 75% του 200, οι µαθητές χρησιµοποίησαν 

συνολικά εννιά διαφορετικές σωστές στρατηγικές, από τις οποίες οι έξι ήταν µε 

αίσθηση του αριθµού (number-sense) και τρεις ήταν στρατηγικές βασισµένες σε 

κανόνες (rule-based).  
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 Συνολικά δυο µαθητές (3,2%) µετέτρεψαν το ποσοστό σε κλάσµα (number-

sense) κάνοντας στη συνέχεια τον πολλαπλασιασµό, δηλαδή το 75% έγινε !
!
 και στη 

συνέχεια έκαναν τον πολλαπλασιασµό !
!
∙ 200, µε τον έναν µαθητή να κάνει πρώτα 

3 ∙ 200 = 600 και στη συνέχεια 600:4=150, ενώ ο δεύτερος µαθητής έκανε πρώτα 

200:4=50 και στη συνέχεια έκανε τον πολλαπλασιασµό 50 ∙ 3 = 150 . Δεκαέξι 

µαθητές (25,8%) στηριζόµενοι σε µια σύγκριση βρήκαν µια σταθερά αναλογίας, ότι 

το 75% του 100 είναι 75, οπότε το 75% του 200 θα είναι το διπλάσιο, άρα 75 ∙ 2 =

150. Αυτή ήταν και η δηµοφιλέστερη στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού που 

χρησιµοποίησαν οι µαθητές. Ένας µαθητής (1,6%) χρησιµοποίησε το 10% ως σηµείο 

αναφοράς (number-sense), µε την επεξήγηση να είναι η εξής: «το 10% του 200 είναι 

20, το 70% του 200 είναι 140, και το 5% του 200 είναι το µισό του 10% του 200, άρα 

10, οπότε 140+10=150». Είναι άξιο αναφοράς ότι ο συγκεκριµένος µαθητής ήταν ο 

ίδιος που χρησιµοποίησε την ίδια στρατηγική και στην πρώτη ερώτηση των 

ποσοστών. Έξι µαθητές (9,7%) χρησιµοποίησαν κοινά σηµεία αναφοράς 

δηµιουργώντας αρχικές τιµές (number-sense). Αρχική σκέψη τους ήταν ότι το 100% 

του 200 είναι 200, στη συνέχεια βρήκαν το 50% του 200 που είναι 100 και έπειτα το 

25% του 200 που είναι 50. Οπότε το 75% (25%+50%) του 200 είναι 150 (50+100). 

Ένας µαθητής (1,6%) χρησιµοποίησε νοερή σχηµατική αναπαράσταση (number-

sense), σκεπτόµενος το 200 ως ένα κύκλο τον οποίο χώρισε σε τέσσερα ίσα µέρη που 

το καθένα αντιστοιχούσε στο 25% του κύκλου και ήταν ίσο µε 50, άρα τα τρία 

τέταρτα του κύκλου που είναι το 75% του κύκλου είναι 3 ∙ 50 = 150. Είναι και εδώ 

άξιο αναφοράς ότι ο συγκεκριµένος µαθητής ήταν ο ίδιος που χρησιµοποίησε την ίδια 

στρατηγική και στην πρώτη ερώτηση των ποσοστών. Δύο µαθητές (3,2%) βρήκαν το 

υπόλοιπο ποσοστό από το 100% και το αφαίρεσαν από αυτό, δηλαδή βρήκαν το 25% 

του 200 που είναι 50 και στη συνέχεια το αφαίρεσαν από το 200, βρίσκοντας έτσι ότι 

το 75% του 200 είναι 150. 

 Και σ’ αυτή την ερώτηση όπως και στην πρώτη ερώτηση ποσοστών οι 

στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based) που χρησιµοποίησαν οι µαθητές 

ήταν ακριβώς οι ίδιες, δηλαδή η χρήση του γραπτού αλγορίθµου, η απλή µέθοδος των 

τριών και η αναγωγή στη µονάδα. Τη χρήση του γραπτού αλγορίθµου (75% του 200 

= !"
!""

∙ 200 = !"∙!""
!""

= !"###
!""

= 150) χρησιµοποίησαν δώδεκα µαθητές (19,4%) ενώ 

την απλή µέθοδο των τριών (στα 100 έχω 75, στα 200 θα έχω x) χρησιµοποίησαν 
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οκτώ µαθητές (12,9%). Πέντε µαθητές (8,1%) χρησιµοποίησαν την αναγωγή στη 

µονάδα, δηλαδή βρήκαν το 1% του 200 που είναι 0,2 και στη συνέχεια υπολόγισαν το 

75% του 200 πολλαπλασιάζοντας το 0,2 µε το 75. 

 Και σ΄ αυτή την ερώτηση ποσοστών, όπως και στην πρώτη, ένας µεγάλος 

αριθµός µαθητών -για την ακρίβεια 10 µαθητές (16,1%)- δεν έδωσαν καµία 

απάντηση στο ερώτηµα. Η αιτιολόγηση για τη µη απάντηση τους ήταν ή ίδια, ότι δεν 

µπορούν να κάνουν πράξεις µε ποσοστά γιατί δεν τα κατανοούν (πίνακας 18, σελίδα 

161). 

 Στην τρίτη ερώτηση ποσοστών, 10% του 45, οι µαθητές χρησιµοποίησαν 

συνολικά επτά διαφορετικές σωστές στρατηγικές, από τις οποίες οι τρεις ήταν µε 

αίσθηση του αριθµού (number-sense) και τέσσερις ήταν στρατηγικές βασισµένες σε 

κανόνες (rule-based).  

 Συνολικά πέντε µαθητές (8,1%) µετέτρεψαν το ποσοστό σε κλάσµα (number-

sense) κάνοντας στη συνέχεια τον πολλαπλασιασµό, δηλαδή το 10% έγινε !
!"

 και στη 

συνέχεια έκαναν τον πολλαπλασιασµό !
!"
∙ 45 = 4,5 . Ένας µαθητής (1,6%) 

χρησιµοποίησε γνωστά αποτελέσµατα (number-sense), µε την απάντησή του να είναι 

η εξής: «το 10% του 50 είναι 5. Εγώ έχω 45, άρα το 5 θα πρέπει να µειωθεί κατά 0,5, 

άρα κάνει 4,5». Η τελευταία στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού που 

χρησιµοποιήθηκε από έναν µαθητή (1,6%) ήταν η ανάλυση σε σχέση µε τη θεσιακή 

αξία των ψηφίων του αριθµού. Υπολόγισε πρώτα το 10% του 40 που κάνει 4, και στη 

συνέχεια το 10% του 5 που κάνει 0,5 , άρα το 10% του 45 είναι 4+0,5=4,5.  

 Στη συγκεκριµένη ερώτηση εκτός από τις στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες 

(rule-based), που χρησιµοποίησαν οι µαθητές στις προηγούµενες ερωτήσεις 

ποσοστών, δηλαδή τη χρήση του γραπτού αλγόριθµου, την απλή µέθοδος των τριών 

και την αναγωγή στη µονάδα, υπήρξε ακόµα µια στρατηγική η οποία ήταν η χρήση 

µνηµονικών κανόνων. Η τελευταία αυτή στρατηγική που βασίστηκε στο µνηµονικό 

κανόνα τις µετακίνησης της υποδιαστολής κατά µια θέση αριστερά όταν διαιρώ µε το 

10 χρησιµοποίησαν συνολικά δεκατέσσερις µαθητές (22,6%). Τη χρήση του γραπτού 

αλγόριθµου (10% του 45 = !"
!""

∙ 45 = !"∙!"
!""

= !"#
!""

= 4,5) έκαναν δεκαπέντε µαθητές 

(24,2%), ενώ την απλή µέθοδο των τριών (στα 100 έχω 10, στα 45 θα έχω x) 

χρησιµοποίησαν εννιά µαθητές (14,5%). Έξι µαθητές (9,7%) χρησιµοποίησαν την 
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αναγωγή στη µονάδα, δηλαδή βρήκαν το 1% του 45 που είναι 0,45 και στη συνέχεια 

υπολόγισαν το 10% του 45 πολλαπλασιάζοντας το 0,45 µε το 10. 

 Οι µαθητές που δεν έδωσαν καθόλου απάντηση ήταν µόλις τρεις (4,8%), πολύ 

λιγότεροι σε σχέση µε τους µαθητές που δεν έδωσαν απάντηση στην πρώτη και στη 

δεύτερη ερώτηση στα ποσοστά, όπου ήταν δώδεκα και δέκα µαθητές αντίστοιχα 

(πίνακας 19, σελίδα 162). 

 Στην τέταρτη ερώτηση ποσοστών, 50% του 24, οι µαθητές χρησιµοποίησαν 

συνολικά επτά διαφορετικές σωστές στρατηγικές, από τις οποίες οι τέσσερις ήταν µε 

στην αίσθηση του αριθµού (number-sense) και οι τρεις ήταν στρατηγικές βασισµένες 

σε κανόνες (rule-based).  

 Συνολικά επτά µαθητές (11,3%) µετέτρεψαν το ποσοστό σε κλάσµα (number-

sense) κάνοντας στη συνέχεια τον πολλαπλασιασµό, δηλαδή το 50% έγινε !
!
 και στη 

συνέχεια έκαναν τον πολλαπλασιασµό !
!
∙ 24 = 12. Τρεις µαθητές (4,8%) µετέτρεψαν 

το ποσοστό σε δεκαδικό (number-sense), δηλαδή το 50% σε 0,5 και στη συνέχεια 

έκαναν τον πολλαπλασιασµό 0,5 ∙ 24 . Η δηµοφιλέστερη στρατηγική µε αίσθηση του 

αριθµού αλλά και δηµοφιλέστερη συνολικά από όλες τις στρατηγικές ήταν ο 

υποδιπλασιασµός, µε τους περισσότερους µαθητές να απαντούν σχεδόν αµέσως ότι 

το 50% του 24 είναι 12 γιατί 24:2=12. Τη στρατηγική αυτή χρησιµοποίησαν 

συνολικά σαρανταπέντε µαθητές (72,6%). Η τελευταία στρατηγική µε αίσθηση του 

αριθµού χρησιµοποιήθηκε από έναν µαθητή (1,6%) και ήταν η νοερή σχηµατική 

αναπαράσταση. Η συγκεκριµένη στρατηγική χρησιµοποιήθηκε από τον ίδιο µαθητή 

που τη χρησιµοποίησε και στη πρώτη και στη δεύτερη ερώτηση ποσοστών 

σκεπτόµενος µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σκέφτηκε το 24 ως ένα κύκλο τον οποίο 

χώρισε σε δύο ίσα µέρη που το καθένα αντιστοιχούσε στο 50% του κύκλου, όποτε 

24:2=12. 

 Οι στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based) που χρησιµοποίησαν οι 

µαθητές ήταν οι ίδιες που χρησιµοποιήθηκαν και στις τρεις προηγούµενες ερωτήσεις 

ποσοστών, δηλαδή η χρήση του γραπτού αλγόριθµου, η απλή µέθοδος των τριών και 

η αναγωγή στη µονάδα. Τη χρήση του γραπτού αλγορίθµου (50% του 24 = 
!"
!""

∙ 24 = !"∙!"
!""

= !"##
!""

= 12) χρησιµοποίησαν δεκαπέντε µαθητές (24,2). Την απλή 

µέθοδο των τριών (στα 100 έχω 50, στα 24 θα έχω x) χρησιµοποίησαν δέκα µαθητές 

(16,1%) ενώ τέσσερις µαθητές (6,5%) χρησιµοποίησαν την αναγωγή στη µονάδα, 
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δηλαδή βρήκαν το 1% του 24 που είναι 0,24 και στη συνέχεια υπολόγισαν το 50% 

του 24 πολλαπλασιάζοντας το 0,24 µε το 50 (κάθετα µε το µυαλό). 

 Και σ’ αυτή την ερώτηση, όπως και στη τρίτη ερώτηση των ποσοστών, οι 

µαθητές που δεν έδωσαν καθόλου απάντηση ήταν µόλις τρεις (4,8%) πολύ λιγότεροι 

σε σχέση µε τους µαθητές που δεν έδωσαν απάντηση στην πρώτη και στη δεύτερη 

ερώτηση στα ποσοστά, όπου ήταν δώδεκα και δέκα µαθητές αντίστοιχα (πίνακας 20, 

σελίδα 163). 

 Λάθη που οφείλονται στην αίσθηση του αριθµού ή στη χρήση 3.3
κανόνων 

 Τα λάθη των µαθητών διαχωρίστηκαν σε λάθη στην αίσθηση του αριθµού 

(number-sense) και σε λάθη που έγιναν κατά τη χρήση στρατηγικών βασισµένων σε 

κανόνες (rule-based). Λάθος που οφείλεται στην αίσθηση του αριθµού (εννοιολογικό 

λάθος) είναι αυτό το οποίο γίνεται διότι ο µαθητής δεν έχει κατανοήσει επαρκώς τη 

φύση των αριθµών, ενώ λάθος στη χρήση κανόνων (εργαλειακό λάθος) είναι αυτό 

στο οποίο ο µαθητής κάνει ένα απρόσεκτο λάθος ή λάθος στην εκτέλεση του 

αλγορίθµου (Mclntosh, 2002, 2006). Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα λάθη 

των µαθητών σε κάθε ερώτηση στο σύνολο των στρατηγικών που χρησιµοποίησαν. 

  Κατηγοριοποίηση λαθών στο σύνολο των στρατηγικών κάθε ερώτησης 

  Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Π1 Π2 Π3 Π4 

 
 1 −

1
4

 
1
2
+
3
4

 
1
10

∙ 45 
1
2
∶
1
4

 1-0,25 0,5+0,75 0,1 ∙ 45 0,5:0,25 
25% 
του 
80 

75% 
του 
200 

10% 
του 
45 

50% 
του 
24 

N
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e 

n 3 3 0 3 2 26 1 16 3 2 3 2 

% 12,5% 18,8% 0,0% 20,0% 50,0% 89,7% 4,8% 80,0% 13,0% 10,5% 23,1% 15,4% 
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% 87,5% 81,3% 100% 80,0% 50,0% 10,3% 95,2% 20,0% 87,0% 89,5% 76,9% 84,6% 
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n 24 16 9 15 4 29 21 20 23 19 13 13 

Πίνακας 3-3 Κατηγοριοποίηση λαθών στο σύνολο των στρατηγικών κάθε ερώτησης 
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  Τα λάθη στη χρήση κανόνων στα οποία υπέπεσαν οι µαθητές ήταν 142 

(68,9% των συνολικών λαθών), ενώ τα λάθη που οφείλονται στην αίσθηση του 

αριθµού ήταν 64 (31,1% των συνολικών λαθών). Παρατηρούµε ότι τα λάθη στη 

χρήση κανόνων ήταν υπερδιπλάσια από αυτά που οφείλονται στην αίσθηση του 

αριθµού. 

 
Διάγραµµα 3-2 Ποσοστά λαθών ανά κατηγορία 

 Στις εννιά από τις δώδεκα ερωτήσεις (στις τέσσερις των κλασµάτων, στις 

τέσσερις των ποσοστών και στην τρίτη των δεκαδικών) τα λάθη στη χρήση κανόνων 

ήταν περισσότερα από τα λάθη που οφείλονται στην αίσθηση του αριθµού, σε δύο 

ερωτήσεις (στη δεύτερη και τέταρτη των δεκαδικών) τα λάθη που οφείλονται στην 

αίσθηση του αριθµού ήταν περισσότερα από τα λάθη στη χρήση κανόνων, ενώ σε µια 

ερώτηση (στην πρώτη των δεκαδικών) υπήρχε το ίδιο πλήθος λαθών και στις δυο 

κατηγορίες στρατηγικών. Στη συγκεκριµένη ερώτηση µάλιστα εµφανίστηκαν τα 

λιγότερα λάθη από το σύνολο των ερωτήσεων. 

 Στον παρακάτω πίνακα ταξινοµούνται τα λάθη των µαθητών για κάθε 

ερώτηση σε υποκατηγορίες για κάθε είδος στρατηγικής.  

Τα λάθη που οφείλονται στην αίσθηση του αριθµού ταξινοµούνται σε πέντε 

υποκατηγορίες: 

- Μετατροπή σε άλλη αναπαράσταση του ρητού αριθµού 

- Αξία θέσης δεκαδικών ψηφίων 

- Εναλλαγή του διαιρετέου µε τον διαιρέτη 

- Αριθµητικό λάθος 

- Άλλο λάθος 

Τα λάθη στη χρήση κανόνων ταξινοµούνται σε πέντε επίσης υποκατηγορίες: 

- Κακή εφαρµογή του κανόνα της πράξης 

- Κακή χρήση αποµνηµονευµένων κανόνων 

Number	
sense	
31,1%	

Rule	based	
68,9%	

Ποσοστό	λαθών	ανα	κατηγορία		
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- Λάθος κανόνας - Εκτέλεση κανόνα άλλης πράξης 

- Αριθµητικό λάθος 

- Άλλο λάθος 

 
Λάθη που οφείλονται στην αίσθηση του 

αριθµού 
(number-sense) 

Λάθη στη χρήση κανόνων 
 

(rule-based) 

 Μ
ετ
ατ
ρο
πή

 σ
ε 
άλ
λη

 α
να
πα
ρά
στ
ασ
η 

 
το
υ 
ρη
το
ύ 
αρ
ιθ

µο
ύ 

Α
ξί
α 
θέ
ση
ς 
δε
κα
δι
κώ
ν 
ψη
φί
ω
ν 

Εν
αλ
λα
γή

 τ
ου

 δ
ια
ιρ
ετ
έο
υ 

µε
 τ
ον

 
δι
αι
ρέ
τη

 

Α
ρι
θµ
ητ
ικ
ό 
λά
θο
ς 

Ά
λλ
ο 
λά
θο
ς 

Κ
ακ
ή 
εφ
αρ

µο
γή

 τ
ου

 κ
αν
όν
α 
τη
ς 

πρ
άξ
ης

 

Κ
ακ
ή 
χρ
ήσ
η 
απ
οµ
νη

µο
νε
υµ
έν
ω
ν 

κα
νό
νω
ν 

Λ
άθ
ος

 κ
αν
όν
ας

 -Ε
κτ
έλ
εσ
η 
κα
νό
να

 
άλ
λη
ς 
πρ
άξ
ης

 

Α
ρι
θµ
ητ
ικ
ό 
λά
θο
ς 

Ά
λλ
ο 
λά
θο
ς 

1 −
1
4

 2    1 6  9 1 5 

1
2
+
3
4

 2 1*    2  9  2 

1
10

∙ 45      2  7   

1
2
∶
1
4

 2   1  6  3 3  

1-0,25 1    1 1    1 

0,5+0,75 1 25    3     

0,1 ∙ 45  1    7 1 11  1 

0,5:0,25 1 8** 2 2 3 2  1  1 

25% του 80 1    2 5  7 7 1 

75% του 200 1    1 4  7 5 1 

10% του 45    1 2 6 1 3   

50% του 24 2     4  5 2  

Σύνολο 
υποκατηγοριών 

13 35 2 4 10 48 2 62 18 12 

Σύνολο 
κατηγοριών 

64	 142	
31,1%	 68,9%	

Πίνακας 3-4 Είδη λαθών number-sense και rule-based σε κάθε ερώτηση 

  *µετά από µετατροπή σε δεκαδικούς, ** αναφορά σε ακεραίους 
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 Από τα λάθη που οφείλονται στην αίσθηση του αριθµού (64 στο σύνολο) τα 

περισσότερα έγιναν στη θεσιακή αξία των δεκαδικών ψηφίων (35). Στην κατηγορία 

αυτή προσµετρήθηκαν και τα λάθη που οφείλονται στη θεσιακή αξία των δεκαδικών, 

που δηµιουργήθηκαν µετά την µετατροπή των κλασµάτων σε δεκαδικούς, όπως 

επίσης και κατά την αναφορά των δεκαδικών σε ακεραίους. Είναι ξεκάθαρο ότι 

µερικοί µαθητές δεν έχουν κατανοήσει τη θεσιακή αξία των δεκαδικών ψηφίων. 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στη δεύτερη 0,5+0,75 και τέταρτη 0,5:0,25 ερώτηση των 

δεκαδικών, τα λάθη που οφείλονται στην αίσθηση του αριθµού υπερίσχυσαν έναντι 

των λαθών στη χρήση κανόνων σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες ερωτήσεις που τα στη 

χρήση κανόνων ήταν περισσότερα από τα λάθη που οφείλονται στην αίσθηση του 

αριθµού. Στην ερώτηση 0,5+0,75 το συχνότερο λάθος ήταν ότι είναι ίσο µε 0,80 γιατί 

5+75=80, άρα 0,80, που δείχνει ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές δεν έχουν κατανοήσει 

ότι το 5 είναι πέντε δέκατα ενώ το 75 είναι εβδοµήντα πέντε εκατοστά. Εντοπίζονται 

λοιπόν κάποιες δυσκολίες ως προς την κατανόηση και το χειρισµό των αρχών που 

διέπουν την αξία των ψηφίων στο δεκαδικό σύστηµα, δυσκολίες στις οποίες έχουν 

αναφερθεί και άλλοι ερευνητές. (Οικονόµου, Σακονίδης, & Τζεκάκη, 2000; Van de 

Walle, 2007).  

 Η αµέσως επόµενη κατηγορία λαθών που οφείλονται στην αίσθηση του 

αριθµού µε 13 λάθη είναι η µετατροπή του ρητού σε άλλη αναπαράσταση του. Οι 

µαθητές φαίνεται ότι δεν είναι εξοικειωµένοι µε το πέρασµα από τη µία 

αναπαράσταση του ρητού σε άλλη, κάνοντας λάθη κατά τη διαδικασία µετάβασης 

µεταξύ των αναπαραστάσεων των ρητών αριθµών.  

 Δυο µαθητές έκαναν εναλλαγή του διαιρετέου µε τον διαιρέτη µετά την 

αναφορά τους σε ακεραίους (number-sense) δηλαδή είπαν ότι το 0,5 το σκέφτοµαι ως 

5 και το 0,25 ως 25 και κάνω τη διαίρεση 25:5. Μάλιστα ο ένας από τους µαθητές 

σκεπτόµενος δυνατά είπε χαρακτηριστικά « 5:25 δεν γίνεται άρα 25:5 πρέπει να είναι, 

που κάνει 5, ναι σωστά». 

 Τέσσερις µαθητές έκαναν αριθµητικό λάθος στην στρατηγική µε αίσθηση του 

αριθµού που χρησιµοποίησαν, ενώ δέκα µαθητές έκαναν άλλα λάθη που δεν µπορούν 

να ενταχθούν στις υπόλοιπες κατηγορίες. Παραδείγµατα «άλλων» λαθών είναι η 

αναφορά στο µισό στην ερώτηση 0,5:0,25 (το 0,5 είναι το µισό του 1, το 0,25 είναι το 

µισό του µισού, άρα το αποτέλεσµα είναι ίσο µε !
!
 ), όπως και η χρήση κοινών 

σηµείων αναφοράς για δηµιουργία αρχικών τιµών στις ερωτήσεις των ποσοστών. 
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 Από τα λάθη στη χρήση κανόνων (142 στο σύνολο) τα περισσότερα έγιναν 

λόγω της χρήσης λάθους κανόνα (62). Στην πρώτη ερώτηση των δεκαδικών 1− !
!
 

µερικοί µαθητές αφαίρεσαν τον αριθµητή του κλάσµατος από τον ακέραιο και 

βρήκαν !
!
= 0 , ενώ κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν και τον παρονοµαστή από τον ακέραιο 

και βρήκαν !
!
 ή !

!!
. Είναι άξιο αναφοράς ότι µερικοί µαθητές έκαναν σωστά την 

πράξη 1-4=-3, η οποία διδάσκεται στο τέλος της Α΄ Γυµνασίου, ενώ δεν κατάφεραν 

να κάνουν την αφαίρεση 1− !
!
 η οποία είναι γνωστή από το Δηµοτικό. Στη δεύτερη 

ερώτηση των κλασµάτων !
!
+ !

!
 πρόσθεσαν αριθµητή µε αριθµητή και παρονοµαστή 

µε παρονοµαστή και βρήκαν αποτέλεσµα !
!
. Στην τρίτη πράξη από τα κλάσµατα 

!
!"
∙ 45 κάποιοι µαθητές πολλαπλασίασαν τον ακέραιο και µε τον αριθµητή και µε τον 

παρονοµαστή ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν χιαστί. Στην τρίτη ερώτηση των δεκαδικών 

0,1 ∙ 45 πολλαπλασίασαν τον ακέραιο µε το δεκαδικό µέρος και στη συνέχεια απλά 

έβαλαν το 0 και το κόµµα µπροστά από τον αριθµό και βρήκαν 0,45. Στις ερωτήσεις 

των ποσοστών οι µαθητές χρησιµοποιώντας τα νούµερα που τους δίνονταν (π.χ. το 25 

και το 80 από την πρώτη ερώτηση των ποσοστών 25% του 80) πραγµατοποιούσαν 

µια πράξη στην τύχη -χωρίς να έχει νόηµα η επιλογή της- και έβρισκαν ένα 

αποτέλεσµα. 

 Πολύ κοντά ως προς το πλήθος των λαθών µε τη χρήση λάθους κανόνα είναι 

και η κακή εφαρµογή του κανόνα της πράξης (rule-based). Τέτοιου είδους λάθη 

παρατηρήθηκαν σε όλες τις ερωτήσεις και το σύνολό τους ήταν 48, µε τα 

περισσότερα λάθη να εµφανίζονται στα ποσοστά (19) να ακολουθούν τα λάθη στα 

κλάσµατα (16) και τα «λιγότερα» να εµφανίζονται στους δεκαδικούς (13). Στα 

ποσοστά χρησιµοποιήθηκαν τρεις αλγόριθµοι, ο πολλαπλασιασµός του ποσοστού µε 

τον ακέραιο, η απλή µέθοδος των τριών και η αναγωγή στη µονάδα. Λάθη 

παρατηρήθηκαν και στις τρεις αυτές στρατηγικές χωρίς κάποια να εµφανίζει 

περισσότερα λάθη από τις άλλες. Στην πρόσθεση και στην αφαίρεση κλασµάτων 

έγιναν λάθη στη διαδικασία µετατροπής τους σε οµώνυµα και στη συνέχεια στην 

πρόσθεση ή στην αφαίρεση αντίστοιχα όχι µόνο των αριθµητών αλλά και των 

παρονοµαστών, για παράδειγµα !
!
+ !

!
= !

!
+ !

!
→ !

!
. Στον πολλαπλασιασµό !

!"
∙ 45 

πολλαπλασίασαν τον ακέραιο µε τον παρονοµαστή και όχι µε τον αριθµητή και 
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βρήκαν αποτέλεσµα !
!"#

 . Στη διαίρεση κλασµάτων !
!
∶ !
!
 παρατηρήθηκε το λάθος της 

αντιστροφής του διαιρετέου αντί του διαιρέτη και η πραγµατοποίηση εν συνεχεία του 

πολλαπλασιασµού !
!
∶ !
!
→ !

!
∙ !
!
= !

!
, καθώς και η αντιστροφή του διαιρετέου και του 

διαιρέτη και εν συνεχεία η πραγµατοποίηση του πολλαπλασιασµού !
!
∶ !
!
→ !

!
∙ !
!
= !

!
. 

Στους δεκαδικούς έγιναν λάθη στην κατακόρυφη στοίχιση των αριθµών 

(υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή) για την πραγµατοποίηση της κατακόρυφης 

πρόσθεσης ή αφαίρεσης. Στον πολλαπλασιασµό παρατηρήθηκαν λάθη στη µέτρηση 

των δεκαδικών ψηφίων και στην τοποθέτηση της υποδιαστολής στο αποτέλεσµα του 

πολλαπλασιασµού που πραγµατοποιήθηκε κατακόρυφα, ενώ στη διαίρεση δεκαδικών 

0,5:0,25 κάνοντας κατακόρυφα τη διαίρεση στο µυαλό τους, πολλαπλασίασαν και το 

διαιρετέο και το διαιρέτη µε το 100, ώστε να «φύγουν οι υποδιαστολές», όπως είπε 

χαρακτηριστικά έναν µαθητής, και στη συνέχεια διαίρεσαν το αποτέλεσµα που 

βρήκαν µε το 100. Σε διευκρινιστική ερώτηση που έγινε σε έναν µαθητή «γιατί 

πρέπει να το διαιρέσεις µε το 100» απάντησε «αφού στην αρχή τα πολλαπλασίασα µε 

το 100 τα µεγάλωσα 100φορές, άρα πρέπει να διαιρέσω το αποτέλεσµα µε το 100 για 

να γίνουν όπως πριν». 

 Δυο µαθητές έκαναν κακή χρήση αποµνηµονευµένων κανόνων στον 

πολλαπλασιασµό 0,1 ∙ 45 και στο 10% του 45. Το λάθος που έγινε ήταν ίδιο, καθώς 

µετακινήθηκε η υποδιαστολή δεξιά αντί για αριστερά κατά τον πολλαπλασιασµό µε 

το 0,1 ή το 10%. 

 Δεκαοκτώ µαθητές έκαναν αριθµητικό λάθος σε στρατηγική βασισµένη σε 

κανόνες που χρησιµοποίησαν, ενώ δώδεκα µαθητές έκαναν άλλα λάθη που δεν 

µπορούν να ενταχθούν στις υπόλοιπες κατηγορίες. 

 Είδος στρατηγικών που χρησιµοποιούν οι µαθητές σε νοερούς 3.4
υπολογισµούς ανάλογα µε τη συµβολική αναπαράστασή τους 

 Οι στρατηγικές που χρησιµοποίησαν οι µαθητές στους νοερούς υπολογισµούς 

µε ρητούς αριθµούς και παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα, έχουν 

κατηγοριοποιηθεί σε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) 

και στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies). Στον παρακάτω 

πίνακα παρατίθενται οι συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά των δυο παραπάνω 

κατηγοριών των στρατηγικών που χρησιµοποίησαν οι µαθητές σε κάθε ερώτηση που 
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τους τέθηκε. Για την εξαγωγή των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων έχει ληφθεί υπόψη 

µόνο η στρατηγική που χρησιµοποίησαν οι µαθητές στην πρώτη τους απάντηση σε 

κάθε ερώτηση, εφόσον αυτή ήταν επιτυχής. 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 

  NS RB   NS RB   NS RB 

1 −
1
4

 
n 18 20 

1-0,25 
n 43 14 

25% του 80 
n 18 13 

% 47,4% 52,6% % 75,4% 24,6% % 58,1% 41,9% 

1
2
+
3
4

 
n 3 45 

0,5+0,75 
n 22 15 

75% του 200 
n 19 16 

% 6,2% 93,8% % 59,5% 40,5% % 54,3% 45,7% 

1
10

∙ 45 
n 7 48 

0,1 ∙ 45 
n 18 20 

10% του 45 
n 4 30 

% 12,7% 87,3% % 47,4% 52,6% % 11,8% 88,2% 

1
2
∶
1
4

 
n 2 46 

0,5 : 0,25 
n 34 6 

50% του 24 
n 44 6 

% 4,2% 95,8% % 85,0% 15,0% % 88% 12% 

Μ.Ο. % 17,6% 82,4% Μ.Ο. % 66,8% 33,2% Μ.Ο. % 53% 47% 

 Πίνακας 3-5 Κατηγοριοποίηση στρατηγικών (µόνο για την πρώτη επιτυχή 

στρατηγική) σε νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα, δεκαδικούς και ποσοστά  

 Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι κατά µέσο όρο το 82,4% των µαθητών 

χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες στις ερωτήσεις µε κλάσµατα, µε 

το υπόλοιπο 17,6% να επιλέγει στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού. Σε όλες τις 

ερωτήσεις των κλασµάτων το ποσοστό των µαθητών που χρησιµοποίησαν 

στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες ήταν µεγαλύτερο από το ποσοστό των µαθητών 

που επέλεξαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, και µάλιστα στις τρεις από τις 

τέσσερις ερωτήσεις το ποσοστό αυτό ήταν µεγαλύτερο από 87%. Πιο συγκεκριµένα, 

τα ποσοστά των µαθητών που χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες 

στη δεύτερη !
!
+ !

!
 , στην τρίτη !

!"
∙ 45  και στην τέταρτη !

!
∶ !
!

 ερώτηση των 

κλασµάτων ήταν 93,6%, 87,3% και 95,8% αντίστοιχα. Μόνο στη πρώτη ερώτηση 

των κλασµάτων 1 − !
!

 τα ποσοστά των µαθητών που χρησιµοποίησαν στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες και στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού ήταν σχεδόν ίσα, µε 

το ποσοστό των µαθητών που χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες 

να υπερισχύει και σ’ αυτήν την ερώτηση των κλασµάτων (52,6% εργαλειακές 
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στρατηγικές και 47,4% εννοιολογικές στρατηγικές). Για την ίδια ερώτηση 1 − !
!
σε 

έρευνα των Lemonidis και Kaiafa (2014) τα δύο τρίτα των µαθητών (66%) της 

πέµπτης Δηµοτικού που ρωτήθηκαν χρησιµοποίησαν εργαλειακή στρατηγική και το 

υπόλοιπο ένα τρίτο των µαθητών (33%) χρησιµοποίησαν στρατηγική βασισµένη σε 

κανόνες. Οι µαθητές που έλαβαν µέρος στη συγκεκριµένη έρευνα ήταν µικρότερης 

ηλικίας, αλλά συµµετείχαν οικειοθελώς στο µαθηµατικό διαγωνισµό από τον οποίο 

πάρθηκαν τα δεδοµένα για την έρευνα, γεγονός που ενδεχοµένως να τους κατατάσσει 

σε υψηλότερο επίπεδο επίδοσης και ενδιαφέροντος από το σύνηθες µαθητικό 

δυναµικό των σχολείων. Στην ίδια έρευνα τέθηκε στους µαθητές και η τελευταία 

ερώτηση !
!
∶ !
!

 µε το ποσοστό των µαθητών που επέλεγαν στρατηγική βασισµένη σε 

κανόνες να είναι επίσης υψηλό (80,5%), αλλά χαµηλότερο από το ποσοστό των 

µαθητών που χρησιµοποίησαν αντίστοιχες στρατηγικές στην παρούσα έρευνα. 

 
Διάγραµµα 3-3 Ποσοστά απαντήσεων στις δυο κατηγορίες στις ερωτήσεις µε 

κλάσµατα 

 Στις ερωτήσεις µε δεκαδικούς κατά µέσο όρο το 66,8% των µαθητών 

χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, µε το υπόλοιπο ποσοστό 

33,2% να χρησιµοποιεί στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες. Πιο συγκεκριµένα, στις 

τρεις από τις τέσσερις ερωτήσεις των κλασµάτων οι περισσότεροι µαθητές 

χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού. Στην πρώτη (1-0,25) στη 

δεύτερη (0,5+0,75) και στην τέταρτη (0,5 : 0,25) ερώτηση µε δεκαδικούς τα ποσοστά 

των µαθητών που χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού ήταν 75,4%, 

59,5% και 85% αντίστοιχα. Μόνο σε µια από τις τέσσερις ερωτήσεις οι µαθητές που 

χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες ήταν οριακά περισσότεροι από 
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τους µαθητές που χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, µε τα 

αντίστοιχα ποσοστά να είναι 52,6% και 47,4%. 

 
Διάγραµµα 3-4 Ποσοστά απαντήσεων στις δυο κατηγορίες στις ερωτήσεις µε 

κλάσµατα 

 Κατά µέσο όρο στις ερωτήσεις µε ποσοστά το 53% των µαθητών επέλεξαν να 

χρησιµοποιήσουν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, ενώ το υπόλοιπο 47% των 

µαθητών χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες. Στις δυο πρώτες 

ερωτήσεις (25% του 80 και 75% του 200) το 58,1% και το 54,3% των µαθητών 

επέλεξαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, ποσοστά που είναι πολύ κοντά στο 

µέσο όρο. Στην τρίτη και την τέταρτη ερώτηση µε ποσοστά έχουµε πολύ µεγάλες 

αποκλίσεις και µάλιστα εκ διαµέτρου αντίθετες. Συγκεκριµένα στην τρίτη ερώτηση 

των ποσοστών (10% του 45) το 88,2% των µαθητών χρησιµοποίησε στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες, ενώ στην τέταρτη ερώτηση (50% του 24) το 88% των 

µαθητών χρησιµοποίησε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού. 

 
Διάγραµµα 3-5 Ποσοστά απαντήσεων στις δυο κατηγορίες στις ερωτήσεις µε 

ποσοστά 
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 Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζονται οι µέσοι όροι των ποσοστών των 

κατηγοριών των στρατηγικών που χρησιµοποίησαν οι µαθητές µε επιτυχία στην 

πρώτη τους στρατηγική στις ερωτήσεις των κλασµάτων, των δεκαδικών και των 

ποσοστών αντίστοιχα. Είναι φανερό ότι στις ερωτήσεις που περιείχαν κλάσµατα οι 

περισσότεροι µαθητές χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες, σε 

αντίθεση µε τις ερωτήσεις που περιείχαν δεκαδικούς, που οι περισσότεροι µαθητές 

χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού. Στις ερωτήσεις που περιείχαν 

ποσοστά, ο αριθµός των µαθητών που χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του 

αριθµού και στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες είναι σχεδόν ίδιος, µε ένα ελαφρύ 

προβάδισµα στην επιλογή των µαθητών να έχουν οι στρατηγικές µε αίσθηση του 

αριθµού. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων σε κάθε µια ερώτηση των ποσοστών 

παρατηρείται ότι η επιλογή της στρατηγικής επηρεάζεται πάρα πολύ από το είδος 

(δυσκολία) των αριθµών που περιέχονται στην πράξη. 

 
Διάγραµµα 3-6 Μέσος όρος ποσοστών των απαντήσεων στα κλάσµατα, στους 

δεκαδικούς και στα ποσοστά ως προς τις δυο κατηγορίες 

 Τα παραπάνω συµπεράσµατα εξήχθησαν λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις 

επιτυχείς απαντήσεις των µαθητών στην πρώτη στρατηγική που επεχείρησαν. Στον 

παρακάτω πίνακα εµφανίζονται το πλήθος και το ποσοστό των µαθητών που 

επεχείρησαν να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση ανεξάρτητα αν η προσπάθειά τους 

στέφθηκε µε επιτυχία, µε στόχο να ερευνήσουµε αν οι µαθητές είχαν γενικότερα την 

ίδια τάση να προσεγγίσουν µε το ίδιο είδος στρατηγικής τις ερωτήσεις.  
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ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 
  NS RB ΔΑ   NS RB ΔΑ   NS RB ΔΑ 

1 −
1
4

 
n 20 39 3 

1-0,25 
n 45 16 1 25%  

του 80 

n 20 30 12 

% 32,3% 62,9% 4,8% % 72,6% 25,8% 1,6% % 32,3% 48,4% 19,4% 

1
2
+
3
4

 
n 4 57 1 

0,5+0,75 
n 45 17 0 75%  

του 200 

n 20 32 10 

% 6,5% 91,9% 1,6% % 72,6% 27,4% 0% % 32,3% 51,6% 16,1% 

1
10

∙ 45 
n 7 54 1 

0,1 ∙ 45 
n 19 40 3 10%  

του 45 

n 6 40 16 

% 11,3% 87,1% 1,6% % 30,6% 64,5% 4,8% % 9,7% 64,5% 25,8% 

1
2
∶
1
4

 
n 3 57 2 

0,5 : 0,25 
n 48 10 4 50%  

του 24 

n 44 15 3 

% 4,8% 91,9% 3,2% % 77,4% 16,1% 6,5% % 71% 24,2% 4,8% 

Μ.Ο. % 13,7% 83,5% 2,8% Μ.Ο. % 63,3% 33,5% 3,2% Μ.Ο. % 36,3% 47,2% 16,5% 

Ποσοστά 
χωρίς ΔΑ % 14,1% 

85,9
% 

  % 65,4
% 

34,6
% 

   43,5
% 

56,5
% 

 

Πίνακας 3-6 Κατηγοριοποίηση στρατηγικών (µόνο για την πρώτη στρατηγική 

ανεξαρτήτου επιτυχίας) σε νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα, δεκαδικούς και 

ποσοστά  

 Από την τελευταία σειρά του παραπάνω πίνακα όπου καταγράφονται τα 

ποσοστά των µαθητών οι οποίοι επεχείρησαν να απαντήσουν σε σχέση µε το είδος 

στρατηγικής που επέλεξαν, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι µαθητές που δεν 

απάντησαν, παρατηρείται µια τάση να προσεγγίζουν τις πράξεις που περιέχουν 

κλάσµατα µε στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες (rule-based), ενώ τις πράξεις που 

περιέχουν δεκαδικούς τις προσεγγίζουν µε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού 

(number-sense). Στις πράξεις µε τα ποσοστά υπάρχει µια ισορροπία ως προς το µέσο 

όρο, αλλά υπάρχουν µεγάλες διαφορές ως προς το είδος της στρατηγικής που 

επιλέγουν σε κάθε µια ερώτηση, γεγονός που οφείλεται στο είδος των αριθµών που 

συµµετέχουν σε κάθε ερώτηση. 

 Σε κάθε ζεύγος των παραλλήλων ερωτήσεων έγινε έλεγχος McNemar για την 

αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές. Και στις τέσσερις 

παράλληλες ερωτήσεις κλασµάτων και δεκαδικών παρατηρείται ότι αρκετοί µαθητές 

που προσέγγισαν τις ερωτήσεις που περιείχαν κλάσµατα µε στρατηγικές βασισµένες 

σε κανόνες, οι ίδιοι µαθητές προσέγγισαν την παράλληλη ερώτηση που περιείχε 
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δεκαδικούς µε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (πίνακας 23, σελίδα 165). 

Συγκεκριµένα στις τέσσερις παράλληλες ερωτήσεις µεταξύ κλασµάτων και 

δεκαδικών οι µαθητές που άλλαξαν το είδος της στρατηγικής τους από στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες σε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού ήταν 24, 40 14 και 

45 αντίστοιχα, ενώ οι µαθητές που έκαναν την αντίστροφη αλλαγή ήταν µόλις 4 (στο 

σύνολο των ερωτήσεων). Η p-value από τον έλεγχο McNemar υπολογισµένη µε βάση 

την προσοµοίωση Monte Carlo είναι πολύ χαµηλή και για τις τέσσερις παράλληλες 

ερωτήσεις p<0,05 (1η παραλληλία p=0,000, 2η παραλληλία p=0,000, 3η παραλληλία 

p=0,013, 4η παραλληλία p=0,000). Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

υπάρχει σηµαντική αλλαγή ως προς το είδος της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι 

µαθητές ανάλογα µε το είδος της συµβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθµού που 

συµµετέχει στη πράξη, µε τους µαθητές να χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές 

µε αίσθηση του αριθµού σε πράξεις µε δεκαδικούς από ότι σε πράξεις µε κλάσµατα. 

 Στις παράλληλες ερωτήσεις κλασµάτων και ποσοστών έχουµε εν µέρει 

παρόµοια αποτελέσµατα. Στη δεύτερη και τέταρτη παραλληλία 18 και 40 µαθητές 

αντίστοιχα που προσέγγισαν τις ερωτήσεις µε κλάσµατα µε στρατηγικές βασισµένες 

σε κανόνες, άλλαξαν το είδος της στρατηγικής τους σε στρατηγικές µε αίσθηση του 

αριθµού όταν προσέγγισαν τις παράλληλες ερωτήσεις των ποσοστών, ενώ οι µαθητές 

που έκαναν την αντίστροφη αλλαγή ήταν µόλις 2 και 0 αντίστοιχα. Η p-value από τον 

έλεγχο McNemar υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo είναι πολύ 

χαµηλή και για την δεύτερη παραλληλία ερωτήσεων (p=0,000) και για την τέταρτη 

παραλληλία ερωτήσεων (p=0,000). Στις άλλες δυο παραλληλίες ερωτήσεων 

ερωτήσεις (πρώτη και τρίτη) παρατηρείται µια ισορροπία στην αλλαγή ως προς το 

είδος στρατηγικής. Ο αριθµός µαθητών που προσέγγισε τις πράξεις µε κλάσµατα µε 

στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες και στη συνέχεια χρησιµοποίησε στρατηγικές µε 

αίσθηση του αριθµού στο ποσοστά, ήταν σχεδόν ο ίδιος µε τους µαθητές που έκαναν 

την αντίστροφη επιλογή στρατηγικής ως προς το είδος αυτής. Η p-value από τον 

έλεγχο McNemar υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo και για τις 

δυο αυτές παραλληλίες ερωτήσεων ήταν p=1,000 (πίνακας 24, σελίδα 166). Από τα 

παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι διαφαίνεται µια αλλαγή ως προς το είδος 

της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές ανάλογα µε το είδος της συµβολικής 

αναπαράστασης του ρητού αριθµού που συµµετέχει στη πράξη, µε τους µαθητές να 
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χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού σε πράξεις µε 

ποσοστά από ότι σε πράξεις µε κλάσµατα. 

 Στις τρεις από τις τέσσερις παράλληλες ερωτήσεις δεκαδικών και ποσοστών 

18,21 και 14 µαθητές αντίστοιχα που προσέγγισαν τις ερωτήσεις που περιείχαν 

δεκαδικούς µε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, άλλαξαν το είδος της 

στρατηγικής τους σε στρατηγικές που βασίζονταν σε κανόνες όταν προσέγγισαν τις 

παράλληλες ερωτήσεις των ποσοστών, ενώ οι µαθητές που έκαναν την αντίστροφη 

αλλαγή ήταν µόλις 2 ,3 και 2 αντίστοιχα. Η p-value από τον έλεγχο McNemar 

υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo είναι πολύ χαµηλή και για τις 

τρεις παραλληλίες ερωτήσεων (1η παραλληλία p=0,000, 2η παραλληλία p=0,000, 3η 

παραλληλία p=0,004). Στην τέταρτη παραλληλία ερωτήσεων υπάρχει µια ισορροπία 

στην αλλαγή ως προς το είδος στρατηγικής στις ερωτήσεις. Ο αριθµός µαθητών που 

προσέγγισε τις πράξεις µε δεκαδικούς µε στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες και στη 

συνέχεια χρησιµοποίησε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού στα ποσοστά, και ο 

αριθµός των µαθητών που έκαναν την αντίστροφη επιλογή στρατηγικής ως προς το 

είδος αυτής δεν είχαν µεγάλη απόκλιση (πίνακας 25, σελίδα 167). Από τα παραπάνω 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι διαφαίνεται µια αλλαγή ως προς το είδος της 

στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές ανάλογα µε το είδος της συµβολικής 

αναπαράστασης του ρητού αριθµού που συµµετέχει στη πράξη, µε τους µαθητές να 

χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού σε πράξεις µε 

δεκαδικούς από ότι σε πράξεις µε ποσοστά. 

 Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι οι µαθητές προσεγγίζουν τις 

πράξεις µε δεκαδικούς περισσότερο µε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού 

(number-sense) από ότι τις πράξεις τόσο µε κλάσµατα, όσο και µε ποσοστά. Επίσης 

προσεγγίζουν περισσότερο µε στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-sense) 

τις πράξεις µε ποσοστά από ότι τις πράξεις µε κλάσµατα. Τοποθετώντας τις 

διαφορετικές αναπαραστάσεις των ρητών σε έναν άξονα ως προς το είδος τις 

στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές έχουµε την παρακάτω σχηµατική 

αναπαράσταση. 
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 Στις ερωτήσεις των ποσοστών είχαµε παρατηρήσει ότι η επιλογή της 

στρατηγικής επηρεάζεται πάρα πολύ από το είδος (δυσκολία) των αριθµών που 

περιέχονται στην πράξη. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο 

McNemar που έγινε ανάµεσα στις ερωτήσεις των ποσοστών ως προς την αλλαγή του 

είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές. Οι µαθητές προσεγγίζουν την 

τέταρτη ερώτηση των ποσοστών (50% του 24) περισσότερο µε στρατηγικές µε 

αίσθηση του αριθµού από ότι τις υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις των ποσοστών. 

Δεκαεπτά µαθητές στην πρώτη ερώτηση των ποσοστών, δεκαοκτώ στη δεύτερη και 

εικοσιοκτώ στην τρίτη, ενώ χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες για 

να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις, στην τέταρτη ερώτηση άλλαξαν είδος 

στρατηγικής και χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού. Η p-value 

από τον έλεγχο McNemar υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo 

είναι πολύ µικρή για όλα τα ζεύγη ερωτήσεων στα οποία συµµετέχει η τέταρτη 

ερώτηση ποσοστών (Π4-Π1 p=0,000, Π4-Π2 p=0,000, Π4-Π3 p=0,000). Δεκατρείς 

µαθητές στην πρώτη ερώτηση των παραλλήλων και άλλοι τόσοι στη δεύτερη 

ερώτηση, ενώ χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, στην τρίτη 

ερώτηση ποσοστών άλλαξαν είδος στρατηγικής και χρησιµοποίησαν στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες. Η p-value από τον έλεγχο McNemar υπολογισµένη µε βάση 

την προσοµοίωση Monte Carlo είναι πολύ µικρή και για τα δυο ζεύγη ερωτήσεων 

(Π3-Π1, p=0,000 και Π3-Π2 p=0,002) (πίνακας 26 σελίδα 168). 

 Οι µαθητές λοιπόν φαίνεται να επιλέγουν το είδος της στρατηγικής που 

χρησιµοποιούν στις πράξεις µε ποσοστά ανάλογα από το είδος (δυσκολία) των 

αριθµών που περιέχονται στην πράξη. Όταν συµµετέχουν οικεία σε αυτούς νούµερα 

όπως το 50% επιλέγουν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, ενώ όσο τα νούµερα 

είναι πιο δύσκολα επιλέγουν όλο και περισσότερο στρατηγικές που βασίζονται σε 

κανόνες. 

 Πλήθος σωστών στρατηγικών ανά ερώτηση 3.5

 Οι µαθητές που έλαβαν µέρος στην συγκεκριµένη έρευνα είχαν τη 

δυνατότητα να βρουν περισσότερους από έναν τρόπους επίλυσης των ασκήσεων, 

έχοντας στη διάθεσή τους όσο χρόνο επιθυµούσαν. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται 

αναλυτικά το πλήθος και το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών σε σχέση µε τον 

αριθµό των στρατηγικών που χρησιµοποίησαν σε κάθε ερώτηση.  
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  Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Π1 Π2 Π3 Π4 

Μ.Ο. 

  

1
−
1 4 

1 2
+
3 4 

1 10
∙4
5 

1 2
∶1 4 

1-
0,

25
 

0,
5+

0,
75

 

0,
1
∙4
5 

0,
5 

: 0
,2

5 

25
%

 τ
ου

 8
0 

75
%

 τ
ου

 2
00

 

10
%

 τ
ου

 4
5 

50
%

 τ
ου

 2
4 

Δεν 
απάντησε 

n 3 1 1 2 1 0 3 4 12 0 16 3 3,8 

% 4,8 1,6 1,6 3,2 1,6 0,0 4,8 6,5 19,4 0,0 25,8 4,8 6,2 

Καµία 
σωστή 
στρατηγική 

n 20 13 6 12 4 23 19 16 19 10 11 8 13,4 

% 32,3 21 9,7 19,4 6,5 37,1 30,6 25,8 30,6 16,1 17,7 12,9 21,6 

Μια σωστή 
στρατηγική 

n 23 34 37 32 34 17 25 22 17 36 22 24 26,9 

% 37,1 54,8 59,7 51,6 54,8 27,4 40,3 35,5 27,4 58,1 35,5 38,7 43,4 

Δυο σωστές 
στρατηγικές 

n 15 12 16 13 17 19 13 19 12 12 10 21 14,9 

% 24,2 19,4 25,8 21,0 27,4 30,6 21 30,6 19,4 19,4 16,1 33,9 24,1 

Τρεις 
σωστές 
στρατηγικές 

n 1 2 2 3 5 3 2 1 1 4 3 6 2,8 

% 1,6 3,2 3,2 4,8 8,1 4,8 3,2 1,6 1,6 6,5 4,8 9,7 4,4 

Τέσσερις 
σωστές 
στρατηγικές 

n     1    1    1,0 

%     1,6    1,6    1,6 

Πίνακας 3-7 Πλήθος σωστών στρατηγικών ανά ερώτηση 

 Σε δύο από τις δώδεκα ερωτήσεις που τους δόθηκαν, ο µέγιστος αριθµός των 

διαφορετικών στρατηγικών που χρησιµοποίησαν ήταν τέσσερις, ενώ στις υπόλοιπες 

δέκα ερωτήσεις οι µαθητές χρησιµοποίησαν το µέγιστο τρεις στρατηγικές.  

 Τέσσερις διαφορετικές σωστές στρατηγικές χρησιµοποίησαν µόνο δυο 

µαθητές σε µόνο µια ερώτηση από τις δώδεκα ο καθένας (ο έναν µαθητής στην 

πρώτη ερώτηση των κλασµάτων 1-0,25, και ο δεύτερος στη πρώτη ερώτηση των 

ποσοστών 25% του 80).  

 Τρεις διαφορετικές στρατηγικές χρησιµοποιήθηκαν από ελάχιστους µαθητές 

µε το ποσοστό τους να κυµαίνεται από 1,6% (στις ερωτήσεις 1− !
!
, 0,5 : 0,25 , 25% 

του 80) έως και 9,7% (στην ερώτηση 50% του 24), µε µέσο όρο 4,4%. Στις εννιά από 

τις δώδεκα ερωτήσεις το ποσοστό είναι κάτω από 5% και µόνο σε τρεις ερωτήσεις 

ξεπερνά το 5 % (στις ερωτήσεις 1-0,25 , 75% του 200, 50% του 24). 

 Δυο διαφορετικές σωστές στρατηγικές χρησιµοποίησε κατά µέσο όρο το 

24,1% των µαθητών, µε τα ποσοστά να κυµαίνονται από 16,1% έως 33,9%. Οι 
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ακραίες αυτές τιµές παρατηρήθηκαν στις δυο τελευταίες ερωτήσεις των ποσοστών 

(10% του 45 και 50% του 24) αντίστοιχα. 

 Μόνο µια σωστή στρατηγική χρησιµοποίησε το µεγαλύτερο πλήθος των 

µαθητών, µε τα ποσοστά να κυµαίνονται από 27,4% (στην ερώτηση 25% του 80) έως 

58,1% (στην ερώτηση 75% του 200) µε µέσο όρο 43,4%. Σε δέκα από τις δώδεκα 

ερωτήσεις το ποσοστό των µαθητών που χρησιµοποίησαν µια µόνο σωστή 

στρατηγική ήταν πάνω από 35% και στις πέντε από αυτές µάλιστα πάνω από 50% 

(!
!
+ !

!
, !
!"
∙ 45, !

!
: !
!
, 1-0,25 και 75% του 200). 

 Αρκετοί µαθητές αποπειράθηκαν να δώσουν απάντηση στις ερωτήσεις χωρίς 

όµως επιτυχία. Κατά µέσο όρο το 21,6% δεν κατάφερε να δώσει καµία ορθή 

απάντηση αν και προσπάθησε. Τα ποσοστά αποτυχίας κυµαίνονται από 6,5% (στην 

ερώτηση 1-0,25) έως και 37,1% (στην ερώτηση 0,5+0,75), και µάλιστα σε τέσσερις 

ερωτήσεις το ποσοστό ήταν πάνω από 30% σε κάθε µια από αυτές (1− !
!
, 0,5+0,75 , 

0,1 ∙ 45 , 25% του 80). 

 Σε έντεκα από τις δώδεκα ερωτήσεις υπήρχαν µαθητές που δεν επιχείρησαν 

να δώσουν απάντηση. Η µοναδική ερώτηση στην οποία προσπάθησαν όλοι να 

απαντήσουν ήταν η δεύτερη ερώτηση των δεκαδικών 0,5+0,75. Σε δυο ερωτήσεις το 

ποσοστό των µαθητών που δεν απάντησαν καθόλου ήταν ιδιαίτερα υψηλό φτάνοντας 

στο 19,4% στην ερώτηση 25% του 80 και στο 25,8% στην ερώτηση 10% του 45. Στις 

υπόλοιπες ερωτήσεις τα ποσοστά των µαθητών που δεν έδωσαν απάντηση 

κυµαίνονται από 1,6% έως και 6,5%. Ο µέσος όρος των µαθητών που δεν έδωσε 

απάντηση ήταν 6,2%.  

 Αθροίζοντας τα ποσοστά των µαθητών που δεν έδωσαν απάντηση και αυτών 

που έδωσαν απάντηση αλλά ήταν λανθασµένη παρατηρούµε ότι είναι πάνω από το 

ένα τέταρτο των µαθητών (27,8%) κατά µέσο όρο. Σε έξι από τις δώδεκα ερωτήσεις 

το ποσοστό είναι πάνω από το 35% (στις ερωτήσεις 1− !
!
 , 0,5+0,75, 0,1 ∙ 45, 

0,5:0,25, 25% του 80, 10% του 45) µε το µέγιστο να φτάνει το 50% στην ερώτηση 

25% του 80.  

 Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζονται τα ποσοστά των µαθητών ως προς το 

πλήθος των σωστών στρατηγικών ανά ερώτηση. 
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Διάγραµµα 3-7 Ποσοστά µαθητών ως προς το πλήθος των σωστών στρατηγικών ανά 

ερώτηση 

 Ευελιξία  3.6

3.6.1 Ρεπερτόριο στρατηγικών 

  Το ρεπερτόριο των στρατηγικών που χρησιµοποιεί ένας µαθητής στην 

πραγµατοποίηση νοερών υπολογισµών αποτελεί ένα είδος ευελιξίας. Στον παρακάτω 

πίνακα καταγράφονται το πλήθος των διαφορετικών σωστών στρατηγικών που 

χρησιµοποίησε ο κάθε µαθητής σε κάθε ερώτηση που του τέθηκε, το πλήθος των 

σωστών στρατηγικών σε κάθε οµάδα ερωτήσεων που συνδέονται µε την 

αναπαράσταση του αριθµού (κλάσµατα, δεκαδικοί, ποσοστά), καθώς και το συνολικό 

πλήθος των σωστών στρατηγικών σε όλες τις ερωτήσεις. Σκοπός είναι να διερευνηθεί 

κατά πόσο οι µαθητές διαθέτουν εύρος στο ρεπερτόριο των στρατηγικών που 

χρησιµοποιούν στους νοερούς υπολογισµούς µε ρητούς αριθµούς. Η κατάταξη των 

µαθητών έγινε κατά φθίνουσα σειρά ως προς το συνολικό πλήθος των στρατηγικών 

που χρησιµοποίησαν µε επιτυχία στο σύνολο των ερωτήσεων που τους τέθηκαν. Στην 

τελευταία σειρά του πίνακα εµφανίζονται οι µέσοι όροι των σωστών στρατηγικών 

που χρησιµοποίησαν οι µαθητές σε κάθε ερώτηση, σε κάθε «οµάδα» ερωτήσεων που 
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συνδέονται µε το είδος της αναπαράστασης των αριθµών (κλάσµατα, δεκαδικοί, 

ποσοστά) και στο σύνολο των ερωτήσεων που τους τέθηκαν (ως προς το πλήθος των 

σωστών στρατηγικών). 

Κωδικός 
µαθητή 

Πλήθος σωστών στρατηγικών ανά ερώτηση 
Πλήθος σωστών στρατηγικών ανά 
αναπαράσταση του αριθµού 

Πλήθος 
σωστών 

στρατηγικών 
σε όλες τις 
ερωτήσεις  
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K1 Κ2 Κ3 Κ4 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Π1 Π2 Π3 Π4 Κλάσµατα Δεκαδικοί Ποσοστά 
50 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 11 10 9 30 
12 1 1 1 3 3 2 3 2 4 2 3 2 6 10 11 27 
17 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 9 8 9 26 
42 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 8 8 10 26 
51 2 2 2 2 4 2 1 1 2 3 2 3 8 8 10 26 
53 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 8 6 8 22 
61 2 2 0 2 2 2 1 2 2 3 1 2 6 7 8 21 
16 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 6 8 6 20 
31 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 7 5 8 20 
33 2 2 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 7 9 4 20 
47 1 1 2 1 3 2 2 2 0 1 2 3 5 9 6 20 
54 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 5 8 7 20 
50 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 7 8 5 20 
3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 6 8 5 19 
9 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 5 8 6 19 

11 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 5 7 7 19 
14 2 1 1 1 1 0 0 2 2 2 3 3 5 3 10 18 
35 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 5 7 6 18 
4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 5 7 5 17 
6 2 1 2 0 2 1 2 2 0 1 2 2 5 7 5 17 

21 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 5 6 6 17 
55 1 2 2 2 1 1 2 2 1 0 1 2 7 6 4 17 
2 1 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 2 6 5 5 16 

45 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0 2 7 6 3 16 
60 1 1 0 3 1 1 1 1 2 2 0 2 5 4 6 15 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 4 6 14 
40 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 4 4 5 13 
58 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 13 
23 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 6 3 2 11 
32 2 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 2 3 4 4 11 
38 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 4 3 4 11 
52 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 1 5 2 4 11 
30 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 2 1 3 2 5 10 
8 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 3 4 2 9 
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20 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 4 3 9 
36 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 2 2 9 
40 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 4 3 2 9 
5 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 3 4 1 8 

10 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 3 3 2 8 
25 1 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 3 5 0 8 
26 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 3 1 4 8 
13 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 4 1 7 
41 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 4 1 7 
46 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1 7 
57 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3 2 7 
18 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 6 
22 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 6 
24 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1 6 
7 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1 5 

27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 
28 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 5 
20 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 5 
37 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 5 
48 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 5 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 

15 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 
30 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 
43 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 
34 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 
10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
44 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
56 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

Σύνολο 56 64 75 67 87 64 57 63 48 53 51 84 262 271 236 769 

Μ.Ο. 0,90 1,03 1,21 1,08 1,40 1,03 0,92 1,02 0,77 0,85 0,82 1,35 4,23 4,37 3,81 12,4 
Πίνακας 3-8 Πλήθος σωστών στρατηγικών ανά µαθητή ανά ερώτηση σε φθίνουσα 

σειρά 

 Ο µέσος όρος των στρατηγικών που χρησιµοποίησαν οι µαθητές µε επιτυχία 

σε κάθε ερώτηση κυµαίνεται από 0,77 έως 1,4 µε το µικρότερο µέσο όρο να 

εµφανίζεται στην πρώτη ερώτηση των ποσοστών (25% του 80) και το µεγαλύτερο 

µέσο όρο να εµφανίζεται στην πρώτη ερώτηση των δεκαδικών (1-0,25). Οι µέσοι 

όροι των στρατηγικών (µε επιτυχία) για τις τέσσερις ερωτήσεις των κλασµάτων, των 

δεκαδικών και των ποσοστών είναι αντίστοιχα 4,23 , 4,37 και 3,81, ενώ ο µέσος όρος 
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στρατηγικών που χρησιµοποίησαν οι 62 µαθητές (µε επιτυχία) στο σύνολο των 

ερωτήσεων που τους τέθηκαν ήταν 12,4, αναλογεί δηλαδή περίπου 1 σωστή 

στρατηγική για κάθε ερώτηση.  

 Από τις συνολικά 744 (12x62) ερωτήσεις που τέθηκαν σε όλους τους µαθητές 

σε 224 (30,11%) από αυτές οι µαθητές δε χρησιµοποίησαν καµία στρατηγική µε 

επιτυχία, ενώ σε άλλες 308 (41,4%) οι µαθητές χρησιµοποίησαν µία µόνο στρατηγική 

σωστά. Αθροιστικά λοιπόν σε 532 ερωτήσεις που αποτελεί το 71,51% των 

ερωτήσεων οι µαθητές είτε δε χρησιµοποίησαν καµία στρατηγική είτε 

χρησιµοποίησαν µία µόνο στρατηγική µε επιτυχία. Σε 177 (23,79%) ερωτήσεις οι 

µαθητές χρησιµοποίησαν 2 διαφορετικές στρατηγικές µε επιτυχία, ενώ ο αριθµός των 

ερωτήσεων που χρησιµοποίησαν 3 ή 4 διαφορετικές στρατηγικές µε επιτυχία είναι 

µόλις 35 που αποτελεί το 4,71% των ερωτήσεων. 

 Οι µαθητές που χρησιµοποίησαν µε επιτυχία περισσότερες από 12 

στρατηγικές αθροιστικά για το σύνολο των ερωτήσεων ήταν 28 ( 45,16%), ενώ οι 

υπόλοιποι 34 (54,84%) µαθητές χρησιµοποίησαν το πολύ 12 στρατηγικές µε επιτυχία 

και για τις 12 ερωτήσεις. Οι µαθητές που είχαν µέσο όρο επιτυχών στρατηγικών 

µεγαλύτερο από 2 για το σύνολο των ερωτήσεων, δηλαδή αυτοί που χρησιµοποίησαν 

αθροιστικά περισσότερες από 24 στρατηγικές για το σύνολο των ερωτήσεων ήταν 

µόνο 5 µαθητές (8%). 

 Περίπου το ένα τρίτο των µαθητών (18µαθητές, 29,03%) χρησιµοποίησαν το 

πολύ µία στρατηγική µε επιτυχία σε κάθε µια από τις 12 ερωτήσεις που τους 

δόθηκαν, και ο ακριβώς ίδιος αριθµός µαθητών (18 µαθητές, 29,03%) 

χρησιµοποίησαν τουλάχιστον 2 στρατηγικές σε µόνο µια ή δυο ερωτήσεις. Από την 

άλλη µόνο 8 µαθητές (13%) χρησιµοποίησαν τουλάχιστον 2 στρατηγικές µε επιτυχία 

σε τουλάχιστον 8 ερωτήσεις και µόνο ένας µαθητής χρησιµοποίησε τουλάχιστον δυο 

στρατηγικές µε επιτυχία σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν. 

 Συµπερασµατικά λοιπόν οι µαθητές του δείγµατος διέθεταν µικρό ρεπερτόριο 

στρατηγικών σε νοερούς υπολογισµούς µε ρητούς αριθµούς, µε τους περισσότερους 

µαθητές να χρησιµοποιούν εως δυο στρατηγικές -και αυτές σε ένα µικρό µέρος του 

συνόλου των ερωτήσεων- ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τρεις στρατηγικές και πάνω. 
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3.6.2 Ευελιξία ως προς την εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών αριθµών  

 Η γνώση των αναπαραστάσεων των ρητών, η µετατροπή από τη µια 

αναπαράσταση των ρητών σε άλλη και η χρήση αυτής αποτελούν µέρος της ευελιξίας 

των µαθητών. Στα παρακάτω τέσσερα διαγράµµατα, ένα για κάθε οµάδα παράλληλων 

ερωτήσεων, παρουσιάζεται το πλήθος των µαθητών που έκαναν σωστή χρήση της 

µετατροπής του ρητού αριθµού από τη µια µορφή σε άλλη, σε οποιαδήποτε από τις 

στρατηγικές που επεχείρησαν σε οποιαδήποτε ερώτηση. 

 Για την πρώτη οµάδα των παράλληλων ερωτήσεων (1− !
!
, 1-0,25 , 25% του 

80) δεκαεννιά µαθητές µετέτρεψαν τα κλάσµατα σε δεκαδικούς, ενώ δεκατέσσερις 

µαθητές µετέτρεψαν τους δεκαδικούς σε κλάσµατα. Ένας µόνο µαθητής µετέτρεψε 

τους δεκαδικούς σε ποσοστά, όπως και ένας µόνο µαθητής έκανε την αντίστροφη 

µετατροπή, από ποσοστά σε κλάσµατα. Έντεκα µαθητές µετέτρεψαν τα ποσοστά σε 

κλάσµατα, ενώ κανένας µαθητής δεν επέλεξε να χρησιµοποιήσει ως στρατηγική τη 

µετατροπή των κλασµάτων σε ποσοστά.  

 
Διάγραµµα 3-8 Πλήθος µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στις παράλληλες ερωτήσεις 

1− !
!
 , 1-0,25 , 25% του 80 

 Για την δεύτερη οµάδα των παράλληλων ερωτήσεων (!
!
+ !

!
 , 0,5+0,75 , 75% 

του 200) εννιά µαθητές µετέτρεψαν τα κλάσµατα σε δεκαδικούς, ενώ δώδεκα 

µαθητές µετέτρεψαν τους δεκαδικούς σε κλάσµατα. Κανένας µαθητής δεν έκανε 

µετατροπή δεκαδικών σε ποσοστά, όπως και κανένας µαθητής δεν µετέτρεψε τα 

11 (17,7%) 

1 (1,6%) 

1 (1,6%) 

19 (30,6%) 

14 (22,6%) 

0 (0%) 

Κλάσµατα  1 − !
!
 Δεκαδικοί 1- 0,25  

Ποσοστά 25% του 80 
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ποσοστά σε δεκαδικούς. Δυο µαθητές µετέτρεψαν τα ποσοστά σε κλάσµατα, ενώ 

κανένας µαθητής δεν επέλεξε να χρησιµοποιήσει ως στρατηγική τη µετατροπή των 

κλασµάτων σε ποσοστά.  

 
Διάγραµµα 3-9 Πλήθος µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στις παράλληλες ερωτήσεις 
!
!
+ !

!
 , 0,5+0,75 , 75% του 200 

 Για την τρίτη οµάδα των παράλληλων ερωτήσεων ( !
!"
∙ 45 , 0,1 ∙ 45 , 10% του 

45) δεκαοκτώ µαθητές µετέτρεψαν τα κλάσµατα σε δεκαδικούς, ενώ δεκαεπτά 

µαθητές µετέτρεψαν τους δεκαδικούς σε κλάσµατα. Κανένας µαθητής δε µετέτρεψε 

τους δεκαδικούς σε ποσοστά, ενώ τρεις µόνο µαθητές µετέτρεψαν τα ποσοστά σε 

κλάσµατα. Πέντε µαθητές µετέτρεψαν τα ποσοστά σε κλάσµατα, ενώ δύο µαθητές 

χρησιµοποίησαν ως στρατηγική τη µετατροπή των κλασµάτων σε ποσοστά. 

 
Διάγραµµα 3-10 Πλήθος µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στις παράλληλες ερωτήσεις 
!
!"
∙ 45, 0,1 ∙ 45 , 10% του 45 

2 (3,2%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

9 (14,5%) 

12 (19,4%) 

0 (0%) 

Κλάσµατα !
!
+ !

!
 Δεκαδικοί 0,5+0,75 

Ποσοστά 75% του 200 

5 (8%) 

0 (0%) 

3 (4,8%) 

18 (29%) 

17 (27,4%) 

2 (3,2%) 

Κλάσµατα !
!"
∙ 45 Δεκαδικοί 0,1 ∙ 45 

Ποσοστά 10% του 45 
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 Για την τέταρτη οµάδα των παράλληλων ερωτήσεων (!
!
∶ !
!
 , 0,5:0,25, 50% του 

24) εννιά µαθητές µετέτρεψαν τα κλάσµατα σε δεκαδικούς, ενώ δεκαεπτά µαθητές 

µετέτρεψαν τους δεκαδικούς σε κλάσµατα. Κανένας µαθητής δε µετέτρεψε τους 

δεκαδικούς σε ποσοστά, ενώ µόνο τρεις µαθητές µετέτρεψαν τα ποσοστά σε 

κλάσµατα. Επτά µαθητές µετέτρεψαν τα ποσοστά σε κλάσµατα, ενώ κανένας 

µαθητής δεν επέλεξε να χρησιµοποιήσει ως στρατηγική τη µετατροπή των 

κλασµάτων σε ποσοστά.  

 
Διάγραµµα 3-11 Πλήθος µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στις παράλληλες ερωτήσεις 
!
!
∶ !
!
 , 0,5 : 0,25 , 50% του 24 

 Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται το πλήθος και το αντίστοιχο 

ποσοστό των µαθητών που χρησιµοποίησαν έστω και µια φορά σε οποιαδήποτε 

ερώτηση στρατηγική που βασιζόταν στην εναλλαγή του ρητού αριθµού από µια 

αναπαράσταση στην άλλη. Στόχος είναι να καταγραφεί το πλήθος των µαθητών που 

γνωρίζουν τη σύνδεση µεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων των ρητών 

αριθµών κάνουν σωστή χρήση αυτής. 

 Την εναλλαγή από κλάσµατα σε δεκαδικούς και αντίστροφα 

πραγµατοποίησαν λιγότεροι από τους µισούς µαθητές. Συνολικά εικοσιοκτώ µαθητές, 

που αντιστοιχεί στο 45,2% των µαθητών του δείγµατος, χρησιµοποίησαν την 

εναλλαγή από τα κλάσµατα σε δεκαδικούς σε έστω και µια στρατηγική σε 

οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Τη µετατροπή από δεκαδικούς σε 

κλάσµατα χρησιµοποίησαν 24 µαθητές, που αντιστοιχεί στο 38,7% των µαθητών του 

δείγµατος. 

7 (11,3%) 

2 (3,2%) 

0 (0%) 

9 (14,5%) 

17 (27,4%) 

0 (0%) 

Κλάσµατα  !
!
∶ !
!
 Δεκαδικοί 0,5 : 0,25 

Ποσοστά 50% του 24 
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  Οι µαθητές που µετέτρεψαν δεκαδικούς σε ποσοστά και αντίστροφα ήταν 

ελάχιστοι. Μόλις τέσσερις µαθητές (6,5% των µαθητών του δείγµατος) µετέτρεψαν 

τους δεκαδικούς σε κλάσµατα, σε έστω και µια στρατηγική σε οποιαδήποτε από τις 

ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Οι µαθητές που πραγµατοποίησαν την αντίστροφη 

εναλλαγή, από ποσοστά σε δεκαδικούς, ήταν µόλις δύο (3,2% των µαθητών του 

δείγµατος). 

 Την εναλλαγή κλασµάτων σε ποσοστά χρησιµοποίησαν σε έστω και µια 

στρατηγική από όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν µόνο δύο µαθητές (3,2% των 

µαθητών του δείγµατος). Αντίθετα τη µετατροπή των ποσοστών σε κλάσµατα 

χρησιµοποίησαν περισσότεροι µαθητές, για την ακρίβεια δεκατέσσερις µαθητές 

(22,6% των µαθητών του δείγµατος). 

 
Διάγραµµα 3-12 Πλήθος και ποσοστό µαθητών που έκαναν εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων των ρητών σε έστω και µια στρατηγική στο σύνολο των ερωτήσεων που τους 

τέθηκαν. 

 Από τα τελευταία δεδοµένα παρατηρούµε ότι οι µαθητές δεν έχουν αναπτύξει 

µια σύνδεση µεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων του ρητού αριθµού. 

Λιγότεροι από τους µισούς µαθητές έχουν συσχετίσει τα κλάσµατα µε τους 

δεκαδικούς, και γνωρίζουν τον τρόπο εναλλαγής µεταξύ αυτών των αναπαραστάσεων 

των ρητών αριθµών. Το ένα τέταρτο των µαθητών γνωρίζουν και χρησιµοποιούν τη 

µετατροπή του ποσοστού σε κλάσµα, µε το ποσοστό των µαθητών που 

πραγµατοποιούν την αντίστροφη εναλλαγή, δηλαδή από κλάσµατα σε ποσοστά, να 

είναι εξαιρετικά µικρό (3,2%). Μικρά είναι επίσης και τα ποσοστά των µαθητών που 

εναλλάσσουν τους δεκαδικούς µε τα ποσοστά και αντίστροφα, που είναι κοντά στο 

5%. Η ικανότητα χειρισµού και εναλλαγής µεταξύ των διαφορετικών 

14 (22,6%) 

2 (3,2%) 

4 (6,5%)  

28 (45,2%)  
 

24 (38,7%)  

2 (3,2%) 

Κλάσµατα Δεκαδικοί 

Ποσοστά 



 

 

	
Κεφάλαιο	3	

	
	 	

109 

αναπαραστάσεων των ρητών αριθµών είναι πολύ µικρή και ιδιαίτερα όταν στην 

εναλλαγή αυτή εµπεριέχονται τα ποσοστά. 

 Οι µαθητές του δείγµατος λοιπόν δεν µπορούν να θεωρηθούν ευέλικτοι ως 

προς τη µετάβαση από τη µία αναπαράσταση των ρητών αριθµών σε άλλη, καθώς 

λιγότερους από τους µισούς µαθητές του δείγµατος έκαναν τη σύνδεση των 

κλασµάτων µε τους δεκαδικούς, ενώ η σύνδεση των ποσοστών µε τα κλάσµατα και 

τους δεκαδικούς αντίστοιχα ήταν ακόµη πιο δύσκολη µε το ποσοστά να φτάνουν και 

κάτω από 5%. 

 Κατηγορία στρατηγικής και χρόνος αντίδρασης µαθητών  3.7

 Ο χρόνος αντίδρασης (χρόνος απάντησης) των µαθητών µετρήθηκε µόνο για 

την πρώτη τους στρατηγική σε κάθε ερώτηση που τους τέθηκε. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται οι µέσοι χρόνοι και οι διάµεσοι χρόνοι των µαθητών που 

έδωσαν σωστή απάντηση στην πρώτη τους στρατηγική για κάθε ερώτηση, σε σχέση 

µε την κατηγοριοποίηση της στρατηγικής που επέλεξαν (number-sense strategies και 

rule-based strategies). Η επιλογή να εξεταστούν και οι διάµεσοι χρόνοι έγινε γιατί 

υπήρξαν πολλές ακραίες τιµές που ενδεχοµένως να αλλοίωναν τα αποτελέσµατα που 

θα είχαµε από τη µέση τιµή. 

  
Μέσος χρόνος και διάµεσος πρώτης απάντησης σε sec  

(µόνο σωστών) 

M.O   
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  Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Π1 Π2 Π3 Π4 

Μέσος 
χρόνος 

Number-sense 16 14 58 16 9 15 18 27 19 20 17 10 20,4 

Rule-based 26 28 19 22,5 25 28 21 74 65 51 33 58 38,3 

Διάµεσος 
χρόνος 

Number-sense 10 11 27 16 7 9,5 14 13 14,5 18 17 5 13,5 

Rule-based 18,5 22 13 17,5 11,5 28 12,5 59 69 41 25,5 53,5 30,9 

Πίνακας 3-9 Μέσος χρόνος και διάµεσος χρόνος της πρώτης απάντησης (µόνο των σωστών) 

κάθε ερώτησης σε sec, σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση της στρατηγικής (number-sense / 

rule-based) 
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 Σε έντεκα από τις δώδεκα ερωτήσεις οι µαθητές που χρησιµοποίησαν ορθά 

στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies), είχαν µικρότερο 

µέσο χρόνο αντίδρασης από τους µαθητές που χρησιµοποίησαν στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies). Μόνο στην τρίτη ερώτηση των 

κλασµάτων !
!"
∙ 45  ο µέσος χρόνος των µαθητών που χρησιµοποίησαν ορθά 

στρατηγικές βασισµένες στην αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) ήταν 

µικρότερος από τον µέσο χρόνο των µαθητών που χρησιµοποίησαν ορθά στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies). Στη συγκεκριµένη ερώτηση 

χρησιµοποίησαν ορθά στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού µόνο 7 µαθητές µε τους 

τρεις από αυτούς να κάνουν χρόνο 47sec, 51sec και 4min 02sec αντίστοιχα. Αν 

εξαιρέσουµε το µεγαλύτερο χρόνο, τότε η µέση τιµή χρόνου για τη συγκεκριµένη 

ερώτηση πέφτει από τα 58 δευτερόλεπτα στα 27 δευτερόλεπτα, πλησιάζοντας αρκετά 

το µέσο όρο των µαθητών που χρησιµοποίησαν στρατηγική βασισµένη σε κανόνες, 

παραµένοντας ωστόσο µεγαλύτερος. Τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνονται 

καλύτερα στο επόµενο διάγραµµα. 

 
Διάγραµµα 3-13 Μέσος χρόνος της πρώτης απάντησης (µόνο των σωστών) κάθε 

ερώτησης σε sec, σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση της στρατηγικής (number-sense / 

rule-based)  

 Παρόµοια αποτελέσµατα βρίσκουµε αν αντί για τους µέσους χρόνους των 

µαθητών εξετάσουµε τους διάµεσους χρόνους. Σε όλες τις ερωτήσεις εκτός από δυο 
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Ερωτήσεις	

Μέσος χρόνος πρώτης απάντησης κάθε ερώτησης σε σχέση µε 
την κατηγοριοποήηση της απάντησης  

Number	sense	

Rule	Based	
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(την τρίτη ερώτηση των κλασµάτων !
!"
∙ 45 και την τρίτη ερώτηση των δεκαδικών 

0,1 ∙ 45) ο διάµεσος χρόνος των µαθητών που χρησιµοποίησαν ορθά στρατηγικές 

βασισµένες στην αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) ήταν µικρότερος 

από τον διάµεσο χρόνο των µαθητών που χρησιµοποίησαν ορθά στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies). Στην τρίτη ερώτηση των δεκαδικών 

0,1 ∙ 45 η διαφορά είναι οριακή της τάξεως των δύο δευτερολέπτων. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα φαίνονται καλύτερα στο επόµενο διάγραµµα. 

 
Διάγραµµα 3-14 Διάµεσος χρόνος της πρώτης απάντησης (µόνο των σωστών) κάθε 

ερώτησης σε sec, σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση της στρατηγικής (number-sense / 

rule-based)  

 Φαίνεται να υπάρχει λοιπόν διαφορά ως προς το χρόνο που χρειάζονται οι 

µαθητές να απαντήσουν σωστά µια ερώτηση ανάλογα µε την κατηγορία της 

στρατηγικής που χρησιµοποιούν. Ο µέσος χρόνος που χρειάζεται ένας µαθητής να 

απαντήσει σωστά χρησιµοποιώντας στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού είναι 20,4 

δευτερόλεπτα σε αντίθεση µε το µέσο χρόνο που χρειάζεται ένας µαθητής να 

απαντήσει σωστά χρησιµοποιώντας στρατηγική βασισµένη σε κανόνες, ο οποίος 

είναι 38,3 δευτερόλεπτα, σχεδόν διπλάσιος. Παρατηρώντας τη µέση τιµή των 

διάµεσων χρόνων βγάζουµε το ίδιο συµπέρασµα, µε τη µέση τιµή των διάµεσων 

χρόνων των µαθητών που χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού να 
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Διάµεσοι χρόνοι πρώτης απάντησης κάθε ερώτησης σε σχέση 
µε την κατηγοριοποήηση της απάντησης  

Number	sense	

Rule	Based	
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είναι 13,5 δευτερόλεπτα, ενώ η µέση τιµή των διάµεσων χρόνων των µαθητών που 

χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες να είναι 30,8 δευτερόλεπτα. 

 Για κάθε ερώτηση πραγµατοποιήθηκε το µη παραµετρικό τεστ των Mann-

Whitney, για να ελεγχθεί η οµοιογένεια του χρόνου αντίδρασης ως προς τις 

κατηγορίες των στρατηγικών. Επιλέχθηκε το συγκεκριµένο τεστ και όχι το t-test γιατί 

δεν υπήρξε κανονικότητα στο δείγµα σε καµία ερώτηση (πίνακας 27, σελίδα 169). 

 Το τεστ οµοιογένειας των Mann-Whitney, που έγινε για να ελεγχθεί αν 

υπάρχει οµοιογένεια του χρόνου αντίδρασης (ορθών απαντήσεων) των µαθητών σε 

σχέση µε την κατηγορία στρατηγικής που επέλεξαν, έδειξε ότι στις µισές ερωτήσεις 

υπάρχει οµοιογένεια, ενώ στις υπόλοιπες δεν υπάρχει. Στην πρώτη ερώτηση των 

κλασµάτων (1− !
!
), στην πρώτη και στη δεύτερη ερώτηση των δεκαδικών (1-0,25, 

0,5+0,75) και στην πρώτη, δεύτερη και τέταρτη ερώτηση των ποσοστών (25% του 

80, 75% του 200, 50% του 24) δεν υπήρχε οµοιογένεια (µε βάση την προσοµοίωση 

Monte Carlo p=0,027, p=0,010, p=0,001, p=0,000, p=0,005, p=0,000 αντίστοιχα), 

οπότε παρατηρείται διαφορά ως προς το χρόνο αντίδρασης των µαθητών ανάλογα µε 

την κατηγορία στρατηγικής που επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν, µε τους µαθητές που 

χρησιµοποίησαν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού να έχουν µικρότερο χρόνο 

αντίδρασης από τους µαθητές που χρησιµοποίησαν στρατηγικές βασισµένες σε 

κανόνες. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις, στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ερώτηση των 

κλασµάτων (!
!
+ !

!
 , !
!"
∙ 45 , !

!
∶ !
!
 ), στην τρίτη και τέταρτη ερώτηση των δεκαδικών 

(0,1 ∙ 45, 0,5:0,25) και στη τρίτη ερώτηση των ποσοστών (10% του 45) υπήρξε 

οµοιογένεια (µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo p=0,146, p=0,083, p=0,813, 

p=0,959, p=0,058, p=0,301 αντίστοιχα).  

 Η αρχική παρατήρηση από τους µέσους όρους και τη διάµεσο, ότι υπάρχει 

διαφορά ως προς το χρόνο που χρειάζονται οι µαθητές να απαντήσουν σωστά µια 

ερώτηση ανάλογα µε την κατηγορία της στρατηγικής που χρησιµοποιούν, µε τους 

µαθητές που χρησιµοποιούν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού να χρειάζονται 

λιγότερο χρόνο για την εύρεση του αποτελέσµατος σε σχέση µε τους µαθητές που 

χρησιµοποιούν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες, επιβεβαιώνεται ότι ισχύει µέσω 

του τεστ των Mann-Whitney µόνο για τις µισές από τις ερωτήσεις που δόθηκαν στους 

µαθητές. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις εκτός από µία, ενώ υπάρχει µια υποψία ότι 

ισχύει το ίδιο συµπέρασµα, δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί στατιστικά.  
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 Σχολική Επίδοση  3.8

 Στη συγκεκριµένη έρευνα συµµετείχαν 62 µαθητές που φοιτούσαν στη Β΄ 

Γυµνασίου. Οι συνεντεύξεις των µαθητών πραγµατοποιήθηκαν το χρονικό διάστηµα 

από µέσα Οκτωβρίου έως τέλη Νοεµβρίου του σχολικού έτους που φοιτούσαν στη Β΄ 

Γυµνασίου, µε αποτέλεσµα τη µη ύπαρξη αξιολόγησής τους για τη χρονική περίοδο 

φοίτησής τους στη συγκεκριµένη τάξη. Για το λόγο αυτό η σχολική επίδοση (βαθµός) 

που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή µέρους των αποτελεσµάτων της έρευνας ήταν 

ο γενικός βαθµός που είχαν οι µαθητές στο µάθηµα των µαθηµατικών στην Α΄ 

Γυµνασίου. Ο µέσος όρος των βαθµών των µαθητών στην Α΄ Γυµνασίου ήταν 15,63 , 

η διάµεσος των βαθµών ήταν 16, µε το εύρος των βαθµών να είναι 10 (µικρότερος 

βαθµός το 10 και µεγαλύτερος το 20), όπως φαίνονται και στον πίνακα 22 σελίδα 164 

(παράρτηµα ΙΙΙ). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι συχνότητες και τα 

αντίστοιχα ποσοστά των µαθητών για κάθε βαθµό. 

Βαθµός Συχνότητα 
Σχετική  

συχνότητα % 

Αθροιστική 
σχετική 

συχνότητα % 
10 1 1,6 1,6 
11 6 9,7 11,3 
12 6 9,7 21,0 
13 4 6,5 27,4 
14 4 6,5 33,9 
15 7 11,3 45,2 
16 6 9,7 54,8 
17 6 9,7 64,5 
18 10 16,1 80,6 
19 10 16,1 96,8 
20 2 3,2 100,0 

Σύνολο 62 100,0  
Πίνακας 3-10 Συχνότητες και ποσοστά µαθητών για κάθε βαθµό στην Α΄ Γυµνασίου 

 Οι µαθητές διαχωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες/οµάδες µε βάση την επίδοσή 

τους στα µαθηµατικά. Ο διαχωρισµός έγινε µε γνώµονα την τριχοτόµηση του 

δείγµατος, ώστε κάθε κατηγορία να περιέχει το 33,33% των µαθητών του δείγµατος. 

Επειδή ο βαθµός είναι µια ποσοτική αλλά διακριτή µεταβλητή η επίτευξη αυτού του 

στόχου δεν ήταν εφικτή αλλά έγινε προσεγγιστικά. Στην πρώτη κατηγορία/οµάδα 

βρίσκονται οι µαθητές που είχαν βαθµό µικρότερο ή ίσο µε 14 (πλήθος µαθητών 21, 

ποσοστό 33,9%) και χαρακτηρίζονται ως µαθητές «Χαµηλής Επίδοσης», στη δεύτερη 
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κατηγορία/οµάδα βρίσκονται οι µαθητές που είχαν βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο µε 15 και 

µικρότερο ή ίσο µε 17 (πλήθος µαθητών 19, ποσοστό 30,6%) και χαρακτηρίζονται ως 

µαθητές «Μέτριας Επίδοσης», και τέλος στην τρίτη κατηγορία/οµάδα βρίσκονται οι 

µαθητές που είχαν βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο από 18 (πλήθος µαθητών 22, ποσοστό 

35,5%) και χαρακτηρίζονται ως µαθητές «Υψηλής Επίδοσης».  

 Βαθµός Συχνότητα 
Πλήθος µαθητών 

κάθε 
κατηγορίας/οµάδας 

Ποσοστό 

Χαµηλής 
επίδοσης 

10 1 

21 33,9% 
11 6 
12 6 
13 4 
14 4 

Μέτριας 
επίδοσης 

15 7 
19 30,6% 16 6 

17 6 

Υψηλής 
επίδοσης 

18 10 
22 35,5% 19 10 

20 2 
 Σύνολο 62 62 100% 

Πίνακας 3-11 Συχνότητες και ποσοστά µαθητών στις κατηγορίες/οµάδες επίδοσης 

τους στα µαθηµατικά στην Α΄ Γυµνασίου 

 Στις επόµενες παραγράφους θα γίνει µια συσχέτιση της σχολικής επίδοσης 

στα µαθηµατικά που είχαν οι µαθητές στην Α΄ Γυµνασίου µε τις παρακάτω 

παραµέτρους: 

- µε την ορθότητα της απάντησης  

- µε την κατηγορία στρατηγικής που επέλεξαν 

- µε το πλήθος των σωστών στρατηγικών 

- µε το πλήθος λαθών 

3.8.1 Σχολική επίδοση των µαθητών του δείγµατος και ορθότητα απάντησης 

 Η ορθότητα των απαντήσεων των µαθητών για κάθε µια ερώτηση που τους 

τέθηκε σε σχέση µε τη σχολική τους επίδοση στο µάθηµα των µαθηµατικών φαίνεται 

στον πίνακας 28 σελ 170. Τα αποτελέσµατα του Chi-Square test υπολογισµένα µε 

βάση την προσοµοίωση Monte Carlo (πίνακας 29, σελίδα 171) µας δείχνουν ότι 

υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική εξάρτηση µεταξύ της ορθότητας της απάντησης 

και της σχολικής επίδοσης των µαθητών (Κ1 χ2=39,769, df=4, p=0,000, Κ2 
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χ2=12,180, df=4 p=0,016, Κ3 χ2=9,596, df=4, p=0,048, Κ4 χ2=10,591, df=4, p=0,032, 

Δ1 χ2=5,858, df=4 p=0,210, Δ2 χ2=10,634, df=4, p=0,005, Δ3 χ2=9,889, df=4, 

p=0,042, Δ4 χ2=13,655, df=4, p=0,008, Π1 χ2=29,753, df=4, p=0,000, Π2 χ2=26,936, 

df=4, p=0,000, Π3 χ2=32,162, df=4, p=0,000, Π4 χ2=14,420, df=4, p=0,006). Οι 

µαθητές µε καλύτερη επίδοση στο µάθηµα των µαθηµατικών είναι περισσότερο 

πιθανό να δώσουν σωστή απάντηση από τους µαθητές µε χειρότερη επίδοση και 

λιγότερο πιθανό να µη δώσουν καθόλου απάντηση. 

3.8.2 Σχολική επίδοση των µαθητών του δείγµατος και είδος στρατηγικών 

 Οι στρατηγικές που έχουν χρησιµοποιήσει οι µαθητές για να απαντήσουν 

νοερά στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν έχουν κατηγοριοποιηθεί σε στρατηγικές µε 

αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies) και σε στρατηγικές βασισµένες σε 

κανόνες (rule-based strategies). Το πλήθος των µαθητών, καθώς και το αντίστοιχο 

ποσοστό που χρησιµοποίησαν µε επιτυχία στρατηγικές από τις δυο κατηγορίες για 

κάθε ερώτηση, παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.4 ( πίνακας 3-5, σελίδα 91). Σε αυτή 

την ενότητα εκτός από την κατηγοριοποίηση των στρατηγικών θα εισαχθεί ακόµα µια 

παράµετρος, η οποία θα είναι η σχολική επίδοση των µαθητών στα µαθηµατικά. Στον 

πίνακα 30 (παράρτηµα ΙΙΙ, σελίδα 171), παρουσιάζονται το πλήθος και το αντίστοιχο 

ποσοστό των µαθητών (που επεχείρησαν να δώσουν απάντηση ανεξαρτήτου 

επιτυχίας) ανά κατηγορία στρατηγικής και ανά κατηγορία/οµάδα επίδοσης των 

µαθητών για κάθε µια ερώτηση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα (µόνο το ποσοστό) οµαδοποιηµένα ως προς τις ερωτήσεις 

που περιείχαν το ίδιο είδος αναπαράστασης των ρητών αριθµών, δηλαδή κλάσµατα, 

δεκαδικούς και ποσοστά καθώς και για το σύνολο των ερωτήσεων.  

 Επίδοση στα Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 
 Χαµηλή Μέτρια Υψηλή 
 Number-sense Rule-based Number-sense Rule-based Number-sense Rule-based 

Κλάσµατα  7,9%	 92,1%	 12,1%	 87,9%	 21,6%	 78,4%	
Δεκαδικοί 57,7%	 42,3%	 67,3%	 32,7%	 70,3%	 29,7%	
Ποσοστά 30,3%	 69,7%	 37,8%	 62,2%	 51,4%	 48,6%	
Μ.Ο 31,9%	 68,1%	 39,1%	 60,9%	 47,8%	 52,2%	
Πίνακας 3-12 Ποσοστό του πλήθους των µαθητών (που επιχείρησαν να δώσουν 

απάντηση ανεξαρτήτου επιτυχίας) ανά κατηγορία στρατηγικής και ανά κατηγορία 

επίδοσης των µαθητών οµαδοποιηµένα ως προς τις ερωτήσεις που περιείχαν το ίδιο 

είδος αναπαράστασης των ρητών αριθµών 
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 Από τον γενικό µέσο όρο παρατηρούµε ότι από τους µαθητές µε χαµηλή 

επίδοση στα µαθηµατικά που επιχείρησαν να δώσουν απάντηση ανεξαρτήτου 

επιτυχίας, το 31,9% των µαθητών χρησιµοποίησαν στρατηγική µε αίσθηση του 

αριθµού, µε το υπόλοιπο 68,1% να χρησιµοποιεί στρατηγική βασισµένη σε κανόνες. 

Από τους µαθητές µε µέτρια επίδοση στα µαθηµατικά, το 39,1%% των µαθητών 

χρησιµοποίησαν στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού, ενώ το υπόλοιπο 60,9% 

χρησιµοποίησαν στρατηγική βασισµένη σε κανόνες. Τέλος από τους µαθητές µε 

υψηλή επίδοση στα µαθηµατικά, το 47,8% των µαθητών χρησιµοποίησε στρατηγική 

µε αίσθηση του αριθµού, ενώ το υπόλοιπο 52,2% χρησιµοποίησε στρατηγική 

βασισµένη σε κανόνες. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται τα συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα και γίνεται εµφανές ότι υπάρχει µια αύξηση του ποσοστού της χρήσης 

στρατηγικών µε αίσθηση του αριθµού µε µια ταυτόχρονη µείωση του ποσοστού της 

χρήσης στρατηγικών βασισµένων σε κανόνες, καθώς το επίπεδο της επίδοσης των 

µαθητών είναι υψηλότερο. 

 
Διάγραµµα 3-15 Ποσοστά χρήσης NS και RB στρατηγικών ως προς την επίδοση των 

µαθητών στο σύνολο των ερωτήσεων 

Η ίδια τάση µε την τάση που βρέθηκε στο σύνολο των ερωτήσεων, δηλαδή όσο το 

επίπεδο της επίδοσης των µαθητών γίνεται καλύτερο τόσο το ποσοστό των µαθητών 

που επιλέγουν στρατηγική µε αίσθηση του αριθµού να αυξάνεται, παρατηρείται και 

στις επιµέρους οµάδες ερωτήσεων ανάλογα µε το είδος της συµβολικής 

αναπαράστασης των ρητών αριθµών (στις τέσσερις ερωτήσεις που περιείχαν 

κλάσµατα, στις τέσσερις ερωτήσεις που περιείχαν δεκαδικούς και στις τέσσερις 

ερωτήσεις που περιείχαν ποσοστά). Στα παρακάτω τρία διαγράµµατα φαίνονται τα 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 
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Διάγραµµα 3-16 Ποσοστά χρήσης NS και RB στρατηγικών ως προς την επίδοση των 

µαθητών στα κλάσµατα 

 
Διάγραµµα 3-17 Ποσοστά χρήσης NS και RB στρατηγικών ως προς την επίδοση των 

µαθητών στους δεκαδικούς 

 
Διάγραµµα 3-18 Ποσοστά χρήσης NS και RB στρατηγικών ως προς την επίδοση των 

µαθητών στα ποσοστά. 

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Χαμηλή		 Μέτρια	 Υψηλή	

Π
οσ
οσ
τό
	

Ποσοστά	χρήσης	NS	και	RB	στρατηγικών	ως	προς	την	επίδοση	
των	μαθητών	στα	κλάσματα	

Number	sense	

Rule	based	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Χαμηλή		 Μέτρια	 Υψηλή	

Π
οσ
οσ
τό
	

Ποσοστά	χρήσης	NS	και	RB	στρατηγικών	ως	προς	την	επίδοση	
των	μαθητών	στους	δεκαδικούς		

Number	sense	

Rule	based	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Χαμηλή		 Μέτρια	 Υψηλή	

Π
οσ
σο
τό
	

Ποσοστά	χρήσης	NS	και	RB	στρατηγικών	ως	προς	την	επίδοση	
των	μαθητών	στα	ποσοστά	

Number	sense	

Rule	based	



 

 

	
Κεφάλαιο	3	

	
	 	

118 

 Αν παρατηρήσουµε τα ποσοστά των µαθητών που χρησιµοποίησαν 

στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού και στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες σε 

σχέση µε την επίδοσή τους στα µαθηµατικά για κάθε µια ερώτηση από τον πίνακα 30 

στη σελίδα 171, θα δούµε ότι σε τρεις από τις τέσσερις ερωτήσεις που περιείχαν 

κλάσµατα (1− !
!
, !
!
+ !

!
, !
!"
∙ 45), σε µια από τις τέσσερις ερωτήσεις που περιείχαν 

δεκαδικούς (0,1 ∙ 45) και σε τρεις ερωτήσεις από τις τέσσερις των ποσοστών (25% 

του 80, 75% του 200, 50% του 24) επιβεβαιώνεται η τάση που παρατηρήθηκε, ότι 

δηλαδή υπάρχει µια αύξηση του ποσοστού της χρήσης στρατηγικών µε αίσθηση του 

αριθµού µε µια ταυτόχρονη µείωση του ποσοστού της χρήσης στρατηγικών 

βασισµένων σε κανόνες, καθώς το επίπεδο της επίδοσης των µαθητών γίνεται 

υψηλότερο.  

3.8.3 Σχολική επίδοση των µαθητών του δείγµατος και πλήθος σωστών 

στρατηγικών  

 Το πλήθος των σωστών στρατηγικών που χρησιµοποίησαν οι µαθητές σε κάθε 

ερώτηση διερευνήθηκε στην ενότητα 3.5 σελίδα 98. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά των µαθητών ως προς το 

πλήθος των σωστών στρατηγικών που χρησιµοποίησαν συνολικά σε όλες τις 

ερωτήσεις που τους τέθηκαν, χωρισµένοι στις τρεις κατηγορίες/οµάδες µε βάση την 

επίδοσή τους στα µαθηµατικά (χαµηλή , µέτρια και υψηλή επίδοση).  

 Από τα αποτελέσµατα του πίνακα παρατηρούµε ότι οι µαθητές µε χαµηλή 

επίδοση στα µαθηµατικά (είκοσι ένας σε πλήθος, 33,9%) χρησιµοποίησαν από δύο 

έως και δεκατρείς συνολικά στρατηγικές, µε µόλις δυο από αυτούς να χρησιµοποιούν 

περισσότερες από επτά στρατηγικές (ένας µαθητής χρησιµοποίησε εννιά στρατηγικές 

και ένας µαθητής δεκατρείς στρατηγικές) ενώ οι υπόλοιποι δεκαεννιά µαθητές 

(30,6%) χρησιµοποίησαν το πολύ επτά στρατηγικές.  

 Οι µαθητές µε µέτρια επίδοση στα µαθηµατικά (δεκαεννιά σε πλήθος, 30,6%) 

χρησιµοποίησαν από πέντε έως και είκοσι έξι συνολικά στρατηγικές. Μόλις δυο από 

αυτούς τους µαθητές (3,2%) χρησιµοποίησαν πέντε στρατηγικές και άλλοι δυο 

µαθητές (3,2%) χρησιµοποίησαν είκοσι έξι στρατηγικές, ενώ οι υπόλοιποι δεκαπέντε 

µαθητές (24,2%) χρησιµοποίησαν από οκτώ έως και δεκαεπτά στρατηγικές.  

 Οι µαθητές µε υψηλή επίδοση στα µαθηµατικά (είκοσι δύο σε πλήθος, 35,5%) 

χρησιµοποίησαν από οκτώ έως και τριάντα συνολικά στρατηγικές. Μόλις τρεις από 
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αυτούς τους µαθητές (4,8%) χρησιµοποίησαν λιγότερες από δεκαεπτά στρατηγικές, 

ενώ οι υπόλοιποι δεκαεννιά µαθητές (30,6%) χρησιµοποίησαν από δεκαεπτά και 

πάνω στρατηγικές. 

Πλήθος σωστών 
στρατηγικών και για 
τις 12 ερωτήσεις 

Επίδοση στα Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 
Χαµηλή Μέτρια Υψηλή 

n % n % n % 
2 3 4,8%     
3 1 1,6%     
4 4 6,5%     
5 4 6,5% 2 3,2%   
6 3 4,8%     
7 4 6,5%     
8   3 4,8% 1 1,6% 
9 1 1,6% 3 4,8%   

10   1 1,6%   
11   3 4,8% 1 1,6% 
13 1 1,6% 1 1,6%   
14     1 1,6% 
15   1 1,6%   
16   2 3,2%   
17   1 1,6% 3 4,8% 
18     2 3,2% 
19     3 4,8% 
20     6 9,7% 
21     1 1,6% 
22     1 1,6% 
26   2 3,2% 1 1,6% 
27     1 1,6% 
30     1 1,6% 

Σύνολο 21 33,9% 19 30,6% 22 35,5% 
Πίνακας 3-13 Πλήθος σωστών στρατηγικών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως προς 

την επίδοσή τους 

 Οι µέσοι όροι των στρατηγικών που χρησιµοποίησαν οι µαθητές µε χαµηλή, 

µέτρια και υψηλή επίδοση στα µαθηµατικά, στο σύνολο των ερωτήσεων που τους 

τέθηκαν, ήταν 5,38 , 12,26 και 19,23 στρατηγικές αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και γίνονται καλύτερα εµφανή στο 

διάγραµµα 3-19. 
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 Επίδοση στα Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 
 Χαµηλή Μέτρια Υψηλή 
Μ.Ο. σωστών στρατηγικών (12 ερωτήσεων) 5,38 12,26 19,23 
Πίνακας 3-14 Μέσος όρος σωστών στρατηγικών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως 

προς την επίδοσή τους 

 
Διάγραµµα 3-19 Μέσος όρος σωστών στρατηγικών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως 

προς την επίδοση των µαθητών 

 Παρατηρούµε από το µέσο όρο του πλήθους των σωστών στρατηγικών της 

κάθε οµάδας των µαθητών ως προς την επίδοσή τους στα µαθηµατικά µια διαφορά 

ως προς το πλήθος των στρατηγικών που χρησιµοποιούν, µε µια αύξηση του αριθµού 

αυτού καθώς το επίπεδο της επίδοσης των µαθητών είναι υψηλότερο. Το αποτέλεσµα 

αυτό επιβεβαιώθηκε και µέσα από στατιστικά τεστ που πραγµατοποιήθηκαν. 

 Στο τεστ κανονικότητας του Shapiro-Wilk που πραγµατοποιήθηκε, κάποιες 

οµάδες της ποιοτικής µεταβλητής δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή και 

συγκεκριµένα οι οµάδες µαθητών µε χαµηλή και µέτρια επίδοση (χαµηλή επίδοση 

df=21, p=0,034<0,05 , µέτρια επίδοση df=19, p=0,10<0,05 και υψηλή επίδοση df=22, 

p=0,092>0,05 πίνακας 32, σελίδα 173), οπότε η πραγµατοποίηση του ANOVA test 

δεν ήταν εφικτή. Γι’ αυτό το λόγο πραγµατοποιήθηκε το µη παραµετρικό τεστ των 

Kruskal-Wallis (1way ANOVA) για να ελεγχθεί η οµοιογένεια του πλήθους των 

σωστών στρατηγικών (για το σύνολο των ερωτήσεων) και της επίδοσης των µαθητών 

στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή επίδοση). Το αποτέλεσµα του τεστ έδειξε 

ότι δεν υπάρχει οµοιογένεια στο δείγµα (p=0,000<0,05 πίνακας 33, σελίδα 173). 

Ελέγχοντας την οµοιογένεια του πλήθους των σωστών στρατηγικών (για το σύνολο 

των ερωτήσεων) ανά δύο κατηγορίες/οµάδες µε βάση την επίδοσή τους, 

χρησιµοποιώντας το τεστ των Mann-Whitney βρέθηκε ότι δεν υπάρχει οµοιογένεια 
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του πλήθους των σωστών στρατηγικών (για το σύνολο των ερωτήσεων) σε κανένα 

ζεύγος κατηγοριών/οµάδων µαθητών µε βάση την επίδοσή τους. Συγκεκριµένα, το 

τεστ των Mann-Whitney για τις δυο οµάδες µαθητών µε χαµηλή και µέτρια επίδοση 

έδειξε p=0,000<0,05, για τις δυο οµάδες µαθητών µε χαµηλή και υψηλή επίδοση 

έδειξε p=0,000<0,05 και για τις δυο οµάδες µαθητών µε µέτρια και υψηλή επίδοση 

έδειξε p=0,000<0,05 (πίνακας 33, σελίδα 173).  

 Υπάρχει λοιπόν στατιστική διαφορά ανάµεσα στις τρεις κατηγορίες/οµάδες 

µαθητών µε βάση την επίδοσή τους στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια και υψηλή 

επίδοση) ως προς το πλήθος των σωστών στρατηγικών που χρησιµοποίησαν, µε τους 

µαθητές µε µέτρια επίδοση να χρησιµοποιούν περισσότερες στρατηγικές από τους 

µαθητές µε χαµηλή επίδοση, και οι µαθητές µε υψηλή επίδοση να χρησιµοποιούν 

περισσότερες στρατηγικές τόσο από τους µαθητές µε χαµηλή επίδοση όσο και από 

τους µαθητές µε µέτρια επίδοση. 

3.8.4 Σχολική επίδοση των µαθητών του δείγµατος και πλήθος λαθών  

 Τα λάθη των µαθητών καταγράφηκαν στην ενότητα 3.3 και διαχωρίστηκαν σε 

λάθη εννοιολογικής και εργαλειακής φύσεως. Το πλήθος των λαθών που 

εµφανίστηκαν σε όλες τις ερωτήσεις και σε οποιαδήποτε στρατηγική επιχείρησαν οι 

µαθητές ήταν 206, από τα οποία τα 111 έγιναν από µαθητές µε χαµηλή επίδοση, τα 

66 έγιναν από µαθητές µε µέτρια επίδοση και τα υπόλοιπα 29 από µαθητές µε υψηλή 

επίδοση όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 3-16 στη σελίδα 122. Οι συχνότητες και 

το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών ως προς το πλήθος των λαθών που έκαναν στο 

σύνολο των ερωτήσεων που τους τέθηκαν, σε τρεις κατηγορίες/οµάδες ως προς την 

επίδοσή τους στα µαθηµατικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πλήθος λαθών και για 
τις 12 ερωτήσεις 

Επίδοση στα Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 
Χαµηλή Μέτρια Υψηλή 

n % n % n % 
0 1 1,6% 2 3,2% 10 16,1% 
1 1 1,6% 2 3,2% 8 12,9% 
2   5 8,1% 1 1,6% 
3 1 1,6% 1 1,6%   
4 7 11,3% 3 4,8% 1 1,6% 
5 2 3,2% 1 1,6%   
6 1 1,6% 3 4,8% 1 1,6% 
7 2 3,2% 1 1,6%   
8 5 8,1%     
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9 1 1,6% 1 1,6% 1 1,6% 
Σύνολο 21 33,9% 19 30,6% 22 35,5% 

Πίνακας 3-15 Πλήθος λαθών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις σε όλες τις στρατηγικές 

που επιχείρησαν οι µαθητές, ως προς την επίδοσή τους 

  Από την ανάλυση του συγκεκριµένου πίνακα παρατηρούµε ότι οι 

δεκαοκτώ από τους είκοσι έναν µαθητές που έχουν χαµηλή επίδοση στα µαθηµατικά 

έκαναν τουλάχιστον τέσσερα λάθη ο καθένας. Οι δεκαεπτά από τους δεκαεννιά 

µαθητές που είχαν µέτρια επίδοση στα µαθηµατικά έκαναν το πολύ έξι λάθη, ενώ οι 

δεκαοκτώ από τους είκοσι δύο µαθητές που είχαν υψηλή επίδοση στα µαθηµατικά 

έκαναν το πολύ ένα λάθος. Ο µέσος όρος των λαθών που έκαναν οι µαθητές, µε 

χαµηλή, µέτρια και υψηλή επίδοση ήταν 5,29, 3,47 και 1,32 λάθη αντίστοιχα 

(πίνακας 3-16, διάγραµµα 3-20) 

 Επίδοση στα Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 
 Χαµηλή Μέτρια Υψηλή 
Πλήθος λαθών και για τις 12 ερωτήσεις 111 66 29 
Μ.Ο. λαθών και για τις 12 ερωτήσεις 5,29 3,47 1,32 
Πίνακας 3-16 Μέσος όρος λαθών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως προς την επίδοσή 

τους 

 
Διάγραµµα 3-20 Μέσος όρος λαθών συνολικά για τις 12 ερωτήσεις ως προς την επίδοση των 

µαθητών 

 Παρατηρούµε από το µέσο όρο των λαθών της κάθε οµάδας των µαθητών ως 

προς την επίδοση τους στα µαθηµατικά, µια διαφορά ως προς το πλήθος των λαθών 

που έκαναν, και συγκεκριµένα µείωση του αριθµού αυτού καθώς το επίπεδο της 

επίδοσης των µαθητών είναι υψηλότερο. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώθηκε και 

µέσα από στατιστικά τεστ που πραγµατοποιήθηκαν. 
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 Στο τεστ κανονικότητας του Shapiro-Wilk που πραγµατοποιήθηκε, η οµάδα 

της υψηλής επίδοσης των µαθητών της ποιοτικής µεταβλητής δεν ακολουθεί 

κανονική κατανοµή (χαµηλή επίδοση df=21, p=0,073>0,05 , µέτρια επίδοση df=19, 

p=0,290>0,05 και υψηλή επίδοση df=22, p=0,00<0,05 (πίνακας 34, σελίδα 173), 

οπότε η πραγµατοποίηση του ANOVA test δεν ήταν εφικτή. Γι΄ αυτό το λόγο 

πραγµατοποιήθηκε το µη παραµετρικό τεστ του των Kruskal-Wallis (1way ANOVA) 

για να ελεγχθεί η οµοιογένεια του πλήθους των λαθών (για το σύνολο των 

ερωτήσεων) ως προς τις τρεις κατηγορίες/οµάδες µαθητών µε βάση την επίδοσή τους 

στα µαθηµατικά. Το αποτέλεσµα του τεστ έδειξε ότι δεν υπάρχει οµοιογένεια στο 

δείγµα p=0,000<0,05 (πίνακας 35, σελίδα 174). Χρησιµοποιώντας το τεστ των Mann-

Whitney έγινε έλεγχος της οµοιογένειας του πλήθους των λαθών (για το σύνολο των 

ερωτήσεων) ανά δυο οµάδες µαθητών κάθε φορά και βρέθηκε ότι δεν υπάρχει 

οµοιογένεια του πλήθους των λαθών σε κανένα ζεύγος οµάδων µαθητών. 

Συγκεκριµένα από τεστ των Mann-Whitney ο συντελεστής σηµαντικότητας για τις 

δυο οµάδες µαθητών µε χαµηλή και µέτρια επίδοση είναι p=0,029<0,05, για τις δυο 

οµάδες µαθητών µε χαµηλή και υψηλή επίδοση είναι p=0,000<0,05 και για τις δυο 

οµάδες µαθητών µε µέτρια και υψηλή επίδοση είναι p=0,001<0,05 (πίνακας 35, 

σελίδα 174). 

 Υπάρχει λοιπόν στατιστική διαφορά ανάµεσα στις τρεις κατηγορίες/οµάδες 

µαθητών που δηµιουργήθηκαν µε βάση την επίδοση τους (χαµηλή, µέτρια και υψηλή 

επίδοση) και στο πλήθος των λαθών που έκαναν στο σύνολο των ερωτήσεων, µε τους 

µαθητές µε µέτρια επίδοση να έχουν µικρότερο πλήθος λαθών από τους µαθητές µε 

χαµηλή επίδοση, και οι µαθητές µε υψηλή επίδοση να έχουν µικρότερο πλήθος 

λαθών τόσο από τους µαθητές µε χαµηλή επίδοση όσο και από τους µαθητές µε 

µέτρια επίδοση.  
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  Κεφάλαιο 4

Συµπεράσµατα – Συζήτηση 

Συµπεράσµατα   

 Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από τους µαθητές να απαντήσουν σε κάποιες 

ερωτήσεις/ασκήσεις πράξεων µε ρητούς αριθµούς κάνοντας νοερούς υπολογισµούς 

και περιγράφοντας τον τρόπο που σκέφτηκαν. Στην αρχή αρκετοί µαθητές είχαν 

ενδοιασµό ως προς τη συµµετοχή τους στην έρευνα, καθώς ήταν εθελοντική, και 

είναι αξιοσηµείωτο ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους µαθητές ήταν µε υψηλή 

επίδοση στα µαθηµατικά και είχαν το φόβο της αποτυχίας. Ένας αριθµός µαθητών 

µετά το τέλος της συνέντευξης δήλωσε ότι ποτέ πριν στην τάξη δεν τους είχε ζητηθεί 

να περιγράψουν και να εξηγήσουν τον τρόπο που σκέφτηκαν στην εύρεση του 

αποτελέσµατος µιας πράξης, δήλωση που είχε γίνει και από µαθητές της Αυστραλίας 

(Caney & Watson, 2003). Μετά το τέλος όλων των συνεντεύξεων σε συζήτηση µε 

τους µαθητές που συµµετείχαν, παρατηρήθηκε µια θετικότατη στάση για τη 

διαδικασία και το περιεχόµενο της έρευνας, και εκφράστηκε µεγάλη προθυµία 

συµµετοχής και σε οποιαδήποτε άλλη παρόµοια έρευνα. Υπήρξε επίσης ενδιαφέρον 

για να µάθουν και στρατηγικές που οι ίδιοι δε σκέφτηκαν, γεγονός που φανερώνει µια 

κινητοποίηση των µαθητών για τα µαθηµατικά. 

 Κατά µέσο όρο οι δύο στους τρεις µαθητές απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις 

που τους τέθηκαν µε τα ποσοστά επιτυχίας να κυµαίνονται από 50% έως 92% 

περίπου. Σε γενικές γραµµές οι µαθητές είχαν καλύτερες επιδόσεις στις πράξεις µε 

κλάσµατα από ότι µε δεκαδικούς, γεγονός που παρατηρήθηκε και από τους 

Callingham και Mclntosh (2001) και από τους Callingham και Watson (2004). 

Υπάρχουν βέβαια και έρευνες (DeWolf, Grounds, Bassok, & Holyoak, 2014; 

Iuculano & Butterworth, 2011; R. Reys et al., 1995) που έχουν βρει το ακριβώς 

αντίθετο συµπέρασµα, ότι οι πράξεις µε δεκαδικούς είναι πιο εύκολες για τους 

µαθητές από ότι οι πράξεις µε κλάσµατα. Το τελευταίο συµπέρασµα επιβεβαιώνεται 

µόνο σε ένα ζεύγος παράλληλων ερωτήσεων 1− !
!
 και 1-0,25 και αποτελεί την 

εξαίρεση του κανόνα του συµπεράσµατος της παρούσας έρευνας.  



 

 

	
Κεφάλαιο	4	

	
	 	

126 

 Στις παράλληλες ερωτήσεις που εµφανίζονταν οι ίδιες πράξεις σε 

διαφορετικές αναπαραστάσεις των ρητών αριθµών (κλάσµατα και δεκαδικοί) 

παρατηρήθηκαν µεγάλες διαφορές ως προς τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών. 

Πολλοί λίγοι µαθητές φαίνεται να µπορούν να κάνουν τη σύνδεση µεταξύ των 

διαφορετικών αναπαραστάσεων των ρητών κάνοντας τη µετάβαση από τη µια 

αναπαράσταση σε άλλη, επιβεβαιώνοντας το συµπέρασµα πολλών ερευνητών 

(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; Gay & Aichele, 1997; Hiebert & Hiebert, 1984; 

Mclntosh, 2006; Pagni, 2004; R. Reys et al., 1995; R. Reys & Yang, 1998; Sweeney 

& Quinn, 2000) Αν οι µαθητές γνώριζαν τη σύνδεση και τη µετάβαση από τη µια 

αναπαράσταση του ρητού σε άλλη και έκαναν σωστή χρήση αυτής τότε τα ποσοστά 

επιτυχίας στις παράλληλες ερωτήσεις που τέθηκαν θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ 

κοντά. 

 Οι επιδόσεις των µαθητών στις πράξεις µε ποσοστά ήταν χειρότερες σε σχέση 

µε τις επιδόσεις τους σε πράξεις µε τις άλλες αναπαραστάσεις των ρητών (κλάσµατα 

και δεκαδικούς) µε εξαίρεση την πράξη 50% του 24. Το µεγάλο ποσοστό επιτυχίας 

στην πράξη 50% του 24 οφείλεται στο γεγονός ότι το 50% τους είναι πολύ οικείο και 

χρησιµοποιείται αρκετά συχνά στην καθηµερινή ζωή, ερµηνεία που έδωσαν οι Gay 

και Aichele (1997). Ένα πολύ µεγάλο µέρος των µαθητών, που σε κάποιες ερωτήσεις 

ξεπέρασε και το 25%, δεν έδωσε απάντηση, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν µπορούν 

να κάνουν πράξεις µε ποσοστά γιατί πολύ απλά δεν τα κατανοούν. Οι Lembke και 

Reys (1994) είχαν εκφράσει την ίδια άποψη, ότι τα ποσοστά είναι ένα από τα πιο 

δύσκολα αντικείµενα να κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν όχι µόνο οι µαθητές 

αλλά και ενήλικοι.  

 Ορισµένες από τις ερωτήσεις που δόθηκαν στους µαθητές χρησιµοποιήθηκαν 

και σε άλλες έρευνες (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; Lemonidis & Kaiafa, 2014; 

Mclntosh, 2002, 2006; R. Reys et al., 1995; Watson et al., 2004). Γενικά οι επιδόσεις 

των µαθητών της παρούσας έρευνας ήταν το ίδιο ή και καλύτερες από επιδόσεις 

άλλων µαθητών. Υπήρξαν βέβαια και λίγες περιπτώσεις που η επίδοση των µαθητών 

της παρούσας έρευνας ήταν χειρότερες από αυτές που είχαν µαθητές σε άλλες 

έρευνες. Συγκεκριµένα Ιάπωνες µαθητές Β και Γ΄ Γυµνασίου (grade 7th και 8th) είχαν 

καλύτερες επιδόσεις στις ερωτήσεις 0,5+0,75 και 0,1 ∙ 45 (R. Reys et al., 1995). 

Επίσης καλύτερες επιδόσεις είχαν και Έλληνες µαθητές µικρότερης τάξης (έκτης 

Δηµοτικού) στην ερώτηση 25% του 80 (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014), οι οποίοι όµως 
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συµµετείχαν σε µαθηµατικό διαγωνισµό και ενδεχοµένως να είχαν µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά και καλύτερες επιδόσεις από το σύνηθες µαθητικό 

πληθυσµό του σχολείου.  

 Παρατηρήθηκαν λοιπόν µεγάλες διακυµάνσεις στην αποτελεσµατικότητα των 

µαθητών που εξαρτάται από τρεις παράγοντες:  

• από το είδος της πράξης 

• από την αναπαράσταση του ρητού που συµµετείχε στην πράξη  

• από το είδος των αριθµητικών δεδοµένων των όρων της πράξης.  

 Όσον αφορά το είδος της στρατηγικής που επιλέγουν οι µαθητές στους 

νοερούς υπολογισµούς µε ρητούς αριθµούς παρατηρήθηκε ότι επιλέγουν στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες (rule-based strategies), όταν έχουν να κάνουν πράξεις µε 

κλάσµατα, σε αντίθεση µε τις πράξεις που περιέχουν δεκαδικούς στις οποίες 

επιλέγουν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού (number-sense strategies). Στην ίδια 

διαπίστωση κατέληξαν και οι Lemonidis, Tsakiridou και Meliopoulou (2017) σε 

έρευνά τους που πραγµατοποίησαν σε 70 εν ενεργεία δασκάλους. Χαµηλή αίσθηση 

του αριθµού σε πράξεις µε κλάσµατα βρήκαν και οι Lemonidis και Kaiafa (2014) σε 

έρευνά τους σε µαθητές πέµπτης και έκτης Δηµοτικού µε τους περισσότερους 

µαθητές να κάνουν χρήση στρατηγικών που βασίζονταν σε κανόνες. Όµως τα 

ευρήµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε την έρευνα των Caney και Watson (2003) 

που πραγµατοποιήθηκε σε 24 µαθητές στην Αυστραλία (grade 3 to 10) και βρήκαν 

ότι οι περισσότεροι µαθητές χρησιµοποιούν στις πράξεις µε δεκαδικούς αριθµούς 

στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες σε αντίθεση µε τις πράξεις µε κλάσµατα και 

ποσοστά που χρησιµοποιούν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού. Επίσης και ο 

(Yang, 2005) σε έρευνά του σε µαθητές πρώτης Γυµνασίου στην Ταΐβάν βρήκε 

αποτελέσµατα αντίθετα από αυτά της παρούσας έρευνας, µε τους µαθητές σε πράξεις 

µε δεκαδικούς να τείνουν να εφαρµόσουν στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες. Οι 

Carvalho και da Ponte (2013) σε έρευνά τους σε µαθητές έκτης Δηµοτικού στην 

Πορτογαλία βρήκαν τα ίδια αποτελέσµατα µε την παρούσα έρευνα, καθώς στην αρχή 

της µελέτης (πριν την υλοποίηση της παρέµβασης) σε πράξεις µε κλάσµατα οι 

µαθητές χρησιµοποιούσαν κυρίως στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι µετά από παρέµβαση που πραγµατοποίησαν οι µαθητές 

χρησιµοποιούσαν όλο και περισσότερο στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, 
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γεγονός που δείχνει το δρόµο για τον τρόπο εκµάθησης των µαθητών βασισµένο στην 

αίσθηση του αριθµού. 

 Οι Caney και Watson (2003) σε έρευνά τους σε µαθητές της Αυστραλίας 

(grade 3 to 10) βρήκαν ότι οι µαθητές στις πράξεις που περιέχουν ποσοστά 

χρησιµοποιούν περισσότερο εννοιολογικές στρατηγικές (δηλαδή µε αίσθηση του 

αριθµού), ενώ αντίθετα οι Lemonidis και Kaiafa, (2014) σε έρευνά τους σε Έλληνες 

µαθητές πέµπτης και έκτης Δηµοτικού έβγαλαν το ακριβώς αντίθετο συµπέρασµα, ότι 

οι µαθητές χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές βασισµένες σε κανόνες. Στην 

παρούσα έρευνα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ως προς το είδος της στρατηγικής που 

ακολουθούν οι µαθητές µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η επιβεβαίωση κανενός 

συµπεράσµατος των παραπάνω ερευνητών. Η επιλογή της στρατηγικής φαίνεται να 

καθορίζεται από το είδος των αριθµητικών δεδοµένων που συµµετέχουν στις πράξεις 

µε αυτά που είναι πιο οικεία από την καθηµερινή ζωή (για παράδειγµα 50%) να 

προσεγγίζονται µε χρήση στρατηγικών µε αίσθηση του αριθµού, ενώ µε αριθµητικά 

δεδοµένα που είναι λιγότερο οικεία να προσεγγίζονται µε χρήση στρατηγικών 

βασισµένων σε κανόνες. 

 Το συµπέρασµα που µπορούµε λοιπόν να εξάγουµε από την έρευνα ως προς 

το είδος στρατηγικής που χρησιµοποιούν σε νοερούς υπολογισµούς µε ρητούς 

αριθµούς είναι ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές βασισµένες 

σε κανόνες, όταν έχουν να κάνουν νοερούς υπολογισµούς µε κλάσµατα, ενώ 

χρησιµοποιούν στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού, όταν οι πράξεις περιέχουν 

δεκαδικούς. Για τις πράξεις που περιέχουν ποσοστά δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους 

στρατηγικές χρησιµοποιούν, µε την επιλογή τους να επηρεάζεται πολύ από τους 

αριθµούς αυτούς καθαυτούς που συµµετέχουν στην πράξη. Συγκριτικά µε τα άλλα 

είδη συµβολικής αναπαράστασης των ρητών οι µαθητές χρησιµοποιούν στρατηγικές 

µε αίσθηση του αριθµού περισσότερο σε πράξεις που περιέχουν δεκαδικούς, αµέσως 

µετά σε πράξεις µε ποσοστά και λιγότερο σε πράξεις µε κλάσµατα. Γίνεται αντιληπτό 

ότι οι µαθητές δείχνουν να κατανοούν τους δεκαδικούς διότι υπάρχει µια οµοιότητα 

στην εµφάνισή τους µε τους ακέραιους (Caney & Watson, 2003; DeWolf et al., 

2014), και η κατανόηση αυτή ενθαρρύνει τους µαθητές στη χρήση στρατηγικών µε 

αίσθηση του αριθµού. Αντίθετα στα κλάσµατα οι µαθητές δείχνουν να µην τα 

κατανοούν, γι΄ αυτό χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές που βασίζονται σε 

αλγοριθµικούς κανόνες -χωρίς να γνωρίζουν αν ο κανόνας λειτουργεί (Hasemann, 
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1981)- µε τη σύνδεση της εννοιολογικής κατανόησης του κλάσµατος µε τις 

διαδικασίες να µην είναι απαραίτητη για την εφαρµογή αυτών (Nunes & Bryant, 

2009). Η µη κατανόηση των κλασµάτων ενδεχοµένως να οφείλεται στη µη 

εκπροσώπησή τους από ένα ενιαίο σύµβολο αλλά εµφανίζονται από µια διµερή 

µορφή που αποτελείται από έναν αριθµητή και έναν παρονοµαστή (Bonato, Fabbri, 

Umiltà, & Zorzi, 2007) µε αποτέλεσµα οι µαθητές να θεωρούν ότι τα κλάσµατα 

αποτελούνται από δυο ανεξάρτητους αριθµούς (Stafylidou & Vosniadou, 2004). 

 Ένα άλλο ερώτηµα που τέθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα ήταν κατά πόσο οι 

µαθητές είναι ευέλικτοι στην εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών συµβολικών 

αναπαραστάσεων των ρητών αριθµών (κλάσµατα, δεκαδικοί, ποσοστά) κατά την 

εκτέλεση νοερών πράξεων. Από τα αποτελέσµατα είναι φανερό ότι οι µαθητές δεν 

έχουν αναπτύξει µια σύνδεση µεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων του ρητού 

αριθµού, ώστε να µπορούν να µεταβαίνουν από τη µια αναπαράσταση του ρητού σε 

άλλη, συµπέρασµα που έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τα συµπεράσµατα άλλων 

ερευνητών (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; Gay & Aichele, 1997; Hiebert & Hiebert, 

1984; Mclntosh, 2006; R. Reys et al., 1995; R. Reys & Yang, 1998; Sweeney & 

Quinn, 2000). Επίσης είναι φανερό ότι το ρεπερτόριο των στρατηγικών που 

χρησιµοποιούν οι µαθητές είναι πολύ περιορισµένο, επιβεβαιώνοντας τα 

συµπεράσµατα άλλων ερευνητών (Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014; R. Reys et al., 1995). 

Οι περισσότεροι µαθητές χρησιµοποίησαν το πολύ δυο στρατηγικές, ενώ ελάχιστοι 

είναι οι µαθητές που χρησιµοποιούν τουλάχιστον τρεις στρατηγικές. Μπορεί λοιπόν 

να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι µαθητές δεν µπορούν να θεωρηθούν ευέλικτοι στην 

εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών συµβολικών αναπαραστάσεων των ρητών 

αριθµών κατά την εκτέλεση νοερών πράξεων. 

 Ο χρόνος αντίδρασης των µαθητών φαίνεται να εξαρτάται από την κατηγορία 

της στρατηγικής που χρησιµοποιούν, µε τους µαθητές που χρησιµοποιούν 

στρατηγικές µε αίσθηση του αριθµού να χρειάζονται λιγότερο χρόνο για την εύρεση 

του αποτελέσµατος σε σχέση µε τους µαθητές που χρησιµοποιούν στρατηγικές 

βασισµένες σε κανόνες. 

 Οι µαθητές µε καλύτερη επίδοση στο µάθηµα των µαθηµατικών είναι 

περισσότερο πιθανό να δώσουν σωστή απάντηση από τους µαθητές µε χειρότερη 

επίδοση και λιγότερο πιθανό να µη δώσουν καθόλου απάντηση. Επίσης υπάρχουν 

κάποιες ενδείξεις ότι στις πράξεις µε κλάσµατα και δεκαδικούς οι µαθητές µε 
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υψηλότερη επίδοση χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές µε αίσθηση του 

αριθµού από τους µαθητές µε χαµηλότερη επίδοση. 

 Το πλήθος των σωστών στρατηγικών καθώς και το πλήθος των λαθών έχει 

άµεση συσχέτιση µε την επίδοση των µαθητών στα µαθηµατικά. Το συµπέρασµα 

λοιπόν που µπορεί να εξαχθεί είναι ότι όσο καλύτερη επίδοση έχουν οι µαθητές τόσο 

περισσότερες στρατηγικές χρησιµοποιούν και τόσο λιγότερα λάθη κάνουν.  

 Τέλος παρατηρήθηκαν πολλά λάθη τα οποία ως επί το πλείστον έγιναν κατά 

τη χρήση στρατηγικών βασισµένων σε κανόνες. Η πηγή ορισµένων λαθών µπορεί να 

είναι η χρήση κανόνων και η νοερή εφαρµογή γραπτών αλγορίθµων χωρίς καµία 

κατανόηση (Lemonidis & Kaiafa, 2014; Yang, 2005), η έλλειψη νοητικής 

αναπαράστασης καθώς και η έλλειψη γνώσεων των σχέσεων ανάµεσα στις 

διαφορετικές αναπαραστάσεις των ρητών αριθµών (R. Reys et al., 1995). 

Περιορισµοί της έρευνας  

 H δυσκολία συνέντευξης µεγάλου αριθµού µαθητών είχε ως επακόλουθο το 

περιορισµένο δείγµα για την υλοποίηση της παρούσας έρευνα (62 µαθητές) που 

προερχόταν από ένα µόνο σχολείο, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να χαρακτηριστεί 

αντιπροσωπευτικό. Επίσης δόθηκε στους µαθητές ένας µικρός αριθµός ερωτήσεων, 

προκειµένου να περιοριστεί ο χρόνος της συνέντευξης, ώστε η κόπωση των µαθητών 

να µην επηρεάσει την επίδοσή τους. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µελέτης και πρέπει να 

επιδεικνύεται προσοχή στη γενίκευση των παραγόµενων συµπερασµάτων. 

Κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα  

 Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως 

αφετηρία για µια µελλοντική αντίστοιχη έρευνα σε µεγαλύτερο και πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού. Θα ήταν πολύ χρήσιµο να 

πραγµατοποιηθούν και µια σειρά από πειραµατικές διδασκαλίες, µε εστίαση στους 

νοερούς υπολογισµούς στους ρητούς αριθµούς, µε απώτερο στόχο οι µαθητές να 

κατανοήσουν όχι µόνο τους κανόνες που διδάσκονται στο σχολείο, αλλά και να 

αναπτύξουν την αίσθηση του αριθµού, και στη συνέχεια να γίνει µια σύγκριση ως 

προς το είδος της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές πριν και µετά την 

παρέµβαση. 
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Παράρτηµα I 

Εργαλεία Έρευνας 

Πρωτόκολλο παρατήρησης 

Κλάσµατα Δεκαδικοί Ποσοστά 

Κ1 1 - !
!
 = Δ1 1 – 0,25 = Π1 25% του 80 

Κ2 !
!
 + !

!
 = Δ2 0,5 + 0,75 = Π2 75% του 200 

Κ3 !
!"

 ∙ 45 = Δ3 0,1 ∙ 45 = Π3 10% του 45 

Κ4 !
!
 : !
!
 = Δ4 0,5 : 0,25 = Π4 50% του 24 

Πίνακας 1 Πρωτόκολλο παρατήρησης 

Πρωτόκολλο παρατήρησης 

Κλάσµατα Δεκαδικοί Ποσοστά 
1 - !

!
 = 

(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014) 
(Lemonidis & Kaiafa, 2014) 

 

1 – 0,25 = 25% του 80 
(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014) 

(Caney & Watson, 2003) 
(Callingham & Watson, 2004) 

(Watson et al., 2004) 
!
!
 + !

!
 = 

(Mclntosh, 2006) 
(Callingham & Watson, 2004) 

(Mclntosh et al., 1995) 
(R. Reys et al., 1995) 
(Watson et al., 2004) 

(B. J. Reys et al., 1993) 

0,5 + 0,75 = 
(Caney & Watson, 2003) 
(Mclntosh et al., 1995) 

75% του 200 
(Callingham & Mclntosh, 2002) 

(Mclntosh, 2002) 

!
!"

 ∙ 45 = 
(R. Reys et al., 1995) 

0,1 ∙ 45 = 
 

10% του 45 
(Caney & Watson, 2003) 

(R. Reys et al., 1995) 
(Callingham & Mclntosh, 2001) 

(Mclntosh, 2002) 
!
!
 : !
!
 = 

(Λεµονίδης & Καϊάφα, 2014) 
(Lemonidis & Kaiafa, 2014) 

(Mclntosh, 2006) 

0,5 : 0,25 = 50% του 24 
(Callingham & Mclntosh, 2002) 

 

Πίνακας 2 Πρωτόκολλο παρατήρησης 
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Παράρτηµα ΙΙ 

Number-sense strategies σε πράξεις µε κλάσµατα από τη βιβλιογραφία 

Number-sense 
strategies στα 
κλάσµατα 

Πράξη Περιγραφή Παράδειγµα 

Αλλαγή 
αναπαράστασης 
αριθµού 
Πέρασµα από µια 
µορφή του ρητού σε 
άλλη  

Πρόσθεση 
/Αφαίρεση 

Μετατροπή των 
κλασµάτων σε 
δεκαδικό, και 
πραγµατοποίηση 
αφαίρεσης 

Το !
!
− !

!
 µετατράπηκε σε 0,75-0,5 

 

 
Πρόσθεση 
/Αφαίρεση 

Μετατροπή των 
κλασµάτων σε 
δεκαδικό, και 
πραγµατοποίηση 
αφαίρεσης 

 1-!
!
 = 1-0,25=0,75 

 

   
για την πράξη !

!
 + !

!
 

0,5 +0,75 
 

   
για την πράξη !

!"
 – 0,2 

!
!"

 – 0,2 = 0,8 – 0,2 = 0,6 

   
για την πράξη !

!"
 – 0,2 

!
!"

 – 0,2 = !
!"

 – !
!"

 = !
!"

 
 

   
για την πράξη !

!"
 – 0,2 

!
!"

 – 0,2 = !
!
 – !

!
 = !

!
 

 

 
Πρόσθεση 
/Αφαίρεση 

µετατροπή των 
κλασµάτων σε 
ποσοστό και 
πραγµατοποίηση 
αφαίρεσης 

Το !
!
− !

!
 µετατράπηκε σε 75%-50% 

 

 Διαίρεση κλασµάτων 

Μετατροπή των 
κλασµάτων σε 
δεκαδικό, και 
πραγµατοποίηση 
διαίρεσης 

!
!
: !
!
 =0,5:0,25= 2 

 

 
Το !

!
 του !

!
 

 

Μετατροπή των 
κλασµάτων σε 
δεκαδικό, και 
πραγµατοποίηση 
πολλαπλασιασµού 

1
2
∙
1
4
= 0,5 ∙ 0,25 
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Το !

!
 του !

!
 

 

Μετατροπή των 
κλασµάτων σε 
ποσοστά 

Το 50% του 25% είναι το 12,5% 

Χρήση ισοδυνάµων 
Πρόσθεση 
/Αφαίρεση 

Μετατροπή 
κλάσµατος σε 
ισοδύναµο κλάσµα 

Για το !
!
− !

!
 το !

!
 αναγνωρίστηκε ως 

ισοδύναµο µε το !
!
 

 

Χρήση µνηµονικών 
κανόνων  

Πολλαπλασιασµός  
Γινόµενο 
αντίστροφων 
αριθµών κάνει 1  

για την πράξη !
!
 ∙ !
!
  

πολλαπλασιασµός αντίστροφων αριθµών 
κάνει 1 
 

Επαναλαµβανόµενες 
πράξεις  

Πολλαπλασιασµός 
Επαναλαµβανόµενη 
πρόσθεση 
/πολλαπλασιασµός 

Για την πράξη 4× !
!
 , πολαπλασιαζω το !

!
 

δυο φορές και άλλες δυο  
 

 
πράξη !

!
 του !

!
 

 

Μετατροπή 
κλάσµατος σε 
ισοδύναµο κλάσµα 
και αναφορά στο 
µισό 

Για τη πράξη !
!
 του !

!
 

µετατροπή του !
!
 στο ισοδύναµο του !

!
 

οπότε το µισό του δυο έκτα είναι το ένα 
έκτο  
 

  
αριθµητική γνώση 
(number fact) 
 

για την πράξη !
!
 - !
!
  

είναι γνωστό ότι !
!
 + !

!
= !
!
 άρα !

!
 - !
!
 = 

!
!

 +  !
!

 - !
!
 = !

!
 

Νοερή ή σχηµατική 
αναπαράσταση  

Πρόσθεση 
/Αφαίρεση 
κλασµάτων 

 
Το !

!
− !

!
 µετατράπηκε σε νοερή εικόνα 

(ρολόι) και διαχωρίστηκε σε τέταρτα 

 
Πρόσθεση 
/Αφαίρεση 
κλασµάτων 

 
φαντάζοµαι ή σχηµατίζω κύκλο µε 
σκιασµένα τα !

!
 και αφαιρώ το !

!
 

 
Πρόσθεση 
/Αφαίρεση ακεραίου 
µε κλάσµα 

 

Για την πράξη 1-!
!
 

Βλέπω το 1 ως ολόκληρη πίτσα ή ρολόι 
µε τέσσερα τέταρτα, βγάζω το !

!
 και 

µένουν !
!
 

  
γνώση από τον 
πραγµατικό κόσµο 
µε νοερή προσέγγιση 

για την πράξη !
!
 - !
!
  

είχαµε µισή τούρτα, από αυτή φάγαµε τη 
µισή και µας έµεινε το ένα τέταρτο 

 Διαίρεση κλασµάτων  
Για την πράξη !

!
 : !
!
 

Το !
!
 χωράει δυο φορές στο !

!
  

 
Το !

!
 του !

!
 

 
 

χωρίζω έναν κύκλο σε 4 κοµµάτια και 
µετά το ένα από αυτά το χωρίζω στη 
µέση 

Χρήση αριθµητικών 
γεγονότων (δυο µισά 

  για την πράξη !
!
 + !

!
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σχηµατίζουν µια 
µονάδα) 

µισό και µισό µας δίνει ένα 

Μετατροπή 
κλασµάτων σε 
ακέραιο αριθµό µε 
αναφορά το 100 

Πρόσθεση 
/Αφαίρεση 

 

Για την πράξη !
!
− !

!
 

το µισό του 100 θα ήταν 50, και τα τρία 
τέταρτα θα ήταν 75, άρα 75 µείον 50 
κάνει 25 που είναι το ένα τέταρτο του 
100 

Ανάλυση και 
σύνθεση αριθµού 

Πρόσθεση/ αφαίρεση 
Διάσπαση αριθµού 
σε µέρη 
Πάτηµα στη µονάδα 

για την πράξη !
!
 + 0,5 

διάσπαση του !
!
 σε !

!
 και !

!
 . Πρόσθεση 

του !
!
 

µε το 0,5 που κάνει 1. Άρα όλα µαζί 1 

και !
!
 που κάνει !

!
 

 
!
!
 + 0,5 = !

!
+  !

!
  +0,5 = !

!
 + !

!
+ 0,5  

=!
!
 +1 = !

!
 

   
για την πράξη !

!
 + !

!
 

!
!
 + !

!
 = !

!
 + !

!
 + !

!
  

   
για την πράξη !

!
 + !

!
 

!
!
 + !

!
 = !

!
 +1 - !

!
  

   

για την πράξη 3,75 ∙ 32 

3,75 ∙ 32 = 3 + !
!

 ∙ 32 = 96 + !
!
 ∙ 32 = 

96 + 24 = 120 
ή 

3,75 ∙ 32 = 4 − !
!

 ∙ 32 = 128 - !
!
 ∙ 32 = 

128 - 8 = 120 
ή 
3,75 ∙ 32 = 3,75 ∙ 2 ∙ 16 = 7,5 ∙ 16 = 7,5 ∙ 
2 ∙ 8 = 15 ∙ 8 = 120 

  
συµπλήρωση της 
µονάδας  
 

για την πράξη 2!
!
 + !

!
  

2!
!
 + !

!
 = 2!

!
 + !

!
 + !

!
 = 3 !

!
  

ή 
 2!
!
 + !

!
 = 2!

!
 + !

!
 + !

!
 = 3 !

!
  

Αναφορά στο µισό 
Το !

!
 του !

!
 

 
 

Το !
!
 του !

!
 είναι το µισό του !

!
. Ποια είναι 

δύο µισά που αν τα ενώσω βρίσκω το !
!
; 

Είναι το !
!
. Ή το µισό του !

!
 το βρίσκω αν 

διπλασιάσω τον παρονοµαστή δηλαδή το 
κάνω !

!
 

Πίνακας 3 Number-sense strategies σε πράξεις µε κλάσµατα από τη βιβλιογραφία 
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Rule-based strategies σε πράξεις µε κλάσµατα από τη βιβλιογραφία 

Rule-based strategies 
στα κλάσµατα 

Πράξη Περιγραφή Παράδειγµα 

Εφαρµογή κανόνων, 
εκτέλεση του 
γραπτού αλγορίθµου 

Πρόσθεση/ αφαίρεση 

Μετατροπή των 
κλασµάτων σε 
οµώνυµα και 
πραγµατοποίηση 
αφαίρεσης. 

Για την πράξη !
!
− !

!
 

µετατροπή του !
!
 σε !

!
 για να έχουν τον 

ίδιο παρονοµαστή, και πραγµατοποίηση 
αφαίρεσης. !

!
− !

!
= !

!
− !

!
= !

!
 

   Οµώνυµα 1- !
!
 = !

!
 - !
!
 =!
!
 

   
για την πράξη !

!
 + !

!
 

µετατροπή σε οµώνυµα 

   

για την πράξη !
!
 + !

!
  

οµώνυµα 
για την πράξη !

!
 + !

!
 = !

!
 = 1 

 Πολλαπλασιασµός 
Πολλαπλασιασµός 
ακεραίου µε κλάσµα 

4× !
!
 είναι !"

!
 που κάνει 3 

 Πολλαπλασιασµός  

Πολλαπλασιασµός 
κλάσµα µε κλάσµα 
(αριθµητή µε 
αριθµητή και 
παρονοµαστή µε 
παρονοµαστή) 

1
2
∙
1
3
=
1
6

 

 Πολλαπλασιασµός  
απλοποίηση 
αριθµητή µε 
παρονοµαστή 

για την πράξη !
!
 ∙ !
!
 

εφαρµογή µνηµονικών κανόνων 

 Διαίρεση κλασµάτων 

Διαίρεση κλασµάτων 
(πολλαπλασιασµός 
του διαιρετέου µε 
τον αντίστροφο του 
διαιρέτη) 

Για την πράξη !
!
 : !
!
 

Έχουµε !
!
 : !
!
 = !

!
 ∙ !
!
 = !

!
 =2 

   
για την πράξη !

!
 : !
!
 

έχουµε !
!
 : !
!
 = !

!
 ∙ !
!
 = !

!
 = 1 

 
το !

!
 του !

!
 

 

Πραγµατοποίηση 
πολλαπλασιασµού 
κλάσµα µε κλάσµα  

1
2
∙
1
4
=
1
8

 

Πίνακας 4 Rule-based strategies σε πράξεις µε κλάσµατα από τη βιβλιογραφία 
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Number-sense strategies σε πράξεις µε δεκαδικούς από τη βιβλιογραφία 

Number-sense 
strategies στους 
δεκαδικούς 

Πράξη Περιγραφή Παράδειγµα 

Αλλαγή πράξης Πρόσθεση/ αφαίρεση 
Διαίρεση σε 
πολλαπλασιασµό 

Για την πράξη 3÷0,5 
µετατροπή της διαίρεσης σε 
πολλαπλασιασµό 

 Πρόσθεση/ αφαίρεση 
Αφαίρεση σε 
πρόσθεση 

Η πράξη 4,5 -3 

Αλλαγή 
αναπαράστασης 
αριθµού 
Πέρασµα από µια 
µορφή του ρητού σε 
άλλη 

Πρόσθεση/ αφαίρεση Δεκαδικό σε κλάσµα 
Το 0,5 +0,5 µετατρέπεται σε πράξη 
κλασµάτων !

!
+ !

!
 άρα µισό και µισό 

κάνει ένα. 

 Πρόσθεση/ αφαίρεση 
Αναφορά σε 
ακεραίους 10/100 

Στη πράξη 0,19+0,1 , το 0,19 
µετατρέπεται σε 19 και το 0,1 σε 10 

 Πολλαπλασιασµός 

Μετατροπή του 
δεκαδικού σε 
κλάσµα και 
πραγµατοποίηση 
πολλαπλασιασµού 

Η πράξη 0,3∙ 0,3 γίνεται !
!"
∙ !
!"

 που 

κάνει !
!""

 δηλαδή 0,09 

 Διαίρεση 

Μετατροπή του 
δεκαδικού σε 
κλάσµα και 
πραγµατοποίηση 
διαίρεσης  

20:0,5=20:!
!
=40 

Χρήση γεφυρώµατος Πρόσθεση/ αφαίρεση 
Γέφυρα στο 
ολόκληρο 

για το 6,2+1,9 , το 1,9 έγινε 2  

Ανάλυση και 
σύνθεση αριθµού 

Πρόσθεση/ αφαίρεση 
Διάσπαση αριθµού 
σε µέρη 
Πάτηµα στη µονάδα 

0,5 +0,75 
διάσπαση του 0,5 σε 0,25 και 0,25 και 
µετά µε πάτηµα στη µονάδα ή διάσπαση 
του 0,75 σε 0,5 και 0,25 και µετά 
πάτηµα στη µονάδα 

Αναφορά στο µισό 
Διαίρεση ακεραίου 
µε δεκαδικό 

 
20:0,5 
Πόσα µισά έχει το 20; 

Σηµείο αναφοράς η 
µονάδα 

Διαίρεση ακεραίου 
µε δεκαδικό 

 20:1 κάνει 20, άρα 20:0,5 κάνει 40 

Πολλαπλασιάζω µε 
το 10 διαιρέτη και 
διαιρετέο 

Διαίρεση ακεραίου 
µε δεκαδικό 

 20:0,5 =200:5=40 

   
για την πράξη 3 : 0,5 
3 : 0,5 = 30 : 5 = 6 

Επαναλαµβανόµενες  
προσθέσεις/ 
αφαιρέσεις. 

  
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=3 άρα 
3:0,5=6 
!
!
 + !

!
 + !

!
 + !

!
 + !

!
 + !

!
 =3 άρα 3:0,5 =6 
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3-0,5=2,5 2,5-0,5=2 2-
0,5=1,5 1,5-0,5=1 1-0,5=1 1-
0,5=0,5 0,5-0,5=0 άρα 3:0,5=6 

   

για την πράξη 3,75 ∙ 32 

3,75 ∙ 32 = 3 + !
!

 ∙ 32 = 96 + !
!
 ∙ 32 = 

96 + 24 = 120 
ή 

3,75 ∙ 32 = 4 − !
!

 ∙ 32 = 128 - !
!
 ∙ 32 = 

128 - 8 = 120 
ή 
3,75 ∙ 32 = 3,75 ∙ 2 ∙ 16 = 7,5 ∙ 16 = 7,5 ∙ 
2 ∙ 8 = 15 ∙ 8 = 120 

Πίνακας 5 Number-sense strategies σε πράξεις µε δεκαδικούς από τη βιβλιογραφία 

 

Rule-based strategies σε πράξεις µε δεκαδικούς από τη βιβλιογραφία 

Rule-based strategies 
στους δεκαδικούς 

Πράξη Περιγραφή Παράδειγµα 

Εφαρµογή κανόνων, 
εκτέλεση του 
γραπτού αλγορίθµου 

Πρόσθεση /αφαίρεση 
Χρήση γραπτών 
αλγορίθµων νοερά 

Για την πράξη 0,5+0,75 
Νοερή κατακόρυφη πρόσθεση 

 Πολλαπλασιασµός 
Πολλαπλασιασµός/δι
αίρεση δεκαδικού µε 
το 10,100,100 

0,25∙10 µετακίνηση της υποδιαστολής 
κατά µια θέση δεξιά 

 Πολλαπλασιασµός 

Τοποθέτηση των 
δεκαδικών σε κάθετη 
διάταξη και 
πραγµατοποίηση του 
πολλαπλασιασµού 

0,3 ∙ 0,3 

 Διαίρεση 
Χρήση µνηµονικών 
κανόνων 

3÷0,5 
το 3 διπλασιάζεται χρησιµοποιώντας 
κανόνα διαίρεσης µε το 0,5 
 

   6 γιατί διπλασίασα το 3 
Πίνακας 6 Rule-based strategies σε πράξεις µε δεκαδικούς από τη βιβλιογραφία 
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Number-sense strategies σε πράξεις µε ποσοστά από τη βιβλιογραφία 

Number-sense strategies στα ποσοστά Περιγραφή Παράδειγµα 
Αλλαγή αναπαράστασης αριθµού 
Πέρασµα από µια µορφή του ρητού σε 
άλλη 

Μετατροπή ποσοστού σε 
κλάσµα 

25% του 80, αλλαγή του 25% σε !
!
. 

Άρα το !
!
 του 80 είναι 20. 

  

75% του 80, αλλαγή του 75% σε !
!
.  

Το !
!
 του 80 είναι 20, οπότε τα !

!
 είναι 

20 ∙ 3 = 60 

 
 

µετατροπή ποσοστού σε 
ισοδύναµο κλάσµα και 
εκτέλεση πράξεων µε το 
κλάσµα 

25% του 400 
25% είναι το !

!
 , άρα !

!
 του 400 είναι 

100 
 

 
Μετατροπή ποσοστού σε 
δεκαδικό 

25% του 80, αλλαγή του 25% σε 0,25. 
Άρα 0,25∙80=20 

  
για το 25%του 80 
βλέπει το 25% του 80 ως 80 δια 4 

Αναλογία 
 

µια σύγκριση ή µια αναλογία 
για να λύσει το πρόβληµα ή 
βρίσκει µια σταθερά 
αναλογίας 

Για την πράξη 21% του 400 
21% του 100 είναι 21 
21% του 400 είναι 4 ∙ 21 = 84 
 

Χρήση γνωστών αποτελεσµάτων  

10% του 45 
το 10% του 40 είναι 4 και του 10% 
του 50 
είναι 5, άρα πρέπει να είναι 4,5 γιατί 
είναι στη µέση 

Επαναλαµβανόµενες πράξεις  
Επαναλαµβανόµενοι 
διπλασιασµοί/ 
υποδιπλασιασµοί 

Για το 25% του 80, χωρίζω το 80 στη 
µέση και ξανά στη µέση 

Ανάλυση/ σύνθεση αριθµού 
Ανάλυση σε σχέση µε την 
αξία θέσης των αριθµών 

Για το 10% του 45, διαιρώ το 40 µε το 
10 και το 5 µε το δέκα 

Αναγωγή στη µονάδα  
για την πράξη 90% του 40 
το 1% του 40 είναι 40:100=0,4 άρα 90 
∙ 0,4 = 36 

Χρήση του 10% ως σηµείου αναφοράς   

για την πράξη 90% του 30 
το 10% του 30 είναι 3,αρα το 90% 
που είναι 100% -10% είναι 30-3 
δηλαδή 27 

Σηµεία αναφοράς 
χρήση κοινών σηµείων αναφοράς για 
τη δηµιουργία ορίων ή αρχικών τιµών 

 

για την πράξη 25% του 48 
100% του 48 είναι 48 
50% του 48 είναι 24 
25% του 48 είναι 12 

Πίνακας 7 Number-sense strategies σε πράξεις µε ποσοστά από τη βιβλιογραφία 
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Rule-based strategies σε πράξεις µε ποσοστά από τη βιβλιογραφία 

Rule-based strategies σε ποσοστά Περιγραφή Παράδειγµα 

Εφαρµογή κανόνων Χρήση µνηµονικών κανόνων 

Για την πράξη 10% του 45 
Εφαρµογή του κανόνα «µετακίνησε 
την υποδιαστολή κατά µια θέση 
διαιρώντας µε το 10 

 Χρήση γραπτού αλγορίθµου  
για την πράξη 90% του 40 

έχουµε !"
!""

 ∙ 40 = !"##
!""

 = 36 

Απλή µέθοδο των τριών Χρήση µνηµονικών κανόνων 
Για τη πράξη 25% του 80 
Στα 100 είναι 25, στα 80 είναι x 

Πίνακας 8 Rule-based strategies σε πράξεις µε ποσοστά από τη βιβλιογραφία 
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Παράρτηµα ΙΙΙ 

Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 𝟏− 𝟏
𝟒
  

1 −
1
4

 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense  

Μετατροπή 
κλασµάτων σε 
δεκαδικούς 

n 12 1 13 7 1 8    

% 19,4% 1,6% 21,0% 11,3% 1,6% 12,9%    

Μετατροπή 
ακέραιου σε 
κλάσµα 

n 5 0 5 5 0 5    

% 8,1% 0,0% 8,1% 8,1% 0,0% 8,1%    

Νοερή 
σχηµατική 
αναπαράσταση 

n 1 0 1       

% 1,6% 0,0% 1,6%       

Χρήση 
αριθµητικών 
γνώσεων 

n       1 0 1 

%       1,6% 0,0% 1,6% 

Rule-based 
Μετατροπή 
κλασµάτων σε 
οµώνυµα 

n 20 1 21 5 0 5    

% 32,3% 1,6% 33,9% 8,1% 0,0% 8,1%    

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n  19 19  2 2    
%  30,6% 30,6%  3,2% 3,2%    

Δεν Απάντησε 
n   3   42   61 
%   4,8%   67,7%   98,4% 

Σύνολο 
n 38 21 62 17 3 62 1 0 62 
% 61,3% 33,9% 100% 27,4% 4,8% 100% 1,6% 0,0% 100% 

Πίνακας 9 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

1− !
!
  

  



Παράρτηµα ΙII 

 

 152 

Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 𝟏
𝟐
+ 𝟑

𝟒
 

1
2
+
3
4

 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense  

Μετατροπή κλασµάτων 
σε δεκαδικούς 

n 1 1 2 8 2 10 1 0 1 

% 1,6% 1,6% 3,2% 12,9% 3,2% 16,1% 1,6% 0% 1,6% 

Μετατροπή κλασµάτων 
σε ισοδύναµα κλάσµατα 

n 2 0 2    1 0 1 

% 3,2% 0,0% 3,2%    1,6% 0% 1,6% 

Μετατροπή κλασµάτων 
σε δεκαδικά κλάσµατα 

n    1 0 1    

%    1,6% 0% 1,6%    

Rule-
based 

Μετατροπή κλασµάτων 
σε οµώνυµα (µε Ε.Κ.Π) 

n 37 3 40       

% 59,7% 4,8% 64,5%       

Μετατροπή κλασµάτων 
σε οµώνυµα (χωρίς 
Ε.Κ.Π) 

n 8 1 9 5 0 5    

% 12,9% 1,6% 14,5% 8,1% 0% 8,1%    

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n  8 8  1 1    

%  12,9% 12,9%  1,6% 1,6%    

Δεν Απάντησε 
n   1   45   60 

%   1,6%   72,6%   96,8% 

Σύνολο 
n 48 13 62 14 3 62 2 0 62 

% 77,4% 21,0% 100% 22,6% 4,8% 100% 3,2% 0% 100% 

Πίνακας 10 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 
!
!
+ !

!
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 𝟏
𝟏𝟎
∙ 𝟒𝟓 

1
10

∙ 45 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense 

Μετατροπή κλασµάτων 
σε δεκαδικούς 

n 6 0 6 11 0 11 1 0 1 
% 9,7% 0,0% 9,7% 17,7% 0,0% 17,7% 1,6% 0,0% 1,6% 

Μετατροπή κλασµάτων 
σε ποσοστά 

n 1 0 1    1 0 1 
% 1,6% 0,0% 1,6%    1,6% 0,0% 1,6% 

Rule-
based 

Πολλαπλασιασµός 
φυσικού αριθµού µε 
κλάσµα 

n 12 0 12 1 0 1    

% 19,4% 0,0% 19,4% 1,6% 0,0% 1,6%    

Πολλαπλασιασµός 
κλάσµα µε κλάσµα 
(αριθµητή µε αριθµητή 
και παρονοµαστή µε 
παρονοµαστή) 

n 36 1 37 6 1 7    

% 58,1% 1,6% 59,7% 9,7% 1,6% 11,3%    

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n  5 5  1 1   1 

%  8,1% 8,1%  1,6% 1,6%   1,6% 

Δεν Απάντησε 
n   1   42   59 

%   1,6%   67,7%   95,2% 

Σύνολο 
n 55 6 62 18 2 62 2 1 62 

% 88,7% 9,7% 100% 29,0% 3,2% 100% 3,2% 1,6% 100% 

Πίνακας 11 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 
!
!"
∙ 45  
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 𝟏
𝟐
∶ 𝟏
𝟒
 

1
2
∶
1
4

 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense  

Μετατροπή κλασµάτων 
σε δεκαδικούς 

n 2 1 3 7 1 8    

% 3,2% 1,6% 4,8% 11,3% 1,6% 12,9%    

Rule-
based 

Διαίρεση κλασµάτων 
µε πολλαπλασιασµό 
του διαιρετέου µε τον 
αντίστροφο του 
διαιρέτη 

n 41 0 41 2 0 2    

% 66,1% 0,0% 66,1% 3,2% 0,0% 3,2%    

Πολλαπλασιάζω 
«χιαστί» 

n 1 0 1 3 0 3 1 0 1 

% 1,6% 0,0% 1,6% 4,8% 0,0% 4,8% 1,6% 0,0% 1,6% 

Σύνθετο κλάσµα 
n 2 0 2 2 0 2    

% 3,2% 0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 3,2%    
Διαίρεση αριθµητή µε 
αριθµητή και 
παρονοµαστή µε 
παρονοµαστή 

n 2 4 6 2 0 2 2 0 2 

% 3,2% 6,5% 9,7% 3,2% 0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 3,2% 

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n  7 7  1 1 0 1 1 
%  11,3% 11,3%  1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 

Δεν Απάντησε 
n   2   44   58 
%   3,2%   71,0%   93,5% 

Σύνολο 
n 48 12 62 16 2 62 3 1 62 

% 77,4% 19,4% 100% 25,8% 3,2% 100% 4,8% 1,6% 100% 
Πίνακας 12 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

!
!
∶ !
!
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 1-0,25 

1-0,25 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 4η Στρατηγική 

Σ Λ Total Σ Λ Total Σ Λ Total Σ Λ Total 

Number-
sense  

Αναφορά σε 
ακέραιους 

n 26 1 27 4 0 4 2 0 2    

% 41,9% 1,6% 43,5% 6,5% 0,0% 6,5% 3,2% 0,0% 3,2%    

Νοερή σχηµατική 
αναπαράσταση 

n 3 0 3 1 0 1       

% 4,8% 0,0% 4,8% 1,6% 0,0% 1,6%       
Διάσπαση 
αφαιρετέου και 
επαναλαµβανόµενες 
αφαιρέσεις  

n 6 0 6 2 0 2       

% 9,7% 0,0% 9,7% 3,2% 0,0% 3,2%       

Μετατροπή της 
αφαίρεσης σε 
πρόσθεση 

n 3 0 3 1 0 1       

% 4,8% 0,0% 4,8% 1,6% 0,0% 1,6%       

Χωρισµός της 
µονάδας σε 
τέσσερα ίσα 
κοµµάτια 

n 2 0 2 1 0 1       

% 3,2% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 1,6%       

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
δεκαδικά κλάσµατα 

n 2 1 3 3 0 3 2 0 2    

% 3,2% 1,6% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 3,2% 0,0% 3,2%    

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
κλάσµατα 

n    6 0 6 1 0 1    

%    9,7% 0,0% 9,7% 1,6% 0,0% 1,6%    

Ανάλυση και 
σύνθεση του 
αριθµού µε 
συµπλήρωση της 
µονάδας 

n       1 0 1    

%       1,6% 0,0% 1,6%    

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
ποσοστά 

n          1 0 1 

%          1,6% 0,0% 1,6% 

Rule-
based 

Χρήση γραπτών 
αλγορίθµων νοερά 
(κατακόρυφη 
πράξη) 

n 14 1 15 5 0 5       

% 22,6 1,6% 24,2 8,1% 0,0% 8,1%       

Χρήση αριθµητικών 
γεγονότων 

n 1 0 1          

% 1,6% 0,0% 1,6%          

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n   1          

%   1,6%          

Δεν Απάντησε 
n   1   39   56   61 

%   1,6%   62,9%   90,3%   98,4% 
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Σύνολο 
n 57 4 62 23 0 62 6 0 62 1 0 62 

% 91,9% 6,5% 100% 37,1% 0,0% 100% 9,7% 0,0% 100% 1,6% 0,0% 100% 

Πίνακας 13 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

1-0,25 
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

0,5+0,75 

0,5+0,75 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense 

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
κλάσµατα 

n 1 0 1 5 0 5 2 0 2 

% 1,6% 0,0% 1,6% 8,1% 0,0% 8,1% 3,2% 0,0% 3,2% 

Αναφορά σε 
ακέραιους 

n 5 20 25 2 1 3    

% 8,1% 32,3% 40,3% 3,2% 1,6% 4,8%    
Ανάλυση και 
σύνθεση του 
αριθµού µε 
συµπλήρωση της 
µονάδας 

n 11 0 11 1 0 1 1 0 1 

% 17,7% 0,0% 17,7% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
δεκαδικά 
κλάσµατα 

n 0 1 1 4 0 4    

% 0,0% 1,6% 1,6% 6,5% 0,0% 6,5%    

Αρίθµηση µε 0,1 
n 1 0 1       

% 1,6% 0,0% 1,6%       

Διαχωρισµός 
σύµφωνα µε τη 
θεσιακή αξία των 
δεκαδικών 
ψηφίων 

n 4 2 6 4 2 6    

% 6,5% 3,2% 9,7% 6,5% 3,2% 9,7%    

Rule-
based 

Χρήση γραπτών 
αλγορίθµων 
νοερά 
(κατακόρυφη 
πράξη) 

n 15 2 17 7 1 8 1 0 1 

% 24,2% 3,2% 27,4% 11,3% 1,6% 12,9% 1,6% 0,0% 1,6% 

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n          

%          

Δεν Απάντησε 
n      35   58 

%      56,5%   93,5% 

Σύνολο 
n 37 25 62 23 4 62 4 0 62 

% 59,7% 40,3% 100% 37,1% 6,5% 100% 6,5% 0,0% 100% 

Πίνακας 14 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 
0,5+0,75 
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

𝟎,𝟏 ∙ 𝟒𝟓 

0,1 ∙ 45 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense 

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
κλάσµατα 

n 7 0 7 9 0 9 1 0 1 

% 11,3% 0,0% 11,3% 14,5% 0,0% 14,5% 1,6% 0,0% 1,6% 

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
ποσοστά 

n 1 0 1 2 0 2    

% 1,6% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 3,2%    

Αναφορά σε 
ακέραιους 

n 1 0 1       

% 1,6% 0,0% 1,6%       

Μετατροπή του 
πολλαπλασιασµού 
σε 
επαναλαµβανόµενη 
πρόσθεση 

n 4 1 5       

% 6,5% 1,6% 8,1%       

Διαχωρισµός 
σύµφωνα µε τη 
θεσιακή αξία 

n 2 0 2 1 0 1    

% 3,2% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 1,6%    

Πολλαπλασιασµός 
µε το 0,1 είναι 
διαίρεση µε το 10 

n 3 0 3       

% 4,8% 0,0% 4,8%       

Rule-
based 

Χρήση γραπτών 
αλγορίθµων νοερά 
(κατακόρυφη 
πράξη) 

n 8 7 15 3 0 3    

% 12,9% 11,3% 24,2% 4,8% 0,0% 4,8%    

Χρήση 
αποµνηµονευµένων 
κανόνων 
(µετακίνηση της 
υποδιαστολής 

n 12 1 13 2 0 2 1 0 1 

% 19,4% 1,6% 21,0% 3,2% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 1,6% 

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n 0 12 12       

% 0,0% 19,4% 19,4%       

Δεν Απάντησε 
n   3   45   60 

%   4,8%   72,6%   96,8% 

Σύνολο 
n 38 21 62 17 0 62 2 60 62 

% 61,3% 33,9% 100% 27,4% 0,0% 100% 3,2% 96,8% 100% 

Πίνακας 15 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 
0,1 ∙ 45 
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 

0,5:0,25 

0,5 : 0,25 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense  

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
κλάσµατα 

n 4 0 4 2 0 2 1 0 1 

% 6,5% 0,0% 6,5% 3,2% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 1,6% 

Αναφορά σε 
ακέραιους 

n 15 9 24 4 2 6    

% 24,2% 14,5% 38,7% 6,5% 3,2% 9,7%    
Πόσες φορές χωράει 
ο διαιρέτης στο 
διαιρετέο 

n 11 3 14 4 0 4    

% 17,7% 4,8% 22,6% 6,5% 0,0% 6,5%    

Μετατροπή 
δεκαδικών σε 
δεκαδικά κλάσµατα 

n 4 1 5 6 0 6    

% 6,5% 1,6% 8,1% 9,7% 0,0% 9,7%    

Αναφορά στη µονάδα 
(0,5 το µισό του 1 και 
το 0,25 το µισό του 
µισού του 1) 

n 0 1 1       

% 0,0% 1,6% 1,6%       

Μετατροπή της 
διαίρεσης σε λόγο 
και εύρεση του 
αποτελέσµατος µέσω 
ισοδύναµου 
κλάσµατος 

n    1 0 1    

%    1,6% 0,0% 1,6%    

Rule-
based 

Χρήση γραπτών 
αλγορίθµων νοερά 
(κατακόρυφη πράξη) 

n 6 3 9 5 0 5    

% 9,7% 4,8% 14,5% 8,1% 0,0% 8,1%    

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n   1       

%   1,6%       

Δεν Απάντησε 
n   4   38   61 

%   6,5%   61,3%   98,4% 

Σύνολο 
n 40 18 62 22 2 62 1 61 62 

% 64,5% 29,0% 100% 35,5% 3,2% 100,0% 1,6% 98,4% 100% 

Πίνακας 16 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 
0,5:0,25 
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 25% 

του 80 

25% του 80 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 4η Στρατηγική 

Σ Λ Total Σ Λ Total Σ Λ Total Σ Λ Total 

Number-
sense  

Μετατροπή 
ποσοστού σε 
κλάσµα 

n 8 1 9 3 0 3       

% 12,9% 1,6% 14,5% 4,8% 0,0% 4,8%       

Μια σύγκριση ή µια 
αναλογία (βρίσκει 
µια σταθερά 
αναλογίας) 

n 1 0 1          

% 1,6% 0,0% 1,6%          

Επαναλαµβανόµενοι 
διπλασιασµοί ή 
υποδιπλασιασµοί  

n 2 0 2    1 0 1    

% 3,2% 0,0% 3,2%    1,6% 0,0% 1,6%    

Χρήση του 10% ως 
σηµείου αναφοράς 

n 1 0 1          

% 1,6% 0,0% 1,6%          

Χρήση κοινών 
σηµείων αναφοράς 
για τη δηµιουργία 
αρχικών τιµών 

n 5 1 6 3 1 4       

% 8,1% 1,6% 9,7% 4,8% 1,6% 6,5%       

Νοερή σχηµατική 
αναπαράσταση 

n 1 0 1          

% 1,6% 0,0% 1,6%          

Μετατροπή 
ποσοστού σε 
δεκαδικό 

n    1 0 1       

%    1,6% 0,0% 1,6%       

Rule-
based 

Χρήση γραπτού 
αλγόριθµου 

n 7 3 10 4 1 5       
% 11,3% 4,8% 16,1% 6,5% 1,6% 8,1%       

Απλή µέθοδο των 
τριών 

n 5 5 10 2 1 3 1 0 1 1 0 1 
% 8,1% 8,1% 16,1% 3,2% 1,6% 4,8% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 

Αναγωγή στη 
µονάδα (εύρεση του 
1%) 

n 1 2 3 1 1 2       

% 1,6% 3,2% 4,8% 1,6% 1,6% 3,2%       

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n   7   0   0   0 

%   11,3%   0,0%   0,0%   0,0% 

Δεν Απάντησε 
n   12   44   60   61 

%   19,4%   71,0%   96,8%   98,4% 

Σύνολο 
n 31 19 62 14 4 62 2 0 62 1 0 62 

% 50,0% 30,6% 100% 22,6% 6,5% 100% 3,2% 0,0% 100% 1,6% 0,0% 100% 
Πίνακας 17 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 25% 

του 80 
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 75% 

του 200 

75% του 200 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense  

Μετατροπή ποσοστού 
σε κλάσµα 

n    1 1 2 1 0 1 

%    1,6% 1,6% 3,2% 1,6% 0,0% 1,6% 
Μια σύγκριση ή µια 
αναλογία (βρίσκει µια 
σταθερά αναλογίας) 

n 12 0 12 2 0 2 2 0 2 

% 19,4% 0,0% 19,4% 3,2% 0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 3,2% 

Χρήση του 10% ως 
σηµείου αναφοράς 

n 1 0 1       

% 1,6% 0,0% 1,6%       

Χρήση κοινών σηµείων 
αναφοράς για τη 
δηµιουργία αρχικών 
τιµών 

n 5 1 6 1 0 1    

% 8,1% 1,6% 9,7% 1,6% 0,0% 1,6%    

Νοερή σχηµατική 
αναπαράσταση 

n 1 0 1       

% 1,6% 0,0% 1,6%       
Εύρεση του υπολοίπου 
ποσοστού από το 100% 
και αφαίρεση του από 
το αυτό 

n    1 0 1 1 0 1 

%    1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 

Rule-
based 

Χρήση γραπτού 
αλγόριθµου 

n 7 4 11 5 0 5    

% 11,3% 6,5% 17,7% 8,1% 0,0% 8,1%    

Απλή µέθοδο των 
τριών 

n 5 5 10 3 0 3    

% 8,1% 8,1% 16,1% 4,8% 0,0% 4,8%    

Αναγωγή στη µονάδα 
(εύρεση του 1%) 

n 4 0 4 1 1 2    

% 6,5% 0,0% 6,5% 1,6% 1,6% 3,2%    

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n 0 7 7       

% 0,0% 11,3% 11,3%       

Δεν Απάντησε 
n   10   46   58 

%   16,1%   74,2%   93,5% 

Σύνολο 
n 35 17 62 14 2 62 4 58 62 

% 56,5% 27,4% 100% 22,6% 3,2% 100% 6,5% 93,5% 100% 

Πίνακας 18 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 75% του 
200 
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 10% 

του 45 

10% του 45 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense 

Μετατροπή ποσοστού 
σε κλάσµα 

n 3 0 3 1 1 2 1 0 1 

% 4,8% 0,0% 4,8% 1,6% 1,6% 3,2% 1,6% 0,0% 1,6% 

Χρήση γνωστών 
αποτελεσµάτων 

n 0 2 2    1 0 1 

% 0,0% 3,2% 3,2%    1,6% 0,0% 1,6% 

Ανάλυση σε σχέση µε 
τη θεσιακή αξία των 
ψηφίων του αριθµού 

n 1 0 1       

% 1,6% 0,0% 1,6%       

Rule-
based 

Χρήση µνηµονικών 
κανόνων 

n 9 1 10 4 0 4 1 0 1 

% 14,5% 1,6% 16,1% 6,5% 0,0% 6,5% 1,6% 0,0% 1,6% 

Χρήση γραπτού 
αλγόριθµου 

n 10 0 10 5 0 5    

% 16,1% 0,0% 16,1% 8,1% 0,0% 8,1%    

Απλή µέθοδο των 
τριών 

n 7 4 11 2 0 2    

% 11,3% 6,5% 17,7% 3,2% 0,0% 3,2%    

Αναγωγή στη µονάδα 
(εύρεση του 1%) 

n 4 2 6 2 0 2    

% 6,5% 3,2% 9,7% 3,2% 0,0% 3,2%    

Λάθος Στρατηγική  
Number sense & Rule-based 

n   3   0   Ο 

%   4,8%   0,0%   0,0% 

Δεν Απάντησε 
n   16   47   59 

%   25,8%   75,8%   95,2% 

Σύνολο 
n 34 12 62 14 1 62 3 0 62 

% 54,8% 19,4% 100% 22,6% 1,6% 100% 4,8% 0,0% 100% 

Πίνακας 19 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 10% 
του 45 
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Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 50% 

του 24 

50% του 24 
1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο Σωστό Λάθος Σύνολο 

Number-
sense 

Μετατροπή ποσοστού 
σε κλάσµα 

n 2 0 2 4 0 4 1 1 2 

% 3,2% 0,0% 3,2% 6,5% 0,0% 6,5% 1,6% 1,6% 3,2% 

Μετατροπή ποσοστού 
σε δεκαδικό 

n 1 0 1 1 0 1 0 1 1 

% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 

Υποδιπλασιασµός 
n 41 0 41 3 0 3 1 0 1 

% 66,1% 0,0% 66,1% 4,8% 0,0% 4,8% 1,6% 0,0% 1,6% 

Νοερή σχηµατική 
αναπαράσταση 

n    1 0 1    

%    1,6% 0,0% 1,6%    

Rule-
based 

Χρήση γραπτού 
αλγόριθµου 

n 3 1 4 11 0 11 1 0 1 

% 4,8% 1,6% 6,5% 17,7% 0,0% 17,7% 1,6% 0,0% 1,6% 

Απλή µέθοδο των 
τριών 

n 2 2 4 7 2 9 1 0 1 

% 3,2% 3,2% 6,5% 11,3% 3,2% 14,5% 1,6% 0,0% 1,6% 

Αναγωγή στη µονάδα 
(εύρεση του 1%) 

n 1 1 2 1 0 1 2 0 2 

% 1,6% 1,6% 3,2% 1,6% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 3,2% 

Λάθος Στρατηγική  
Number-sense & Rule-based 

n 0 5 5       

% 0,0% 8,1% 8,1%       

Δεν Απάντησε 
n   3   32   54 

%   4,8%   51,6%   87,1% 

Σύνολο 
n 50 9 62 28 2 62 6 2 62 

% 80,6% 14,5% 100% 45,2% 3,2% 100% 9,7% 3,2% 100% 

Πίνακας 20 Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν σε νοερούς υπολογισµούς στη πράξη 50% 
του 24 
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Συνολικός χρόνος συνέντευξης 

Mean 0:19:52 
Median 0:19:09 
Std. Deviation 0:06:03 
Range 0:24:53 
Minimum 0:11:04 
Maximum 0:35:57 

Πίνακας 21 Συνολικός χρόνος συνέντευξης 

Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 

Mean 15,63 
Median 16,00 
Std. Deviation 2,864 
Range 10 
Minimum 10 
Maximum 20 
Percentiles 33,33333333 14,00 
 66,66666667 18,00 

Πίνακας 22 Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 
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Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo) για 

την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές στις 

παράλληλες ερωτήσεις µε κλάσµατα και δεκαδικούς ανεξαρτήτου επιτυχίας. 

Κ1 

1−
1
4 

Δ1 
1-0,25 McNemar Test  

p=0,000 

 (Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 19 1 

Rule-based 24 14 

Κ2 
1
2+

3
4 

Δ2 
0,5+0,75 McNemar Test  

p=0,000  
(Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 4 0 

Rule-based 40 17 

Κ3 
1
10 ∙ 45 

Δ3 
0,1 ∙ 45 

McNemar Test  

p=0,013  

(Exact Sig 2-sided) 
Number-sense Rule-based 

Number-sense 4 3 
Rule-based 14 37 

Κ4 
1
2 ∶

1
4 

Δ4 
0,5:0,25 McNemar Test  

p=0,000  

(Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 3 0 

Rule-based 45 9 
Πίνακας 23 Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte 

Carlo) για την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές 

στις παράλληλες ερωτήσεις µε κλάσµατα και δεκαδικούς ανεξαρτήτου επιτυχίας 
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Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo) για 

την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές στις 

παράλληλες ερωτήσεις µε κλάσµατα και ποσοστά ανεξαρτήτου επιτυχίας. 

Κ1 

1−
1
4 

Π1 
25% του 80 McNemar Test  

p=1,000 

 (Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 14 5 

Rule-based 6 23 

Κ2 
1
2+

3
4 

Π2 
75% του 200 McNemar Test  

p=0,000  
(Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 2 2 

Rule-based 18 29 

Κ3 
1
10 ∙ 45 

Π3 
10% του 45 

McNemar Test  

p=1,000  

(Exact Sig 2-sided) 
Number-sense Rule-based 

Number-sense 0 5 
Rule-based 6 35 

Κ4 
1
2 ∶

1
4 

Π4 
50% του 24 McNemar Test  

p=0,000  

(Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 3 0 

Rule-based 40 14 
Πίνακας 24 Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte 

Carlo) για την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές 

στις παράλληλες ερωτήσεις µε κλάσµατα και ποσοστά ανεξαρτήτου επιτυχίας  
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Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo) για 

την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές στις 

παράλληλες ερωτήσεις µε δεκαδικούς και ποσοστά ανεξαρτήτου επιτυχίας. 

Δ1 
1-0,25 

Π1 
25% του 80 McNemar Test  

p=0,000 

 (Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 18 18 

Rule-based 2 11 

Δ2 
0,5+0,75 

Π2 
75% του 200 McNemar Test  

p=0,000  
(Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 17 21 

Rule-based 3 11 

Δ3 
0,1 ∙ 45 

Π3 
10% του 45 

McNemar Test  

p=0,000  

(Exact Sig 2-sided) 
Number-sense Rule-based 

Number-sense 2 14 
Rule-based 2 26 

Δ4 
0,5:0,25 

Π4 
50% του 24 McNemar Test  

p=0,227 

(Exact Sig 2-sided) 

Number-sense Rule-based 
Number-sense 38 8 

Rule Based 3 6 
Πίνακας 25 Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte 

Carlo) για την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές 

στις παράλληλες ερωτήσεις µε δεκαδικούς και ποσοστά ανεξαρτήτου επιτυχίας  
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Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte Carlo) για 

την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές στις 

ερωτήσεις µε ποσοστά ανεξαρτήτου επιτυχίας. 

 Π4 
50% του 24  

 Number-sense Rule-based McNemar Test  

p=0,000 
 (Exact Sig 2-sided) 

Π1 
25% του 80 

Number-sense 20 0 
Rule-based 17 13 

 Number-sense Rule-based McNemar Test  
p=0,000  

(Exact Sig 2-sided) 
Π2 

75% του 200 
Number-sense 19 1 

Rule-based 18 13 
 Number-sense Rule-based McNemar Test  

p=0,000  

(Exact Sig 2-sided) 

Π3 
10% του 45 

Number-sense 5 1 
Rule-based 28 12 

 Π3 
10% του 45  

 Number-sense Rule-based McNemar Test  

p=0,000 
 (Exact Sig 2-sided) 

Π1 
25% του 80 

Number-sense 4 13 
Rule-based 2 24 

 Number-sense Rule-based McNemar Test  
p=0,002  

(Exact Sig 2-sided) 
Π2 

75% του 200 
Number-sense 5 13 

Rule-based 1 26 
Πίνακας 26 Έλεγχος McNemar (υπολογισµένη µε βάση την προσοµοίωση Monte 

Carlo) για την αλλαγή του είδους της στρατηγικής που χρησιµοποιούν οι µαθητές 

στις ερωτήσεις µε ποσοστά ανεξαρτήτου επιτυχίας  
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Τεστ κανονικότητας των Shapiro-Wilk - χρόνου αντίδρασης επιτυχηµένης 

πρώτης στρατηγικής και κατηγορίες στρατηγικής 

  Αποτελέσµατα τεστ κανονικότητας των Shapiro-Wilk 

  Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Π1 Π2 Π3 Π4 

Number-
sense 

df 18 3 7 2 43 22 18 34 18 19 4 44 

p 0,000 0,157 0,001 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,016 0,144 0,000 

Rule-
based 

df 20 45 48 46 14 15 20 6 13 16 30 6 

p 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,276 0,000 0,616 0,982 0,174 0,001 0,575 

Πίνακας 27 Αποτελέσµατα τεστ κανονικότητας των Shapiro-Wilk (χρόνου 

αντίδρασης επιτυχηµένης πρώτης στρατηγικής και κατηγορίες στρατηγικής) 

Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και ορθότητα απάντησης για 

κάθε ερώτηση 

  Επίδοση στα µαθηµατικά 
  Χαµηλή Μέτρια Υψηλή 

1 −
1
4

 
Σωστό 2 14 22 
Λάθος 16 5 0 

Δεν Απάντησε 3 0 0 

1
2
+
3
4

 
Σωστό 12 15 21 
Λάθος 9 3 1 

Δεν Απάντησε 0 1 0 

1
10

∙ 45 
Σωστό 16 18 21 
Λάθος 5 0 1 

Δεν Απάντησε 0 1 0 

1
2
∶
1
4

 
Σωστό 12 15 21 
Λάθος 7 4 1 

Δεν Απάντησε 2 0 0 

1-0,25 
Σωστό 17 18 22 
Λάθος 3 1 0 

Δεν Απάντησε 1 0 0 

0,5+0,75 
Σωστό 7 12 18 
Λάθος 14 7 4 

Δεν Απάντησε 0 0 0 

0,1 ∙ 45 
Σωστό 9 10 19 
Λάθος 10 8 3 

Δεν Απάντησε 2 1 0 
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0,5:0,25 
Σωστό 8 12 20 
Λάθος 11 6 1 

Δεν Απάντησε 2 1 1 

25% του 80 
Σωστό 2 10 19 
Λάθος 9 7 3 

Δεν Απάντησε 10 2 0 

75% του 200 
Σωστό 5 9 21 
Λάθος 8 8 1 

Δεν Απάντησε 8 2 0 

10% του 45 
Σωστό 3 10 21 
Λάθος 6 6 0 

Δεν Απάντησε 12 3 1 

50% του 24 
Σωστό 12 16 22 
Λάθος 6 3 0 

Δεν Απάντησε 3 0 0 
Πίνακας 28 Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και ορθότητα 

απάντησης για κάθε ερώτηση 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 Pearson Chi-Square (υπολογισµένη µε βάση την 

προσοµοίωση Monte Carlo) -Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 

και ορθότητα απάντησης για κάθε ερώτηση 

1 −
1
4

 χ2=39,769 df=4 p=0,000 

1
2
+
3
4

 χ2=12,180 df=4 p=0,016 

1
10

∙ 45 χ2=9,596 df=4 p=0,048 

1
2
∶
1
4

 χ2=10,591 df=4 p=0,032 

1-0,25 χ2=5,858 df=4 p=0,210 

0,5+0,75 χ2=10,634 df=4 p=0,005 

0,1 ∙ 45 χ2=9,889 df=4 p=0,042 

0,5:0,25 χ2=13,655 df=4 p=0,008 

25% του 80 χ2=29,753 df=4 p=0,000 

75% του 200 χ2=26,936 df=4 p=0,000 



Παράρτηµα ΙII 

 

 171 

10% του 45 χ2=32,162 df=4 p=0,000 

50% του 24 χ2=14,420 df=4 p=0,006 

Πίνακας 29 Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 Pearson Chi-Square (Σχολική επίδοση στα 

µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και ορθότητα απάντησης για κάθε ερώτηση) 

Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και κατηγοριοποίηση 

στρατηγικών για κάθε ερώτηση 

 Επίδοση στα Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 
 Χαµηλή Μέτρια Υψηλή 

 
Κατηγοριοποίηση 
στρατηγικών 

Κατηγοριοποίηση 
στρατηγικών 

Κατηγοριοποίηση 
στρατηγικών 

 Number-sense Rule-based Number-sense Rule-based Number-sense Rule-based 

1 −
1
4

 
3 15 5 14 12 10 

16,7% 83,3% 26,3% 73,7% 54,5% 45,5% 
1
2
+
3
4

 
1 20 1 17 2 20 

4,8% 95,2% 5,6% 94,4% 9,1% 90,9% 
1
10

∙ 45 
1 20 2 16 4 18 

4,8% 95,2% 11,1% 88,9% 18,2% 81,8% 
1
2
∶
1
4

 
1 18 1 18 1 21 

5,3% 94,7% 5,3% 94,7% 4,5% 95,5% 

1-0,25 
15 5 15 4 15 7 

75,0% 25,0% 78,9% 21,1% 68,2% 31,8% 

0,5+0,75 
15 6 14 5 16 6 

71,4% 28,6% 73,7% 26,3% 72,7% 27,3% 

0,1 ∙ 45 
1 18 7 11 11 11 

5,3% 94,7% 38,9% 61,1% 50,0% 50,0% 

0,5:0,25 
15 4 14 4 19 2 

78,9% 21,1% 77,8% 22,2% 90,5% 9,5% 

25% του 80 
2 9 7 10 11 11 

18,2% 81,8% 41,2% 58,8% 50,0% 50,0% 

75% του 200 
4 9 6 11 10 12 

30,8% 69,2% 35,3% 64,7% 45,5% 54,5% 

10% του 45 
1 8 1 15 4 17 

11,1% 88,9% 6,3% 93,8% 19,0% 81,0% 

50% του 24 
11 7 13 6 20 2 

61,1% 38,9% 68,4% 31,6% 90,9% 9,1% 

Μ.Ο 31,9% 68,1% 39,1% 60,9% 47,8% 52,2% 
Πίνακας 30 Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και κατηγοριοποίηση 

στρατηγικών για κάθε ερώτηση (που επιχείρησαν να δώσουν απάντηση ανεξαρτήτου 

επιτυχίας) 
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Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 Pearson Chi-Square (υπολογισµένη µε βάση την 

προσοµοίωση Monte Carlo) - Σχολική επίδοση στα µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 

και κατηγοριοποίηση στρατηγικών για κάθε ερώτηση ανεξαρτήτου επιτυχίας 

1−
1
4 χ2=7,058 df=2 p=0,032 

1
2+

3
4 χ2=0,370 df=2 p=1,000 

1
10 ∙ 45 χ2=1,908 df=2 p=0,427 

1
2 ∶

1
4 χ2=0,015 df=2 p=1,000 

1-0,25 χ2=0,634 df=2 p=0,756 

0,5+0,75 χ2=0,026 df=2 p=1,000 

0,1 ∙ 45 χ2=9,876 df=2 p=0,006 

0,5:0,25 χ2=1,383 df=2 p=0,516 

25% του 80 χ2=3,108 df=2 p=0,247 

75% του 200 χ2=0,852 df=2 p=0,716 

10% του 45 χ2=1,348 df=2 p=0,641 

50% του 24 χ2=5,196 df=2 p=0,078 

Πίνακας 31 Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 Pearson Chi-Square (Σχολική επίδοση στα 

µαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου και κατηγοριοποίηση στρατηγικών για κάθε ερώτηση 

ανεξαρτήτου επιτυχίας) 
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Τεστ κανονικότητας πλήθους σωστών στρατηγικών και για τις 12 ερωτήσεις ---- 

επίδοση στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 

Tests of Normality 
 Επίδοση στα 

µαθηµατικά 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Πλήθος σωστών 
στρατηγικών  

Χαµηλή ,168 21 ,124 ,899 21 ,034 
Μέτρια ,216 19 ,020 ,862 19 ,010 
Υψηλή ,208 22 ,014 ,924 22 ,092 

a. Lilliefors Significance Correction  
Πίνακας 32 Τεστ κανονικότητας πλήθος σωστών στρατηγικών και για τις 12 

ερωτήσεις µε επίδοση στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 

 

Τεστ οµοιογένειας πλήθους σωστών στρατηγικών και για τις 12 ερωτήσεις ---- 

επίδοση στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 

Τεστ οµοιογένειας 
Kruskal-Wallis 

 Επιµέρους  
Τεστ οµοιογένειας Mann-Whitney 

p=0,000<0.05 
Reject the null 
hypothesis 

Χαµηλή - µέτρια επίδοση  
 p=0,000<0,05 Reject the null hypothesis  
Χαµηλή – υψηλή επίδοση 
p=0,000<0,05 Reject the null hypothesis 
Μέτρια - υψηλή επίδοση 
p=0,000<0,05 Reject the null hypothesis 

Πίνακας 33 Τεστ οµοιογένειας πλήθους σωστών στρατηγικών και για τις 12 

ερωτήσεις µε επίδοση στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 

 

Τεστ κανονικότητας λαθών και για τις 12 ερωτήσεις ---- επίδοση στα 

µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 

Tests of Normality 
 Επίδοση στα 

µαθηµατικά 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Πλήθος λαθών  Χαµηλή ,176 21 ,088 ,916 21 ,073 

Μέτρια ,196 19 ,054 ,942 19 ,290 
Υψηλή ,374 22 ,000 ,616 22 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction  
Πίνακας 34 Τεστ κανονικότητας πλήθους λαθών και για τις 12 ερωτήσεις µε επίδοση 

στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 
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Τεστ οµοιογένειας πλήθους λαθών και για τις 12 ερωτήσεις ---- επίδοση στα 

µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 

Τεστ οµοιογένειας 
Kruskal-Wallis 

 Επιµέρους  
Τεστ οµοιογένειας Mann-Whitney 

p=0,000<0.05 
Reject the null 
hypothesis 

Χαµηλή - µέτρια επίδοση  
 p=0,029<0,05 Reject the null hypothesis  
Χαµηλή – υψηλή επίδοση 
p=0,000<0,05 Reject the null hypothesis 
Μέτρια - υψηλή επίδοση 
p=0,001<0,05 Reject the null hypothesis 

Πίνακας 35 Τεστ οµοιογένειας πλήθους λαθών και για τις 12 ερωτήσεις µε επίδοση 

στα µαθηµατικά (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) 
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Παράρτηµα ΙV 

Ενηµερωτικό έντυπο 

από τον καθηγητή των µαθηµατικών Πηλιανίδη Νικόλαο 

 Αγαπητοί γονείς, 

 Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να σας ενηµερώσω για την έρευνα που 

πρόκειται να πραγµατοποιήσω στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής διπλωµατικής µου 

εργασίας στο Διατµηµατικό–Διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών µε τίτλο «Διδακτική των Μαθηµατικών», των Παιδαγωγικών Τµηµάτων 

Δηµοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Δυτικής 

Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Τεχνών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Επιστηµών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου 

Θράκης, για την οποία έχουν ενηµερωθεί η Διεύθυνση Σπουδών Προγραµµάτων και 

Οργάνωσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθώς και ο 

σύµβουλος επιστηµονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου σύµφωνα µε την 

απαιτούµενη διαδικασία. 

Τίτλος έρευνας: «Στρατηγικές νοερών υπολογισµών µε ρητούς αριθµούς από 

µαθητές Β΄ Γυµνασίου» 

Ερευνητής:  Πηλιανίδης Νικόλαος 

 Σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφούν οι στρατηγικές νοερών 

υπολογισµών που χρησιµοποιούν οι µαθητές σε πράξεις µε κλάσµατα, δεκαδικούς και 

ποσοστά και να ερµηνευτεί η χρήση αυτών των διαφορετικών στρατηγικών στις 

διαφορετικές αναπαραστάσεις των ρητών. Θα ζητηθεί από τους µαθητές 

(µεµονωµένα) να απαντήσουν προφορικά σε ερωτήσεις/ασκήσεις κλασµάτων, 

δεκαδικών και ποσοστών και να περιγράψουν τον τρόπο που σκέφτηκαν. Η 

καταγραφή των στρατηγικών που χρησιµοποιούν οι µαθητές θα γίνει από µένα κατά 

τη διάρκεια συνέντευξης (ατοµικής) στο χώρο του σχολείου, η οποία θα είναι µία και 

µοναδική για κάθε µαθητή, και η διάρκειά της υπολογίζεται περίπου στα 20 λεπτά. 
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Ζητώ να δώσετε τη γραπτή σας συγκατάθεση για να συµµετάσχει το παιδί σας 

στην παρούσα έρευνα συµπληρώνοντας το Έντυπο Συγκατάθεσης Κηδεµόνα. Σε 

καµία περίπτωση το υλικό δε θα διατεθεί για άλλους σκοπούς πλην αυτών που έχουν 

προαναφερθεί και τα πλήρη ονόµατα των παιδιών θα παραµείνουν απόρρητα σε κάθε 

περίπτωση. Για να διαφυλαχτεί η ανωνυµία του παιδιού σας θα χρησιµοποιηθεί ένας 

κωδικός αριθµός αντί του ονόµατός του. H συµµετοχή του παιδιού σας είναι καθαρά 

εθελοντική. Έχετε το δικαίωµα να αρνηθείτε τη συµµετοχή του στην έρευνα ή να 

αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγµή. Οι απαντήσεις του κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης δε θα ληφθούν υπόψιν για την αξιολόγηση της σχολικής 

του επίδοσης. 

Σας ευχαριστώ θερµά εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας στην 

προσπάθειά µου αυτή. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαι στη διάθεσή σας 

(τηλέφωνο σχολείου ++++++++++). 

                                                                        Ο υπεύθυνος της έρευνας  

    Πηλιανίδης Νικόλαος  

    Μαθηµατικός ΠΕ03
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Έντυπο συγκατάθεσης 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Ο(Η) κάτωθι υπογεγραµµένος(η) ______________________________________, 

κηδεµόνας του(της) µαθητ____   _________________________________________, 

αφού διάβασα το ενηµερωτικό έντυπο που µου εστάλη, 

δηλώνω υπεύθυνα  

ότι επιτρέπω τη συµµετοχή του παιδιού µου στην έρευνα µε τίτλο «Στρατηγικές 

νοερών υπολογισµών µε ρητούς αριθµούς από µαθητές Β΄ Γυµνασίου» που θα γίνει 

στο χώρο του σχολείου µε τη µέθοδο της ατοµικής συνέντευξης. Το παιδί µου 

διατηρεί το δικαίωµα να αποσυρθεί από τη διαδικασία της έρευνας σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διεξαγωγής της. 
 

Ηµεροµηνία  _____ / _____ / 2016 
 

Υπογραφή γονέα/κηδεµόνα 
 

_________________________________  
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Φύλλο καταγραφής 

Κωδικός µαθητή: 1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

1 

1 - !
!
 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

5 

1 – 0,25 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

9 

25% του 80 = 

 

 

Χρόνος:__________ 
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Κωδικός µαθητή: 1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

10 

!
!
 + !

!
 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

2 

0,5 + 0,75 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

6 

75% του 200 = 

 

 

Χρόνος:__________ 
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Κωδικός µαθητή: 1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

7 

 !
!"

 ∙ 45 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

11 

0,1 ∙ 45 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

3 

10% του 45 = 

 

 

Χρόνος:__________ 
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Κωδικός µαθητή: 1η Στρατηγική 2η Στρατηγική 3η Στρατηγική 

4 

!
!
 : !
!
 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

8 

0,5 : 0,25 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

12 

50% του 24 = 

 

 

Χρόνος:__________ 

   

 


