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Περίληψη 

 

     Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη γνώση περιεχομένου και την 

παιδαγωγική γνώση περιεχόμενου στους νοερούς υπολογισμούς υποψήφιων δασκάλων 

με μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα από την ατομική εξέταση δύο φοιτητών με δυσλεξία 

και ενός φοιτητή με δυσαριθμησία επιδιώκεται η ανάδειξη των χαρακτηριστικών 

αυτών των μαθησιακών δυσκολιών, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον 

τρόπο σκέψης ενήλικων ατόμων που πρόκειται να διδάξουν μαθηματικά σε τάξεις 

δημοτικών σχολείων με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και το δικό τους τρόπο σκέψης. 

Στο θεωρητικό – εισαγωγικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με τη σημασία και τα χαρακτηριστικά των δύο μορφών 

μαθησιακών δυσκολιών. Ακόμη, παρουσιάζονται οι απαραίτητες έρευνες που 

διεξήχθησαν με την πάροδο του χρόνου σχετικά με τη συμπεριφορά μαθητών – 

φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες στους νοερούς υπολογισμούς. Επιπροσθέτως, 

γίνεται αναφορά στη σημασία των όρων «Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ)» και 

«Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ)», καθώς επίσης και στη σχέση τους με το 

χώρο των μαθηματικών. Από την άλλη πλευρά, στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται 

και αναλύονται η μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματα – συμπεράσματα που 

προέκυψαν από το δείγμα μας στις υπό εξέταση ερωτήσεις. Τέλος, παρατίθενται 

ορισμένα γενικά συμπεράσματα σχετικά με τη συνολική εικόνα που έδειξαν οι 

φοιτητές κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Νοεροί υπολογισμοί, υποψήφιοι δάσκαλοι με μαθησιακές 

δυσκολίες, δυσαριθμησία, δυσλεξία, Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ) και Παιδαγωγική 

Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) 
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Abstract 

 

     The purpose of this study is to examine the content knowledge and pedagogical 

content knowledge in mental calculations in prospective teachers with learning 

disabilities. Through an individual inquiry made at two students with dyslexia and one 

student with dyscalculia is pursued to be promoted the characteristics of these learning 

disabilities, that will help us understand the way of thinking of adult people who are 

going to teach mathematics in primary school classes having their own particularities 

and their own way of thinking. In the theoretical – introductory part of the study are 

presented all the necessary information about the importance and the characteristics of 

both types of learning disabilities. Furthermore, are presented the necessary researches 

conducted over time about the behavior of school students – graduated students with 

learning disabilities in mental calculations. Additionally, reference is made to the 

meaning of the terms «Content Knowledge (CK)» and «Pedagogical Content 

Knowledge (PCK)», as well as their relationship with the mathematical area. On the 

other hand, in the part of our research, the method and results – conclusions that came 

up from our sample in the test questions are presented and analyzed. Finally, are given 

some general conclusions about the total image of students during the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Mental calculations, prospective teachers with learning disabilities, 

dyscalculia, dyslexia, Content Knowledge (CK) and Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) 
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Εισαγωγή – Θεωρητικό Μέρος 

 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Ορισμός μαθησιακών δυσκολιών 

     Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αναδείχθηκε για πρώτη φορά από τον ερευνητή 

Samuel Kirk το 1963, σύμφωνα με τον οποίο, ο όρος αυτός αναφέρεται σε «μια 

καθυστέρηση ή διαταραχή της ανάπτυξης σε μία ή περισσότερες λειτουργίες του 

προφορικού ή του γραπτού λόγου (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, κατανόηση) ή και των 

μαθηματικών, εξαιτίας κάποιας πιθανής εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή διαταραχών 

συμπεριφοράς και συναισθημάτων». Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο Kirk, αυτές «οι 

μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση του παιδιού ή σε αρνητικούς 

πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες» (Hammill, 1990 ; Πόρποδας, 2003). 

     Από την εμφάνιση του όρου «μαθησιακές δυσκολίες» το 1963, έως σήμερα, έχει 

παραχθεί ένα μεγάλο σύνολο ορισμών ανάλογα με τις κυρίαρχες αντιλήψεις της κάθε 

εποχής. Το πλήθος όλων αυτών μαρτυρά το γεγονός πως δε μπορεί να υπάρξει ένας 

μόνο κοινά αποδεκτός ορισμός σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και συνεπώς το 

πρόβλημα της ορολογίας παραμένει άλυτο. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η επιστημονική 

κοινότητα βρίσκεται σε μία διαρκή προσπάθεια για τη βελτίωση αυτού του ορισμού.  

     Μολαταύτα, τον πιο ευρύ σε ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα ορισμό για τις 

μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να αποτελεί αυτός που δόθηκε το 1987 από την 

Εθνική Μικτή Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (National Joint Committee of 

Learning Disabilities), σύμφωνα με την οποία «μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας 

γενικός όρος που αναφέρεται σε μία ανομοιογενή ομάδα προβλημάτων, τα οποία 

εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και στη χρήση ικανοτήτων 

ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Τα 

προβλήματα αυτά είναι εγγενή στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ατόμου. Με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα 

συμπεριφοράς, αυτοελέγχου, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά δε συνιστούν από μόνα 

τους μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί μια 

ενδογενή στο άτομο διαταραχή και όχι αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι 

τα προβλήματα οικογενειακής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής φύσης. 

Ενδογενείς όμως παράγοντες, όπως η νοητική καθυστέρηση, τα αισθητηριακά 

προβλήματα και οι συναισθηματικές διαταραχές δεν αποτελούν αιτίες των μαθησιακών 

δυσκολιών. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν με άλλη διαταραχή ή 

αναπηρία (π.χ. με σοβαρό πρόβλημα όρασης ή ακοής), αλλά δεν είναι το αποτέλεσμα 

αυτής (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

     Δεδομένου ότι το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας εξετάζει τη συμπεριφορά 

υποψήφιων δασκάλων με μαθησιακές δυσκολίες σε περιεχόμενο των μαθηματικών, 
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αξίζει, σύμφωνα με τα παραπάνω, να κάνουμε την εξής παρατήρηση: Οι μαθητές / 

φοιτητές μπορεί να παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά προφίλ σε όλους αυτούς τους 

τομείς, καθώς είναι δυνατόν για παράδειγμα κάποιοι μαθητές ή φοιτητές να έχουν 

σοβαρό πρόβλημα στην ανάγνωση, αλλά να υπερέχουν στα μαθηματικά. Ανάλογα, 

κάποιοι άλλοι μαθητές ή φοιτητές μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες στα 

μαθηματικά, αλλά όχι και στην ανάγνωση. Τέλος, είναι πιθανόν να εντοπιστούν 

μαθητές με σοβαρά προβλήματα αυτοεκτίμησης ή κατάθλιψης, μαθητές που 

αντιμετωπίζουν στο ελάχιστο αυτά τα προβλήματα ή και μαθητές που δεν έχουν 

κανένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. 

(Reid, & Lienemann, 2006). Συνεπώς, καταλαβαίνουμε πως οι μαθησιακές δυσκολίες 

διαφέρουν από άτομο σε άτομο, αλλά μπορούν και να συνυπάρχουν παραπάνω από 

μία μορφές μαθησιακής δυσκολίας στο ίδιο άτομο. 

 

Διάκριση μαθησιακών δυσκολιών 

     Στον ερευνητικό χώρο τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών έχουν προσδιοριστεί 

από πολλούς ερευνητές, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να τα διαχωρίσουν έχουν 

δημιουργήσει διαφόρων ειδών κατηγοριοποιήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, στα 

βασικά είδη των «ειδικών μαθησιακών δυσκολιών» μπορούμε να εντοπίσουμε τη 

δυσαναγνωσία, τη δυσγραφία, τη δυσλεξία και τη δυσαριθμησία. Αρχικά, θα πρέπει να 

επισημανθεί πως η δυσαναγνωσία αφορά τις δυσκολίες των μαθητών - ατόμων στην 

ανάγνωση, ενώ η δυσγραφία τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη γραπτή 

έκφραση. Η δυσλεξία, από την άλλη μεριά, αποτελεί το συνδυασμό των δύο παραπάνω 

μαθησιακών δυσκολιών κατά την οποία τα άτομα έρχονται σε επαφή με δυσκολίες, 

τόσο στο κομμάτι της γραφής όσο και στο κομμάτι της ανάγνωσης. Επιπλέον, οι 

μαθητές, οι οποίοι δυσκολεύονται στο χώρο της αριθμητικής και των μαθηματικών 

εννοιών, χαρακτηρίζονται από δυσαριθμησία, η οποία πολλές φορές μπορεί να 

συνυπάρχει με τη δυσλεξία (Παπαδομαρκάκης, Γκονέλα, & Παπαδοπούλου, 2011). 

     Φυσικά, στην προσπάθεια των ερευνητών να εισαχθούν ακόμη βαθύτερα στα είδη 

των μαθησιακών δυσκολιών με το πέρασμα των χρόνων, έχουν δημιουργηθεί ακόμη 

περισσότερες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα η δυσπραξία, η δυσφασία, η 

δυσορθογραφία, κ.α. Όμως, στην παρούσα εργασία αναφέρονται μόνο τα βασικότερα 

είδη των μαθησιακών δυσκολιών και συγκεκριμένα η δυσλεξία και η δυσαριθμησία, 

καθώς τα υπόλοιπα δε θα μας απασχολήσουν. 

      

Δυσαριθμησία 

Ορισμός δυσαριθμησίας 

     Σε πρώτη φάση, μπορούμε να προσεγγίσουμε τον ορισμό της βασικής μαθησιακής 

δυσκολίας στα μαθηματικά, της δυσαριθμησίας, μέσα από τον πρώτο ορισμό που 

έδωσε ο Τσεχοσλαβάκος ψυχολόγος Cohn το 1961. Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη 
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(2000), ο ερευνητής υιοθέτησε και πρότεινε για πρώτη φορά τον όρο δυσαριθμησία 

(dyscalculia) για να περιγράψει «την ειδική εκείνη κατάσταση κατά την οποία ένας 

μαθητής, παρά την απουσία κάποιου εμφανούς προβλήματος, παρουσιάζει δυσκολίες 

στην κατάκτηση και χρήση των μαθηματικών εννοιών». Ο Cohn πίστευε πως η 

δυσκολία αυτή οφείλεται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος 

(Ζυμβρακάκης, 2012). 

     Κατά καιρούς, όπως ήταν φυσικό, διατυπώθηκαν από την επιστημονική κοινότητα 

πάρα πολλοί ορισμοί προκειμένου να γνωστοποιηθεί η έννοια της «δυσαριθμησίας». 

Έναν αρκετά ευρύ ορισμό, που αξίζει να αναφέρουμε, αποτελεί αυτός που δόθηκε από 

το Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (U.K. Department for 

Education and Skills), όπου δυσαριθμησία είναι «η κατάσταση, η οποία επηρεάζει την 

ικανότητα απόκτησης αριθμητικών δεξιοτήτων. Οι δυσαριθμητικοί μαθητές μπορεί να 

έχουν δυσκολία κατανόησης των απλών εννοιών του αριθμού, έλλειψη διαισθητικής 

κατανόησης των αριθμών και προβλήματα εκμάθησης των αριθμητικών γεγονότων και 

διαδικασιών. Ακόμα κι αν δώσουν μια σωστή απάντηση ή χρησιμοποιούν μια σωστή 

μέθοδο, μπορεί να το κάνουν μηχανικά και χωρίς καθόλου εμπιστοσύνη» (Butterworth, 

2005). 

Χαρακτηριστικά ατόμων με δυσαριθμησία 

     Όπως συμβαίνει και στα περισσότερα είδη μαθησιακών δυσκολιών, η 

δυσαριθμησία μπορεί να εντοπιστεί στο άτομο μέσα από κάποια ειδικά 

χαρακτηριστικά που παρατηρούνται σε όλα τα στάδια της ατομικής του ανάπτυξης. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ανάλογα με την ηλικία του 

ατόμου, παρόλο που υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να 

εντοπιστούν στο άτομο ανεξάρτητα από την ηλικία του (Plerou, 2014). Δεδομένου ότι 

η παρούσα εργασία περιστρέφεται γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

ενήλικα άτομα (υποψήφιοι εκπαιδευτικοί) στο χώρο των μαθηματικών, παρακάτω 

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της δυσαριθμησίας που εντοπίζονται κυρίως στη 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 

     Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί πως τα άτομα με δυσκολίες στο χώρο των 

μαθηματικών, αν και μπορεί να είναι σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν τους 

αριθμούς, δεν είναι σίγουρο πως γνωρίζουν τη σημασία τους και την ποσότητα την 

οποία αντιπροσωπεύουν. Επίσης, είναι δυνατόν συχνά να συγχέουν τα σύμβολα των 

πράξεων (+ / - , - / ÷ , x / ÷ , x / +), οδηγούμενοι με αυτόν τον τρόπο σε λάθη και σε 

υπεραπλούστευση πολλών σύνθετων πράξεων. Αδυναμία και ιδιαίτερη δυσκολία από 

πλευράς τους μπορεί να εντοπιστεί και στην εκμάθηση και σωστή εφαρμογή των 

κανόνων στην πράξη της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της 

διαίρεσης. Λάθη τέτοιου τύπου δημιουργούν πολλά προβλήματα στα άτομα με 

δυσαριθμησία σε σχέση με τη χρήση των αριθμών. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα 

λάθους αποτελεί, επίσης, η αντιστροφή ή καθρεπτική μορφή στα ψηφία (π.χ. 21 αντί 

12) ή το σύνηθες φαινόμενο να μπερδεύουν παρόμοια ψηφία, όπως για παράδειγμα το 

6 με το 9, το 4 με το 7, το 2 με το 5, κ.λ.π. Βέβαια, υπάρχει και η πιθανότητα να 
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παραλείπουν ή να προσθέτουν ψηφία σε έναν αριθμό, αλλοιώνοντας έτσι το τελικό 

αποτέλεσμα σε μια πράξη (Shenoy, 2010). 

     Επιπροσθέτως, παρατηρείται η δυσκολία από τη μεριά των ατόμων αυτών να 

θυμούνται τις απαντήσεις σε βασικούς αριθμητικούς συνδυασμούς (π.χ. 8 + 9 = ; ή      

7 x 7 = ;). Την προπαίδεια ειδικά, αν και μπορεί να καταφέρουν με πολύ δυσκολία και 

κόπο να τη μάθουν, είναι πολύ πιθανό να την ξεχάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, μπορεί να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και στη χρήση 

αποτελεσματικών στρατηγικών αρίθμησης προκειμένου να υπολογίσουν τις 

απαντήσεις σε διάφορα αριθμητικά προβλήματα (Bryant, & Bryant, 2008). Η 

μαθηματική ορολογία (π.χ. αριθμητής, παρανομαστής, άθροισμα, μήκος, υποτείνουσα) 

(Geary, 1993), καθώς και η έννοια της συνεπαγωγής (Αν …. τότε) (Núñez, & Lakoff, 

2005), φαίνεται να δυσκολεύει σ’ αυτή την ομάδα ατόμων ακόμη περισσότερο το 

περιεχόμενο των μαθηματικών. 

     Εν συνεχεία, θα πρέπει να τονίσουμε το χαρακτηριστικό εκείνο, το οποίο 

απασχολεί και το περιεχόμενο της έρευνάς μας: τα άτομα με δυσαριθμησία 

δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν νοερούς υπολογισμούς στις τέσσερις βασικές 

αριθμητικές πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Φυσικά, 

δυσκολίες στον υπολογισμό δεν παρουσιάζουν μονάχα στη νοερή εφαρμογή των 

πράξεων, αλλά συχνά μπορεί να θεωρούν τη μάθηση και την υπενθύμιση διαφόρων 

αριθμητικών γεγονότων σε διάφορα είδη υπολογισμών ως μια δύσκολη διαδικασία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει συχνά έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευράς τους, 

ακόμη και όταν παράγουν μια σωστή απάντηση. Ακόμη, συχνό φαινόμενο αποτελούν 

οι δυσκολίες που μπορεί να εντοπιστούν στη χρήση αριθμών με το 0. Μπορεί, δηλαδή, 

να βρίσκουν δύσκολο και να μην αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι οι λέξεις «δέκα», 

«εκατό» και «χίλια» έχουν την ίδια μεταξύ τους σχέση, όπως οι αριθμοί 10, 100 και 

1000 (M. Vijayakumar, 2015). 

     Στο χώρο των μαθηματικών δυσκολεύονται, επίσης, στην απομνημόνευση και την 

αυτόματη ανάκληση αριθμών (π.χ. αριθμοί τηλεφώνων), αλλά και στην κατανόηση της 

γεωμετρίας και της τριγωνομετρίας. Η κακή βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

μνήμη σε λειτουργίες που αφορούν τα μαθηματικά (π.χ. δυσκολίες στη συγκράτηση 

δεδομένων και ζητούμενων ενός προβλήματος) συμπληρώνουν τις δυσκολίες τους 

(Περικλειδάκης, & Τρούλης, 2003). 

     Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως πως τα άτομα με δυσαριθμησία τείνουν να 

είναι πιο αργά (άτομα) στην εκτέλεση υπολογισμών με αποτέλεσμα να εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα άγχους στα μαθηματικά. Αξιοπαρατήρητο, επίσης, είναι και το γεγονός 

ότι αποφεύγουν καθήκοντα, τα οποία αντιλαμβάνονται ως δύσκολα και που πιθανόν 

θα τους οδηγήσουν σε μια λανθασμένη απάντηση (British Dyslexia Association). 

     Τα άτομα με δυσαριθμησία, όμως, δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα 

μονάχα στο χώρο των αριθμητικών πράξεων, αλλά και σε ρεαλιστικά περιεχόμενα της 

καθημερινής τους ζωής και εμπειρίας που σχετίζονται με τα μαθηματικά. Τέτοιες 
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δυσκολίες είναι, για παράδειγμα, να είναι ικανοί να λένε την ώρα ή και να 

αναγνωρίζουν την ταχύτητα / θερμοκρασία (Vijayakumar, 2015). Σύμφωνα με τους 

Purohit και Margaj (2008) και τους Beacham και Trott (2006), τα δυσαριθμητικά 

άτομα δυσκολεύονται ιδιαίτερα και στη σωστή σύλληψη της αξίας του χρήματος ή στη 

συναλλαγή του, αλλά και στην κατάλληλη εκτίμηση του κόστους ενός προϊόντος. Οι 

Beacham et al. (2006) υποστηρίζουν πως η κατεύθυνση είναι ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό που προκαλεί δυσκολίες, όπως για παράδειγμα οι δυσκολίες στον 

προσανατολισμό και τη χάραξη κατευθύνσεων, στρίβοντας αριστερά ή δεξιά ή στα 

τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Επιπλέον, παρατηρούνται προβλήματα στην αντίληψη 

και τη διαχείριση του χρόνου, όπως στην εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την 

ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας που τους έχει ανατεθεί βάσει μιας συγκεκριμένης 

προθεσμίας (Plerou, 2014). Ο Butterworth (2005), μάλιστα, τονίζει τις δυσκολίες των 

ατόμων με δυσαριθμησία να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για 

μελλοντικά προγραμματισμένα γεγονότα. 

     Τέλος, παρατηρούνται δυσκολίες στην αποστήθιση, γεγονός για το οποίο 

αποφεύγουν παιχνίδια που απαιτούν στρατηγική σκέψη (π.χ. σκάκι)  (Πόρποδας, 2003; 

Περικλειδάκης, & Τρούλης, 2003). Αυτός, όπως αναφέρουν οι Purohit et al. (2008), 

είναι και ο λόγος για τον οποίο αποφεύγουν να κρατούν το σκορ κατά τη διάρκεια των 

επιτραπέζιων παιχνιδιών ή παιχνιδιών με κάρτες, αλλά και που πολλές φορές δε 

θυμούνται πότε είναι η σειρά η δική τους ή των συμπαικτών τους για να παίξουν 

(Plerou, 2014). 

      

Δυσλεξία 

Ορισμός δυσλεξίας 

     Η δυσλεξία αποτελεί μια βασική μαθησιακή δυσκολία για την οποία, επίσης, έχουν 

διατυπωθεί, κατά καιρούς, πολλοί ορισμοί. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε έναν πολύ 

γνωστό ορισμό που προέρχεται από την Αμερικανική Εταιρία Δυσλεξίας (International 

Dyslexia Association): 

«Η δυσλεξία είναι μια νευρολογικής φύσεως, συχνά οικογενειακή διαταραχή, που έχει 

σχέση με την κατάκτηση και την επεξεργασία του λόγου. Ποικίλλει ως προς το βαθμό 

σοβαρότητας, εκδηλώνεται με δυσκολίες στην πρόσληψη της γλώσσας και τη γλωσσική 

έκφραση, συμπεριλαμβανομένης της φωνολογικής επεξεργασίας, με δυσκολία στην 

ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και μερικές φορές την αριθμητική. Η δυσλεξία δεν 

οφείλεται σε έλλειψη κινήτρων, σε αισθητηριακές βλάβες, σε ακατάλληλη διδασκαλία ή 

σε απρόσφορες συνθήκες περιβάλλοντος, αλλά, ωστόσο, μπορεί να συνυπάρχει με αυτές 

τις καταστάσεις. Αν και η δυσλεξία είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν τα άτομα 

σε όλη τους τη ζωή, κάποια δυσλεκτικά άτομα συχνά ανταποκρίνονται επιτυχώς στην 

έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση». 
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     Βεβαίως, για καλύτερη κατανόηση του όρου παραθέτουμε έναν πιο πρόσφατο 

ορισμό, ο οποίος διατυπώθηκε από τη Βρετανική Εταιρία Δυσλεξίας (British Dyslexia 

Association) το 2005: «Η δυσλεξία είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων και δυσκολιών 

που επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης στην ανάγνωση, στη γραφή, στην 

ορθογραφία και μερικές φορές στην αριθμητική. Συνοδευτικές δυσκολίες μπορεί να 

υπάρχουν στο ρυθμό επεξεργασίας πληροφοριών, στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, στην 

αλληλουχία, στην ακουστική ή/και οπτική αντίληψη και στο γραφοκινητικό συντονισμό. 

Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε αισθητηριακή βλάβη, νοητική ανεπάρκεια ή 

συναισθηματικές διαταραχές. Είναι εγγενής στο άτομο, εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής του και διαφέρει στον τρόπο εκδήλωσης από άτομο σε άτομο»  

(Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Χαρακτηριστικά ατόμων με δυσλεξία 

     Στη συγκεκριμένη ενότητα της εργασίας παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά ατόμων με δυσλεξία στην ανάγνωση, στη γραφή και ειδικά στα 

μαθηματικά, τα οποία θα μας απασχολήσουν περισσότερο στην έρευνά μας. Σύμφωνα 

με τη Λιβανίου (2004), τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στον 

τομέα της ανάγνωσης, μεταξύ των οποίων συναντούμε αρχικά τη διστακτική και αργή 

ανάγνωση, αλλά και το φτωχό / συνηθισμένο λεξιλόγιο σε σχέση με την ηλικία στην 

οποία βρίσκονται. Επίσης, υπάρχει η τάση από πλευράς τους να αγνοούν τα σημεία 

στίξης, όπως για παράδειγμα να συνηθίζουν να μην κάνουν παύσεις στις τελείες και 

στα κόμματα, αλλά και να μη λαμβάνουν υπόψη τους τα θαυμαστικά ή τα 

ερωτηματικά. Ένα σύνηθες λάθος τους αποτελεί, ακόμη, και ο λανθασμένος τονισμός, 

κυρίως σε μακροσκελείς λέξεις ή περιόδους (Τσιομπάνη, 2015). 

     Στις αναγνωστικές δυσκολίες της συγκεκριμένης κατηγορίας ατόμων 

περιλαμβάνονται, επίσης, η σύγχυση λέξεων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά (π.χ. 

χιόνι – πιόνι, μίσος – ίσος) και η επανάληψη, παράλειψη ή προσθήκη συλλαβών και 

λέξεων. Συχνές δυσκολίες αποτελούν και η καθρεπτική ανάγνωση (π.χ. διαβάζει νάτο 

αντί για όταν, χα αντί για αχ), αλλά και η αντικατάσταση λέξεων που έχουν την ίδια ή 

παρόμοια σημασία (π.χ. σκοτεινός αντί για μαύρος). Τέλος, στις βασικές αναγνωστικές 

δυσκολίες συγκαταλέγεται και η σύγχυση γραμμάτων κατά τον προσανατολισμό τους 

στο χώρο, αλλά και κατά τη σειρά τους μέσα σε μία λέξη. Συγχέονται, για παράδειγμα, 

το γράμμα «δ» με το «σ» ή το «ρ» (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

     Όσον αφορά το γραπτό λόγο ατόμων με δυσλεξία, αξίζει πρωτίστως να αναφερθεί 

η συχνή παράλειψη γραμμάτων (π.χ. κύκλος – κλος) και η επανάληψη γραμμάτων ή 

συλλαβών (π.χ. διαπροσωπικές – διαποπροσωπικές). Ακόμη, πολύ συνηθισμένο είναι 

το γεγονός να συναντούμε σε ένα γραπτό κείμενο την απουσία των τόνων και σημείων 

στίξης, την καθρεπτική γραφή (π.χ. 3λα αντί για έλα), τη συντόμευση λέξεων (π.χ. 

προφόλι αντί πορτοφόλι), αλλά και τη σύγχυση διφθόγγων, όπως βούρστα αντί για 

βούρτσα. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να τονίσω τη δυσκολία που έχουν αυτά τα άτομα 

στην αντιγραφή είτε από τον πίνακα είτε σε φωτοτυπία, αλλά και την άτακτη με 
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πολλές μουτζούρες και σβησίματα γραφή, την οποία μπορούμε να συναντήσουμε στο 

γραπτό τους λόγο ακόμα και στη μεγάλη αυτή ηλικία (Critchley, 1970).  

     Συνεχίζοντας, θα ήθελα να τονίσω τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αυτού του είδους μαθησιακή δυσκολία στο χώρο των μαθηματικών. 

Σύμφωνα με τους Chinn & Ashcroft (1993), τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη βραχύχρονη μνήμη και τη μνήμη ακολουθιών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μη μπορούν να συγκρατούν αριθμητικά δεδομένα - ακολουθίες, όπως, 

για παράδειγμα, τους μαθηματικούς όρους και την προπαίδεια των αριθμών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την εκμάθηση της προπαίδειας, τα άτομα με δυσλεξία 

δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην εκμάθηση της προπαίδειας του 6, του 7 και του 8, 

καθώς θεωρούν την προπαίδεια των αριθμών αυτών αρκετά δύσκολη.  

     Προβλήματα αντιμετωπίζουν, ωστόσο, και στην επίλυση διαφόρων νοερών 

υπολογισμών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση). Για το λόγο 

αυτό, τα άτομα με δυσλεξία συνηθίζουν να μετρούν με τη χρήση των δακτύλων τους ή 

κρατώντας «σύντομες σημειώσεις» σε χαρτί, για να συγκρατούν ευκολότερα τις 

πληροφορίες. Συχνό είναι το λάθος τους να συγχέουν όμοια μαθηματικά σύμβολα, 

όπως το + με το x, το -  με το = και το < με το >, αλλά και όμοιους αριθμούς, όπως το 

6 με το 9, το 5 με το 8, το 16 με το 61, το 19 με το 91, κ.α. (Αναστασίου, 1998). Τέλος, 

αξίζει να επισημανθεί η δυσκολία που συναντάται στις πράξεις με τους ρητούς 

αριθμούς, τόσο με τους δεκαδικούς όσο και με τους κλασματικούς αριθμούς (Miles, 

1992). 

 

Νοεροί Υπολογισμοί στα Μαθηματικά 

Ορισμός νοερών υπολογισμών 

     Πολυπληθής φαίνεται να είναι ο αριθμός των ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά με το περιεχόμενο των νοερών υπολογισμών. Σύμφωνα με τον Λεμονίδη 

(2013), ο ορισμός του όρου έχει προσεγγιστεί πολλάκις στο παρελθόν από γνωστά 

ονόματα στον ερευνητικό χώρο, βάσει των οποίων οι νοεροί υπολογισμοί είναι οι 

υπολογισμοί, οι οποίοι: 

 «πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση κανενός εξωτερικού μέσου ή μόνο με το 

μυαλό» (Wandt & Brown, 1957 και Trafton, 1978), άποψη η οποία περιορίζει 

σε μεγάλο βαθμό τον όρο 

 «είναι ακριβείς και αποτελούν μέρος των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών» (Reys, 

1984) 

 «πραγματοποιούνται μερικές φορές με τη χρήση χαρτιού και μολυβιού, ως 

«σύντομες σημειώσεις» προς υποστήριξη της βραχύχρονης μνήμης» (Anghileri, 

1999) 



 

~ 12 ~ 
 

 «γίνονται με το μυαλό, αλλά δεν αφορούν μόνο ανάκληση απλών αριθμητικών 

γεγονότων, αλλά αντιθέτως αφορούν κυρίως τη χρήση στρατηγικών» (Threlfall, 

2002) 

     Σύμφωνα με όλες τις παραπάνω απόψεις, μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν πιο 

συγκεκριμένο και σαφή ορισμό για τους νοερούς υπολογισμούς: «Νοερός υπολογισμός 

είναι ο υπολογισμός που πραγματοποιείται νοερά και με τη χρήση στρατηγικών. Παράγει 

μία 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» (Λεμονίδης, 2013). 

 

Αποτελέσματα ερευνών στους νοερούς υπολογισμούς στα μαθηματικά σε μαθητές ή 

φοιτητές με δυσλεξία ή δυσαριθμησία 

     Προτού παραθέσω αποτελέσματα ερευνών στο χώρο των νοερών υπολογισμών, θα 

ήθελα να αναφέρω πως, αν και το θέμα της δικής μου έρευνας αφορά ενήλικα άτομα 

και συγκεκριμένα υποψήφιους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

μαθησιακές δυσκολίες, οι βιβλιογραφικές αναφορές της εργασίας μου παραπέμπουν 

κυρίως στο μαθητικό χώρο. Ο λόγος, για τον οποίο προχώρησα με τον τρόπο αυτό, 

είναι, διότι οι έρευνες σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς με μαθησιακές δυσκολίες 

(δυσλεξία ή δυσαριθμησία) είναι σχεδόν μηδαμινές. Ακόμη και στους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι ελάχιστες οι έρευνες που αφορούν εξ ολοκλήρου τους 

νοερούς υπολογισμούς. Αντιθέτως, οι νοεροί υπολογισμοί συνήθως εντάσσονται σε 

μία γενικότερη εξέταση των επιδόσεων των μαθητών σε διάφορους τομείς (ανάγνωση, 

γραφή, αριθμητική, κ.α.). 

     Ακόμη, θα ήθελα να προσθέσω πως οι έρευνες στους νοερούς υπολογισμούς ρητών 

αριθμών σε παιδιά ή φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι, επίσης, ανύπαρκτες, γι’ 

αυτό και οι έρευνες που παρατίθενται στην παρούσα εργασία αφορούν μόνο τους 

νοερούς υπολογισμούς στους φυσικούς αριθμούς. 

     Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί η έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Γιεντ 

του Βελγίου σε 200 ολλανδόφωνους φοιτητές του πρώτου έτους. Σύμφωνα με τους 

Callens, Tops, & Brysbaert (2012), το δείγμα αποτελείτο από 100 φοιτητές με 

δυσλεξία (46 αγόρια και 54 κορίτσια) και 100 φοιτητές χωρίς κάποια μαθησιακή 

διαταραχή (46 αγόρια και 54 κορίτσια). Τόσο οι φοιτητές με δυσλεξία όσο και η 

ομάδα ελέγχου των φοιτητών απασχολούνταν σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, 

από τους 100 φοιτητές της κάθε ομάδας οι 16 εντάσσονταν στις επιστήμες της 

εκπαίδευσης, οι 40 στον τομέα της υγείας, οι 9 στον τομέα της διοίκησης, οι 25 στον 

τομέα της μηχανολογίας, οι 5 στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες, ενώ 1 

μονάχα φοιτητής εντασσόταν σε άλλου είδους απασχόληση («άλλο»). 

     Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε διάφορες δεξιότητες, όπως δεξιότητες 

εγγραματισμού, επεξεργασίας πληροφοριών, μνήμης, ευφυΐας, φωνολογικές 
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δεξιότητες και φυσικά στις αριθμητικές δεξιότητες. Όσον αφορά τον τομέα της 

αριθμητικής, οι φοιτητές εξετάστηκαν στο περιεχόμενο των νοερών υπολογισμών με 

βάση το ολλανδικό τεστ «Tempo Test Rekenen». Τους δόθηκαν απλές πράξεις 

μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών σε 5 λίστες (1. Πρόσθεση, 2. Αφαίρεση, 3. 

Πολλαπλασιασμός, 4. Διαίρεση, 5. Τυχαία ακολουθία των τεσσάρων πράξεων). Οι 

φοιτητές είχαν στη διάθεσή τους 1 λεπτό για κάθε λίστα προκειμένου να λύσουν όσες 

περισσότερες πράξεις μπορούσαν.  

     Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τους νοερούς υπολογισμούς έδειξαν πως 

και στις 5 στήλες πράξεων οι φοιτητές με δυσλεξία παρουσίασαν χαμηλότερες 

επιδόσεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, 

ωστόσο, παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των δύο ομάδων. 

Ειδικότερα, ο μέσος όρος επιτυχίας των φοιτητών με δυσλεξία στους νοερούς 

υπολογισμούς άγγιξε το 121,24, ενώ των φοιτητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες το 

144,75. Αναλυτικά, οι φοιτητές με δυσλεξία και οι φοιτητές χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες σημείωσαν επιτυχία κατά μέσο όρο στην πρόσθεση 30,46 και 33,81, στην 

αφαίρεση 27,31 και 30,14, στον πολλαπλασιασμό 21,74 και 26,29, στη διαίρεση 19,73 

και 22,93, ενώ στην τυχαία ακολουθία πράξεων 22,93 και 28,33. Εμφανής, δηλαδή, 

είναι η διαφορά της επίδοσης μεταξύ των δύο ομάδων στις πράξεις με νοερούς 

υπολογισμούς. 

     Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως η παραπάνω έρευνα διεξήχθη 

και αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Γιεντ, επίσης σε 200 πρωτοετείς φοιτητές (100 

φοιτητές με δυσλεξία και 100 χωρίς μαθησιακές δυσκολίες), χωρίς όμως να 

αναφέρεται ο τομέας απασχόλησης των φοιτητών. Αυτή τη φορά η αναλογία αγοριών 

– κοριτσιών και στις δύο ομάδες ήταν 41 αγόρια και 59 κορίτσια. Τα υπό εξέταση 

αντικείμενα ήταν σχεδόν τα ίδια (πεδίο εγγραματισμού, επεξεργασίας πληροφοριών, 

μνήμης, ευφυΐας, φωνολογικής ενημερότητας, μνήμης εργασίας, σύνταξης και 

μορφολογίας και μαθηματικών). Στα μαθηματικά, με το ίδιο τεστ «Tempo Test 

Rekenen» εξετάστηκαν οι δύο ομάδες στους νοερούς υπολογισμούς. Οι δύο ομάδες 

ακολούθησαν ακριβώς την ίδια διαδικασία εξέτασης με την προηγούμενη έρευνα, 

δηλαδή έδωσαν απαντήσεις σε 5 λίστες πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμό, διαίρεση και τυχαία ακολουθία πράξεων). 

     Όσον αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των φοιτητών με 

δυσλεξία στους νοερούς υπολογισμούς, μεγαλύτερη δυσκολία συνάντησαν στην 

τυχαία επιλογή πράξεων και στον πολλαπλασιασμό, ενώ μικρότερη στην πρόσθεση. 

Συγκεκριμένα, στην τυχαία επιλογή πράξεων σημείωσαν μέσο όρο δυσκολίας 0,979, 

στον πολλαπλασιασμό 0,909, στη διαίρεση 0,892, στην αφαίρεση 0,837, ενώ στην 

πρόσθεση 0,800. Όπως φάνηκε και στην προηγούμενη έρευνα, έτσι και εδώ, οι 

φοιτητές περισσότερο δυσκολεύτηκαν στους νοερούς υπολογισμούς του 

πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, ενώ τις λιγότερες δυσκολίες τις συνάντησαν 

στην πρόσθεση και έπειτα στην αφαίρεση (Callens, Tops, Stevens, & Brysbaert, 2014). 
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     Συνεχίζοντας την ανασκόπησής μας στο μαθητικό χώρο, σειρά έχει η έρευνα που 

έλαβε χώρα στο Γκρατς της Αυστρίας σε 42 μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 41 

μαθητές με δυσαριθμησία Β΄ έως Δ΄ δημοτικού. Σύμφωνα με τη Landerl (2013), η 

έρευνα εστιάστηκε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών (είτε με δυσαριθμησία είτε 

χωρίς δυσκολίες στα μαθηματικά) πάνω στους αριθμούς, από την αρχή της Β΄ έως την 

αρχή της Δ΄ δημοτικού, και εφαρμόστηκε σε τρεις περιόδους (1
η
 περίοδος: αρχή Β΄ 

δημοτικού, 2
η
 περίοδος: αρχή Γ΄ δημοτικού και 3

η
 περίοδος: αρχή Δ΄ δημοτικού). Τα 

αντικείμενα προς εξέταση της έρευνας αφορούσαν την αριθμητική, την ευφυΐα, τη 

μνήμη εργασίας, την προσοχή των μαθητών, αλλά και την επεξεργασία των αριθμών 

(π.χ. απαρίθμηση και σύγκριση αριθμών) από τους μαθητές. Στο πεδίο της 

αριθμητικής οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις σε νοερές κυρίως 

αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση). Κατά την 

πρώτη περίοδο (αρχή Β΄ δημοτικού) εξετάστηκαν μόνο στην πρόσθεση και στην 

αφαίρεση, ενώ κατά τη δεύτερη και τρίτη περίοδο σε όλες τις πράξεις. 

     Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά με δυσαριθμησία σε όλες τις 

νοερές πράξεις σημείωσαν χαμηλότερα αποτελέσματα απ’ ότι τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. Παρατηρήθηκε πως τα παιδιά με δυσαριθμησία και τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης σημείωσαν τις εξής επιτυχίες με το πέρασμα των τριών περιόδων: παιδιά με 

δυσαριθμησία: 34,27 (1
η
 περίοδος), 37,32 (2

η
 περίοδος) και 36,9 (3

η
 περίοδος) και 

τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά: 55,21 (1
η
 περίοδος), 57,4 (2

η
 περίοδος) και 56.17 (3

η
 

περίοδος). Μέσα από την παραπάνω σύγκριση διαφαίνονται οι έντονες διαφορές στο 

μέσο όρο της επιτυχίας των δύο ομάδων, με την ομάδα των παιδιών με δυσαριθμησία 

να σημειώνει τα χαμηλότερα αποτελέσματα. 

     Μία, ακόμη, ενδιαφέρουσα έρευνα αποτελεί αυτή που πραγματοποιήθηκε στην 

περιοχή Γκουανταλαμάχα του Μεξικού. Όπως αναφέρουν οι Roselli, Matute, Pinto & 

Ardila (2006), η έρευνα είχε ως θέμα την εξέταση των μαθηματικών δεξιοτήτων των 

μαθητών, αλλά και των δεξιοτήτων μνήμης τους, και για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν 50 

μαθητές ως δείγμα. Από τους 50 μαθητές, οι 30 ήταν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

(17 με δυσαριθμησία και 13 με δυσαριθμησία και διαταραχές στην ανάγνωση) και οι 

20 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Σε τρεις βασικούς άξονες κινήθηκε η εξέταση του 

δείγματος και ειδικότερα: α) στη μέτρηση αριθμητικών ικανοτήτων (π.χ. αρίθμηση 

προς τα εμπρός – προς τα πίσω, καταγραφή, μέτρηση και σύγκριση αριθμών, νοεροί 

υπολογισμοί, κ.α.), β) στη μέτρηση της μνήμης εργασίας (π.χ. επανάληψη λέξεων ή 

προτάσεων, κ.α.) και γ) σε καθήκοντα μάθησης (π.χ. ανάγνωση, γραφή, κ.α.).  

     Στον πρώτο άξονα συμπεριλήφθηκε η εξέταση των νοερών υπολογισμών στα 

μαθηματικά, όπου ζητήθηκε στους μαθητές να εκτελέσουν νοερές προσθέσεις, 

αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις (π.χ. 23 + 14). Για κάθε σωστή 

απάντηση δινόταν στους μαθητές από ένας πόντος. Όπως και στα υπόλοιπα είδη 

μέτρησης, στα οποία εξετάστηκαν οι τρεις ομάδες μαθητών, έτσι και στο πεδίο των 

νοερών υπολογισμών οι μαθητές με δυσαριθμησία και οι μαθητές με δυσαριθησία και 

διαταραχές στην ανάγνωση πέτυχαν χαμηλότερα αποτελέσματα από τους μαθητές με 

τυπική ανάπτυξη. Ενώ τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά βαθμολογήθηκαν με μέσο 
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όρο 10,40 στους νοερούς υπολογισμούς, οι μαθητές με δυσαριθμησία 

βαθμολογήθηκαν με 7,58, ενώ οι μαθητές με τις δύο διαταραχές με λίγο χαμηλότερο 

μέσο όρο, δηλαδή 7,23. 

     Επιπροσθέτως, οι Landerl, Bevan, & Butterworth (2004) περιγράφουν τη 

διαδικασία μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία του Λονδίνου 

σε δείγμα 49 παιδιών, τα οποία εξετάστηκαν σε μια σειρά από αριθμητικές δεξιότητες. 

Από αυτά τα 49 παιδιά, τα 18 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου της έρευνας, τα 10 ήταν 

παιδιά με δυσαριθμησία, τα άλλα 10 ήταν παιδιά με δυσλεξία, ενώ τα υπόλοιπα 11 

παιδιά διακρίνονταν και από τις δύο διαταραχές (δυσαριθμησία και δυσλεξία μαζί). Οι 

τέσσερις ομάδες μαθητών εξετάστηκαν σε διάφορα αντικείμενα προς επεξεργασία 

σχετικά με τα μαθηματικά (π.χ. απαρίθμηση, ονομασία, σύγκριση, καταγραφή 

αριθμών), αλλά και σε ορισμένες δραστηριότητες στον υπολογιστή, στις οποίες 

εντάχθηκαν και οι νοεροί υπολογισμοί. 

     Συγκεκριμένα, δόθηκαν στους μαθητές 12 απλές προσθέσεις, 12 απλές αφαιρέσεις 

και 12 απλοί πολλαπλασιασμοί. Όλες οι πράξεις περιελάμβαναν μονοψήφιους 

αριθμούς από το 2 μέχρι το 9, με εξαίρεση το 0 και το 1. Ο λόγος για τον οποίο 

αποκλείστηκαν αυτά τα δύο ψηφία ήταν για να μην εφαρμόσουν οι μαθητές τους 

κανόνες του 0 και του 1, αλλά αντιθέτως να πραγματοποιήσουν κάποιον υπολογισμό, 

όπως επεδίωκε το τεστ. Επίσης, από την εξέταση των νοερών υπολογισμών 

αποκλείστηκαν «διπλοί συνδυασμοί», όπως 3 + 3 ή 5 x 5. Οι αριθμοί δίνονταν μία 

μόνο φορά, χωρίς να επαναλαμβάνονται. Ακόμη, πριν από την έναρξη της εξέτασης 

δόθηκαν ως πρακτική εξάσκηση 6 προσθέσεις, 4 αφαιρέσεις και 4 πολλαπλασιασμοί. 

Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους στους νοερούς υπολογισμούς, 

κλήθηκαν να απαντήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν χωρίς να κάνουν λάθη. Αν δεν 

μπορούσαν να ανακαλέσουν άμεσα την απάντησή τους, τους ζητήθηκε να 

προσπαθήσουν να υπολογίσουν την πράξη με τον πιο γρήγορο τρόπο που θα 

σκέφτονταν. 

     Τα αποτελέσματα των ομάδων στις νοερές πράξεις δόθηκαν σε μία κλίμακα 

βαθμολογίας από το 2 έως το 14. Στην πρόσθεση η ομάδα ελέγχου βαθμολογήθηκε με 

10,5, οι μαθητές με δυσλεξία με 11, οι μαθητές με δυσαριθμησία με 9 και οι μαθητές 

και με τις δύο διαταραχές με 10. Στην αφαίρεση βαθμολογήθηκαν με 12 οι μαθητές 

της ομάδας ελέγχου, με 11 οι μαθητές με δυσλεξία, με 10 οι μαθητές με δυσαριθμησία 

και με 9 οι μαθητές με τις δύο διαταραχές. Στον πολλαπλασιασμό η ομάδα ελέγχου 

σημείωσε 9, οι μαθητές με δυσλεξία 8, οι μαθητές με δυσαριθμησία 5 και οι μαθητές 

με τις δύο διαταραχές μόλις 3 βαθμούς. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, η ομάδα 

με τη διπλή διαταραχή σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία. Μάλιστα, 3 παιδιά δεν 

απάντησαν σε κανένα πολλαπλασιασμό και δε σημείωσαν κατάλληλο χρόνο 

αντίδρασης. Τέλος, όπως παρατηρήθηκε, τα παιδιά με δυσλεξία και τα παιδιά της 

ομάδας ελέγχου δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές.  

     Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως η ακριβώς παραπάνω εξέταση των 

μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς (12 απλές προσθέσεις, 12 απλές αφαιρέσεις, 12 
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απλοί πολλαπλασιασμοί), καθώς, επίσης, και οι περιορισμοί που δόθηκαν στην όλη 

διαδικασία, εφαρμόστηκαν πιστά στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή 

της Αβάνας στην Κούβα. Βέβαια, σύμφωνα με τους Reigosa – Crespo, Valdés – Sosa,  

Butterworth, Estévez, Rodríguez, Santos, Torres, Suárez, & Lage (2011), οι νοεροί 

υπολογισμοί δόθηκαν σε 11.652 μαθητές από Β΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου 

προκειμένου να διαπιστώσουν την ύπαρξη παιδιών με δυσαριθμησία ανάμεσα στο 

συνολικό δείγμα. Η εξέταση, δηλαδή, είχε ως στόχο την ανάδειξη μαθητών με 

δυσκολίες στα μαθηματικά (δυσαριθμησία) και όχι την εξάσκηση παιδιών με 

δυσαριθμησία στο περιεχόμενο των νοερών υπολογισμών. Μέσα από την εξάσκηση 

των μαθητών στους νοερούς υπολογισμούς, αλλά και σε πολλές άλλες δραστηριότητες 

που τους ανατέθηκαν, τελικά αναδείχτηκαν 97 παιδιά με τα χαρακτηριστικά της 

δυσαριθμησίας, δηλαδή το 3,4% του σχολικού πληθυσμού που έλαβε μέρος στην 

έρευνα. 

     Στο χώρο της επιστημονικής έρευνας πραγματοποιήθηκε μια πρόσφατη σχετικά 

έρευνα στην Πάντοβα της Ιταλίας. Με βάση τις περιγραφές των Re, Pedron, Tressoldi, 

& Lucangeli (2014), στην έρευνα έλαβαν μέρος 54 μαθητές Β΄ έως Ε΄ δημοτικού και 

συγκεκριμένα 27 μαθητές (10 με δυσαριθμησία και 17 με ήπιες δυσκολίες στα 

μαθηματικά), οι οποίοι συγκρίθηκαν με άλλους 27 μαθητές (9 μαθητές με 

δυσαριθμησία και 18 με ήπιες δυσκολίες στα μαθηματικά) ως ομάδα ελέγχου. Κύριος 

σκοπός της έρευνας ήταν να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα της ειδικής 

εξατομικευμένης κατάρτισης για μαθητές με διαφορετικά επίπεδα μαθηματικών 

δυσκολιών. Οι 27, δηλαδή, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά 

δέχτηκαν εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης και συγκρίθηκαν με τους 27 μαθητές 

της ομάδας ελέγχου που δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

     Το περιεχόμενο της εξέτασης στο πρόγραμμα αφορούσε νοερούς και γραπτούς 

υπολογισμούς, σύγκριση και μετατροπή αριθμών από τη ολόγραφη μορφή τους στη 

συμβολική και επίλυση διαφόρων αριθμητικών γεγονότων. Όσον αφορά τους νοερούς 

υπολογισμούς, οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν 3 ερωτήσεις νοερών προσθέσεων 

και 3 ερωτήσεις νοερών αφαιρέσεων. Για κάθε απάντηση είχαν στη διάθεσή τους 30 

δευτερόλεπτα. Με το πέρας της κάθε απάντησης, οι μαθητές καλούνταν να εξηγήσουν 

τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν. Για παράδειγμα, έπρεπε να πουν αν 

στρογγυλοποίησαν αριθμούς ή αν τους διέσπασαν με τη χρήση διαφόρων στρατηγικών 

(π.χ. 5 + 8 = 5 + 5 + 3 = 13). Ως προς την επιτυχία των μαθητών στην επίλυση νοερών 

υπολογισμών, έπαιξαν ρόλο 2 παράμετροι: ο χρόνος απάντησης και τα λάθη που 

σημειώθηκαν. 

     Τα συνολικά αποτελέσματα, ως προς την επίδραση της εξατομικευμένης έρευνας 

στους 27 μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά, είχαν εμφανή θετική επίδραση για 

αυτή την ομάδα μαθητών. Σχετικά με τα λάθη και το χρόνο απάντησης των δύο 

ομάδων του προγράμματος στο περιεχόμενο των νοερών υπολογισμών, φάνηκε πως τα 

παιδιά με δυσαριθμησία και ήπιες δυσκολίες στα μαθηματικά μείωσαν τα λάθη τους 

στο 30% και 66,66% αντίστοιχα, ενώ μείωσαν το χρόνο απάντησή τους στο 11,11% 

και 33,33% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, οι δύο ομάδες που δε συμμετείχαν στο 
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εξατομικευμένο πρόγραμμα μείωσαν τα λάθη τους στο 20% (παιδιά με δυσαριθμησία) 

και 30% (παιδιά με ήπιες δυσκολίες στα μαθηματικά), ενώ μείωσαν το χρόνο 

απάντησής τους στο 0% και 20% αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, το εξατομικευμένο 

πρόγραμμα ωφέλησε σημαντικά τις ομάδες με δυσκολίες που συμμετείχαν, σε 

αντίθεση με τις δύο ομάδες αποχής από το πρόγραμμα. 

     Η επόμενη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας από τους ερευνητές 

Vicario, Rappo, Pepi, Pavan, & Martino, το 2012. Στην έρευνα συμμετείχαν 10 

μαθητές (3 αγόρια και 7 κορίτσια) 8 ετών με δυσαριθμησία και 11 μαθητές (6 αγόρια 

και 5 κορίτσια) 8  ετών τυπικής ανάπτυξης, ως ομάδα ελέγχου. Σε πρώτη φάση, τα 

παιδιά εξετάστηκαν στην εξέταση «μολύβι και χαρτί», όπου πραγματοποίησαν 

διάφορους γραπτούς υπολογισμούς στα μαθηματικά. Στην επόμενη, όμως, φάση, 

προχώρησαν σε μία πιο λεπτομερή ατομική εξέταση προκειμένου να αναδειχθεί ο 

βαθμός ικανότητας των παιδιών με δυσαριθμησία. Πέρα από κάποιες γραπτές πράξεις, 

απαριθμήσεις και συγκρίσεις αριθμών, οι μαθητές πραγματοποίησαν και κάποιους 

νοερούς υπολογισμούς. Πιο ειδικά, πραγματοποίησαν με νοερό τρόπο 3 προσθέσεις 

και 3 αφαιρέσεις. 

     Όπως στην πρώτη φάση οι μαθητές με δυσαριθμησία έκαναν περισσότερα λάθη 

από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου, έτσι και στη δεύτερη – ατομική τους εξέταση 

σημείωσαν ανάλογη επίδοση. Στους νοερούς υπολογισμούς, συγκεκριμένα, τα λάθη 

των παιδιών με δυσαριθμησία κυμάνθηκαν από 2,7 – 1,76, ενώ τα λάθη των παιδιών 

της ομάδας ελέγχου από 0,9 – 1,07. Η διαφορά των λαθών των δύο ομάδων είναι 

εμφανής, όπως, επίσης, και οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές 

με δυσαριθμησία. 

     Μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στο χώρο της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αποτελεί η έρευνα των Rousselle, & Noël που έλαβε χώρα στο Βέλγιο το 2008. Ως 

συμμετέχοντες επιλέχθηκαν 18 παιδιά (6 αγόρια και 12 κορίτσια) Γ΄ δημοτικού με 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, 22 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά (8 αγόρια 

και 14 κορίτσια), επίσης, Γ΄ δημοτικού και 21 παιδιά (13 αγόρια και 8 κορίτσια) Β΄ 

δημοτικού, χωρίς γνωστές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Η εξέταση των 

ομάδων αυτών επικεντρώθηκε στην επίλυση 60 απλών ή σύνθετων νοερών 

προσθέσεων με τη βοήθεια υπολογιστή σε διάρκεια 25 λεπτών. Σε κάθε παράδειγμα 

πρόσθεσης οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε τρεις 

πιθανές απαντήσεις (π.χ. η 1
η
 σωστή, η 2

η
 λανθασμένη, αλλά πιθανή, με 2 μονάδες πιο 

πάνω ή πιο κάτω από τη σωστή και η 3
η
 λανθασμένη και μη πιθανή, με 14 μονάδες 

διαφορά από τη σωστή απάντηση). 

     Σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι δύο ομάδες τυπικής ανάπτυξης (Β΄ 

και Γ΄ δημοτικού), σε απλές προσθέσεις χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να 

επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τις δύο πιθανές απαντήσεις, ενώ απέρριπταν τη μη 

πιθανή απάντηση πιο γρήγορα από τις δύο πιθανές. Επίσης, χρειάστηκαν λιγότερο 

χρόνο, για να απορρίψουν μη πιθανές απαντήσεις και στις σύνθετες προσθέσεις. Από 

την πλευρά τώρα των μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά, τα παιδιά αυτά 



 

~ 18 ~ 
 

χρειάστηκαν τον ίδιο χρόνο για να επεξεργαστούν πιθανές και μη πιθανές απαντήσεις 

σε απλές και σύνθετες προσθέσεις και τελικά να απορρίψουν τη μη πιθανή και να 

επιλέξουν τη σωστή. Επιπλέον, έκαναν περισσότερα λάθη στις σύνθετες προσθέσεις 

ως προς την επιλογή των μη πιθανών απαντήσεων, απ’ ότι οι συνομήλικοι τους και οι 

μαθητές μικρότερης τάξης με ίδιες υπολογιστικές δεξιότητες. 

     Τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, τελικά, πως τα παιδιά με 

δυσκολίες στα μαθηματικά δε χρησιμοποιούν τους νοερούς υπολογισμούς τόσο 

αποτελεσματικά και τόσο συχνά όσο οι συνομήλικοι τους ή νεότερα σε ηλικία παιδιά 

με παρόμοιες ικανότητες. 

     Εν συνεχεία, παρατίθεται μια, ακόμη, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία 

από τους Tressoldi, Rosati, & Lucangeli, το 2007 με δείγμα 7 μαθητές (6 αγόρια και 1 

κορίτσι). Η έρευνα είχε τη μορφή μελέτης – περίπτωσης με τη συμμετοχή 2 παιδιών με 

δυσλεξία Γ΄ και Ε΄ δημοτικού, 2 παιδιών με δυσαριθμησία Δ΄ και Ε΄ δημοτικού και 3 

παιδιών και με δυσλεξία και με δυσαριθμησία Δ΄ και Ε΄ δημοτικού. Στόχος της 

έρευνας ήταν να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο ορισμένα χαρακτηριστικά της 

δυσαριθμησίας μπορεί να είναι κοινά με τη δυσλεξία. Ο κάθε μαθητής εξετάστηκε 

ατομικά σε 5 συνεδρίες των 60 λεπτών. Η εξέταση των 7 μαθητών περιελάμβανε 

γνωστικά τεστ, τεστ ανάγνωσης και αριθμητικής. Στα αριθμητικά τεστ, μεταξύ άλλων 

(π.χ. γραπτοί υπολογισμοί, απαρίθμηση, σύγκριση αριθμών, κ.λ.π.) συμπεριλήφθηκαν 

και οι νοεροί υπολογισμοί, όπως για παράδειγμα: 43 + 6, 43 – 7, 18 x 2, 66 : 2). Στους 

νοερούς υπολογισμούς οι ομάδες των μαθητών κλήθηκαν να επιλύσουν 3 προσθέσεις, 

3 αφαιρέσεις, 3 πολλαπλασιασμούς και 3 διαιρέσεις. 

     Η βασική επιδίωξη των νοερών υπολογισμών στην έρευνα ήταν να αναδειχθεί η 

ακρίβεια και η ταχύτητα στις απαντήσεις των μαθητών. Όπως προέκυψε από τα 

αποτελέσματα, τα 2 παιδιά με τη δυσλεξία δεν είχαν πρόβλημα ούτε στην ακρίβεια 

ούτε στην ταχύτητα των απαντήσεών τους. Αντιθέτως, ο μαθητής της Ε΄ δημοτικού με 

δυσαριθμησία απάντησε και χωρίς ταχύτητα και χωρίς ακρίβεια, ενώ ο μαθητής της Δ΄ 

δημοτικού απάντησε μόνο χωρίς ακρίβεια. Τέλος, όσον αφορά τους μαθητές και με τις 

δύο διαταραχές, ο ένας μαθητής (Ε΄) απάντησε χωρίς ταχύτητα, ενώ οι άλλοι δύο (Δ΄ 

και Ε΄) παρουσίασαν ελλείμματα στην ταχύτητα και στην ακρίβεια αντίστοιχα. Από 

όλα τα παραπάνω, προέκυψε ότι η ύπαρξη δυσλεξίας σε μαθητές με δυσαριθμησία δεν 

τους προκαλεί απαραίτητα περισσότερη δυσκολία. Μάλιστα, όπως φάνηκε, ο ένας 

μαθητής που απάντησε χωρίς ακρίβεια και χωρίς ταχύτητα ήταν μαθητής μόνο με 

δυσαριθμησία και όχι μαθητής και με τις δυο διαταραχές. 

     Επιπροσθέτως, οι Mammarella, Caviola, Cornoldi, & Lucangeli (2013) στη δική 

τους έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, περιγράφουν την εξέταση 42 

μαθητών (24 μαθητές με διαγνωσμένη δυσαριθμησία και 18 τυπικά αναπτυσσόμενοι 

μαθητές) που φοιτούν στη Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ δημοτικού. Η ομάδα των μαθητών με 

δυσαριθμησία χωρίστηκε σε δύο μικρότερες ομάδες, δηλαδή, στην ομάδα παιδιών 

μόνο με δυσαριθμησία (7 αγόρια και 5 κορίτσια) και στην ομάδα παιδιών με 

δυσαριθμησία και δυσλεξία ταυτόχρονα (7 αγόρια και 5 κορίτσια). Το θέμα της 
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παρούσας έρευνας αφορούσε την εξέταση των παραπάνω ομάδων μαθητών σε 

προβλήματα πρόσθεσης (κυρίως σε τεστ με τη χρήση του υπολογιστή). Για το σκοπό 

αυτό, δόθηκαν στους μαθητές διαφόρων ειδών τεστ, τα οποία εξέταζαν τις αριθμητικές 

τους ικανότητες (π.χ. γραπτοί υπολογισμοί, νοεροί υπολογισμοί, ονομασία και 

σύγκριση αριθμών, κ.α.), αλλά και τις ικανότητές τους στην ανάγνωση, τη γραφή, την 

οπτικο - χωρική τους μνήμη, κ.λ.π.  

     Η συγκεκριμένη έρευνα παραχώρησε ελάχιστες δραστηριότητες στους μαθητές 

σχετικά με τους νοερούς υπολογισμούς. Ωστόσο, αυτό που επεδίωξαν οι ερευνητές με 

τη χρήση τους ήταν να μετρήσουν την ακρίβεια των απαντήσεων των μαθητών στους 

νοερούς υπολογισμούς και μάλιστα σε νοερά πολυψήφια αριθμητικά προβλήματα. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν, ότι οι ομάδες μαθητών με δυσαριθμησία και 

δυσαριθμησία και δυσλεξία μαζί, εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερες σωστές 

απαντήσεις σε σύγκριση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα παιδιά 

με δυσαριθμησία πέτυχαν μέσο όρο σωστών απαντήσεων 10,83, τα παιδιά με τις δύο 

διαταραχές 7,50 και οι δύο ομάδες μαζί 9,17. Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου πέτυχε μέσο 

όρο 57,50. Από το μέσο όρο των απαντήσεών τους δε φαίνεται μόνο η διαφορά των 

απαντήσεων των ομάδων δυσαριθμησίας και της ομάδας ελέγχου, αλλά και το 

χαμηλότερο σκορ που πέτυχαν οι μαθητές με δυσαριθμησία και δυσλεξία μαζί από 

τους μαθητές μόνο με δυσαριθμησία. 

     Τέλος, σε έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, 

εξετάστηκε η ικανότητα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες να ονομάζουν γρήγορα 

διάφορα αντικείμενα που τους δίνονταν στην οθόνη του υπολογιστή. Σύμφωνα με τους 

Willburger, Fussenegger, Moll, Wood, & Landerl (2008), η έρευνα αποτελείτο από 

δύο περιόδους αξιολόγησης, κατά τις οποίες επιλέχθηκε το τελικό δείγμα μαθητών. 

Ενώ κατά την πρώτη αξιολόγηση επιλέχτηκαν 1.046 μαθητές, στη δεύτερη 

αξιολόγηση, που διεξήχθη ατομικά, έλαβαν μέρος σύνολο 99 μαθητές (18 μαθητές με 

δυσλεξία, 19 μαθητές με δυσαριθμησία, 20 μαθητές με δυσλεξία και δυσαριθησία και 

42 μαθητές ως ομάδα ελέγχου). 

     Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως οι νοεροί υπολογισμοί αποτέλεσαν 

ένα πολύ μικρό αντικείμενο επεξεργασίας από τη συνολική έρευνα. Η έρευνα κυρίως 

βασίστηκε στο «RAN» τεστ, κατά τα οποίο οι μαθητές εξασκούνταν στην ταχύτητα 

αναγνώρισης διαφόρων αντικειμένων στην οθόνη του υπολογιστή. Ωστόσο, ως φάση 

εισαγωγής στο κύριο μέρος, δόθηκαν προτάσεις για ανάγνωση, δραστηριότητες για 

εξάσκηση προσοχής και αριθμητικής εφαρμογής. Στις αριθμητικές δραστηριότητες 

δόθηκαν νοερές πράξεις αυξανόμενης δυσκολίας (απλές προσθέσεις, απλές 

αφαιρέσεις, απλοί πολλαπλασιασμοί και απλές διαιρέσεις), τις οποίες οι μαθητές 

έπρεπε να επιλύσουν σε διάστημα 2 λεπτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα της έρευνας αφορούσαν την επίδοση των ομάδων στα RAN τεστ, δε 

δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την επίδοση των μαθητών στους νοερούς 

υπολογισμούς. 
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Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ) και Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) 

Ορισμός και σημασία των δύο όρων – Σύνδεση με το χώρο των μαθηματικών 

     Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές που ασχολούνται με την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών έχουν επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα των γενικών 

παιδαγωγικών μεθόδων, όπως η χρήση εκπαιδευτικών ερωτήσεων, ο σχεδιασμός των 

αναθέσεων εργασίας και των προγραμμάτων σπουδών, καθώς επίσης και η 

αξιολόγηση των μαθητών, ανεξαρτήτως απ’ το θέμα του μαθήματος διδασκαλίας 

(Ball, & McDiarmid, 1990). Ερωτήματα του τύπου: «Έχουν άραγε οι δάσκαλοι 

εμπειρία με τα αντικείμενα μάθησης και τα καθήκοντα, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν 

τη μάθηση των μαθητών; Γνωρίζουν οι δάσκαλοι τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν;» κ.α., 

συνεχίζουν να ταλανίζουν τον ερευνητικό χώρο (Watson, 2006). 

     Οι όροι «Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ)» και «Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

(ΠΓΠ)» είναι δύο όροι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν, για να αντικατοπτρίσουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητες που πρέπει να αποκτούν κατά την εκπαίδευσή τους οι 

εκπαιδευτικοί. Ο όρος «Γνώση Περιεχομένου» εμφανίστηκε πολύ πριν εμφανιστεί ο 

δεύτερος όρος και, όπως αναφέρει και η ονομασία του, σχετίζεται με τη γνώση του 

περιεχομένου ενός αντικειμένου διδασκαλίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού. 

Σχετικά με τον όρο ««Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου», η συγκεκριμένη έννοια 

εισήχθη ως μια υποκατηγορία της γνώσης περιεχομένου. Αποτέλεσε ένα δεύτερο είδος 

γνώσης περιεχομένου που πηγαίνει πέρα από τη γνώση του θέματος (Hashweh, 2005). 

Αξίζει να αναφέρουμε την πρώτη εμφάνιση του όρου στο διεθνή χώρο από τον 

Shulman το 1987, ο οποίος στην προσπάθειά του να αναδείξει τη σημασία αυτού του 

όρου, κάνει το διαχωρισμό μεταξύ της γνώσης περιεχομένου και της παιδαγωγικής 

επιστήμης. 

     Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «Η γνώση περιεχομένου αφορά την ικανότητα του 

διδάσκοντος να γνωρίζει το θέμα / αντικείμενο, το οποίο θέλει να διδάξει». Από την 

άλλη πλευρά, η επιστήμη της Παιδαγωγικής «περιλαμβάνει τη διαδικασία και την 

πρακτική ή τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού, 

των αξιών, των τεχνικών ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία, 

αλλά και των στρατηγικών αξιολόγησής τους» (Koehler, Mishra, & Yahya, 2007). 

Έχοντας αναλύσει τη σημασία τους, καταλήγει στην «Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου», όπου, όπως αναφέρει ο ίδιος, αποτελεί τη σύνδεση των δύο 

παραπάνω. Έτσι, σύμφωνα με τον ερευνητή «η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

αντιπροσωπεύει την ανάμειξη του περιεχομένου και της παιδαγωγικής επιστήμης 

προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένα θέματα και 

προβλήματα, οργανώνονται, εκπροσωπούνται και προσαρμόζονται στα διάφορα 

ενδιαφέροντα και στις ικανότητες / ανάγκες των μαθητών» (Park & Oliver, 2008). 

     Όπως μας αναφέρει η Ball (2008), όταν η ΠΓΠ πρωτοεμφανίστηκε απ’ τον 

Shulman είχε αρκετά θεωρητικό χαρακτήρα. Αποτελώντας μία από τις 7 κατηγορίες 

της γνώσης που όρισε ο ερευνητής, στόχος της ήταν να βοηθήσει και να επηρεάσει τη 
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γνώση των εκπαιδευτικών για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία. Ωστόσο, το 

περιεχόμενο του όρου αυτού δεν απασχόλησε μόνο τους ερευνητές κατά την εποχή 

του Shulman. Αντιθέτως, εξακολουθεί να απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τον ερευνητικό 

κόσμο σχετικά με τη διδασκαλία και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέχρι και 

σήμερα (Depaepe, Verschaffel, & Kelchtermans, 2013). 

     Ενδεικτικά, αναφέρουμε 2 απόψεις σύγχρονων ερευνητών, σχετικά με τη 

σπουδαιότητα της ΠΓΠ για μια σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία. Σύμφωνα με 

τον Hashweh (2005), η ΠΓΠ «αποτελεί το σύνολο ή το ρεπερτόριο των ιδιωτικών και 

προσωπικών περιεχομένων γνώσης που βασίζεται σε παιδαγωγικές κατασκευές, τις 

οποίες αναπτύσσει ένας έμπειρος εκπαιδευτικός ως αποτέλεσμα του επαναλαμβανόμενου 

σχεδιασμού σχετικά με τη διδασκαλία του». Επίσης, οι Loughran, Berry, & Mulhall 

(2012) κάνουν λόγο για «ένα ακαδημαϊκό κατασκεύασμα που αντιπροσωπεύει μια 

ενδιαφέρουσα ιδέα. Είναι μια ιδέα ριζωμένη στην πεποίθηση ότι η διδασκαλία απαιτεί 

πολύ περισσότερα από την απλή παροχή γνώσης του περιεχομένου στους μαθητές και ότι 

η μάθηση των μαθητών είναι πολύ περισσότερο απ’ την απορρόφηση πληροφοριών. Η 

ΠΓΠ είναι η γνώση που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί στην πάροδο του χρόνου και 

μέσα από την εμπειρία, σχετικά με το πως να διδάσκουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο 

με συγκεκριμένους τρόπους προκειμένου να οδηγήσει στη βελτίωση της κατανόησης των 

μαθητών». Όπως αναφέρεται από τους Berry et al. (2012), κυρίαρχη είναι η ιδέα, ότι η 

ΠΓΠ είναι ένα ατομικό κατασκεύασμα και κάθε εκπαιδευτικός αναπτύσσει τη δική 

του ΠΓΠ με το πέρασμα των χρόνων διδασκαλίας τους (Etkina, 2010). 

     Στην προσπάθεια σύνδεσης των εννοιών των ΓΠ και ΠΓΠ με το χώρο των 

μαθηματικών, αναφέρουμε πως η γνώση των μαθηματικών αναπαραστάσεων και 

εννοιών σχετίζονται με τη γνώση του περιεχομένου (ΓΠ), ενώ η γνώση των μαθητών 

και η γνώση της διαδικασίας μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας σχετίζονται με την 

παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ) (Turnuklu & Yesildere, 2007). Μάλιστα, ο 

Shulman (1987), κάνοντας λόγο για τη σύνδεση των δύο εννοιών με τα μαθηματικά, 

ανέφερε πως η ΓΠ και η ΠΓΠ στα μαθηματικά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας των μαθηματικών. Προκειμένου να κατασκευαστούν οι 

μαθηματικές έννοιες στο μυαλό των μαθητών, χρειάζεται τόσο η παιδαγωγική όσο και 

η μαθηματική γνώση. Ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι συνδέουν το αντικείμενό 

τους (τι ξέρουν γι’ αυτά που ξέρουν) με τις παιδαγωγικές τους γνώσεις (τι ξέρουν για 

τον τρόπο πραγματοποίησης μιας διδασκαλίας), θεωρείται προϊόν της ΠΓΠ (Cochran, 

DeRuiter, & King, 1993). 

     Οι Huckstep, Rowland, & Thwaites (2005) αναφέρουν πως η ΠΓΠ σχετίζεται με τη 

μετατροπή της γνώσης των θεμάτων – αντικειμένων των εκπαιδευτικών σε μια μορφή 

που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ τους μαθητές με την εφαρμογή διαφορετικών 

αναπαραστάσεων με βάση τις ανάγκες / ικανότητές τους προκειμένου να είναι σε θέση 

να διδάξουν τις μαθηματικές έννοιες (Bukova – Güzel, 2010). 

     Πέρα από την απαραίτητη ύπαρξη της ΓΠ σε μια σχολική τάξη, απαραίτητη είναι 

και η ύπαρξη της ΠΓΠ προκειμένου ο εκπαιδευτικός να εντοπίσει εκείνα τα 
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χαρακτηριστικά / δυσκολίες των μαθητών που χρήζουν άμεσης επεξήγησης. Η Ball 

(2000), περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της σε ορισμένα 

στοιχεία των δεκαδικών αριθμών (π.χ. μπερδεύουν το ,5 με το ,05). Το γεγονός ότι η 

εκπαιδευτικός και ερευνήτρια εντόπισε τις δυσκολίες των μαθητών προσπαθώντας να 

εισαχθεί στον τρόπο σκέψης των μαθητών της, αναδεικνύει και το βαθμό ύπαρξης της 

ΠΓΠ στη διδασκαλία της. Όπως αναφέρει η ίδια, έχοντας κατανοήσει τα σημεία στα 

οποία δυσκολεύονται οι μαθητές της, προσπαθεί με διαφορετικούς και πιο 

συγκεκριμένους τρόπους να επιλύσει το πρόβλημα και να καλύψει οποιεσδήποτε 

αμφιβολίες περί του θέματος (Ball & Bass, 2000). 

     Επιπλέον, γύρω από τη σημασία της ΠΓΠ των μαθηματικών στα σχολεία, έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες προκειμένου να αναδειχθεί η ικανότητα υποψήφιων 

εκπαιδευτικών να διδάξουν διάφορα μαθηματικά αντικείμενα. Διάφορες από τις 

έρευνες αυτές, όπως των Livy & Vale (2011), δίνουν έμφαση στην απαραίτητη 

προσοχή που πρέπει να δοθεί στη ΓΠ των μαθηματικών όσο και στη ΠΓΠ 

προκειμένου να τονιστούν οι πιθανές δυσκολίες των μαθηματικών και να 

αντιμετωπιστούν κατάλληλα μέσα από κατάλληλη και αποτελεσματική διδασκαλία 

(Livy  & Vale, 2011). 

     Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφαίνεται η σπουδαιότητα των δύο εννοιών που 

παρουσιάστηκαν, και πολύ περισσότερο της ΠΓΠ, προκειμένου να πραγματοποιούνται 

στα σχολεία και ιδιαίτερα στο μάθημα των μαθηματικών αποτελεσματικές 

διδασκαλίες. Ακριβώς αυτές τις δύο έννοιες πραγματευόμαστε και στην παρούσα 

εργασία προκειμένου να αναδείξουμε τη γνώση περιεχομένου (ΓΠ) και την 

παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ) υποψήφιων εκπαιδευτικών στο μάθημα των 

μαθηματικών. 

     Μάλιστα, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα, 

όπως για παράδειγμα το αν υποψήφιοι δάσκαλοι με μαθησιακές δυσκολίες είναι ικανοί 

να διδάξουν στο άμεσο μέλλον το πολύ σημαντικό περιεχόμενο των νοερών 

υπολογισμών, καθώς επίσης και το αν έχουν κατακτήσει τη γνώση περιεχομένου και 

την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Άραγε 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σε ποιό βαθμό; Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται 

δυσκολίες και λάθη των μαθητών; Μπορούν να σκεφτούν εναλλακτικούς τρόπους 

διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών προς διευκόλυνση των μαθητών; Η παρούσα 

έρευνα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει αυτά τα ερωτήματα. 
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Ερευνητικό Μέρος 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Δείγμα 

     Το δείγμα που επιλέχθηκε για την έρευνα ήταν τρεις φοιτητές του Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι 

φοιτούν στο 6
ο
 και 8

ο
 εξάμηνο, δηλαδή στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις φοιτητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, 

μία φοιτήτρια 4
ου

 έτους και έναν φοιτητή 3
ου

 έτους με δυσλεξία και ένα φοιτητή 4
ου

 

έτους με δυσαριθμησία.  

Όργανο συλλογής δεδομένων 

     Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε μέσω ημι – δομημένης συνέντευξης, κατά την 

οποία ερωτήθηκαν ατομικά οι τρεις συμμετέχοντες 12 ασκήσεις - ερωτήσεις που 

δημιούργησε η ερευνήτρια στους νοερούς υπολογισμούς (βλέπε παράρτημα). Η 

διάρκεια της κάθε συνέντευξης ήταν περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.  

Διαδικασία 

     Όσον αφορά το περιεχόμενο της έρευνας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αφορά 

ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου και ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου 

σχετικά με τους νοερούς υπολογισμούς στα μαθηματικά. Ειδικότερα, σχετικά με τις 

ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου, οι τρεις συμμετέχοντες αρχικά κλήθηκαν να 

υπολογίσουν νοερά προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις πάνω 

στους φυσικούς, αλλά και στους ρητούς αριθμούς (δεκαδικοί και κλάσματα με 

εξαίρεση τα ποσοστά). Με τα ποσοστά ασχολήθηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό 

ποσοστών ορισμένων αριθμών (π.χ. το 25% του 80). Ακόμη, σχετικά με τους νοερούς 

υπολογισμούς κλασμάτων, τους ζητήθηκε να συγκρίνουν κλάσματα μεταξύ τους, αλλά 

και να τοποθετήσουν κλάσματα επάνω σε μια αριθμογραμμή.  

Ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου 

     Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου, 

στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι τρεις φοιτητές, τόσο στο πεδίο των φυσικών 

όσο και στο πεδίο των ρητών αριθμών: 

 

Νοερές πράξεις με φυσικούς αριθμούς 

     Στο πεδίο των φυσικών αριθμών προτάθηκαν για νοερό υπολογισμό 6 προσθέσεις, 

6 αφαιρέσεις, 19 πολλαπλασιασμοί (13 γινόμενα προπαίδειας και 6 πολυψήφιων 

πολλαπλασιασμών) και 5 διαιρέσεις. Γενικότερα, οι φοιτητές κλήθηκαν να δώσουν 

36 απαντήσεις και να αιτιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν στο 

εκάστοτε αποτέλεσμα. 
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Προσθέσεις 

     Οι 6 ερωτήσεις στην πράξη της πρόσθεσης φυσικών αριθμών που προτάθηκαν ήταν 

οι εξής: 1) 23 + 15, 2) 24 + 25, 3) 38 + 25, 4) 58 + 34, 5) 79 + 26, 6) 147 + 58. 

     Στις προσθέσεις με φυσικούς αριθμούς οι φοιτητές κλήθηκαν να δώσουν 

απαντήσεις προχωρώντας από απλές σε πιο σύνθετες προσθέσεις. Σταδιακά δηλαδή, οι 

αριθμοί μεγαλώνουν και ο βαθμός δυσκολίας των πράξεων αυξάνεται. 

Αφαιρέσεις 

     Στην πράξη της αφαίρεσης δόθηκαν στους φοιτητές οι αφαιρέσεις: 1) 26 – 13,       

2) 43 – 27, 3) 49 – 25 , 4) 63 – 25, 5) 71 – 59 , 6) 105 – 26. 

     Όπως και στην πράξη της πρόσθεσης, έτσι και εδώ, οι αριθμοί που δόθηκαν ήταν 

αυξανόμενης δυσκολίας προκειμένου να αναγνωρίσουμε τις ενδεχόμενες δυσκολίες 

στον υπολογισμό των φοιτητών. 

Πολλαπλασιασμός: 

Προπαίδεια 

     Οι 13 ερωτήσεις που προτάθηκαν στην προπαίδεια ήταν: 1) 6 x 6, 2) 6 x 7,            

3) 5 x 9, 4) 4 x 9, 5) 8 x 3, 6) 7 x 7, 7) 5 x 7 , 8) 3 x 8, 9) 7 x 8, 10) 8 x 9, 11) 6 x 9,   

12) 9 x 9, 13) 9 x 8. 

     Τα γινόμενα της προπαίδειας που δόθηκαν θα μπορούσαν να χωριστούν σε δυο 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα γινόμενα με τους μικρούς αριθμούς και τα 

εύκολα διπλά γινόμενα της προπαίδειας (6 x 6, 6 x 7, 5 x 9, 4 x 9, 8 x 3, 7 x 7, 5 x 7,   

3 x 8), ενώ η δεύτερη αφορά τα γινόμενα με τους μεγαλύτερους αριθμούς και αυτά 

που χρειάζονται περισσότερη σκέψη για να υπολογιστούν (7 x 8, 8 x 9, 6 x 9, 9 x 9,    

9 x 8). Περνώντας από τα πιο εύκολα στα πιο σύνθετα γινόμενα, φάνηκε και ο βαθμός 

δυσκολίας στον υπολογισμό του κάθε φοιτητή. 

Πολλαπλασιασμός πολυψήφιων αριθμών 

     Οι 6 ερωτήσεις στους πολυψήφιους πολλαπλασιασμούς αφορούν τους 

πολλαπλασιασμούς: 1) 5 x 15, 2) 8 x 99, 3) 25 x 21, 4) 14 x 26, 5) 50 x 46,6) 103 x 15. 

     Ξεκινώντας από έναν πολλαπλασιασμό με μονοψήφιο αριθμό, καταλήγουμε σε 

υπολογισμό με τριψήφιο αριθμό για να αυξήσουμε και το βαθμό δυσκολίας της 

άσκησης. Μέσω των συγκεκριμένων ερωτήσεων αναμενόταν οι φοιτητές να 

δυσκολευτούν περισσότερο στις ερωτήσεις 3, 4 και 6 δεδομένου πως πρόκειται για 

διψήφιους αριθμούς στη θέση του πολλαπλασιαστή, αλλά και στη θέση του 

πολλαπλασιαστέου. Ειδικά στην περίπτωση του πολλαπλασιασμού  103 x 15 με τον 

τριψήφιο αριθμό (103) περιμέναμε τη μεγαλύτερη δυσκολία απ’ όλα τα υπόλοιπα 

γινόμενα. 
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Διαιρέσεις 

     Οι 5 διαιρέσεις που προτάθηκαν ήταν: 1) 30 : 10, 2) 84 : 4, 3) 88 : 11, 4) 36 : 12,      

5) 120 : 6. 

     Ο αυξανόμενος βαθμός δυσκολίας υπήρχε και στην πράξη της διαίρεσης με 

ευκολότερη την πράξη 30 : 10 και δυσκολότερη την πράξη 120 : 6. Ωστόσο, σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται γι’ αριθμούς που δεν μπορούν να υπολογιστούν με νοερό 

τρόπο. 

     Συγκρίνοντας τις 4 πράξεις στο πεδίο των φυσικών αριθμών, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε πως ο πολλαπλασιασμός μεταξύ πολυψήφιων φυσικών αριθμών 

περιλαμβάνει τους πιο σύνθετους και δύσκολους ίσως νοερούς υπολογισμούς, ακόμα 

και από την πράξη της διαίρεσης. 

 

Νοερές πράξεις με ρητούς αριθμούς 

     Στο πεδίο των ρητών αριθμών οι ερωτήσεις αφορούν τρία ειδικότερα πεδία: τους 

δεκαδικούς αριθμούς, τα κλάσματα και τα ποσοστά. Και στις τρεις κατηγορίες 

αριθμών παρουσιάζουμε τις ερωτήσεις, στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

φοιτητές, όπως ακριβώς και στο πεδίο των φυσικών αριθμών. 

Νοερές πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς 

     Στις πράξεις μεταξύ δεκαδικών αριθμών οι φοιτητές κλήθηκαν να δώσουν 

απαντήσεις σε 4 ερωτήσεις πρόσθεσης, 4 ερωτήσεις αφαίρεσης και 2 ερωτήσεις 

διαίρεσης, στο σύνολο δηλαδή 10 ερωτήσεις. 

Προσθέσεις 

     Στην πράξη της πρόσθεσης, προτάθηκαν οι εξής ερωτήσεις: 1) 0,5 + 0,75 ,            

2) 6,2 + 1,9 , 3) 0,19 + 0,1 , 4) 21,4 + 10,7. 

Αφαιρέσεις 

     Στην αφαίρεση οι ερωτήσεις που δόθηκαν ήταν: 1) 4,5 – 3,3 , 2) 6,8 – 5,9 ,            

3) 1,5 – 0,25 , 4) 10 – 5,5. 

Διαιρέσεις  

     Όσον αφορά τώρα την πράξη της διαίρεσης, οι φοιτητές έδωσαν απάντηση σε 2 

μόνο διαιρέσεις: 1) 3 : 0,5 , 2) 22,5 : 100. 

     Στην πρόσθεση και στην αφαίρεση μεταξύ δεκαδικών αριθμών οι αριθμοί που 

δόθηκαν ήταν τέτοιοι, ώστε να επιχειρήσουν οι φοιτητές να τους υπολογίσουν με 

τρόπους που ξεφεύγουν από τους γραπτούς αλγορίθμους των πράξεων. Στη διαίρεση 

ωστόσο, η πράξη 22,5 : 100 δόθηκε καθαρά για να εξετάσουμε τον κανόνα 
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μετακίνησης της υποδιαστολής προς τα αριστερά, σε αντίθεση με την πράξη 3 : 0,5 , 

όπου θέλαμε να αναδείξουμε καθαρά τον τρόπο σκέψης των φοιτητών.  

 

Νοερές πράξεις με κλάσματα 

     Σε αντίθεση με το πεδίο των φυσικών και των δεκαδικών αριθμών, στους νοερούς 

υπολογισμούς με κλάσματα δε δόθηκαν στους φοιτητές μόνο πράξεις μεταξύ 

κλασμάτων για υπολογισμό. Επιπλέον, τους ζητήθηκε να τοποθετήσουν δύο κλάσματα 

επάνω σε μια αριθμογραμμή, αλλά και να πραγματοποιήσουν σύγκριση σε ορισμένα 

ζεύγη κλασμάτων. 

     Με κλασματικούς αριθμούς τους προτάθηκαν 3 προσθέσεις, 3 αφαιρέσεις, 3 

πολλαπλασιασμοί και 2 διαιρέσεις. 

Προσθέσεις 

     Στην πρόσθεση κλασματικών αριθμών υπήρχαν οι εξής 3 προσθέσεις: 1) 
𝟓

𝟔
 + 

𝟕

𝟔
 ,   

2)  
𝟏

𝟐
 + 

𝟏

𝟒
 , 3)  

𝟖

𝟗
 + 

𝟔

𝟑
. 

     Σχετικά με τις τρεις ερωτήσεις της πρόσθεσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε τρεις 

διαφορετικούς στόχους, οι οποίοι κάνουν τις τρεις πράξεις να διαφέρουν μεταξύ τους. 

Στην πρώτη πρόσθεση ( 
𝟓

𝟔
 + 

𝟕

𝟔
 ) επιδιώχθηκε οι φοιτητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις 

τους πάνω στα ομώνυμα κλάσματα, ενώ στη δεύτερη να τα υπολογίσουν με όποιον 

τρόπο θεωρούσαν εκείνοι ευκολότερο, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να τα 

μετατρέψουν σε ομώνυμα (π.χ. χρήση διαφορετικών αναπαραστάσεων). Τέλος, η 

χρήση της τρίτης πράξης ήταν να οδηγήσει τους φοιτητές στη μετατροπή του ενός από 

τα δύο κλάσματα (
𝟔

𝟑
) σε ισοδύναμό του προκειμένου να μπορέσουν να 

πραγματοποιήσουν την πράξη. 

Αφαιρέσεις 

     Οι 3 ερωτήσεις στην πράξη της αφαίρεσης ήταν: 1)
𝟏𝟖

𝟓
 - 

𝟐

𝟓
, 2)1 - 

𝟏

𝟒
 , 3)

𝟑

𝟒
 - 

𝟏

𝟐
. 

     Οι ερωτήσεις που επιλέχτηκαν είχαν διαφορές μεταξύ τους, ανάλογες με αυτές την 

πρόσθεσης. Η ερώτηση 1, προτάθηκε για την πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων, ενώ οι 

άλλες δύο κυρίως για χρήση διαφορετικών αναπαραστάσεων. 

Πολλαπλασιασμοί 

     Στον πολλαπλασιασμό μεταξύ κλασμάτων δώσαμε στους φοιτητές τις ερωτήσεις: 

1) 4  x  
𝟑

𝟒
,  2) 

𝟓

𝟔
  x   

𝟐

𝟑
, 3)  

𝟕

𝟖
  x  

𝟖

𝟕
. 
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Διαιρέσεις 

     Τέλος, για την πράξη της διαίρεσης προτάθηκαν οι διαιρέσεις: 1) 
𝟏

𝟐
 : 

𝟏

𝟒
 , 2) 

𝟑

𝟒
 : 

𝟏

𝟒
. 

Τοποθέτηση κλασμάτων σε αριθμογραμμή 

     Στη συγκεκριμένη ερώτηση περιεχομένου ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

τοποθετήσουν σε αριθμογραμμή από το 0 έως το 1 τα κλάσματα 
𝟑

𝟒
 και 

𝟐

𝟖
. Για τη 

διευκόλυνση του υπολογισμού τους δόθηκε στο μέσο της αριθμογραμμής το σημείο 
𝟏

𝟐
. 

Σύγκριση κλασμάτων 

     Η τελευταία ερώτηση σχετικά με τους κλασματικούς αριθμούς, αφορά τη σύγκριση 

μεταξύ 5 ζευγών κλασμάτων: 1) 
𝟑

𝟖
 & 

𝟕

𝟖
 , 2) 

𝟐

𝟒
 & 

𝟒

𝟖
 , 3) 

𝟏

𝟐
 & 

𝟓

𝟖
 , 4) 

𝟐

𝟒
 & 

𝟒

𝟐
, 5) 

𝟑

𝟕
 & 

𝟓

𝟖
. 

 

Νοερές πράξεις με ποσοστά 

     Στο πεδίο των ποσοστών προτάθηκε στους υποψήφιους δασκάλους να υπολογίσουν 

τα ποσοστά 5 αριθμών. Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 1) το 25% του 80,  2) το 90% του 

40,  3) το 10% του 60,  4) το 25% του 240, 5) το 150% του 12 . 

     Τα ποσοστά των παραπάνω αριθμών επιλέχθηκαν προκειμένου να μπορέσουν να τα 

υπολογίσουν οι φοιτητές με πιο εύκολους νοερούς τρόπους, σε αντίθεση με τη νοερή 

εφαρμογή του κανόνα εύρεσης των ποσοστών. 

 

Ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου 

     Εκτός από τις ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου, τόσο στους φυσικούς όσο και στους 

ρητούς αριθμούς, οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις παιδαγωγικής 

γνώσης περιεχομένου προκειμένου να εξετάσουμε τον τρόπο σκέψης τους σχετικά με 

συχνά λάθη των μαθητών στα μαθηματικά, αλλά και σε σχέση με εναλλακτικούς 

τρόπους διδασκαλίας ορισμένων μαθηματικών αντικειμένων. 

Πεδίο φυσικών αριθμών 

Ερώτηση 1: Θέλεις να διδάξεις στην τάξη σου την προπαίδεια των αριθμών 7 και 8. 

α) Πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες στη διδασκαλία της προπαίδειας αυτών 

των αριθμών ή όχι; 

β) Με ποιόν τρόπο θα δίδασκες εσύ την προπαίδεια του 7 και 8, ώστε να την μάθουν 

ευκολότερα οι μαθητές; 
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Ερώτηση 2: 

α) Πιστεύεις ότι η διαίρεση μεταξύ δύο ακεραίων δυσκολεύει τους μαθητές περισσότερο 

απ’ τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού;  

β) Πώς θα τους δίδασκες τη διαίρεση 12 : 4 για να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση 

μεταξύ των αριθμών; Τι θα τους έλεγες; 

 

Πεδίο ρητών αριθμών 

Δεκαδικοί αριθμοί 

Ερώτηση 1: Η Μαρία θέλει να υπολογίσει τον πολλαπλασιασμό 1,2 x 10. Σκέφτεται και 

βρίσκει το αποτέλεσμα 10,2.   

Είναι σωστή η απάντησή της; 

- Αν ναι, γιατί; Πώς το υπολόγισε; 

- Αν όχι, γιατί; Τι λάθος έκανε; 

 

Ερώτηση 2: Ο Άρης έβαλε στη σειρά τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς, από το 

μικρότερο προς το μεγαλύτερο αριθμό: 

 0,2    0,9    0,17    0,38    0,65    0,592 

α) Τους τοποθέτησε σωστά ή όχι; 

β) Ποιο είναι το λάθος του και γιατί πιστεύεις ότι δυσκολεύτηκε; 

γ) Πώς έπρεπε να τους βάλει κανονικά; 

 

Ερώτηση 3: Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι μεταξύ του 1,4 και 1,5 δεν υπάρχει κανένας 

αριθμός. 

α) Ως υποψήφιος δάσκαλος, γιατί πιστεύεις ότι έχουν αυτή την εντύπωση οι μαθητές; 

β) Πώς θα τους εξηγούσες ότι ανάμεσα σ’ αυτούς τους δυο αριθμούς υπάρχουν άπειροι 

αριθμοί; 

 

 

 



 

~ 29 ~ 
 

Κλασματικοί αριθμοί 

Ερώτηση 1:  Πολλοί μαθητές, όταν θέλουν να προσθέσουν κλάσματα όπως, 
3

4
 + 

1

2
 , 

προσθέτουν τους αριθμητές και τους παρανομαστές. 

α) Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; 

β) Εσύ με ποιον τρόπο θα το έλυνες; 

 

     Στο πεδίο των ποσοστών (ρητοί αριθμοί) δεν προτάθηκε κάποια ερώτηση 

παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου στους φοιτητές. 

     Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, τόσο στις ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου όσο 

και στις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου στους νοερούς υπολογισμούς, 

οι φοιτητές έπρεπε να αιτιολογούν την κάθε τους απάντηση, εξηγώντας μου τον τρόπο 

με τον οποίο σκέφτηκαν. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να κατανοήσουμε τις 

στρατηγικές που αναπτύσσουν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στους νοερούς 

υπολογισμούς στα μάθημα των μαθηματικών, αλλά και να γνωρίσουμε τις 

παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου που διαθέτουν. 

 

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 

     Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως προέκυψαν 

από την ημι - δομημένη συνέντευξη και την επεξεργασία των απαντήσεων των τριών 

φοιτητών. Για να γίνει ευκολότερη και πλήρως κατανοητή η διαδικασία παρουσίασης 

των αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα χωρίστηκαν σε 4 πεδία: 1
ο
 πεδίο: Φυσικοί 

αριθμοί, 2
ο
 πεδίο: Δεκαδικοί αριθμοί, 3

ο
  πεδίο: Κλασματικοί αριθμοί και 4

ο
 πεδίο: 

Ποσοστά. Όπως φαίνεται, οι τρεις φοιτητές εξετάστηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες, 

στους φυσικούς και τους ρητούς αριθμούς (δεκαδικοί, κλάσματα και ποσοστά).  

     Σε κάθε πεδίο θα παρουσιάσουμε τρία βασικά στοιχεία, τα οποία θα μας 

βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σκέψη των φοιτητών, αλλά και τις γνώσεις τους πάνω 

στο περιεχόμενο που εξετάζουμε. Πρώτον, παρουσιάζουμε τις συμπεριφορές των τριών 

φοιτητών, δηλαδή τις επιτυχημένες απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις, τις 

αποτυχημένες απαντήσεις – λάθη με τις αντίστοιχες εξηγήσεις τους, αλλά και τις μη 

απαντήσεις τους στα παραδείγματα εκείνα που δεν κατάφεραν να δώσουν κάποια 

απάντηση. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουμε την επίδοση και των τριών φοιτητών 

στο εκάστοτε πεδίο με παράλληλη σύγκριση των απαντήσεών τους. Δεύτερον, 

παρουσιάζουμε τις στρατηγικές, δηλαδή τον τρόπο σκέψης του κάθε φοιτητή σε κάθε 

ερώτηση γνώσης περιεχομένου των νοερών υπολογισμών ανάλογα με τη συχνότητα 

εμφάνισής τους, δίνοντας παράλληλα επεξηγήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο. Τρίτον, 

γίνεται παρουσίαση των απαντήσεων των φοιτητών στις ερωτήσεις παιδαγωγικής 

γνώσης περιεχομένου με στόχο να εκτιμήσουμε τις απόψεις τους και σε τέτοιου είδους 
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θέματα γνώσης, κάνοντας παράλληλα σύγκριση των τριών διαφορετικών απόψεων. Η 

εξέταση των τριών αυτών στοιχείων σε κάθε πεδίο θα μας δώσει τη δυνατότητα 

εξαγωγής γενικών συμπερασμάτων για την απόδοση και τη συμπεριφορά του κάθε 

φοιτητή ξεχωριστά στο υπό εξέταση περιεχόμενο. 

     Προτού γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να αναφέρουμε 

πως η επιτυχία των φοιτητών στο κάθε πεδίο δίνεται σε μορφή πίνακα. Οι 

επιτυχημένες απαντήσεις τους σημειώνονται με τον αριθμό 1, οι αποτυχημένες – λάθη 

με το 0 και οι μη απαντήσεις τους με παύλα ( - ). Επίσης, αναφέρουμε ότι με Φ1 

απεικονίζονται οι απαντήσεις της τεταρτοετούς φοιτήτριας με δυσλεξία, με Φ2 του 

τεταρτοετούς φοιτητή με δυσαριθμησία και με Φ3 του τριτοετούς φοιτητή με 

δυσλεξία. 

     Όσον αφορά τα λάθη των φοιτητών, αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) λάθη 

ως προς τη μέτρηση ή την εφαρμογή στρατηγικών, κανόνων και πράξεων και β) λάθη ως 

προς τον τρόπο υπολογισμού: υπολογισμός ακριβής ή κατ’ εκτίμηση. Ο λόγος που έγινε 

αυτός ο διαχωρισμός είναι ότι, παρ’ όλο που ζητήθηκε από τους φοιτητές να δώσουν 

μόνο ακριβείς απαντήσεις, σε κάποια παραδείγματα μας έδωσαν απαντήσεις κατά 

προσέγγιση, γεγονός το οποίο πρέπει να αναφέρουμε. 

 

1. Πράξεις με φυσικούς αριθμούς 

Προσθέσεις 

Επιτυχία 

 23 + 15  24 + 25   38 + 25  58 + 34  79 + 26 147 + 58   Σύνολο 

Φ1      1       1       0       1       1        1        5 

Φ2      1       1       1       1       1        1        6 

Φ3      1       1       1       1       1          1        6 

 

Πίνακας 1.1: Επιτυχίες στην πρόσθεση φυσικών αριθμών 

     Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.1, δε σημειώθηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 

τριών φοιτητών στην πράξη της πρόσθεσης φυσικών αριθμών. Οι φοιτητές Φ2 και Φ3 

απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, ενώ η φοιτήτρια Φ1 σε 5 από τις 6 

ερωτήσεις. 

Λάθη 

     Με βάση τον πίνακα, παρατηρούμε πως ο φοιτητής του 4
ου 

έτους (Φ2) και ο 

φοιτητής του 3
ου

 έτους (Φ3) δε σημείωσαν καμία αποτυχημένη απάντηση. Αντιθέτως, η 

τεταρτοετής φοιτήτρια (Φ1) σημείωσε 1 λάθος απάντηση στις 6. Δεδομένου ότι στην 

ερώτηση 38 + 25 έδωσε την απάντηση «35 και 25…. 55 και 3…58» με τη στρατηγική 

της αντιστάθμισης, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το λάθος της έγινε στην πρόσθεση 
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35 + 25, όπου αντί να βρει το αποτέλεσμα 60, βρήκε 55. Το λάθος της, δηλαδή, ήταν 

ένα λάθος μέτρησης στη συγκεκριμένη πρόσθεση. 

Στρατηγικές  

     Εξετάζοντας τις στρατηγικές των φοιτητών στη πρόσθεση φυσικών αριθμών, 

παρατηρούμε ότι η φοιτήτρια Φ1 χρησιμοποίησε 3 διαφορετικές στρατηγικές. Πρώτη 

σε συχνότητα αναφέρουμε την ολιστική στρατηγική ή στρατηγική της αντιστάθμισης, η 

οποία εφαρμόστηκε από τη φοιτήτρια 4 φορές στις εξής ερωτήσεις: 24 + 25, 38 + 25, 

79 + 26 και 147 + 58 (Ενδεικτική απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση 24 + 25: «25 

και 25…50, 50 μείον 1… 49»). Οι άλλες 2 στρατηγικές εφαρμόστηκαν από 1 φορά η 

κάθε μία. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση 23 + 15 εφαρμόστηκε η στρατηγική της 

συσσώρευσης («Κάνω…. 20 και 15….35….. και 3…..38»), ενώ στην ερώτηση 58 + 34 

εφαρμόστηκε η μικτή στρατηγική διαχωρισμού και συσσώρευσης, όπου η φοιτήτρια, 

αφού πρόσθεσε τις δεκάδες με τις δεκάδες (50 και 30), διατήρησε σταθερό τον πρώτο 

όρο (50), προσθέτοντας σταδιακά τις μονάδες του 1
ου

 και 2
ου

 όρου (8 και 4): «50 και 

30 ….80 και 4… 84….και 8 …. 92».  

     Ο φοιτητής Φ2 εργάστηκε σε όλες τις ερωτήσεις (23 + 15, 24 + 25, 38 + 25,          

58 + 34, 79 + 26 και 147 + 58) μονάχα με τη στρατηγική του διαχωρισμού. Ενδεικτική 

απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 38 + 25: «Έκανα … 30 και 20… 50, 8 και 5…13, 50 

και 13…63». 

     Τέλος, ο φοιτητής Φ3 εργάστηκε με 4 διαφορετικές στρατηγικές. Οι δύο  

στρατηγικές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν με συχνότητα 2, ήταν η στρατηγική της 

συσσώρευσης και η μικτή στρατηγική. Η πρώτη εφαρμόστηκε στις ερωτήσεις 23 + 15 

και 38 + 25 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 23 + 15: «23 και 10….33, 

33 και 5…..38»), ενώ η δεύτερη εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους στις 

ερωτήσεις 79 + 26 και 147 + 58. Στην ερώτηση 79 + 26 χρησιμοποίησε τη στρατηγική 

της αντιστάθμισης και της συσσώρευσης, όπου, αφού μετέτρεψε το 79 σε 80, κράτησε 

σταθερό τον πρώτο όρο και πρόσθεσε τα υπόλοιπα (25) του δεύτερου όρου. Δηλαδή 

είπε: «Κάνω το 79….80, 80 και 20….100 και μετά βάζω και το 5…105». Στην ερώτηση 

147 + 58 ο φοιτητής σκέφτηκε: «Αφήνω τα 100 στην άκρη… Κάνω το 47….50 και το 

άλλο 55 για τα 3 που πήρα για το 47… Άρα, 100 και 55….155 και 50….205». Εδώ, 

εφάρμοσε τη στρατηγική της διάσπασης ενός αριθμού (διέσπασε το 147 σε 100 και 47) 

και έπειτα της εξισορρόπησης (πρόσθεσε 3 μονάδες στο 47 για να γίνει 50 και 

αφαίρεσε 3 μονάδες απ’ το 58 για να γίνει 55). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν από το 

φοιτητή Φ3 η στρατηγική της αντιστάθμισης στην ερώτηση 24 + 25 («25 και 25…..50 

μείον 1….49») και η στρατηγική του διαχωρισμού στην ερώτηση 58 + 34 («Λοιπόν…. 

50 και 30…80 ……. το κρατάμε στην άκρη…. και μετά 4 και 4….8 και 4…..12…..Άρα, 

80 και 12….92»). 
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Αφαίρεση 

Επιτυχία 

  26 - 13   43 - 27    49 - 25   63 - 25    71 - 59  105 - 26   Σύνολο 

Φ1      1        1       1        1        0        1        5 

Φ2      1        0       1        1        1        1        5 

Φ3      1        1       0        1        0          0        3 

 

Πίνακας 1.2: Επιτυχίες στην αφαίρεση φυσικών αριθμών 

     Στην αφαίρεση φυσικών αριθμών η φοιτήτρια Φ1 και ο φοιτητής Φ2 πέτυχαν στις 5 

από τις 6 ερωτήσεις. Αντιθέτως, ο φοιτητής Φ3 απάντησε σωστά ακριβώς στις μισές 

ερωτήσεις, δηλαδή στις 3 από τις 6. 

Λάθη 

     Στην πράξη της αφαίρεσης η φοιτήτρια Φ1 έδωσε 1 αποτυχημένη απάντηση. Στην 

ερώτηση 71 – 59 σκέφτηκε ως εξής: «70 μείον 60… 10…θα αφαιρέσω το 1 που έδωσα 

στο 59 και θα πάει 9 και θα το προσθέσω μετά για το 71 και θα είναι 10 ….δεν είναι 

σωστή, αλλά έτσι μου βγαίνει». Ενώ προσπάθησε με τη στρατηγική της αντιστάθμισης 

να δημιουργήσει δύο ευκολότερους όρους στην πράξη αυτή (από 71 και 59 τους 

μετέτρεψε σε 70 και 60), δε σκέφτηκε το αρνητικό πρόσημο της πράξης με 

αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε λάθος αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην 

αφαίρεση, για να πραγματοποιήσει σωστά την αντιστάθμιση στους δύο αριθμούς και 

να βρει το σωστό αποτέλεσμα, έπρεπε να προσθέσει ή να αφαιρέσει και στους δύο 

αριθμούς τον ίδιο αριθμό (π.χ. 71 – 59 = 70 – 58 = 12 ή 71 – 59 = 72 – 60 = 12). Το 

λάθος της φοιτήτριας ήταν λάθος ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής της 

αντιστάθμισης. 

     Η λανθασμένη απάντηση του φοιτητή Φ2 αφορά την ερώτηση 43 – 27, όπου μας 

έδωσε την εξής αιτιολόγηση: «15, γιατί αφαιρούμε τη δεκάδα και μετά απ’ ότι έχει 

μείνει αφαιρούμε τη μονάδα…40 μείον 20….20 και μετά 23 μείον 7…’Αρα, 15». 

Πρωτοφανές είναι το λάθος του φοιτητή στη μέτρηση κατά την αφαίρεση 23 – 7 κατά 

τη χρήση της μικτής στρατηγικής διαχωρισμού και συσσώρευσης (Λάθος στη 

μέτρηση). 

     Ο φοιτητής του τρίτου έτους (Φ3) έδωσε λανθασμένες απαντήσεις σε 3 από τις 6 

ερωτήσεις της αφαίρεσης. Στην ερώτηση 49 – 25 σκέφτηκε ως εξής: «49, δηλαδή 50 

μείον 25 ……25 και 1 που πρόσθεσα στο 49…26». Ενώ στην πράξη αυτή εργάστηκε 

πολύ σωστά με τη στρατηγική της αντιστάθμισης για διευκολυνθεί στον υπολογισμό, 

πραγματοποίησε στην τελευταία φάση της στρατηγικής λάθος πράξη με συνέπεια να 

οδηγηθεί σε λάθος αποτέλεσμα. Αντί να αφαιρέσει από το 25 τη μονάδα που στην 

αρχή του υπολογισμού πρόσθεσε στο 49, πρόσθεσε μια μονάδα στο 25 και έτσι βρήκε 

αποτέλεσμα 26 και όχι 24 (Λάθος ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής της 

αντιστάθμισης).  
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     Ακόμη, στην ερώτηση 71 – 59 μέσω της απάντησης «Λέμε ότι έχουμε 60 αντί 59 και 

70 αντί 71…Άρα, 70 μείον 60….10», που έδωσε ο φοιτητής, καταλαβαίνουμε το λάθος 

του σχετικά με το πρόσημο της πράξης, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της 

φοιτήτριας Φ1. Λόγω του αρνητικού προσήμου της αφαίρεσης, ο φοιτητής έπρεπε είτε 

να προσθέσει είτε να αφαιρέσει τον ίδιο αριθμό (1) και στους δυο όρους προκειμένου 

να πετύχει η στρατηγική της εξισορρόπησης, την οποία χρησιμοποίησε. Αντί γι’ αυτό, 

προσθαφαίρεσε στους δύο όρους τη μονάδα, χωρίς να λάβει υπόψη του το αρνητικό 

πρόσημο, και έτσι βρήκε το λάθος αποτέλεσμα 10 (Λάθος ως προς την εφαρμογή της 

στρατηγικής της εξισορρόπησης). Η τρίτη λανθασμένη απάντηση δόθηκε στην 

ερώτηση 105 – 26 με την αιτιολόγηση: «105 μείον 25 βγαίνει 75 και μείον 1…74», 

όπου, σύμφωνα με τη στρατηγική που ακολούθησε, ο φοιτητής διέσπασε το δεύτερο 

όρο (26) σε 25 και 1 και όχι σε δεκάδες και μονάδες. Πραγματοποιώντας την 

αφαίρεση 105 – 25, βρήκε το λάθος αποτέλεσμα 75 και όχι το σωστό αποτέλεσμα 80 

(Λάθος στη μέτρηση). 

Στρατηγικές 

      Όσον αφορά τις στρατηγικές που εφαρμόστηκαν στις αφαιρέσεις των φυσικών 

αριθμών, η στρατηγική, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τη φοιτήτρια Φ1 με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα (4), ήταν η στρατηγική της αντιστάθμισης, η οποία 

εφαρμόστηκε στις ερωτήσεις 49 – 25, 63 – 25, 71 – 59 και 105 – 26 (Ενδεικτική 

απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση 49 – 25: «50 μείον 25…. 25, 25 μείον 1 …. 24»). 

Στις υπόλοιπες 2 ερωτήσεις (26 – 13 και 43 – 27) η φοιτήτρια χρησιμοποίησε τη 

στρατηγική της συσσώρευσης (Ενδεικτική απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση          

43 – 27: «43 μείον 20…. 23… βγάζω τα 3 απ’ το 23…και μου μένουν 20… βγάζω και τα 

4…μου μένουν τα 16»). 

     Συνεχίζοντας, ο φοιτητής Φ2 χρησιμοποίησε με μεγαλύτερη συχνότητα (2 φορές) 

δύο στρατηγικές: τη στρατηγική του διαχωρισμού και τη μικτή στρατηγική 

διαχωρισμού και συσσώρευσης. Η πρώτη στρατηγική εφαρμόστηκε από το φοιτητή 

στις ερωτήσεις 49 – 25 και 71 – 59 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση      

49 – 25: «24, γιατί…40 μείον 20….20, 9 μείον 5…4. Άρα, 24»), ενώ η δεύτερη 

στρατηγική στις ερωτήσεις 43 – 27 και 63 – 25 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην 

ερώτηση 63 – 25: «60 μείον 20 θα πάει 40……μείον 5 …35…..35 και 3 ….. 38»). 

Ακόμη, ο φοιτητής εργάστηκε με  τη στρατηγική της συσσώρευσης στην ερώτηση   

105 – 26: «79, αφαίρεσα το 20 απ’ το 105 και μετά το 6 απ’ το 85 που είχα βρει και 

βρίσκω 79», αλλά και με τη στρατηγική των διπλών αριθμών, καθώς έδωσε στην 

αφαίρεση 26 – 13 την απάντηση: «13, γιατί είναι το μισό του 26». 

     Σχετικά με τις στρατηγικές, με τις οποίες εργάστηκε ο φοιτητής Φ3 στην πράξη της 

αφαίρεσης, αξίζει να αναφέρουμε την ποικιλία των στρατηγικών που 

χρησιμοποιήθηκαν από πλευράς του. Αρχικά, με συχνότητα 2 εφάρμοσε τη μικτή 

στρατηγική διαχωρισμού και συσσώρευσης στις ερωτήσεις 43 – 27 και 63 – 25 

(Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 63 – 25: «60 μείον 20…40 και μετά απ’ 

το 43 πρέπει να αφαιρέσω 5…. Άρα, θα γίνει 38»). Επιπλέον, εργάστηκε με άλλες 4 
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στρατηγικές, τις οποίες και χρησιμοποίησε από 1 φορά την καθεμία. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποίησε, αν και λανθασμένα, τη στρατηγική της αντιστάθμισης στην ερώτηση 

49 – 25 («49….  δηλαδή 50 μείον 25….. 25 και 1 που πρόσθεσα στο 49…..26»), καθώς 

επίσης και τη στρατηγική της εξισορρόπησης στην ερώτηση 71 – 59 («Λέμε ότι έχουμε 

60 αντί 59 και 70 αντί 71….. Άρα, 70 μείον 60…. 10»).  

     Ακόμη, θα πρέπει να αναφέρουμε την ιδιαίτερη στρατηγική που εφάρμοσε ο 

φοιτητής του 3
ου

 έτους στην αφαίρεση 105 – 26: «105 μείον 25 βγαίνει 75 και μείον 

1….. 74». Ενώ εργάστηκε με τη λογική της συσσώρευσης κρατώντας σταθερό τον 

πρώτο όρο (105), αντί να διαχωρίσει τις δεκάδες και τις μονάδες του δεύτερου όρου 

και να τις αφαιρέσει σταδιακά, διαχώρισε το δεύτερο όρο (26) σε 25 και 1 

προκειμένου να πραγματοποιήσει την πράξη. Μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε 

πως ο φοιτητής διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση σημείων αναφοράς, όπως 

για παράδειγμα ο αριθμός 25, με στόχο να πραγματοποιήσει σωστά μια πράξη. Τέλος, 

στην ερώτηση 26 – 13 ο φοιτητής Φ3 έδωσε την εξής απάντηση: «13, απλώς το είδα 

και μου ήρθε». Στη συγκεκριμένη ερώτηση μπορούμε να σημειώσουμε πως είναι πολύ 

πιθανό να μην μπόρεσε ο φοιτητής να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισε 

νοερά την πράξη με αποτέλεσμα να το ερμηνεύσει τοιουτοτρόπως. Εμείς θα το 

κατατάξουμε στις ανακλητικές στρατηγικές, λόγω της δοσμένης του απάντησης, αλλά 

θα με μια επιφύλαξη, καθώς δεν εξηγεί περαιτέρω το σκεπτικό του. 

     Περνώντας από τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθμών 

στην πράξη του πολλαπλασιασμού, χωρίζουμε τον πολλαπλασιασμό σε δύο 

κατηγορίες: στην προπαίδεια και στον πολλαπλασιασμό πολυψήφιων αριθμών. 

Προπαίδεια 

Επιτυχία 

   6 x 6   6 x 7   5 x 9   4 x 9   8 x 3   7 x 7   5 x 7         Σύνολο 

Φ1      1      1      1      1      1      1      1              7 

Φ2      1      1      1      1      0      1      1              6 

Φ3      1      0      1      1      1      1      0              5 

   3 x 8   7 x 8   8 x 9   6 x 9   9 x 9    9 x 8          Σύνολο 

Φ1      1      1      1      1      1      1               6 

Φ2      0      -      1      1      1      1               4 

Φ3      1      0      1      0      1      1               4 

          Τελικό Σύνολο 

Φ1                    13 

Φ2                    10 

Φ3                     9 

 

Πίνακας 1.3: Επιτυχίες στην προπαίδεια φυσικών αριθμών 

     Σύμφωνα με τον πίνακα 1.3, παρατηρούμε πως ο φοιτητής με τη μεγαλύτερη 

επιτυχία στην προπαίδεια ήταν η φοιτήτρια Φ1, η οποία πέτυχε και στις 13 ερωτήσεις. 
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Από την άλλη πλευρά, ο φοιτητής Φ2 απάντησε με επιτυχία στα 10 από τα 13 

γινόμενα της προπαίδειας, ενώ ο φοιτητής Φ3 στα 9 από τα 13. 

Λάθη 

     Στα γινόμενα της προπαίδειας, ενώ παρατηρούμε την απόλυτη επιτυχία από τη 

φοιτήτρια Φ1, αντιλαμβανόμαστε τις 2 λανθασμένες απαντήσεις από το φοιτητή Φ2. 

Στις ερωτήσεις 8 x 3 και 3 x 8, ενώ πρόκειται για το ίδιο γινόμενο, αλλά με 

αντίστροφη σειρά, μας έδωσε δύο διαφορετικές και λανθασμένες απαντήσεις: 

Απάντηση στην ερώτηση 8 x 3: «8 και 8 και 8 ίσον με 16 και 8…δηλαδή 26» και 

απάντηση στην ερώτηση: 3 x 8 «8 και 8 και 8…8 και 8…16 και 8…23 νομίζω». Και 

στα δύο παραδείγματα ο φοιτητής χρησιμοποίησε τη στρατηγική της 

επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης, αλλά υπολόγισε λάθος κατά τη μέτρηση στην 

πρόσθεση 16 + 8, με αποτέλεσμα να μη φτάσει στη σωστή απάντηση (Λάθος στη 

μέτρηση). 

     Όσον αφορά τώρα τα λάθη που παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις του φοιτητή Φ3, 

στην ερώτηση 6 x 7 της προπαίδειας ο ίδιος σκέφτηκε ως εξής: «36 και 7….43, 

πρόσθεσα ένα – ένα μέχρι να φτάσω στο 43». Αφού δηλαδή ανακάλεσε το γνωστό 

γεγονός 6 x 6 = 36, μέτρησε άλλες 7 φορές για να φτάσει στο αποτέλεσμα, μετρώντας 

όμως μία μονάδα παραπάνω και βρίσκοντας τελικά το λάθος αποτέλεσμα 43 (Λάθος 

στη μέτρηση). Στην ερώτηση 5 x 7 με τη μέθοδο της απαγγελίας εργάστηκε ο 

φοιτητής, για να υπολογίσει το γινόμενο, καθώς δεν μπόρεσε να το ανακαλέσει άμεσα. 

Στο μέτρημα, όμως, μπερδεύτηκε με αποτέλεσμα να βρει αποτέλεσμα 40 και όχι 35: 

«40, είπα με τη σειρά την προπαίδεια από μέσα μου» (Λάθος στη  μέτρηση). Το 

γινόμενο 7 x 8 υπολόγισε με την κατασκευή γινομένου ο φοιτητής, ανακαλώντας το 

γνωστό γινόμενο 7 x 7 = 49, το οποίο είχε υπολογίσει λίγο πιο πριν. Στη συνέχεια, 

πρόσθεσε άλλες 8 μονάδες, αντί 7 που ήταν το σωστό, για να φτάσει στο αποτέλεσμα, 

κάνοντας όμως κι άλλο λάθος στη μέτρηση και βρίσκοντας τελικά 58 αντί για 57:     

«7 επί 7…49…Το ‘παμε πριν….. Άρα, βάζουμε κι άλλα 8….58» (Λάθος ως προς την 

εφαρμογή της στρατηγικής κατασκευής γινομένου και λάθος στη μέτρηση). Στο 

τελευταίο γινόμενο της προπαίδειας που απάντησε λάθος ο φοιτητής ήταν η ερώτηση 

6 x 9, όπου με ρυθμική αρίθμηση προσπάθησε να φτάσει στο επιδιωκόμενο γινόμενο, 

κάνοντας όμως λάθος στην αρίθμηση και βρίσκοντας τελικά το λάθος γινόμενο 7 x 9: 

«63, γιατί….9…18…..27….36…..45…54 ….63» (Λάθος στη μέτρηση). 

Μη απαντήσεις 

     Ο φοιτητής με δυσαριθμησία στο γινόμενο 7 x 8 δεν κατάφερε να μας δώσει 

κάποια απάντηση με αποτέλεσμα να μείνει κενή η απάντησή του. Χαρακτηριστικά μας 

είπε: «Αυτό είναι λίγο δύσκολο… Δε θυμάμαι και κανένα προηγούμενο γινόμενο… Ας το 

αφήσουμε». 
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Στρατηγικές 

     Όσον αφορά τις στρατηγικές στο χώρο της προπαίδειας, αξίζει να αναφέρουμε 

πρωτίστως τη στρατηγική με τη μεγαλύτερη συχνότητα (7), δηλαδή την κατασκευή 

γινομένου, η οποία εφαρμόστηκε από την πλευρά της φοιτήτριας Φ1. Στη 

συγκεκριμένη στρατηγική, η φοιτήτρια Φ1, όπως και οι άλλοι δύο φοιτητές, υπολόγισε 

τα γινόμενα που της δόθηκαν με τη χρήση γνωστών γινομένων, τα οποία ανακάλεσε 

από τη μνήμη της. Επειδή η στρατηγική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς 

τρόπους, κατατάξαμε τους τρόπους υπολογισμού των φοιτητών με βάση τις 

καταγραφές στρατηγικών διαφόρων ερευνητών, όπως των Ter Heege, H., (1985), 

French (2005), κ.α. (Λεμονίδης, 2013). Έτσι λοιπόν, η φοιτήτρια Φ1 χρησιμοποίησε 

τον πολλαπλασιασμό με το 10 στις ερωτήσεις 8 x 9, 6 x 9 και 9 x 8 (Ενδεικτική 

απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση 9 x 8: «80 μείον 8….Άρα, 72»), την επιμεριστική 

ιδιότητα στις ερωτήσεις 7 x 7 και 7 x 8 (Ενδεικτική απάντηση φοιτήτριας στην 

ερώτηση 7 x 8: «5 επί 8… 40 και 2 επί 8….16. Άρα, 56») και τον πολλαπλασιασμό με το 

5 στις ερωτήσεις 6 x 7 και 4 x 9 (Ενδεικτική απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση        

6 x 7: «5 επί 7…. 35 και 7… 42»). 

     Πέρα όμως απ’ την κατασκευή γινομένου, η φοιτήτρια χρησιμοποίησε 4 φορές τη 

στρατηγική της άμεσης ανάκλησης στα γινόμενα 6 x 6, 5 x 9, 5 x 7 και 9 x 9 

(Ενδεικτική απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση 6 x 6: «36….αμέσως το θυμάμαι 

αυτό»), αλλά και τη στρατηγική της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης στα γινόμενα 8 x 3 

και 3 x 8 (Ενδεικτική απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση 8 x 3: «Επειδή είναι μικρό 

θα κάνω 8 και 8 και 8….8 και 8…..16….και 8….24»). 

     Εν συνεχεία, στις απαντήσεις που έδωσε ο φοιτητής Φ2 στην προπαίδεια 

παρατηρήθηκαν 4 διαφορετικές στρατηγικές. Πρώτη σε συχνότητα (6) συναντούμε τη 

στρατηγική της κατασκευής γινομένου, κατά την οποία ο φοιτητής υπολόγισε τα 

γινόμενα της προπαίδειας με 3 διαφορετικούς τρόπους. Με συχνότητα 3 

χρησιμοποίησε ο φοιτητής Φ2 τον πολλαπλασιασμό με το 10, όπου με βάση γινόμενα 

του 10 υπολόγισε τα γινόμενα 8 x 9, 6 x 9 και 9 x 9 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή 

στην ερώτηση 8 x 9: «72, γιατί πήγα ανάποδα απ’ το 80 και αφαίρεσα 8 για να το 

βρω»). Mε συχνότητα 2 χρησιμοποίησε την αύξηση ή μείωση κατά μία φορά στα 

γινόμενα 6 x 7 και 9 x 8 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 6 x 7: «42, απ’ 

το 6 επί 6…36, ….36 και 6…42»). Τέλος, με συχνότητα 1 εφάρμοσε ο φοιτητής την 

επιμεριστική ιδιότητα στο γινόμενο 7 x 7: «3 φορές το 7….21 ….και άλλες 3 φορές το 

7…..21…και 7…..42….και 7…..49».   

     Ωστόσο, ο φοιτητής εργάστηκε με 3 ακόμη στρατηγικές: τη στρατηγική της 

πρόσθεσης διπλών, της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης και της άμεσης ανάκλησης. Η 

κάθε στρατηγική εφαρμόστηκε 2 φορές από το φοιτητή. Όσον αφορά την πρόσθεση 

διπλών, αυτή χρησιμοποιήθηκε στις ερωτήσεις 6 x 6 και 4 x 9 (Ενδεικτική απάντηση  

φοιτητή στην ερώτηση 4 x 9: «36, 9 και 9…18, 18 και 18… 36»). Η στρατηγική της 

επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης χρησιμοποιήθηκε, αν και λανθασμένα, στις ερωτήσεις 

8 x 3 και 3 x 8 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 3 x 8: «8 και 8 και 8…..8 
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και 8…..16 και 8….23 νομίζω»). Τέλος, η στρατηγική της άμεσης ανάκλησης 

εφαρμόστηκε σε δύο γινόμενα σχετικά με την προπαίδεια του 5 και συγκεκριμένα στα 

γινόμενα 5 x 9 και 5 x 7 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 5 x 9: «45, το 

θυμόμουν απ’ έξω»). 

     Από την πλευρά τώρα του φοιτητή Φ3, αξίζει να επισημάνουμε πως η στρατηγική 

κατασκευής γινομένου αποτέλεσε τη στρατηγική με τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης 

(4), όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση των δύο προηγούμενων φοιτητών. Πιο 

συγκεκριμένα, ο φοιτητής εφάρμοσε την αύξηση ή μείωση κατά μία φορά στις 3 από 

τις 4 ερωτήσεις: 6 x 7, 4 x 9 και 7 x 8 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση:   

4 x 9 «3 επί 9… 27, 27 και 9…. 36»). Στην ερώτηση 7 x 7, ωστόσο, χρησιμοποίησε για 

την επίλυσή της την επιμεριστική ιδιότητα: «3 επί 7….21, 4 επί 7….28….Άρα, 21 και 

28….49».  

     Επιπροσθέτως, ο φοιτητής με συχνότητα 3 χρησιμοποίησε 2 στρατηγικές, τη 

στρατηγική της άμεσης ανάκλησης και τη στρατηγική της ρυθμικής αρίθμησης. Η 

στρατηγική της άμεσης ανάκλησης χρησιμοποιήθηκε από το φοιτητή στις ερωτήσεις    

6 x 6, 3 x 8 και 9 x 9 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 3 x 8: «24, κατ’ 

ευθείαν μου ήρθε»), ενώ η στρατηγική της ρυθμικής αρίθμησης στις ερωτήσεις 8 x 9,    

6 x 9 και 9 x 8 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση: 8 x 9 «90….. 81…. 

72….72 είναι η απάντηση»). Ακόμη 2 στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από το 

φοιτητή Φ3 είναι η μέθοδος απαγγελίας στις ερωτήσεις 5 x 9 και 5 x 7 (Ενδεικτική 

απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 5 x 9 «2 επί 9…18, 3 επί 9…27, 4 επί 9….36, 5 επί 

9…45») και η στρατηγική της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης μόνο στο παράδειγμα    

8 x 3: «8 και 8…..16 και 8……24». 

Πολλαπλασιασμός πολυψήφιων αριθμών 

Επιτυχία 

   5 x 15    8 x 99  25 x 21  14 x 26  50 x 46 103 x 15   Σύνολο 

Φ1      1       1       0       -       1        0        3 

Φ2      1       1       1       -       1        1        5 

Φ3      1       1       0       0       1        1        4 

 

Πίνακας 1.4: Επιτυχίες στον πολλαπλασιασμό πολυψήφιων αριθμών 

     Στους πολυψήφιους πολλαπλασιασμούς, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.4, 

περισσότερες επιτυχημένες απαντήσεις (5 στις 6) έδωσε ο φοιτητής Φ2, ενώ οι 

φοιτητές Φ1 και Φ3 πέτυχαν σε λιγότερες ερωτήσεις. Ο φοιτητής Φ3 απάντησε σωστά 

στις 4 από τις 6 ερωτήσεις, ενώ η φοιτήτρια Φ1 ακριβώς στις μισές (3 από τις 6). 

Λάθη 

     Η φοιτήτρια Φ1 σημείωσε 2 στις 6 αποτυχημένες απαντήσεις στον πολλαπλασιασμό 

με τους πολυψήφιους αριθμούς. Στην ερώτηση 25 x 21 σκέφτηκε «1 επί 5…5, 1 επί 
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2…2, 2 επί 5…10, 2 επί 2….4…Άρα, 425». Αφού πραγματοποίησε νοερά τον κάθετο 

γραπτό αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού, έδωσε τελική απάντηση 425, ξεχνώντας το 

κρατούμενο από το 2 x 5 = 10 με αποτέλεσμα να βρει λάθος αποτέλεσμα και όχι το 

525 που ήταν και το σωστό (Λάθος ως προς την εφαρμογή της πράξης του 

πολλαπλασιασμού). Στην ερώτηση 103 x 15 η φοιτήτρια εφαρμόζοντας μικτή 

στρατηγική (διάσπασης ενός αριθμού με βάση τη θεσιακή αξία και του κάθετου 

γραπτού αλγορίθμου) έδωσε την απάντηση «103 επί 10 θα γίνει 1.030…..1030 επί 

5…..5 φορές το 0…0, 3 επί 5….15, γράφουμε το 5 και κρατάμε 1, 1 επί 5….5. Άρα, 

5.150». Παρατηρώντας την απάντησή της, καταλαβαίνουμε ότι η φοιτήτρια 

πραγματοποίησε λανθασμένα τη στρατηγική της διάσπασης. Αφού έσπασε το δεύτερο 

όρο (15) σε 10 και 5, πραγματοποίησε τον πολλαπλασιασμό 103 x 10, αλλά όχι και τον 

πολλαπλασιασμό 103 x 5. Αντ’ αυτού, μπερδεύτηκε και υπολόγισε το αποτέλεσμα του 

πρώτου πολλαπλασιασμού (1.030) με το 5 μέσω της νοερής χρήσης του κάθετου 

γραπτού αλγορίθμου (Λάθος ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής της διάσπασης 

ενός αριθμού με βάση τη θεσιακή αξία).  

     Στους πολυψήφιους πολλαπλασιασμούς λάθη παρατηρήθηκαν και στις ερωτήσεις  

25 x 21 και 14 x 26 από το φοιτητή Φ3. Στον πολλαπλασιασμό 25 x 21 ο φοιτητής 

υπολόγισε ως εξής: «Θα το δούμε σιγά σιγά…20 επί 20….400, 1 επί 5…5, 5 επί 

20….100…Άρα, έχουμε 400 και 5 και 100……505». Όπως φαίνεται από την απάντησή 

του, ο φοιτητής, αφού διέσπασε τους δυο όρους σε δεκάδες και μονάδες, ξέχασε στον 

πολλαπλασιασμό 25 x 21 να υπολογίσει το γινόμενο 20 x 1 και έτσι βρήκε 

αποτέλεσμα 505 και όχι το σωστό, δηλαδή το 525 (Λάθος ως προς την εφαρμογή της 

πράξης του πολλαπλασιασμού). Τέλος, στο γινόμενο 14 x 26 ο φοιτητής έκανε 

ακριβώς το ίδιο λάθος με την προηγούμενη ερώτηση: «Αυτό θα το κάνουμε 15 x 25 για 

να βγει πιο εύκολα…. 10 φορές το 20….200, 10 φορές το 5….50, δηλαδή 250 και μας 

μένει το 5 επί 5…..25…. Άρα, 275». Αφού στρογγυλοποίησε τους δύο όρους σε 15 και 

25 και τους έσπασε σε δεκάδες και μονάδες, πραγματοποίησε τους 

πολλαπλασιασμούς, ξεχνώντας πάλι ένα γινόμενο (5 x 20) και βρίσκοντας τελικά 

αποτέλεσμα 275 αντί για 364 (Λάθος ως προς την εφαρμογή της πράξης του 

πολλαπλασιασμού). 

Μη απαντήσεις 

     Μη απαντήσεις σημειώθηκαν από την πλευρά της φοιτήτριας Φ1 και του φοιτητή 

Φ2 του 4
ου

 έτους. Στον πολλαπλασιασμό πολυψήφιων αριθμών υπήρξε μία πράξη που 

δυσκόλεψε πολύ τη φοιτήτρια με αποτέλεσμα να μη δώσει καμία απάντηση. Όπως 

υπολόγισε σχεδόν όλες τις ερωτήσεις του πολλαπλασιασμού πολυψήφιων αριθμών με 

τη νοερή χρήση του κάθετου αλγορίθμου, έτσι προσπάθησε να υπολογίσει και την 

ερώτηση 14 x 26, χωρίς όμως να δώσει τελικά απάντηση: «Λοιπόν, 4 φορές το 6 μας 

κάνει…….6 και 6……..12 και 12…….24, 2 επί 4…….8…….Μπερδεύτηκα…….Δεν ξέρω 

πόσο βγαίνει». 

     Στον πολλαπλασιασμό 14 x 26 μπορούμε να εντοπίσουμε τη μη απάντηση του 

φοιτητή Φ2, όπου μας είπε «Αυτό είναι δύσκολο… Ας πάμε παρακάτω». Σκεπτόμενος 
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για αρκετή ώρα και μην μπορώντας να καταλήξει σε κάποιον υπολογισμό, άφησε το 

γινόμενο αναπάντητο χαρακτηρίζοντάς το ως δύσκολο. 

Στρατηγικές 

     Στις ερωτήσεις πολυψήφιων πολλαπλασιασμών παρατηρήθηκε επίσης πλήθος 

στρατηγικών από την πλευρά των τριών φοιτητών. Ειδικότερα, η φοιτήτρια Φ1 

χρησιμοποίησε για την επίλυση πολυψήφιων πολλαπλασιασμών 2 στρατηγικές. Η 

πρώτη στρατηγική ήταν η νοερή εφαρμογή του κάθετου γραπτού αλγορίθμου της 

πράξης του πολλαπλασιασμού, την οποία εφάρμοσε 5 φορές στις εξής ερωτήσεις:       

5 x 15, 8 x 99, 25 x 21, 14 x 26 και 50 x 46. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η 

απάντηση της φοιτήτριας στην ερώτηση 50 x 46: «5 επί 6… 30, 4 φορές το 5…20 και 3 

το κρατούμενο…23. Άρα, μας κάνει 2.300 μαζί με τα 2 μηδενικά που μας μένουν». Η 

δεύτερη στρατηγική ήταν μια μικτή στρατηγική και συγκεκριμένα ο συνδυασμός της 

διάσπασης ενός αριθμού με βάση τη θεσιακή αξία και του κάθετου γραπτού αλγορίθμου. 

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση 103 x 15 η φοιτήτρια σκέφτηκε «103 επί 10 θα γίνει 

1030…..1030 επί 5…5 φορές το 0…0, 3 επί 5…15, γράφουμε 5 και κρατάμε 1, 1 επί 

5…5. Άρα, 5.150»). Αφού, δηλαδή, διέσπασε το 15 σε 10 και 5, πραγματοποίησε, αν 

και λανθασμένα, νοερά το γραπτό αλγόριθμο προκειμένου να υπολογίσει το γινόμενο 

103 x 5. 

     Ο φοιτητής Φ2 στους πολυψήφιους πολλαπλασιασμούς χρησιμοποίησε 3 

διαφορετικές στρατηγικές. Με συχνότητα 3 συναντούμε τη στρατηγική της διάσπασης 

ενός αριθμού με βάση τη θεσιακή αξία, δηλαδή τη διάσπαση του ενός όρου σε δεκάδες 

και μονάδες, η οποία εφαρμόστηκε στις ερωτήσεις 5 x 15, 50 x 46 και 103 x 15 

(Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 5 x 15: «10 επί 5….50 και 5 επί 

5…..25…Άρα, 50 και 25….75». Οι υπόλοιπες 2 στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν από το 

φοιτητή με την ίδια συχνότητα (1). Την ολιστική στρατηγική ή στρατηγική της 

αντιστάθμισης χρησιμοποίησε ο φοιτητής στην ερώτηση 8 x 99: «Εδώ μπορούμε να 

κάνουμε 100 το 99 και απ’ το 100 μετά να αφαιρέσουμε 8 μονάδες… Δηλαδή να το 

κάνουμε 800 και μετά να το κάνουμε μείον 8 και να πάει 792».  

     Επίσης, στην ερώτηση 25 x 21 εφάρμοσε μια μικτή στρατηγική και συγκεκριμένα 

το συνδυασμό της διάσπασης ενός αριθμού με βάση τη θεσιακή αξία και της 

στρατηγικής του διπλασιασμού για να βρει το αποτέλεσμα στο γινόμενο. Ο φοιτητής 

Φ2 σκέφτηκε ως εξής: «Εδώ θα προσθέταμε 21 φορές το 25 με τον εαυτό 

του…525…γιατί έκανα 25 και 25…50 και 50….100 και 100…200 και 50…250 για να 

γεμίσω τη δεκάδα…. Η δεκάδα ουσιαστικά έχει 250 και άλλα 250…500 και άλλο 1 25 

μας δίνει 525». Εδώ, φαινομενικά ο φοιτητής διέσπασε το 21 σε δεκάδες και μονάδες, 

δηλαδή σε 20 και 1, και ακόμη ειδικότερα έσπασε τις 20 μονάδες σε 10 και 10. Πρώτα 

δηλαδή υπολόγισε το 10 x 25 και βρήκε 250, έπειτα το διπλασίασε για να βρει το 

γινόμενο 20 x 25 = 500 και τέλος υπολόγισε και τις μονάδες (1) με το γινόμενο 1 x 25 

προκειμένου να προσθέσει τους δυο αριθμούς (500 και 25) και να φτάσει τελικά στο 

σωστό αποτέλεσμα 525. 
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     Ο φοιτητής Φ3 στον πολλαπλασιασμό πολυψήφιων αριθμών επέλεξε και εφάρμοσε 

4 διαφορετικές στρατηγικές. Σε 3 από τις 6 ερωτήσεις (5 x 15, 50 x 46 και 103 x 15), ο 

φοιτητής χρησιμοποίησε τη στρατηγική της διάσπασης ενός αριθμού με βάση τη 

θεσιακή αξία (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στη ερώτηση 103 x 15: «100 φορές το 

15…..1500, 3 φορές το 15….45....Άρα, 1.545»). Αφού, δηλαδή, έσπασε το 103 σε 100 

και 3, πολλαπλασίασε ξεχωριστά τους δύο όρους με το 15, έτσι ώστε να βρει το τελικό 

αποτέλεσμα 1.545. Ακόμη, ο φοιτητής χρησιμοποίησε την ολιστική στρατηγική ή 

στρατηγική της αντιστάθμισης στην ερώτηση 8 x 99, δίνοντάς μας την εξής απάντηση: 

«Ως 100 λοιπόν θα το δούμε το 99….800 μείον 8….792». Σε μία μόνο ερώτηση          

(25 x 21) εφάρμοσε ο φοιτητής τη στρατηγική της διάσπασης και των δύο αριθμών με 

βάση τη θεσιακή αξία, αν και μας έδωσε τελικά λανθασμένη απάντηση: «Θα το δούμε 

σιγά – σιγά…20 επί 20…400, 1 επί 5…5, 5 επί 20….100. Άρα, έχουμε 400 και 5 και 

100….505». Για το λάθος του φοιτητή στο παράδειγμα αυτό έγινε λόγος παραπάνω.  

     Τέλος, στο γινόμενο 14 x 26 χρησιμοποιήθηκε μια μικτή στρατηγική από το 

φοιτητή. Με άλλα λόγια, μέσω της στρατηγικής της αντιστάθμισης και της διάσπασης 

και των δύο αριθμών με βάση τη θεσιακή αξία ο φοιτητής μετέτρεψε τους δυο όρους σε 

15 και 25 αντίστοιχα για να κάνει ευκολότερα τον υπολογισμό και έπειτα διέσπασε 

τους δύο όρους σε δεκάδες και μονάδες, δηλαδή σε 10 και 5 και 20 και 5: «Αυτό θα το 

κάνουμε 15 x 25 για να βγει πιο εύκολα…. 10 φορές το 20….200, 10 φορές το 5….50, 

δηλαδή 250 και μας μένει το 5 επί 5…..25…. Άρα, 275». Στο παράδειγμα αυτό, όπως 

προαναφέρθηκε, ο φοιτητής βρήκε λάθος αποτέλεσμα καθώς ξέχασε να υπολογίσει 

ένα από τα γινόμενα (5 x 20). 

Διαίρεση 

Επιτυχία 

  30 : 10    84 : 4   88 : 11   36 : 12   120 : 6   Σύνολο 

Φ1      1        1       1        1       1       5 

Φ2      1        0       1        1       1       4 

Φ3      1        1       1        1       1         5 

 

Πίνακας 1.5: Επιτυχίες στη διαίρεση φυσικών αριθμών 

     Με βάση τον παραπάνω πίνακα, εμφανής είναι η επιτυχία των φοιτητών Φ1 και Φ3 

με δυσλεξία, οι οποίοι έδωσαν σωστές απαντήσεις και στις 5 ερωτήσεις της διαίρεσης. 

Επίσης, φανερή είναι και η επιτυχία που σημείωσε ο φοιτητής Φ2 με δυσαριθμησία, ο 

οποίος απάντησε σωστά στις 4 από τις 5 ερωτήσεις. 

Λάθη 

     Μία μόνο αποτυχημένη απάντηση σημειώθηκε στην πράξη της διαίρεσης από το 

φοιτητή Φ2 και συγκεκριμένα στη διαίρεση 84 : 4 «Το 4 χωράει στο 20….5 φορές….5 

και 5 και 5 και 5….40 και 1 φορά που χωράει το 4 στον εαυτό του….41». Όπως 

φαίνεται από τη δοσμένη απάντηση του φοιτητή, διασπώντας τις δεκάδες του 
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διαιρετέου (80) σε 20 και 20 και 20 και 20, σκέφτηκε πόσες φορές χωράει ο διαιρέτης 

(4) στο 20. Έτσι, αφού βρήκε το 5, σκέφτηκε πως, αφού το 80 έχει 4 20άρια, το 4 στο 

80 θα χωράει 5 και 5 και 5 και 5 φορές. Ενώ δηλαδή το σκεπτικό του ήταν σωστό, αντί 

να προσθέσει 4 φορές το 5 για να βρει το αποτέλεσμα 20, πρόσθεσε στο μυαλό του τις 

φορές (4), δίνοντάς μας το λανθασμένο αποτέλεσμα 40 (Λάθος ως προς την εφαρμογή 

της στρατηγικής της διάσπασης του διαιρετέου).  

Στρατηγικές 

     Η τελευταία πράξη, στην οποία εξετάστηκαν οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες 

στους φυσικούς αριθμούς, ήταν η πράξη της διαίρεσης. Η φοιτήτρια Φ1 

χρησιμοποίησε στις απαντήσεις της τεσσάρων ειδών στρατηγικές. Αυτή που 

χρησιμοποίησε περισσότερες φορές (2) ήταν η στρατηγική της άμεσης ανάκλησης, η 

οποία εφαρμόστηκε στις ερωτήσεις 30 : 10 και 88 : 11 (Ενδεικτική απάντηση 

φοιτήτριας στην ερώτηση 88 : 11: «8, μου ήρθε αυτόματα….. και για επαλήθευση 

έκανα…11 επί 8…..88». Οι υπόλοιπες 3 στρατηγικές εφαρμόστηκαν από τη φοιτήτρια 

από 1 φορά η κάθε μία. Στην ερώτηση 36 : 12 χρησιμοποίησε τη στρατηγική της 

επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης: «3, γιατί σκέφτηκα 12 και 12 και 12», ενώ στην 

ερώτηση 84 : 4 τη διάσπαση ενός αριθμού με βάση τη θεσιακή αξία: «Το 84 είναι 40 

και 40 και 4….Το 4 στο 40 χωράει 10 φορές, άρα 10 και 10…..20…..και 1 φορά χωράει 

το 4 στο 4….Άρα, 21». Μάλιστα, στη διαίρεση 84 : 4, όπως φαίνεται από την απάντησή 

της, η φοιτήτρια διαχώρισε το διαιρέτη (84) σε δεκάδες και μονάδες, χωρίς όμως να 

υπολογίσει κατ’ ευθείαν το 80 : 4 και έπειτα το 4 : 4 ή αντιστρόφως. Αντιθέτως, 

διαχώρισε τις δεκάδες του διαιρέτη (80) σε 40 και 40 προκειμένου να το υπολογίσει 

ευκολότερα. Τέλος, στην ερώτηση 120 : 6 η τεταρτοετής φοιτήτρια προσπάθησε να 

δώσει τη δική της ιδιαίτερη προσωπική εξήγηση και γι’ αυτό σκέφτηκε την πράξη ως 

εξής: «20, γιατί 60 και 60….120, το 6 στο 60 χωράει 10 φορές, άρα 10 και 10 …. 20 

φορές». Όπως γίνεται φανερό, αφού θεωρητικά χώρισε το διαιρετέο σε 60 και 60 και 

ανακάλεσε από τη μνήμη της το γεγονός 60 + 60 = 120, σκέφτηκε πόσες φορές χωράει 

το 6 (διαιρέτης) στο 60. Αφού λοιπόν βρήκε το 10, το διπλασίασε για να φτάσει τα 

120, δηλαδή τις 20 φορές. 

     Από την πλευρά του φοιτητή Φ2, παρατηρούμε 3 διαφορετικές στρατηγικές. Οι 2 

στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν από 2 φορές η κάθε μία, ενώ η τρίτη μόλις 1 φορά. 

Στις δύο πρώτες, αφενός εντοπίζουμε, όπως και στη φοιτήτρια Φ1, τη στρατηγική της 

άμεσης ανάκλησης, η οποία εφαρμόστηκε επίσης στις ερωτήσεις 30 : 10 και 88 : 11 

(Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 30 : 10: «Το 10 στο 30 χωράει 3 φορές») 

και αφετέρου αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες προσωπικές εξηγήσεις, τις οποίες 

προσπάθησε να δώσει ο φοιτητής στις ερωτήσεις 36 : 12 και 120 : 6. Όσον αφορά τις 

τελευταίες, αξίζει να παραθέσουμε τις απαντήσεις που μας έδωσε. Στην ερώτηση       

36 : 12, ο φοιτητής σκέφτηκε: «Νομίζω χωράει 3…Γιατί η δεκάδα στη δεκάδα χωράει 3 

φορές και η μονάδα στη μονάδα πάλι 3 φορές. Δηλαδή, το 10 στο 30 χωράει 3 φορές και 

το 2 στο 6 άλλες 3….οπότε 3». Εδώ, ο φοιτητής χώρισε το διαιρετέο και το διαιρέτη σε 

δεκάδες και μονάδες και στη συνέχεια υπολόγισε σκεπτόμενος πόσες φορές χωρούν οι 

δεκάδες του διαιρέτη στις δεκάδες του διαιρετέου (το 10 στο 30) και πόσες φορές 
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χωρούν οι μονάδες του διαιρέτη στις μονάδες του διαιρετέου (το 2 στο 6). Με την ίδια 

λογική, του διαχωρισμού των δύο όρων, ο φοιτητής εργάστηκε και στην ερώτηση     

120 : 6, όπου χώρισε το διαιρετέο (120) και το διαιρέτη (6) σε επιμέρους κομμάτια 

προκειμένου να δημιουργήσει ευκολότερα την πράξη. Έτσι, διασπώντας το διαιρετέο 

σε 100 και 20 και το διαιρέτη σε 5 και 1, σκέφτηκε: «Θα πάρουμε την πεντάδα για να 

βρούμε πόσες φορές χωράει στα 100….το 5 δηλαδή χωράει στο 100 … 20 φορές…, το 1 

απ’ τα 6 στο 20 χωράει άλλες 20 φορές. Οπότε, το 6 στο 120 χωράει 20 φορές». Η 

τελευταία στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε, αν και λανθασμένα από το φοιτητή, ήταν 

η διάσπαση ενός αριθμού με βάση τη θεσιακή αξία, όπου στην ερώτηση 84 : 4 ο 

φοιτητής εργάστηκε σχεδόν παρόμοια με το σκεπτικό της φοιτήτριας Φ1. Ενώ η 

φοιτήτρια διαχώρισε τις δεκάδες του διαιρέτη (84) σε 40 και 40, ο φοιτητής Φ2 τις 

χώρισε σε 20 και 20 και 20 και 20: «Το 4 χωράει στο 20….. 5 φορές…. 5 και 5 και 5 

και 5….40 και 1 φορά που χωράει το 4 στον εαυτό του….41». 

     Όπως ο φοιτητής Φ2, έτσι και ο φοιτητής Φ3 παρατηρούμε ότι χρησιμοποίησε 3 

διαφορετικές στρατηγικές. Με ίδια συχνότητα (2) χρησιμοποίησε τη στρατηγική της 

άμεσης ανάκλησης στις ερωτήσεις 30 : 10 και 88 : 11 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή 

στην ερώτηση 30 : 10: «3 φορές χωράει το 10 στο 30») και τη στρατηγική της 

επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης στις ερωτήσεις 36 : 12 και 120 : 6 (Ενδεικτική 

απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 36 : 12: «12 και 12….24 και άλλα 12….36….3 φορές 

χωράει το 12 στο 36»). Η τρίτη στρατηγική αφορά τη διάσπαση ενός αριθμού με βάση 

τη θεσιακή αξία, κατά την οποία ο φοιτητής Φ3 στην ερώτηση 84 : 4 εργάστηκε 

ακριβώς με την ίδια διαδικασία με την οποία εργάστηκε και η φοιτήτρια Φ1. Δίχως να 

εργαστεί κατ’  ευθείαν με τις δεκάδες (80) και τις μονάδες (4) του αριθμού, διαχώρισε 

τις δεκάδες του διαιρέτη (80) σε 40 και 40 προκειμένου να υπολογίσει ευκολότερα τη 

διαίρεση: «Βλέπω πόσες φορές χωράει το 4 στο 80….10 φορές χωράει το 4 στο 

40…..δηλαδή…..20 φορές το 4 στο 80…..και 1 φορά χωράει το 4 στο 4….21 φορές». 

Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου 

     Στο πεδίο των φυσικών αριθμών οι τρεις υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εξετάστηκαν και 

σε δύο ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου προκειμένου να αναγνωρίσουμε 

τις παιδαγωγικές τους απόψεις σχετικά με τους νοερούς υπολογισμούς. Στην πρώτη 

ερώτηση (βλέπε παράρτημα) και συγκεκριμένα στο α΄ σκέλος της ερώτησης 

(«Πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες στη διδασκαλία της προπαίδειας των 

αριθμών 7 και 8 ή όχι;»), οι δύο φοιτητές του τέταρτου έτους (Φ1 και Φ2) είπαν πως 

δε θα δυσκολευτούν να διδάξουν την προπαίδεια του 7 και του 8. Μάλιστα, η 

φοιτήτρια με τη δυσλεξία είπε χαρακτηριστικά: «Δε θα δυσκολευτώ καθόλου, γιατί θα 

την έχω κάνει, θα την έχω δει, θα την έχω πρόσφατη και θα έχω μπροστά μου το χαρτί 

που θα λέει τα αποτελέσματα». Ο φοιτητής με τη δυσαριθμησία από την άλλη πλευρά, 

μας είπε πως δε θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, χωρίς να δώσει κάποια 

ειδικότερη εξήγηση. Αντίθετα, ο τριτοετής φοιτητής με τη δυσλεξία απάντησε με 

απόλυτη ειλικρίνεια πως «Είναι δύσκολη η προπαίδεια του 7 και του 8…Πιστεύω πως 

σίγουρα θα αντιμετωπίσω δυσκολίες».  
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     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των φοιτητών στο β΄ σκέλος 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επέλεγαν να διδάξουν την προπαίδεια των 

αριθμών 7 και 8, ώστε να την μάθουν ευκολότερα οι μαθητές. Και οι τρεις επέλεξαν 

δικούς τους και διαφορετικούς τρόπους για τη διδασκαλία της προπαίδειας. Αξίζει να 

παραθέσουμε τις απαντήσεις που μας έδωσαν: 

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Εγώ, αυτό που κάνω είναι η τεχνική της πρόσθεσης ή της 

αφαίρεσης. Αν τα παιδιά δε μπορούσαν να κάνουν άμεση ανάκληση, διότι υπάρχουν 

άνθρωποι που μπορούν και τη μαθαίνουν και τη λένε αυτόματα, θα τους μάθαινα αυτόν 

τον τρόπο που κάνω εγώ…..δηλαδή…..να προσθέτω και να αφαιρώ. Ας πούμε 5 επί 8 

…..40, και 8… 48 για να βγάλω το 6 φορές το 8. Το ίδιο και για το 6 φορές το 7… Ή ας 

πούμε, αν είχα το 9 επί 7, θα έλεγα 10 φορές το 7….70, …. μείον 7…..63». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Δε θα προσπαθούσα να τους περάσω τον αλγόριθμο της 

προπαίδειας, δηλαδή την απομνημόνευση…. Θα τους έδειχνα απ’ το τελευταίο γεγονός 

να προσθέτουν το επόμενο ψηφίο…. Δηλαδή 7 και 7 και 7 ή 8 και 8 και 8, ..8 και 8….16 

και 8…..κ.α.». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Την προπαίδεια του 8 θα τους τη δίδασκα σαν του 4, αλλά σε 

κάθε αποτέλεσμα να βάζουν ένα ακόμα επί 2….Να κάνουν διπλό πολλαπλασιασμό μέχρι 

να τους μείνει στη μνήμη για να κάνουν ανάκληση….. Το 7 είναι ακόμα πιο δύσκολη 

προπαίδεια, γιατί δε μπορείς να το βγάλεις απ’ άλλους αριθμούς… Πρέπει να κάνεις 

συνδυασμούς… Θα σταθώ σίγουρα στο 1 επί 7….7 που είναι εύκολο, στο διπλάσιό του 

που είναι 14, μετά θα πάμε στο 5 επί 7 απ’ την προπαίδεια του 5 για να το μάθουμε και 

με το 10 που είναι εύκολο… Μετά, όλα τα υπόλοιπα θα ξεκινήσω να τα χτίζω… Δηλαδή, 

θα τους λέω να κάνουν 7 και 7 και 7 και 7 και πάει λέγοντας… Θα ‘χουν δηλαδή σαν 

βάση το 1, το 2, το 5 και το 10 και τα υπόλοιπα θα τα χτίζουν…. Έτσι θα το έκανα εγώ 

μέχρι να τους μείνουν στη μνήμη…». 

     Συγκρίνοντας τις τρεις απαντήσεις, καταλαβαίνουμε πως και οι τρεις φοιτητές θα 

χρησιμοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό την πράξη της πρόσθεσης. Η μεν φοιτήτρια του 4
ου

 

έτους (Φ1) θα τους έδειχνε πως να προσθέτουν ή να αφαιρούν το 7 ή το 8 με βάση 

γνωστά γινόμενα. Ο δε φοιτητής του τέταρτου έτους (Φ2) θα τους παρωθούσε να 

χρησιμοποιήσουν την επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, έως ότου φτάσουν στο επιθυμητό 

γινόμενο. Τέλος, ο φοιτητής του 3
ου

 έτους (Φ3), ενώ την προπαίδεια του 8 θα τους την 

έδειχνε με βάση την προπαίδεια του 4 και τον διπλασιασμό, στην προπαίδεια του 7 θα 

χρησιμοποιούσε γνωστά γινόμενα (του 1, 2, 5 και 10) και έπειτα πρόσθεση του 

αριθμού 7 για να χτίσουν οι μαθητές το γινόμενο που τους ζητείται κάθε φορά. 

     Σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση, οι τρεις φοιτητές έδωσαν την ίδια απάντηση στο 

ερώτημα: «Πιστεύεις ότι η διαίρεση μεταξύ δύο ακεραίων δυσκολεύει τους μαθητές 

περισσότερο απ’ τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού;». 

Και οι τρεις θεωρούν τη διαίρεση πιο δύσκολη πράξη απ’ τις πράξεις της πρόσθεσης, 

της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού. Ειδικότερα, ανέφεραν τη χρήση του 

γραπτού αλγορίθμου ως την πιο πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία για τους μαθητές 
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(φοιτητές Φ1 και Φ2). Ο φοιτητής Φ3, μάλιστα, επεσήμανε πως η διαίρεση ήταν και 

είναι η πιο δύσκολη πράξη γι’ αυτόν. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις των φοιτητών στο 

παραπάνω ερώτημα ήταν οι εξής:  

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Ναι, η διαίρεση είναι πιο δύσκολη σε σχέση με την 

πρόσθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό. Ειδικά αν το πάρουμε με βάση τον 

αλγόριθμο της διαίρεσης». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Ναι, γενικά πιστεύω πως η διαίρεση είναι λίγο πιο δύσκολη 

απ’ τις άλλες πράξεις…Ειδικά αν προσπαθήσουμε να τους μάθουμε το γραπτό αλγόριθμο 

θα δυσκολευτούν πολύ». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Ναι, όντως τους δυσκολεύει… σίγουρα… η διαίρεση ήταν το 

πιο δύσκολο κομμάτι σε μένα». 

     Εν συνεχεία, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα δίδασκαν ως υποψήφιοι 

δάσκαλοι την διαίρεση 12 : 4 (β΄ σκέλος), οι φοιτητές έδωσαν τις παρακάτω 

απαντήσεις:  

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Θα τους έλεγα να προσπαθούν να σκεφτούν πόσα 4 πρέπει 

να προσθέσουν για να βγάλουν το 12». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Θα τους έλεγα «προσθέστε το 4…….4 και 4….8 και βάλτε 

άλλα 4 για να βρείτε το 12» ή το ανάποδο …. να αφαιρούσαν, δηλαδή, απ’ το 12…4 και 

4 και 4 μέχρι να μείνει 0». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Τον αλγόριθμο θα τον δίδασκα σίγουρα μετά τους νοερούς 

υπολογισμούς….Πρώτα θα τους έβαζα να κάνουν τις πράξεις με εναλλακτικούς τρόπους. 

Πιθανότατα θα τους είχα κομμάτια από παζλ, από πίτσες, κ.λ.π…. Ο καλύτερος τρόπος 

νομίζω θα ήταν να τους πω «12 μήνες δια 4 εποχές»…. Έτσι θα το δίδασκα για να 

σκεφτούν οι μαθητές ότι σε 1 χρόνο έχουμε 12 μήνες….Αν έχουμε 4 εποχές… πόσους 

μήνες έχει η κάθε εποχή…..Σαν πρόβλημα δηλαδή θα το έδινα». 

     Η φοιτήτρια Φ1 και ο φοιτητής Φ2 επέλεξαν τη στρατηγική της 

επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης για τη διδασκαλία της διαίρεσης 12 : 4. Συγκεκριμένα, 

θα παρακινούσαν τους μαθητές να σκεφτούν πόσα 4 μπορούμε να βρούμε στο 12 

προκειμένου οι μαθητές να το υπολογίσουν, προσθέτοντας διαδοχικά το διαιρέτη (4). 

Μάλιστα, η απάντηση της φοιτήτριας δείχνει την προσπάθειά της να οδηγήσει τους 

μαθητές στην εννοιολογική κατανόηση των αριθμών. Πέρα όμως από τις στρατηγικές 

της πρόσθεσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απάντηση που έδωσε ο φοιτητής Φ3. 

Όπως ανέφερε, θα τους έδινε τη διαίρεση με τη μορφή ενός πολύ βιωματικού και 

γνωστού για τους μαθητές προβλήματος σχετικά με τις εποχές και τους μήνες του 

χρόνου. 
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Συμπεράσματα 1
ου

 πεδίου: 

     Έχοντας παρουσιάσει και αναλύσει τα αποτελέσματα των τριών φοιτητών στο 

πεδίο των φυσικών αριθμών, θα ήθελα να παραθέσω στο σημείο αυτό ορισμένα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τους φοιτητές στο υπό εξέταση περιεχόμενο. Όσον 

αφορά τη φοιτήτρια Φ1 και τις απαντήσεις που μας έδωσε στις ερωτήσεις γνώσης 

περιεχομένου, αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί ο υψηλός αριθμός των επιτυχημένων 

απαντήσεών της στο συγκεκριμένο πεδίο (31 στις 36). Η επιτυχία της φοιτήτριας με 

δυσλεξία είναι πολύ υψηλή σε σχέση με αυτή που θα περιμέναμε να σημειώσει και η 

επίδοσή της στους φυσικούς αριθμούς είναι σίγουρα εκπληκτική. Από τις επιτυχημένες 

και τις αποτυχημένες απαντήσεις της διαφαίνεται αφενός η μεγαλύτερη δυσκολία της 

φοιτήτριας στον πολλαπλασιασμό πολυψήφιων αριθμών, όπου σημείωσε τη 

χαμηλότερη επίδοση, και αφετέρου η μεγαλύτερη ευκολία από πλευρά της να 

χειρίζεται κυρίως την πρόσθεση, την προπαίδεια και τη διαίρεση των φυσικών 

αριθμών. 

     Από την άλλη πλευρά, η φοιτήτρια Φ1, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε πως 

χρησιμοποίησε αρκετές στρατηγικές σε κάθε ερώτηση, και ως εκ τούτου θα 

μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε αρκετά ευέλικτη στο νοερό χειρισμό των φυσικών 

αριθμών. Ενώ στις περισσότερες ερωτήσεις εργάστηκε με 3 ή περισσότερες 

στρατηγικές, παρατηρήθηκε πως στον πολλαπλασιασμό φυσικών αριθμών κινήθηκε 

σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις με βάση τη νοερή εφαρμογή του κάθετου γραπτού 

αλγορίθμου, γεγονός που δεν τη βοήθησε πολύ να κινηθεί προς το σωστό αποτέλεσμα 

των ερωτήσεων. Κατά τα άλλα, φάνηκε πως ήταν ικανή να επιλέγει τον «δρόμο», ο 

οποίος θα την οδηγούσε ευκολότερα στην απάντηση. 

     Επιτυχία σημειώθηκε από τη φοιτήτρια και στις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης 

περιεχομένου, όπου μας παρουσίασε τις ενδιαφέρουσες προτάσεις της για τη 

διδασκαλία της προπαίδειας του 7 και του 8, αλλά και της διαίρεσης 12 : 4. Αξίζει να 

επισημάνουμε την απάντηση που έδωσε στην πρώτη ερώτηση  σχετικά με τις πιθανές 

της δυσκολίες στη διδασκαλία της προπαίδειας των αριθμών 7 και 8. Ενώ απάντησε 

πως δε θα δυσκολευόταν καθόλου, το γεγονός ότι, κατά τα λεγόμενά της, κατά τη 

διδασκαλία της προπαίδειας θα κρατούσε χαρτί με την προπαίδεια των αριθμών, 

δείχνει τη μεγάλη ανασφάλεια της φοιτήτριας με αυτό το γνωστικό αντικείμενο και 

σίγουρα την ανικανότητά της να τη διδάξει με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.  

     Από τις απαντήσεις που μας έδωσε ο φοιτητής Φ2 με τη δυσαριθμησία, φάνηκε πως 

και αυτός ο φοιτητής είχε αρκετά καλές επιδόσεις στο παρόν πεδίο. Έχοντας 

σημειώσει στις ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου 30 επιτυχημένες απαντήσεις στις 36, 

είναι εύληπτο πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στα μαθηματικά, ο φοιτητής 

δε δυσκολεύτηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαντήσεις του. Δεδομένου ότι οι υψηλότερες 

επιδόσεις του σημειώθηκαν στην πρόσθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό, 

ενώ οι χαμηλότερες στην προπαίδεια και τη διαίρεση, γίνονται εμφανείς οι δυσκολίες 

που αντιμετώπισε στους φυσικούς αριθμούς και συγκεκριμένα σε ορισμένες ερωτήσεις 

της προπαίδειας και της διαίρεσης. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως στην 
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προπαίδεια των φυσικών αριθμών δυσκολεύτηκε αρκετά στην προπαίδεια των 

αριθμών 7 και 8 (π.χ. 3 x 8, 8 x 3 και 7 x 8), ενώ κατάφερε σε μόνο δύο παραδείγματα 

να κάνει άμεση ανάκληση του αποτελέσματος (5 x 9 και 5 x 7). Η προπαίδεια, με άλλα 

λόγια, ήταν ένα από τα σημεία στα οποία δυσκολεύτηκε αρκετά ο φοιτητής. 

     Επιπλέον, όσον αφορά το βαθμό ευελιξίας του φοιτητή στην επιλογή και χρήση 

διαφορετικών στρατηγικών, αξίζει να αναφερθεί πως σε όλες σχεδόν τις πράξεις 

χρησιμοποίησε πάνω από 4 διαφορετικές στρατηγικές, με εξαίρεση την πράξη της 

πρόσθεσης στην οποία επέλεξε μόνο μία, βλέποντας πως είναι αποτελεσματική. 

Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι στον πολλαπλασιασμό των φυσικών αριθμών 

και συγκεκριμένα σε 2 από τα 6 παραδείγματα χρησιμοποίησε δύο αρκετά 

ενδιαφέρουσες και πολύπλοκες στρατηγικές, όπως για παράδειγμα τη μικτή 

στρατηγική που εφάρμοσε στην ερώτηση 25 x 21 (βλέπε παραπάνω στρατηγικές του 

Φ2 στους πολυψήφιους πολλαπλασιασμούς) και την ιδιαίτερη αντιμετώπιση της 

ερώτησης 50 x 46. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση (50 x 46), ο φοιτητής 

δυσκολεύτηκε αρκετά να υπολογίσει το 5 x 40 με αποτέλεσμα να υπολογίσει πρώτα το 

5 x 10 και έπειτα το 4 με το γινόμενο που βρήκε από το 5 x 10, κάνοντας έτσι φανερή 

τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με τους αριθμούς 10, 100 και 1000. 

     Από τις απαντήσεις του φοιτητή στις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης 

περιεχομένου και γενικότερα από την προσωπική μου εμπειρία κατά την εξέτασή του, 

θα μπορούσα να αναγνωρίσω το δισταγμό του φοιτητή να απαντήσει με ειλικρίνεια 

στην ερώτηση σχετικά με τις πιθανές του δυσκολίες στην προπαίδεια των αριθμών 7 

και 8. Δεδομένου ότι δυσκολεύτηκε σε μεγάλο βαθμό στα γινόμενα της προπαίδειας 

του 7 και του 8 και δεδομένου ότι απάντησε λάθος σε αρκετά παραδείγματα της 

προπαίδειας αυτών των αριθμών, θα ήταν θεωρώ αρκετά απίθανο να μην 

αντιμετωπίσει καμία είδους δυσκολία στη διδασκαλία τους. Ωστόσο, στις υπόλοιπες 

ερωτήσεις ο φοιτητής έδωσε αρκετά εναλλακτικούς τρόπους για τη διδασκαλία της 

προπαίδειας και της διαίρεσης 12 : 4, οι οποίες θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να 

βοηθήσουν τους μαθητές στην κατανόηση και εκμάθηση των δύο αυτών γνωστικών 

αντικειμένων. 

     Ο φοιτητής Φ3 με δυσλεξία φάνηκε να δυσκολεύτηκε λίγο περισσότερο από τους 

άλλους δύο φοιτητές, καθώς οι επιτυχημένες απαντήσεις του ήταν 27 στο σύνολο των 

36 ερωτήσεων. Τα αδύνατά του σημεία εντοπίστηκαν κυρίως στην πράξη της 

αφαίρεσης, της προπαίδειας και του πολλαπλασιασμού, ενώ οι επιδόσεις του ήταν 

καλύτερες στην πρόσθεση και τη διαίρεση των φυσικών αριθμών. Ενώ θα περιμέναμε 

ο φοιτητής με τη δυσαριθμησία να δυσκολευτεί περισσότερο στις πράξεις των 

μαθηματικών, ο φοιτητής Φ3 φάνηκε να δυσκολεύεται περισσότερο στους 

υπολογισμούς με αποτέλεσμα να οδηγείται πολλές φορές σε λάθος αποτέλεσμα. 

     Σχετικά τώρα με τις στρατηγικές τις οποίες χρησιμοποίησε, είναι εμφανής η 

ποικιλία τους, γεγονός που μας αφήνει να καταλάβουμε την επιλεκτικότητά του στο 

θέμα των στρατηγικών και τον αρκετά αναπτυγμένο βαθμό ευελιξίας του. Ειδικότερα, 

αξίζει να αναφέρουμε την επιλογή ιδιαίτερων στρατηγικών από πλευράς του 
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προκειμένου να υπολογίσει ευκολότερα τις πράξεις. Στη χρήση τέτοιων στρατηγικών 

παρατηρήθηκε ότι ο φοιτητής διευκολύνεται σημαντικά στη χρήση σημείων 

αναφοράς, όπως οι αριθμοί 5 και 10. Μετατρέποντας διάφορους αριθμούς σε νέους 

αριθμούς με τη βοήθεια του 5 ή του 10 (π.χ. το 26 της ερώτησης 105 – 26 σε 25 και 1), 

υπολόγιζε εύκολα και γρήγορα την πράξη. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

στην προπαίδεια των φυσικών αριθμών, όπου ο φοιτητής υπολόγιζε τα περισσότερα 

γινόμενα, χρησιμοποιήθηκαν από πλευράς του ορισμένες πιο απλοϊκές στρατηγικές, 

όπως για παράδειγμα η ρυθμική αρίθμηση και η μέθοδος απαγγελίας. Οι στρατηγικές 

αυτές εξάγουν το συμπέρασμα πως ο φοιτητής δυσκολεύεται αρκετά στην προπαίδεια, 

ακόμα και στη χρήση ευέλικτων στρατηγικών προκειμένου να καταφέρει να 

υπολογίσει τα γινόμενα. 

     Όσον αφορά τις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, ο φοιτητής Φ3, σε 

αντίθεση με τους άλλους δύο φοιτητές, παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια πως θα 

δυσκολευόταν να διδάξει την προπαίδεια του 7 και του 8, γεγονός που πρέπει να το 

αναγνωρίσουμε. Επίσης, αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος με τον οποίο μας παρουσίασε 

την ιδέα για τη διδασκαλία της διαίρεσης 12 : 4. Ενώ οι άλλοι δύο φοιτητές θα 

χρησιμοποιούσαν μεθόδους, όπως η χρήση της πράξης της πρόσθεσης ή της 

αφαίρεσης για να τη διδάξουν, ο συγκεκριμένος φοιτητής πρότεινε ένα πολύ ιδιαίτερο 

μαθηματικό πρόβλημα. Η σκέψη του να ασχοληθεί με τους μήνες του έτους και τις 

εποχές αναπαριστά στα μάτια των παιδιών την καθημερινότητά τους και με αυτόν τον 

τρόπο θα μπορούσε να τους εξάψει το ενδιαφέρον για ενεργητικότητα στην εκμάθηση 

της διαίρεσης. 

     Κάνοντας στο σημείο αυτό μία ανασκόπηση της συνολικής επίδοσης των φοιτητών 

στο πεδίο των φυσικών αριθμών, αντιλαμβανόμαστε πως οι τρεις φοιτητές δε 

σημείωσαν μεγάλες διαφορές στις ερωτήσεις, στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν. 

Με βάση τις επιτυχίες τους, γίνεται κατανοητό πως ο φοιτητής, ο οποίος συγκέντρωσε 

τη χαμηλότερη επίδοση, ήταν ο φοιτητής Φ3 (27), ενώ ο φοιτητής με την υψηλότερη 

ήταν η φοιτήτρια Φ1 (31). Ο φοιτητής Φ2 είχε μόλις μία απάντηση διαφορά από τη 

φοιτήτρια Φ1 (30). Γενικότερα, τα λάθη των φοιτητών δε συνέπιπταν μεταξύ τους. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε πως οι δυο φοιτητές με δυσλεξία παρουσίασαν κοινά λάθη 

στην πράξη της αφαίρεσης (π.χ. 71 – 59) και στην πράξη του  πολλαπλασιασμού (π.χ. 

25 x 21), ενώ στη διαίρεση είχαν κοινή επιτυχία, σε αντίθεση με το φοιτητή Φ2 που 

δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις. Επίσης, οι δυο φοιτητές 

(Φ1 και Φ3) χρησιμοποίησαν ίδιες ή παρόμοιες στρατηγικές στην πρόσθεση και στη 

διαίρεση, ενώ ο φοιτητής Φ2 και ο φοιτητής Φ3 εφάρμοσαν σχεδόν τις ίδιες 

στρατηγικές στον πολλαπλασιασμό. Με άλλα λόγια, φάνηκε από την εξέταση πως 

υπήρχαν κάποια κοινά σημεία – δυσκολίες μεταξύ των φοιτητών με δυσλεξία, όμως 

όχι τόσο σημαντικά και εμφανή, έτσι ώστε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα για τη 

συμπεριφορά τους στο παρόν πεδίο.  

     Ακόμη, θα ήθελα να τονίσω πως και οι τρεις φοιτητές χρησιμοποίησαν σε 

ορισμένες ερωτήσεις κάποιες ιδιαίτερες στρατηγικές, οι οποίες μας δείχνουν το 

σύνθετο και πολύ ιδιαίτερο τρόπο σκέψης τους προκειμένου να οδηγηθούν με έναν 
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δικό τους τρόπο στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Επιπλέον, και οι τρεις τους 

αντιμετώπισαν δυσκολίες σε μια συγκεκριμένη ερώτηση πολλαπλασιασμού (14 x 26) 

με αποτέλεσμα είτε να μη δώσουν κάποια απάντηση είτε να τη δώσουν λανθασμένα, 

ενώ συγχρόνως απάντησαν στην ερώτηση 84 : 4 της διαίρεσης με τον ίδιο τρόπο, 

χωρίζοντας το 80 σε 4 20άρια ή σε 2 40άρια.  

     Στο σημείο αυτό, θα ήθελα επίσης να τονίσω, πως η γενικότερη συμπεριφορά των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου των τεσσάρων 

πράξεων με τους φυσικούς αριθμούς έδειξε την κοινή δυσκολία που αντιμετώπισαν 

κυρίως στην πράξη της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού, όπου και 

παρατηρήθηκαν τα περισσότερα λάθη σε σχέση με τις υπόλοιπες πράξεις. Ειδικότερα, 

η πράξη του πολλαπλασιασμού φάνηκε να είναι η πιο δύσκολη πράξη και κατά την 

εξέταση των 100 φοιτητών με δυσλεξία που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της 

Γιεντ στο Βέλγιο. Βέβαια, σύμφωνα με τους ερευνητές Brysbaert, Callens, & Tops 

(2012), οι δύο πράξεις που δυσκόλεψαν τους φοιτητές με αυτού του είδους μαθησιακή 

δυσκολία ήταν ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση, στην οποία οι φοιτητές του δικού 

μας δείγματος δεν παρουσίασαν σημαντικές δυσκολίες. Τα ίδια αποτελέσματα 

αναδείχθηκαν και κατά τη δεύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο 

πανεπιστήμιο, αλλά σε άλλη ακαδημαϊκή χρονιά και σε άλλο δείγμα φοιτητών από 

τους Brysbaert, Callens, Stevens, & Tops (2014). Μέσα από τη σύγκριση αυτή, 

επιβεβαιώνονται εν μέρει οι κοινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν φοιτητές με 

δυσλεξία στον πολλαπλασιασμό φυσικών αριθμών. 

     Επιπροσθέτως, δε θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι και οι τρεις φοιτητές 

υπολόγιζαν τα γινόμενα της προπαίδειας, εκτός από κάποια γινόμενα τα οποία τα 

ανακάλεσαν αμέσως από τη μνήμη τους. Μάλιστα, αξίζει να επισημάνουμε το γεγονός 

ότι ο φοιτητής Φ2 δεν μπόρεσε να υπολογίσει κάποια γινόμενα της προπαίδειας του 7 

και του 8, ενώ ο φοιτητής Φ3, σε αντίθεση με τους άλλους δύο, φάνηκε να μη γνωρίζει 

καθόλου την προπαίδεια του 5, πράγμα αρκετά ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η 

προπαίδεια του 5 αποτελεί την προπαίδεια ενός πολύ εύκολου, κατά γενική ομολογία, 

αριθμού. 

     Τέλος, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των απαντήσεων των τριών φοιτητών στις 

δύο ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, συμπεραίνουμε πως και οι τρεις 

φοιτητές ανέδειξαν τη διάθεση και την προθυμία τους να βοηθήσουν τους μαθητές 

τους να μάθουν την προπαίδεια και τη διαίρεση των φυσικών αριθμών μέσα από πιο 

εύκολους και ενδιαφέροντες / διαφορετικούς «δρόμους». Ειδικά ο φοιτητής Φ3 

πρότεινε τον πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας της διαίρεσης 12 : 4. 

Επιπροσθέτως, απ’ τις απαντήσεις των φοιτητών, τόσο στις ερωτήσεις γνώσης 

περιεχομένου σχετικά με τα γινόμενα της προπαίδειας των αριθμών 7 και 8 όσο και 

στην πρώτη ερώτηση παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, φαίνεται πως κανένας από 

τους τρεις φοιτητές δε θα είχε την άνεση να διδάξει την προπαίδεια αυτών των 

αριθμών, ακόμα κι αν ανέφεραν οι ίδιοι πως δε θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες. 
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2. Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς 

Πρόσθεση 

Επιτυχία 

   0,5 + 0,75    6,2 + 1,9  0,19 + 0,1  21,4 + 10,7    Σύνολο 

Φ1         1          1          1          1         4 

Φ2         1          1          1          1         4 

Φ3         1          1          1          1         4 

 

Πίνακας 2.1: Επιτυχίες στην πρόσθεση δεκαδικών αριθμών 

     Σύμφωνα με τον πίνακα 2.1, οι τρεις φοιτητές απάντησαν με επιτυχία σε όλες τις 

ερωτήσεις της πρόσθεσης μεταξύ δεκαδικών αριθμών, χωρίς να σημειώσουν καμία 

λανθασμένη απάντηση. 

Στρατηγικές 

     Στην πρόσθεση με δεκαδικούς αριθμούς παρατηρήθηκε η χρήση 2 στρατηγικών 

από τη μεριά της φοιτήτριας Φ1. Με συχνότητα 3, χρησιμοποιήθηκε ο διαχωρισμός 

σύμφωνα με τη θεσιακή αξία (Εργασία με τα μέρη του δεύτερου αριθμού) στις 

ερωτήσεις 0,5 + 0,75, 6,2 + 1,9 και 21,4 + 10,7. Ενδεικτική απάντηση της φοιτήτριας 

στην ερώτηση 21,4 + 10,7 είναι η εξής: «21,4 και 10…..31,4 και 0,7….32,1». Όσον 

αφορά τη δεύτερη στρατηγική, ο διαχωρισμός σύμφωνα με τη θεσιακή αξία μόνο μετά 

την υποδιαστολή (Εργασία από τα αριστερά / δεξιά), χρησιμοποιήθηκε από τη 

φοιτήτρια μόλις 1 φορά στην ερώτηση 0,19 + 0,1: «0,29…το βρήκα κατ’ ευθείαν… 

ήταν πολύ εύκολο…. είδα μόνο το δεκαδικό μέρος…19 και 10….29…Άρα, 0,29». 

Δίνοντας έμφαση μονάχα στο δεκαδικό μέρος, βρήκε αμέσως και εύκολα το 

αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

     Ο φοιτητής Φ2 χρησιμοποίησε, επίσης, 2 ειδών στρατηγικές: την αλλαγή 

αναπαράστασης και το διαχωρισμό και των δύο αριθμών που περιέχουν ένα δεκαδικό 

ψηφίο (Εργασία από τα αριστερά / δεξιά). Σχετικά με την πρώτη στρατηγική, ο 

φοιτητής μετέτρεψε τους δεκαδικούς αριθμούς σε φυσικούς αριθμούς στις ερωτήσεις 

0,5 + 0,75 και 0,19 + 0,1 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 0,19 + 0,1: 

«0,29, γιατί 19 και 10….29…Άρα, 0,29»). Σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική, την 

οποία εφάρμοσε στις ερωτήσεις 6,2 + 1,9 και 21,4 + 10,7, ουσιαστικά ο φοιτητής 

εργάστηκε ξεχωριστά με τo ακέραιο και το δεκαδικό μέρος του αριθμού για να βρει 

ευκολότερα το αποτέλεσμα, προσθέτοντας στο τέλος τους δύο αριθμούς (Ενδεικτική 

απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 6,2 + 1,9: «8,1, γιατί πρόσθεσα το 6 με το 1 και 

βρήκα 7….9 και 2….11, τη δεκάδα απ’ τον 11 την πρόσθεσα με το 7….δηλαδή 7 και 

1….8 και 0,1….8,1»). Παρατηρούμε στο σημείο αυτό πως ο συγκεκριμένος φοιτητής 

υπολόγισε το δεκαδικό μέρος, όπως και τους ακεραίους (9 + 2) και όχι σαν δεκαδικούς 

(0,9 + 0,2), γεγονός που μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο διευκολύνεται 

περισσότερο ο φοιτητής στις πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς. 
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     Ο φοιτητής Φ3, προκειμένου να δώσει απαντήσεις στις 4 ερωτήσεις πρόσθεσης με 

δεκαδικούς αριθμούς, έθεσε σε εφαρμογή 4 διαφορετικές στρατηγικές, μία για κάθε 

ερώτηση. Έτσι λοιπόν, στην ερώτηση 0,5 + 0,75 χρησιμοποίησε τη στρατηγική του 

διαχωρισμού σε μέρη (Εργασία με τα μέρη του δεύτερου αριθμού), όπου χώρισε το 

δεύτερο όρο σε δύο μέρη για ευκολότερο υπολογισμό: «Το βλέπω σαν 0,50 και 0,50 

και 0,25….0,50 και 0,50……1 και 0,25…Άρα, 1,25». Επίσης, στην ερώτηση 6,2 + 1,9 

εφάρμοσε τη στρατηγική της χρήσης γεφυρώματος, σύμφωνα με την οποία ο φοιτητής 

του 3
ου

 έτους μετέτρεψε το δεύτερο όρο σε ευκολότερο αριθμό για να 

πραγματοποιήσει την πράξη: «Το 6,2 γίνεται 6,1 και το 1,9….2. Άρα, 6,1 και 2….8,1». 

Στην ερώτηση 0,19 + 0,1 χρησιμοποιήθηκε η αλλαγή αναπαράστασης και 

συγκεκριμένα η μετατροπή από δεκαδικούς σε φυσικούς αριθμούς: «0,29….Το είδα ως 

19 και 10….29». Τέλος, στην ερώτηση 21,4 + 10,7 συναντούμε το διαχωρισμό και των 

δύο αριθμών που περιέχουν ένα δεκαδικό ψηφίο (Εργασία από τα αριστερά / δεξιά), 

καθώς ο φοιτητής μας έδωσε την εξής απάντηση: «Αρχικά κάνουμε το μεγάλο 

κομμάτι…21 και 10….31,….. 0,4 και 0,7 που θα είναι 0,4 και 0,4….0,8 και 

0,3…1,1…..Άρα, 31 και 1,1….32,1». Στο σημείο αυτό ο φοιτητής, αφού διαχώρισε τα 

ακέραια από τα δεκαδικά μέρη, βρήκε πρώτα το ακέραιο μέρος και έπειτα σταδιακά το 

δεκαδικό τμήμα προκειμένου να προσθέσει τα δύο μέρη και να βρει το τελικό 

αποτέλεσμα 32,1. 

Αφαίρεση 

Επιτυχία 

    4,5 - 3,3     6,8 - 5,9   1,5 - 0,25    10 - 5,5     Σύνολο 

Φ1          1          1         1         1         4 

Φ2          1          1         1         1         4 

Φ3          1          0         1         1         3 

 

Πίνακας 2.2: Επιτυχίες στην αφαίρεση δεκαδικών αριθμών 

     Από τις απαντήσεις των τριών φοιτητών στον παραπάνω πίνακα, φαίνονται οι 

επιτυχίες που σημειώθηκαν και στις 4 ερωτήσεις της αφαίρεσης από τους δύο 

τεταρτοετείς φοιτητές (Φ1 και Φ2). Επίσης, φαίνεται και η επιτυχία του τριτοετούς 

φοιτητή (Φ3), ο οποίος πέτυχε στις 3 από τις 4 αφαιρέσεις. 

Λάθη 

     Παρ’ όλο που ο φοιτητής Φ2 και η φοιτήτρια Φ1 δεν έδωσαν καμία λανθασμένη 

απάντηση, ο φοιτητής Φ3 απάντησε με αποτυχία στην ερώτηση 6,8 – 5,9 της 

αφαίρεσης, δίνοντας την απάντηση: «Κάνω πρώτα 6 το 5,9 και το βλέπουμε σαν 6,7 

μείον 6…Άρα, 0,7». Το λάθος που έκανε ο φοιτητής ήταν στη μονάδα, την οποία  

προσθαφαίρεσε στους δύο όρους προκειμένου να βρει ευκολότερα το αποτέλεσμα. 

Έχοντας το πρόσημο της πράξης της αφαίρεσης, έπρεπε είτε να προσθέσει είτε να 

αφαιρέσει τον ίδιο αριθμό και στους δύο όρους, για να βγάλει το σωστό αποτέλεσμα. 

Αντί γι’ αυτό, πρόσθεσε τη μονάδα στο 5,9 για να γίνει 6 και αφαίρεσε από το 6,8 μία 
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μονάδα προκειμένου να αντισταθμίσει τη διαφορά με βάση τη δική του λογική. Έτσι, 

βρήκε 0,7 και όχι 0,9 που είναι το σωστό (Λάθος ως προς την εφαρμογή της 

στρατηγικής του γεφυρώματος). 

Στρατηγικές 

     Ποικιλία στρατηγικών συναντήσαμε και στην πράξη της αφαίρεσης με δεκαδικούς 

αριθμούς. Ως προς τις στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από τη φοιτήτρια Φ1, 

αξίζει να αναφερθεί πως η φοιτήτρια χρησιμοποίησε 3 στρατηγικές. Η πρώτη ήταν η 

στρατηγική του διαχωρισμού σύμφωνα με τη θεσιακή αξία (Εργασία με τα μέρη του 

δεύτερου αριθμού), η οποία εφαρμόστηκε στις 2 από τις 4 ερωτήσεις, δηλαδή στις 

αφαιρέσεις 4,5 – 3,3 και 6,8 – 5,9 (Ενδεικτική απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση  

4,5 – 3,3: «1,2, γιατί απ’ το 4,5 αφαίρεσα το 3 και βρήκα 1,5….Μετά, αφαίρεσα απ’ το 

1,5 το 0,3 και βρήκα 1,2». Οι άλλες δύο στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν με συχνότητα 

1 η κάθε μία. Η μία από αυτές ήταν η ανακλητική στρατηγική, όπου η φοιτήτρια 

κοιτώντας τους εύκολους αριθμούς της πράξης 10 – 5,5 , ανακάλεσε άμεσα το 

αποτέλεσμα, δίχως οποιαδήποτε επεξεργασία: «4,5, γιατί μου βγαίνει αυτόματα απ’ 

έξω. Κάνω και επαλήθευση με το μυαλό μου και προσθέτω το 4,5 με το 5,5 και βρίσκω 

10». Η τρίτη και τελευταία στρατηγική της φοιτήτριας ήταν ο διαχωρισμός σύμφωνα 

με τη θεσιακή αξία μόνο μετά την υποδιαστολή (Εργασία από τα αριστερά / δεξιά), η 

οποία εφαρμόστηκε για την επίλυση της αφαίρεσης 1,5 – 0,25: «1,25…. Κράτησα απ’ 

το 1,5 το 0,50 και έκανα το 0,50 μείον 0,25 και βρήκα 0,25…. Πρόσθεσα και το 1 και 

πήρα 1,25». 

     Στην αφαίρεση δεκαδικών αριθμών ο φοιτητής Φ2 έλυσε νοερά τις πράξεις 

εφαρμόζοντας 3 στρατηγικές. Πρώτη σε συχνότητα (2) χρησιμοποιήθηκε η 

στρατηγική του διαχωρισμού και των δύο αριθμών που περιέχουν ένα δεκαδικό ψηφίο 

(Εργασία από τα αριστερά / δεξιά) και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 4,5 – 3,3 και    

6,8 – 5,9 (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 4,5 – 3,3 «1,2….αφαιρούμε απ’ 

το 4 το 3 και από το 5 το 3…Άρα, 1 και 0,2…1,2». Έπειτα, συναντούμε τις στρατηγικές 

του διαχωρισμού σύμφωνα με τη θεσιακή αξία μόνο μετά την υποδιαστολή (Εργασία 

από τα αριστερά / δεξιά) και τη στρατηγική του διαχωρισμού σύμφωνα τη θεσιακή αξία 

(Εργασία με τα μέρη του δεύτερου αριθμού). Η στρατηγική του διαχωρισμού σύμφωνα 

με τη θεσιακή αξία μόνο μετά την υποδιαστολή χρησιμοποιήθηκε στην ερώτηση         

1,5 – 0,25 («1,25, γιατί αφαίρεσα απ’ το 0,5 το 0,25 και πήρα 0,25…Άρα, 1,25»), διότι 

με τη στρατηγική αυτή ο φοιτητής μπόρεσε να υπολογίσει μόνο το δεκαδικό μέρος, για 

να βρει εύκολα το αποτέλεσμα, ενώ η στρατηγική του διαχωρισμού σύμφωνα με τη 

θεσιακή αξία εφαρμόστηκε στην ερώτηση 10 – 5,5 («Θα πάει 4,5…Αφαίρεσα το 5 απ’ 

το 10 και απ’ το 5 που ‘χε μείνει έπρεπε να αφαιρέσω μισό… Άρα, 4,5»). 

     Ο φοιτητής Φ3, από τη μεριά του, εργάστηκε στις ερωτήσεις 1,5 – 0,25 και 10 – 5,5 

με την ανακλητική στρατηγική, κατά την οποία δεν πραγματοποίησε κάποιου είδους 

νοερή πράξη (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 10 – 5,5 «4,5….. 

κατευθείαν μου ήρθε»). Επιπλέον, στην ερώτηση 4,5 – 3,3 εφάρμοσε τη στρατηγική 

του διαχωρισμού και των δύο αριθμών που περιέχουν ένα δεκαδικό ψηφίο (Εργασία 
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από τα αριστερά / δεξιά): «Καταρχάς φεύγει το πρώτο κομμάτι…4 μείον 3….1 και μετά 

5 μείον 3….2…Άρα, 1,2») Τέλος, στην ερώτηση 6,8 – 5,9 εφάρμοσε τη στρατηγική της 

χρήσης γεφυρώματος («Κάνω πρώτα 6 το 5,9 και το βλέπουμε σαν 6,7 μείον 6…Άρα, 

0,7»), κατά την οποία, όμως, οδηγήθηκε σε λάθος αποτέλεσμα. 

Διαίρεση 

       3 : 0,5    22,5 : 100   Σύνολο 

Φ1          1           -        1 

Φ2          1           0        1 

Φ3          1           1        2 

 

Πίνακας 2.3: Επιτυχίες στη διαίρεση δεκαδικών αριθμών. 

     Ο πίνακας 2.3 μας δείχνει αφενός την επιτυχία του φοιτητή Φ3 και στις 2 ερωτήσεις 

της διαίρεσης και αφετέρου την επιτυχία των φοιτητών Φ1 και Φ2 στη μία από τις 2 

ερωτήσεις. 

Λάθη 

     Στη διαίρεση σημειώθηκε 1 λανθασμένη απάντηση από το φοιτητή Φ2. Ειδικότερα, 

στην ερώτηση της διαίρεσης 22,5 : 100 μας έδωσε απάντηση κατά προσέγγιση και όχι 

με ακρίβεια, που ήταν και το ζητούμενο. Δηλαδή, στη διαίρεση 22,5 : 100 ο φοιτητής 

σκέφτηκε ως εξής: «Θα μπορούσα να θεωρήσω το 22,5 ως 225 και να δω ότι το 100 

χωράει σ’ αυτό 2 φορές…. μας μένουν κι άλλα 25….. Έπειτα, να κατεβάσουμε το 

25….Το 100 στο 25 δε χωράει, οπότε βάζουμε ένα 0 για να γίνει 250…..Το 100 στο 250 

χωράει 2 φορές και πάλι θα μας βγαίνει 22,2…Οπότε, είναι….. - 222…Δε βγαίνει καλός 

αριθμός…». Στο παράδειγμα αυτό προσπάθησε να επιλύσει την πράξη σύμφωνα με 

τον κάθετο γραπτό αλγόριθμο, αλλά όπως φάνηκε δεν κατάφερε να δώσει ένα ακριβές 

αποτέλεσμα (Λάθος ως προς την ακρίβεια της απάντησης του φοιτητή). 

Μη απαντήσεις 

     Στις μη απαντήσεις σημειώθηκε μόνο 1 κενή απάντηση από τη φοιτήτρια Φ1. Αφού 

σκέφτηκε για αρκετή ώρα τη διαίρεση 22,5 : 100, τελικά μου είπε: «Δεν ξέρω πως να 

το υπολογίσω εκτός από το γραπτό αλγόριθμο που κι αυτός είναι δύσκολος σ’ αυτήν την 

πράξη... Δεν ξέρω τι να απαντήσω». Έτσι, άφησε κενή την απάντηση αυτής της 

ερώτησης. 

Στρατηγικές 

     Η τελευταία πράξη, στην οποία εξετάστηκαν οι τρεις φοιτητές στους δεκαδικούς 

αριθμούς, ήταν η πράξη της διαίρεσης. Στην ερώτηση 3 : 0,5 η φοιτήτρια Φ1 

εργάστηκε με ένα πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό αναλύοντας το διαιρετέο σε μονάδες: «0,5 

και 0,5 μας κάνει 1….1 και 1 και 1 μας κάνει 3….2 επί 3…..6». Η φοιτήτρια 

προσπάθησε να δώσει απάντηση στη συγκεκριμένη διαίρεση σκεπτόμενη πόσες φορές 

χωράει το 0,5 στη μονάδα. Αφού βρήκε ότι 2 φορές χωράει το 0,5 στο 1, σκέφτηκε 
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πως το 3 αποτελείται από 3 μονάδες (1 και 1 και 1). Έτσι, πραγματοποίησε τον 

πολλαπλασιασμό 2 x 3 για να βρει το αποτέλεσμα. 

     Ο φοιτητής Φ2 στη διαίρεση 3 : 0,5 των δεκαδικών αριθμών εφάρμοσε τη 

στρατηγική της χρήσης διπλών, δεδομένου ότι σκέφτηκε «6, γιατί το 1 στο 3 χωράει 3 

φορές…. οπότε το 0,5 θα χωράει τα διπλά, 6 φορές». Αναλογιζόμενος, δηλαδή, πως το 

1 χωράει 3 φορές στο 3, σκέφτηκε πως το μισό του 1 (0,5) θα χωράει τις διπλάσιες 

φορές, δηλαδή 6. Από την άλλη πλευρά, στη διαίρεση 22,5 : 100 προσπάθησε να 

εφαρμόσει νοερά τον κάθετο γραπτό αλγόριθμο της διαίρεσης, χωρίς ωστόσο να δώσει 

συγκεκριμένη απάντηση. 

     Τέλος, ο φοιτητής Φ3 στην ερώτηση 3 : 0,5 μας έδωσε ακριβώς την ίδια εξήγηση 

με τη φοιτήτρια Φ1, προσπαθώντας να αναλύσει το διαιρετέο (3) σε μονάδες. Όπως και 

εκείνη, έτσι και ο φοιτητής στο παράδειγμα αυτό, αφού βρήκε ότι 2 φορές χωράει το 

0,5 στο 1, σκέφτηκε πως το 3 αποτελείται από 3 μονάδες (1 και 1 και 1). Έτσι, 

πραγματοποίησε τον πολλαπλασιασμό 2 x 3 για να βρει το αποτέλεσμα. 

Επιπροσθέτως, στην ερώτηση 22,5 : 100 έγινε χρήση απομνημονευμένων κανόνων και 

συγκεκριμένα του κανόνα μετακίνησης της υποδιαστολής από το φοιτητή: «Απλώς 

μεταφέρουμε την υποδιαστολή δύο θέσεις αριστερά και γίνεται 0,225». 

Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου 

     Σε επόμενο και τελευταίο στάδιο του πεδίου αυτού, παρουσιάζουμε τις απαντήσεις 

που έδωσαν οι φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος σε ερωτήσεις παιδαγωγικής 

γνώσης περιεχομένου στους δεκαδικούς αριθμούς. Οι ερωτήσεις που δόθηκαν στους 

φοιτητές ήταν τρεις και αφορούσαν συχνά λάθη και πεποιθήσεις των μαθητών πάνω 

στο περιεχόμενο των δεκαδικών αριθμών. 

     Στην πρώτη ερώτηση (βλέπε παράρτημα), ζητήθηκε από τους φοιτητές να κρίνουν 

την απάντηση μιας μαθήτριας (Μαρία) στον πολλαπλασιασμό: 1,2 x 10 = 10,2 , 

χαρακτηρίζοντάς τη ως σωστή ή λανθασμένη και αιτιολογώντας την άποψή τους. Οι 

απαντήσεις που μας έδωσαν οι τρεις φοιτητές έχουν ως εξής:  

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Είναι λάθος, γιατί δεν έκανε σωστά την πράξη….. Δεν 

έκανε σωστά το 10…..Δε χρησιμοποίησε σωστά το 0 απ’ το 10 και δεν πήγε σωστά την 

υποδιαστολή…. Πολλαπλασίασε το 1 με το 10 και ουσιαστικά πρόσθεσε το 0,2…Ξέχασε 

να κάνει το 0,2 x 10». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Είναι λάθος η απάντησή της, γιατί ουσιαστικά 

πολλαπλασιάζει μόνο το 10, δηλαδή το μπροστινό μέρος και όχι και με το 2, το μέρος 

πίσω απ’ την υποδιαστολή». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Είναι λάθος, γιατί το 10 σημαίνει ότι η υποδιαστολή θα πάει 

ένα κομματάκι δεξιά, μια θέση δεξιά…. οπότε δε θα γίνει 10,2…Θα γίνει 12…..Δεν ξέρω 

γιατί έβγαλε 10,2…Μπορεί αντί να κουνήσει μόνο την υποδιαστολή να πήρε μαζί και το 

2 και να έβγαλε ένα μηδενικό για να συμπληρώσει… Με προβλημάτισε πολύ η απάντηση 
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της Μαρίας… Μάλλον δεν το είδε σωστά… Πάντως σίγουρα κάτι έκανε και βιάστηκε και 

δεν καταλαβαίνω γιατί το είδε έτσι». 

     Όπως φαίνεται από τις παραπάνω απαντήσεις και οι τρεις φοιτητές αναγνώρισαν το 

λανθασμένο αποτέλεσμα της μαθήτριας στην πράξη του πολλαπλασιασμού. Ωστόσο, 

μονάχα οι δύο τεταρτοετείς φοιτητές (φοιτήτρια με δυσλεξία και φοιτητής με 

δυσαριθμησία) κατάφεραν να δώσουν απάντηση σχετικά με το σκεπτικό της 

μαθήτριας. Αν και η φοιτήτρια Φ1 στην αρχή δυσκολεύτηκε να εκφράσει το σκεπτικό 

της, τελικά μας έδωσε την επιδιωκόμενη απάντηση, δηλαδή το γεγονός ότι η μαθήτρια 

πολλαπλασίασε το 10 μόνο με το ακέραιο μέρος (το 1) και απλά πρόσθεσε το δεκαδικό 

μέρος στο αποτέλεσμα (10 + 0,2 = 10,2). Απ’ την άλλη πλευρά, ο φοιτητής Φ3 δεν 

κατάφερε να εντοπίσει το λόγο για τον οποίο οδηγήθηκε στο αποτέλεσμα αυτό η 

μαθήτρια. Όπως μάλιστα ανέφερε, δεν κατάλαβε γιατί σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο, 

προβληματίζοντάς τον ιδιαίτερα. Ενώ στην αρχή προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση 

με βάση τη μετακίνηση της υποδιαστολής, τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

βιάστηκε και μπερδεύτηκε η μαθήτρια με αποτέλεσμα να βρει λάθος αποτέλεσμα. 

     Στην επόμενη ερώτηση (2), ζητήθηκε από τους φοιτητές να σκεφτούν και να 

κρίνουν την τοποθέτηση δεκαδικών αριθμών από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο 

αριθμό από ένα μαθητή δημοτικού. 

     Η ερώτηση είχε ως εξής: «Ο Άρης έβαλε στη σειρά τους παρακάτω δεκαδικούς 

αριθμούς, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο αριθμό: 

                  0,2     0,9     0,17     0,38     0,65     0,592 

     Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε και τις τρεις απαντήσεις που μας 

έδωσαν οι φοιτητές στο κάθε σκέλος της ερώτησης προκειμένου να κατανοήσουμε τον 

τρόπο σκέψης υποψήφιων εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη παιδαγωγικού 

περιεχομένου ερώτηση. Συγκεκριμένα, στο α΄ σκέλος («Τους τοποθέτησε σωστά ή 

όχι;»), οι τρεις φοιτητές μας είπαν τα εξής: 

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Όχι, δεν τους έβαλε σωστά». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Δεν τους έβαλε σωστά». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Λάθος τους έβαλε». 

     Η λανθασμένη κατάταξη των δεκαδικών αριθμών από το μαθητή έγινε αντιληπτή 

και από τους τρεις φοιτητές. Όσον αφορά τώρα το λάθος του μαθητή (β΄ σκέλος: 

«Ποιο είναι το λάθος του και γιατί πιστεύεις ότι δυσκολεύτηκε;»), οι φοιτητές 

σκέφτηκαν: 

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Ουσιαστικά έβλεπε τον αριθμό που υπάρχει πίσω απ’ την 

υποδιαστολή…. Έδωσε βάση στον αριθμό μετά το κόμμα… Ας πούμε σκεφτόταν 2, 9, 17, 

38, 65, 592…..Δεν τον ένοιαζε το 0….Τους έβλεπε σαν ακεραίους». 
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Απάντηση φοιτητή Φ2: «Σκεφτόταν με βάση τους ακεραίους, ότι δηλαδή το 592 ως 

ακέραιος είναι μεγαλύτερο απ’ το 2». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Πήγε να δουλέψει με λογική ακεραίων… Σκέφτηκε ότι, αφού 

ο αριθμός έχει περισσότερα νούμερα θα είναι και μεγαλύτερος αριθμός… Δε γίνεται 

σκέφτηκε το 0,592 να είναι μικρότερο από το 0,2». 

     Οι φοιτητές έδωσαν ακριβώς την ίδια απάντηση για το λάθος του μαθητή, ότι 

έβαλε, δηλαδή, τους δεκαδικούς αριθμούς με τη συγκεκριμένη σειρά, καθώς τους 

αντιμετώπιζε με τη λογική των ακέραιων αριθμών. Από τις απαντήσεις τους, με άλλα 

λόγια, φαίνεται πως κατάφεραν να εισέλθουν στη λογική του συγκεκριμένου μαθητή. 

     Στο γ΄ σκέλος της ερώτησης («Πώς έπρεπε να τους βάλει κανονικά;») δόθηκαν οι 

εξής απαντήσεις από τους φοιτητές: 

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Θα δω μόνο τον αριθμό που βρίσκεται μετά από την 

υποδιαστολή αρχικά…. Άρα, θα βάλω από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο: 0,17   0,2   

0,38   0,592   0,65   0,9». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Απ’ την ανάποδη… Να ξεκινήσει απ’ το 0,592 προς το 

0,2….Όπως ακριβώς είναι, αλλά από την ανάποδη». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Έπρεπε να μπουν ως εξής: 0,17  0,2  0,38  0,592  0,65  0,9». 

     Οι απαντήσεις που έδωσαν η φοιτήτρια Φ1 και ο φοιτητής Φ3 ήταν σωστές, σε 

αντίθεση με το φοιτητή Φ2, που μας έδωσε λανθασμένη απάντηση. Ο φοιτητής Φ3 

χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, για να σκεφτεί ποιά είναι η σωστή τους σειρά, σε 

σχέση με τη φοιτήτρια, δίνοντάς μας ωστόσο την επιδιωκόμενη σειρά των δεκαδικών 

αριθμών. Από την απάντηση που έδωσε ο φοιτητής Φ2, φαίνεται πως και ο ίδιος δε 

γνώριζε τη σειρά με την οποία έπρεπε να τοποθετηθούν οι αριθμοί, καθώς, όπως 

πίστευε, έπρεπε να μπουν με την ανάποδη σειρά. Όταν τον ρώτησα γιατί πιστεύει πως 

πρέπει να μπουν με αυτόν τον τρόπο, απάντησε πως «το 0,2 είναι ο μεγαλύτερος 

αριθμός, γιατί σε σχέση με το 0,592 χρειάζεται τις λιγότερες μονάδες για να γίνει 

ακέραιος». Δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους αριθμούς που έχουν 2 ή και 3 ψηφία 

μετά την υποδιαστολή, το 0,2 θα μπορέσει πιο γρήγορα να γίνει μονάδα. Αν και 

κατάλαβε ποιο ήταν το λάθος του μαθητή (αντιμετώπιση δεκαδικών αριθμών με τη 

λογική των ακεραίων), δεν κατάφερε να τοποθετήσει στη σωστή σειρά τους 

δεκαδικούς αριθμούς. 

     Η τρίτη ερώτηση (βλέπε παράρτημα), στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

φοιτητές, είχε να κάνει με την ακολουθία των δεκαδικών αριθμών. Συγκεκριμένα, στο 

α΄ σκέλος της ερώτησης, σχετικά με την εντύπωση που έχουν οι μαθητές για την 

ανυπαρξία ενδιάμεσων αριθμών μεταξύ δύο δεκαδικών αριθμών, οι φοιτητές μας 

εξήγησαν τις δικές τους απόψεις: 

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Γενικότερα, οι μαθητές δυσκολεύονται με τους δεκαδικούς 

αριθμούς και τους αντιλαμβάνονται, όπως τους ακεραίους…. Δυσκολεύονται να 
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αντιληφθούν ότι υπάρχει 0,05 ας πούμε…. Στην προκειμένη περίπτωση τους παίρνουν 

ως 15 και 14, οπότε λένε ότι ανάμεσα στο 15 και το 14 δεν υπάρχει τίποτα». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Γιατί έχουν την αίσθηση των ακεραίων…. Μπερδεύονται με 

το 4 και με το 5». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Δεν μπορούν να καταλάβουν πως οι αριθμοί μεταξύ του 1,4 

και 1,5 είναι άπειροι προφανώς…Υπάρχει πάντα ένας αριθμός που μπορεί να μπει 

ανάμεσά τους…Απλώς το κάνουν αυτό γιατί έχουν συνηθίσει με τα σκαλιά…ότι δηλαδή 

αρχικά είχανε μάθει τους φυσικούς αριθμούς: 0,1,2,3,4,5,6, κ.λ.π, μετά μάθανε το 0,5 , 

1,5 , και πάει λέγοντας…. Ουσιαστικά, δεν πρέπει να τους έχει πει ο δάσκαλος ότι 

υπάρχουν άπειροι αριθμοί μεταξύ τους και δεν είναι ικανοί από μόνοι τους να 

καταλάβουν ότι είναι άπειροι….Ούτε εγώ θα ήμουν ικανός, αν δεν μου το έλεγαν…» 

     Οι δύο φοιτητές του τέταρτου έτους (Φ1 και Φ2) μας είπαν σχεδόν ξεκάθαρα ότι οι 

μαθητές πιστεύουν πως μεταξύ δύο αριθμών δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι αριθμοί, καθώς 

τους συγχέουν με τους ακέραιους αριθμούς. Ο φοιτητής του 3
ου

 έτους (Φ3), όμως, ενώ 

έφτασε πολύ κοντά στην απάντηση μιλώντας για την εκμάθηση των φυσικών αριθμών 

και των δεκαδικών αριθμών με μία συγκεκριμένη σειρά, δε μας έδωσε την επιθυμητή 

απάντηση. Αντιθέτως, στήριξε το λάθος των μαθητών στη μη επαρκή εξήγηση της 

απειρότητας των δεκαδικών αριθμών από την πλευρά του δασκάλου και στην προφανή 

αδυναμία των μαθητών να το αντιληφθούν από μόνοι τους. 

     Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των φοιτητών στο β΄ σκέλος της ερώτησης, 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επέλεγαν οι ίδιοι να εξηγήσουν στους μαθητές 

την ύπαρξη άπειρων αριθμών μεταξύ δύο δεκαδικών αριθμών: 

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Θα τους έκανα σε μορφή τρενάκι και θα τους εξηγούσα 

πως υπάρχουν κι άλλοι αριθμοί…. Θα τους έγραφα στο τρενάκι και θα προσπαθούσα να 

τους εξηγήσω να μην αντιλαμβάνονται τους δεκαδικούς ως ακεραίους…. Θα τους 

έδειχνα ας πούμε το 1,4 και 1,5 και ότι ανάμεσά τους υπάρχουν πολλά βαγόνια – 

αριθμοί». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Θα τους έλεγα ότι ανάμεσα στο 1,5 και το 1,4 υπάρχουν 

πολλοί αριθμοί… Με παραδείγματα θα τους εξηγούσα πως ανάμεσα στο 1,4 και 1,5 

υπάρχουν άπειροι αριθμοί, δηλαδή ότι μπορεί να είναι χιλιάδες ή και εκατομμύρια…… 

Ότι μπορεί να συναντήσουν το 1,4200 ή το 1,45000». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Θα τους έλεγα… Το 1,41…πού θα το βάζαμε πάνω στην 

αριθμογραμμή; Θα τους έφτιαχνα δηλαδή μια αριθμογραμμή… θα έβαζα το 1,4 στη μια 

άκρη και το 1,5 στην άλλη και θα τους έλεγα…. Έχουμε το 1,41, πού θα το βάζατε; Και 

θα ‘πρεπε οι μαθητές να το βάλουν κάπου…Μετά θα συνεχίζαμε με περισσότερους 

αριθμούς και θα τους έλεγα … Μέχρι πότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Κάποιο παιδί 

θα πεταγόταν και θα μου ‘λεγε το άπειρο…. Αν δεν το έλεγαν, θα τους το έλεγα εγώ». 

     Και οι τρεις μας έδωσαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο τη διαδικασία με την 

οποία θα εξηγούσαν στους μαθητές τους την απειρότητα μεταξύ δύο δεκαδικών 
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αριθμών. Ενώ ο φοιτητής Φ2 θα προσπαθούσε με παραδείγματα δεκαδικών αριθμών 

να δείξει στους μαθητές παραδείγματα ενδιάμεσων αριθμών στο 1,4 και 1,5, η 

φοιτήτρια Φ1 θα έκανε ακριβώς το ίδιο, αλλά με μία διαφορά. Θα αναπαριστούσε τους 

δεκαδικούς αριθμούς με βαγόνια τρένου, ώστε αφενός να αντιληφθούν οι μαθητές πως 

μεταξύ του 1,4 και 1,5 υπάρχουν άπειροι αριθμοί και αφετέρου να δείξουν ενδιαφέρον 

για την όλη διαδικασία μέσα από την ευχάριστη και παραστατική αυτή 

δραστηριότητα. Τέλος, ο φοιτητής Φ3, όπως φαίνεται από την απάντησή του, θα 

επέλεγε τη χρήση της αριθμογραμμής, τοποθετώντας στις δύο άκρες της τους αριθμούς 

1,4 και 1,5 προκειμένου μέσα από την τοποθέτηση διαφόρων αριθμών (π.χ. 1,41) να 

γνωρίσουν και να καταλάβουν την απειρότητα που μπορούμε να συναντήσουμε 

μεταξύ δύο δεκαδικών αριθμών. 

 

Συμπεράσματα 2
ου

 πεδίου: 

     Η φοιτήτρια Φ1 στις ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου απάντησε πολύ καλά και 

σωστά, καθώς έδωσε σωστές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των δεκαδικών 

αριθμών, εκτός από τη μία ερώτηση στην πράξη της διαίρεσης (22,5 : 100). Το 

γεγονός ότι δυσκολεύτηκε να πραγματοποιήσει τη διαίρεση 22,5 : 100, δείχνει 

ολοφάνερα πως δεν ήξερε ή δε θυμόταν τον κανόνα μετακίνησης της υποδιαστολής. Ο 

λόγος, άλλωστε, που χρησιμοποιήθηκε αυτή η ερώτηση ήταν να εξετάσει τη γνώση 

αυτού του κανόνα στους τρεις φοιτητές. Επίσης, η φοιτήτρια δεν έδωσε καμία 

λανθασμένη απάντηση, γεγονός που δείχνει την καλή σχέση που έχει με τους 

δεκαδικούς αριθμούς. Σε όλες τις ερωτήσεις εργάστηκε με αρκετές στρατηγικές, 

ανάλογα με το ποιά στρατηγική εξυπηρετούσε καλύτερα το σκοπό της ερώτησης. 

Μάλιστα, στη μία ερώτηση της διαίρεσης (3 : 0,5) χρησιμοποίησε μια πολύ ιδιαίτερη 

στρατηγική, καθώς αποφάσισε να αναλύσει το διαιρετέο σε μονάδες προκειμένου να 

βρει το αποτέλεσμα. Για ακόμη μία φορά, μας έδειξε η φοιτήτρια Φ1 την ικανότητα 

ευελιξίας της στα υπό εξέταση περιεχόμενα. 

     Στις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου η φοιτήτρια δεν αντιμετώπισε 

κανένα πρόβλημα. Αντιλήφθηκε με ευκολία τα λάθη και τις δυσκολίες των μαθητών 

στους δεκαδικούς αριθμούς και πρότεινε έναν πολύ παραστατικό τρόπο εκμάθησης 

της απειρότητας των δεκαδικών αριθμών από τους μαθητές. Θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε σε γενικές γραμμές πως η συγκεκριμένη φοιτήτρια δε θα αντιμετωπίσει 

ιδιαίτερες δυσκολίες στη διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών, αλλά ούτε και στην 

αναγνώριση δυσκολιών ή λαθών από τους μελλοντικούς μαθητές της. 

     Συνεχίζοντας, ο φοιτητής Φ2, έχοντας απαντήσει σωστά ακριβώς στις ίδιες 

ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου με τη φοιτήτρια, μας έδειξε τη μοναδική του 

δυσκολία στους δεκαδικούς αριθμούς κατά την απάντησή του στην ερώτηση           

22,5 : 100. Ενώ η φοιτήτρια Φ1 δεν κατάφερε να δώσει κάποια απάντηση στη 

συγκεκριμένη ερώτηση, ο φοιτητής Φ2 προσπάθησε να δώσει την επιδιωκόμενη 

απάντηση με βάση το γραπτό αλγόριθμο της διαίρεσης, χωρίς ωστόσο να το 
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καταφέρει. Όπως γίνεται φανερό, ούτε αυτός θυμόταν τον κανόνα μετακίνησης της 

υποδιαστολής. Ακόμη, οι διάφορες στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από το 

φοιτητή μας έδειξαν και την ικανότητά του να επιλέγει εκείνες τις στρατηγικές που τον 

διευκολύνουν περισσότερο στους νοερούς υπολογισμούς των δεκαδικών αριθμών. 

     Από την άλλη μεριά, σχετικά με τις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, 

ο φοιτητής, αν και κατάφερε να εντοπίσει τα λάθη των μαθητών των ερωτήσεων και 

τις δυσκολίες που τους οδήγησαν στα λάθη αυτά, μας έκανε να αντιληφθούμε πως ο 

ίδιος αντιμετωπίζει δυσκολίες  στην τοποθέτηση των δεκαδικών αριθμών σε αύξουσα 

ή φθίνουσα σειρά. Η λανθασμένη του απάντηση στην ερώτηση 2 μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως και ο ίδιος δε γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν στη σειρά οι 

δεκαδικοί αριθμοί και πως μάλλον θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διδασκαλία του 

συγκεκριμένου αντικειμένου. 

     Επιπροσθέτως, από τα αποτελέσματα των απαντήσεων του φοιτητή Φ3 στις 

ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου, αντιλαμβανόμαστε ορισμένα διαφορετικά στοιχεία 

σε σχέση με τους άλλους δύο φοιτητές. Αφενός αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία που 

αντιμετώπισε ο φοιτητής στην αφαίρεση των δεκαδικών αριθμών, καθώς έδωσε μια 

λανθασμένη απάντηση σε μια από τις ερωτήσεις, αφετέρου, όμως, αναγνωρίζουμε την 

ικανότητά του να χρησιμοποιεί τον κανόνα μετακίνησης της υποδιαστολής. Σε 

αντίθεση με τους προηγούμενους φοιτητές, ο φοιτητής Φ3 θυμήθηκε τον κανόνα και 

τον εφάρμοσε χωρίς καμία δυσκολία. Όσον αφορά τις υπόλοιπες στρατηγικές που 

χρησιμοποίησε, αναδεικνύεται, επίσης, η ποικιλία στρατηγικών σε κάθε είδους 

ερώτηση. Ο φοιτητής χρησιμοποίησε περισσότερες στρατηγικές από τους άλλους 

φοιτητές και μάλιστα με επιτυχία. 

     Τέλος, στις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, αν και οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα πως ο φοιτητής είναι ικανός να αντιλαμβάνεται τα λάθη των 

μαθητών στο πεδίο των δεκαδικών αριθμών, πρέπει να σημειωθεί πως δε φάνηκε από 

τις απαντήσεις του η ικανότητά του να εξηγεί τις δυσκολίες των μαθητών. Στις 2 από 

τις 3 ερωτήσεις έδειξε τη δυσκολία του να εισαχθεί στη σκέψη του μαθητή και να 

κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του. Ωστόσο, ο εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας των 

δεκαδικών αριθμών, που θα πρότεινε στους μαθητές του, ήταν εμφανής και σε αυτό το 

πεδίο εξέτασης. 

     Συγκρίνοντας στο σημείο αυτό τις επιδόσεις και των τριών φοιτητών στο πεδίο των 

δεκαδικών αριθμών και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου, 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε πως, για ακόμη μία φορά, δεν υπήρχαν εμφανείς 

διαφορές μεταξύ των δύο μορφών μαθησιακών δυσκολιών. Πέρα από το γεγονός ότι 

στη διαίρεση των δεκαδικών αριθμών η φοιτήτρια Φ1 και ο φοιτητής Φ3 

χρησιμοποίησαν τον ίδιο ακριβώς ιδιαίτερο τρόπο σκέψης (ανάλυση διαιρετέου σε 

μονάδες), δε μπορούμε να ισχυριστούμε πως έχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους. 

Αντιθέτως, ο φοιτητής με δυσαριθμησία και η φοιτήτρια με δυσλεξία αντιμετώπισαν 

δυσκολία στην ανάκληση του κανόνα μετακίνησης της υποδιαστολής, ενώ ο φοιτητής 

Φ3 όχι. Τέλος, στις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και οι τρεις φοιτητές 
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είχαν κοινό τρόπο σκέψης (στρατηγικές) και ακόμη περισσότερο ο φοιτητής Φ2 με το 

φοιτητή Φ3. 

     Στις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου μπορούμε να αντιληφθούμε 

την ικανότητα των φοιτητών να εντοπίζουν τα πιθανά λάθη των μαθητών. Σε αντίθεση 

με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο φοιτητής Φ3 στην εξήγηση αυτών των 

δυσκολιών, οι άλλοι δύο φοιτητές Φ1 και Φ2 έδωσαν τις αναμενόμενες απαντήσεις. 

Ιδιαίτερη αναφορά, τέλος, πρέπει να γίνει στους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, 

που προτάθηκαν από τους φοιτητές, για να φανεί η απειρότητα των δεκαδικών 

αριθμών στους μαθητές. Ενώ ο φοιτητής Φ2 επέλεξε έναν απλό σχετικά τρόπο 

(παραδείγματα αριθμών), οι φοιτητές Φ1 και Φ3 επέλεξαν δυο πιο παραστατικούς 

τρόπους (μορφή τρένου και αριθμογραμμή), για να εξηγήσουν στους μαθητές τους το 

συγκεκριμένο φαινόμενο. Γίνεται φανερή, δηλαδή, η διάθεση και η ενεργητικότητα 

των υποψήφιων δασκάλων για μια πιο βιωματική και ευχάριστη μάθηση. 

 

3. Πράξεις με κλάσματα 

Πρόσθεση 

      
5

6
 + 

7

6
       

1

2
 + 

1

4
       

8

9
 + 

6

3
 

     Σύνολο 

Φ1          1           1           1           3 

Φ2          1           1           -           2 

Φ3          1           1           0           2 

 

Πίνακας 3.1: Επιτυχίες στην πρόσθεση κλασματικών αριθμών 

     Σχετικά με τις επιτυχίες των τριών φοιτητών στην πρόσθεση κλασμάτων, 

παρατηρούμε, με βάση τον πίνακα 3.1, πως η φοιτήτρια Φ1 έδωσε επιτυχημένες 

απαντήσεις και στις τρεις ερωτήσεις της πράξης. Από την άλλη μεριά, οι φοιτητές Φ2 

και Φ3 κατάφεραν να δώσουν σωστές απαντήσεις στις 2 από τις 3 ερωτήσεις της 

πρόσθεσης. 

Λάθη 

     Στην πρόσθεση μεταξύ κλασματικών αριθμών παρατηρήσαμε 1 μονάχα 

λανθασμένη απάντηση από την πλευρά του τριτοετούς φοιτητή (Φ3). Στην ερώτηση   
8

9
 + 

6

3
 της πρόσθεσης, την οποία προσπάθησε να λύσει σύμφωνα με τον αλγόριθμο της 

διαίρεσης στο μυαλό του προκειμένου να βρει το κάθε κλάσμα και έπειτα να τα 

προσθέσει, μας έδωσε απάντηση κατά προσέγγιση. Ας θυμηθούμε την απάντησή του 

για να το καταλάβουμε καλύτερα: «Το ένα κλάσμα, το 
6

3
, είναι 

3

3
 και 

3

3
….Είναι 6 δια 

3….2… Το κλάσμα  
8

9
 τώρα, αν ήταν 

9

9
 θα ήταν 1…..Τώρα όμως που είναι 

8

9
….. είναι 

σχεδόν όλο….2 και 0,8 ή 0,9 ή 0,85…κάπου εκεί θα είναι… Αλλά δεν είμαι σίγουρος 
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πόσο θα είναι…Σχεδόν 3 βγαίνει σίγουρα….3 μείον 0, κάτι….Είναι ανάμεσα από 2,8 

μέχρι 2,9…Δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς». Με άλλα λόγια, προσπαθώντας να σκεφτεί 

τις διαιρέσεις 8 δια 9 και 6 δια 3, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η πρόσθεση αυτών 

των δύο διαιρέσεων μας δίνει περίπου 2, 8888…. ή σχεδόν 3. Να τονίσουμε, για 

ακόμη μία φορά, πως το λάθος του ήταν το γεγονός ότι η απάντηση που έδωσε ήταν 

κατά προσέγγιση και όχι με ακρίβεια, που ήταν και το ζητούμενο (Λάθος ως προς την 

ακρίβεια της απάντησης του φοιτητή). 

Μη απαντήσεις 

      Στις απαντήσεις του φοιτητών παρατηρήθηκε 1 μονάχα μη απάντηση στην πράξη 

της πρόσθεσης και συγκεκριμένα από το φοιτητή Φ2. Ο φοιτητής δεν κατάφερε να μας 

δώσει κάποια απάντηση στην ερώτηση 
8

9
 + 

6

3
,  καθώς όπως είπε ο ίδιος: «Δεν ξέρω 

καθόλου τι να κάνω… Ας πάμε παρακάτω». Αφού σκέφτηκε για κάποια ώρα και 

δυσκολεύτηκε αρκετά, τελικά δεν κατάφερε να μας δώσει κάποια απάντηση. 

Στρατηγικές 

     Περνώντας στις 4 πράξεις με τους κλασματικούς αριθμούς και αρχικά στην πράξη 

της πρόσθεσης κλασμάτων, μπορούμε να παρατηρήσουμε 3 διαφορετικές στρατηγικές 

από τη φοιτήτρια Φ1. Η πρώτη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εφαρμογή 

του κανόνα πρόσθεσης ομώνυμων κλασμάτων, όπου στην ερώτηση 
5

6
 + 

7

6
 η φοιτήτρια 

πρόσθεσε τους αριθμητές για να βρει το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι τα κλάσματα 

είχαν κοινό παρανομαστή: «5 και 7…..12, άρα 
12

6
  ή αλλιώς 2. Τα πρόσθεσα έτσι, γιατί 

έχουν ίδιο παρανομαστή… είναι ομώνυμα».  

     Η δεύτερη στρατηγική που εφαρμόστηκε από τη φοιτήτρια ήταν η ανάλυση του 

κλάσματος σε γνωστά γεγονότα. Προκειμένου να δώσει απάντηση στην ερώτηση         
1

2
 + 

1

4
, ανέλυσε το ένα από τα δύο κλάσματα (

1

2
) σε δύο ίσα κλάσματα, δίνοντάς μας 

την εξής απάντηση: «Το 
1

2
 είναι 

1

4
 και 

1

4
 ….και το άλλο 

1

4
 που έχουμε…. 

1

4
 και 

1

4
 και 

1

4
 

είναι ίσα με 
3

4
 ή αλλιώς 0,75». Αναλύοντας, δηλαδή, το κλάσμα 

1

2
 σε 

1

4
 και 

1

4
, 

δημιούργησε κοινούς παρανομαστές και πραγματοποίησε την πρόσθεση χωρίς 

δυσκολία. Η τρίτη στρατηγική ήταν η χρήση ισοδυνάμων, όπου η φοιτήτρια μετέτρεψε 

το ένα από τα δυο κλάσματα της ερώτησης 
8

9
 + 

6

3
 σε ισοδύναμό του, για να κάνει τα 

κλάσματα ομώνυμα: «Θα αλλάξω το 
6

3
 ….. Το 6 θα το κάνω 18….3 επί 6 …18 και το 

3….9,….3 επί 3….9. Αφού τα έκανα ομώνυμα τα προσθέτω….8 και 18….26… Άρα, 
26

9
». 

     Ακόμη, παρατηρούμε πως ο φοιτητής Φ2 εφάρμοσε 2 στρατηγικές στην πρόσθεση 

κλασματικών αριθμών. Η πρώτη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο κανόνας 
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πρόσθεσης ομώνυμων κλασμάτων, ο οποίος εφαρμόστηκε στην ερώτηση  
5

6
 + 

7

6
: «Δεν 

θυμάμαι καθόλου τις προσθέσεις κλασμάτων…… Αφού έχουν ίδιο το 6, μπορούμε να 

προσθέσουμε τους πάνω αριθμούς……. Άρα, 7 και 5 μας κάνει 12…..
12

6
». 

     Η δεύτερη στρατηγική, με την οποία ο φοιτητής προσπάθησε να δώσει απάντηση 

στην πρόσθεση 
1

2
 + 

1

4
, ήταν μια μικτή στρατηγική αποτελούμενη από τη χρήση νοερής 

εικόνας και την αναλογία των κλασμάτων με τους ακεραίους. Σκεπτόμενος το σχήμα 

μιας πίτας με 10 κομμάτια, αντιστοίχισε τα 5 κομμάτια με το μισό της πίτας (
1

2
) και με 

τη σχέση μισό – μισού αντιστοίχισε το 
1

4
 με το μισό του 5, δηλαδή το 2,5. Με άλλα 

λόγια, ο φοιτητής, αφού είδε τα συγκεκριμένα κλάσματα με τη μορφή πίτας και κατ’ 

αναλογία με τους ακεραίους, οδηγήθηκε στο αποτέλεσμα 7,5 που είναι και το σωστό: 

«Αν έχω μια πίτα με 10 κομμάτια…. το 
1

2
 θα είναι το 5 και το 

1

4
 που είναι το μισό του 

μισού (
1

2
 ) θα είναι το 2,5 απ’ τα 5 κομμάτια…. Άρα, 7,5 κομμάτια». 

     Ο φοιτητής Φ3 χρησιμοποίησε, αρχικά, όπως και οι άλλοι δύο φοιτητές, τον κανόνα 

πρόσθεσης ομώνυμων κλασμάτων στην ερώτηση 
5

6
 + 

7

6
 : «Είναι ομώνυμα, οπότε θα 

κάνουμε την πρόσθεση 5 και 5….10 και 2….12….Άρα, 
12

6
 ή αλλιώς 2». Στη συνέχεια, 

στην ερώτηση 
1

2
 + 

1

4
 ο φοιτητής μετέτρεψε τα κλάσματα σε δεκαδικούς (το 

1

2
 σε 0,5 και 

το 
1

4
 σε 0,25) για ευκολότερο υπολογισμό. Μάλιστα, για να βρει το 0,25, σκέφτηκε 

σύμφωνα με τη σχέση μισό – μισού, ότι δηλαδή, αφού το 
1

4
 είναι το μισό του 

1

2
, τότε το 

μισό του 0,5 είναι το 0,25: «Το 
1

2
 είναι 0,5 και το 

1

4
 είναι τα μισό του μισού, δηλαδή 

0,25…Άρα, 0,75… δηλαδή, 
3

4
».  

     Επιπλέον, για να υπολογίσει την πράξη 
8

9
 + 

6

3
, σκέφτηκε με βάση τον κάθετο 

αλγόριθμο της διαίρεσης. Δηλαδή, είδε τα δύο κλάσματα ως 8 δια 9 και 6 δια 3. Η 

απάντησή του μας εξηγεί τον τρόπο σκέψης του: «Το ένα κλάσμα, το 
6

3
 είναι 

3

3
 και 

3

3
….Είναι 6 δια 3….2… Το κλάσμα  

8

9
 τώρα αν ήταν 

9

9
 θα ήταν 1…..τώρα όμως που είναι 

8

9
…είναι σχεδόν όλο….2 και 0,8 ή 0,9 ή 0,85…κάπου εκεί θα είναι… Αλλά δεν είμαι 

σίγουρος πόσο θα είναι…Σχεδόν 3 βγαίνει σίγουρα….3 μείον 0, κάτι…. Είναι ανάμεσα 

από 2,8 μέχρι 2,9…Δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς». Δεδομένου ότι ο φοιτητής 

προσπάθησε με τον αλγόριθμο της διαίρεσης να μας δώσει μια απάντηση, 

καταλαβαίνουμε πως ήταν δύσκολο να μας δώσει ακριβή απάντηση, εφόσον οι 

αριθμοί δεν τον βοηθούσαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Αφαίρεση 

Επιτυχίες 

    
18

5
  -   

2

5
      1  -   

1

4
     

3

4
  -  

1

2
       Σύνολο 

Φ1          1          1          1            3 

Φ2          1          1          1            3 

Φ3          1          1          1            3 

 

Πίνακας 3.2: Επιτυχίες στην αφαίρεση κλασματικών αριθμών 

     Στην αφαίρεση κλασματικών αριθμών, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στον πίνακα 3.2, 

και οι τρεις φοιτητές σημείωσαν επιτυχία 3 στις 3 ερωτήσεις με αποτέλεσμα να μην 

παρατηρηθούν λανθασμένες απαντήσεις. 

Στρατηγικές 

     Στην πράξη της αφαίρεσης η φοιτήτρια Φ1 χρησιμοποίησε 3 στρατηγικές. Ο 

κανόνας αφαίρεσης ομώνυμων κλασμάτων αποτέλεσε την πρώτη στρατηγική που 

χρησιμοποίησε η φοιτήτρια στην ερώτηση  
18

5
 - 

2

5
: «

16

5
 , γιατί 18 μείον 2 μας κάνει 

16….., αφού τα κλάσματα είναι ομώνυμα». Έχοντας ως δεδομένο τον κοινό 

παρανομαστή των δύο κλασμάτων, η φοιτήτρια αφαίρεσε τον αριθμητή του ενός 

κλάσματος από τον αριθμητή του άλλου, για να βρει το αποτέλεσμα. Επίσης, 

χρησιμοποίησε την αλλαγή αναπαράστασης ως στρατηγική, για να απαντήσει στην 

ερώτηση 
3

4
 - 

1

2
. Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια μετέτρεψε τα κλάσματα σε δεκαδικούς 

αριθμούς προκειμένου να βρει την απάντηση: « 
4

4
 μείον  

1

4
  μας κάνει 

3

4
 , δηλαδή 0,75». 

Τέλος, η φοιτήτρια Φ1 εργάστηκε με τη χρήση ισοδυνάμων. Στην πράξη 
3

4
 - 

1

2
 

μετέτρεψε το ένα κλάσμα σε ισοδύναμό του, για να κάνει τα κλάσματα ομώνυμα:  

«Έχουμε 
3 

4
 μείον τα 

2

4
 ….δηλαδή 

1

4
….Το έκανα έτσι για να κάνω ομώνυμα τα 

κλάσματα». 

     Όσον αφορά τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε ο φοιτητής Φ2 στην αφαίρεση 

κλασμάτων, αξίζει να αναφέρουμε πρωτίστως τη χρήση της νοερής εικόνας, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε από το φοιτητή στις ερωτήσεις 1 -  
1

4
 και 

3

4
 - 

1

2
. Σύμφωνα με κάποιο 

νοερό σχεδιασμό, ο φοιτητής αναπαρέστησε στο μυαλό του την αφαίρεση δύο 

κλασματικών αριθμών, όπως για παράδειγμα στην ερώτηση 
3

4
 - 

1

2
 : «

3

4
…..το 

1

4
 είναι 1 

από τα 4 κομμάτια, οπότε αφαίρεσα 1 κομμάτι από τα 4». Η δεύτερη στρατηγική, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε στην πράξη 
18

5
 - 

2

5
, ήταν ο κανόνας αφαίρεσης ομώνυμων 
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κλασμάτων: «Όπως και στην πρόσθεση έχουμε ίδιο παρανομαστή… Άρα, 18 μείον 

2….
16

5
». 

     Σχετικά τώρα με τις στρατηγικές, με τις οποίες εργάστηκε ο φοιτητής Φ3, 

αναφέρουμε πως χρησιμοποίησε με συχνότητα 2 την αλλαγή αναπαράστασης και με 

συχνότητα 1 τον κανόνα αφαίρεσης ομώνυμων κλασμάτων. Η πρώτη στρατηγική 

χρησιμοποιήθηκε στις ερωτήσεις 1 - 
1

4
 και 

3

4
 - 

1

2
 , όπου κατά την εφαρμογή τους ο 

φοιτητής μετέτρεψε τα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς προκειμένου να υπολογίσει 

ευκολότερα την πράξη (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 
3

4
 -  

1

2
: «0,75 

μείον 0,5….0,25»). Κατά τη χρήση της δεύτερης στρατηγικής, ο φοιτητής 

πραγματοποίησε την αφαίρεση μεταξύ των ομώνυμων κλασμάτων και συγκεκριμένα 

στην ερώτηση 
18

5
 - 

2

5
 σκέφτηκε ότι: «Είναι ομώνυμα…. είναι εύκολο… βγαίνει κατ’ 

ευθείαν…..
16

5
». 

Πολλαπλασιασμός 

Επιτυχίες 

 
   4  x  

3

4
      

5

6
 x 

2

3
       

7

8
 x 

8

7
      Σύνολο 

Φ1         0          1           1           2 

Φ2         0          1           0           1 

Φ3         1          1           1           3 

 

Πίνακας 3.3: Επιτυχίες στον πολλαπλασιασμό κλασματικών αριθμών 

     Οι επιτυχίες των φοιτητών στον πολλαπλασιασμό των κλασμάτων ήταν, όπως 

φαίνεται από τον πίνακα, διαφορετικές. Ενώ ο φοιτητής Φ3 απάντησε με επιτυχία και 

στις 3 ερωτήσεις, η φοιτήτρια Φ1 απάντησε στις 2 από τις 3 και ο φοιτητής Φ2 μόνο 

στη 1 από τις 3 ερωτήσεις.  

Λάθη 

     Η πρώτη αποτυχημένη απάντηση στον πολλαπλασιασμό ήταν της φοιτήτριας Φ1 

και συγκεκριμένα στην ερώτηση 4 x 
3

4
. Δεδομένου ότι ο ένας απ’ τους δύο αριθμούς 

της πράξης είναι ακέραιος και όχι κλασματικός, η φοιτήτρια θα έπρεπε να θεωρήσει 

ως παρανομαστή του ακεραίου τη μονάδα και να πολλαπλασιάσει τον αριθμό 4 μόνο 

με τον αριθμητή του κλάσματος και τη μονάδα με τον παρανομαστή. Αντ’ αυτού, 

μπερδεύτηκε και τον πολλαπλασίασε και με τον αριθμητή και με τον παρανομαστή με 

αποτέλεσμα να βρει λάθος αποτέλεσμα. Σκέφτηκε δηλαδή: «4 επί 4….16 και 3 επί 
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4….12…Άρα, 
12

16
» (Λάθος ως προς την εφαρμογή του κανόνα του πολλαπλασιασμού 

κλασμάτων). 

     Στην ίδια ακριβώς ερώτηση (4 x 
3

4
) ο φοιτητής Φ2 έδωσε τη λανθασμένη του 

απάντηση στον πολλαπλασιασμό: «Θα πάει 4 επί 4….16 και 3 επί 4…12… Άρα, 
12

16
». 

Πολλαπλασίασε και τον αριθμητή και τον παρανομαστή με το 4, ενώ έπρεπε να το 

πολλαπλασιάσει μόνο με τον αριθμητή του κλάσματος (Λάθος ως προς την εφαρμογή 

του κανόνα του πολλαπλασιασμού). Ακόμη, στην ερώτηση 
7

8
 x 

8

7
 ο φοιτητής έδωσε την 

παρακάτω λανθασμένη απάντηση: «Θα πολλαπλασιάσω το 7 με το 8….δηλαδή θα βρω 
46

46
, αφού 7 επί 8 είναι 7 και 7…14 και 14….28 και 28…46». Από την απάντησή του 

καταλαβαίνουμε, για ακόμη μία φορά, τη δυσκολία του φοιτητή με τα γινόμενα του 7 

και του 8. Όπως στο πεδίο των φυσικών αριθμών και συγκεκριμένα στο χώρο της 

προπαίδειας, έτσι και εδώ, ο φοιτητής πραγματοποίησε λάθος τον πολλαπλασιασμό    

7 x 8, βρίσκοντας με αυτό τον τρόπο λάθος αποτέλεσμα (Λάθος στη μέτρηση). 

Στρατηγικές 

     Στην πράξη του πολλαπλασιασμού μεταξύ δύο κλασματικών αριθμών δεν 

παρατηρήθηκε ποικιλία στρατηγικών από τους φοιτητές. Και οι τρεις εφάρμοσαν με 

ευκολία τον κανόνα πολλαπλασιασμού των κλασμάτων. Δηλαδή, πολλαπλασιάζοντας 

αριθμητή με αριθμητή και παρανομαστή με παρανομαστή, μας έδωσαν αμέσως τις 

απαντήσεις τους, αν και σημειώθηκαν και ορισμένα λάθη από πλευρά τους. 

Παραθέτουμε μία ενδεικτική απάντηση και από τους τρεις φοιτητές: Ενδεικτική 

απάντηση φοιτήτριας Φ1 στην ερώτηση  
7

8
 x 

8

7
 «7 επί 8 μας κάνει…. 5 επί 8 ….40….40 

και 16….56….Άρα, 
56

56
….δηλαδή 1», ενδεικτική απάντηση φοιτητή Φ2 στην ερώτηση  

5

6
  x 

2

3
: «Σκέφτομαι να πολλαπλασιάσω αριθμητή με αριθμητή και παρανομαστή με 

παρανομαστή, να πολλαπλασιάσω δηλαδή το 6 με το 3…δηλαδή…2 επί 6…12……18 και 

το 2 με το 5…. 10….. 
10

18
» και ενδεικτική απάντηση φοιτητή Φ3 στην ερώτηση 4 x  

3

4
: 

«
12

4
 , δηλαδή πολλαπλασίασα τον αριθμητή με τον αριθμητή και μετά κάνω και την 

πράξη της διαίρεσης και βγαίνει 3». 
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Διαίρεση 

Επιτυχίες 

        
1

2
 : 

1

4
        

3

4
 : 

1

4
 

     Σύνολο 

Φ1            1            1          2 

Φ2            1            1          2 

Φ3            1            1          2 

 

Πίνακας 3.4: Επιτυχίες στη διαίρεση κλασματικών αριθμών 

     Στη διαίρεση μεταξύ κλασματικών αριθμών οι τρεις φοιτητές σημείωσαν επιτυχία 

και στις 2 ερωτήσεις που τους δόθηκαν, χωρίς καμιά αποτυχία. 

Στρατηγικές 

     Στην πράξη της διαίρεσης σημειώθηκε η χρήση 1 μόνο στρατηγικής από την 

φοιτήτρια Φ1. Και στις δύο ερωτήσεις που της δόθηκαν ( 
1 

2
 : 

1

4
 και 

3

4
 : 

1

4
 ) η φοιτήτρια 

εφάρμοσε τον κανόνα αντιστροφής των κλασμάτων με επιτυχία (Ενδεικτική απάντηση 

φοιτήτριας στην ερώτηση 
3

4
 : 

1

4
 : «Έχουμε 3 επί 4…12 και 1 επί 4….4… Το 4 μέσα στο 

12 χωράει…..3 φορές»). 

     Ο φοιτητής Φ2, σε αντίθεση, χρησιμοποίησε δύο πιο ιδιαίτερες – σύνθετες 

στρατηγικές προκειμένου να επιλύσει τις δύο διαιρέσεις. Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο 

σκέψης του, στην ερώτηση 
1

2
 :  

1

4
 μας έδωσε την εξής απάντηση: «Δε θυμάμαι καθόλου 

πως κάνουμε διαίρεση με κλάσματα… Αν το πάρουμε, όπως τη διαίρεση ακεραίων, τότε 

θα βρω πόσες φορές χωράει το 
1

4
 στο 

1

2
. Δηλαδή, αν το 

1

2
 είναι ίσο με τα 5 απ’ τα 10 και 

το 
1

4
 είναι ίσο με τα 2,5 απ’ τα 10, τότε το 2,5 στο 5 χωράει 2 φορές, οπότε το 

1

4
 στο 

1

2
 

χωράει 2 φορές». Στην πράξη αυτή ο φοιτητής ανέφερε πως δε θυμόταν πως γίνεται η 

διαίρεση μεταξύ δύο κλασματικών αριθμών και γι’ αυτό προσπάθησε να υπολογίσει 

πόσες φορές χωράει το κλάσμα 
1

4
 στο 

1

2
. Βλέποντας τους κλασματικούς αριθμούς κατ’ 

αναλογία με τους ακεραίους 5 και 10, που είναι βολικοί αριθμοί, αντιστοίχισε το 10 με 

το όλο και το 5 με το μισό ( 
1

2
 ). Για το κλάσμα 

1

4
, σκέφτηκε σύμφωνα με τη σχέση μισό 

– μισού, αφού δηλαδή το 
1

4
 είναι το μισό του μισού( 

1

2
 ), τότε θα αντιστοιχεί στον 

αριθμό 2,5. Προκειμένου να βρει το αποτέλεσμα σκέφτηκε πόσες φορές χωράει το 2,5 

στο 5, δηλαδή 2 φορές.  

     Παρόμοιος ήταν ο τρόπος σκέψης του και στην ερώτηση της διαίρεσης 
3

4
 : 

1

4
. Σ’ 

αυτό το παράδειγμα ο φοιτητής σκέφτηκε και πάλι κατ’ αναλογία με τους ακεραίους, 
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μετατρέποντας τους κλασματικούς σε ακέραιους αριθμούς. Η απάντηση που έδωσε 

φανερώνει ξεκάθαρα τον παραπάνω τρόπο σκέψης: «Τα 
3

4
 είναι 7,5 στα 10 και το 

1

4
  2,5 

στα 10….Οπότε το 
1

4
 που είναι 2,5 χωράει στα 

3

4
, δηλαδή στα 7,5 …3 φορές». 

     Τέλος, ο φοιτητής Φ3 εφάρμοσε και στις δύο ερωτήσεις της διαίρεσης τη 

δημιουργία σύνθετου κλάσματος. Σχεδιάζοντας το σύνθετο κλάσμα σε πρόχειρο χαρτί, 

μετέτρεψε το σύνθετο κλάσμα σε απλό. Για παράδειγμα, στην ερώτηση 
1

2
 : 

1

4
 

σκέφτηκε: «Ο αριθμητής θα είναι το 4 και ο παρανομαστής το 2… Άρα, 
4

2
…δηλαδή 2».  

Τοποθέτηση κλασμάτων σε αριθμογραμμή 

Επιτυχίες 

 3

4
 

2

8
       Σύνολο 

Φ1            1            1            2 

Φ2            1            1            2 

Φ3            1            1            2 

 

Πίνακας 3.5: Επιτυχίες στην τοποθέτηση κλασματικών αριθμών σε αριθμογραμμή 

     Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες δε δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στην 

τοποθέτηση των κλασμάτων στην αριθμογραμμή με αποτέλεσμα να τοποθετήσουν 

κατάλληλα και με επιτυχία τα ζητούμενα κλάσματα πάνω σ’ αυτήν. Και οι τρεις 

φοιτητές τοποθέτησαν σωστά και τα 2 κλάσματα που τους δόθηκαν. 

Στρατηγικές 

     Σχετικά με την τοποθέτηση κλασμάτων στην αριθμογραμμή από τους φοιτητές 

(βλέπε παράρτημα), ο κάθε φοιτητής προσπάθησε με το δικό του τρόπο να μας δώσει 

την απάντηση. Η φοιτήτρια Φ1, για να τοποθετήσει ευκολότερα τα κλάσματα 
3

4
 και  

2

8
 

στην αριθμογραμμή, μετέτρεψε τους δύο αριθμούς σε δεκαδικούς. Συγκεκριμένα 

σκέφτηκε: «Τα 
2

8
 είναι ίσα με το 

1

4
….Το 

1

4
 είναι 0,25….Θα μπει στη μέση απ’ το 0 και το 

1

2
, γιατί τα 

2

8
 είναι ίσα με 0,25 και το 

1

2
 είναι 0,5. Άρα, είναι το ενδιάμεσο του 0 και του 

0,5…..Τα 
3

4
 είναι 0,75 και γι’ αυτό θα μπει ακριβώς στη μέση απ’ το 0,5 και το 1». 

Βλέποντας δηλαδή τους κλασματικούς ως δεκαδικούς αριθμούς, τοποθέτησε το κλάσμα 
2

8
 ακριβώς ανάμεσα στο 0 και το 

1

2
 και το κλάσμα 

3

4
 ανάμεσα στο 

1

2
 και το 1. Ο 

φοιτητής Φ2 και ο φοιτητής Φ3 τοποθέτησαν και οι δύο τα δύο κλάσματα στην 

αριθμογραμμή ακριβώς με την ίδια λογική. Ειδικότερα, χώρισαν την αριθμογραμμή σε 
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4 και 8 ίσα κομμάτια προκειμένου να βρουν τη θέση του κλάσματος 
3

4
 και 

2

8
 

αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις οι φοιτητές κινήθηκαν έχοντας ως δεδομένα τα 

σημεία 0, 
1

2
 (μισό) και 1, βάσει των οποίων χώρισαν με ακρίβεια την αριθμογραμμή σε 

4 και 8 ίσα κομμάτια. Για να καταλάβουμε καλύτερα το σκεπτικό των δύο φοιτητών 

παραθέτουμε τις απαντήσεις που μας έδωσαν:  

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το κλάσμα 
3

4
, θα 

πρέπει να χωρίσουμε την αριθμογραμμή σε 4 ίσα τμήματα / κομμάτια….. Ψάχνουμε 

δηλαδή τα 3 απ’ τα 4 κομμάτια. Αφού το 
1 

2
 θα είναι και τα 

2

4
, το 

3

4
 θα μπει ακριβώς στη 

μέση. Για τα 
2

8
 θα χωρίσω την αριθμογραμμή σε 8 κομμάτια και θα πάρω τα 

2

4
…. 

Ανάμεσα στο 0 και το μισό (
1 

2
 ή 

4

8
 ) θα’ χω 4 γραμμές… Η δεύτερη είναι εκεί που θα 

μπει και το κλάσμα ...... στη μέση δηλαδή απ’ το 0 και το 
1 

2
». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Τα 
2

8
 είναι σίγουρα από το 

1 

2
 και αριστερά, ενώ τα 

3

4
 απ’ το 

μισό και δεξιά… Το 
1 

2
 είναι το μισό…. Τα 

3

4
 είναι το μισό και κάτι παραπάνω… Δηλαδή, 

αν πάρω τη γραμμή και τη χωρίσω σε 4 ίδια κομμάτια / σημεία, κόβω το 0 μέχρι το 
1 

2
 

στο μισό και το 
1 

2
 μέχρι το 1 στο μισό επίσης… Άρα, το κλάσμα  

3

4
 θα έμπαινε ακριβώς 

στη μέση απ’ το 
1 

2
 και το 1. Για τα 

2

8
 θα χώριζα τα 4 κομμάτια και πάλι στη μέση σε 8 

κομμάτια… Άρα, τα 
2

8
 είναι ακριβώς στη μέση απ’ το 0 και το 

1 

2
». 

Σύγκριση κλασμάτων 

     Στην ερώτηση γνώσης περιεχομένου σχετικά με τη σύγκριση κλασμάτων, θα 

πρέπει να αναφέρουμε πως η επιτυχία των φοιτητών δεν έγκειται μόνο στη σωστή 

επιλογή του μεγαλύτερου από τα δύο κλάσματα ή της ισότητάς τους. Αντιθέτως, έχει 

να κάνει και με την κατάλληλη εξήγηση που έδωσε ο κάθε φοιτητής για την επιλογή 

του. Για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε τις επιτυχημένες απαντήσεις των φοιτητών 

χωριστά για τις δύο περιπτώσεις. 

Επιτυχία 1 

 3

8
 & 

7

8
 

2

4
 &  

4

8
 

1

2
 & 

5

8
 

2

4
 & 

4

2
 

3

7
 & 

5

8
     Σύνολο 

Φ1        1       1        1        1        1          5 

Φ2        1       0        1        1        1          4 

Φ3        1       1        1        1        1            5 

 

Πίνακας 3.6: Επιτυχίες ως προς τη σωστή επιλογή κλάσματος 
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     Σύμφωνα με τον πίνακα, οι φοιτητές Φ1 και Φ3 επέλεξαν τα σωστά κλάσματα σε 

όλες τις ερωτήσεις. Μόνο ο φοιτητής Φ2 επέλεξε το σωστό κλάσμα στα 4 από τα 5 

ζεύγη κλασμάτων. 

Λάθη 

     Λάθος ως προς τη σωστή επιλογή κλάσματος σημειώθηκε μόνο σε ένα από τα 

ζεύγη κλασμάτων από το φοιτητή Φ2. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση 
2

4
 &  

4

2
 ο 

φοιτητής σκέφτηκε ως εξής: «Είναι ίσα, γιατί τα 
2

4
 είναι το μισό και τα 

4

2
 είναι επίσης το 

μισό». Εδώ, προφανώς μπερδεύτηκε και νόμισε πως στην ερώτηση υπήρχαν δύο 

ισοδύναμα κλάσματα, γι’ αυτό και μας έδωσε αυτή την απάντηση και βρήκε λάθος 

αποτέλεσμα (Λάθος απροσεξίας).  

Επιτυχία 2  

 3

8
 &  

7

8
 

2

4
 & 

4

8
 

1

2
 &  

5

8
 

2

4
 & 

4

2
 

3

7
 &  

5

8
     Σύνολο 

Φ1        1        1        1        1        0         4 

Φ2        1        1        1        0        0         3 

Φ3        1        1        1        1        1           5 

 

Πίνακας 3.7: Επιτυχίες ως προς τη σωστή εξήγηση της επιλογής 

     Από τους τρεις φοιτητές μόνο ο φοιτητής Φ3 έδωσε σωστές εξηγήσεις για την 

επιλογή των κλασμάτων που επέλεξε σε όλες τις ερωτήσεις. Η φοιτήτρια Φ1 έδωσε 

σωστές επεξηγήσεις στα 4 από τα 5 ζεύγη κλασμάτων, ενώ ο φοιτητής Φ2 στα 3 από 

τα 5 ζεύγη. 

Λάθη 

     Παρά τη σωστή επιλογή τους στο ζεύγος 
3

7
 & 

5

8
, ο φοιτητής Φ2 και η φοιτήτρια Φ1 

δεν κατάφεραν να δώσουν τη σωστή εξήγηση σχετικά με την επιλογή που έκαναν. Η 

απάντηση της φοιτήτριας στην ερώτηση 
3

7
 & 

5

8
 ήταν: «Θα έλεγα το 

5

8
 είναι μεγαλύτερο, 

γιατί έτσι μου βγαίνει…. Σκέφτομαι ότι το 7 και το 8 είναι κοντά… δεν γίνονται 

ομώνυμα… δεν είναι ας πούμε 5 και 7 για να έχουν διαφορά… Ε και λέω ότι το ένα έχει 

πάνω 3 και το άλλο 5, οπότε λέω ότι είναι μεγαλύτερο». Ενώ στην αρχή φάνηκε να μην 

μπορεί να προσδιορίσει την επιλογή της, στη συνέχεια φάνηκε να σκέπτεται με τη 

λογική των ακεραίων, βάσει των οποίων τελικά επέλεξε ως μεγαλύτερο το κλάσμα 
5

8
. 

Παρ’ όλο που πέτυχε το σωστό κλάσμα, η εξήγησή της θεωρείται αποτυχημένη καθώς 

το σκεπτικό της βάσει ακεραίων δεν αρμόζει στη λογική των κλασμάτων, όπου 

αριθμητής και παρανομαστής λαμβάνονται μαζί ως αναπόσπαστη οντότητα. 
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     Παρόμοιο σκεπτικό ανέπτυξε και ο φοιτητής Φ2 στη συγκεκριμένη ερώτηση, 

καθώς προσπάθησε να αιτιολογήσει την απάντησή του με βάση τη λογική των 

ακεραίων, κάτι το οποίο δε μπορούμε να δεχθούμε ως σωστή εξήγηση: «Τα 
5

8
 είναι 

μεγαλύτερο, γιατί παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα απ’ τα χωρισμένα κομμάτια σε 

αντίθεση με το 
3

7
». Επίσης, ο φοιτητής Φ2 έδωσε λανθασμένη απάντηση και στην 

ερώτηση 
2

4
 & 

4

2
, όπου, όπως αναφέρθηκε, από λάθος απροσεξίας του θεώρησε πως τα 

δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα: «Είναι ίσα, γιατί τα 
2

4
 είναι το μισό και τα 

4

2
 είναι 

επίσης το μισό». 

Στρατηγικές 

     Κάνοντας μία ανασκόπηση στις στρατηγικές πάνω στη σύγκριση κλασμάτων, 

βλέπουμε πως η στρατηγική, η οποία χρησιμοποιήθηκε περισσότερες φορές από τη 

φοιτήτρια Φ1, είναι η μετατροπή των κλασμάτων σε κοινό παρανομαστή, όπου 

μετέτρεψε τα δυο συγκρινόμενα κλάσματα σε ομώνυμα, ώστε να μπορέσει να τα 

συγκρίνει. Η στρατηγική αυτή εφαρμόστηκε σε 2 από τις ερωτήσεις και συγκεκριμένα 

στις ερωτήσεις 
1

2
 & 

5

8
 και 

2

4
 & 

4

2
 (Ενδεικτική απάντηση φοιτήτριας στην ερώτηση         

1

2
 & 

5

8
: «Με βολεύει περισσότερο να κάνω το 

1

2
 όγδοα…. Δηλαδή να το κάνω επί 4 και να 

βρω 
4

8
 και να πω το 

5

8
 είναι μεγαλύτερο απ’ το 

4

8
»). Οι άλλες 3 στρατηγικές 

εφαρμόστηκαν με συχνότητα 1 η κάθε μία. Ο ίδιος παρανομαστής και σύγκριση 

αριθμητή αποτέλεσε τη μία από τις 3 στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκε από τη 

φοιτήτρια στην ερώτηση 
3 

8
 & 

7

8
, δεδομένου ότι τα δύο κλάσματα είναι ομώνυμα και 

έχουν κοινό τον παρανομαστή 8. Η χρήση ισοδυναμίας των κλασμάτων ήταν η 

επόμενη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε. Η φοιτήτρια, αντικαθιστώντας στο μυαλό 

της το ένα από τα δύο κλάσματα με κάποιο ισοδύναμό του, δημιούργησε κοινό 

παρανομαστή για να τα συγκρίνει. Έτσι, στην ερώτηση 
2

4
 & 

4

8
 μας δόθηκε η εξής 

απάντηση: «Ίδια είναι, γιατί αν τα κάνω ομώνυμα βρίσκω το ίδιο… Το 
4

8
 θα γίνει με 

παρανομαστή το 4, δηλαδή… 
2

4
… Άρα, έχω 2 ίδια κλάσματα».  

     Τέλος,  στην ερώτηση 
3

7
 & 

5

8
  η φοιτήτρια δε μπόρεσε ξεκάθαρα να μας εξηγήσει το 

σκεπτικό της: «Θα έλεγα το 
5

8
 είναι μεγαλύτερο, γιατί έτσι μου βγαίνει…. Σκέφτομαι ότι 

το 7 και το 8 είναι κοντά… δεν γίνονται ομώνυμα… δεν είναι ας πούμε 5 και 7 για να 

έχουν διαφορά… Ε και λέω ότι το ένα έχει πάνω 3 και το άλλο 5, οπότε λέω ότι είναι 

μεγαλύτερο». Στην προκειμένη περίπτωση η φοιτήτρια φάνηκε πως σκέφτηκε 

περισσότερο με τη λογική των ακέραιων αριθμών καθώς προσπάθησε να συγκρίνει τα 
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δύο κλάσματα με βάση τη διαφορά που έχουν οι δύο αριθμητές των κλασμάτων, κάτι 

το οποίο σίγουρα δε μπορεί να θεωρηθεί σωστό. 

     Ο φοιτητής Φ2 στη σύγκριση κλασμάτων χρησιμοποίησε 4 διαφορετικές 

στρατηγικές. Η πρώτη στρατηγική ήταν η χρήση ισοδυναμίας, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε 2 φορές (
2

4
 & 

4

8
 και 

2

4
 & 

4

2
) και μάλιστα στη μία περίπτωση (

2

4
 & 

4

2
) 

λανθασμένα (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 
2

4
 & 

4

8
: «Είναι ίσα, γιατί τα 

2

4
 

είναι το μισό και τα 
4

8
 είναι επίσης το μισό»). Η δεύτερη στρατηγική που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ίδιος παρανομαστής και σύγκριση αριθμητή, η οποία 

εφαρμόστηκε στην ερώτηση με τα δύο ομώνυμα κλάσματα 
3 

8
 &  

7

8
: «Τα 

7 

8
 είναι 

μεγαλύτερο, γιατί παίρνουμε μεγαλύτερο κομμάτι». Η τρίτη στρατηγική ήταν η 

στρατηγική του σημείου αναφοράς, όπου ο φοιτητής σύγκρινε δύο κλάσματα μεταξύ 

τους, έχοντας ως βάση τα σημεία 
1

2
 και 1. Αυτός ο τρόπος σκέψης του φοιτητή 

εφαρμόστηκε στην ερώτηση 
1

2
&

5

8
, όπου μας έδωσε την απάντηση: «Τα 

5

8
 είναι 

μεγαλύτερο, γιατί παίρνουμε μεγαλύτερο κομμάτι απ’ το μισό». Η τελευταία στρατηγική 

που χρησιμοποιήθηκε από πλευράς του εφαρμόστηκε στην ερώτηση 
3

7
 & 

5

8
 : «Τα 

5

8
 

είναι μεγαλύτερο, γιατί παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα απ’ τα χωρισμένα κομμάτια, σε 

αντίθεση με το 
3

7
». Ο φοιτητής παρ’ όλο που σημείωσε το σωστό κλάσμα ως 

μεγαλύτερο, δεν κατάφερε να μας γνωστοποιήσει το σκεπτικό με το οποίο εργάστηκε. 

Στην ερώτηση αυτή σκέφτηκε με τη λογική των ακεραίων, όπως ακριβώς και η 

φοιτήτρια Φ1, καθώς, όπως φάνηκε από την απάντησή του, σύγκρινε περισσότερο 

αριθμητή με αριθμητή και παρανομαστή με παρανομαστή παρά και τα δυο κλάσματα 

ως σύνολο. Για το λόγο αυτό δε μπορούμε να λάβουμε ως σωστή την εξήγηση που μας 

έδωσε.  

     Από την άλλη πλευρά, ο φοιτητής Φ3 χρησιμοποίησε μόλις 2 στρατηγικές για να 

μπορέσει να πραγματοποιήσει τη σύγκριση μεταξύ των κλασμάτων. Η στρατηγική με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν η στρατηγική του σημείου αναφοράς, η οποία 

εφαρμόστηκε από τη φοιτητή στις ερωτήσεις 
3 

8
 & 

7

8
, 

1

2
 & 

5

8
, 

2

4
 & 

4

2
 και 

3

7
 & 

5

8
 

(Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην ερώτηση 
3

7
 & 

5

8
  «Τα 

5

8
 είναι πιο μεγάλο, γιατί είναι 

απ’ το μισό και πάνω… ενώ τα 
3

7
 είναι κάτω απ’ το μισό». Η δεύτερη στρατηγική ήταν 

η χρήση ισοδυναμίας, η οποία εφαρμόστηκε ακριβώς στην ίδια ερώτηση που την 

εφάρμοσαν και οι άλλοι δύο φοιτητές, δηλαδή στην ερώτηση 
2

4
 & 

4

8
: «Τα 

2

4
 είναι το 

μισό και τα 
4

8
 είναι πάλι το μισό… Άρα, δεν είναι κάποιο μεγαλύτερο… Είναι ίσα». 
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Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου 

     Αφού εξετάστηκαν οι φοιτητές στις ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου πάνω στους 

κλασματικούς αριθμούς, τους θέσαμε μία ερώτηση παιδαγωγικής γνώσης 

περιεχομένου σχετικά με ένα συχνό λάθος των μαθητών στην πρόσθεση των 

κλασμάτων (βλέπε παράρτημα). Δεδομένου ότι πολλοί μαθητές μπερδεύονται στην 

πρόσθεση κλασμάτων και προσθέτουν αριθμητή με αριθμητή και παρανομαστή με 

παρανομαστή, αρχικά ζητήθηκαν οι απόψεις των τριών φοιτητών σχετικά με το λάθος 

των μαθητών (α΄ σκέλος): 

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Δεν αντιλαμβάνονται την κλασματική μονάδα… το 

κλάσμα… Τους παίρνουν ως ακεραίους και κάνουν χωριστά τις προσθέσεις στον 

αριθμητή και στον παρανομαστή». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Γιατί μπερδεύονται με τον κλασσικό αλγόριθμο….. με τους 

ακεραίους…. Δηλαδή, τα βλέπουν σαν απλή πρόσθεση… Μπερδεύονται, επειδή βλέπουν 

πως είναι στην ίδια ευθεία και τα προσθέτουν για να βρουν το σωστό αποτέλεσμα». 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Γιατί πάνε με λογική ακεραίων… Σκέφτονται ότι θα κάνουν 

πρόσθεση πρώτα τα πάνω και μετά τα κάτω». 

     Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές, αναγνώρισαν το λάθος 

των μαθητών σχετικά με την πρόσθεση κλασμάτων. Η εξήγηση και των τριών ήταν η 

αντιμετώπιση των κλασμάτων από τους μαθητές με τη λογική των ακεραίων με 

αποτέλεσμα να διαχωρίζουν αριθμητές και παρανομαστές και να πραγματοποιούν τις 

προσθέσεις χωριστά. 

     Αφού αναγνώρισαν, ως υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, ένα λάθος από την πλευρά των 

μαθητών, το οποίο πιθανόν να συναντήσουν στη μελλοντική τους πορεία, ζητήθηκε 

από τους φοιτητές να μας πουν τον τρόπο με τον οποίο θα απαντούσαν οι ίδιοι στην 

πρόσθεση  
3

4
 + 

1

2
 (β΄ σκέλος). Η φοιτήτρια Φ1 και ο φοιτητής Φ3 επέλεξαν τον ίδιο 

τρόπο επίλυσης, δηλαδή τη μετατροπή των κλασματικών αριθμών σε δεκαδικούς, λόγω 

των εύκολων αριθμών που τους δόθηκαν. Απ’ την άλλη πλευρά, ο φοιτητής Φ2 

επέλεξε έναν δικό του τρόπο επίλυσης, προσθέτοντας τα κλάσματα κατ’ αναλογία με 

τους ακέραιους αριθμούς. Αντιστοίχισε στο μυαλό του το κλάσμα 
3

4
 με το 7,5 από τα 

10 και το 
1

2
 με το μισό, δηλαδή με το 5. Για την καλύτερη κατανόηση του σκεπτικού 

τους παραθέτουμε τις απαντήσεις τους: 

Απάντηση φοιτήτριας Φ1: «Θα έλεγα….. τα 
3

4
 είναι 0,75 και το 

1

2
 το μισό, δηλαδή 

0,5…Άρα, 0,75 και 0,5…1,25». 

Απάντηση φοιτητή Φ2: «Θα το έκανα δεκάδα, δηλαδή το 
1

2
 είναι από τα 10…. 5 

…..και τα 
3

4
 είναι από τα 10 …7,5…Οπότε, θα τα πρόσθετα έτσι… 7,5 και 5….12,5». 



 

~ 72 ~ 
 

Απάντηση φοιτητή Φ3: «Δεν μπορώ να τα κάνω ομώνυμα… γιατί δε θυμάμαι πως 

γίνονται… Θα έλεγα ότι τα 
3

4
 είναι 0,75 και το 

1

2
 είναι 0,5…Θα τα έκανα δηλαδή 

δεκαδικούς και θα τα έκανα πρόσθεση για να βγάλω…1,25». 

 

Συμπεράσματα 3
ου 

πεδίου: 

     Η άρτια συμπεριφορά των φοιτητών στις πράξεις με νοερούς υπολογισμούς 

εμφανίστηκε και στο πεδίο των κλασματικών αριθμών. Πιο ειδικά, τα αποτελέσματα 

των απαντήσεων της φοιτήτριας Φ1 στις 4 πράξεις μεταξύ κλασμάτων ανέδειξαν τη 

γενικότερη επιτυχία της, καθώς σημείωσε μόνο 1 λανθασμένη απάντηση στην πράξη 

του πολλαπλασιασμού (4 x 
3

4
). Το λάθος της σχετικά με τον πολλαπλασιασμό του 4 

και με τον αριθμητή και με τον παρανομαστή μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως δε 

θυμόταν ή δε γνώριζε πως ο αριθμός 4 έπρεπε να πολλαπλασιαστεί μόνο με τον 

αριθμητή με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε λάθος αποτέλεσμα. Ωστόσο, όπως φάνηκε 

από τις απαντήσεις της, γενικά δε δυσκολεύτηκε να δώσει τις απαντήσεις της στις 

πράξεις με κλασματικούς αριθμούς.  

     Επιπλέον, η επιτυχία της φοιτήτριας στην τοποθέτηση κλασμάτων στην 

αριθμογραμμή, αλλά και στη σύγκριση κλασμάτων, κάνει φανερή την έλλειψη 

δυσκολιών από μέρους της. Σε μία μονάχα ερώτηση που δυσκολεύτηκε και απάντησε 

λανθασμένα καταλαβαίνουμε πως δε μπορούσε ή δε θυμόταν να χρησιμοποιήσει τη 

στρατηγική του σημείου αναφοράς, την οποία και επιδιώκαμε από την ερώτηση 
3

7
 & 

5

8
. 

Γενικότερα πάντως, οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από τη φοιτήτρια στις 

πράξεις μεταξύ των κλασμάτων, αλλά και στη σύγκριση κλασμάτων, ανέδειξαν την 

ευελιξία της στη χρήση διαφόρων στρατηγικών. 

     Σχετικά με τις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, η φοιτήτρια 

αντιλήφθηκε με επιτυχία το λάθος των μαθητών να προσθέτουν τον αριθμητή με τον 

αριθμητή και τον παρανομαστή με τον παρανομαστή δύο κλασμάτων. Χωρίς καμία 

δυσκολία από μέρους της, έδωσε την εξήγησή της, αλλά και έναν εύκολο και γρήγορο 

εναλλακτικό τρόπο επίλυσης της συγκεκριμένης πράξης, με τον οποίο θα το έλυνε η 

ίδια.  

     Σχετικά με τα αποτελέσματα των απαντήσεων του φοιτητή Φ2, ο φοιτητής 

δυσκολεύτηκε να θυμηθεί τη λογική των κλασμάτων. Όπως μου ανέφερε, δε θυμόταν 

καθόλου πως να πραγματοποιεί πράξεις με κλάσματα, γι’ αυτό και προσπάθησα να τον 

βοηθήσω να θυμηθεί κάποια πράγματα. Τελικά, σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις 

απάντησε με επιτυχία, εκτός από δύο. Το γεγονός ότι άφησε αναπάντητη την ερώτηση 
8

9
 + 

6

3
, κάνει φανερή την αδυναμία του να μετατρέψει νοερά δύο κλάσματα σε 

ομώνυμα, πόσο μάλλον όταν του δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του ενός 

κλάσματος με ένα ισοδύναμό του. Επίσης, όπως και η φοιτήτρια Φ1, έτσι και ο 
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φοιτητής Φ2 δε θυμόταν ότι, όταν ένας ακέραιος πολλαπλασιάζεται με έναν 

κλασματικό αριθμό έχει ως παρανομαστή του τη μονάδα, με αποτέλεσμα να απαντήσει 

λάθος. Στη σύγκριση κλασμάτων και στην τοποθέτηση κλασμάτων σε αριθμογραμμή 

απάντησε, επίσης, με επιτυχία στις περισσότερες ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας αρκετά 

ευέλικτους τρόπους. 

     Γενικότερα, οι στρατηγικές που χρησιμοποίησε ήταν ποικίλες, ανάλογα με τον 

τρόπο σκέψης που επέλεγε σε κάθε ερώτηση. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε 

ιδιαιτέρως είναι οι στρατηγικές που εφάρμοσε σε ορισμένες ερωτήσεις με τη νοερή 

χρήση εικόνων ή σχημάτων. Σε αντίθεση με τους άλλους δύο φοιτητές, ο φοιτητής με 

δυσαριθμησία προκειμένου να διευκολυνθεί στον υπολογισμό χρησιμοποίησε αυτόν 

τον απλοϊκό τρόπο. Ωστόσο, τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του φοιτητή στο πεδίο των 

κλασμάτων αναδεικνύουν και ορισμένες από τις στρατηγικές με τις οποίες εργάστηκε 

στη διαίρεση των κλασμάτων (π.χ. αντιμετώπιση κλασμάτων κατ’ αναλογία με τους 

ακεραίους και μέσω της σχέσης μισό – μισού).  

     Όσον αφορά τις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, ο φοιτητής Φ2 δε 

δυσκολεύτηκε καθόλου σχεδόν να αναγνωρίσει το λάθος των μαθητών, ούτε όμως και 

να σκεφτεί έναν δικό του εύκολο τρόπο επίλυσης της πράξης. Μάλιστα, ο ιδιαίτερος 

τρόπος σκέψης του αναδεικνύεται, για ακόμη μία φορά, στην πράξη της πρόσθεσης 

κλασμάτων, όπου εργάστηκε κατ’ αναλογία με τους ακεραίους. 

     Στις απαντήσεις που έδωσε ο φοιτητής Φ3 αναγνωρίζουμε την καλύτερη και 

υψηλότερη επίδοσή του σε σύγκριση με τους άλλους δύο φοιτητές. Από τις 

απαντήσεις που έδωσε στις πράξεις και στη σύγκριση κλασμάτων, αντιμετώπισε 

δυσκολίες μονάχα σε μία από τις ερωτήσεις της πρόσθεσης, όπου, όπως ανέφερε κατά 

την εξέταση, δεν ήξερε πως να μετατρέψει τα ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα στην 

ερώτηση 
8

9
 + 

6

3
, απαντώντας έτσι κατά προσέγγιση και όχι με ακρίβεια. Οι 

στρατηγικές, με βάση τις οποίες απάντησε ο φοιτητής, ήταν διαφόρων ειδών και 

χρησιμοποιήθηκαν σε όλες σχεδόν τις πράξεις, με εξαίρεση την πράξη του 

πολλαπλασιασμού, όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο μία στρατηγική. Αξίζει να 

επισημανθεί η εξοικείωση του φοιτητή με τη στρατηγική του σημείου αναφοράς, η 

οποία τον βοήθησε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σύγκρισης κλασμάτων, σε 

αντίθεση με τους άλλους φοιτητές.  

     Στις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, ο φοιτητής Φ3 σημείωσε καλή 

επίδοση, καθώς δε δυσκολεύτηκε να εντοπίσει και να εξηγήσει το λάθος των μαθητών, 

σε αντίθεση με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο προηγούμενο πεδίο. Ως 

εναλλακτική λύση της πράξης επέλεξε μια εύκολη στρατηγική προκειμένου, όπως 

ανέφερε, να διευκολύνει τους μαθητές του. 

     Συνοψίζοντας την προσπάθεια των τριών φοιτητών στους κλασματικούς αριθμούς, 

συμπεραίνουμε ότι και οι τρεις φοιτητές χρησιμοποίησαν μεγάλη ποικιλία 

στρατηγικών, μεταξύ των οποίων φυσικά εντοπίζεται και ο κανόνας πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ομώνυμων κλασμάτων. Επίσης, ο κανόνας πολλαπλασιασμού κλασμάτων 
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αποτέλεσε τη μία και μοναδική στρατηγική που χρησιμοποίησαν οι φοιτητές στον 

πολλαπλασιασμό κλασμάτων.  

     Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, δε φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δύο κατηγοριών μαθησιακών δυσκολιών. Μάλιστα, όπως φάνηκε, ο 

φοιτητής Φ3 σημείωσε καλύτερα αποτελέσματα από τη φοιτήτρια Φ1, με ελάχιστη 

όμως διαφορά, ενώ ο φοιτητής Φ2 είχε εμφανή χαμηλότερη επίδοση από τους άλλους 

δύο. Φυσικά, υπήρξαν και κοινές δυσκολίες από πλευράς τους, όπως για παράδειγμα η 

αδυναμία του φοιτητή Φ2 και Φ3 να μετατρέψουν δύο κλάσματα σε ομώνυμα, αλλά 

και η δυσκολία της φοιτήτριας Φ1 και του φοιτητή Φ2 να ανακαλέσουν από τη μνήμη 

τους το σωστό πολλαπλασιασμό ενός ακεραίου με έναν κλασματικό αριθμό. 

Ολοκληρώνοντας, σε γενικές γραμμές οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από τους 

3 φοιτητές ήταν διαφορετικές μεταξύ τους. Ωστόσο, υπήρξαν και ερωτήσεις, στις 

οποίες χρησιμοποίησαν κοινές στρατηγικές, τόσο ο φοιτητής Φ2 με το φοιτητή Φ3 όσο 

και ο φοιτητής Φ3 με τη φοιτήτρια Φ1. 

     Από τα αποτελέσματα που έδωσαν οι τρεις φοιτητές στην ερώτηση παιδαγωγικής 

γνώσης περιεχομένου, φαίνονται οι κοινές επιδόσεις τους, δεδομένου ότι και οι τρεις 

έφεραν με επιτυχία εις πέρας την εξέτασή τους στη συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό που 

αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι οι φοιτητές Φ1 και Φ3 επέλεξαν την ίδια στρατηγική 

(μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς αριθμούς) για να λύσουν την πράξη της 

πρόσθεσης, ενώ ο φοιτητής Φ2 επέλεξε ένα δικό του ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος μας 

αποκαλύπτει τη σύνθετη σκέψη του. 

 

4. Πράξεις με ποσοστά 

Υπολογισμός των ποσοστών  

Επιτυχία 

 25% του 80 90% του 40 10% του 60 25% του 240   150% του 12  Σύνολο 

Φ1          1          0          1           1           1      4 

Φ2          1          -          1           1           1      4 

Φ3          0          0          0           0           1        1 

 

Πίνακας 4.1: Επιτυχίες στον υπολογισμό των ποσοστών 

     Στον πίνακα 4.1 παρατηρούμε την κοινή επιτυχία των φοιτητών Φ1 και Φ2, οι 

οποίοι απάντησαν σωστά στους 4 από τους 5 υπολογισμούς ποσοστών. Αντιθέτως, ο 

φοιτητής Φ3 κατάφερε να απαντήσει σωστά μόλις σε 1 από τις 5 ερωτήσεις. 
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Λάθη 

     Σε σχέση με τα λάθη που σημείωσαν οι φοιτητές στον υπολογισμό των παραπάνω 

ποσοστών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: η φοιτήτρια Φ1 έδωσε λανθασμένη 

απάντηση μόνο στην ερώτηση 90% του 40, ενώ ο φοιτητής Φ3 έδωσε λανθασμένες 

απαντήσεις στις 4 από τις 5 ερωτήσεις. Από τη μια πλευρά, η φοιτήτρια, ενώ 

εφάρμοσε με επιτυχία τον κανόνα εύρεσης ποσοστών για να υπολογίσει το 90% του 

40, βρήκε το λάθος αποτέλεσμα 38 αντί 36 στον πολλαπλασιασμό 0,4 x 90 (Λάθος στη 

μέτρηση). 

     Από την άλλη πλευρά, ο φοιτητής Φ3 μας έδωσε μόνο 1 απάντηση με ακρίβεια 

(150% του 12). Στις 4 από τις 5 ερωτήσεις (25% του 80, 90% του 40, 10% του 60 και 

25% του 240), ο φοιτητής μας έδωσε απαντήσεις κατά προσέγγιση, καθώς, όπως είπε 

και ο ίδιος, μπορούσε να μας δώσει ακριβείς απαντήσεις μόνο με τη γραπτή 

αναπαράσταση της απλής μεθόδου των τριών. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη λανθασμένη 

απάντηση που έδωσε στην ερώτηση 25% του 240: «Το 25% του 100 είναι 25…το 25% 

του 240 θα είναι κι άλλα 25…Είναι 50….50 και κάτι θα βγει». Στο παράδειγμα αυτό 

σκέφτηκε πρώτα ότι το 25% του 100 είναι το 25. Επειδή όμως μας μένουν άλλα 140, 

σκέφτηκε πως χωράνε άλλα 25 για το δεύτερο 100 που έχουμε, δηλαδή γίνεται 50. 

Αφού, όμως, μένουν άλλα 40, ο φοιτητής υπέθεσε πως το 25% του 240 θα είναι 50 και 

κάτι, χωρίς να δώσει ακριβή απάντηση (Λάθος ως προς την ακριβή απάντηση του 

φοιτητή). 

Μη απαντήσεις 

     Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές μόνο 1 απάντηση από την πλευρά του 

φοιτητή Φ2 έμεινε αναπάντητη. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση 90% του 40 

δυσκολεύτηκε πολύ κατά την εξέταση με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να δώσει 

απάντηση. 

Στρατηγικές 

     Στο 4
ο
 πεδίο παρατηρήθηκαν αρκετές διαφορετικές στρατηγικές από την πλευρά 

των φοιτητών. Η φοιτήτρια Φ1 χρησιμοποίησε και στις 5 ερωτήσεις των ποσοστών 

διαφορετικές στρατηγικές. Στην ερώτηση 25% του 80 χρησιμοποίησε την αλλαγή 

αναπαράστασης, κατά την οποία η φοιτήτρια μετέτρεψε το ποσοστό σε κλάσμα 

προκειμένου να πραγματοποιήσει ευκολότερα τον υπολογισμό: «Δια 4 θα το κάνω το 

80….δηλαδή…20…Το 25% είναι το 
1

4
 του 100, άρα…80 δια 4….20 για να βρω το 

1

4
 του 

80». Στη συνέχεια, στην ερώτηση 90% του 40 εφάρμοσε τον κανόνα εύρεσης 

ποσοστών: «Το 40 θα το κάνω δια 100… Θα βρω 0,4 και το 0,4 θα το κάνω επί 90…και 

θα βρω… 4 φορές το 90 βγαίνει 38, γιατί το 0 (απ’ το 90) και η υποδιαστολή 

καταργούνται». Πρώτα, διαίρεσε το 40 με το 100 και όχι το 90 με το 100, σύμφωνα με 

τον κανόνα, ενώ έπειτα πολλαπλασίασε το 0,4 με το 90 βρίσκοντας 38 αντί 36, ως 

τελικό αποτέλεσμα.  
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     Επίσης, από τη φοιτήτρια εφαρμόστηκε η στρατηγική της άμεσης ανάκλησης, 

σύμφωνα με την οποία ανακάλεσε αμέσως από τη μνήμη της το αποτέλεσμα στον 

υπολογισμό του ποσοστού που της ζητήθηκε. Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια στην 

ερώτηση 10% του 60 μας έδωσε την απάντηση: «Είναι το 6, γιατί είναι το 1 από τα 

10». Ακόμη, στην ερώτηση 25% του 240 εφαρμόστηκε από τη φοιτήτρια μία μικτή 

στρατηγική: «Είναι το 60….. 60 και 60 και 60 και 60 μας κάνει 240 και εγώ παίρνω το 

1 απ’ αυτά, γιατί το 25% είναι το 
1

4
, δηλαδή το 1 απ’ τα 4 60άρια και βρίσκω 60». Αφού 

πρόσθεσε 4 φορές διαδοχικά το 60 με επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, σχημάτισε το 240 

και στη συνέχεια μετέτρεψε το 25% σε κλάσμα 
1

4
 , για να βρει το 1 από τα 4 60, δηλαδή 

το 60. Τέλος, η χρήση γνωστών γεγονότων ήταν η τελευταία στρατηγική που 

χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό των ποσοστών και εφαρμόστηκε στην ερώτηση 

150% του 12 «12 και 6….18, γιατί το 100% είναι το 12 και το 50% είναι το μισό, 

δηλαδή το 6,  και μας βγάζουν 18». 

     Ο φοιτητής Φ2, για να υπολογίσει τα ποσοστά που του δόθηκαν, έκανε χρήση 3 

στρατηγικών. Με συχνότητα 2 εφάρμοσε την αλλαγή αναπαράστασης, ενώ τις άλλες 2 

με συχνότητα 1. Στις ερωτήσεις 25% του 80 και 25% του 240, ο φοιτητής 

χρησιμοποίησε την αλλαγή αναπαράστασης, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό 

μετατράπηκε σε κλάσμα για μεγαλύτερη ευκολία (Ενδεικτική απάντηση φοιτητή στην 

ερώτηση 25% του 80: «Ας πούμε ότι έχουμε 80 άτομα και πρέπει να βρούμε το 25%... 

Θα είναι το 
1

4
 του 80, δηλαδή 20 άτομα». Σκεπτόμενος, δηλαδή, το 

1

4
 του 80 αντί για το 

25% του 80, βρήκε το σωστό αποτέλεσμα 20. Η επόμενη στρατηγική που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η χρήση γνωστών γεγονότων, η οποία εφαρμόστηκε στην 

ερώτηση 150% του 12: «Μπορούμε να το σπάσουμε σε 100% και 50%, οπότε το 100% 

του 12....12 και το 50% του 12….6. Άρα, 12 και 6…18». Τέλος, στην ερώτηση 10% του 

60 ο φοιτητής εργάστηκε με τη λογική των ποσοστών καθώς, όπως φάνηκε από την 

απάντησή του, αφού σκέφτηκε πως το 100% του 60 είναι το 60, για να βρει το 10% 

του 60 πραγματοποίησε νοερά τη διαίρεση 60 : 10 : «Πρέπει να χωρίσουμε το 60 σε 10 

ίσα μέρη και απ’ αυτά να πάρουμε το 1… Άρα, 60 δια 10….το 10 στο 60 χωράει 6 

φορές… οπότε 6». 

     Τέλος, παρατηρήθηκε πως ο φοιτητής Φ3 χρησιμοποίησε μόνο 1 συγκεκριμένη 

στρατηγική, καθώς έδωσε μόνο 1 απάντηση με ακρίβεια. Οι υπόλοιπες 4 ερωτήσεις, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, απαντήθηκαν από το φοιτητή κατά προσέγγιση, χωρίς να 

γίνεται κατανοητός ο τρόπος σκέψης του. Στην ερώτηση, λοιπόν, 150% του 12, ο 

φοιτητής εφάρμοσε τη στρατηγική χρήσης γνωστών γεγονότων: «Αυτό σημαίνει ότι 

είναι 12 συν το μισό του 12, δηλαδή 6… Άρα, 18». Στο παράδειγμα αυτό, αφού βρήκε 

το 100% του 12, δηλαδή το 12, και το 50% του 12, δηλαδή το 6, τα πρόσθεσε μεταξύ 

τους για να βρει το 150% του 12, δηλαδή το 18.  
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Συμπεράσματα 4
ου

 πεδίου: 

     Στον υπολογισμό των ποσοστών η φοιτήτρια Φ1 είχε εξίσου καλή επίδοση, όπως 

και στα προηγούμενα τρία πεδία. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε πως, χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες, έδωσε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, κάνοντας μονάχα ένα 

λάθος στη μέτρηση (90% του 40). Στις 5 ερωτήσεις μας έδωσε 5 διαφορετικές 

στρατηγικές, ανάλογα με το ποια τη διευκόλυνε περισσότερο, οι οποίες αναδεικνύουν 

και την ιδιαιτερότητα της σκέψης της. Δε θα μπορούσαμε, δηλαδή, να μην 

αντιληφθούμε τον υψηλό βαθμό ευελιξίας της στη χρήση στρατηγικών στο πεδίο των 

ποσοστών. 

     Ο φοιτητής Φ2, από την άλλη πλευρά, έδειξε να μπορεί να χειρίζεται τον 

υπολογισμό των ποσοστών αρκετά καλά, δεδομένου ότι σημείωσε μόνο 1 μη 

απάντηση, μη γνωρίζοντας πως να την υπολογίσει (90% του 40). Ωστόσο, στις 

επιτυχημένες του απαντήσεις με τη χρήση 3 διαφορετικών στρατηγικών ανέδειξε την 

ιδιαιτερότητά του στον υπολογισμό των ποσοστών, χωρίς δυσκολίες. 

     Τέλος, ο φοιτητής Φ3 σημείωσε τη χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους δύο 

προηγούμενους φοιτητές. Το γεγονός ότι κατάφερε να δώσει 1 μόνο απάντηση στον 

υπολογισμό των ποσοστών με ακρίβεια, ενώ όλες τις υπόλοιπες μας τις έδωσε κατ’ 

εκτίμηση, δείχνει την έλλειψη εξοικείωσης του φοιτητή με το νοερό υπολογισμό των 

ποσοστών. Όπως, άλλωστε, ανέφερε κατά την εξέταση δεν ήξερε πως να τα 

υπολογίσει νοερά πέρα από την απλή μέθοδο των τριών, γεγονός που μας κάνει να 

καταλάβουμε το λόγο της δυσκολίας του. Δίνοντάς μας 1 μόνο απάντηση, αξίζει να 

αναφέρουμε τη χρήση μίας μονάχα στρατηγικής, την οποία, ωστόσο, εφάρμοσε με 

επιτυχία. 

     Μέσα από τις απαντήσεις των τριών φοιτητών, αναγνωρίζουμε τις διαφορές που 

παρουσίασαν οι τρεις τους στη γνώση περιεχομένου του 4
ου

 πεδίου. Αν και η 

φοιτήτρια Φ1 και ο φοιτητής Φ3 είναι διαγνωσμένοι με δυσλεξία, αντιλαμβανόμαστε 

την ομοιότητα μεταξύ της επίδοσης της φοιτήτριας Φ1 και του φοιτητή Φ2 με τη 

δυσαριθμησία. Ενώ θα περιμέναμε ενδεχομένως χαμηλότερη επίδοση από το φοιτητή 

Φ2, ο φοιτητής Φ3 δυσκολεύτηκε περισσότερο από όλους, χωρίς τελικά να δώσει 

ακριβείς απαντήσεις. Η φοιτήτρια Φ1 και ο φοιτητής Φ2 χρησιμοποίησαν ορισμένες 

κοινές στρατηγικές, αλλά είναι φανερός ο διαφορετικός και ιδιαίτερος τρόπος σκέψης 

τους, ειδικά στην περίπτωση του φοιτητή Φ2. Συνεπώς, φαίνεται πως είναι δύσκολο να 

οδηγηθούμε σε γενικότερα συμπεράσματα αυτών των ομάδων ατόμων σχετικά με το 

πεδίο των ποσοστών. 
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Γενικά Συμπεράσματα – Συζήτηση 

     Με το τέλος της εξέτασης των τριών υποψήφιων δασκάλων με μαθησιακές 

δυσκολίες στους νοερούς υπολογισμούς, αλλά και την ανάλυση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων τους, φαίνεται η γενικότερη επιτυχία που σημειώθηκε από πλευράς 

τους. Συνοψίζοντας τις συνολικές επιτυχίες των τριών φοιτητών στα 4 πεδία, 

παρατηρούμε πως η φοιτήτρια Φ1 σημείωσε τις περισσότερες επιτυχημένες 

απαντήσεις, ενώ στη συνέχεια την ακολουθεί ο φοιτητής Φ2 με μια μέτρια και σχετικά 

καλή επίδοση. Συγκεκριμένα, η υψηλότερη επίδοση της φοιτήτριας σε σύγκριση με 

τους άλλους φοιτητές, εντοπίστηκε στο πεδίο των φυσικών αριθμών, ενώ στα πεδία 

των δεκαδικών αριθμών και των ποσοστών είχε μία πολύ καλή επίδοση. Από την άλλη 

πλευρά, ο φοιτητής Φ2 έδειξε μία πολύ καλή επίδοση, κυρίως στα πεδία των φυσικών 

αριθμών, των δεκαδικών αριθμών και των ποσοστών. Όσον αφορά το φοιτητή Φ3, 

παρόλο που στο πεδίο των κλασματικών αριθμών παρουσίασε υψηλότερη επίδοση σε 

σχέση με τους άλλους δύο φοιτητές και παρ’ όλο που στο 2
ο
 πεδίο είχε την ίδια 

ακριβώς επίδοση με τους άλλους φοιτητές, σημείωσε τη χαμηλότερη επίδοση στο 

γενικό σύνολο των ερωτήσεων, εμφανίζοντας περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις 

σε σχέση με τους άλλους φοιτητές. 

     Αν και το δείγμα μας ανήκει σε δύο ιδιαίτερες κατηγορίες (2 φοιτητές με δυσλεξία 

και 1 φοιτητής με δυσαριθμησία), μπορούμε να συμπεράνουμε πως δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικά ελλείμματα και εμφανείς δυσκολίες που θα χαρακτήριζαν 

μόνο τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Λόγω του μικρού μας δείγματος δηλαδή, δεν 

μπορούμε να προχωρήσουμε σε γενικεύσεις σχετικά με τη συμπεριφορά, αλλά και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα με δυσλεξία ή δυσαριθμησία στους νοερούς 

υπολογισμούς.  

     Ωστόσο, μέσω της ατομικής τους εξέτασης, φάνηκαν ορισμένα από τα 

χαρακτηριστικά των δύο μαθησιακών δυσκολιών που χαρακτηρίζουν το δείγμα μας. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξέταση του φοιτητή με δυσαριθμησία, αναδείχθηκε η 

δυσκολία του στις πράξεις των κλασμάτων, όπου, αν και με δυσκολία, κατάφερε με 

δική μου βοήθεια τελικά να τα θυμηθεί και να δώσει τις απαντήσεις. Ακόμη, στις 

πράξεις των κλασμάτων μπέρδευε αρκετές φορές τις ορολογίες «αριθμητής» και 

«παρανομαστής», γεγονός που δείχνει τη σύγχυση των μαθηματικών εννοιών από 

πλευράς του. Στους δεκαδικούς αριθμούς ο φοιτητής δεν κατάφερε να θυμηθεί τον 

κανόνα μετακίνησης της υποδιαστολής, ενώ σε μία από τις ερωτήσεις δεν ήξερε να 

μου εξηγήσει για ποιο λόγο τοποθέτησε σε μια συγκεκριμένη θέση την υποδιαστολή. 

Επιπλέον, κατά την εξέταση φάνηκε η δυσκολία του φοιτητή να υπολογίζει εύκολα και 

γρήγορα πράξεις με τους αριθμούς 10, 100 και 1000, κάτι το οποίο αποτελεί σύνηθες 

χαρακτηριστικό ατόμων με δυσαριθμησία.  

     Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των δύο φοιτητών με 

δυσλεξία εμφανίστηκαν, επίσης, ορισμένες δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τα άτομα 

αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδυναμία του φοιτητή Φ3 να αριθμήσει 

σωστά με τη σειρά τα γινόμενα της προπαίδειας κατά τη χρήση των στρατηγικών της 
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απαγγελίας και της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης, αλλά και η αδυναμία του να 

υπολογίσει με νοερό τρόπο ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα τα ποσοστά, δίνοντάς μας 

έτσι μόνο προσεγγιστικές απαντήσεις. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως δεν είναι 

απόλυτο πως οι δυσκολίες του φοιτητή Φ3 στα ποσοστά οφείλονται στη μαθησιακή 

του δυσκολία. Είναι πολύ πιθανό ένας οποιοσδήποτε φοιτητής, χωρίς κάποια 

μαθησιακή δυσκολία, να μην μπορεί να τα υπολογίσει με νοερό τρόπο, αλλά ούτε και 

με γραπτό. Επίσης, όπως ο φοιτητής Φ2, έτσι και η φοιτήτρια Φ1 δεν κατάφερε να 

θυμηθεί τον κανόνα μετακίνησης της υποδιαστολής, γεγονός που φανερώνει την κοινή 

δυσκολία μεταξύ των δύο φοιτητών να ανακαλούν ορισμένους κανόνες. 

     Κοινές δυσκολίες και χαρακτηριστικά από τους φοιτητές των δύο κατηγοριών 

δυσκολιών εμφανίστηκαν σε όλα σχεδόν τα πεδία εξέτασης. Αρχικά, θα πρέπει να 

αναφερθεί η δυσκολία που αντιμετώπισαν οι τρεις φοιτητές στη λειτουργία της 

βραχύχρονης μνήμης τους, δεδομένου ότι κρατούσαν «σύντομες σημειώσεις» καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Ακόμη, παρατηρήθηκε έντονα το γεγονός να 

μπερδεύουν τις πράξεις μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα να βρισκόμαστε στην 

πράξη της αφαίρεσης και οι φοιτητές να σκέφτονται τους ίδιους αριθμούς στην πράξη 

της πρόσθεσης, αλλά και να μπερδεύουν ή να σκέφτονται άλλους αριθμούς σε 

ορισμένες πράξεις με αποτέλεσμα να καθυστερούν να βρουν τη σωστή απάντηση.  

     Επιπροσθέτως, θα πρέπει να τονιστεί η ευελιξία στη χρήση στρατηγικών, την οποία 

υπέδειξαν οι τρεις φοιτητές σε όλα τα πεδία εξέτασης. Η χρήση πολλών διαφορετικών 

στρατηγικών από τους τρεις φοιτητές, τόσο στο πεδίο των φυσικών όσο και στο πεδίο 

των ρητών αριθμών, τους έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίζουν, με όποιο τρόπο 

θεωρούν οι ίδιοι ευκολότερο, την επιδιωκόμενη απάντηση. Μάλιστα, χαρακτηριστική 

είναι και η χρήση σύνθετων – ιδιαίτερων στρατηγικών από τους φοιτητές, οι οποίες 

φανερώνουν και τον ξεχωριστό / ιδιαίτερο τρόπο σκέψης αυτών των ατόμων.  

     Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο εμφανίζεται στα άτομα με 

δυσλεξία, αλλά και στα άτομα με δυσαριθμησία, είναι η δυσκολία απομνημόνευσης 

αριθμητικών γεγονότων, όπως η προπαίδεια. Στα αποτελέσματα της εξέτασής τους 

φάνηκε πως και οι τρεις φοιτητές δεν μπορούσαν να ανακαλέσουν αμέσως τα γινόμενα 

της προπαίδειας, αλλά, αντιθέτως, τα υπολόγιζαν. Γνώριζαν απ’ έξω ελάχιστα 

γινόμενα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν κατά βάση τα διπλά (6 x 6) ή τα εύκολα 

γινόμενα (5 x 7). Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως ο φοιτητής Φ2 δε γνώριζε 

σχεδόν καθόλου γινόμενα της προπαίδειας των αριθμών 7 και 8, ενώ ο φοιτητής Φ3 

δεν μπορούσε να ανακαλέσει ούτε γινόμενα της προπαίδειας του 5, γεγονός αρκετά 

αξιοπαρατήρητο. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως και οι τρεις φοιτητές, αν και 

μπορεί να ισχυρίστηκαν το αντίθετο, θα δυσκολευτούν να διδάξουν την προπαίδεια 

των αριθμών, εφόσον δεν τη γνωρίζουν ούτε και οι ίδιοι. 

     Η δυσκολία των τριών φοιτητών να ανακαλέσουν αμέσως τα γινόμενα της 

προπαίδειας, αλλά και να δώσουν απαντήσεις σε ορισμένα γινόμενα, αναδεικνύεται  

καλύτερα μέσα από τη σύγκριση των επιδόσεών τους με τους 50 φοιτητές χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες 18 έως 22 ετών που έλαβαν μέρος στην έρευνα του 
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Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας. Σύμφωνα με τους 

Lemonidis, Tsakiridou, Panou, & Griva  (2014), τα αποτελέσματα της έρευνάς τους 

σχετικά με τα εύκολα και σύνθετα γινόμενα της προπαίδειας έδειξαν την ικανότητα 

του 40% των φοιτητών να απαντήσουν σωστά σε όλα τα γινόμενα της προπαίδειας. 

Μάλιστα, το 22% και 18% των φοιτητών δεν μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις στα 

γινόμενα  6 x 9 και 7 x 8 αντίστοιχα. Σχετικά με τις στρατηγικές που εφάρμοσαν, τις 

περισσότερες φορές έγινε χρήση της άμεσης ανάκλησης, ενώ λιγότερες ήταν οι φορές 

που υπολόγισαν τα γινόμενα της προπαίδειας ή τα απήγγειλαν με τη σειρά.  

     Σε αντίθεση με τους φοιτητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες της παραπάνω έρευνας, 

οι τρεις φοιτητές της παρούσας έρευνας δεν μπόρεσαν να ανακαλέσουν αμέσως τα 

γινόμενα της προπαίδειας, με εξαίρεση δύο – τρία γινόμενα. Επίσης, γίνεται φανερό 

πως τα γινόμενα 6 x 9 και 7 x 8, είναι δύο γινόμενα που δυσκολεύουν, όχι μόνο 

φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά αντιθέτως και υποψήφιους δασκάλους, χωρίς 

κάποια μαθησιακή δυσκολία. Συνεπώς, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αδυναμία 

των υποψήφιων δασκάλων με δυσλεξία και δυσαριθμησία να ανακαλέσουν αμέσως τα 

γινόμενα της προπαίδειας, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να ισχυριστούμε 

πως τα λάθη τους οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στις μαθησιακές τους δυσκολίες. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στο χώρο της προπαίδειας οι φοιτητές Φ1 και Φ2 

σημείωσαν αρκετά καλές επιδόσεις, ενώ ο φοιτητής Φ3 λίγο χαμηλότερη. 

     Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως και οι τρεις φοιτητές ήταν σε θέση κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης να αναγνωρίζουν πιθανά λάθη και δυσκολίες των μαθητών, με 

εξαίρεση το φοιτητή Φ3, ο οποίος δυσκολεύτηκε στο πεδίο των δεκαδικών αριθμών. 

Πέρα όμως από το κομμάτι αυτό, είναι άξια παρατήρησης η ικανότητα και των τριών 

φοιτητών (κυρίως των φοιτητών με δυσλεξία) να προτείνουν ενδιαφέροντες και 

ευχάριστους τρόπους διδασκαλίας ορισμένων γνωστικών αντικειμένων προκειμένου 

να «ξυπνήσουν» τη διάθεση των μελλοντικών μαθητών τους.  

     Οι παραπάνω δυσκολίες – λάθη, αλλά και τα χαρακτηριστικά των τριών φοιτητών, 

μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως, τόσο τα άτομα με τη δυσλεξία όσο και τα άτομα 

με τη δυσαριθμησία, μπορούν να εμφανίσουν ορισμένα κοινά σημεία δυσκολιών, 

καθώς οι δυο μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά.      

     Εν συνεχεία, θα ήθελα να τονίσω πως οι δύο φοιτητές με δυσλεξία σε γενικές 

γραμμές δε φάνηκε να ακολουθούν τις ίδιες στρατηγικές και να σημειώνουν τα ίδια 

λάθη / δυσκολίες, έτσι ώστε να γίνει φανερή η κοινή τους μαθησιακή δυσκολία. 

Φυσικά, υπήρξαν ερωτήσεις στις οποίες είτε χρησιμοποίησαν τις ίδιες στρατηγικές, 

είτε σημείωσαν τις ίδιες λανθασμένες απαντήσεις, είτε πέτυχαν στις ίδιες ακριβώς 

ερωτήσεις. Όμως, κατά γενική ομολογία, παρατηρήθηκαν κοινά σημεία, τα οποία ήταν 

είτε μεταξύ της φοιτήτριας Φ1 και του φοιτητή Φ3, είτε μεταξύ του φοιτητή Φ2 και 

του φοιτητή Φ3, είτε μεταξύ και των τριών φοιτητών.  

     Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, πως τα άτομα με δυσλεξία είναι πολύ πιθανό να 

έχουν ίδια επίδοση στα μαθηματικά με άτομα χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, γι’ αυτό 
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και μπορεί να μη σημειώθηκαν σημαντικές δυσκολίες από τους φοιτητές Φ1 και Φ3 

του δείγματός μας. Το γεγονός, ότι τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν  δυσκολίες 

ιδιαίτερα στη γραφή και την ανάγνωση, μας αφήνει μια επιφύλαξη για τις δυσκολίες 

που αντιμετώπισε στην παρούσα έρευνα το δείγμα μας. Άλλωστε, δε μπορούμε να 

γνωρίζουμε με σιγουριά, αν υποψήφιοι δάσκαλοι, χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, θα 

έδιναν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα με τους παραπάνω φοιτητές. 

     Πάντως, ένα είναι σίγουρο: η άμεση έρευνα υποψήφιων εκπαιδευτικών με 

μαθησιακές δυσκολίες σε νοερούς και μη, υπολογισμούς κρίνεται απαραίτητη και 

πολύ σημαντική. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών με μαθησιακές δυσκολίες που φθάνει 

στα σχολεία είναι μεγάλος και ο αριθμός των ερευνών σχετικά με τις γνώσεις και τις 

ικανότητές τους ελάχιστος. Η παρούσα εργασία προσπάθησε να θέσει τα θεμέλια για 

μια εκτενέστερη και πιο εντατική έρευνα σχετικά με τη γνώση περιεχομένου και την 

παιδαγωγική γνώση περιεχομένου υποψήφιων δασκάλων με μαθησιακές δυσκολίες 

στους νοερούς υπολογισμούς. Για το λόγο αυτό, θα ήταν φρόνιμο να ερευνηθούν σε 

βάθος οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν υποψήφιοι δάσκαλοι, τόσο με δυσλεξία όσο 

και με δυσαριθμησία, στους νοερούς υπολογισμούς προκειμένου να έχουμε μια πλήρη 

εικόνα των ατόμων που εισέρχονται στα σχολεία, για να εκπαιδεύσουν τις επόμενες 

γενιές παιδιών σε ένα τόσο σημαντικό περιεχόμενο, όπως αυτό των μαθηματικών. 
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Παράρτημα 

  Ερωτήσεις συνέντευξης 

 

1
ο
 πεδίο: Φυσικοί αριθμοί 

 Ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου: 

1) Υπολόγισε με το μυαλό τις παρακάτω πράξεις και πες μου τον τρόπο σκέψης σου. 

α) Πρόσθεση: 

1) 23 + 15,  2) 24 + 25,  3) 38 + 25,  4) 58 + 34,  5) 79 + 26,  6) 147 +58  

β) Αφαίρεση: 

1) 26 – 13,  2) 43 – 27,   3) 49 – 25,   4) 63 – 25,  5) 71 – 59,  6) 105 – 26 

γ) Πολλαπλασιασμός: 

 Προπαίδεια: 

1) 6 x 6,      2) 6 x 7,    3) 5 x 9,     4) 4 x 9,     5) 8 x 3,     6) 7 x 7,    7) 5 x 7,    

   και 

8) 3 x 8,      9) 7 x 8,     10) 8 x 9,   11) 6 x 9,    12) 9 x 9,    13) 9 x 8 

 Πολλαπλασιασμός πολυψήφιων αριθμών: 

1) 5 x 15,  2) 8 x 99,  3) 25 x 21,  4) 14 x 26,  5) 50 x 46,  6) 103 x 15 

 δ) Διαίρεση: 

1) 30 : 10,   2) 84 : 4,   3) 88 : 11,   4) 36 : 12,   5) 120 : 6 

 

 Ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου 

1) Θέλεις να διδάξεις στην τάξη σου την προπαίδεια των αριθμών 7 και 8.  

α) Πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες στη διδασκαλία της προπαίδειας αυτών 

των αριθμών ή όχι; 

β) Με ποιόν τρόπο θα δίδασκες εσύ την προπαίδεια του 7 και 8, ώστε να την μάθουν 

ευκολότερα οι μαθητές;  

 



 

~ 88 ~ 
 

2) α) Πιστεύεις ότι η διαίρεση μεταξύ δύο ακεραίων δυσκολεύει τους μαθητές 

περισσότερο απ’ τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού;  

β) Πώς θα τους δίδασκες τη διαίρεση 12: 4 για να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση των 

αριθμών; Τι θα τους έλεγες; 

 

2
ο
 πεδίο: Δεκαδικοί αριθμοί 

 Ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου 

1) Υπολόγισε με το μυαλό τις παρακάτω πράξεις και πες μου τον τρόπο σκέψης σου. 

α) Πρόσθεση:  

1) 0,5 + 0,75      2) 6,2 + 1,9      3) 0,19 + 0,1       4) 21,4 + 10,7 

 β) Αφαίρεση:  

1) 4,5 – 3,3        2) 6,8 – 5,9        3) 1,5 – 0,25       4) 10 – 5,5 

γ) Διαίρεση:  

1) 3 : 0,5       2) 22,5 : 100 

 

 Ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου 

1) Η Μαρία θέλει να υπολογίσει τον πολλαπλασιασμό 1,2 x 10. Σκέφτεται και βρίσκει το 

αποτέλεσμα 10,2  

Είναι σωστή η απάντησή της; 

- Αν ναι, γιατί; Πώς το υπολόγισε; 

- Αν όχι, γιατί; Τι λάθος έκανε; 

 

2) Ο Άρης έβαλε στη σειρά τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς, από το μικρότερο προς 

το μεγαλύτερο αριθμό: 

                                    0,2     0,9     0,17     0,38     0,65     0,592 

α) Τους τοποθέτησε σωστά ή όχι; 

β) Ποιο είναι το λάθος του και γιατί πιστεύεις ότι δυσκολεύτηκε; 

γ) Πώς έπρεπε να τους βάλει κανονικά; 
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3) Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι μεταξύ του 1,4 και 1,5 δεν υπάρχει κανένας αριθμός. 

α) Ως υποψήφιος δάσκαλος, γιατί πιστεύεις ότι έχουν αυτή την εντύπωση οι μαθητές; 

β) Πώς θα τους εξηγούσες ότι ανάμεσα σ’ αυτούς τους δυο αριθμούς υπάρχουν άπειροι 

αριθμοί; 

 

3
ο
 πεδίο: Κλασματικοί αριθμοί 

 Ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου 

1) Υπολόγισε με το μυαλό τις παρακάτω πράξεις και πες μου τον τρόπο σκέψης σου. 

α) Πρόσθεση: 

1)  
5

6
 + 

7

6
,     2)  

1

2
 + 

1

4
 ,    3)  

8

9
 + 

6

3
 

β) Αφαίρεση: 

1)  
18

5
 -  

2

5
,    2) 1 -  

1

4
 ,    3) 

3

4
  -  

1

2
 

γ) Πολλαπλασιασμός: 

1) 4  x  
3

4
,      2)  

5

6
 x 

2

3
,      3) 

7

8
 x 

8

7
 

δ) Διαίρεση: 

1)  
1

2
 : 

1

4
 ,     2)  

3

4
 : 

1

4
 

 

2) Τοποθέτησε στην παρακάτω αριθμογραμμή τους κλασματικούς αριθμούς  
3

4
  και  

2

8
.  

    0                                                                                                                          1  

1

2
 

   Πώς σκέφτηκες; 
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3) Πραγματοποίησε τις παρακάτω συγκρίσεις κλασμάτων και εξήγησε τον τρόπο 

σκέψης σου  

1)  
3

8
 & 

7

8
 ,    2)  

2

4
 & 

4

8
 ,   3)  

1

2
 & 

5

8
 ,   4) 

2

4
 & 

4

2
 ,    5)  

3

7
 & 

5

8
 

 

 Ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου 

1) Πολλοί μαθητές, όταν θέλουν να προσθέσουν κλάσματα όπως,  
3

4
 + 

1

2
 , προσθέτουν 

τους αριθμητές και τους παρανομαστές. 

α) Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; 

β) Εσύ με ποιον τρόπο θα το έλυνες; 

 

4
ο
 πεδίο: Ποσοστά 

 Ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου 

1) Υπολόγισε με το μυαλό τα παρακάτω ποσοστά και πες τον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτηκες. 

1) Το 25 % του 80,  2) το 90 % του 40,  3) το 10 % του 60,  4) το 25 % του 240  και  το 

5) 150 % του 12 . 

 

 

 

 


