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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι νοεροί και οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί είναι δύο πολύ σημαντικοί τομείς της
μαθηματικής εκπαίδευσης που τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή από τους
ερευνητές σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα. Ένα από τα ενδιαφέροντα των ερευνών
είναι η κωδικοποίηση των στρατηγικών με τη βοήθεια των οποίων εκτελούνται οι νοεροί
υπολογισμοί. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις στρατηγικές που
χρησιμοποιούν οι μαθηματικοί σε νοερούς υπολογισμούς φυσικών αριθμών και την επίδοση
που έχουν σε αυτούς με τη χρήση ενός τεστ ανοιχτού τύπου που περιείχε 16 πράξεις. Οι
νοεροί υπολογισμοί αφορούσαν τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις πρόσθεση,
αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Στην έρευνα συμμετείχαν 84 μαθηματικοί που
διδάσκουν μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Κάποιοι από αυτούς
συμπλήρωσαν γραπτά το τεστ που τους δόθηκε και άλλοι συμμετείχαν προφορικά με
προσωπική συνέντευξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθηματικοί είναι ικανοί να
υπολογίσουν νοερά με τη βοήθεια στρατηγικών και ότι έχουν υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο
παρατηρήθηκε ότι έγιναν ελάχιστα λάθη κυρίως λόγω λανθασμένων υπολογισμών. Στις
προσθέσεις και στις διαιρέσεις δεν παρατηρήθηκε ποικιλία στρατηγικών ενώ στις αφαιρέσεις
και στους πολλαπλασιασμούς οι μαθηματικοί εφάρμοσαν αρκετές στρατηγικές. Στις
προσθέσεις η στρατηγική που προτιμήθηκε κυρίως ήταν η 1010. Στις αφαιρέσεις
εφαρμόστηκαν περισσότερο οι στρατηγικές 1010 και Ν10. Στους πολλαπλασιασμούς οι
μαθηματικοί χρησιμοποίησαν πιο πολύ τη στρατηγική διάσπασης ενός αριθμού. Κάποιοι
μαθηματικοί χρησιμοποίησαν στους πολλαπλασιασμούς στρατηγικές που περιελάμβαναν
αλγεβρικές ιδιότητες όπως η τετραγωνική επιμεριστική και η εκθετική παραγοντοποίηση. Στις
διαιρέσεις χρησιμοποιήθηκε περισσότερο η στρατηγική άμεση ανάκληση και λιγότερο η
στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού. Η ολιστική στρατηγική εφαρμόστηκε κυρίως στις
πράξεις που περιλάμβαναν αριθμούς που χαρακτηρίζονται ως σημεία αναφοράς. Ο νοερός
αλγόριθμος εκτελέστηκε κυρίως στις αφαιρέσεις και ο γραπτός αλγόριθμος στις διαιρέσεις.
Ελάχιστοι ήταν όμως οι μαθηματικοί που τους εκτέλεσαν. Οι γυναίκες εκτέλεσαν τον γραπτό
αλγόριθμο περισσότερο από τους άντρες στις προσθέσεις, στις αφαιρέσεις και στους
πολλαπλασιασμούς ενώ στις διαιρέσεις εκτελέστηκε εξίσου από τους άντρες και από τις
γυναίκες. Ακόμα παρατηρήθηκε ότι όσοι συμμετείχαν προφορικά είχαν καλύτερη επίδοση
από αυτούς που συμμετείχαν γραπτά.
Λέξεις κλειδιά: νοεροί υπολογισμοί, φυσικοί αριθμοί, στρατηγικές, μαθηματικοί
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ABSTRACT

Mental computation and computational estimation are two very important domains of
mathematics education that in recent years have received particular attention by researchers at
international level as well as in Greece. One of the research interests is the codification of the
strategies by which the mental calculations are carried out. This research aims to investigate
the kind of strategies used by the mathematicians in mental calculations of natural numbers as
well as the mathematicians’ performance in these calculations. The research was carried out
by the use of an open type test that contained 16 operations. Mental computation concerned
the four basic numerical operations a.e addition, subtraction, multiplication and division. The
participants in this research where 84 mathematicians who teach mathematics to secondary
school and high school students. Some of them completed the test given to them in written
form and others participated orally in a personal interview. The results showed that
mathematicians are able tο calculate mentally with the help of strategies and that they have
high performance. However, it was observed that few mistakes were made mainly due to
incorrect calculations. In additions and divisions no variety of strategies was observed, while
in subtractions and multiplications mathematicians applied several strategies. In additions the
strategy mainly preferred was 1010. In subtractions the strategies applied most were strategy
1010 and strategy N10. The strategy most used by mathematicians in multiplications was the
strategy of one number partitioning. Some mathematicians used strategies with algebraic
properties such as square partitioning and exponential factoring. In divisions direct retrieval of
basic fact was the strategy used most by the mathematicians while less used was the strategy
of one number partitioning. The holistic strategy was mainly applied to operations that
included numbers designated as benchmarks. Mental algorithm used mainly in subtractions
and written algorithm used mainly in divisions. However, the mathematicians who used
mental and written algorithm were very few. Women performed the written algorithm more
than men in additions, subtractions and multiplications while in divisions written algorithm
was performed equally by men and women. Also it was observed that those who participated
orally had better performance than those who participated in written form.

Keywords: mental computations, natural numbers, strategies, mathematicians
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σημαντικότητα των νοερών και των εκτιμητικών υπολογισμών
Τα παιδιά αλλά κυρίως οι ενήλικες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ποικίλους
υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί είναι ακριβείς ή προσεγγιστικοί (κατ’ εκτίμηση). Διάφοροι
ερευνητές τονίζουν πως οι νοεροί και οι εκτιμητικοί υπολογισμοί είναι σημαντικές
διαδικασίες τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Μάλιστα ο Hope (1986) αναφέρει
ότι οι νοεροί υπολογισμοί και οι εκτιμήσεις είναι πιο κοινές στην καθημερινή ζωή από ότι οι
γραπτοί αλγόριθμοι που εφαρμόζονται στα σχολεία (Carroll, 1996). Οι Λεμονίδης &
Μουράτογλου (2014) πιστεύουν πως η εκτίμηση είναι σημαντική για παιδιά και για ενήλικες
διότι καθημερινά απαιτούνται γρήγοροι υπολογισμοί ή αποφάσεις για την ορθότητα
αριθμητικών υπολογισμών χωρίς τη βοήθεια αριθμομηχανής ή χαρτιού και μολυβιού. Από τις
έρευνες που έχουν γίνει έχει φανεί ότι περισσότερο από το 80% των μαθηματικών που
χρησιμοποιούν οι ενήλικες περιλαμβάνουν εκτίμηση (Reys R., 1984). Κατά τον Bell (1974)
στην καθημερινή ζωή οι ενήλικες χρησιμοποιούν την εκτίμηση περισσότερο συχνά από τον
ακριβή υπολογισμό (Rubenstein, 2001). Η Levine (1982) συμφωνεί με αυτή την άποψη καθώς
θεωρεί ότι για πολλές κοινές χρήσεις των μαθηματικών η εκτίμηση είναι πιο σημαντική απ’
ότι ο ακριβής υπολογισμός και είναι ένα σημαντικό προσόν για τους ενήλικες.
Όμως, κατά τους McIntosh, Reys R. & Reys B. (1997) και Reys R. (1984) οι ενήλικες
χρησιμοποιούν αρκετά και τους νοερούς υπολογισμούς. Γενικότερα οι νοεροί υπολογισμοί
χρησιμοποιούνται σε κάθε κουλτούρα από μικρά παιδιά και ενήλικες. Μάλιστα στην
καθημερινή ζωή των ενηλίκων υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ακριβή ή αρκετά ακριβή
νοερό υπολογισμό από υπολογισμό με μολύβι και χαρτί (Hope, 1987). Ο Reys R. (1984)
υποστηρίζει και αυτός ότι στην καθημερινή ζωή των ενηλίκων επικρατεί περισσότερο ο
νοερός υπολογισμός από τον γραπτό.
Ο λόγος που ο νοερός υπολογισμός προτιμάται έναντι του γραπτού είναι γιατί στον
νοερό υπολογισμό χρησιμοποιούνται εναλλακτικές στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές είναι
εύκολες και γρήγορες, μπορούν να γίνουν νοερά και να συνεισφέρουν στην αίσθηση αριθμού
(Van de Walle, 2007). Οι νοεροί υπολογισμοί δεν είναι ωφέλιμα εργαλεία μόνο για την
καθημερινή ζωή. Αναγνωρίζονται ως σημαντικοί και χρήσιμοι και είναι πολύτιμοι για την
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προώθηση μαθηματικής σκέψης υψηλού επιπέδου (Reys R., Reys B., Nohda, & Emori, 1995).
Ο νοερός υπολογισμός είναι ένα συστατικό ενός συνδεδεμένου ιστού της γνώσης που
καλείται αίσθηση αριθμού (Carroll, 1996).
Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά ως γεγονότα, κανόνες και τύπους ενώ
ως διαδικασία αίσθησης έχει πολύ υψηλή αξία για μια κοινωνία με επαρκείς γνώσεις
αριθμητικής (Mcintosh, Reys B., & Reys R., 1992). Ένας απλός λόγος για να δοθεί έμφαση
στα νοερά μαθηματικά είναι ότι είναι χρήσιμα για υπαλλήλους, καταναλωτές και πολίτες
(Rubenstein, 2001). Οι άνθρωποι συνήθως εκτιμάνε ή υπολογίζουν νοερά τα ρέστα από μια
αγορά, το χρόνο που θα χρειαστεί για να διανύσουν μια συγκεκριμένη απόσταση, φόρους,
εκπτώσεις, φιλοδωρήματα, κόστος κατά μονάδα, χιλιόμετρα ανά ώρα, χιλιόμετρα ανά λίτρο
βενζίνης, το κόστος για ένα καλάθι ψώνια από φαγώσιμα και άλλα (Rubenstein, 2001).
Όταν αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τέτοιου είδους προβλήματα που περιλαμβάνουν
μαθηματικό υπολογισμό οι διαφορετικοί τρόποι για να γίνει μπορεί να περιλαμβάνουν χρήση
βοηθητικών αντικειμένων όπως χαρτί και μολύβι ή αριθμομηχανή (Threlfall, 2009; Carroll,
1996). Ο υπολογισμός όμως μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια νοερών συλλογισμών που είναι
η πιο συχνή ή ενστικτώδης επιλογή (McIntosh et al., 1997). Πολλοί είναι όμως οι άνθρωποι
που στρέφονται στη χρήση αριθμομηχανών. Xάρη στην τεχνολογία η ανάγκη για εκτέλεση
κουραστικών υπολογισμών με το χέρι έχει εξαφανιστεί (Van de Walle, 2007). Η Rubenstein
(2001) θεωρεί ότι οι νοεροί υπολογισμοί είναι γρηγορότεροι, πιο κατάλληλοι ή ευκολότεροι
σε σχέση με τις αριθμομηχανές και τους παραδοσιακούς αλγόριθμους.
Ο συμπεριφορισμός διαβεβαιώνει ότι ο νοερός υπολογισμός είναι μια βασική δεξιότητα
που είναι χρήσιμη και καθιστά κάποιον ικανό να υπολογίζει με χαρτί και μολύβι και η
ευχέρεια σε αυτόν κερδίζεται με διδασκαλία και πρακτική ενώ ο κονστρουκτιβισμός
πλαισιώνει τον νοερό υπολογισμό ως μια διαδικασία σκέψης υψηλότερης τάξης όπου η
παραγωγή μιας στρατηγικής είναι τόσο σημαντική όσο η εκτέλεσή της (Reys R. et al., 1995).

Η ιστορία εμφάνισης των νοερών υπολογισμών
Το ενδιαφέρον για τους νοερούς υπολογισμούς ως μια σημαντική υπολογιστική μέθοδο
για πράξεις αριθμών με δύο ή περισσότερα ψηφία δεν είναι καινούργιο (Heirdsfield, Cooper,
Mulligan, & Irons, 1999). Οι νοεροί υπολογισμοί είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της
αριθμητικής εκπαίδευσης εδώ και καιρό (Reys R., 1984) καθώς οι προσεγγίσεις εισέρχονται
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σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των καθημερινών εφαρμογών των μαθηματικών (Wandt &
Brown, 1957).
Ο Reys R. (1984) περιγράφει την ιστορία εμφάνισης των νοερών υπολογισμών. Πιο
αναλυτικά, στη δεκαετία του 1930-40 η νοερή αριθμητική αναβίωσε καθώς τονίστηκε η
κοινωνική χρησιμότητα των μαθηματικών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με αρχές της
δεκαετίας του 1960, η μαθηματική διδασκαλία άρχισε να επικεντρώνεται στις δομικές
ιδιότητες των μαθηματικών συστημάτων που διδάσκονται στα σχολεία. Τη δεκαετία του 1980
δόθηκε αυξημένη προσοχή στους νοερούς υπολογισμούς λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας
της τεχνολογίας και της αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου που παίζουν οι νοεροί
υπολογισμοί στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας.
Επίσης η καθιέρωση των νοερών υπολογισμών στα προγράμματα σπουδών των
μαθηματικών δεν είναι νέο φαινόμενο. Αντιθέτως έχει μεγάλη αλλά σποραδική ιστορία (Reys
B., 1985). Επειδή οι νοεροί υπολογισμοί ήταν πάντα χρήσιμοι έχουν γίνει το επίκεντρο μιας
σημαντικής αλλαγής στη μαθηματική εκπαίδευση σε πολλά μέρη του κόσμου (Reys R.,
1985).

ΟΡΙΣΜΟΙ
Νοεροί υπολογισμοί
Σύμφωνα με την Maclellan (2001) δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός για τον υπολογισμό
και οι ορισμοί των λεξικών τείνουν να συγχέουν τη λέξη calculation με τη λέξη computation.
Αυτές οι δύο αγγλικές λέξεις αποδίδονται στα ελληνικά ως υπολογισμός: στον όρο calculation
αποδίδεται μια πιο ελεύθερη και ευρεία σημασία του υπολογισμού, ενώ στον όρο computation
μια πιο επιστημονική και αλγοριθμοποιημένη σημασία (Λεμονίδης, 2013). Αν και αρκετοί
μελετητές ισχυρίζονται ότι ο όρος νοερός υπολογισμός δεν είναι καθορισμένος με σαφήνεια
πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να αποδώσουν την έννοιά του.
Αρχικά, οι Olander & Brown (1959) στο άρθρο τους χρησιμοποιήσαν τον όρο νοερή
αριθμητική αντί για τους όρους προφορική αριθμητική και υπολογισμός χωρίς μολύβι και
χαρτί. Ο Reys R. (1984) υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο διακριτικά χαρακτηριστικά των
νοερών υπολογισμών: παράγουν μια ακριβή απάντηση και η απάντηση αποδίδεται νοερά
χωρίς να χρησιμοποιούνται εξωτερικές μέθοδοι όπως μολύβι και χαρτί. Ωστόσο, κάποιες
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φορές χρησιμοποιείται μολύβι και χαρτί ώστε να γίνονται κάποιες σημειώσεις που βοηθούν
και διευκολύνουν τη βραχύχρονη μνήμη (Thompson, 1999). Ο Threlfall (2009) συμφωνεί με
αυτή την άποψη αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι νοεροί υπολογισμοί υποστηρίζονται
από γραπτή καταγραφή σημειώσεων για να θυμούνται οι λύτες τα ενδιάμεσα αποτελέσματα.
Όταν εκτελείται νοερά ένας υπολογισμός συχνά απαιτείται ένα μεγάλο κομμάτι από το χώρο
μνήμης και σύμφωνα με τους ψυχολόγους ο βραχυπρόθεσμος χώρος μνήμης είναι αρκετά
περιορισμένος και για τα παιδιά και για τους ενήλικες (Sowder, 1990).
Αργότερα, η Reys Β. (1985) (σελ. 43) αναφέρει: «Η ικανότητα να υπολογίσεις νοερά
είναι να υπολογίσεις ακριβώς αριθμητικές απαντήσεις χωρίς τη βοήθεια αριθμομηχανής ή
καταγραφής. Η ικανότητα αυτή ποικίλει ανάμεσα στα άτομα». Τα νοερά μαθηματικά
συνδέονται με την ικανότητα να κάνεις γρήγορα υπολογισμούς αλλά περιλαμβάνουν
εννοιολογική κατανόηση και επίλυση προβλημάτων (Olsen, 2015). Οι νοεροί υπολογισμοί
ενθαρρύνουν την επινόηση στρατηγικών και εγρήγορση σε λογικές απαντήσεις (Reys B.,
1994).
Κατά τη Sowder (1990) ο νοερός υπολογισμός αναφέρεται στο να γίνει υπολογισμός
στο μυαλό και συνήθως ο λύτης δεν έχει πρόσβαση σε χαρτί και μολύβι, ωστόσο ο νοερός
υπολογισμός μερικές φορές συνδυάζεται με χαρτί και μολύβι ή ακόμα και με υπολογισμό με
αριθμομηχανή.
Οι ερευνητές Reys R. et al. (1995) και Reys B., Reys R. & Hope (1993) ορίζουν ως
νοερό υπολογισμό τη διαδικασία υπολογισμού ενός ακριβούς αριθμητικού αποτελέσματος
χωρίς τη βοήθεια εξωτερικής συσκευής υπολογισμού ή καταγραφής.
Οι McIntosh et al. (1997) ορίζουν τον νοερό υπολογισμό ως υπολογισμό στο μυαλό μιας
ακριβούς απάντησης και έτσι εξωτερικά εργαλεία, όπως αριθμομηχανή ή χαρτί και μολύβι δε
χρησιμοποιούνται κάνοντας τον υπολογισμό. Ουσιαστικά, ο νοερός υπολογισμός κατανοείται
ως μια σειρά από διαδικασίες που εφαρμόζονται νοερά και αντιμετωπίζεται ως μια βασική
ικανότητα για υπολογισμό (Reys R. et al., 1995).
Κοινά σημεία των παραπάνω ορισμών είναι ότι ο νοερός υπολογισμός γίνεται χωρίς τη
βοήθεια εξωτερικών μεθόδων και ότι είναι ακριβής. Οι McIntosh et al. (1997) και η Maclellan
(2001) αναφέρουν ότι για να επιτευχθεί ο νοερός υπολογισμός είναι απαραίτητη η χρήση
στρατηγικών που είναι πολύ διαφορετικές από αλγόριθμους που συνδέονται με γραπτές
διαδικασίες. Οι στρατηγικές για τον υπολογισμό μπορεί να επινοηθούν από το χρήστη ή να τις
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δανειστεί από τις τυπικές γραπτές τεχνικές (McIntosh et al., 1997).
Η Sowder (1988) ορίζει ως νοερό υπολογισμό τη διαδικασία να εκτελέσει κάποιος
αριθμητικές πράξεις χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών μεθόδων (Maclellan, 2001). Σύμφωνα με
τους Harries & Spooner (2000) ο νοερός υπολογισμός εκτελείται στο μυαλό παρά στο χαρτί
αν και αυτό δεν αποκλείει την ανάγκη για σημείωση συμβολισμού για να βοηθήσει τον
μαθηματικό συλλογισμό (Maclellan, 2001). Ο ορισμός αυτός επισημαίνεται και από τους
Klein, Beishuizen & Treffers (1998) οι οποίοι αναφέρουν ότι ο νοερός υπολογισμός γίνεται
στο μυαλό αλλά επίσης χρησιμοποιώντας το μυαλό καθώς η χρήση γραπτής εργασίας
ενθαρρύνεται. Η Maclellan (2001) επισημαίνει ότι νοερός υπολογισμός είναι η διαδικασία της
εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων για να επιτευχθεί είτε μια ακριβής απάντηση ή μια κατά
προσέγγιση απάντηση (σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται εκτίμηση). Σύμφωνα με τη Sowder
(1988) όταν σκοπός ενός αριθμητικούς προβλήματος είναι να αποκτήσουμε μια ακριβή
απάντηση ο υπολογισμός είναι απαραίτητος, αν και ο βαθμός στον οποίο μπορεί ο
υπολογισμός να γίνει νοερά περιορίζεται από το μέγεθος των αριθμών που εμπλέκονται, ενώ
όταν σκοπός του προβλήματος είναι να επιτευχθεί μια κατά προσέγγιση απάντηση ή οι
αριθμοί που περιλαμβάνονται στο πρόβλημα είναι μεγάλου μεγέθους τότε είναι κατάλληλη η
εκτίμηση (Maclellan, 2001).
Ο Thompson (1999) αναφέρει ότι στην Αγγλία ο νοερός υπολογισμός είναι
διαφορετικός από τη νοερή αριθμητική: η δεύτερη μπορεί να περιλαμβάνει μόνο νοερή
ανάκληση, ενώ ο πρώτος απαιτεί νοερές στρατηγικές όπως ανάκληση. Στην Ολλανδία δεν
υπάρχει ορισμός για τον νοερό υπολογισμό και χρησιμοποιούν όρους που μεταφράζονται ως
‘‘δουλεύοντας στο μυαλό σου’’ (ανάκληση γεγονότων) και ‘‘δουλεύοντας με το μυαλό σου’’
(υπολογίζοντας) (Thompson, 1999).
Ο Λεμονίδης (2013) (σελ. 25) διατυπώνει τον εξής ορισμό: «Νοερός είναι ο
υπολογισμός που πραγματοποιείται νοερά και με τη χρήση στρατηγικών. Παράγει μια ακριβή
απάντηση. Πραγματοποιείται συνήθως χωρίς τη χρήση εξωτερικών μέσων όπως χαρτί και
μολύβι, αν και μπορεί να χρησιμοποιείται το χαρτί και το μολύβι, για σύντομες σημειώσεις
που υποστηρίζουν τη μνήμη».

Κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί
Κατά τον Reys R. (1984) υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα διακριτικά χαρακτηριστικά
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των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών: 1) γίνονται νοερά, γενικά χωρίς χαρτί και μολύβι, 2)
γίνονται γρήγορα, 3) παράγουν απαντήσεις που δεν είναι ακριβείς, αλλά είναι επαρκείς για να
ληφθούν απαραίτητες αποφάσεις και 4) συχνά φανερώνουν ατομικές προσεγγίσεις και
παράγουν ποικίλες εκτιμήσεις ως απαντήσεις.
Η Sowder (1988) διευκρινίζει ότι η εκτίμηση είναι μια διαδικασία στην οποία οι
ακριβείς αριθμοί μετατρέπονται σε προσεγγιστικούς και υπολογίζοντας νοερά με αυτούς τους
αριθμούς παίρνουμε μια απάντηση που είναι αρκετά κοντά στο αποτέλεσμα του ακριβούς
υπολογισμού (Maclellan, 2001). Η εκτίμηση είναι μια βασική ικανότητα και είναι χρήσιμη σε
όλους (Reys R. & Bestgen, 1981). Η Levine (1982) θεωρεί πως η νοερή εκτίμηση των
αποτελεσμάτων, από υπολογισμούς προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινές
καταστάσεις και περιλαμβάνουν αριθμούς, είναι μια βασική δεξιότητα.
Οι McIntosh et al. (1997) ορίζουν την εκτίμηση ως παραγωγή μιας προσεγγιστικής
απάντησης σε έναν υπολογισμό μιας που να είναι αρκετά κοντά ώστε να επιτρέπει να γίνει μια
απόφαση. Οι Reys R. & Bestgen (1981) ορίζουν τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό ως μια
επικοινωνία μεταξύ του νοερού υπολογισμού, των αριθμητικών εννοιών και των τεχνικών
αριθμητικών ικανότητων.
Ο Reys R. (1984) υποστηρίζει ότι ο νοερός υπολογισμός και η εκτίμηση φαίνεται να
μοιάζουν από πολλές απόψεις και το καθένα είναι μια ουσιαστική ικανότητα. Οι νοεροί και οι
εκτιμητικοί υπολογισμοί από πολλούς συγγραφείς θεωρούνται ίδιες έννοιες. Όμως, υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη υπολογισμού.
Μια σημαντική διαφορά των νοερών και των εκτιμητικών υπολογισμών είναι ότι οι
νοεροί υπολογισμοί παράγουν μια ακριβή απάντηση που είτε είναι σωστή είτε λανθασμένη,
ενώ οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί παράγουν πολλές διαφορετικές απαντήσεις οι οποίες είναι
λογικές και αποδεκτές (Reys R., 1984). Ακόμα, ο νοερός υπολογισμός είναι μια απαραίτητη
προϋπόθεση για την υπολογιστική εκτίμηση ενώ η αντίθετη σχέση δεν ισχύει (Reys R., 1984).
Ουσιαστικά, η εκτίμηση περιλαμβάνει τον νοερό υπολογισμό αλλά είναι κάτι περισσότερο
από αυτό (Maclellan, 2001) ενώ ο νοερός υπολογισμός δεν περιλαμβάνει την εκτίμηση.
Κάποιος που κάνει μια εκτίμηση δηλαδή εμπλέκεται σε νοερό υπολογισμό ως ένα αρχικό
βήμα στο σχηματισμό της. Ο νοερός υπολογισμός είναι ένα σημαντικό συστατικό της
εκτίμησης με την έννοια ότι παρέχει τον αναγκαίο ακρογωνιαίο λίθο για τις διαφορετικές
αριθμητικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην υπολογιστική εκτίμηση (Reys R., 1984).
Ο νοερός υπολογισμός είναι ένα σημαντικό συστατικό του εκτιμητικού υπολογισμού, αλλά
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είναι σημαντική δεξιότητα από μόνος του (Sowder, 1992). Η Sowder (1988) επισημαίνει πως
πολλοί δάσκαλοι και μαθητές πιστεύουν ότι οι νοεροί υπολογισμοί είναι καλύτεροι από την
εκτίμηση καθώς η δεύτερη θεωρείται ως εικασία (Maclellan, 2001). Οι νοεροί και οι
εκτιμητικοί

υπολογισμοί

διαφοροποιούνται

επίσης

ως

προς

τις στρατηγικές

που

χρησιμοποιούνται σε αυτούς.

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
Η διδασκαλία των μαθηματικών επικεντρώνεται κυρίως στο να βοηθήσει τους μαθητές
να κατανοήσουν τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις συμπεριλαμβανομένου και το πώς
εφαρμόζονται (Mcintosh et al., 1992). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να προσπαθούν να
εφαρμόσουν τους αλγόριθμους που διδάσκονται στο σχολείο όταν πρόκειται να εκτελέσουν
αυτές τις πράξεις. Η εργασία που κάνουν όμως δε φανερώνει αίσθηση του αριθμού (Reys R.
& Yang, 1998) καθώς πολλοί μαθητές εφαρμόζουν μηχανικά τους γραπτούς αλγόριθμους με
λίγη αίσθηση ως προς το γιατί, πως και τι κάνουνε (Reys B., 1985). Τα παιδιά μπορεί να
θυμούνται τους κανόνες εκτέλεσης των αλγορίθμων, αλλά τους μαθαίνουν χωρίς λόγο. Η
εκμάθηση των κανόνων δε σχετίζεται με άλλη γνώση των αριθμών και ενθαρρύνουν την
πεποίθηση ότι τα μαθηματικά είναι αυθαίρετα (Plunkett, 1979). Οι μαθητές που έχουν υψηλές
ικανότητες στους γραπτούς αλγόριθμους δεν αναπτύσσουν ή δε θα αναπτύξουν αίσθηση
αριθμού (Mcintosh et al., 1992). Γενικότερα, με τη χρήση του γραπτού αλγόριθμου και της
αριθμομηχανής δεν επιτυγχάνεται η καλλιέργεια της αίσθησης αριθμού.
Στο Δημοτικό οι τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση,
πολλαπλασιασμός και διαίρεση εισάγονται μαζί με την ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων
απαραίτητες για να εκτελεστεί η κάθε μία με γραπτή διαδικασία (Mcintosh et al., 1992).
Πολλοί είναι όμως οι μαθητές που δυσκολεύονται να εκτελέσουν σωστά τις συγκεκριμένες
πράξεις γραπτά. Επίσης η γραπτή εκτέλεση των πράξεων δεν εγγυάται την ορθότητα των
απαντήσεών τους. Οι δάσκαλοι μπορεί να παρατηρήσουν τα εξής λάθη: 40  36=16 ή
26+38=514. Οι μαθητές όμως δεν ελέγχουν αν είναι λογικό ή όχι το αποτέλεσμα που βρήκαν.
Δεν έχουν δηλαδή αναπτυγμένη αίσθηση αριθμού. Τα λάθη των μαθητών δεν παρατηρούνται
μόνο στην οριζόντια παρουσίαση αλλά και στην κάθετη παρουσίαση των πράξεων. Οι
κάθετοι αλγόριθμοι προκαλούν κοινά λάθη που μπορούν να αποφευχθούν όταν λαμβάνεται
υπόψη μια πιο ολιστική άποψη των αριθμών (Beishuizen & Anghileri, 1998).
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Οι μαθητές δεν παρουσιάζουν μόνο δυσκολίες στην εκτέλεση των πράξεων αλλά και
στην ορολογία. Για παράδειγμα στην πρόσθεση ή στην αφαίρεση δύσκολα κατανοούν τι
σημαίνει ‘‘ένα το κρατούμενο’’. Παρόμοιες δυσκολίες συναντούν έπειτα και στον
πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση. Ο παραδοσιακός αλγόριθμος για τον πολλαπλασιασμό
είναι πιθανόν ο πιο δύσκολος από τους τέσσερις αλγόριθμους για τους μαθητές (Van de
Walle, 2007). Αλλά και η διαίρεση είναι δύσκολη πράξη για να την κατανοήσουν τα παιδιά
καθώς προαπαιτεί τη γνώση και τον συνδυασμό των άλλων πράξεων, ειδικά του
πολλαπλασιασμού, και στηρίζεται στη χρήση των αριθμητικών γεγονότων που έχουν
προέλθει από αυτές τις πράξεις (Anghileri & Beishuizen, 1998). Η διαίρεση θεωρείται
δύσκολη πράξη ακόμα και από τους ενήλικες αλλά μπορεί να γίνει ευκολότερα από τον
πολλαπλασιασμό (Van de Walle, 2007). Τα νοερά μαθηματικά όμως καθιστούν να γίνει
ευκολότερη η κατανόηση των αντίστροφων πράξεων (Rubenstein, 2001). Οι νοερές μέθοδοι
για υπολογισμό επιτρέπουν σε κάποιον να αιτιολογήσει πιο αποτελεσματικά σε κάθε τομέα
των μαθηματικών που περιλαμβάνει αριθμούς (Van de Walle, 2007). Η νοερή αριθμητική έχει
κυρίαρχο ρόλο στην κατασκευή των μαθηματικών νοημάτων διεγείροντας την εννοιολογική
κατανόηση, τη διαδικαστική ευχέρεια, την αίσθηση αριθμού και την κατανόηση αριθμητικών
σχέσεων (Mcintosh et al., 1992).
Ποικίλοι είναι οι ορισμοί που αποδίδουν οι ερευνητές διεθνώς στην έννοια της αίσθησης
αριθμού. Σύμφωνα με τους Mcintosh et al. (1992) (σελ. 3) «η αίσθηση αριθμού αναφέρεται
στη γενική κατανόηση ενός ατόμου των αριθμών και των πράξεων μαζί με την ικανότητα και
την τάση να χρησιμοποιήσει την κατανόηση αυτή με ευέλικτους τρόπους για να κάνει
μαθηματικές αποφάσεις και να αναπτύξει χρήσιμες και αποτελεσματικές στρατηγικές για τη
διαχείριση των αριθμών και των πράξεων». Η αίσθηση αριθμού είναι ένας ευρύτερος τομέας
από τον νοερό υπολογισμό ή από την εκτίμηση περιλαμβάνει όμως και τα δύο (McIntosh et
al., 1997). Οι Yang, Reys R., & Reys B. (2009) διαφοροποιούν αυτόν τον ορισμό καθώς πέρα
από τη γενική κατανόηση των αριθμών και των πράξεων η αίσθηση αριθμού αναφέρεται στην
ικανότητα ενός ατόμου να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις που περιέχουν αριθμούς. Αυτή
η ικανότητα χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ευέλικτων και αποτελεσματικών στρατηγικών
για να επιλύσει το άτομο αριθμητικά προβλήματα.
Η Maclellan (2001) αναφέρει ότι η αίσθηση αριθμού είναι ένα πολύπλευρο
κατασκεύασμα που περιλαμβάνει ευελιξία στη χρήση στρατηγικών για ακριβή και
προσεγγιστικό υπολογισμό και το δίκτυο των συνδεδεμένων αριθμητικών γνώσεων τις οποίες
κατέχει ένα άτομο. Sowder (1988): Αίσθηση αριθμού αναφέρεται σε ένα καλά οργανωμένο
15

εννοιολογικό δίκτυο που επιτρέπει κάποιον να κατανοεί τους αριθμούς και τις ιδιότητες των
πράξεων και να επιλύει αριθμητικά προβλήματα με ευέλικτους και δημιουργικούς τρόπους
(Sowder, 1992).
Μια πιο απλή ερμηνεία της αίσθησης του αριθμού δίνεται από το NCTM (1989) που
την περιγράφει ως μια διαίσθηση για τους αριθμούς η οποία προέρχεται από τις ποικίλες
έννοιες του αριθμού (Sowder, 1992). Η Dowker (1992) περιγράφει την αίσθηση αριθμού ως
κατανόηση του νοήματος των αριθμών και των σχέσεων μεταξύ τους. Οι Reys R. & Yang
(1998) σημειώνουν ότι η αίσθηση αριθμού αντανακλά την τάση και την ικανότητα να
χρησιμοποιούμε αριθμούς και ποσοτικές μεθόδους ως μέσο επικοινωνίας, διαδικασίας και
ερμηνείας πληροφοριών.
Οι Reys R. & Yang (1998) περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που είναι τυπικά
συνδεδεμένα

με

την

αίσθηση

αριθμού. Αυτά

περιλαμβάνουν

χρήση

πολλαπλών

αναπαραστάσεων των αριθμών, αναγνώριση των σχετικών και των απόλυτων μεγεθών των
αριθμών, επιλογή και χρήση σημείων αναφοράς, αποσύνθεση και ανασύνθεση αριθμών,
κατανόηση των σχετικών αποτελεσμάτων των πράξεων και ευέλικτη και κατάλληλη εκτέλεση
νοερού υπολογισμού και εκτίμησης.
Πολλοί είναι οι συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι οι νοεροί και οι εκτιμητικοί
υπολογισμοί είναι χρήσιμοι γιατί συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού. Αυτά τα
δύο είδη υπολογισμού σχετίζονται και είναι στενά συνδεδεμένα με την αίσθηση αριθμού
(Whitacre, 2015; Sowder, 1992) η οποία είναι πολύ σημαντική για τη μαθηματική εκπαίδευση
(Tsao, 2004). O νοερός υπολογισμός και υποστηρίζεται από την αίσθηση αριθμού και τη
βελτιώνει (Carroll, 1996). Επιπλέον, η αίσθηση αριθμού συνδέεται και με την ικανότητα
εκτίμησης (Dowker, 1992). Η αυξημένη έμφαση σε νοερούς υπολογισμούς φυσικών αριθμών
θα συνεισφέρει πολλά στην ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού που χρειάζεται για να
κατανοήσουμε την αριθμητική, για να εκτιμήσουμε, για να αντιμετωπίσουμε την τεχνολογία
και γενικά για να λειτουργήσουμε καλύτερα όταν αντιμετωπίζουμε αριθμούς στην
καθημερινή μας ζωή (Sowder, 1990).
Ο νοερός υπολογισμός ενισχύει την αίσθηση αριθμού ενός ατόμου και κυρίως των
μαθητών που μαθαίνουν μαθηματικά. Αποκτώντας οι μαθητές ικανότητα στους νοερούς
υπολογισμούς σκεπτόμενοι του τι πραγματικά σημαίνουν οι αριθμοί είναι ένας από τους
καλύτερους τρόπους για ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού (Sowder, 1990). Έτσι, οι μελετητές
προτείνουν οι δάσκαλοι να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να σκέφτονται νοερά για να έχουν
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εξελιγμένη την αίσθηση αριθμού. Οι δάσκαλοι χρειάζεται να δώσουν έμφαση στην προώθηση
της σκέψης των μαθητών τους παρά να τους διδάσκουν γραπτές διαδικασίες που δεν
υποστηρίζουν την ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού (Heirdsﬁeld & Cooper, 2004). Σύμφωνα
με τους Markovits & Sowder (1994) η εκτέλεση νοερών υπολογισμών φανερώνει αίσθηση
αριθμού. Επίσης, κάνοντας εκτιμήσεις είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποκτήσει
κάποιος αίσθηση αριθμού γιατί είναι ο μόνος τρόπος που είναι και άμεσος και ολιστικός
(Reys R., Reys B., & Carlow, 1986). Η αίσθηση αριθμού είναι συχνά εμφανής σε μια μικρή
ηλικία καθώς το παιδί σκέφτεται για τους αριθμούς και προσπαθεί να αποκτήσει αίσθηση
αυτών (Mcintosh et al., 1992). Η αίσθηση αριθμού δεν είναι χρήσιμη μόνο για τα παιδιά. Οι
Mcintosh et al. (1992) υποστηρίζουν ότι η αίσθηση αριθμού απαιτείται από όλους τους
ενήλικες ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους. Η Reys B. (1994) επισημαίνει ότι η αίσθηση του
αριθμού είναι μια διαδικασία που αναπτύσσεται και ωριμάζει με εμπειρία και γνώση.
Διάφοροι συγγραφείς όπως ο Reys R. (1984) μέσω των ερευνών τους προσπαθούν να
ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και να τους παρέχουν γνώσεις για τους νοερούς και
εκτιμητικούς υπολογισμούς ώστε να κάνουν αλλαγές στα σχολικά μαθηματικά προγράμματα.
Το να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές την αίσθηση αριθμού θα πρέπει να είναι ένα σημαντικός
στόχος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Mcintosh et al., 1992). Οι δάσκαλοι στο Δημοτικό και
οι μαθηματικοί αργότερα στο Γυμνάσιο μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκτελούν τις
πράξεις νοερά. Αυτό θα τα βοηθήσει να μην έρχονται αντιμέτωπα με δυσκολίες και να
αποκτήσουν αίσθηση αριθμού. Οι νοεροί και οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί είναι σημαντικοί
καθώς βοηθούν τους δασκάλους και τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερη αίσθηση και
κατανόηση των αριθμών (Blote, Klein, & Beishuizen, 2000; Lemonidis et al., 2015). Για να
είναι αποτελεσματικοί οι δάσκαλοι πρέπει να ξέρουν και να καταλαβαίνουν βαθιά τα
μαθηματικά που διδάσκουν και να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση με ευελιξία
στη διδασκαλία τους. Οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι των μαθηματικών πρέπει να είναι
ευαίσθητοι για τη μαθηματική σκέψη των μαθητών τους και ικανοί να βγάζουν νόημα από
αυτή τη σκέψη, κάτι το οποίο απαιτεί βαθιά κατανόηση των μαθηματικών (Ball, Thames, &
Phelps, 2008). Οι ερευνητές όμως έχουν διαπιστώσει ότι η βαθιά κατανόηση των
μαθηματικών από τους δασκάλους είναι ελλιπής και έτσι αδυνατούν να υποστηρίξουν τους
μαθητές στην ουσιαστική μάθηση των μαθηματικών (Whitacre, 2015).
Προκειμένου οι δάσκαλοι να αναπτύξουν τη μάθηση των μαθηματικών πρέπει να έχουν
αίσθηση των τυπικών αλγορίθμων και των ποικίλων μη τυπικών στρατηγικών για να
εκτελέσουν πράξεις και να έχουν την ικανότητα να επιχειρηματολογούν ευέλικτα για τους
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αριθμούς και τις πράξεις, να βελτιώσουν δηλαδή την αίσθηση του αριθμού (Whitacre, 2015).
Οι δάσκαλοι μπορεί να εκτελούν τις διαδικασίες σωστά αλλά έχουν την τάση να
επιχειρηματολογούν για τις πράξεις με τρόπους που είναι συνδεδεμένοι με αυτές τις
διαδικασίες (Whitacre, 2015). Όταν οι δάσκαλοι κατανοούν την αίσθηση αριθμού και
γνωρίζουν πώς να τη διδάξουν θα είναι ικανοί να βοηθήσουν τους μαθητές να την αναπτύξουν
(Yang, 2007). Η αίσθηση αριθμού έχει αξία μόνο αν οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι είναι πιο
σημαντικό για τους μαθητές να έχουν αίσθηση των μαθηματικών που μαθαίνουν παρά να
κατέχουν κανόνες και αλγόριθμους που αντιλαμβάνονται δύσκολα (Reys B., 1994). Κατά το
NCTM (1989) η αίσθηση αριθμού επισημαίνεται στη μαθηματική εκπαίδευση γιατί
αντιπροσωπεύει την κεντρική ιδέα της μάθησης μαθηματικών ως μια δραστηριότητα που έχει
νόημα (Reys R. & Yang, 1998).
Οι νοεροί υπολογισμοί είναι ένα συστατικό της αίσθησης αριθμού και οδηγούν σε
καλύτερη κατανόηση ακόμα και των ρητών αριθμών (Lemonidis, Tsakiridou, & Meliopoulou,
2015). Σύμφωνα με το NCTM (1989) τα παιδιά που έχουν καλή αίσθηση αριθμού κατανοούν
καλύτερα
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πολλαπλές

αναπαραστάσεις των αριθμών, μπορούν να αναγνωρίσουν τα σχετικά και τα απόλυτα μεγέθη
των αριθμών, εκτιμούν τα αποτελέσματα των πράξεων και έχουν αναπτύξει ένα σύστημα
αναφοράς για να υπολογίσουν αριθμούς (Mcintosh et al., 1992).
Οι άνθρωποι που διαθέτουν καλή αίσθηση αριθμού σκέφτονται τους αριθμούς, τις
πράξεις και τα αποτελέσματα που προκύπτουν, για παράδειγμα μπορούν να κάνουν την πράξη
36×4 με τους εξής τρόπους: (4×35)+(4×1), (4×40)  (4×4), (4×30)+(6×4), ενώ όσοι έχουν
χαμηλή αίσθηση αριθμού χρησιμοποιούν συχνά δύσκολες μεθόδους υπολογισμού (Mcintosh
et al., 1992).

ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Όπως προαναφέρθηκε ο νοερός υπολογισμός εκτελείται με τη βοήθεια στρατηγικών.
Μάλιστα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από αυτές και όχι παραδοσιακές γραπτές διαδικασίες
(Heirdsﬁeld & Cooper, 2002). Ως στρατηγικές ορίζονται οι διαφορετικοί τρόποι που
υπάρχουν για να υπολογιστούν νοερά απλά αριθμητικά προβλήματα (Threlfall, 2000; 2009).
Ο Thompson (1999) αναφέρει πως οι στρατηγικές που είναι διαθέσιμες για να εκτελεστεί ένας
νοερός υπολογισμός είναι ποικίλες. Μια πράξη μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς με
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παραπάνω από μια στρατηγικές χωρίς ωστόσο να είναι όλες το ίδιο αποτελεσματικές
(Maclellan, 2001). Επίσης και στους εκτιμητικούς υπολογισμούς ένα άτομο μπορεί να
χρησιμοποιήσει πολλές στρατηγικές ή μια μοναδική στρατηγική πολλές φορές (Levine, 1982).
Ο Threlfall (2000) αναφέρει πως ο όρος στρατηγική χρησιμοποιείται για να εννοήσει
δύο συναφή πράγματα:
α) μια απόφαση να κάνεις κάτι με έναν ιδιαίτερο τρόπο
β) μια σειρά δράσεων (νοερές διαδικασίες) με τις οποίες εκτελείται μια προγενέστερη
απόφαση.
Οι στρατηγικές είναι πολύ σημαντικές για τις ανάγκες του νοερού υπολογισμού.
Συγκεκριμένα βοηθούν στο να αλλάξει ένας υπολογισμός που δε μπορούμε να κάνουμε και να
μετατραπεί σε έναν υπολογισμό που μπορούμε να κάνουμε εφαρμόζοντας σχέσεις μεταξύ
αριθμών και πράξεων (McIntosh et al., 1997). Οι στρατηγικές είναι διαδικασίες κατά τις
οποίες οι αριθμοί ενός προβλήματος μετασχηματίζονται ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση
(Threlfall, 2002). Ουσιαστικά οι στρατηγικές αξιοποιούν μια ποικιλία αριθμητικών ιδιοτήτων
για να απλοποιηθούν τα προβλήματα (Reys Β. et al., 1993). Ο Thompson (1999) χαρακτηρίζει
τις στρατηγικές νοερών υπολογισμών ως εφαρμογή γνωστών ή γρήγορων υπολογισμών
αριθμητικών γεγονότων σε συνδυασμό με ακριβείς ιδιότητες του αριθμητικού συστήματος για
να βρούμε τη λύση ενός υπολογισμού του οποίου η απάντηση δεν είναι γνωστή. Μια
στρατηγική στον νοερό υπολογισμό είναι η γενική μορφή της μαθηματικής γνώσης που
χρησιμοποιείται για να απαντηθεί ένα πρόβλημα αξιοποιώντας γνωστές αριθμητικές σχέσεις
(Threlfall, 2009).
Όσον αφορά τη διαφορά ανάμεσα στις στρατηγικές νοερού υπολογισμού και σε μια
διαδικασία για υπολογισμό η Craig (2010) υποστηρίζει ότι δεν είναι σαφής. Οι περισσότεροι
όμως ερευνητές διαχωρίζουν τις στρατηγικές από τις γραπτές διαδικασίες. Οι στρατηγικές
νοερών υπολογισμών περιλαμβάνουν μια ευέλικτη χρήση της αριθμητικής γνώσης (Threlfall,
2000) και είναι διαφορετικές από τους γραπτούς αλγόριθμους γιατί απαιτούν κάτι παραπάνω
από μια εφαρμογή διαδικασίας που θυμόμαστε (Hartnett, 2007). Έχει παρατηρηθεί όμως ότι
τα παιδιά και οι ενήλικες συχνά αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν στρατηγικές (Garner, 1990).
Βέβαια τα παιδιά εφαρμόζουν πρωτόγονες και συχνά μη αποτελεσματικές στρατηγικές ενώ οι
ενήλικες εφαρμόζουν περισσότερο ώριμες και αποτελεσματικές στρατηγικές (Garner, 1990).
Από τις έρευνες έχει φανεί ότι τα παιδιά όταν υπολογίζουν νοερά προσπαθούν να
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χρησιμοποιήσουν προσεγγίσεις. Έτσι επινοούν στρατηγικές οι οποίες αποκαλούνται
διαισθητικές. Άλλες στρατηγικές είναι συγκεκριμένες, διδάσκονται σε μαθητές και έπειτα
αυτοί καλούνται να επιλέξουν την πιο κατάλληλη μέθοδο για να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα.
Η διδασκαλία των στρατηγικών βελτιώνει τις ικανότητες των παιδιών στον τομέα των νοερών
υπολογισμών (Threlfall, 2000). Η Craig (2010) σημειώνει ότι στη μαθηματική εκπαίδευση η
στρατηγική σκέψη χαρακτηρίζεται ως ένας επιθυμητός στόχος μάθησης ή διδασκαλίας. Οι
στρατηγικές βελτιώνουν τη μάθηση (Garner, 1990) και μπορούν να παρέχουν γνώση στους
δασκάλους για το επίπεδο μαθηματικής κατανόησης που έχουν οι μαθητές (Thompson, 1994).
Πολλές έρευνες ωθούν τους δασκάλους Δημοτικού να δίνουν περισσότερη έμφαση στην
ανάπτυξη των στρατηγικών των νοερών υπολογισμών όταν διδάσκουν μαθηματικά
(Thompson, 2000). Κάποιοι ερευνητές όπως η Rubenstein (2001) προσπαθεί να αναπτύξει
στρατηγικές για ενσωμάτωση συντομίας στα μαθήματά της και διδάσκει συχνά νοερά
μαθηματικά. Οι McIntosh et al. (1997) θεωρούν ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στις νοερές
στρατηγικές και στο Γυμνάσιο. Οι νοεροί υπολογισμοί προωθούν την αίσθηση αριθμού αν οι
μαθητές ενθαρρύνονται να διατυπώσουν τις δικές τους στρατηγικές (Heirdsﬁeld & Cooper,
2004). Η Reys B. (1994) προτείνει στους δασκάλους να επιτρέπουν στους μαθητές τους να
χρησιμοποιούν στρατηγικές για να αισθάνονται πιο άνετοι με τη διαδικασία επίλυσης
προβλήματος και να μάθουν μαθηματικά με ένα τρόπο που να έχει νόημα για αυτούς. Η
χρήση της στρατηγικής σκέψης είναι ένας τρόπος για να διευκολύνεται η ανάπτυξη της
αίσθησης αριθμού (McIntosh et al., 1997). Επιπρόσθετα, με τη χρήση στρατηγικών ενισχύεται
και η ευελιξία.
Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα σπουδών που είναι ενημερωμένα για τη χρήση των
στρατηγικών σε νοερούς υπολογισμούς όπως της Αυστραλίας, της Ολλανδίας και του Σικάγο.
Στην Αυστραλία το πρόγραμμα σπουδών συμβουλεύει τους δασκάλους να εστιάζουν
περισσσότερο στους νοερούς υπολογισμούς γιατί περιλαμβάνουν τη χρήση στρατηγικών και
λιγότερο στους παραδοσιακούς γραπτούς αλγόριθμους (Hartnett, 2007). Στο πρόγραμμα
σπουδών του Δημοτικού στο Σικάγο οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητούν στην τάξη τις
εναλλακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν (Carroll, 1996). Οι μαθητές πρέπει να
ενθαρρύνονται να λύνουν τα μαθηματικά προβλήματα νοερά και να μοιράζονται τις λύσεις
τους στην τάξη με τους υπόλοιπους μαθητές ώστε να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφορετικές
στρατηγικές (Reys B. et al., 1993).
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Ευελιξία
Οι νοεροί υπολογισμοί πέρα από την ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού συμβάλλουν και
στην ευελιξία ενός ατόμου. Ο νοερός υπολογισμός αφορά την ευελιξία και τη χρήση των
μεθόδων που έχουν νόημα για το άτομο που κάνει τον υπολογισμό (Thompson, 1998). Οι
ερευνητές αποκαλούν ένα άτομο ευέλικτο είτε όταν εκτελεί νοερούς υπολογισμούς με τη
χρήση στρατηγικών είτε όταν επιλέγει τις κατάλληλες διαδικασίες επίλυσης ανάλογα με τα
αριθμητικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε προβλήματος. Η ευελιξία είναι το κλειδί για
επιτυχία στον νοερό υπολογισμό και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό είναι το σήμα κατατεθέν του
(Thompson, 1998). Οι Macintyre & Forrester (2003) αποκαλούν κάποιον ως ευέλικτο όταν
είναι ικανός να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική αλλά και όταν είναι ικανός να
επιλέξει κατάλληλα από μια σειρά από διαφορετικές στρατηγικές ή να προσαρμόσει τη σκέψη
του για να ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
Όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά νοερές στρατηγικές που εκδηλώνουν αίσθηση
αριθμού αλλά και όταν εφαρμόζονται επιτυχώς γραπτές διαδικασίες που διδάσκονται μπορεί
να επιτευχθεί η ακρίβεια (Heirdsﬁeld & Cooper, 2004). Στην πρώτη περίπτωση ο νοερός
υπολογισμός καλείται ευέλικτος ενώ στη δεύτερη μη ευέλικτος. Τα άτομα που εκτελούν
νοερούς υπολογισμούς ευέλικτα παρουσιάζουν επιδεξιότητα με μια ποικιλία διαφορετικών
στρατηγικών και έχουν την τάση να προτιμούν τις στρατηγικές που είναι διαχωρισμένες από
τους τυπικούς αλγόριθμους (Whitacre, 2015). Επίσης όταν τα άτομα χρησιμοποιούν
διαδικασίες που είναι διαφορετικές από εκείνες που παραδοσιακά διδάσκονται στα σχολεία
αποκτούν ευχέρεια (Sowder, 1990). Αντιθέτως, τα άτομα που δεν εφαρμόζουν ευέλικτα
νοερούς υπολογισμούς τείνουν να υπολογίζουν νοερά οπτικοποιώντας τη γραπτή εργασία την
οποία θα εφάρμοζαν χρησιμοποιώντας τον τυπικό αλγόριθμο για μια δοσμένη πράξη
(Heirdsﬁeld & Cooper, 2004). Στους μη ευέλικτους νοερούς υπολογισμούς οι πράξεις
περιγράφουν συγκεκριμένους αλγόριθμους (Whitacre, 2015).
Οι Klein & Beishuizen (1994) με τον όρο ευέλικτη χρήση στρατηγικών και διαδικασιών
υπολογισμού εννοούν την επιλογή της πιο κατάλληλης και αποτελεσματικής στρατηγικής ή
διαδικασίας δεδομένων των χαρακτηριστικών των αριθμών του προβλήματος (Klein et al.,
1998). Ο Threlfall (2009) αναφέρει ότι το στοιχείο της ευελιξίας είναι κρίσιμο για
αποτελεσματικούς και αποδοτικούς υπολογισμούς καθώς υπολογισμοί οι οποίοι ενδέχεται να
είναι όμοιοι μπορούν να είναι σύμφωνοι με τη χρήση διαφορετικών στρατηγικών ανάλογα με
τους αριθμούς που εμπλέκονται.
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Ο όρος ευελιξία ταυτίζεται από ορισμένους μελετητές με τον όρο προσαρμοστικότητα,
ενώ άλλοι τους διακρίνουν (Heinze, Star, & Verschaffel, 2009). Σύμφωνα με τους Verschaffel
et al. (2009) η ευελιξία αφορά την ομαλή αλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές στρατηγικές
(Selter, 2009), δηλαδή τα άτομα είναι ικανά να επιλέξουν στρατηγικές αλλά δεν επιλέγουν
απαραίτητα την πιο κατάλληλη (Heinze et al., 2009). Η προσαρμοστικότητα αφορά την
επιλογή της πιο κατάλληλης στρατηγικής (Heinze et al., 2009; Selter, 2009). Η ευέλικτη και η
ευπροσάρμοστη χρήση των στρατηγικών είναι μέρος μιας γνωστικής ποικιλίας που καθιστά
ικανά τα άτομα να λύσουν τα προβλήματα γρήγορα και με ακρίβεια (Heinze et al., 2009).
Άλλος ένας όρος που υπάρχει είναι η δημιουργικότητα και αναφέρεται στην επινόηση νέων
στρατηγικών ή τροποποίηση αυτών που υπάρχουν (Selter, 2009).
Οι μαθητές συνήθως προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά των αριθμών των προβλημάτων (Klein et al., 1998). Αλλά και οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούν οι ενήλικες συχνά εξαρτώνται από τους αριθμούς που περιέχονται σε έναν
υπολογισμό (Thompson, 1998). Όταν οι ενήλικες αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ακολουθούν
διαφορετικούς τρόπους λύσης που εξαρτώνται από τους αριθμούς του προβλήματος
παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους, τους κοντινούς αριθμούς και σκέφτονται δυνατότητες
για διαμέλιση ή στρογγυλοποίηση αυτών (Threlfall, 2002). Λίγοι ενήλικες εφαρμόζουν την
ίδια στρατηγική κάθε φορά που κάνουν έναν υπολογισμό στο μυαλό (Thompson, 1998). Οι
Heirdsfield & Cooper (2004) τονίζουν ότι η ευελιξία μπορεί να παρατηρηθεί στον αριθμό των
διαφορετικών στρατηγικών που χρησιμοποιεί ένα άτομο σε μια δοσμένη πράξη. Σύμφωνα με
αυτούς τους συγγραφείς ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως ευέλικτο όταν επιλέγει μια στρατηγική
και ως μη ευέλικτο όταν δεν επιλέγει στρατηγικές. Ο Whitacre (2015) προσθέτει άλλη μια
κατηγορία, τους ημιεύλικτους χρήστες οι οποίοι εφαρμόζουν δύο ξεχωριστές στρατηγικές σε
έναν υπολογισμό. Επίσης ο ερευνητής θεωρεί ως ευέλικτους υπολογιστές όσους επιλέγουν
τρεις στρατηγικές και άνω.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι ειδικοί νοεροί υπολογιστές ποικίλουν και πολλές από
τις διαδικασίες τους περιλαμβάνουν ιδιότητες των αριθμών και αναπτυγμένες αριθμητικές και
αλγεβρικές τεχνικές (Reys B., 1985). Γενικότερα στον ευέλικτο νοερό υπολογισμό οι αριθμοί
δεν χρησιμοποιούνται με έναν αναλυτικό τρόπο αλλά ενεργητικά παρατηρώντας τι είναι
κοντά σε αυτούς (Threlfall, 2000). Τα είδη των στρατηγικών νοερού υπολογισμού που είναι
αναγκαία για ευελιξία είναι εκείνα στα οποία οι όροι των πράξεων του αριθμητικού
προβλήματος μετασχηματίζονται με κάποιο τρόπο ώστε να γίνουν πιο εύκολο να τους
διαχειριστούμε, διασπώνται στα συστατικά τους μέρη, ή μεταχειρίζονται σε όρους κοντινών
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αριθμών (Threlfall, 2000). Ο νοερός υπολογισμός ανταμείβει την ευελιξία στην αντιμετώπιση
των διάφορων μορφών των αριθμών, καθώς η ικανότητα να μεταφράσουμε ένα πρόβλημα σε
μια πιο διαχειρίσιμη νοερά μορφή είναι ένα βασικό συστατικό του νοερού υπολογισμού (Reys
Β., 1985). Οι ευέλικτοι μέθοδοι για υπολογισμό απαιτούν μια καλή κατανόηση των πράξεων
και των ιδιοτήτων τους (Van de Walle, 2007).
Όταν τα άτομα χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές στις τέσσερις πράξεις
χαρακτηρίζονται ως ευέλικτα. Μια τέτοια στρατηγική στις προσθέσεις και στις αφαιρέσεις
είναι η διαδοχική διαδικασία Α10. Ακόμα, η στρατηγική Ν10 πρέπει να εισάγεται
χρησιμοποιώντας την άδεια αριθμογραμμή καθώς λειτουργεί ως ένα διαδοχικό μοντέλο που
ωθεί τη νοερή μοντελοποίηση και την ευελιξία (Beishuizen, Van Putten, & Van Mulken,
1997). Η μέθοδος αντιστάθμισης N10C χαρακτηρίζεται από αρκετούς ερευνητές ως
εκλεπτυσμένη στρατηγική που βελτιώνει την ευελιξία. Αναζητώντας έναν ευκολότερο
υπολογισμό από τον δοσμένο και κάνοντας αντιστάθμιση μετά απαιτεί ευελιξία, ιδιαίτερα
όταν υπολογίζονται αφαιρέσεις (Macintyre & Forrester, 2003). Στον πολλαπλασιαμό ευέλικτη
μέθοδος θεωρείται η επιμεριστική ιδιότητα (Van de Walle, 2007). Άλλοι τρόποι μέσω των
οποίων επιδεικνύεται η ευελιξία στον τρόπο σκέψης είναι η εφευρετική χρήση αριθμών και η
αυξημένη αίσθηση αριθμού (Macintyre & Forrester, 2003).
Η ευελιξία είναι ένα κεντρικό θέμα το οποίο βοηθάει να σχετιστεί η αίσθηση αριθμού
με τους νοερούς υπολογισμούς (Whitacre, 2015). Η ανάπτυξη της ικανότητας στους μαθητές
να επιλέγουν ένα κατάλληλο νοερό αλγόριθμο οφείλει να είναι ένας σημαντικός στόχος στη
διδασκαλία των μαθηματικών (Thompson, 1998). Η ευελιξία είναι ένας σημαντικός
εκπαιδευτικός στόχος στη μαθηματική εκπαίδευση και για να ενθαρρύνουν οι εκπαιδευτικοί
την ευελιξία των μαθητών τους πρέπει να είναι οι ίδιοι ευέλικτοι (Star & Newton, 2009). Οι
μαθητές που διαθέτουν υπολογιστική ευχέρεια μπορούν να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για τη
χρήση των αριθμομηχανών (Reys, Rybolt, Bestgen, & Wyatt, 1982). Θα μπορούν να
αποφασίσουν σε ποιες περιπτώσεις και πώς να τις χρησιμοποιήσουν και θα είναι σε θέση να
μην εμπιστεύονται πολύ τις απαντήσεις που δημιουργούνται από έναν υπολογιστή ή από μια
αριθμομηχανή. Οι μαθητές οφείλουν να αναζητούν το λογικό των απαντήσεων όταν εκτελούν
πράξεις στις αριθμομηχανές καθώς μπορεί να έχει γίνει λανθασμένη χρήση αυτών.

Στρατηγικές νοερών υπολογισμών για πρόσθεση και αφαίρεση
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Στην ερευνητική βιβλιογραφία έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να περιγραφούν οι
λίστες των πιθανών στρατηγικών σε νοερούς υπολογισμούς (Hartnett, 2007). Πολλοί είναι οι
ερευνητές που προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν τις στρατηγικές νοερών υπολογισμών
που χρησιμοποιούνται σε προσθέσεις και αφαιρέσεις φυσικών αριθμών. Σύμφωνα με τον
Whitacre (2015) δεν υπάρχει μόνο μία επικρατούσα προσέγγιση σχετικά με το πώς
κατηγοριοποιούνται οι στρατηγικές νοερών υπολογισμών. Οι ερευνητές ανά τον κόσμο έχουν
υιοθετήσει διαφορετικά σχήματα κατηγοριοποίησης των στρατηγικών.
Οι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις νοερές στρατηγικές για αριθμούς
κάτω από το 20 (Beishuizen, 1993). Οι στρατηγικές έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες:
αυτές που αφορούν την καταμέτρηση και αυτές που αφορούν την άμεση ανάκληση
(Beishuizen, 1993; Thompson, 1999). Ο Thompson (1999) περιγράφει τις στρατηγικές που
χρησιμοποιούνται για πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών μέχρι το 20.
Στις στρατηγικές καταμέτρησης περιλαμβάνονται: α) μέτρηση από τον πρώτο αριθμό,
β) μέτρηση από τον μεγαλύτερο αριθμό, γ) μέτρηση από πίσω προς τα εμπρός, δ) μέτρηση
προς τα πίσω (αντίστροφη μέτρηση) και ε) μέτρηση προς τα πάνω (συμπληρωματική
πρόσθεση).
Στις στρατηγικές άμεσης ανάκλησης περιλαμβάνονται: α) διπλάσιος παράγοντας (για
αφαίρεση), β) κοντινές δυάδες (για πρόσθεση), γ) κοντινές δυάδες (για αφαίρεση), δ)
αφαίρεση ως το αντίστροφο της πρόσθεσης, ε) χρήση πενταριών, στ) πέρασμα μέσα από το
δέκα (για πρόσθεση), ζ) πέρασμα μέσα από το δέκα (για αφαίρεση), η) αντιστάθμιση και θ)
ισορροπία.
O Thompson (2000) αναφέρει πως οι πιο κοινές μέθοδοι (βασικές στρατηγικές) που
χρησιμοποιούνται από παιδιά για πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών μέχρι το 20 και είναι
χρήσιμες και για τους υπόλοιπους διψήφιους αριθμούς είναι:


Πέρασμα προς τα πάνω και προς τα κάτω μέσα από το δέκα (χρησιμοποιώντας
συμπληρώματα του 10)



Διαχωρισμός μονοψήφιων αριθμών (το 7 είναι 5+2 ή 4+3 …)



Αντιστάθμιση (η πρόσθεση με το 9 γίνεται με πρόσθεση του 10 και αφαιρούμε
1)

Κατά την τελευταία δεκαετία ερευνητές στις Η.Π.Α., στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην
Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία προσπάθησαν να αποκαλύψουν
24

τη φύση της χρήσης των παιδιών και των ενηλίκων των άτυπων στρατηγικών για νοερούς
υπολογισμούς πολυψήφιων προσθέσεων και αφαιρέσεων που διαφέρουν από τους τυπικούς
γραπτούς αλγόριθμους που διδάσκονται στο σχολείο (Torbeyns, Verschaffel, & Ghesquiere,
2006). Οι πιο πολλοί συγγραφείς βέβαια έχουν αναλύσει τις στρατηγικές νοερών
υπολογισμών που χρησιμοποιούν τα παιδιά για την επίλυση πολυψηφίων προσθέσεων και
αφαιρέσεων. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (Beishuizen
et al., 1997; Blote et al., 2000; Reys et al., 1995; Thompson & Smith, 1999) αλλά και στην
Ελλάδα έχουν ασχοληθεί με την καταγραφή των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές
Δημοτικού σε νοερούς υπολογισμούς πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμών από το 20 ως το
100. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν άτυπες (νοερές) στρατηγικές για
οριζόντιους υπολογισμούς διαφορετικές από τους τυπικούς (γραπτούς) αλγόριθμους για
κάθετους υπολογισμούς που διδάσκονται στα σχολεία (Beishuizen et al., 1997).
Σύμφωνα με τον Beishuizen (1985) δύο είναι οι κύριες στρατηγικές για νοερές
προσθέσεις και αφαιρέσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν κυρίως τα παιδιά Β΄ τάξης Δημοτικού,
η στρατηγική του διαχωρισμού και η στρατηγική της συσσώρευσης (Hartnett, 2007).
Η στρατηγική του διαχωρισμού (1010) είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως δέκα-δέκα
διαδικασία (Thompson & Smith, 1999). Σε αυτήν χωρίζουμε τους όρους της πράξης σε
δεκάδες και μονάδες και τις προσθέτουμε ή τις αφαιρούμε μεταξύ τους. Δηλαδή, οι αριθμοί
που προσθέτονται ή αφαιρούνται διαχωρίζονται και οι δύο σε πολλαπλάσια του 10 και του 1
(Thompson & Smith, 1999). Mερικές φορές καλείται μέθοδος χωρισμού (partitioning method)
(Λεμονίδης, 2013) και στην Ολλανδία χρησιμοποιείται η δημοφιλής ονομασία μέθοδος
διαχωρισμού (split method) (Beishuizen, 1993). Είναι η πιο κοινή στρατηγική πρόσθεσης
στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες (Λεμονίδης, 2013) όπως στην Αγγλία και σχετίζεται με
τις γραπτές μεθόδους (Beishuizen & Anghileri, 1998; Thompson & Smith, 1999). Στις Η.Π.Α.
η στρατηγική 1010 χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της έμφασης στην τυπική δομή θεσιακής
αξίας εκαντοντάδες, δεκάδες και μονάδες (Beishuizen & Anghileri, 1998; Beishuizen et al.,
1997; Beishuizen, 1993) καθώς μοιάζει με αυτή τη δομή (Beishuizen & Anghileri, 1998).
Ερευνητές από διάφορες χώρες προτείνουν τη 1010 ως την πιο κοινή νοερή στρατηγική για
αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών (Thompson, 1998). Όμως μακροπρόθεσμα γίνεται περισσότερο
πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία υπολογισμού (Beishuizen et al., 1997) ειδικά όταν τα
παιδιά συναντούν αφαιρέσεις με κρατούμενο όπως 88  49 με αποτέλεσμα να κάνουν λάθη
(Beishuizen & Anghileri, 1998; Beishuizen, 1993; Klein et al., 1998). Γι’ αυτό συστήνεται
στους μαθητές να χρησιμοποιούν τη στρατηγική 1010 μόνο σε προβλήματα πρόσθεσης
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(Threlfall, 2002). Παράδειγμα: 63+56=119→(60+50)+(3+6)→110+9 και 68  32=36→(60 
30)+(8  2)→30+6.
Η στρατηγική της συσσώρευσης (Ν10), στην οποία κρατούμε σταθερό τον ένα όρο και
προσθέτουμε ή αφαιρούμε σε αυτόν διαδοχικά τις δεκάδες και τις μονάδες του άλλου όρου με
δύο διακριτά βήματα. Οι Thompson & Smith (1999) την περιγράφουν ως διαδοχική
στρατηγική η οποία περιέχει την πρόσθεση ή την αφαίρεση των δεκάδων πριν των μονάδων.
Εναλλακτικές ονομασίες για αυτή τη στρατηγική είναι αθροιστική μέθοδος (Thompson &
Smith, 1999) ή μέθοδος άλματος (jump method) που είναι το πιο δημοφιλές όνομα
(Beishuizen, 1993). Περιγράφεται με αυτή την ονομασία διότι μπορεί να αναπαρασταθεί
πρακτικά ή νοερά σε μια άδεια αριθμογραμμή: η διαδικασία ξεκινάει από τον έναν αριθμό και
προχωράει προς την απάντηση με άλματα κατά μήκος της γραμμής, όπου κατάλληλα μέρη
του δεύτερου αριθμού προσθέτονται ή αφαιρούνται (Thompson & Smith, 1999). Οι Klein et
al. (1998) υποστηρίζουν ότι η άδεια αριθμογραμμή είναι ένα πολύ δυναμικό μοντέλο για την
εκμάθηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης αριθμών μέχρι το 100. Άλλη μια ονομασία που
αναφέρεται στη βιβλιογραφία για αυτήν την στρατηγική είναι διαδοχικές μέθοδοι (sequencing
methods) (Λεμονίδης, 2013). Η στρατηγική Ν10 αναγνωρίζεται ως μια αλγοριθμική
διαδικασία υπολογισμού (Beishuizen, 1993). Ενώ είναι η πιο αποτελεσματική νοερή μέθοδος,
γιατί είναι διαδικασία δύο και όχι τριών βημάτων, δεν εφαρμόζεται από την πλειοψηφία των
παιδιών και γι’ αυτό πρέπει να διδάσκεται προσεκτικά (Thompson & Smith, 1999). Η Ν10
είναι μια στρατηγική που είναι δύσκολη να τη μάθουν τα παιδιά (Beishuizen, 1993). Αλλά και
για τους ενήλικες φαίνεται να είναι μια περίπλοκη μέθοδος (Thompson, 1998). Πολλοί
ερευνητές υποστηρίζουν πως η Ν10 είναι πιο ασφαλής στρατηγική για προβλήματα
αφαίρεσης με κρατούμενο (Beishuizen, 1993; Macintyre & Forrester, 2003) και ότι είναι η πιο
ευέλικτη και αποτελεσματική διαδικασία υπολογισμού (Klein et al., 1998). Χρησιμοποιώντας
οι μαθητές αυτή τη διαδικασία μπορούν να αντιμετωπίσουν το δύσκολο μέρος ενός
υπολογισμού (Thompson, 2000) και γίνονται λιγότερο επιρρεπείς σε λάθη (Beishuizen, 1993).
Είναι η μέθοδος που διδάσκεται πρώτη σε παιδιά Β΄ τάξης Δημοτικού στην Ολλανδία και
δίνεται έμφαση σε αυτήν (Beishuizen et al., 1997; Thompson & Smith, 1999; Thompson,
1998) διότι αναπτύσσεται στα πλαίσια της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης (ΡΜΕ)
μέσω της εκτενούς χρήσης της άδειας αριθμογραμμής που είναι ένα νέο διαδοχικό μοντέλο
(Beishuizen & Anghileri, 1998). Αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Αγγλία και
Γερμανία η Ν10 τονίζεται ως η προτεινόμενη νοερή στρατηγική για πρόσθεση και αφαίρεση
αριθμών μέχρι το 100 λόγω ισχυρότερης παράδοσης στη νοερή αριθμητική (Beishuizen et al.,
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1997; Beishuizen, 1993). Όμως, στην εκπαίδευση της Αγγλίας συναντιέται λιγότερο
(Thompson & Smith, 1999). Το ίδιο συμβαίνει και στην εκπαίδευση της Ελλάδας όπου η
στρατηγική της συσσώρευσης δε συναντιέται τόσο συχνά όσο η στρατηγική του διαχωρισμού
(Λεμονίδης, 2013). Παράδειγμα: 55+42=97→55+40=95→95+2=97 και 54  27=27→54 
20=34→34  4=30→30  3=27.
Πολλοί ερευνητές αναφέρονται σε αυτές ως οι δύο κύριες στρατηγικές για πρόσθεση
και αφαίρεση αριθμών μέχρι το 100 (Hartnett, 2007; Klein et al., 1998). Το κοινό
χαρακτηριστικό αυτών των δύο στρατηγικών είναι ότι χειριζόμαστε πρώτα τις δεκάδες και
ύστερα τις μονάδες (από αριστερά προς τα δεξιά) (Beishuizen, 1993). Η πιο σημαντική
διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της συσσώρευσης ένας από τους αριθμούς στον
υπολογισμό διατηρείται όπως είναι και μέρη του άλλου αριθμού προσθέτονται σε αυτόν ή
αφαιρούνται από αυτόν (Thompson & Smith, 1999). Άλλη μια διαφορά είναι ότι η πρόσθεση
και η αφαίρεση διψήφιων αριθμών με τη 1010 θυμίζει έντονα την εννοιολογική γνώση που
έχει ήδη αποκτηθεί (40+20=60, όπως 4+2=6), το οποίο διευκολύνει τη 1010 και όχι τη Ν10
(Beishuizen et al., 1997). Η Ν10 όμως εξελίσσεται σε μια πολύ ομαλότερη διαδικασία νοερού
υπολογισμού σε σχέση με τη 1010 (Beishuizen et al., 1997)
Ο Beishuizen (1993) κατατάσει μέσα στην κύρια κατηγορία 1010 την υποκατηγορία u1010, δηλαδή οι μαθητές ξεκινούν από τα δεξιά προς τα αριστερά και προσθέτουν πρώτα τις
μονάδες και μετά τις δεκάδες. Παράδειγμα: 46+23→6+3=9 και 40+20=60→60+9=69. Μέσα
στη Ν10 κατατάσει την u-Ν10 στην οποία στον πρώτο όρο πρώτα προσθέτουμε ή αφαιρούμε
τις μονάδες και μετά τις δεκάδες. Παράδειγμα: 46+23→46+3=49→49+20=69.
Η κατηγοριοποίηση των στρατηγικών που έκαναν οι Cooper et al. (1996) βασίστηκε
στην έρευνα που έκανε ο Beishuizen (1993) για να αναλύσει τις στρατηγικές που
χρησιμοποιούν παιδιά Β΄ τάξης Δημοτικού σε προσθέσεις και αφαιρέσεις αριθμών μέχρι το
100 (Hartnett, 2007). Οι παραπάνω συγγραφείς ανέφεραν τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών:
α) καταμέτρηση, β) διάσπαση (1010) που κατηγοριοποιείται περισσότερο σε διάσπαση ΔΑ
(από δεξιά προς τα αριστερά) και διάσπαση ΑΔ (από αριστερά προς τα δεξιά), γ)
συσσώρευση (Ν10) που κατηγοριοποιείται περισσότερο ως ΔΑ ή ΑΔ και δ) ολιστικές, οι
οποίες περιγράφουν στρατηγικές που περιέχουν διόρθωση του ενός αριθμού με αντιστάθμιση
(Ν10C) ή εξισορρόπηση και των δύο αριθμών που διορθώνται για να δημιουργήσουν μια
ισοδύναμη ισότητα (Hartnett, 2007). Επίσης, οι Cooper et al. (1996) συμπεριλαμβάνουν μια
χωριστή στρατηγική για παιδιά που χρησιμοποίησαν τη νοερή εικόνα του αλγόριθμου που
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γίνεται με μολύβι και χαρτί (Hartnett, 2007). Σύμφωνα με τους Heirdsﬁeld & Cooper (2004) η
u-1010 είναι παρόμοια στρατηγική με τη νοερή εικόνα του γραπτού αλγόριθμου και κάποιες
φορές φαίνεται να είναι ίδια, αλλά δεν είναι. Ακόμα, ο τυπικός νοερός αλγόριθμος
χρησιμοποιείται από τα παιδιά στην Αμερική αλλά είναι ασυνήθιστος για τα παιδιά στην
Ολλανδία σε μικρότερες τάξεις (Beishuizen, 1993). Όμως η νοερή εικόνα του γραπτού
αλγορίθμου είναι αναποτελεσματική στρατηγική (Heirdsﬁeld & Cooper, 2002; Reys et al.,
1995).
Οι Beishuizen et al. (1990) στην έρευνά τους διέκριναν στις λύσεις των παιδιών τη
στρατηγική 10S ως μια κατηγορία διαφορετική από τη στρατηγική 1010 (Beishuizen, 1993).
Πολλοί ερευνητές την ονομάζουν μέθοδο διαχωρισμού-άλματος (split-jump method) ή στην
Ολλανδία μέθοδο 10S (Λεμονίδης, 2013). Η ονομασία 10S (1010-sequential) αναφέρεται σε
μια τροποποίηση της 1010 καθώς ξεκινάει με το διαχωρισμό των δεκάδων, όπως στη
στρατηγική 1010, αλλά συνεχίζει με τις μονάδες σταδιακά με ένα διαδοχικό τρόπο βήμα προς
βήμα (Beishuizen, 1993). Ο Threlfall (2000) την αποκαλεί υβριδική στρατηγική που
περιλαμβάνει τη διάσπαση και των δύο αριθμών σε μέρη τα οποία προσθέτονται σταδιακά. Οι
Blote et al. (2000) την ονομάζουν ως 1010 stepwise (1010 σταδιακά). Η διαδικασία 10S λόγω
της διαδοχικής προσαρμογής μέχρι τα μέσα του υπολογισμού φαίνεται να είναι διαφορετική
από την προσέγγιση του διαχωρισμού 1010 και είναι πιο κοντά στη διαδοχική διασικασία
υπολογισμού Ν10 (Beishuizen, 1993). Η μικτή αυτή στρατηγική συνδυάζει τα πρώτα στάδια
του διαχωρισμού με τα επόμενα στάδια της συσσώρευσης (Thompson & Smith, 1999). Η
μικτή μέθοδος 10S όπως και η μέθοδος της διάσπασης 1010 είναι διαδικασίες τριών βημάτων
(Thompson & Smith, 1999). Αυτή είναι η βασική τους διαφορά από τη διαδοχική μέθοδο Ν10
που είναι διαδικασία δύο βημάτων. Ο Beishuizen (1993) χαρακτηρίζει τη 10S ως ενδιάμεση
στρατηγική των 1010 και Ν10 και ορισμένες φορές λειτουργεί ως μετάβαση από τη 1010 στη
Ν10. Ο λόγος που σχεδιάστηκε είναι για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκύπτουν
από τη χρήση της 1010 σε αφαιρέσεις με κρατούμενο, όπως 87  39 (Beishuizen et al., 1997;
Klein et al., 1998). Για παράδειγμα: 37+45=82→40+30=70→70+5=75→75+7=82 και 87 
39=48→80  30=50→50+7=57→57  9=48.
Σε μελέτη που έγινε σε παιδιά Γ΄ τάξης Δημοτικού οι Beishuizen et al. (1997)
παρατήρησαν εκτός από τις στρατηγικές 1010, Ν10 και 10S μια ακόμα στρατηγική γνωστή ως
πέρασμα από το 10 (Α10) η οποία είναι μια διαδοχική προσαρμογή. Στη στρατηγική Α10 ο
δεύτερος όρος της πράξης χωρίζεται σε δύο μέρη τέτοια ώστε η πρόσθεση ή η αφαίρεση του
πρώτου όρου με το ένα μέρος του δεύτερου όρου να δίνει πολλαπλάσιο του δέκα (Hartnett,
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2007). Στην Αγγλία ήταν γνωστή ως ‘‘αριθμητική του καταστηματάρχη’’ ενώ σήμερα
καλείται ‘‘εξισορρόπηση πρόσθεσης’’ (Thompson, 1998). Στην Ολλανδία ονομάζεται
‘‘πέρασμα από το 10’’ (Thompson & Smith, 1999). Ο Thompson (1998) υποστηρίζει πως η
διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ανεπίσημα για πολλά χρόνια. Οι Beishuizen & Anghileri
(1998) την αναφέρουν ως εναλλακτική στρατηγική για αφαίρεση. Η Α10 είναι επίσης η πιο
κοινή στρατηγική για νοερή αφαίρεση ενός μονοψήφιου από ένα διψήφιο αριθμό, όπως 24 
7=17→24  4=20 και 20  3=17 (Thompson, 1998). Η στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί
υποκατηγορία της συσσωρευτικής στρατηγικής Ν10 ή ανεξάρτητη στρατηγική και
χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πράξη όταν κάνουμε νοερούς υπολογισμούς (Λεμονίδης,
2013). Οι Beishuizen & Anghileri (1998) επισημαίνουν ότι οι διαδοχικές νοερές στρατηγικές
Ν10 και Α10 δεν είναι εύκολα αποδεκτές για τα παιδιά στη Βρετανία όσο είναι για τα παιδιά
στην Ολλανδία. Οι Thompson & Smith (1999) σημειώνουν ότι χρησιμοποιείται πιο πολύ από
ενήλικες παρά από παιδιά και ότι είναι αποτελεσματική αν οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα κοντά
μεταξύ τους. Η άδεια αριθμογραμμή εκτός από τη Ν10 ενισχύει και αυτή την ιδιαίτερη
στρατηγική (Thompson & Smith, 1999). Η Α10 είναι μια ολιστική μέθοδος διότι οι αριθμοί
αντιμετωπίζονται ως ολόκληρες οντότητες και όχι ως άθροισμα των ξεχωριστών
εκατοντάδων, δεκάδων και μονάδων και επιτρέπει τον χρήστη να είναι ευέλικτος (Thompson,
1998). Παράδειγμα: 48+26→48+2=50→50+24=74 και 73  68=5→68+2=70→70+3=73.
Οι Klein et al. (1998) παρουσιάζουν μια άλλη στρατηγική, την αντιστάθμισμη
(compensation) (N10C). Στη Ν10C ο ένας όρος της πράξης στρογγυλοποιείται στο
πλησιέστερο πολλαπλάσιο του δέκα και το αποτέλεσμα επιδιορθώνεται ή αντισταθμίζεται από
την στρογγυλοποίηση (Hartnett, 2007). Ο Threlfall (2009) αναφέρει πως η N10C μπορεί να
ερμηνευτεί ως διατηρώντας τον πρώτο αριθμό ολόκληρο και διασπώντας τον δεύτερο σε
δεκάδες και μονάδες. Μερικές φορές μπορεί να αλλάζουν και οι δύο αριθμοί της πράξης για
να γίνουν ευκολότεροι οι υπολογισμοί (Peters, De Smedt, Torbeyns, Ghesquiere, &
Verschaffel, 2014). Η συντομογραφία N10C χρησιμοποιείται από τους Ολλανδούς, διότι
μπορεί να θεωρηθεί ως μια στρατηγική συσσώρευσης Ν10 που κινείται στην πλησιέστερη
δεκάδα (Λεμονίδης, 2013). Ομοίως και οι Thompson & Smith (1999) τη θεωρούν σαν
τροποποίηση της Ν10 η οποία περιέχει πρόσθεση ή αφαίρεση ενός αριθμού μεγαλύτερου από
το δοσμένο και μετά τροποποίηση της απάντησης με αντιστάθμιση για το επιπλέον ψηφίο που
προστέθηκε ή αφαιρέθηκε. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνεται και στο σχήμα των Reys et. al
(1995) πέρα των 1010 και Ν10 ως πιθανή στρατηγική για προβλήματα όπως 79+26 και
165+99. Ακόμα, η N10C είναι μια καλή νοερή μέθοδος όταν αφαιρούμε έναν αριθμό που
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είναι κοντά σε ένα πολλαπλάσιο του 10 όπως η αφαίρεση 83  29 γίνεται 83  30+1 (Van de
Walle, 2007). Οι Blote et al. (2000) την περιγράφουν ως ολιστική. Η συγκεκριμένη
στρατηγική δεν χρησιμοποιείται τόσο αυθόρμητα από παιδιά όσο από ενήλικες και είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χειριζόμαστε αριθμούς που τελειώνουν σε 9, σε 8 ή ακόμη και σε 7
(Thompson & Smith, 1999). Παράδειγμα: 46+39=85→46+40=86→86  1=85 και 86 
39=47→86  40=46→46+1=47. Οι ερευνητές Torbeyns, De Smedt, Ghesquiere & Verschaffel
(2009) και Torbeyns, Ghesquiere, & Verschaffel (2009) ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη
στρατηγική εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε προσθέσεις και αφαιρέσεις όπου το ψηφίο των
μονάδων είναι 9 ή 8, γιατί απαιτείται πρόσθεση ή αφαίρεση του επόμενου πολλαπλάσιου του
10 και μετά αντιστάθμιση με αφαίρεση ή πρόσθεση αντίστοιχα του 1 ή του 2. Οι ανωτέρω
ερευνητές αναφέρουν ότι χρησιμοποιείται και σε άλλα προβλήματα αλλά είναι λιγότερο
αποτελεσματική καθώς υπάρχει σχετικά μεγάλη διαφορά μεταξύ του δεύτερου φυσικού
αριθμού και του επόμενου πολλαπλασίου του 10 και πρέπει να αντισταθμιστεί με αφαίρεση ή
πρόσθεση ενός μεγαλύτερου αριθμού στο τέλος όπως για παράδειγμα στην πρόσθεση:
45+23=68→45+30=75→75  7=68.
Η στρατηγική εξισορρόπησης είναι παρόποια με τη N10C, αλλά διαφοροποιούνται γιατί
στην εξισορρόπηση κατασκευάζουμε μια ισοδύναμη ισότητα με την αρχική. Ουσιαστικά
γίνονται μετασχηματισμοί και στους δύο όρους του αρχικού προβλήματος πριν γίνει ο
υπολογισμός για να δημιουργηθεί μια ισοδύναμη αριθμητική έκφραση που είναι ευκολότερο
να επιλυθεί (Threlfall, 2000). Ο Λεμονίδης (2013) (σελ. 122) δίνει την εξής περιγραφή: «ό,τι
προσθαφαιρούμε στον πρώτο όρο της πράξης, το προσθαφαιρούμε και στον δεύτερο ώστε οι
δύο παρεμβάσεις να αλληλοεξουδετερώνονται και να έχουμε τελικό αποτέλεσμα μηδέν ή
ισορροπία». Παράδειγμα: 46+39=85→45+40=85 και 63  25=38→68  30=38.
Οι Thompson & Smith (1999) μελέτησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από
παιδιά Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού σε προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών και διέκριναν 4
κύριες στρατηγικές: του διαχωρισμού, της συσσώρευσης, τη μικτή και της αντιστάθμισης.
Αναφέρουν ως πέμπτη στρατηγική την εξισορρόπηση πρόσθεσης. Σύμφωνα με την Hartnett
(2007) έχουν αναγνωριστεί συνολικά 5 σημαντικές κατηγορίες στρατηγικών και 21
υποκατηγορίες.
Σύμφωνα με τον Buys (2001) από έρευνες προκύπτει ότι τα παιδιά και οι ενήλικες
γενικά χρησιμοποιούν τρεις τύπους στρατηγικών για να επιλύσουν προσθέσεις και αφαιρέσεις
αριθμών μέχρι το 100 (Torbeyns et al., 2006). Οι ερευνητές Torbeyns, De Smedt, Ghesquiere
30

& Verschaffel (2009) και Torbeyns et al. (2006) αναφέρουν αυτές τις τρεις βασικές
κατηγορίες στρατηγικών: αποσύνθεσης/διάσπασης, διαδοχικές και μεταβαλλόμενες. Οι Klein
et al. (1998) όμως διέκριναν δύο κατηγορίες στρατηγικών: διαδοχικές και αποσύνθεσης. Στις
διαδοχικές διαδικασίες περιλαμβάνονται οι Ν10 και Α10 και στις διαδικασίες αποσύνθεσης οι
1010 και 10S. Η διαφορά στην κατηγοριοποίηση που έκαναν οι παραπάνω ερευνητές είναι ότι
οι Klein et al. (1998) εντάσσουν τη N10C στις διαδοχικές διαδικασίες ενώ οι Torbeyns, De
Smedt, Ghesquiere & Verschaffel (2009) και οι Torbeyns et al. (2006) την εντάσσουν στις
μεταβαλλόμενες.
Σύμφωνα με τους Torbeyns, De Smedt, Ghesquiere & Verschaffel (2009) και τους
Torbeyns et al. (2006) οι στρατηγικές αποσύνθεσης/διάσπασης περιλαμβάνουν χωρισμό των
δεκάδων και των μονάδων και στους δυο αριθμούς και έπειτα γίνεται πρόσθεση ή αφαίρεση
αυτών ξεχωριστά. Οι διαδοχικές στρατηγικές δε ξεκινούν με τη διάσπαση και των δύο
αριθμών σε δεκάδες και μονάδες, αλλά ξεκινούν τη διαδικασία του υπολογισμού με έναν
αριθμό που δε διασπάται και έπειτα οι δεκάδες και οι μονάδες του άλλου αριθμού
διαχειρίζονται διαδοχικά. Οι μεταβαλλόμενες στρατηγικές χαρακτηρίζονται από την έξυπνη
αποδοχή των αριθμών που υπάρχουν στο άθροισμα ώστε να απλοποιήσουμε τον υπολογισμό
και βασίζεται στην κατανόηση των σχέσεων των αριθμών ή των ιδιοτήτων των πράξεων. Οι
Peters et al. (2014) αναφέρουν ότι οι μεταβαλλόμενες στρατηγικές περιέχουν την ευέλικτη
τροποποίηση των αριθμών ή και της πράξης του προβλήματος.
Πέρα από τις προαναφερθείσες στρατηγικές που είναι κοινές στην πρόσθεση και στην
αφαίρεση οι Torbeyns, Ghesquiere & Verschaffel (2009) και οι Peters et al. (2014) διακρίνουν
δύο είδη στρατηγικών τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για την αφαίρεση. Το πρώτο είδος
είναι η στρατηγική της άμεσης αφαίρεσης στην οποία ο αφαιρετέος αφαιρείται άμεσα από τον
μειωτέο. Για παράδειγμα 75  43→75  40=35→35  3=32. Το δέυτερο είδος είναι η αφαίρεση
με πρόσθεση (έμμεση πρόσθεση) στην οποία αποφασίζουμε πόσα χρειάζεται να προστεθούν
στον μικρότερο αριθμό (αφαιρετέο) για να πάρουμε τον μεγαλύτερο (μειωτέο). Παράδειγμα:
75  43→43+30=73→73+2=75 άρα η απάντηση είναι 30+2=32. Η έμμεση πρόσθεση είναι μια
πολύτιμη εναλλακτική για αφαιρέσεις όπου υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα στον αφαιρετέο
και στον μειωτέο όπως 71  69 (Torbeyns, Ghesquiere, & Verschaffel, 2009)
Μια ακόμα στρατηγική η έμμεση αφαίρεση επισημαίνεται από τους De Corte &
Verschaffel (1987) στην οποία αποφασίζουμε πόσο χρειάζεται να αφαιρεθεί από τον μειωτέο
για να πάρουμε τον αφαιρετέο, όμως αυτή χρησιμοποιείται πολύ σπάνια ή καθόλου (Peters et
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al., 2014). Παράδειγμα: 75  43→75  30=45→45  2=43, άρα η απάντηση είναι 30+2=32.

Στρατηγικές νοερών υπολογισμών για πολλαπλασιασμό και διαίρεση
Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση έχουν
ερευνηθεί λιγότερο αναλυτικά από τις αντίστοιχες στην πρόσθεση και στην αφαίρεση
(Lemaire & Siegler, 1995; Whitacre, 2012). Οι έρευνες έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη
στρατηγικών από μαθητές σε προσθέσεις και αφαιρέσεις αριθμών μέχρι το 100 (Van Putten,
Van den Brom-Snijders, & Beishuizen, 2005).
Πολλοί ερευνητές έχουν κατηγοριοποιήσει τις στρατηγικές που επιλέγουν να
χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να επιλύσουν λεκτικά προβλήματα πολλαπλασιασμού και
διαίρεσης (Heirdsfield et al., 1999). Οι Mulligan & Mitchelmore (1996) τονίζουν ότι οι
περισσότερες έρευνες έχουν περιοριστεί σε συνδυασμούς μικρών αριθμών και ως εκ τούτου
οι στρατηγικές έχουν χαρακτηριστεί ως είδη καταμέτρησης (Heirdsfield et al., 1999).
Ελάχιστες είναι οι έρευνες που επικεντρώθηκαν σε πιο πολύπλοκους συνδυασμούς αριθμών,
όπως των Murray et al. (1994) και ακόμα λιγότερες έχουν εξετάσει όλους τους συνδυασμούς
των αριθμών (Heirdsfield et al., 1999).
Σε μερικές μελέτες που αφορούν μαθητές Δημοτικού μικρών τάξεων οι στρατηγικές
αναφέρονται ως διαισθητικά μοντέλα. Για να κατηγοριοποιήσουν τις στρατηγικές κάποιοι
ερευνητές επικεντρώθηκαν μόνο στην πράξη του πολλαπλασιασμού και πολλοί λίγοι
επικεντρώθηκαν μόνο στην πράξη της διαίρεσης. Στις έρευνες που συμπεριλήφθηκαν οι
πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης παρατηρήθηκε ότι οι στρατηγικές για αυτές
τις δύο πράξεις είναι κοινές.
Η Baek (1998) εξέτασε τους αλγόριθμους που θα επινοούσαν (invented algorithms)
μαθητές Γ΄ έως Ε΄ τάξης Δημοτικού σε προβλήματα πολυψήφιων πολλαπλασιασμών
(Λεμονίδης, 2013). Οι αλγόριθμοι περιγράφονται από την συγγραφέα ως στρατηγικές
ολόκληρου αριθμού, διάσπασης αριθμού και αντιστάθμισης (Λεμονίδης, 2013; Whitacre,
2012). Στις στρατηγικές ολόκληρου αριθμού ο πολλαπλασιασμός ερμηνεύεται ως
επαναλαμβανόμενη πρόσθεση (Whitacre, 2012). Παράδειγμα: 6×23=23+23+23+23+23+23.
Σε μια άλλη έρευνα της Baek (2005) μελετήθηκαν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν
μαθητές Δ΄ και Ε΄ τάξης Δημοτικού σε προβλήματα πολλαπλασιασμού πολυψήφιων αριθμών.
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επαναλαμβανόμενη πρόσθεση και έπειτα τις στρατηγικές διπλασιασμού, διάσπασης και
αντιστάθμισης. Στις στρατηγικές διπλασιασμού περιλαμβάνεται ο απλός και ο σύνθετος
διπλασιασμός. Στις στρατηγικές διάσπασης περιλαμβάνει τη διάσπαση σε αριθμούς μη
δεκάδων και τη διάσπαση σε αριθμούς δεκάδων.
Οι Hope & Sherrill (1987) ερεύνησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν σε δύσκολους
πολλαπλασιασμούς μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου με δεξιότητες και χωρίς δεξιότητες. Παρόμοια
ήταν και η μελέτη περίπτωσης που υλοποίησε ο Hope (1987) στην οποία παρατήρησε τις
στρατηγικές μιας μαθήτριας 13 χρονών με υψηλές ικανότητες.
Οι Hope & Sherrill (1987) παρατήρησαν 4 μεθόδους λύσεις και 12 υπολογιστικές
στρατηγικές για την επίλυση νοερών πολλαπλασιασμών. Η πρώτη μέθοδος είναι η νοερή
εικόνα του γραπτού αλγόριθμου που εκτελείται με μολύβι και χαρτί και έχει τέσσερις κύριες
παραλλαγές. Η δεύτερη μέθοδος είναι η επιμεριστικότητα στην οποία συμπεριλαμβάνονται η
προσθετική, η αφαιρετική, η κλασματική και η τετραγωνική επιμεριστικότητα. Η τρίτη
μέθοδος είναι η παραγοντοποίηση που περιλαμβάνει τη γενική και την εκθετική
παραγοντοποίηση, τον υποδιπλασιασμό και διπλασιασμό και τους ομαλούς διαιρέτες.
Σύμφωνα με τους Hope & Sherrill (1987) η δεύτερη και η τρίτη μέθοδος διαφέρουν, καθώς
στη μέθοδο της παραγοντοποίησης ένας ή περισσότεροι παράγοντες του γινομένου
μετασχηματίζονται

σε

ακολουθίες

γινομένων

ή

πηλίκων

ενώ

στη

μέθοδο

της

επιμεριστικότητας οι παράγοντες μετασχηματίζονται σε ακολουθίες αθροισμάτων ή
διαφορών. Η τέταρτη μέθοδος είναι η ανάκτηση ενός αριθμητικού ισοδύναμου όπου τα
γινόμενα ανακτώνται από τη μνήμη και δεν υπολογίζονται.
Ο Van de Walle (2007) παρατήρησε ότι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά σε
πολλαπλασιασμούς μονοψήφιων με δηψήφιους αριθμούς είναι η επαναλαμβανόμενη
πρόσθεση,

οι

στρατηγικές

διάσπασης

και

οι

στρατηγικές

αντιστάθμισης.

Στους

πολλαπλασιασμούς διψήφιων αριθμών παρατήρησε ότι η επιμεριστική ιδιότητα είναι μια
πολύτιμη τεχνική για ευέλικτους υπολογισμούς.
Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των κοινών νοερών στρατηγικών που εφαρμόζονται
στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως εργαλείο τα λεκτικά
προβλήματα. Οι συγγραφείς αποδίδουν διαφορετικές ονομασίες σε ίδιες στρατηγικές.
Η Mulligan (1992) στην έρευνα που πραγματοποίησε σε μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξης
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Δημοτικού παρατήρησε τις εξής στρατηγικές: α) άμεση μοντελοποίηση με μέτρηση, β)
έμμεση μοντελοποίηση με μέτρηση, γ) χρήση γνωστών γεγονότων. Η Kouba (1989) διέκρινε
και αυτή ως στρατηγικές την άμεση αναπαράσταση και την ανάκληση αριθμητικών
γεγονότων. Εκτός όμως από αυτές οι μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Δημοτικού χρησιμοποίησαν
τη διπλάσια μέτρηση, τη μεταβατική μέτρηση και την πρόσθεση ή αφαίρεση.
Στην έρευνα των Mulligan & Mitchelmore (1997) μαθήτριες Β΄ και Γ΄ τάξης Δημοτικού
στην Αυστραλία εξετάστηκαν σε λεκτικά προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Οι
αριθμοί στα προβλήματα ήταν μονοψήφιοι, αλλά και μονοψήφιοι με διψήφιους. Από τις
σωστές απαντήσεις αναγνωρίστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα διαισθητικά μοντέλα των
παιδιών για αυτές τις δύο πράξεις. Τα τρία κύρια διαισθητικά μοντέλα ήταν η καταμέτρηση, η
επαναλαμβανόμενη πρόσθεση και η πολλαπλασιαστική πράξη. Ένα τέταρτο διαισθητικό
μοντέλο η επαναλαμβανόμενη αφαίρεση προέκυψε στα προβλήματα διαίρεσης. Αυτή την
άτυπη στρατηγική την αναφέρουν και οι Van Putten et al. (2005) στην οποία αφαιρείται
επαναλαμβανόμενα ο διαιρέτης από τον διαιρετέο.
Οι Heirdsfield et. al (1999) ερεύνησαν και κατηγοριοποίησαν τις στρατηγικές που
εφαρμόζουν οι μαθητές Δ΄ μέχρι ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού στην Αυστραλία σε λεκτικά
προβλήματα πολυψήφιων πολλαπλασιασμών και διαιρέσεων. Ως πρώτη αναφέρουν τη
στρατηγική καταμέτρησης στην οποία συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή καταμέτρησης
όπως αρίθμηση με άλμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, επαναλαμβανόμενη πρόσθεση και
αφαίρεση, στρατηγικές διπλασιασμού και υποδιπλασιασμού. Οι στρατηγικές καταμέτρησης
είναι αναποτελεσματικές και τις χρησιμοποιούν ακόμα και οι ενήλικες ως τον πιο ασφαλή
τρόπο για να ελέγξουν τα αποτελέσματά τους (Anghileri & Beishuizen, 1998). Ακόμα, oι
Heirdsfield et. al (1999) συμπεριλαμβάνουν την άμεση ανάκληση, τη διάσπαση ενός αριθμού
και την αντιστάθμιση. Η διάσπαση ενός αριθμού κατηγοριοποιείται ως διάσπαση ΔΑ (από
δεξιά προς τα αριστερά) και διάσπαση ΑΔ (από αριστερά προς τα δεξιά). Παράδειγμα:
5×8→5, 10, 15, … ή 8×7→διπλάσιο 4×7→ διπλάσιο 28 και 24:4→4, 8, 12, … ή 24:4→μισό
του 24, μισό του 12.
Εκτός από την επαναλαμβανόμενη αφαίρεση, μερικές ακόμα άτυπες στρατηγικές που
παρατήρησαν οι Van Putten et al. (2005) σε παιδιά Δ΄ τάξης Δημοτικού σε προβλήματα
διαίρεσης

είναι

οι

στρατηγικές

μη

διάσπασης

(αφαίρεση,

πρόσθεση,

μοίρασμα,

καταμέτρηση), διάσπασης, διπλασιασμός ή υποδιπλασιασμός, ο τυπικός αλγόριθμος και ο
νοερός υπολογισμός. Ο τυπικός γραπτός αλγόριθμος της διαίρεσης αναπαριστά μια
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διαδικασία επαναλαμβανόμενης αφαίρεσης (Anghileri & Beishuizen, 1998).
Η επαναλαμβανόμενη αφαίρεση ήταν ένα από τα διαισθητικά μοντέλα για τη διαίρεση
και στην έρευνα της Kouba (1989). Τα υπόλοιπα διαισθητικά μοντέλα ήταν το μοίρασμα, η
συσσώρευση και ο πολλαπλασιαστικός υπολογισμός.
Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν παιδιά μικρών τάξεων Δημοτικού σε προβλήματα
διαίρεσης ερευνήθηκαν και από τους Olivier, Murray & Human (1991). Οι στρατηγικές που
προέκυψαν ήταν: α) άμεση αναπαράσταση, β) διπλή καταμέτρηση, γ) αριθμητική
αναπαράσταση, δ) αφαίρεση, ε) πρόσθεση και πολλαπλασιασμός, στ) μετασχηματισμοί.
Παρακάτω δίνεται μια περιγραφή για καθεμιά στρατηγική ξεχωριστά σύμφωνα με τους
συγγραφείς που τις διέκριναν.
Άμεση ανάκληση
Σε

αυτήν

τη

στρατηγική

χρησιμοποιείται

ένα

γνωστό

αριθμητικό

γεγονός

πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης ή μια παραγωγή αριθμητικού γεγονότος. Παράδειγμα:
5×8→10×8=80, έτσι 5×8=40 και 24:4→4×6=24 ή 24:4→5×4=20, έτσι 6×4=24.
Διάσπαση ενός αριθμού
Σύμφωνα με τον Whitacre (2012) οι στρατηγικές διάσπασης ενός αριθμού αφορούν τις
στρατηγικές στις οποίες ένας από τους παράγοντες διαχωρίζεται πριν πολλαπλασιαστεί και
μέσα σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν διαφορετικά είδη διάσπασης. Στη διάσπαση ΔΑ
διασπάται ο ένας αριθμός με βάση τη θεσιακή αξία του συστήματος αρίθμησης και ενεργούμε
από δεξιά προς τα αριστερά. Παράδειγμα: 5×19→5×9=45=40+5, 5×10=50, 50+40=90, άρα
95 και 100:5→0:5=0, 10:5=2, άρα 20. Στη διάσπαση ΑΔ διασπάται ο ένας αριθμός με βάση
τη θεσιακή αξία του συστήματος αρίθμησης και ενεργούμε από αριστερά προς τα δεξιά.
Παράδειγμα: 5×19→5×10=50, 5×9=45, 50+45=95 και 100:5→10:5=2, 0:5=0, άρα 20.
Διάσπαση και των δύο αριθμών
Οι στρατηγικές διάσπασης και των δύο αριθμών αφορούν τις στρατηγικές στις οποίες
και οι δύο παράγοντες διαχωρίζονται πριν πολλαπλασιαστούν (Whitacre, 2012). Η Baek
(1998) την επισημαίνει ως στρατηγική διάσπασης και των δύο αριθμών σε αριθμούς δεκάδων
(Whitacre, 2012). Ο Van de Walle (2007) αναφέρει πως η ικανότητα της διάσπασης αριθμών
με ευέλικτους τρόπους είναι περισσότερο σημαντική στον πολλαπλασιασμό από ότι στην
35

πρόσθεση και στην αφαίρεση. Παράδειγμα: 26×39→26=20+6 και 39=30+9, έπειτα
υπολογίζουμε τα τέσσερα επιμέρους γινόμενα 20×30, 20×9, 6×30 και 6×9 και τα
προσθέτουμε όλα μαζί.
Διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων
Η Baek (2005) παρατήρησε στην έρευνά της ότι κάποια παιδιά διασπούσαν τον ένα
παράγοντα του γινομένου σε αριθμούς διαφορετικούς από το 10 ή το 100 και γι’ αυτό η
στρατηγική καλείται διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων. Αυτού του είδους η στρατηγική
περιλαμβάνει μια πολλαπλασιαστική διάσπαση η οποία είναι εντελώς διαφορετική από την
προσθετική διάσπαση (Whitacre, 2012). Χρησιμοποιούνται δηλαδή ιδιότητες και σχέσεις
αριθμών ώστε να γίνει απλούστερος ο πολλαπλασιασμός (Reys R. et al., 1986). Αυτή η
στρατηγική ονομάζεται από τους Hope & Sherrill (1987) ως γενική παραγοντοποίηση όπου
ένας ή περισσότεροι παράγοντες παραγοντοποιούνται προτού εφαρμοστεί η προσεταιριστική
ιδιότητα. Ομοίως και ο Whitacre (2012) θεωρεί πως σε αυτή τη στρατηγική γίνεται χρήση της
προσεταιριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού. Οι Reys R. et al. (1986) σημειώνουν ότι η
παραγοντοποίηση είναι μια πολύ χρήσιμη μέθοδος για τον νοερό πολλαπλασιασμό και
ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη που οδηγεί σε βαθύτερη γνώση για τον τρόπο που είναι
δομημένο το αριθμητικό σύστημα. Για παράδειγμα ο πολλαπλασιασμός 24×25 μπορεί να
γίνει: 24×25=6×4×25=6×100=600.
Στην έρευνα της Baek (2005) κάποια άλλα παιδιά διασπούσαν τον ένα παράγοντα του
γινομένου σε αριθμούς δεκάδων όπως το 10 ή το 100 και έτσι η στρατηγική ονομάστηκε
διάσπαση σε αριθμούς δεκάδων. Ουσιαστικά, αναφέρεται σε διάσπαση ενός αριθμού σε
δεκάδες και μονάδες και υπολογισμό των εν μέρει γινομένων το οποίο κάνει τον υπολογισμό
ευκολότερο (Whitacre, 2012). Η στρατηγική αυτή είναι πιο αποτελεσματική από τη διάσπαση
σε αριθμούς μη δεκάδων διότι κάθε πολυψήφιος αριθμός μπορεί να διασπαστεί σε αριθμούς
δεκάδων εκμεταλλευόμενοι το δεκαδικό σύστημα (Baek, 2005). Όλες οι στρατηγικές
διάσπασης βασίζονται στην επιμεριστική ιδιότητα που είναι μια σημαντική έννοια στους
υπολογισμούς πολλαπλασιασμών (Van de Walle, 2007). Για παράδειγμα ο αριθμός 43
γράφεται ως (4×10)+3 και έτσι 43×61=(40×61)+(3×61).
Αντιστάθμιση ή ολιστική
Οι στρατηγικές αντιστάθμισης είναι αυτές στις οποίες ένας ή και οι δύο παράγοντες
έχουν αλλάξει εκ των προτέρων ώστε να υπολογίσουμε ευκολότερα (Whitacre, 2012). Η
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αντιστάθμιση γίνεται στην απάντηση ή ένας παράγοντας αλλάζει για να αντισταθμίσει μια
αλλαγή στον άλλο παράγοντα (Van de Walle, 2007). Ένα παράδειγμα αλλαγής και των δύο
παραγόντων είναι ο υποδιπλασιασμός και ο διπλασιασμός (Whitacre, 2012). Οι στρατηγικές
διπλασιασμού και υποδιπλασιασμού καθιστούν ικανούς τους μαθητές να σκεφτούν
ευκολότερους αριθμούς που είναι πιο οικείοι γι’ αυτούς (Anghileri & Beishuizen, 1998). Οι
Hope & Sherrill (1987) αναφέρουν πως ο υποδιπλασιασμός χρησιμοποιείται όταν ένας
παράγοντας του γινομένου είναι πολλαπλάσιο του 2, όπως το γινόμενο 12×16 γίνεται 6×32. Ο
Van de Walle (2007) ισχυρίζεται ότι επειδή οι στρατηγικές αντιστάθμισης εξαρτώνται από
τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στο πρόβλημα δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους
τους υπολογισμούς και συχνά χρησιμοποιούνται όταν στο πρόβλημα περιλαμβάνεται το 5 ή
το 50. Για παράδειγμα ο πολλαπλασιασμός 5×250 μπορεί να γίνει αλλάζοντας το πρόβλημα
σε 10×125. Όμως οις στρατηγικές αντιστάθμισης μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα
γινόμενα διότι οι αριθμοί αντιμετωπίζονται ως ολόκληροι. Επιπρόσθετα, η ολιστικές
στρατηγικές είναι λιγότερο σύνθετες νοερά από τη διάσπαση διότι απαιτούν λιγότερη εργασία
μνήμης (Heirdsfield et al., 1999). Η στρατηγική εφαρμόζει την επιμεριστική ιδιότητα του
πολλαπλασιασμού κυρίως ως προς την αφαίρεση. Οι Hope & Sherrill (1987) την αναφέρουν
ως αφαιρετική επιμεριστικότητα, όπου ένας παράγοντας εκφράζεται ως διαφορά ανάμεσα σε
δύο αριθμούς ώστε να γίνει πιο εύκολος ο υπολογισμός. Παράδειγμα: 5×19→(5×20)  5=100

 5=95 ή 25×19→19=(4×4)+3, 4×4=16, 4×25=100, 4×100=400, προσθέτουμε 3×25=75,
οπότε η απάντηση είναι 475 και 100:5→100:10=10, 10×2=20 ή 168:21→5×20=100, άρα
5×21=105, περίπου 60 απέμειναν, 3×20=60, άρα 3×21=63, 63+105=168 και η απάντηση είναι
5+3=8. Οι στρατηγικές αντιστάθμισης είναι ισχυρές ειδικά για τα νοερά μαθηματικά και για
την εκτίμηση (Van de Walle, 2007).
Εκθετική παραγοντοποίηση
Η στρατηγική χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς όπου οι αριθμοί μπορούν να
εκφραστούν ως γινόμενα δυνάμεων και έπειτα εφαρμόζεται ένας εκθετικός κανόνας (Hope &
Sherrill, 1987). Παράδειγμα: 32×32= 25  25  210  1024 .
Ομαλοί διαιρέτες ή τέταρτο
Οι Hope & Sherrill (1987) ονομάζουν τη συγκεκριμένη στρατηγική ως ομαλοί διαιρέτες
και σε αυτήν ο ένας παράγοντας του γινομένου μετατρέπεται σε πηλίκο. Δηλαδή, ο ένας
παράγοντας (p) είναι μια δύναμη του 10 (f) και ο άλλος παράγοντας είναι ένα πολλαπλάσιο
του πηλίκου p/f. Ο Whitacre (2012) αναφέρει τη στρατηγική αυτή ως τέταρτο και ισχυρίζεται
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ότι χρησιμοποιείται σε πολλαπλασιασμούς και σε διαιρέσεις όπου ο ένας παράγοντας είναι το
25 που μπορεί να γραφεί ως 100/4. Χρησιμοποιώντας αυτό το κλάσμα και όχι κάποιο άλλο
ισοδύναμο βοηθάει να γίνουν οι πράξεις ευκολότερα. Για παράδειγμα στον πολλαπλασιασμό
εφαρμόζεται με τον παρακάτω τρόπο: 25×48=(100/4)×48=100×(48/4)=100×12=1200.
Τετραγωνική επιμεριστικότητα
Η αλγεβρική ταυτότητα ( x  y )( x  y )  x 2  y 2 είναι μια μορφή της τετραγωνικής
επιμεριστικότητας. Για παράδειγμα: 49  51  (50  1)  (50  1)  50 2  12  2500  1  2499
(Hope & Sherrill, 1987).

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΕΡΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Καθημερινά οι μαθητές και οι ενήλικες καταφεύγουν σε λανθασμένες παραδοσιακές
στρατηγικές με αποτέλεσμα να είναι επιρρεπής σε λάθη ενώ υπάρχουν άλλες πιο ουσιαστικές
μέθοδοι που είναι γρηγορότερες και λιγότερο επιρρεπείς σε λάθη (Van de Walle, 2007).
Παρακάτω θα περιγραφούν τα χαρακτηριστικά των γραπτών και των νοερών αλγορίθμων, θα
γίνει μια σύγκριση μεταξύ τους και τέλος θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των
στρατηγικών.

Τα χαρακτηριστικά των γραπτών αλγορίθμων
Σύμφωνα με τον Plunkett (1979) οι γραπτοί αλγόριθμοι είναι μέθοδοι που διδάσκεται η
πλειοψηφία των μαθητών ως πρωταρχικό τρόπο αντιμετώπισης για υπολογισμό φυσικών και
δεκαδικών αριθμών. Ο συγγραφέας αναλύει τα χαρακτηριστικά που έχουν οι γραπτοί
αλγόριθμοι:
1) Λόγω του ότι είναι γραπτοί, οι υπολογισμοί είναι σταθεροί και σωστοί.
2) Είναι τυποποιημένοι. Είναι πιθανό με τη χρήση των γραπτών αλγορίθμων όλοι να
κάνουν το ίδιο πράγμα.
3) Είναι αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα είναι λιγότερο αποτελεσματικό να
προσθέσουμε πρώτα τις δεκάδες των αριθμών γιατί μπορεί να χρειαστεί να γίνει μια εκ
των υστέρων διόρθωση στο σύνολό τους μετά την πρόσθεση των μονάδων.
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4) Μπορούν να είναι αυτόματοι καθώς μπορούν να διδαχθούν σε, και να εκτελεστούν
από, κάποιον που δεν έχει κατανοήσει τι συμβαίνει.
5) Είναι συμβολικοί. Ο χρήστης κάνει υπολογισμό εντελώς με συμβολικό χειρισμό,
χωρίς αναφορά στον πραγματικό κόσμο ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο. Στο τελευταίο
στάδιο η απάντηση εμφανίζεται, συνήθως, χωρίς να έχει γίνει προηγούμενη
προσέγγιση.
6) Είναι γενικοί με την έννοια ότι θα λειτουργήσουν για οποιουσδήποτε αριθμούς,
μεγάλους ή μικρούς, φυσικούς ή δεκαδικούς, με πολλά ή λίγα ψηφία. Αν και οι
παραδοσιακοί αλγόριθμοι λειτουργούν για όλους τους αριθμούς απέχουν πολύ από την
πιο αποτελεσματική ή χρήσιμη μέθοδο για υπολογισμό (Van de Walle, 2007).
7) Είναι αναλυτικοί. Οι αριθμοί χρειάζεται να διασπαστούν σε ψηφία μονάδων και
δεκάδων και μετά τα ψηφία να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Αυτό είναι πιθανόν το πιο
σημαντικό από τα χαρακτηριστικά. Οι τυπικοί γραπτοί αλγόριθμοι χαρακτηρίζονται
από το γεγονός ότι οι αριθμοί διαχωρίζονται σε ψηφία τα οποία διαχειρίζονται μέσω
των πράξεων σύμφωνα με κανόνες (Selter, 2001) και συνδέονται με το αριθμητικό
σύστημα στο οποίο βασίζονται (Carraher T., Carraher D., & Schliemann, 1987). Οι
παραδοσιακοί αλγόριθμοι τείνουν να μας κάνουν να σκεφτόμαστε με όρους ψηφίων
(Van de Walle, 2007). Ο Van de Walle (2007) συγκρίνει τους παραδοσιακούς
αλγόριθμους με τις στρατηγικές που επινοούνται και συμπεραίνει ότι υπάρχουν
σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους. Μια διαφορά είναι ότι οι στρατηγικές που
επινοούνται απευθύνονται σε αριθμούς παρά σε ψηφία. Οι τυπικοί αλγόριθμοι
χαρακτηρίζονται ως μέθοδοι ψηφίων (Selter, 2001). Δηλαδή το γινόμενο 68×7
αντιμετωπίζεται ως 7×60=420 και 420+56=476 και όχι 7×8 και 7×6 όπως στον
παραδοσιακό αλγόριθμο. Ακόμα, οι στρατηγικές χειρίζονται από αριστερά παρά από
δεξιά. Στο γινόμενο 26×47 ξεκινάμε με τα μεγαλύτερα μέρη των αριθμών κάνοντας
20×40 και όχι 7×6.
8) Δεν είναι εύκολο να τους μάθεις. Δεν αντιστοιχούν στους τρόπους με τους οποίους οι
άνθρωποι έχουν την τάση να σκέφτονται για τους αριθμούς.
9) Ενθαρρύνουν τη γνωστική παθητικότητα ή αναστολή της κατανόησης. Ο χρήστης
είναι απίθανο να κάνει οποιαδήποτε επιλογή πάνω στη μέθοδο και ενώ ο υπολογισμός
εκτελείται δε σκέφτεται πολύ γιατί το κάνει με αυτό τον τρόπο. Ο Reys R. (1984) και
η Maclellan (2001) συμφωνούν με την άποψη αυτή. Συγκεκριμένα επισημαίνουν ότι οι
γραπτοί αλγόριθμοι αποθαρρύνουν τη σκέψη διότι συχνά χρησιμοποιούνται μηχανικά
και μάλιστα ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκτελούν τα διαφορετικά βήματα ενός
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υπολογισμού χωρίς πραγματικά να τα σκεφτούν. Πολλοί μαθητές που εφαρμόζουν
μηχανικά γραπτούς αλγορίθμους έχουν ελάχιστη αίσθηση ως προς το γιατί, πως και τι
κάνουνε (Reys B., 1985).
Ακόμα ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να προστεθεί στα παραπάνω είναι ότι οι γραπτοί
αλγόριθμοι είναι παραδοσιακοί. Οι στρατηγικές είναι αρκετά διαφορετικές από την
παραδοσιακή προσαρμοσμένη σε κανόνες διαδικαστική προσέγγιση για τον υπολογισμό
(Mcintosh et al., 1992)
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά που αποδίδει ο Plunkett (1979) στους γραπτούς
αλγόριθμους η Maclellan (2001) συνοψίζει ότι οι γραπτοί αλγόριθμοι είναι μια σταθερή και
τυποποιημένη μορφή κάτι το οποίο τους καθιστά διορθώσιμους, είναι αποτελεσματικοί και
αυτόματοι που τους καθιστά βολικούς για χρήση ακόμα και αν δεν είναι κατανοητοί και είναι
γενικευμένοι που τους καθιστά ικανούς για εφαρμογή σε οποιουσδήποτε αριθμούς χωρίς να
υπάρχει οποιαδήποτε ορατή σύνδεση με τους τρόπους που σκέφτονται οι άνθρωποι τους
αριθμούς.

Τα χαρακτηριστικά των νοερών αλγορίθμων
Ο Plunkett (1979) επίσης περιγράφει τα χαρακτηριστικά και των νοερών αλγόριθμων
τους οποίους θεωρεί ως διαδικασίες διαφορετικές από τους γραπτούς αλγορίθμους. Οι νοεροί
αλγόριθμοι:
1) Είναι πολύ γρήγοροι και συχνά δύσκολο να τους αντιληφθείς.
2) Είναι ποικίλοι. Για παράδειγμα η αφαίρεση 83  26 μπορεί να γίνει με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους. Ο πολλαπλασιασμός 7×28 μπορεί να γίνει με τους εξής
τρόπους: 7×20=140 και 7×8=56 ή 7×25=175 και 7×3=21 ή 7×30=210, 210  7=203,
203  7=196 ή 28=4×7, άρα 7×28=7×4×7=49×4 (Sowder, 1990).
3) Είναι ευέλικτοι και μπορούν να προσαρμόζονται για να εξυπηρετούν τους αριθμούς
που εμπλέκονται. Η πράξη 83  79 μπορεί να γίνει μετρώντας αντίστροφα κατά 1. Η
πράξη 83  51 μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά μετρώντας αντίστροφα αλλά όχι
κατά 1. Μπορούμε να μετρήσουμε κατά 10 και στη συνέχεια κατά 2. Η πράξη 83  7
δε μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά μετρώντας αντίστροφα κατά 1, αλλά ούτε και
κατά 10. Μπορούμε να τη σκεφτούμε ως 83  3  4 ή 83  10+3.
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4) Είναι λειτουργικές μέθοδοι με την έννοια ότι ο χρήστης κάνει μια συγκεκριμένη, αν
και όχι πάντα πολύ συνειδητή, επιλογή της μεθόδου και έχει τον έλεγχο του
υπολογισμού.
5) Είναι ολιστικοί, με την έννοια ότι λειτουργούν με ολόκληρους αριθμούς και όχι
χωρίζοντας

σε

δεκάδες

και

μονάδες

τα

ψηφία

τους.

Για

παράδειγμα

4×35=2×70=140. Ο υπολογισμός 60×15 μπορεί να φαίνεται δύσκολος αλλά
χρησιμοποιώντας σχετικές σχέσεις αντικαθίσταται με τον υπολογισμό 30×30 που
είναι ευκολότερος (Mcintosh et al., 1992). Η πράξη 4×28 γίνεται ως εξής: 4×30=120
και 120  8=112. Γενικότερα οι υπολογισμοί που είναι δύσκολοι μπορούν να
μετατραπούν σε εύκολους. Οι αριθμητικές πράξεις αποκτούν περισσότερο νόημα
όταν οι αριθμοί αντιμετωπίζονται ολιστικά απ’ ότι όταν εκτελούνται κάθετα με
ξεχωριστά ψηφία. Οι μαθητές που εκτελούν κάθετα την πράξη 3×789 βρίσκουν τα
επιμέρους γινόμενα 3×9, 3×8 και 3×7 ενώ όσοι χρησιμοποιούν τον νοερό αλγόριθμο
θα σκεφτούν το 789 ως ένα αριθμό που αποτελείται από μέρη παρά από ψηφία,
δηλαδή 700+80+9 ή 800  11 και εφαρμόζοντας την επιμεριστική ιδιότητα μπορούν
να πολλαπλασιάσουν με το 3 (Sowder, 1990).
6) Είναι συχνά εποικοδομητικοί γιατί εργαζόμαστε από το ένα μέρος της ερώτησης
προς την απάντηση. Μπορούμε επίσης να εργαστούμε από τον έναν αριθμό στον
άλλο και να κατασκευάσουμε την απάντηση κατά τη διαδικασία, δηλαδή 324  89:
89+11=100, 100+200=300, 300+24=324, τελικά 11+200+24=235 (Sowder, 1990).
7) Απαιτούν κατανόηση εξ αρχής. Ένα παιδί που κατέχει σωστά τους νοερούς
υπολογισμούς σχεδόν σίγουρα καταλαβαίνει τι κάνει. Με τη χρήση νοερών
υπολογισμών τα παιδιά αναπτύσσουν κατανόηση. Ένας μαθητής που κάνει νοερό
υπολογισμό επιλέγοντας μια κατάλληλη μέθοδο και χρησιμοποιώντας αριθμητικές
και λειτουργικές ιδιότητες σωστά επιδεικνύει ότι κατανοεί και τους αριθμούς και τις
αριθμητικές πράξεις (Sowder, 1990).
8) Είναι συχνά εικονικοί. Είτε σχετίζονται με μια εικόνα όπως η αριθμογραμμή είτε
εξαρτώνται από διαδοχικές εκφράσεις.
9) Συχνά δίνουν μια πρώιμη προσέγγιση στη σωστή απάντηση. Αυτό γίνεται συνήθως
επειδή τα αριστερότερα ψηφία υπολογίζονται πρώτα κυρίως στο πλαίσιο των
φυσικών αριθμών. Η Sowder (1990) επισημαίνει πως αυτό το χαρακτηριστικό των
νοερών υπολογισμών οδηγεί να σκεφτούμε το ρόλο που έχει η πρακτική σε νοερούς
υπολογισμούς για την ανάπτυξη ικανότητας υπολογιστικής εκτίμησης.
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10) Είναι περιορισμένοι με την έννοια ότι δε μπορούν να εφαρμοστούν σε πιο
δύσκολους υπολογισμούς όπως 269×23. Παρόλα αυτά είναι κατάλληλοι για ένα
μεγάλο φάσμα προβλημάτων.
Η Maclellan (2001) αναφερόμενη στις νοερές στρατηγικές τις χαρακτηρίζει ως
μεταβλητές, ευέλικτες, δημιουργικές και ιδιαίτερες. Σε ένα συμβατικό γραπτό αλγόριθμο οι
αριθμοί αντιμετωπίζονται ως μονοψήφιοι και υιοθετείται μια ενιαία προσέγγιση για να
εκτελεστεί. Η Sowder (1988) επισημαίνει ότι ο νοερός υπολογισμός τείνει να χρησιμοποιεί
τους αριθμούς ολιστικά (Maclellan, 2001). Στην αφαίρεση για παράδειγμα οι διαφορές 83  79
και 83  51 δε θα υπολογιστούν με τον ίδιο τρόπο. Αντί να είναι αλγοριθμικός στη φύση του ο
νοερός υπολογισμός είναι ευέλικτος και ανταποκρίνεται στο σχετικό μέγεθος και στη
λειτουργία των αριθμών (Carroll, 1996).

Διαφορές γραπτών και νοερών αλγορίθμων
Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των γραπτών και των νοερών αλγορίθμων γίνεται
φανερό ότι οι γραπτοί αλγόριθμοι δε βοηθούν στην κατανόηση των αριθμών κάτι που
συμβαίνει στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι νοεροί υπολογισμοί. Όπως αναφέρει η
Reys B. (1985) ο νοερός υπολογισμός ενισχύει την ανάπτυξη μιας ισχυρής αίσθησης αριθμού.
Σύμφωνα με τον Plunkett (1979) οι γραπτοί αλγόριθμοι είναι κανόνες που μπορούμε να τους
θυμόμαστε αλλά μαθαίνονται σε μεγάλο βαθμό χωρίς λόγο και δε σχετίζονται με άλλη γνώση
των αριθμών και ενθαρρύνουν την πεποίθηση ότι τα μαθηματικά είναι αυθαίρετα.
Ουσιαστικά, οι γραπτοί αλγόριθμοι δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται ενώ στον νοερό
υπολογισμό ένα σημαντικό συστατικό είναι να ελέγξουμε τα προηγούμενα βήματα του
υπολογισμού για να διαπιστώσουμε αν η απάντηση που βρήκαμε έχει νόημα (Reys B., 1985).
Άλλη μια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο μεθόδων υπολογισμού είναι ότι οι γραπτοί
αλγόριθμοι λειτουργούν για μεγάλους αριθμούς αλλά οι νοεροί αλγόριθμοι δεν εφαρμόζονται
σε δύσκολους υπολογισμούς.
Σημαντική διαφορά είναι ότι οι νοεροί αλγόριθμοι είναι ποικίλοι ενώ οι γραπτοί είναι
τυποποιημένοι. Στην πρώτη περίπτωση μια πράξη μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους και στη δεύτερη περίπτωση η πράξη γίνεται με ένα μόνο τρόπο, τον κάθετο και όλοι
οι χρήστες κάνουν την ίδια διαδικασία.
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Ακόμα μία πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι οι συμβατικοί γραπτοί αλγόριθμοι
αναστέλλουν την κατανόηση ενώ οι νοερές στρατηγικές απαιτούν ότι τα παιδιά σκέφτονται
ενεργά για να αποφασίσουν τι σημαίνουν οι αριθμοί και πως μπορούν να αλλάξουν τρόπο
γραφής όχι όμως αξία, όπως

1
 0, 25 (Maclellan, 2001). Η διαφορά αυτή επισημαίνεται ως
4

βασική από τη Hartnett (2007). Η ερευνήτρια αυτή υποστηρίζει ότι στις νοερές στρατηγικές
υπάρχει η ανάγκη για εφαρμογή μιας πιο βαθιάς γνώσης για το πώς δουλεύουν οι αριθμοί.
Ο Van de Walle (2007) συγκρίνει τους παραδοσιακούς αλγόριθμους με τις στρατηγικές
που επινοούνται και συμπεραίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους. Μια από
αυτές είναι ότι οι στρατηγικές είναι ευέλικτες και όχι άκαμπτες. Οι στρατηγικές τείνουν να
αλλάζουν τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό με σκοπό να τον κάνουν
ευκολότερο. Για παράδειγμα τα αθροίσματα 465+230 και 526+98 δεν γίνονται με την ίδια
μέθοδο ενώ ο παραδοσιακός αλγόριθμος χρησιμοποιεί το ίδιο εργαλείο σε όλα τα
προβλήματα.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση νοερών αλγορίθμων (στρατηγικών)
Όταν οι μαθητές υπολογίζουν προβλήματα νοερά επινοούν δικές τους στρατηγικές και
αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη. Σύμφωνα με τους Kamii & Dominick (1997) οι μαθητές
κάνουν λιγότερα λάθη όταν χρησιμοποιούν μεθόδους που κατανοούν από όταν χρησιμοποιούν
τεχνικές που μαθαίνονται χωρίς κατανόηση (Van de Walle, 2007). Άλλα πλεονεκτήματα των
στρατηγικών είναι ότι απαιτείται λιγότερη διδασκαλία, οι μαθητές αναπτύσσουν αίσθηση του
αριθμού, είναι η βάση για νοερό υπολογισμό και εκτίμηση και είναι ευέλικτες μέθοδοι και
συχνά γρηγορότερες από ότι οι παραδοσιακοί αλγόριθμοι (Van de Walle, 2007). Οι νοερές
στρατηγικές είναι βασισμένες στην κατανόηση του χρήστη και στη γνώση που έχει για τις
μαθηματικές ιδιότητες και σχέσεις (Mcintosh et al., 1992).
Τρία πλεονεκτήματα των νοερών αλγορίθμων αναφέρονται και από τη Reys B. (1985):
1) Είναι αποτελεσματικοί. Η μηχανική εφαρμογή των γραπτών αλγορίθμων είναι πολύ
κοινή, ενώ πολλές καθημερινές χρήσεις των μαθηματικών απαιτούν μη γραπτή
αριθμητική. Οι νοερές και οι εκτιμητικές ικανότητες είναι βασικές για να
επιβεβαιώσουμε πιθανές λανθασμένες απαντήσεις. Πολλά πραγματικά προβλήματα
που παρουσιάζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια απλή εφαρμογή ενός
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νοερού αλγορίθμου. Οι γραπτές μέθοδοι και οι αριθμομηχανές δεν είναι πάντα δίπλα
μας ενώ η αριθμομηχανή του μυαλού μας είναι. Με τις νοερές μεθόδους η θέση των
αριθμομηχανών είναι σαφής: είναι το λογικό εργαλείο για τους δύσκολους
υπολογισμούς, το ιδανικό συμπλήρωμα για τη νοερή αριθμητική (Plunkett, 1979).
2) Εμπλουτίζουν το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών. Η ένταξη των νοερών υπολογισμών
προσφέρει στους δασκάλους ένα μέσο για να ελέγχουν τις υπολογιστικές ικανότητες
που έχουν πολλοί μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Οι νοεροί υπολογισμοί είναι ένα
σημαντικό περιεχόμενο που μπορεί να κατακτηθεί από μαθητές που δεν έχουν
υψηλές ικανότητες αλλά μπορούν να παρακινήσουν ακόμα και τους πιο ευφυείς.
3) Αναπτύσσουν μαθηματικό συλλογισμό. Η νοερή αριθμητική συνδυάζει μια ποικιλία
από ικανότητες, γνώση και εφαρμογή διάφορων αλγορίθμων, ευελιξία στη σκέψη,
αποτελεσματική χρήση των ιδιοτήτων των αριθμών, κατανόηση του δεκαδικού
αριθμητικού συστήματος και τη χρήση εναλλακτικών μορφών των αριθμών. Καθώς
ο νοερός υπολογισμός προωθεί την κατανόηση του δεκαδικού αριθμητικού
συστήματος και των βασικών αριθμητικών ιδιοτήτων ενθαρρύνει τη χρήση και την
εφεύρεση εναλλακτικών αλγορίθμων υπολογισμού. Ακόμα, ο νοερός υπολογισμός
ενθαρρύνει τον βαθυστόχαστο έλεγχο ενός προβλήματος πριν από την εφαρμογή
ενός αλγορίθμου. Το γινόμενο 5×27×20×3 υπολογίζεται πιο εύκολα με αναδιάταξη
παραγόντων, δηλαδή 5×20=100 και 3×27=81 και 100×81=8100.
Αντίθετα, η χρήση γραπτού αλγορίθμου αντί της χρήσης ενός απλού νοερού
υπολογισμού στην επίλυση προβλημάτων είναι επιζήμια για τέσσερις τουλάχιστον λόγους
όπως αναφέρει ο Reys R. (1984). Ο ίδιος και πολλοί άλλοι ερευνητές συμφωνούν ότι οι
γραπτοί αλγόριθμοι αποθαρρύνουν τη σκέψη, διότι συχνά χρησιμοποιούνται μηχανικά. Με τη
χρήση του γραπτού αλγορίθμου απαιτείται περισσότερος χρόνος για να γράψουμε ένα
πρόβλημα που μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και συχνά με μεγαλύτερη ακρίβεια νοερά. Ένα
ακόμα μειονέκτημα είναι ότι οι γραπτοί αλγόριθμοι αναστέλλουν την αναγνώριση και τη
χρήση δομικών σχέσεων. Για παράδειγμα ο πολλαπλασιασμός 5×99 μπορεί να λυθεί νοερά με
ποικίλους διαφορετικούς τρόπους. Ένας μπορεί να σκεφτεί 5×90=450 και 5×9=45 και
450+45=495. Κάποιος άλλος μπορεί να σκεφτεί 5×100=500 και 500  5=495. Παρόλο που
κάθε προσέγγιση χρησιμοποιεί την επιμεριστική ιδιότητα, τα άτομα χρησιμοποιούν σχετικά
διαφορετικές δομικές σχέσεις για να παραχθεί η απάντησή τους. Αυτός είναι ένας από τους
λόγους που ο νοερός υπολογισμός διεγείρει μια ποικιλία τρόπων λύσης. Τέλος, η χρήση ενός
γραπτού αλγορίθμου αγνοεί την πραγματικότητα διότι τα μαθηματικά της καθημερινής ζωής
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δεν επιτρέπουν πάντα την εξάρτηση από γραπτές μεθόδους.

ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι νοεροί υπολογισμοί ήταν πάντα χρήσιμοι (Reys R., 1985). Έτσι, έχουν γίνει το
επίκεντρο μιας σημαντικής αλλαγής στη μαθηματική εκπαίδευση σε πολλά μέρη του κόσμου.
Διάφορα προγράμματα σπουδών όπως της Αυστραλίας, των Η.Π.Α., του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Ολλανδίας υποδεικνύουν ότι η μαθηματική εκπαίδευση χρειάζεται να
αλλάξει για να αντιστοιχεί με τις εξελίξεις στον κόσμο (Hartnett, 2007). Ο Reys R. (1984)
αναφέρει ότι έχει μειωθεί η προσοχή που δίνεται στους νοερούς υπολογισμούς και την
εκτίμηση τόσο από τα μαθηματικά προγράμματα σπουδών όσο και από τους εκπαιδευτικούς
στην τάξη. Όμως, πιστεύει ότι η σημασία τους θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Το ενδιαφέρον
για την καθιέρωση των νοερών υπολογισμών στο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών δεν
είναι ένα νέο φαινόμενο, αντιθέτως έχει μια μεγάλη και σποραδική ιστορία (Reys B., 1985).
Μια εξέταση του προγγράμματος σπουδών του Δημοτικού κατά τη διάρκεια του 20ου
αιώνα δείχνει ότι δίνεται πάντα προσοχή στον νοερό υπολογισμό (Reys R., 1985). Η έμφαση
και η προσοχή που δίνεται στους νοερούς υπολογισμούς ποικίλει ανάμεσα σε διαφορετικές
χώρες (Reys B. et al., 1993). Στo προγράμμα σπουδών των Η.Π.Α. είχε δοθεί ελάχιστη
προσοχή στους νοερούς υπολογισμούς και στην εκτίμηση (Wandt & Brown, 1957; Reys R.,
1984), λόγω όμως της αξίας της νοερής αριθμητικής στην καθημερινή ζωή άρχισαν να
λαμβάνουν ξανά προσοχή (Olander & Brown, 1959). Στις Η.Π.Α. οι νοεροί υπολογισμοί και η
αριθμητική εκτίμηση θεωρούνται μια νέα ανάγκη στα σχολικά μαθηματικά προγράμματα
(Reys R., 1984).
Οι Wandt & Brown (1957) αναφέρουν το ρόλο των νοερών μαθηματικών και το ρόλο
των προσεγγιστικών λύσεων στα προβλήματα ως δύο πτυχές της κοινωνικής χρήσης των
μαθηματικών που λαμβάνουν μικρή προσοχή στην κατασκευή του προγράμματος σπουδών. Η
αλλαγή στα μαθηματικά προγράμματα είναι αργή και προκύπτει μόνο μετά από πίεση από
διάφορες πηγές (Reys R., 1984). Σύμφωνα με τους Wandt & Brown (1957) μια αρχή για την
κατασκευή του προγράμματος σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει βιώματα παρόμοια με τα
προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές στην ενήλικη ζωή. Γι’ αυτό πιστεύουν ότι
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα νοερά και προσεγγιστικά μαθηματικά τόσο στην
πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι αναγκαίο λοιπόν να γίνει μια
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προσεκτική και προοδευτική εξέταση των μαθηματικών προγραμμάτων (Reys R., 1984).
Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει την ενσωμάτωση των νοερών υπολογισμών στα
προγράμματα σπουδών των μαθηματικών (Reys R. et al., 1995; Heirdsﬁeld & Cooper, 2004).
Αρκετοί είναι οι ερευνητές που επισημαίνουν την αναγκαιότητα ύπαρξης των νοερών αλλά
και των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών στα προγράμματα σπουδών. Οι λόγοι για τους οποίους οι
νοεροί υπολογισμοί πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα σπουδών είναι γιατί
βοηθάνε στην ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού (Reys et al., 1995) και γιατί έχουν αξία
στην καθημερινή ζωή (Olander & Brown, 1959).
Εκτός από τους ερευνητές πολλές ομάδες υψηλού κύρους και πολλοί εθνικοί
οργανισμοί όπως για παράδειγμα το National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
εγκρίνουν τους νοερούς και τους εκτιμητικούς υπολογισμούς στα προγράμματα σπουδών
(Reys R., 1984). Το NCTM (1989) ζήτησε να γίνει αλλαγή και στα προγράμματα σπουδών
και στη διδασκαλία των μαθηματικών και κατέληξε στην αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων
(Reys B. et al., 1996). Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στα μαθηματικά αναγνώρισαν την
ανάγκη να ευθυγραμμιστεί το σχολείο με την καθημερινή χρήση των μαθηματικών
περιλαμβάνοντας τη νοερή αριθμητική και την εκτίμηση ως τυπικά συστατικά του
προγράμματος σπουδών (Carroll, 1996). Έτσι, πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ενημέρωσαν
τη διδασκαλία αριθμών και πράξεων στα μαθηματικά περιλαμβάνοντας τους νοερούς
υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις στο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού και του Γυμνασίου
(Peters et al., 2014).
O Reys R. (1984) τονίζει πως οι νοεροί υπολογισμοί πρέπει να είναι εμφανείς στο
πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού και η συνεχής χρήση τους πρέπει να ενθαρρύνεται σε
όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών των μαθηματικών. Ο νοερός υπολογισμός
αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικός στόχος των μαθηματικών προγραμμάτων και πρέπει να
διδάσκεται σε όλη τη διάρκεια του Δημοτικού και του Γυμνασίου (Reys R., 1985). Καθώς
πρόκειται για μια στοιχειώδη βασική ικανότητα με ισόβιες εφαρμογές πρέπει να είναι ένα
αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθηματικού προγράμματος (Reys & Bestgen, 1981).
Οι νοεροί υπολογισμοί πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο σε ένα πρόγραμμα σπουδών
μαθηματικών (Heirdsﬁeld & Cooper, 2002). Οι λόγοι είναι τρεις σύμφωνα με τους
συγγραφείς: καθιστούν ικανά τα παιδιά να μάθουν πως λειτουργούν οι αριθμοί, να παίρνουν
αποφάσεις για διαδικασίες και να δημιουργήσουν στρατηγικές, προωθούν μεγαλύτερη
κατανόηση της δομής των αριθμών και των ιδιοτήτων τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
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ένα ‘‘όχημα’’ για την προώθηση της σκέψης, των υποθέσεων και της γενίκευσης βασισμένη
σε εννοιολογική κατανόηση. Η ικανότητα στους νοερούς υπολογισμούς συνδυάζεται με την
κατανόηση του αριθμητικού συστήματος (Sowder, 1992). Στους νοερούς υπολογισμούς
πρέπει να δίνεται κεντρική έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών όταν αυτοί ορίζονται ως
αυτοαναπτυγμένες στρατηγικές βασιζόμενες σε εννοιολογική γνώση καθώς όταν οι μαθητές
δημιουργούν δικές τους στρατηγικές ο νοερός υπολογισμός μπορεί να θεωρηθεί ως σκέψη
υψηλότερης τάξης (Reys R. et al., 1995).
Οι Beishuizen & Anghileri (1998) σύγκριναν τα προγράμματα σπουδών της Βρετανίας
και της Ολλανδίας ώστε να εντοπίσουν τις στρατηγικές που διδάσκονται τα παιδιά.
Παρατήρησαν ότι στη Βρετανία δίνεται έμφαση περισσότερο στη στρατηγική 1010 και στην
Ολλανδία διδάσκεται περισσότερο η στρατηγική Ν10. Ακόμα, οι στρατηγικές Ν10 και Α10
δεν είναι τόσο αποδεκτές για τα παιδιά της Βρετανίας όσο για τα παιδιά της Ολλανδίας. Αυτό
οφείλεται στη θεωρία της ΡΜΕ που ενέπνευσε τον σχεδιασμό των σχολικών εγχειριδίων στην
Ολλανδία. Οι ειδικοί στη Βρετανία ζήτησαν να γίνει μια παρόμοια αλλαγή στο πρόγραμμα
σπουδών.
Ο Van de Walle (2007) αναφέρει ότι κάθε μαζικό πρόγραμμα σπουδών διδάσκει
παραδοσιακούς αλγόριθμους. Έτσι όμως είναι δύσκολο οι εκπαιδευτικοί να προτείνουν στους
μαθητές να μάθουν άλλες μεθόδους (Van de Walle, 2007). Οι γραπτοί αλγόριθμοι που
τονίζονται από το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών έχουν επίδραση στη σκέψη και
στην προσέγγιση των μαθητών (Reys R. & Yang, 1998).
Στις περισσότερες χώρες τα προγράμματα σπουδών εισάγουν τις γραπτές αλγοριθμικές
διαδικασίες για επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης σχετικά νωρίς (Blοte et al.,
2000). Πολλά είναι όμως τα εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν ενσωματώσει στα
προγράμματα σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου στη διδασκαλία των μαθηματικών τους
νοερούς υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις (Peters et al., 2014). Έτσι σε κάποιες χώρες
εισάγονται από νωρίς οι νοεροί υπολογισμοί. Στην Ιαπωνία για παράδειγμα θεωρούνται
αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης των μαθηματικών και εισάγονται πριν τη Γ΄ τάξη
Δημοτικού (Reys R., Reys B., Nohda, Ishida, Yoshikawa, & Shimizu, 1991). Στην Ολλανδία
και στη Γερμανία δίνεται έμφαση σε άτυπες στρατηγικές νοερών υπολογισμών στις
μικρότερες τάξεις και η γραπτή αριθμητική αναβάλλεται (Beishuizen & Anghileri, 1998;
Blote et al., 2000). Συγκεκριμένα, στα Ολλανδικά μαθηματικά προγράμματα κατά τη διάρκεια
της Β΄ τάξης Δημοτικού συνεχίζει να χρησιμοποιείται η νοερή (όχι κατά στήλες) πρόσθεση
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και αφαίρεση μεγαλύτερων αριθμών μέχρι το 100 κάτι το οποίο ενισχύεται από την άδεια
αριθμογραμμή (Beishuizen & Anghileri, 1998; Beishuizen, 1993). Στα σχολεία και στα βιβλία
της Ολλανδίας οι διαδικασίες της γραπτής αριθμητικής (κατά στήλες) για πρόσθεση και
αφαίρεση διδάσκονται αργότερα (Beishuizen & Anghileri, 1998). Δεν εισάγονται δηλαδή πριν
από την Τρίτη τάξη Δημοτικού (Beishuizen, 1993; Klein et al., 1998).
Στις Η.Π.Α. και στον Καναδά οι γραπτοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για προσθέσεις
διψήφιων αριθμών αν και πολλοί μαθητές είναι ικανοί να επιλύσουν τέτοιου είδους
υπολογισμούς νοερά (Reys B. et al., 1993). Ομοίως, και οι μαθητές στην Ιαπωνία
υπολογίζουν νοερά προσθέσεις διψήφιων αριθμών (Reys B., Reys R., & Koyama, 1996). Οι
συγγραφείς αυτοί αναφέρουν ότι στην Α΄ τάξη διδάσκονται οι μη τυπικοί γραπτοί αλγόριθμοι,
ο κάθετος αλγόριθμος για υπολογισμό αθροισμάτων και διαφορών εισάγεται στη Β΄ τάξη και
στη μέση της Γ΄ τάξης εισάγεται και ο κάθετος αλγόριθμος για πολλαπλασιασμούς και
διαιρέσεις. Δίνεται δηλαδή έμφαση στους νοερούς υπολογισμούς από νωρίς και οι γραπτοί
αλγόριθμοι καθυστερούνται και αφορούν περισσότερο τους πιο κουραστικούς υπολογισμούς.
Στις μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν λίγες στρατηγικές νοερών
υπολογισμών. Η πρώιμη έμφαση στους νοερούς υπολογισμούς πρέπει να αντικατοπτρίζεται
σε όλα τα σχολικά μαθηματικά προγράμμματα και δεν πρέπει να αφορά μόνο τις προσθέσεις
διψήφιων αριθμών αλλά πρέπει να επεκταθεί στις αφαιρέσεις, στους πολλαπλασιασμούς και
στις διαιρέσεις περιλαμβάνοντας υπολογισμούς με κλάσματα και δεκαδικούς (Reys B. et al.,
1993).
Το ίδιο συμβαίνει όσον αφορά και την πράξη της διαίρεσης στην Ολλανδία και σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα παιδιά διδάσκονται τη διαίρεση δίνοντας έμφαση στις νοερές
στρατηγικές και η εισαγωγή του γραπτού αλγόριθμου αναβάλλεται σκόπιμα εως ότου οι
μαθητές να τις κατανοήσουν ενώ στη Βρετανία τα παιδιά από νωρίς εργάζονται με μολύβι και
χαρτί παρά νοερά (Anghileri & Beishuizen, 1998). Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι στη
Βρετανία και στην Ολλανδία η διαίρεση εισάγεται μέσω του διαχωρισμού και μετά
χρησιμοποιώντας το αντίστροφο του πολλαπλασιασμού.
Στην Αυστραλία το πρόγραμμα σπουδών συμβουλεύει τους δασκάλους να εστιάζουν
περισσσότερο στους νοερούς υπολογισμούς γιατί περιλαμβάνουν τη χρήση στρατηγικών, και
λιγότερο στους παραδοσιακούς γραπτούς αλγόριθμους (Hartnett, 2007). Στο πρόγραμμα
σπουδών του Δημοτικού στο Σικάγο οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητούν στην τάξη τις
εναλλακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν (Carroll, 1996). Σε άλλα προγράμματα
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σπουδών τα νοερά μαθηματικά υφίστανται ως ξεχωριστά μαθήματα δίνοντας κάθε φορά
έμφαση σε μία στρατηγική (Carroll, 1996).
Όπως οι νοεροί υπολογισμοί, έτσι και η εκτίμηση είναι ένα σημαντικό περιεχόμενο των
μαθηματικών και ταξινομούνται μαζί ως θέματα στα προγράμματα σπουδών (Sowder, 1992).
Σύμφωνα με τη συγγραφέα ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί η υπολογιστική
εκτίμηση απαιτεί επιδεξιότητα στον νοερό υπολογισμό. Ο άλλος λόγος είναι ότι οι νοεροί και
οι εκτιμητικοί υπολογισμοί έχουν τη δυνατότητα της αύξησης της κατανόησης των μαθητών
του αριθμητικού συστήματος.
Οι Reys & Bestgen (1981) αναφέρουν ότι οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί λαμβάνουν
ελάχιστη προσοχή στα σχολικά μαθηματικά προγράμματα. Για παράδειγμα, στο Κουβέιτ δεν
έχουν καθορισμένη θέση και το 1990 έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν αλλά το
Υπουργείο Παιδείας απέρριψε την ένταξη των εκτιμητικών υπολογισμών από το πρόγραμμα
σπουδών λόγω δυσκολιών των δασκάλων να διδάξουν αυτό το περιεχόμενο (Alajmi, 2009).
Οι δάσκαλοι στο Κουβέιτ από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο ακολουθούν το σχεδιασμό του
προγράμματος σπουδών και τη σειρά του βιβλίου που διδάσκουν δίνοντας έμφαση στη
διαδικαστική γνώση με τους τυπικούς αλγόριθμους για την εύρεση ακριβών απαντήσεων
(Alajmi, 2009). Οι Reys R. & Yang (1998) ισχυρίζονται πως το ίδιο συμβαίνει και στην
Ταϊβάν. Οι δάσκαλοι στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών
και έτσι οι μαθητές μαθαίνουν να αποκτούν ευχέρεια με τους τυπικούς γραπτούς αλγόριθμους
για να βρουν ακριβείς απαντήσεις και δε δίνεται συστηματική προσοχή στην εκτίμηση. Όμως,
σε αρκετές χώρες οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί έχουν εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα
σπουδών. Αντίθετα με τους Reys R. & Yang, οι Tsao & Pan (2011) αναφέρουν ότι το
πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών στην Ταϊβάν αλλά και διεθνώς όλο και περισσότερες
χώρες εστιάζουν στη διδασκαλία των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών και τονίζουν τη
σπουδαιότητά τους.
Οι Reys & Bestgen (1981) θεωρούν ότι χρειάζεται προσπάθεια για να ενσωματωθούν οι
εκτιμητικοί υπολογισμοί στα προγράμματα σπουδών του Δημοτικού και οι εκτιμητικές
ικανότητες να περιελίσσονται μέχρι το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Οι κατ’ εκτίμηση
υπολογισμοί υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών της Αγγλίας, των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας
και άλλων χωρών. Στην Ελλάδα εμφανίστηκαν το 2003 στα προγράμματα σπουδών των
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και εφαρμόστηκαν το 2006 στις τάξεις με τα καινούργια σχολικά εγχειρίδια
(Λεμονίδης & Μουράτογλου, 2014). Συγκεκριμένα στην Ελλάδα δίνεται μεγάλη έμφαση στην
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έννοια της εκτίμησης στο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του Δημοτικού, ελάχιστη
έμφαση στα μαθηματικά του Γυμνασίου και δε γίνεται καμία αναφορά στο πρόγραμμα
σπουδών του Λυκείου (Νόλκα, 2015). Το ίδιο συμβαίνει όσον αφορά και τους νοερούς
υπολογισμούς.

Διδασκαλία των νοερών υπολογισμών
Διάφοροι μελετητές ισχυρίζονται ότι οι μαθητές δεν εκτελούν νοερούς υπολογισμούς
ούτε χρησιμοποιούν στρατηγικές γιατί δε διδάσκονται αυτά τα δύο ζητήματα. Ο Carroll
(1996) υποστηρίζει ότι τα σχολεία δίνουν έμφαση στους τυπικούς γραπτούς αλγόριθμους
κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών. Πολλοί δάσκαλοι στηρίζουν τη διδασκαλία τους
αποκλειστικά στα σχολικά εγχειρίδια. Το αποτέλεσμα είναι να δίνουν ελάχιστη προσοχή
στους νοερούς υπολογισμούς και η διδασκαλία τους να επικεντρώνεται στους γραπτούς
αλγόριθμους (Reys B. et al., 1993). Η εστίαση όμως στους γραπτούς αλγορίθμους από νωρίς
μπορεί να αποθαρρύνει την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να υπολογίσουν νοερά
(Hope, 1987; Reys R., Reys B., & Hope, 1986). Τονίζεται λοιπόν η αναγκαιότητα οι δάσκαλοι
να προτρέπουν τα παιδιά να υπολογίζουν νοερά. Ο Hope (1987) επισημαίνει ότι οι μαθητές
πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νοερές μεθόδους και να χρησιμοποιούν γραπτές
μεθόδους μόνο όταν είναι απαραίτητο.
Η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα των
σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών (Λεμονίδης, 2013). Η νοερή αριθμητική ήταν πολύ
δημοφιλής στην πρώιμη ιστορία των σχολείων στις Η.Π.Α. αλλά λόγω μη επίτευξης των
επιθυμητών στόχων εξαφανίστηκε από τα σχολικά εγχειρίδια καθώς όμως είναι χρήσιμη για
την καθημερινή ζωή εντάχθηκε ξανά στα βιβλία αριθμητικής (Olander & Brown, 1959). Η
Reys Β. (1985) αναφέρει ότι στα μέσα του 19ου αιώνα η νοερή αριθμητική ήταν ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας των μαθηματικών. Ο νοερός υπολογισμός έχει αξία
και ενθαρρύνεται και αυτό φαίνεται στα σχολικά εγχειρίδια (Reys B. et al., 1996).
Στην Αγγλία υπάρχει ελάχιστη εμπειρία στη διδασκαλία των νοερών υπολογισμών
(Thompson, 2000). Γι’ αυτό πολιτικές προτάσεις στη Σκωτία και στην Αγγλία απαιτούν από
τα σχολεία να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στους νοερούς υπολογισμούς στα μαθηματικά
(Macintyre & Forrester, 2003). Η αναγκαιότητα αυτή τονίζεται και από το πρόγραμμα
σπουδών των Η.Π.Α. (C.C.S.S.) καθώς ζητάει να αυξηθεί η προσοχή στη διδασκαλία των
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νοερών μαθηματικών (Olsen, 2015).
Σύγχρονες έρευνες τονίζουν την ανάγκη οι νοεροί υπολογισμοί εκτός από το Δημοτικό
να διδάσκονται στο Γυμνάσιο αλλά και στο Λύκειο (Olsen, 2015). Επίσης, μέσω αυτών των
ερευνών υποδεικνύεται ότι τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν άτυπες μεθόδους για να
υπολογίσουν νοερά πριν διδαχθούν στο σχολείο τις γραπτές μεθόδους (Reys R. et al., 1986).
Ο Thompson (1999) επισημαίνει 4 λόγους για να διδάσκονται οι νοεροί υπολογισμοί:
α) οι περισσότεροι υπολογισμοί στην ενήλικη ζωή γίνονται νοερά
β) με τους νοερούς υπολογισμούς αναπτύσσεται η γνώση για το αριθμητικό σύστημα
(αίσθηση αριθμού)
γ) οι νοεροί υπολογισμοί αναπτύσσουν τις ικανότητες επίλυσης προβλήματος
δ) οι νοεροί υπολογισμοί εξασφαλίζουν την επιτυχία στους γραπτούς αλγορίθμους (Threlfall,
2002).
O Olsen (2015) προτείνει 5 κλειδιά για τη διδασκαλία νοερών μαθηματκών:
α) οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίσουν τα νοερά μαθηματικά ως μία μέθοδο υπολογισμού
β) η διδασκαλία των νοερών μαθηματικών δίνει έμφαση σε στρατηγικές που αξιοποιούν
βασικές μαθηματικές ιδιότητες όπως η αντιμεταθετική, η προσεταιριστική και η επιμεριστική.
Για παράδειγμα το γινόμενο 35×18 μπορεί να υπολογιστεί ευκολότερα αν γραφεί ως
35×2×9=70×9=360
γ) οι δάσκαλοι οφείλουν να εφοδιάζουν τους μαθητές με πρακτική στην επιλογή και στη
χρήση στρατηγικών
δ) για να αναπτύξουν οι μαθητές ευχέρεια στα νοερά μαθηματικά πρέπει οι δάσκαλοι να
βοηθήσουν τους μαθητές να παίρνουν σωστές αποφάσεις σχετικά με το ποια μέθοδο
υπολογισμού να χρησιμοποιήσουν. Για παράδειγμα στο άθροισμα 53+98 η πιο κατάλληλη
επιλογή είναι οι μαθητές να κάνουνε αντιστάθμιση: 53+100  2=153  2=151
ε) να αναπτυχθεί μια νοοτροπία και προοπτική των νοερών μαθηματικών.
Τα πλεονεκτήματα της εστίασης στους νοερούς υπολογισμούς έχουν αναφερθεί ευρέως
από πολλούς μελετητές. Ένα από αυτά είναι ότι όταν οι δάσκαλοι διδάσκουν νοερούς
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υπολογισμούς τα σχολικά μαθηματικά γίνονται χρήσιμα και οι μαθητές σκέφτονται
υπολογιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα (Hartnett, 2007). Πέρα
από τη χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή και την προετοιμασία για τα μαθηματικά που θα
συναντήσουν οι μαθητές εκτός σχολείου οι νοεροί υπολογισμοί τους βοηθούν να αναπτύξουν
ευέλικτη μαθηματική λογική και ικανότητες εκτίμησης και να αποκτήσουν εναλλακτικούς
τρόπους έκφρασης των αριθμών και των σχέσεων μεταξύ των πράξεων (Carroll, 1996).
Μερικά ακόμη πλεονεκτήματα της διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών περιγράφονται από
τον Reys R. (1984). Οι νοεροί υπολογισμοί:
α) αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξη των γραπτών αλγορίθμων
β) προωθούν την καλύτερη κατανόηση της δομής των αριθμών και των ιδιοτήτων τους
γ) προωθούν τη δημιουργική και ανεξάρτητη σκέψη και ενθαρρύνουν τους μαθητές να
δημιουργήσουν πρωτότυπους τρόπους για να διαχειριστούν τους αριθμούς
δ) συμβάλλουν στην ανάπτυξη καλύτερων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
ε) είναι μια βάση για την ανάπτυξη υπολογιστικών δεξιοτήτων εκτίμησης. Οι καλές
δεξιότητες σε κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς είναι πάντα χρήσιμες και η σημερινή τεχνολογική
κοινωνία αυξάνει την ανάγκη αυτή.
Όταν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου χρησιμοποιούν υπερβολικά τις αριθμομηχανές
οι νοερές ικανότητές τους ατροφούν και η αίσθηση αριθμού μένει σταθερή ή μειώνεται, ενώ ο
νοερός υπολογισμός βελτιώνει την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών (Olsen, 2015). Γι’
αυτό ο συγγραφέας προτείνει οι δάσκαλοι να ενθαρρύνουν τη χρήση των νοερών
μαθηματικών. Αν θέλουν οι δάσκαλοι να βελτιωθεί η επίδοση των μαθητών τους πρέπει να
αντιλαμβάνονται τους νοερούς υπολογισμούς ως έναν αποδεκτό διδακτικό στόχο και να είναι
εφοδιασμένοι με κατάλληλες ιδέες διδασκαλίας (Reys B. et al., 1993).
Αρκετοί είναι οι ερευνητές που διδάσκουν στα μαθήματά τους νοερούς υπολογισμούς
για να αναδείξουν τη σημασία τους. Η Rubenstein (2001) αναφέρει ότι τα νοερά μαθηματικά
είναι σημαντικά και πέρα από το Γυμνάσιο γι’ αυτό τα διδάσκει συχνά σε όλα τα μαθήματά
της και προσπαθεί να αναπτύξει στρατηγικές για ενσωμάτωση της συντομίας σε
υπολογισμούς. Ο Olsen (2015) διδάσκει και αυτός ως μέρος των μαθημάτων του τις
στρατηγικές των νοερών μαθηματικών οι οποίες αξιοποιούν μαθηματικές ιδιότητες όπως η
επιμεριστική ιδιότητα και οι μαθητές του θεωρούν ότι οι στρατηγικές είναι χρήσιμες.
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Οι ερευνητές προτείνουν να διδάσκονται και οι εκτιμητικοί υπολογισμοί καθώς και
αυτοί συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού. Η μάθηση των εκτιμητικών
υπολογισμών βοηθάει στην αίσθηση αριθμού και στη μαθηματική σκέψη των μαθητών (Tsao
& Pan, 2011). Οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίζουν τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς ως μια
χρήσιμη τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σχετικά εύκολα και γρήγορα (Reys R., 1984).
Όσον αφορά τους δασκάλους θεωρούν πως οι εκτιμητικοί υπολογισμοί είναι σημαντικοί
στην καθημερινή ζωή και ότι πρέπει να διδάσκονται κάνοντας αναφορά σε προβλήματά της.
Ο Alajmi (2009) τονίζει πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στο Κουβέιτ πιστεύει ότι η
υπολογιστική εκτίμηση είναι περισσότερο σημαντική στην καθημερινή ζωή παρά στην τάξη.
Οι Tsao & Pan (2013) αναφέρουν ότι οι περισσότεροι εν ενεργεία δάσκαλοι προτιμούσαν να
διδάξουν τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς χρησιμοποιώντας εφαρμογές από την καθημερινή
ζωή. Οι υποψήφιοι δάσκαλοι στην έρευνα των Δεσλή & Ανεστάκης (2014) αναγνώριζαν την
αξία της υπολογιστικής εκτίμησης τόσο για την καθημερινή ζωή όσο και για τη διδασκαλία
των μαθηματικών.
Αν διδάσκονται οι νοεροί και οι εκτιμητικοί υπολογισμοί θα οι μαθητές είναι ικανοί να
επινοήσουν τις δικές τους στρατηγικές. Έτσι οι νοεροί και οι εκτιμητικοί υπολογισμοί θα
περιλαμβάνουν υψηλής τάξεως σκέψη (Tsao, 2004). Η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών
και η πρακτική σε αυτούς μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα στον γραπτό υπολογισμό. Η
σημαντική τους αξία φαίνεται να είναι στο ότι βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν την
ευελιξία και τη δυναμική του αριθμητικού συστήματος (Reys B., 1985). Η ικανότητα σε κατ’
εκτίμηση και σε νοερούς υπολογισμούς συνδέεται με την κατανόηση της δομής του
αριθμητικού συστήματος και τα άτομα που είναι ικανά να υπολογίσουν νοερά χρησιμοποιούν
αυτή την κατανόηση προς όφελός τους ενώ τα άτομα που δεν έχουν υψηλή ικανότητα στον
νοερό υπολογισμό τείνουν να χρησιμοποιούν νοερούς αλγόριθμους ανάλογους με τους
γραπτούς (Sowder, 1992).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες σχετικές με τους νοερούς και
τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Οι νοεροί υπολογισμοί έχουν γίνει εδώ και καιρό
αναπόσπαστο κομμάτι της αριθμητικής εκπαίδευσης (Reys R., 1984). Κατά τη διάρκεια του
20ου αιώνα δίνεται προσοχή στους νοερούς υπολογισμούς αλλά η έμφαση σε αυτούς ποικίλει
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(Reys R., 1985).
Μια από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν είναι αυτή των Wandt & Brown
(1957) η οποία έγινε πριν από την κοινότοπη χρήση των αριθμομηχανών. Σκοπός της έρευνάς
τους ήταν να αναδείξουν τη σπουδαιότητα των νοερών μαθηματικών σε σχέση με τη
σπουδαιότητα των γραπτών μαθηματικών και τη σπουδαιότητα της προσεγγιστικής λύσης σε
σχέση με τη σπουδαιότητα της ακριβούς λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ενήλικες στην καθημερινή μη-επαγγελματική χρήση των μαθηματικών. Οι ερευνητές αφού
εξέτασαν

διάφορες

ομάδες

ενηλίκων

σε

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουν

στην

καθημερινότητα παρατήρησαν ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν νοερούς υπολογισμούς
και ότι ελάχιστοι ήταν οι υπολογισμοί στους οποίους χρησιμοποίησαν γραπτές μεθόδους.
Δηλαδή, οι νοερές εφαρμογές των μαθηματικών υπερείχαν από τις γραπτές μεθόδους. Επίσης,
παρατηρήθηκε ότι σχεδόν όλοι οι ενήλικες που έδωσαν προσεγγιστικές απαντήσεις στα
προβλήματα έκαναν νοερή-προσεγγιστική χρήση.
Καθώς το ενδιαφέρον για τους νοερούς και τους εκτιμητικούς υπολογισμούς αυξανόταν,
οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην καταγραφή των στρατηγικών που χρησιμοποιούν σε αυτούς
τους υπολογισμούς διάφορες ηλικιακές ομάδες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Peters et
al. (2014) τις περασμένες δεκαετίες ποικίλες έρευνες είχαν διεξαχθεί στον τομέα των νοερών
υπολογισμών και των εκτιμήσεων που αφορούσαν τον προσδιορισμό αυτών των εννοιών και
την αναγνώριση των στρατηγικών. Πολλές είναι οι έρευνες διεθνώς που έχουν ασχοληθεί με
την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν μαθητές
Δημοτικού σε νοερούς υπολογισμούς. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν τις στρατηγικές
που χρησιμοποιούνται στην πρόσθεση και στην αφαίρεση και ελάχιστες είναι αυτές που
αφορούν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση.
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει παρόμοιες μελέτες και ενώ οι διεθνείς έρευνες
ασχολούνται με την καταγραφή στρατηγικών σε νοερούς υπολογισμούς κυρίως φυσικών
αριθμών στην Ελλάδα έχουν γίνει και έρευνες που αφορούν στρατηγικές σε νοερούς
υπολογισμούς ρητών αριθμών.
Εκτός από τους μαθητές Δημοτικού οι γνώσεις των ενηλίκων και η χρήση στρατηγικών
από αυτούς έχουν επίσης γίνει αντικείμενο μελέτης. Συγκεκριμένα οι συγγραφείς
διερεύνησαν, εντόπισαν και κωδικοποίησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν στους
νοερούς υπολογισμούς και στις εκτιμήσεις φοιτητές, υποψήφιοι ή εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
καθώς και διαφορετικές ομάδων ενηλίκων. Στην Ελλάδα υπάρχουν έρευνες οι οποίες
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απευθύνονται κυρίως σε υποψήφιους και σε εν ενεργεία δασκάλους.
Πέρα από την καταγραφή στρατηγικών σε νοερούς υπολογισμούς γίνεται κάτι
αντίστοιχο και με τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Οι έρευνες αυτές έχουν επικεντρωθεί σε
μαθητές Δημοτικού, σε φοιτητές, σε υποψήφιους και υπηρετούντες δασκάλους και σε
μαθηματικούς. Άλλη μια ενδιαφέρουσα έρευνα έγινε από τους Dowker, Flood, Griffiths,
Harriss & Hook (1996) οι οποίοι εντόπισαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από
μαθηματικούς, λογιστές, φοιτητές ψυχολογίας και φοιτητές αγγλικών σε εκτιμητικούς
υπολογισμούς.
Κοινό σημείο αναφοράς πολλών ερευνών είναι η ένταξη των νοερών και των
εκτιμητικών υπολογισμών στα προγράμματα σπουδών όπως και η διδασκαλία τους σε
μαθητές. Σε άλλες έρευνες αναδεικνύεται η σχέση των νοερών και των κατ’ εκτίμηση
υπολογισμών με διάφορες έννοιες όπως η αίσθηση του αριθμού, η διαδικαστική και η
εννοιολογική κατανόηση (Peters et al., 2014). Επίσης, υπάρχουν μελέτες στις οποίες η
ικανότητα επίλυσης προβλήματος σχετίζεται με την υπολογιστική εκτίμηση.
Οι Lemonidis, Tsakiridou, Panou & Griva (2014) ερεύνησαν τις δεξιότητες και την
ευελιξία που έχουν οι υποψήφιοι δάσκαλοι σε νοερούς υπολογισμούς που αφορούσαν
πολλαπλασιασμούς μονοψήφιων και διψήφιων φυσικών αριθμών. Οι πολλαπλασιασμοί
διψήφιων αριθμών δυσκόλεψαν τους συμμετέχοντες ενώ τα αποτελέσματα στα γινόμενα των
μονοψήφιων αριθμών ανακλήθηκαν από τη μνήμη. Στα γινόμενα διψήφιων αριθμών η βασική
στρατηγική ήταν η νοερή εκτέλεση του γραπτού αλγόριθμου. Ελάχιστοι ήταν οι δάσκαλοι που
χρησιμοποίησαν την ολιστική στρατηγική και ορισμένοι γνώριζαν τη στρατηγική διάσπασης
ενός αριθμού. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι υποψήφιοι δάσκαλοι δεν ήταν
ευέλικτοι στον νοερό πολλαπλασιασμό.
Οι Lemonidis & Kaimakami (2013) ερεύνησαν τις επιδόσεις, τα λάθη και τις
στρατηγικές υποψήφιων δασκάλων στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς μέσω διάφορων
προβλημάτων υπολογιστικής εκτίμησης. Ανάλογη ήταν και η έρευνα των Lemonidis,
Mouratoglou & Pnevmatikos (2014) όπου μελετήθηκε η ικανότητα των εν ενεργεία δασκάλων
στην επίλυση προβλημάτων με κατ’ εκτίμηση υπολογισμό. Στην έρευνα των Lemonidis &
Kaimakami (2013) φάνηκε ότι οι υποψήφιοι δάσκαλοι δεν εκτελούσαν με ευχέρεια νοερές
πράξεις, οι στρατηγικές που γνώριζαν ήταν ελάχιστες και κατέφευγαν σε γραπτούς
υπολογισμούς. Ομοίως, οι υπηρετούντες δάσκαλοι χρησιμοποίησαν περιορισμένο αριθμό
στρατηγικών στην έρευνα των Lemonidis, Mouratoglou & Pnevmatikos (2014) αν και
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εκτελούσαν αποτελεσματικά τους εκτιμητικούς υπολογισμούς. Αναφορικά με τα λάθη των
υποψήφιων δασκάλων στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς οι Lemonidis & Kaimakami (2013)
τα ομαδοποίησαν σε δύο κατηγορίες: α) λάθη υπολογισμού πράξεων και β) λάθη στον τρόπο
εκτίμησης.
Στην έρευνα των Lemonidis et al. (2015) μελετήθηκε η γνώση περιεχομένου των εν
ενεργεία δασκάλων για τους νοερούς υπολογισμούς ρητών αριθμών. Οι συμμετέχοντες
δάσκαλοι ρωτήθηκαν επίσης και για τις διδακτικές πρακτικές που υιοθετούν απέναντι στους
νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς. Οι δάσκαλοι εκτός από το να δώσουν μια λύση
στις ερωτήσεις νοερών υπολογισμών ρητών αριθμών, εξηγούσαν τον τρόπο σκέψης τους και
τις πιθανές στρατηγικές αντιμετώπισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι είχαν
ελλιπή εννοιολογική γνώση των ρητών αριθμών και ότι διέθεταν μικρό ρεπερτόριο
στρατηγικών. Στους υπολογισμούς με κλάσματα χρησιμοποίησαν στρατηγικές βασισμένες σε
κανόνες και στους υπολογισμούς με δεκαδικούς και ποσοστά χρησιμοποίησαν στρατηγικές
αίσθησης αριθμού. Όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές προέκυψε ότι η διδασκαλία νοερών
υπολογισμών ρητών αριθμών σχετιζόταν με τη διαδικαστική γνώση, την εννοιολογική
κατανόηση και με την ευελιξία των δασκάλων στη χρήση των στρατηγικών.
Παρόμοια με τη μελέτη των Lemonidis et al. (2015) ήταν αυτή των Tsao & Pan (2013)
οι οποίοι μελέτησαν τη γνώση περιεχομένου και την κατανόηση των εν ενεργεία δασκάλων
για τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς αλλά και τις πρακτικές διδασκαλίας που υιοθετούν.
Στην έρευνα των Tsao & Pan (2013) οι δάσκαλοι κλήθηκαν να επιλύσουν προβλήματα που
απαιτούσαν υπολογισμό με εκτίμηση και μέσω αυτών μελετήθηκαν οι στρατηγικές που
χρησιμοποίησαν. Τα προβλήματα αφορούσαν τις 4 βασικές αριθμητικές πράξεις με φυσικούς,
δεκαδικούς και ρητούς αριθμούς. Οι συμμετέχοντες δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν στρατηγικές
για να επιλύσουν τα προβλήματα εκτίμησης που τους δόθηκαν και ήταν ευέλικτοι στη χρήση
στρατηγικών η οποία ήταν ανάλογη με τα έτη υπηρεσίας. Όσον αφορά τις διδακτικές
πρακτικές, αναδείχθηκε ότι η διδασαλία των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών στην τάξη
συνδεόταν με το αν οι συμμετέχοντες είχαν ή όχι ενδιαφέρον για τα μαθηματικά.
Οι επιδόσεις, οι στρατηγικές και οι στάσεις υποψήφιων δασκάλων απέναντι στις
υπολογιστικές εκτιμήσεις μελετήθηκαν από τους Δεσλή & Ανεστάκης (2014). Σε αυτή την
έρευνα οι εκπαιδευτικοί είχαν αρκετά υψηλές επιδόσεις στα προβλήματα εκτίμησης, οι
στρατηγικές τους ήταν βασισμένες σε ευέλικτες προσεγγίσεις και όχι σε κανόνες και
τυποποιημένους αλγόριθμους. Επίσης, οι δάσκαλοι θεωρούσαν πολύ σημαντική τη
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διδασκαλία των εκτιμητικών υπολογισμών στο Δημοτικό.
Αντικείμενο της έρευνας των Λεμονίδης & Μουράτογλου (2014) ήταν η διερεύνηση
των γνώσεων των δασκάλων σχετικά με την υπολογιστική εκτίμηση. Οι δάσκαλοι της πράξης
φάνηκε ότι δε γνώριζαν τις διάφορες στρατηγικές εκτίμησης και ελάχιστοι ήταν αυτοί που
γνώριζαν κάποιες από αυτές. Ο Yang (2007) διερεύνησε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν
οι υποψήφιοι δάσκαλοι στην Ταϊβάν όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα αίσθησης αριθμού. Οι
περισσότεροι υποψήφιοι δάσκαλοι εκτέλεσαν τον γραπτό αλγόριθμο για να τα επιλύσουν ενώ
λίγοι ήταν αυτοί που βασίστηκαν σε στρατηγικές αίσθησης αριθμού.
Αργότερα, σε μια παρόμοια μελέτη οι Yang et al. (2009) εξέτασαν τις στρατηγικές
αίσθησης αριθμού που χρησιμοποίησαν υποψήφιοι δάσκαλοι Δημοτικού στην Ταϊβάν σε
προβλήματα καθημερινής ζωής καθώς και τις παρανοήσεις τους. Οι συγγραφείς παρατήρησαν
ότι πολύ λίγοι δάσκαλοι εφάρμοσαν στρατηγικές βασισμένες στην αίσθηση αριθμού ενώ η
πλειοψηφία των δασκάλων εφάρμοσε μεθόδους βασισμένες σε κανόνες, δηλαδή γραπτούς
αλγόριθμους. Ο Yang (2007) και οι Yang et al. (2009) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η
επίδοση των υποψήφιων δασκάλων στην εφαρμογή των στρατηγικών αίσθησης αριθμού ήταν
χαμηλή.
Οι Torbeyns, Ghesquiere & Verschaffel (2009) επικεντρώθηκαν στη μελέτη των
χαρακτηριστικών της στρατηγικής έμμεση πρόσθεση στις αφαιρέσεις με τριψήφιους φυσικούς
αριθμούς που είχαν μικρή, μεσαία και μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Τα απολέσματα έδειξαν
ότι οι ενήλικες χρησιμοποιήσαν αυθόρμητα την έμμεση πρόσθεση σε αφαιρέσεις τριψήφιων
αριθμών και μάλιστα με την ίδια συχνότητα που χρησιμοποιήσαν την άμεση αφαίρεση. Όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά της έμμεσης πρόσθεσης είναι μια αρκετά αποτελεσματική
στρατηγική για όλους τους τύπους αφαιρέσεων.
Παρόμοια ήταν και τα ευρύματα των Torbeyns, De Smedt, Peters, Ghesquiere &
Verschaffel (2011). Στη μελέτη τους προέκυψε ότι οι ενήλικες εφάρμοσαν πολύ συχνά και
αποτελεσματικά την έμμεση πρόσθεση σε πολυψήφιες αφαιρέσεις. Οι ενήλικες που είχαν
υψηλή αριθμητική ικανότητα την εκτέλεσαν πιο αποτελεσματικά απ’ ότι οι ενήλικες που
είχαν χαμηλή αριθμητική ικανότητα. Η έμμεση πρόσθεση ήταν πιο αποτελεσματική από την
άμεση αφαίρεση τόσο στις αφαίρεσεις όπου ο αφαιρετέος ήταν μεγαλύτερος όσο και στις
αφαίρεσεις όπου ο αφαιρετέος ήταν μικρότερος από τη διαφορά. Γενικότερα, από αρκετές
έρευνες έχει φανεί ότι όταν οι ενήλικες επιλύουν αφαιρέσεις κάνουν αναφορά σε αντίστοιχα
γεγονότα πρόσθεσης, για παράδειγμα 7  3=4 γιατί 3+4=7 (Peters, De Smedt, Torbeyns,
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Ghesquiere, & Verschaffel, 2010).
Η Tsao (2013) μελέτησε τις επιδόσεις υποψήφιων δασκάλων στους κατ’ εκτίμηση
υπολογισμούς και τις στάσεις τους απέναντι σε αυτούς. Οι στάσεις τους σχετιζόταν με τις
επιδόσεις που είχαν σε αυτούς. Ακόμα, οι υποψήφιοι δάσκαλοι θεωρούν χρήσιμους και
απαραίτητους τους εκτιμητικούς υπολογισμούς. Ανάλογα με τους Lemonidis et al. (2015), η
Tsao (2013) συμπέρανε ότι οι υποψήφιοι δάσκαλοι δεν είχαν υψηλές επιδόσεις στους κατ’
εκτίμηση υπολογισμούς ιδιαίτερα με ρητούς αριθμούς αλλά πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις
στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς φυσικών αριθμών.
Η Levine (1982) εξέτασε φοιτητές με διαφορετικές ικανότητες ως προς τον τρόπο που
εκτιμούν και πόσο καλά εκτιμούν. Τα προβλήματα περιλάμβαναν φυσικούς και δεκαδικούς
αριθμούς και οι πράξεις αφορούσαν τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Υπήρξε ποικιλία
στρατηγικών από τους φοιτητές που είχαν υψηλές ικανότητες. Η αλγοριθμική διαδικασία
εκτελέστηκε πολύ συχνά κυρίως από τους φοιτητές με χαμηλές ικανότητες. Επιπλέον οι
φοιτητές με υψηλές ικανότητες ήταν καλύτεροι εκτιμητές από τους φοιτητές με χαμηλές
ικανότητες.
Στην έρευνα της Dowker (1992) διερευνήθηκαν οι στρατηγικές που εφάρμοσαν
επαγγελματίες μαθηματικοί στα προβλήματα εκτιμητικών υπολογισμών της Levine (1982). Η
Dowker (1992) παρατήρησε ότι οι μαθηματικοί χρησιμοποίησαν στρατηγικές που
περιλάμβαναν την κατανόηση αριθμητικών ιδιοτήτων και όχι τη χρήση τεχνικών που
διδάσκονται στο σχολείο. Ακόμη, οι συμμετέχοντες ήταν ευέλικτοι με τις στρατηγικές καθώς
κάθε μαθηματικός χρησιμοποίησε αρκετούς διαφορετικούς τύπους στρατηγικών. Mετά από
μερικούς μήνες 18 μαθηματικoί επανεξετάστηκαν και παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποίησαν
διαφορετικές στρατηγικές για τα ίδια προβλήματα. Για παράδειγμα ένας μαθηματικός σε ένα
πρόβλημα εφάρμοσε τον κανόνα (   )(   )   2   2 στην επανεξέταση ενώ αρχικά είχε
χρησιμοποιήσει άλλη στρατηγική. Άλλο ένα συμπέρασμα της ερευνήτριας ήταν ότι οι
μαθηματικοί ήταν ακριβείς εκτιμητές. Ωστόσο, κάποιες από τις απαντήσεις τους δεν ήταν
απαλλαγμένες από λάθη. Οι ανακριβείς εκτιμήσεις οφείλονταν γενικά σε σφάλματα
υπολογισμού και σπανιότερα προέκυψαν από τη χρήση λανθασμένων στρατηγικών.
Σε μια ανάλογη έρευνα που υλοποίησαν οι Dowker et al. (1996) εξετάστηκαν
επαγγελματίες μαθηματικοί, λογιστές, φοιτητές ψυχολογίας και φοιτητές Αγγλικών στα
εκτιμητικά προβλήματα της Levine (1982). Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των
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στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν από τις ανωτέρω ομάδες. Οι μαθηματικοί ήταν πιο
ακριβείς εκτιμητές ενώ οι φοιτητές Αγγλικών είχαν τη λιγότερη ακρίβεια. Η επίδοση των
λογιστών και των φοιτητών ψυχολογίας ήταν μεταξύ των επιδόσεων των μαθηματικών και
των φοιτητών Αγγλικών. Ακόμη, φάνηκε ότι οι μαθηματικοί και οι λογιστές διέθεταν
μεγαλύτερο αριθμό κατάλληλων στρατηγικών. Για παράδειγμα εφάρμοσαν την ολιστική
στρατηγική όπως και τον κανόνα (   )(   )   2   2 .
Κύριο ενδιαφέρον της έρευνας των De Castro, Castro & Segovia (2002) ήταν η
ανάλυση των λαθών που κάνουν οι υποψήφιοι δάσκαλοι σε εκτιμητικούς υπολογισμούς. Οι
συγγραφείς χρησιμοποιώντας το τεστ της Levine (1982) βρήκαν ότι τα προβλήματα
εκτίμησης με δεκαδικούς μικρότερους από το 1 δυσκόλεψαν τους εκπαιδευτικούς
περισσότερο από τα αντίστοιχα με φυσικούς αριθμούς. Τα λάθη οφειλόταν στις παρανοήσεις
που είχαν οι δάσκαλοι στους πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις. Επίσης παρατηρήθηκαν
λάθη λόγω μη σωστής κατεύθυνσης στις αντισταθμίσεις.
Ο Alajmi (2009) μελέτησε τις απόψεις που έχουν οι δάσκαλοι στο Κουβέιτ για τους
κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς καθώς και τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν σε προβλήματα
εκτίμησης που περιείχαν τις 4 βασικές αριθμητικές πράξεις με φυσικούς, δεκαδικούς και
κλάσματα. Η πλειοψηφία των δασκάλων θεωρεί τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς σημαντική
ικανότητα για την καθημερινή ζωή και η μειοψηφία πιστεύει πως είναι σημαντικοί στη
μαθηματική εκπαίδευση. Ο ερευνητής παρατήρησε ότι οι δάσκαλοι είχαν περιορισμένο
αριθμό στρατηγικών και αρκετοί εκτέλεσαν τον γραπτό αλγόριθμο. Επιπλέον, παρατήρησε ότι
οι περισσότεροι που χρησιμοποίησαν αποτελεσματικές στρατηγικές δίδασκαν στο Γυμνάσιο.
Ο Whitacre (2015) ασχολήθηκε με το εύρος των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν
υποψήφιοι δάσκαλοι σε νοερούς υπολογισμούς αθροισμάτων και διαφορών. Ο ερευνητής
σχεδίασε διδακτική παρέμβαση ώστε να βελτιωθεί η αίσθηση αριθμού των δασκάλων οι
οποίοι εξετάστηκαν με pre/post τεστ. Παρατηρήθηκε ότι στο pre τεστ τόσο στα αθροίσματα
όσο και στις διαφορές οι περισσότεροι δάσκαλοι εκτέλεσαν τον νοερό αλγόριθμο, ενώ στο
post τεστ επέλεξαν διαφορετικές στρατηγικές όπως οι 1010, Ν10 και Ν10C. Η πλειοψηφία
των δασκάλων δηλαδή βελτίωσαν το εύρος των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν.
Ανάλογη ήταν η έρευνα των Λεμονίδης & Κερμελή (2014) στην οποία εξετάστηκε η
συμπεριφορά δασκάλων Δημοτικού ως προς τους νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς
πριν και μετά από πειραματική διδασκαλία. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι
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εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στους νοερούς
υπολογισμούς ρητών αριθμών και πίστευαν ότι μόνο οι καλοί μαθητές ήταν ικανοί να
εκτελέσουν τέτοιες πράξεις.
Κοινό σημείο αναφοράς των περισσότερων ερευνών ήταν ότι οι δάσκαλοι που έχουν
γνώσεις σχετικά με τους νοερούς και τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς, μπορούν να
παρακινήσουν τους μαθητές να εξελιχθούν σε αυτόν τον τομέα. Οι νοεροί υπολογισμοί
βοηθούν στην ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού και οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση των
ρητών αριθμών (Lemonidis et al., 2015). Η χαμηλή επίδοση των δασκάλων, ιδιαίτερα στις
πράξεις με κλάσματα, τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί στην τάξη η εκτίμηση (Tsao, 2013).
Οι ρητοί αριθμοί δυσκολεύουν εξίσου τους μαθητές και τους δασκάλους. Είναι όμως
σημαντικοί για διάφορους τομείς των μαθηματικών όπως Άλγεβρα και Πιθανότητες και οι
μαθητές οφείλουν να τους γνωρίζουν από το Δημοτικό (Lemonidis et al., 2015).

Αναγκαιότητα της έρευνας
Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες με σκοπό να εντοπιστούν οι στρατηγικές που
χρησιμοποιούνται σε νοερούς ή εκτιμητικούς υπολογισμούς. Η πλειοψηφία των ερευνών τόσο
στον διεθνή όσο και στον ελλαδικό χώρο απευθύνθηκαν σε υποψήφιους ή υπηρετούντες
δασκάλους και αφορούσαν εκτιμητικούς υπολογισμούς. Η Dowker (1992) ασχολήθηκε με τη
διερεύνηση στρατηγικών σε κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς από επαγγελματίες μαθηματικούς.
Η Lave (1984) ισχυρίζεται ότι οι έρευνες δείχνουν ότι οι ενήλικες που έχουν λάβει
πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν προτιμούν τους αλγορίθμους που έμαθαν στο σχολείο και
είναι πολύ πιθανό να δώσουν άτυπες προσεγγίσεις στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων
(Carraher Τ. et al., 1987). Ο Alajmi (2009) και η Dowker (1992) συμφωνούν ότι οι
επαγγελματίες μαθηματικοί είναι πολύ αποτελεσματικοί στους υπολογισμούς εκτίμησης. Η
παρούσα έρευνα διεξήχθη για να διερευνήσει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι
μαθηματικοί σε νοερούς υπολογισμούς φυσικών αριθμών καθώς υπάρχει έλλειψη ερευνών σε
αυτόν τον τομέα. Εκτός από τον εντοπισμό των στρατηγικών έχει ως σκοπό να διερευνήσει
την επίδοση και τα λάθη των μαθηματικών. Έτσι τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας
μελέτης είναι:
Ερευνητικά ερωτήματα
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1. Εκτελούν σωστά οι μαθηματικοί νοερούς υπολογισμούς με τη βοήθεια στρατηγικών ή
με την εκτέλεση του γραπτού αλγόριθμου;
2. Ποιες είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθηματικοί στις τέσσερις βασικές
αριθμητικές πράξεις φυσικών αριθμών όταν υπολογίζουν νοερά;
3. Υπάρχει σχέση της επίδοσης που έχουν οι μαθηματικοί ως προς το φύλο ή τα έτη
υπηρεσίας ή τον τομέα υπηρεσίας ή τις σπουδές ή τη συμμετοχή τους;
4. Υπάρχει σχέση της εκτέλεσης του γραπτού και του νοερού αλγόριθμου ή της
εφαρμογής κάποιων στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθηματικοί σε κάποιες
πράξεις ως προς το φύλο ή τα έτη υπηρεσίας ή τον τομέα υπηρεσίας ή τις σπουδές ή τη
συμμετοχή τους;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας η ερευνήτρια
συνέλεξε ποιοτικά δεδομένα από καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν
μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου. Τα ποιοτικά δεδομένα στη συνέχεια
μετατράπηκαν σε ποσοτικά. Η έρευνα ήταν δειγματοληπτική και το δείγμα ήταν ευκολίας.
Προκειμένου να γίνει στατιστική ανάλυση και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να είναι
όσο το δυνατόν ορθότερα έπρεπε η ερευνήτρια να απευθυνθεί σε αρκετούς μαθηματικούς. Για
να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή κάποιοι μαθηματικοί συμπλήρωσαν γραπτά το τεστ που τους
δόθηκε και κάποιοι άλλοι ρωτήθηκαν με προσωπική συνέντευξη. Στην παρούσα έρευνα
συμμετείχαν 84 μαθηματικοί από τους οποίους οι 40 (47,6%) συμπλήρωσαν γραπτά το τεστ
και οι υπόλοιποι 44 (52,4%) είχαν προφορική συμμετοχή. Οι μαθηματικοί ήταν πρόθυμοι να
συμμετάσχουν στην έρευνα και η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική και στις δύο περιπτώσεις.
Το δείγμα πιο συγκεκριμένα αποτελούταν από 38 άνδρες (45,2%) και 46 γυναίκες
(54,8%). Όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας τους 34 μαθηματικοί έχουν 1-10 έτη (40,5%), 29
μαθηματικοί έχουν 11-20 έτη (34,5%) και 21 μαθηματικοί έχουν 21 και άνω έτη (25%). Από
τους 84 μαθηματικούς, οι 60 (71,4%) διδάσκουν στον δημόσιο τομέα: Γυμνάσιο, Γενικό ή
Επαγγελματικό Λύκειο και οι 24 (28,6%) διδάσκουν στον ιδιωτικό τομέα είτε σε ιδιωτικό
σχολείο είτε σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που
παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών. Αναφορικά με τις σπουδές τους 54 έχουν
πτυχίο (64,3%) και 30 έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (35,7%).

ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι
μαθηματικοί σε νοερούς υπολογισμούς φυσικών αριθμών. Το τεστ είναι ένα κατάλληλο μέσο
για αυτή τη διερεύνηση. Από τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε φάνηκε ότι οι περισσότεροι
ερευνητές που θέλησαν να κατηγοριοποιήσουν στρατηγικές σε νοερούς υπολογισμούς είτε
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φυσικών είτε ρητών αριθμών χρησιμοποίησαν τεστ. Οι συμμετέχοντες εκτός από το να
δώσουν μια απάντηση στα προβλήματα των τεστ έπρεπε να περιγράψουν τον τρόπο που
σκέφτηκαν ώστε οι ερευνητές να μοντελοποιήσουν τις νοερές στρατηγικές που υιοθέτησαν.
Αν και οι Carraher T. et al. (1987) υποστηρίζουν ότι οι μη τυπικές στρατηγικές
υπολογισμού είναι πιο πιθανό να παραχθούν με τα λεκτικά προβλήματα και όχι με τις απλές
αριθμητικές πράξεις στην παρούσα έρευνα προτιμήθηκαν οι τελευταίες για να είναι πιο
σύντομες και περιεκτικές οι συνεντεύξεις και οι γραπτές απαντήσεις. Επιπλέον,
παρατηρήθηκε ότι ακόμα και με τις απλές αριθμητικές πράξεις προέκυψαν οι ζητούμενες
νοερές στρατηγικές.
Για το σκοπό της έρευνας εφαρμόστηκε ένα τεστ ανοικτού τύπου το οποίο
χρησιμοποίησε ο Whitacre (2012) για να ερευνήσει την ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού σε
υποψήφιους δασκάλους Δημοτικού.
Ο παραπάνω ερευνητής τροποποίησε ένα εργαλείο των McIntosh et al. (1995), το
Student Preference Survey (SPS). Με αυτό το εργαλείο οι ανωτέρω ερευνητές ζήτησαν από
μαθητές Δημοτικού να υποδείξουν αν θα εφάρμοζαν νοερά ή όχι υπολογισμούς φυσικών
αριθμών. Οι υπολογισμοί αφορούσαν τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις. Ο Whitacre
(2012) χρησιμοποίησε 16 από αυτούς τους υπολογισμούς και τους μετέτρεψε και σε λεκτικά
προβλήματα. Στην έρευνα του παραπάνω συγγραφέα οι δάσκαλοι απάντησαν αρχικά αν θα
εφάρμοζαν νοερά ή όχι αυτούς τους 16 υπολογισμούς και ορισμένοι από τους δασκάλους
συμμετείχαν δύο φορές σε συνέντευξη (pre/post test) στις οποίες κλήθηκαν να επιλύσουν
νοερά τα λεκτικά προβλήματα εξηγώντας τον τρόπο σκέψη τους. Σε κάθε πρόβλημα
χρησιμοποιήθηκε η ίδια ιστορία. Τα προβλήματα περιείχαν τις τέσσερις βασικές αριθμητικές
πράξεις και διαφορετικούς φυσικούς αριθμούς.
Στο τεστ της παρούσας έρευνας υπήρχαν οι παραπάνω 16 υπολογισμοί και
δημιουργήθηκαν δύο εκδοχές (βλέπε στο Παράρτημα). Η μια εκδοχή (Α΄ εκδοχή) ήταν για
όσους το συμπλήρωσαν γραπτά και η άλλη (Β΄ εκδοχή) ήταν για αυτούς που η ερευνήτρια
πήρε συνέντευξη. Οι πράξεις στο τεστ ήταν γραμμένες στην οριζόντια μορφή και όχι στην
κατακόρυφη ώστε να αποφευχθεί όσο ήταν δυνατό η χρήση του γραπτού αλγορίθμου από
όσους συμμετείχαν γραπτά. Προκειμένου να γίνει σαφές στους μαθηματικούς το αντικείμενο
της παρούσας έρευνας και στις δύο εκδοχές του τεστ χρησιμοποιήθηκε ο εξής ορισμός για τον
νοερό υπολογισμό: «Νοερός είναι ο υπολογισμός που παράγει μια ακριβή απάντηση,
εκτελείται στο μυαλό χωρίς τη χρήση χαρτιού και μολυβιού ή αριθμομηχανής αλλά με τη
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χρήση στρατηγικών». Όπως αναφέρει και η Maclellan (2001) η εκτέλεση των νοερών
υπολογισμών γίνεται απαραίτητα με τη χρήση στρατηγικών που είναι πολύ διαφορετικές από
τις γραπτές διαδικασίες
Το τεστ προτιμήθηκε να είναι ανοιχτού τύπου ώστε ο κάθε μαθηματικός στις
απαντήσεις του να εκφράσει πιο ελεύθερα τη σκέψη που είχε τη στιγμή που συμπλήρωνε το
τεστ ή τη στιγμή που γινόταν η συνέντευξη. Προτιμήθηκε να μην υπάρχουν δίπλα από κάθε
πράξη οι πιθανοί τρόποι σκέψης για όσους συμμετείχαν γραπτά γιατί έτσι θα υπήρχε
περιορισμός στις απαντήσεις. Η ερευνήτρια εντόπισε τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι
μαθηματικοί μέσω των απαντήσεών τους στο τεστ.
Το τεστ αποτελούταν από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονταν τα
δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων όπως φύλο, έτη υπηρεσίας, τομέας υπηρεσίας και
σπουδές. Στο δεύτερο μέρος υπήρχαν 16 πράξεις φυσικών αριθμών οι οποίες έπρεπε να
εκτελεστούν νοερά και οι μαθηματικοί έπρεπε να περιγράψουν τον τρόπο που σκέφτηκαν. Οι
πράξεις συγκεκριμένα ήταν 4 προσθέσεις, 4 αφαιρέσεις, 4 πολλαπλασιασμοί και 4 διαιρέσεις.
Στις τρεις προσθέσεις οι όροι των αθροισμάτων ήταν και οι δύο διψήφιοι αριθμοί και στην
τέταρτη πρόσθεση ο ένας όρος ήταν τριψήφιος αριθμός και ο άλλος διψήφιος. Στις δύο
αφαιρέσεις και οι μειωτέοι και οι αφαιρετέοι ήταν διψήφιοι αριθμοί και στις άλλες δύο
αφαιρέσεις οι μειωτέοι ήταν τριψήφιοι αριθμοί και οι αφαιρετέοι διψήφιοι. Στους
πολλαπλασιασμούς και οι δύο όροι του γινομένου ήταν διψήφιοι αριθμοί. Σε όλες τις
διαιρέσεις οι διαιρετέοι ήταν τριψήφιοι και οι διαιρέτες διψήφιοι αριθμοί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για να προσδιοριστούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί ένα άτομο όταν κάνει
εκτιμητικό ή νοερό υπολογισμό οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει είτε γραπτές εξηγήσεις
είτε συνεντεύξεις (Reys R. et al., 1982). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοπιήθηκαν και οι δύο
τρόποι για να διερευνηθούν οι στρατηγικές που εφάρμοσαν οι μαθηματικοί στις τέσσερις
βασικές αριθμητικές πράξεις φυσικών αριθμών. Δηλαδή ορισμένοι συμμετέχοντες
συμπλήρωσαν οι ίδιοι το τεστ γραπτά που τους δόθηκε και άλλοι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν
προφορικά με προσωπική συνέντευξη. Αυτό έγινε και για να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή και
για να διεξαχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η έρευνα.
Για τους μαθηματικούς που συμπλήρωσαν γραπτά το τεστ υπήρχαν οδηγίες. Αρχικά
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αναγραφόταν ο ορισμός του νοερού υπολογισμού και ότι ο σκοπός της παρούσας έρευνας
ήταν να καταγράψει τον τρόπο ή τους τρόπους σκέψης των συμμετεχόντων στις τέσσερις
αριθμητικές πράξεις. Υπήρχε και ένα παράδειγμα για το πώς θα συμπλήρωναν το τεστ.
Επίσης αναφερόταν ότι στην περίπτωση που εκτελέσουν κάθετα ή νοερά κάποια πράξη να
είναι σημειωμένη η κάθετη πράξη ή να αναφέρουν πως υπολόγισαν την πράξη νοερά
αντίστοιχα. Οι συμμετέχοντες αφού σημείωσαν τα δημογραφικά τους στοιχεία στο πρώτο
μέρος στο δεύτερο μέρος περιέγραψαν δίπλα από κάθε πράξη τον τρόπο ή τους τρόπους
σκέψης τους. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είχαν πρόσβαση στο τεστ και είχαν οπτική
επαφή με τους αριθμούς και τις πράξεις. Οι απαντήσεις τους ήταν κυρίως με τη χρήση
αριθμών. Για παράδειγμα στην πρόσθεση 37+52 έγραψαν 30+50=80, 7+2=9 και 80+9=89.
Ελάχιστες απαντήσεις ήταν σε λεκτική μορφή όπως ‘‘προσθέτω δεκάδες με δεκάδες και
μονάδες με μονάδες’’ κυρίως στις προσθέσεις και όχι στις υπόλοιπες πράξεις. Αφού
συμπληρώθηκε το τεστ δόθηκε στην ερευνήτρια.
Όσον αφορά τους μαθηματικούς που απάντησαν στο τεστ με προσωπική συνέντευξη
δεν είχαν πρόσβαση στο τεστ και η παρουσίαση ήταν προφορική. Οι συνεντεύξεις ήταν
δομημένες.
Αρχικά συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια το πρώτο μέρος του τεστ με τα
δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο μέρος αφού εξηγήθηκε στους
μαθηματικούς ο ορισμός του νοερού υπολογισμού, τους ζητήθηκε να υπολογίσουν με το
μυαλό ένα ακριβές αποτέλεσμα για τα αθροίσματα, τις διαφορές, τα γινόμενα και τα πηλίκα
χωρίς τη βοήθεια χαρτιού και μολυβιού ή αριθμομηχανής περιγράφοντας τον τρόπο σκέψης
τους για κάθε πράξη. Σύμφωνα με τον Threlfall (2009) η διάκριση των διαφορετικών τρόπων
επίλυσης (στρατηγικές) ενός προβλήματος που λύνεται νοερά επιτυγχάνεται ρωτώντας τους
συμμετέχοντες πώς έλυσαν το πρόβλημα. έδωσαν τις απαντήσεις τους.
Οι πράξεις εκφωνούνταν από την ερευνήτρια με την σειρά που ήταν γραμμένες στο
τεστ. Σε περίπτωση που χρειαζόταν, η εκφώνηση των πράξεων επαναλαμβανόταν. Επειδή οι
ερωτήσεις γινόταν προφορικά οι συμμετέχοντες μπορούσαν να κρατάνε σημειώσεις. Η
επανάληψη της εκφώνησης των πράξεων και οι γραπτές σημειώσεις είχαν ως σκοπό να
βοηθηθούν στη μνήμη οι συμμετέχοντες. Ορισμένοι μαθηματικοί δε χρειάστηκε να
κρατήσουν σημειώσεις και άλλοι κράτησαν. Σημείωναν κυρίως τους αριθμούς και τις πράξεις.
Η ερευνήτρια κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων κρατούσε σημειώσεις για να καταγράψει
τις στρατηγικές τους. Στην περίπτωση που οι μαθηματικοί εκτελούσαν κάθετα τις πράξεις
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χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι σημειώθηκε ότι εκτέλεσαν τον γραπτό αλγόριθμο. Χρήση
της αριθμομηχανής δεν παρατηρήθηκε.
Κάποιοι μαθηματικοί έδιναν ένα αποτέλεσμα στις 16 πράξεις του τεστ και έπειτα
περιέγραφαν τον τρόπο που σκέφτηκαν. Άλλοι μαθηματικοί παρήγαγαν το αποτέλεσμα κατά
τη διάρκεια της σκέψης τους. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι το κύριο ενδιαφέρον της
έρευνας ήταν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν και όχι αν τα αποτελέσματά τους ήταν
σωστά ή λάθος. Κάθε μαθηματικός εξέφραζε τη σκέψη που είχε τη στιγμή της συνέντευξης.
Δεν υπήρχαν δηλαδή σωστές ή λανθασμένες στρατηγικές.
Οι συναντήσεις με όλους τους μαθηματικούς έγιναν κατόπιν συνεννόησης. Οι
συνεντεύξεις με όσους υπηρετούν στον δημόσιο τομέα πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο ή
στο Λύκειο που διδάσκουν είτε σε ώρα που είχαν κενό στο ωράριό τους είτε σε κάποιο από τα
διαλείμματα. Για όσους υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα οι συνεντεύξεις έγιναν στο
φροντιστήριο ή στο ιδιωτικό σχολείο όπου εργάζονται κατά τη διάρκεια κάποιου
διαλείμματος. Τα σχολεία και τα φροντιστήρια βρίσκονται στην αστική περιοχή του Νομού
Ξάνθης. Προτιμήθηκε από την ερευνήτρια οι συνεντεύξεις να γίνουν στο χώρο εργασίας των
συμμετεχόντων και σε ώρα που δεν εργάζονταν ώστε να είναι πιο διαθέσιμοι και πρόθυμοι να
συμμετάσχουν στην έρευνα και για να μη γίνει κατάχρηση του ελεύθερου χρόνου τους. Όσον
αφορά αυτούς που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα οι συναντήσεις έγιναν σε μέρος που
επιθυμούσαν και σε ώρα που ήταν βολική για αυτούς.
Η γραπτή συμπλήρωση του τεστ και οι προσωπικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2016-Φεβρουάριος 2017. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο
χρονικό όριο μέσα στο οποίο έπρεπε να δοθούν οι απαντήσεις, δε χρονομετρήθηκαν δηλαδή,
και η κάθε συνέντευξη είχε συνολική διάρκεια 10-15 λεπτά.
Σε κάθε ερώτηση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σκεφτούν νοερά τις πράξεις και να
περιγράψουν τον τρόπο ή τους τρόπους που σκέφτηκαν για να καταγραφούν οι στρατηγικές
τους. Ελάχιστοι ήταν οι συμμετέχοντες που πρότειναν δύο τρόπους σε κάποιες πράξεις του
τεστ ο οποίος καταγράφηκε εξίσου. Κατά τον Whitacre (2015) διαφορετικά άτομα έχουν
διαφορετικό ρεπερτόριο στρατηγικών. Αυτό ήταν εμφανές και στην παρούσα έρευνα.
Διαφορετικοί συμμετέχοντες έδωσαν σε κάποιες ερωτήσεις ίδιες απαντήσεις. Εφάρμοσαν
δηλαδή την ίδια στρατηγική ενώ σε άλλες ερωτήσεις έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Για να μπορέσουν να γίνουν οι στατιστικές αναλύσεις το δείγμα χωρίστηκε σε δύο
ομάδες ανάλογα με το φύλο: σε άντρες και σε γυναίκες. Επίσης χωρίστηκε σε δύο ομάδες ως
προς τον τομέα υπηρεσίας που διδάσκουν οι μαθηματικοί: σε δημόσιο και σε ιδιωτικό, σε δύο
ομάδες χωρίστηκε ως προς τις σπουδές: τους πτυχιούχους και τους μεταπτυχιακούς ή
διδακτορικούς και σε δύο ομάδες χωρίστηκε ως προς τη συμμετοχή που είχαν οι
εκπαιδευτικοί: προφορική και γραπτή. Το δείγμα χωρίστηκε σε τρεις ομάδες ως προς τα έτη
υπηρεσίας: 1-10 έτη, 11-20 έτη και 21 και άνω έτη.
Αφού μελετήθηκε σχετική βιβλιογραφία η οποία αφορούσε τις στρατηγικές σε νοερούς
υπολογισμούς, οι τρόποι σκέψης για κάθε πράξη αντιστοιχίστηκαν σε κάποια από αυτές τις
στρατηγικές και έτσι οι απαντήσεις των μαθηματικών κατηγοριοποιήθηκαν. Τα ποσοτικά
δεδομένα δηλαδή μετατράπηκαν σε ποιοτικά και έγιναν οι απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις
με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS for Windows ver 23.0.
Αρχικά η ερευνήτρια θέλησε να υπολογίσει τα ποσοστά των σωστών και των
λανθασμένων απαντήσεων στις 16 πράξεις και τα ποσοστά χρήσης των στρατηγικών σε
αυτές. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε την περιγραφική ανάλυση συχνοτήτων
(frequencies).
Κατόπιν για να ελέγξει η ερευνήτρια αν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στις ομάδες των συμμετεχόντων που προέκυψαν ως προς το φύλο, τον τομέα
υπηρεσίας, τη συμμετοχή και τις σπουδές στην επίδοση στο τεστ και στη χρήση των
στρατηγικών χρησιμοποίησε το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα.
Για να ελέγξει η ερευνήτρια αν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις
τρεις ομάδες του δείγματος όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τα έτη υπηρεσίας τους στην
επίδοση που είχαν στο τεστ και στη χρήση των στρατηγικών εφάρμοσε την απλή ανάλυση
διακύμανσης (One-Way ANOVA). Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η μέση επίδοση στο τεστ
και οι μέσοι όροι που προέκυψαν από τη χρήση των στρατηγικών αντίστοιχα και η
ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν οι τρεις ομάδες του δείγματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι απαντήσεις των μαθηματικών στο τεστ ήταν ποιοτικά δεδομένα που μετατράπηκαν
σε ποσοτικά. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων
θα παρουσιαστούν σε τρεις ξεχωριστές ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα αρχικώς θα γίνει αναφορά στην επίδοση που είχαν οι
συμμετέχοντες στο τεστ της παρούσας έρευνας. Έπειτα θα γίνει αναφορά στις στατιστικά
σημαντικές διαφορές που αφορούν την επίδοση ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών
όπως αυτές διαμορφώθηκαν ανάλογα με το φύλο, τον τομέα υπηρεσίας, τα έτη υπηρεσίας, τις
σπουδές και τη συμμετοχή τους. Θα αναγράφονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις
των ομάδων αυτών. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται συνοπτικά και στους αντίστοιχους
πίνακες.
Στη δεύτερη ενότητα θα περιγραφούν σύντομα κάποια ενδεικτικά λάθη που έγιναν σε
ορισμένους υπολογισμούς που η ερευνήτρια θεώρησε ως αξιοσημείωτα. Τα λάθη αυτά ήταν
είτε λόγω μη σωστών υπολογισμών είτε λόγω μη σωστής χρήσης κάποιων στρατηγικών.
Στην τρίτη ενότητα θα αναλυθούν οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι μαθηματικοί
στις προσθέσεις, στις αφαιρέσεις, στους πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις. Θα
αναφερθούν δηλαδή τα ποσοστά χρήσης των στρατηγικών που παρατηρήθηκαν στους 16
υπολογισμούς του τεστ και όπου θεωρείται απαραίτητο θα δίνονται παραδείγματα. Ακόμα, θα
περιγραφούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που αφορούν τη χρήση των στρατηγικών
ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών. Θα αναγράφονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές
αποκλίσεις των ομάδων για κάθε στρατηγική. Τα παραπάνω στοιχεία θα υπάρχουν και στους
αντίστοιχους πίνακες.
Στην παρούσα έρευνα στις προσθέσεις και στις αφαιρέσεις εντοπίστηκαν οι κοινές
στρατηγικές 1010 και Ν10, χωρίς να συμπεριληφθούν οι υποκατηγορίες u-1010 και u-N10,
Α10 και οι ολιστικές. Στις ολιστικές στρατηγικές κατατάσσονται η N10C και η
εξισορρόπηση. Η στρατηγική 10S και ο νοερός αλγόριθμος παρατηρήθηκαν μόνο στις
αφαιρέσεις ενώ στις προσθέσεις δε χρησιμοποιήθηκαν. Η στρατηγική έμμεση πρόσθεση
εφαρμόστηκε μόνο στις αφαιρέσεις καθώς εκτελούνται με τη βοήθεια αυτής. Επιπλέον, στις
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δύο πράξεις εκτελέστηκε και ο γραπτός αλγόριθμος.
Στους πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις παρατηρήθηκαν τρεις κοινές στρατηγικές.
Αυτές είναι η διάσπαση ενός αριθμού, η ολιστική και το τέταρτο. Ακόμα, παρατηρήθηκε και ο
γραπτός αλγόριθμος. Οι υπόλοιπες στρατηγικές σε αυτές τις δύο πράξεις ήταν διαφορετικές.
Στους πολλαπλασιασμούς υπήρχαν οι στρατηγικές διάσπαση και των δύο αριθμών, διάσπαση
σε αριθμούς μη δεκάδων, εκθετική παραγοντοποίηση και τετραγωνική επιμεριστικότητα. Οι
υπόλοιπες στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στη διαίρεση ήταν η άμεση ανάκληση και ο
νοερός υπολογισμός. Στην παρούσα έρευνα δε συμπεριλήφθηκαν αυτές οι δύο υποκατηγορίες
και η στρατηγική όπως και αν εφαρμόστηκε κατηγοριοποιήθηκε ως διάσπαση ενός αριθμού.

Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αρχικά η ερευνήτρια θέλησε να εξετάσει αν οι συμμετέχοντες της έρευνας εκτέλεσαν
σωστά τις πράξεις του τεστ ή όχι. Aν οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν σωστά κάποιον υπολογισμό
δινόταν η τιμή 1 και αν τον εκτέλεσαν λάθος δινόταν η τιμή 0. Ακόμα, η τιμή 0 δινόταν και σε
όσους εφάρμοσαν λανθασμένα μια στρατηγική σε κάποια πράξη. Δηλαδή σε κάθε πράξη
υπήρχε σκορ. Έπειτα προέκυψε ο μέσος όρος του σκορ κάθε συμμετέχοντα από τους 16
υπολογισμούς. Παρακάτω δίνεται ο Πίνακας 1 όπου αναφέρονται η μέση τιμή και η τυπική
απόκλιση του σκορ από τους υπολογισμούς όλων των συμμετεχόντων. Επιπλέον, υπάρχει ο
υψηλότερος και ο χαμηλότερος μέσος όρος του σκορ συνολικά. Η συνολική μέση τιμή του
σκορ ήταν 0,97 με τυπική απόκλιση 0,046.
Γενικότερα, οι μαθηματικοί είτε δεν έκαναν λάθη είτε έκαναν από ένα ως τρία λάθη στις
πράξεις του τεστ. Ο υψηλότερος μέσος όρος για το σκορ ήταν 1 ενώ ο χαμηλότερος μέσος
όρος ήταν 0,81. Όσοι έκαναν 1 λάθος είχαν μέσο όρο επίδοσης 0,94 και όσοι έκαναν 2 λάθη
είχαν μέσο όρο επίδοσης 0,88. Το 69% των μαθηματικών δεν έκανε λάθη και είχε την
υψηλότερη επίδοση, το 21,4% έκανε ένα λάθος, το 7,1% έκανε δύο λάθη και το 2,4% έκανε
τρία λάθη και είχε τη χαμηλότερη επίδοση. Η πλειοψηφία των μαθηματικών δηλαδή εκτέλεσε
σωστά και τις 16 πράξεις του τεστ ενώ πάρα πολύ λίγοι ήταν οι μαθηματικοί που έκαναν
συνολικά δύο ή τρία λάθη. Στον Πίνακα 2 αναγράφονται το πλήθος, η συχνότητα και το
ποσοστό των συμμετεχόντων που έκαναν από 0 ως 3 λάθη. Στον Πίνακα 3 υπάρχουν οι μέσοι
όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του σκορ για κάθε έναν υπολογισμό ξεχωριστά. Ακόμα, σε
κάθε υπολογισμό υπάρχει η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του σκορ.
69

Πίνακας 1.

Πίνακας 2.

Σκορ

Λάθη
,97
,046
,81
1,00

x
Τ.Α.
Ελάχιστο
Μέγιστο

3
2
1
0
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

2
6
18
58
84

2,4%
7,1%
21,4%
69,0%
100,0%

Πίνακας 3.
Y1

Y2

Y3

Y4

1,00 ,99 ,96
x
Τ.Α.
,000 ,109 ,187
Ελάχιστο 1
0
0
Μέγιστο 1
1
1

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16

1,00 ,98 ,98 ,99 ,94 1,00 ,98 ,99 ,87 ,98 ,99 ,95 ,99
,000 ,153 ,153 ,109 ,238 ,000 ,153 ,109 ,339 ,153 ,109 ,214 ,109
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Αναφορικά με τις στατιστικά σημαντικά διαφορές μεταξύ των ομάδων του δείγματος
δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αντρών και των γυναικών στην
επίδοση που είχαν στο τεστ (p>0,05). Οι άντρες είχαν μέσο όρο 0,98 με τυπική απόκλιση
0,042 και οι γυναίκες είχαν μέσο όρο 0,97 με τυπική απόκλιση 0,049. Άρα, οι άντρες και οι
γυναίκες είχαν την ίδια επίδοση στο τεστ.
Πίνακας 4.
Σκορ

Φύλο

N

x

Τ.Α.

t

p

Άντρες
Γυναίκες

38
46

,98
,97

,042
,049

,983

,116

Στατιστικά σημαντική διαφορά δεν προέκυψε ούτε μεταξύ των υπηρετούντων στο
δημόσιο τομέα με τους υπηρετούντες στον ιδιωτικό τομέα ως προς την επίδοση (p>0,05). Οι
μαθηματικοί του δημόσιου τομέα είχαν μέσο όρο 0,98 με τυπική απόκλιση 0,043 και οι
μαθηματικοί του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο όρο 0,97 με τυπική απόκλιση 0,052. Επομένως,
οι μαθηματικοί και των δύο ομάδων είχαν ίδια επίδοση.
Πίνακας 5.

Σκορ

Τομέας
υπηρεσίας

N

Δημόσιος
Ιδιωτικός

60
24

x
,98
,97

Τ.Α.

t

p

,043
,052

,563

,304

Ίδια επίδοση στο τεστ φάνηκε να είχαν οι πτυχιούχοι μαθηματικοί και οι μεταπτυχιακοί
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ή διδακτορικοί καθώς μεταξύ αυτών των δύο ομάδων δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική
διαφορά (p>0,05). Οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,97 με τυπική απόκλιση 0,048 ενώ οι
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν αντίστοιχα 0,98 μέσο όρο με τυπική απόκλιση 0,042.
Πίνακας 6.
Σκορ

Σπουδές

N

Τ.Α.

t

p

54

x
,97

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

,048

 , 265

,617

30

,98

,042

Ακόμα, δεν υπήρξε διαφοροποίηση στην επίδοση μεταξύ των τριών ομάδων ως προς τα
έτη υπηρεσίας του δείγματος (p>0,05). Ο μέσος όρος όσων υπηρετούν 1-10 έτη και όσων
υπηρετούν 11-20 ήταν 0,97. Οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις αυτών των δύο ομάδων ήταν
0,047 και 0,046. Οι υπηρετούντες 21 έτη και άνω είχαν μέσο όρο 0,98 και τυπική απόκλιση
0,046. Επομένως και οι τρεις ομάδες του δείγματος είχαν την ίδια επίδοση.
Πίνακας 7.

Σκορ

Έτη
υπηρεσίας

N

1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο

34
29
21
84

x
,97
,97
,98
,97

Τ.Α.

F

p

,047
,046
,046
,046

,104

,901

Υπήρξε όμως στατιστικά σημαντική διαφορά (t   1,768, df=82, p<0,05) μεταξύ των
συμμετεχόντων προφορικά και των συμμετεχόντων γραπτά ως προς την επίδοσή τους.
Συγκεκριμένα, η μέση επίδοση όσων συμμετείχαν προφορικά ήταν 0,98 με τυπική απόκλιση
0,037 ενώ η μέση επίδοση όσων συμπλήρωσαν γραπτά το τεστ ήταν 0,96 με τυπική απόκλιση
0,053. Δηλαδή παρατηρήθηκε ότι όσοι συμμετείχαν προφορικά σημείωσαν καλύτερες
επιδόσεις σε σχέση με αυτούς που η συμμετοχή τους ήταν γραπτή.
Πίνακας 8.

Σκορ

Συμμετοχή

Ν

x

Τ.Α.

t

p

Γραπτή

40

,96

,053

 1,768

,014

Προφορική

44

,98

,037
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ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι πράξεις στις οποίες δεν παρατηρήθηκε κανένα λάθος ήταν οι 37+52, 38+99 και
15×24. Πέντε λάθη παρατηρήθηκαν στην αφαίρεση 125  49 και 11 λάθη παρατηρήθηκαν
στον πολλαπλασιασμό 99×15. Στους υπόλοιπους υπολογισμούς προέκυψαν από ένα έως
τέσσερα λάθη. Δύο λάθη παρατηρήθηκαν στις πράξεις 19×21 και 420:14, 3 λάθη
παρατηρήθηκαν στην πρόσθεση 96+157 και 4 λάθη έγιναν στη διαίρεση 275:25.
Το λάθος που γινόταν πιο συχνά στην αφαίρεση 125  49 ήταν λόγω λανθασμένης
εφαρμογής των ολιστικών στρατηγικών από τους συμμετέχοντες. Όσοι συμμετέχοντες
εφάρμοσαν την αντιστάθμιση (N10C) εκτελούσαν την παραπάνω πράξη αφαιρώντας 50 από
το 125 και μετά αφαιρούσαν 1 αντί να το προσθέσουν δηλαδή 125  50=75 και 75  1=74. Οι
συμμετέχοντες που προτίμησαν την εξισορρόπηση υπολόγισαν την πράξη ως 124  50 αντί για
126  50.
Στο γινόμενο 99×15 το συχνότερο λάθος των συμμετεχόντων ήταν ότι ενώ εφάρμοζαν
σωστά την στρατηγική αντιστάθμισης κάνανε το εξής λάθος: 100×15=150 αντί για 1500 και
150  15=135. Ορισμένα λάθη στο γινόμενο 99×15 εμφανίστηκαν στην αφαίρεση 1500  15
καθώς οι συμμετέχοντες υπολογίσανε ότι η διαφορά ισούται με 1495 ή 1395 και όχι 1485.
Υπήρχαν και δύο μαθηματικοί που δε χρησιμοποίησαν σωστά τη στρατηγική διάσπασης και
των δύο αριθμών καθώς υπολόγισαν μόνο δύο από τα επιμέρους γινόμενα 90×10 και 9×5
αλλά όχι τα 90×5 και 9×10. Αντιθέτως, ένα από τα λάθη που έγιναν στο γινόμενο 19×21
οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά η ολιστική στρατηγική. Ο
πολλαπλασιασμός εκτελέστηκε 20×21=420 και 420+19 και όχι 420  19. Το άλλο λάθος ήταν
λόγω μη σωστού υπολογισμού του επιμέρους γινομένου 20×19 αν και εφαρμόστηκε σωστά η
στρατηγική διάσπασης ενός αριθμού. Δηλαδή 20×19=180 αντί για 380 και 1×19=19. Αυτό το
λάθος υπήρξε και στο γινόμενο 25×16 που εκτελέστηκε με τη στρατηγική διάσπασης ενός
αριθμού αλλά το επιμέρους γινόμενο 5×16 υπολογίστηκε ως 160.
Όσον αφορά το άθροισμα 96+157 τα λάθη οφειλόταν σε μη σωστούς υπολογισμούς και
όχι σε λάθος χρήση κάποιας στρατηγικής. Ένας μαθηματικός εφαρμόζοντας τη στρατηγική
Ν10 έκανε το παρακάτω λάθος: 96+100=196 και 196+57=263 και δύο μαθηματικοί που
εφάρμοσαν τη στρατηγική 1010 δεν υπολόγισαν σωστά τα αθροίσματα των δεκάδων και των
μονάδων αντίστοιχα: 90+150=140 και 6+7=13, 90+150=240 και 6+7=11. Ένας συμμετέχων
αν και χρησιμοποίησε σωστά τη στρατηγική 1010 στην αφαίρεση 178  52 υπολόγισε λάθος
τη διαφορά των μονάδων 8  2.
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Στη διαίρεση 275:25 σημειώθηκαν λάθη στον υπολογισμό των επιμέρους πηλίκων ενώ
χρησιμοποιήθηκε σωστά η στρατηγική διάσπασης ενός αριθμού. Δύο μαθηματικοί ανέφεραν
ότι 200:25=4 και ένας μαθηματικός ανέφερε ότι 200:25=10 αντί για 8. Μια μαθηματικός που
εφάρμοσε με σωστό τρόπο την ολιστική στρατηγική εκτέλεσε την παραπάνω πράξη ως 55:5
ρυθμίζοντας και τους δύο όρους της απλοποιώντας με το 5 αλλά το αποτέλεσμα που βρήκε
ήταν 55 και όχι 11. Παρόμοιο ήταν το λάθος και στη διαίρεση 900:45 όπου η μαθηματικός
εφάρμοσε την ολιστική στρατηγική μετατρέποντας τον υπολογισμό σε 100:5 βρίσκοντας
όμως πηλίκο 200.
Υπήρξε μία μαθηματικός που εφάρμοσε με λάθος τρόπο τη στρατηγική διάσπαση ενός
αριθμού στη διαίρεση 420:14 καθώς σκέφτηκε ότι 420:10=42 και 420:4=105 άρα το πηλίκο
ισούται με 145. Ουσιαστικά εφάρμοσε την επιμεριστική ιδιότητα από αριστερά η οποία δεν
ισχύει στις διαιρέσεις. Άλλη μία μαθηματικός εφάρμοσε τη στρατηγική διάσπαση και των δύο
αριθμών η οποία όμως δεν εφαρμόζεται στις διαιρέσεις. Απάντησε δηλαδή ως εξής:
400:10=40 και 20:4=5 άρα το πηλίκο ισούται με 45.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
Παρακάτω θα αναφερθούν τα ποσοστά χρήσης των στρατηγικών από τους
μαθηματικούς ανά πράξη. Θα αναγράφονται και παραδείγματα όπου θεωρείται απαραίτητο
για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν οι στρατηγικές στις πράξεις. Η πλειοψηφία των
μαθηματικών χρησιμοποίησε μία μόνο στρατηγική στις 16 πράξεις. Μόνο 12 μαθηματικοί
(14,3%) πρότειναν δύο τρόπους σε ορισμένες πράξεις. Δύο από αυτούς τους εκπαιδευτικούς
εκτέλεσαν μια πράξη με τον γραπτό αλγόριθμο και έπειτα εφάρμοσαν κάποια στρατηγική. Οι
υπόλοιποι 10 εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικές στρατηγικές. Για παράδειγμα
ένας συμμετέχων για να εκτελέσει νοερά την πράξη 38+99 επέλεξε αρχικά τη στρατηγική
1010 και έπειτα πρότεινε και την ολιστική στρατηγική λόγω του αριθμού 99.

Προσθέσεις
Η στρατηγική 1010 είχε υψηλό ποσοστό εφαρμογής στις πρώτες δύο προσθέσεις.
Συγκεκριμένα 88,1% στην πρόσθεση 37+52 και 76,2% στην πρόσθεση 64+87. Οι υπόλοιπες
στρατηγικές Ν10, Α10 και η ολιστική σε αυτές τις δύο πράξεις είχαν χαμηλά ποσοστά. Για
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παράδειγμα, η στρατηγική Ν10 με ποσοστό 7,1% χρησιμοποιήθηκε στην πρόσθεση 37+52 και
με ποσοστό 8,3% στο άθροισμα 64+87. Η Α10 στις αντίστοιχες προσθέσεις εφαρμόστηκε από
το 2,4% και από το 7,1% των εκπαιδευτικών. Η ολιστική στρατηγική είχε και αυτή χαμηλά
ποσοστά σε αυτά τα αθροίσματα. Στην πρώτη πρόσθεση 37+52 είχε 2,4% και στη δεύτερη
πρόσθεση 64+87 είχε 6%.
Η στρατηγική 1010 εμφανίστηκε και στην πρόσθεση 96+157 με ποσοστό 46,4%. Στο
συγκεκριμένο άθροισμα το 22,6% των μαθηματικών εφάρμοσε τη στρατηγική Α10 είτε ως
96+4=100 και 100+153=253 είτε ως 157+3=160 και 160+93=253 καθώς και οι δύο όροι του
αθροίσματος είναι κοντά σε πολλαπλάσιο του δέκα. Το 6% των εκπαιδευτικών
χρησιμοποίησε τη στρατηγική Ν10 κάνοντας για παράδειγμα 157+90=247 και 247+6=253.
Επίσης, με ποσοστό 22,6% εφαρμόστηκε η ολιστική στρατηγική ως εξής: 100+157=257 και
257  4=253.
Το πιο χαμηλό ποσοστό εφαρμογής της στρατηγικής 1010 15,5% υπήρχε στο άθροισμα
38+99. Το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το ποσοστό στο συγκεκριμένο άθροισμα είναι γιατί
κάποιοι μαθηματικοί ξεκίνησαν από την πρώτη πρόσθεση με αυτή τη στρατηγική και
συνέχισαν με την ίδια και στις υπόλοιπες προσθέσεις. Στην πρόσθεση 38+99 προτιμήθηκε
από το 69% των συμμετεχόντων η ολιστική στρατηγική. Υπήρξε υψηλό ποσοστό εφαρμογής
της ολιστικής στρατηγικής λόγω του αριθμού 99 που είναι κοντά στο 100. Οι μαθηματικοί
υπολόγισαν το άθροισμα είτε με αντιστάθμιση 38+100=138 και 138  1=137 είτε με
εξισορρόπηση 37+100. Στην πρόσθεση 38+99 εφαρμόστηκε από το 13,1% των
συμμετεχόντων η στρατηγική Α10. Όσοι τη χρησιμοποίησαν εκτέλεσαν την πράξη ως εξής:
99+1=100 και 100+37=137. Το 2,4% των μαθηματικών εφάρμοσε τη στρατηγική Ν10.
Ο γραπτός αλγόριθμος στις προσθέσεις 64+87 και 96+157 είχε το ίδιο ποσοστό
εφαρμογής 2,4%. Στο άθροισμα 38+99 είχε ποσοστό 1,2% και στην πρόσθεση 37+52 δεν
εκτελέστηκε.
Παρατηρείται λοιπόν ότι κυρίαρχη στρατηγική ήταν η 1010 για τις δύο πρώτες
προσθέσεις και οι υπόλοιπες τρεις στρατηγικές εφαρμόστηκαν σε κάθε πρόσθεση, αλλά με
χαμηλά ποσοστά. Στην τρίτη πρόσθεση 96+157 η στρατηγική 1010 χρησιμοποιήθηκε με
ποσοστό 46,4% αλλά εφαρμόστηκαν και οι στρατηγικές Α10 και ολιστική με το ίδιο ποσοστό
22,6%. Η στρατηγική Ν10 ήταν η λιγότερο δημοφιλής καθώς χρησιμοποιήθηκε και στα
τέσσερα αθροίσματα αλλά από ελάχιστους μαθηματικούς. Ακόμα, ο γραπτός αλγόριθμος είχε
μικρά ποσοστά εφαρμογής στις προσθέσεις.
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Στις προσθέσεις προέκυψε ότι οι άντρες χρησιμοποίησαν τη στρατηγική Ν10
περισσότερο από τις γυναίκες (t=1,336, df=82, p<0,05). Ο μέσος όρος των αντρών ήταν 0,09
και ο μέσος όρος των γυναικών ήταν 0,04. Οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις τους ήταν 0,204
και 0,117. Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (t=  1,272, df=82, p<0,05) στον γραπτό
αλγόριθμο και έτσι η ερευνήτρια μπορεί να ισχυριστεί ότι οι γυναίκες εκτελούν περισσότερο
τον γραπτό αλγόριθμο συγκριτικά με τους άντρες. Συγκεκριμένα οι γυναίκες είχαν μέσο όρο
0,03 με τυπική απόκλιση 0,132 και οι άντρες είχαν μέσο όρο 0 με τυπική απόκλιση 0. Στις
άλλες στρατηγικές δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο
ομάδων (p>0,05). Ο μέσος όρος των αντρών στη στρατηγική 1010 ήταν 0,56 με τυπική
απόκλιση 0,331 και ο μέσος όρος των γυναικών ήταν 0,57 με τυπική απόκλιση 0,256. Στη
στρατηγική Α10 οι άντρες είχαν μέσο όρο 0,10 με τυπική απόκλιση 0,206 και οι γυναίκες
είχαν μέσο όρο 0,13 με τυπική απόκλιση 0,228. Ο μέσος όρος των αντρών που εφάρμοσαν
την ολιστική στρατηγική ήταν 0,26 με τυπική απόκλιση 0,232 και ο μέσος όρος των γυναικών
ήταν 0,24 με τυπική απόκλιση 0,229.
Πίνακας 9.
Στρατηγικές

Φύλο

N

1010

Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες

38
46
38
46
38
46
38
46
38
46

Ν10
Α10
Ολιστική
Γραπτός
αλγόριθμος

x
,56
,57
,09
,04
,10
,13
,26
,24
,00
,03

Τ.Α.

t

P

,331
,256
,204
,117
,206
,228
,232
,229
,000
,132

 ,178

,084

1,336

,008

 ,550

,457

,457

,821

 1,272

,010

Όσοι υπηρετούν στον δημόσιο τομέα εφάρμοσαν τη στρατηγική Ν10 πιο πολύ από
αυτούς που υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα (t=1,006, df=82, p<0,05). Οι υπηρετούντες στο
δημόσιο τομέα είχαν μέσο όρο 0,07 με τυπική απόκλιση 0,179 και οι υπηρετούντες στον
ιδιωτικό τομέα είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,112. Δεν προέκυψε στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες στην εκτέλεση του γραπτού αλγόριθμου
(p>0,05). Άρα, εκτελέστηκε εξίσου. Πιο αναλυτικά, οι μαθηματικοί του δημόσιου τομέα είχαν
μέσο όρο 0,01 με τυπική απόκλιση 0,097 και οι μαθηματικοί του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο
όρο 0,02 με τυπική απόκλιση 0,102. Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις
δύο ομάδες δεν υπήρξαν ούτε στη χρήση των υπόλοιπων στρατηγικών (p>0,05). Οι
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εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα που εφάρμοσαν τη στρατηγική 1010 είχαν μέσο όρο 0,52
με τυπική απόκλιση 0,305 και οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο όρο 0,69 με
τυπική απόκλιση 0,212. Ο μέσος όρος των μαθηματικών του δημόσιου τομέα στη στρατηγική
Α10 ήταν 0,13 με τυπική απόκλιση 0,237 και ο μέσος όρος των μαθηματικών του ιδιωτικού
τομέα ήταν 0,07 με τυπική απόκλιση 0,156. Στην ολιστική στρατηγική οι υπηρετούντες στον
δημόσιο τομέα είχαν μέσο όρο 0,27 με τυπική απόκλιση 0,236 και οι υπηρετούντες στον
ιδιωτικό τομέα είχαν μέσο όρο 0,20 με τυπική απόκλιση 0,208.
Πίνακας 10.
Στρατηγικές
1010
Ν10
Α10
Ολιστική
Γραπτός
αλγόριθμος

Τομέας
υπηρεσίας

N

Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος

60
24
60
24
60
24
60
24
60

Ιδιωτικός

24

x
,52
,69
,07
,03
,13
,07
,27
,20
,01
,02

Τ.Α.
,305
,212
,179
,112
,237
,156
,236
,208
,097

t
2,509

p
,148

1,006

,046

1,072

,055

1,321

,993

 ,351

,499

,102

Οι συμμετέχοντες γραπτά και οι συμμετέχοντες προφορικά φάνηκε ότι χρησιμοποίησαν
το ίδιο τις στρατηγικές στις τέσσερις προσθέσεις. Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των ομάδων (p>0,05). Όσοι χρησιμοποίησαν γραπτά τη στρατηγική 1010
είχαν μέσο όρο 0,51 με τυπική απόκλιση 0,291 και όσοι τη χρησιμοποίησαν προφορικά είχαν
μέσο όρο 0,62 με τυπική απόκλιση 0,283. Οι μαθηματικοί που εφάρμοσαν τη στρατηγική Ν10
γραπτά είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,152 και οι μαθηματικοί που την
εφάρμοσαν προφορικά είχαν μέσο όρο 0,07 με τυπική απόκλιση 0,174. Ο μέσος όρος όσων
χρησιμοποίησαν τη στρατηγική Α10 γραπτά ήταν 0,14 με τυπική απόκλιση 0,226 και ο μέσος
όρος όσων τη χρησιμοποίησαν προφορικά ήταν 0,09 με τυπική απόκλιση 0,209. Αναφορικά
με την ολιστική στρατηγική όσοι τη χρησιμοποίησαν γραπτά είχαν μέσο όρο 0,29 με τυπική
απόκλιση 0,230 και όσοι τη χρησιμοποίησαν προφορικά είχαν μέσο όρο 0,22 με τυπική
απόκλιση 0,226. Τέλος, φάνηκε ότι και ο γραπτός αλγόριθμος εκτελέστηκε εξίσου είτε η
συμμετοχή ήταν γραπτή είτε ήταν προφορική. Πράγματι, ο μέσος όρος των συμμετεχόντων
γραπτά ήταν 0,02 με τυπική απόκλιση 0,119 και ο μέσος όρος των συμμετεχόντων προφορικά
ήταν 0,01 με τυπική απόκλιση 0,075.
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Πίνακας 11.
Στρατηγικές

Συμμετοχή

N

x

Τ.Α.

t

p

1010

40
44
40
44
40
44
40

,51
,62
,05
,07
,14
,09
,29

,291
,283
,152
,174
,226
,209
,230

 1,804

,737

 ,509

,328

,980

,279

Ολιστική

Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή

1,436

,543

Γραπτός
αλγόριθμος

Προφορική
Γραπτή
Προφορική

44
40
44

,22
,02
,01

,226
,119
,075

,344

,485

N10
A10

Οι πτυχιούχοι μαθηματικοί εκτέλεσαν περισσότερο τον γραπτό αλγόριθμο απ’ ότι οι
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί. Μεταξύ αυτών των ομάδων υπήρξε στατιστικά σημαντική
διαφορά (t=1,040, df=82, p<0,05). Οι πτυχιούχοι μαθηματικοί είχαν μέσο όρο 0,02 με τυπική
απόκλιση 0,122 και οι μαθηματικοί που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είχαν μέσο όρο 0
με τυπική απόκλιση 0. Στις υπόλοιπες στρατηγικές δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των ομάδων (p>0,05). Στη στρατηγική 1010 ο μέσος όρος των πτυχιούχων
ήταν 0,61 με τυπική απόκλιση 0,286 και ο μέσος όρος των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών
ήταν 0,48 με τυπική απόκλιση 0,286. Ο μέσος όρος των πτυχιούχων που χρησιμοποίησαν τη
στρατηγική Ν10 ήταν 0,06 με τυπική απόκλιση 0,173 και ο μέσος όρος των μεταπτυχιακών ή
διδακτορικών που τη χρησιμοποίησαν ήταν 0,07 με τυπική απόκλιση 0,146. Οι μαθηματικοί
που έχουν πτυχίο είχαν μέσο όρο 0,12 με τυπική απόκλιση 0,199 στη στρατηγική Α10 και οι
μαθηματικοί που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είχαν μέσο όρο 0,11 με τυπική απόκλιση
0,252. Στην ολιστική στρατηγική οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,20 με τυπική απόκλιση
0,197 και οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,34 με τυπική απόκλιση 0,258.
Πίνακας 12.
Στρατηγικές

Σπουδές

N

x

Τ.Α.

T

p

1010

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

54

,61

,286

1,963

,459

30

,48

,286

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

54

,06

,173

 ,298

,786

30

,07

,146

Πτυχίο

54

,12

,199

,149

,651

Ν10

Α10
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Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Ολιστική

Γραπτός
αλγόριθμος

30

,11

,252

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

54

,20

,197

30

,34

,258

Πτυχίο

54

,02

,122

Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

30

,00

,000

 2,841

,151

1,040

,034

Δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις τρεις ομάδες των
εκπαιδευτικών ως προς τα έτη υπηρεσίας τους για την εφαρμογή κάποιας στρατηγικής στις
προσθέσεις (p>0,05). Συνεπώς και οι τρεις ομάδες εφαρμόζουν εξίσου τις τέσσερις
στρατηγικές και τον γραπτό αλγόριθμο. Στη στρατηγική 1010 οι υπηρετούντες 1-10 έτη είχαν
μέσο όρο 0,65 με τυπική απόκλιση 0,238, οι υπηρετούντες 11-20 έτη είχαν 0,50 μέσο όρο με
τυπική απόκλιση 0,283 και οι υπηρετούντες 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,51 με τυπική
απόκλιση 0,349. Στη στρατηγική Ν10 οι υπηρετούντες 1-10 έτη και οι υπηρετούντες 11-20
έτη είχαν μέσο όρο 0,04 και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις τους ήταν 0,130 και 0,117. Οι
υπηρετούντες 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,11 με τυπική απόκλιση 0,245 στη
συγκεκριμένη στρατηγική. Οι έχοντες υπηρεσία 1-10 έτη είχαν μέσο όρο 0,10 με τυπική
απόκλιση 0,186 στη στρατηγική Α10. Στην ίδια στρατηγική οι έχοντες υπηρεσία 11-20 έτη
είχαν μέσο όρο 0,13 με τυπική απόκλιση 0,237 και οι έχοντες υπηρεσία 21 έτη και άνω είχαν
μέσο όρο 0,11 με τυπική απόκλιση 0,245. Όσον αφορά την ολιστική στρατηγική όσοι
υπηρετούν 1-10 έτη είχαν μέσο όρο 0,19 με τυπική απόκλιση 0,175, όσοι υπηρετούν 11-20
έτη είχαν μέσο όρο 0,33 με τυπική απόκλιση 0,260 και όσοι υπηρετούν 21 και άνω έτη είχαν
μέσο όρο 0,24 με τυπική απόκλιση 0,243. Οι μαθηματικοί που έχουν 1-10 έτη υπηρεσίας
είχαν μέσο όρο 0,01 με τυπική απόκλιση 0,086 στον γραπτό αλγόριθμο, οι μαθηματικοί με 1120 έτη υπηρεσίας είχαν μέσο όρο 0 με τυπική απόκλιση 0 και οι μαθηματικοί με 21 και άνω
έτη υπηρεσίας είχαν μέσο όρο 0,04 με τυπική απόκλιση 0,164.
Πίνακας 13.
Στρατηγικές

Έτη υπηρεσίας

N

1010

1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10

34
29
21
84
34

Ν10

x
,65
,50
,51
,57
,04
78

Τ.Α.

F

p

,238
,283
,349
,291
,130

2,799

,067

1,203

,306

Α10

Ολιστική

Γραπτός
αλγόριθμος

11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο

29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84

,04
,11
,06
,10
,13
,11
,11
,19
,33
,24
,25
,01
,00
,04
,01

,117
,245
,163
,186
,237
,245
,217
,175
,260
,243
,230
,086
,000
,164
,098

,123

,885

2,903

,059

,808

,449

Αφαιρέσεις
Στην πρώτη αφαίρεση 78  34 παρουσίασε ποσοστό εφαρμογής 57,1% η στρατηγική
1010 και η στρατηγική Ν10 είχε ποσοστό 26,2%. Οι στρατηγικές Α10 και έμμεση πρόσθεση
είχαν το ίδιο ποσοστό 1,2%. Χαμηλά ποσοστά είχαν και οι στρατηγικές 10S και ολιστική τα
οποία ήταν αντίστοιχα 2,4% και 4,8%. Τα ίδια χαμηλά ποσοστά είχαν ο νοερός και ο γραπτός
αλγόριθμος. Ο νοερός αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε από το 4,8% των συμμετεχόντων και ο
γραπτός αλγόριθμος από το 2,4% των συμμετεχόντων.
Η στρατηγική 1010 στην αφαίρεση 178  52 προτιμήθηκε από το 47,6% των
μαθηματικών και η στρατηγική Ν10 εφαρμόστηκε από το 34,5% των μαθηματικών. Στη
συγκεκριμένη αφαίρεση δεν εφαρμόστηκαν οι στρατηγικές Α10, 10S και η έμμεση πρόσθεση.
Η ολιστική στρατηγική χρησιμοποιήθηκε από το 11,9% των εκπαιδευτικών σε αυτή την
αφαίρεση ως εξής: 180  50=130 και 130  4=126. Ο νοερός και ο γραπτός αλγόριθμος
χρησιμοποιήθηκαν από το 3,6% και το 2,4% των συμμετεχόντων αντίστοιχα.
Σχετικά με την τρίτη αφαίρεση 82  45 οι μαθηματικοί με ποσοστό 26,2% εφάρμοσαν τη
στρατηγική Ν10: 82  40=42 και 42  5=37. Με ποσοστό 4,5% εφαρμόστηκε η στρατηγική
10S και οι εκπαιδευτικοί σκέφτηκαν ότι 80  40=40, 40+2=42 και 42  5=37. Οι στρατηγικές
Ν10 και 10S διαφέρουν. Στη Ν10 διατηρείται σταθερός ο πρώτος όρος και αφαιρούνται
διαδοχικά από αυτόν οι δεκάδες και οι μονάδες. Στη 10S ξεκινάμε με το διαχωρισμό των
δεκάδων και συνεχίζουμε με τις μονάδες σταδιακά με ένα διαδοχικό τρόπο βήμα προς βήμα.
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Το 16,7% των μαθηματικών χρησιμοποίησε τη στρατηγική Α10 εκτελώντας την πράξη ως
εξής: 82  42=40 και 40  3=37. Η ολιστική στρατηγική είχε ποσοστό 19% και εφαρμόστηκε
με τον παρακάτω τρόπο: 90  45=45 και 45  8=37. Η στρατηγική της έμμεσης πρόσθεσης είχε
ποσοστό 6%. Οι μαθηματικοί σκέφτηκαν πόσα πρέπει να προσθέσουν στο 45 για να προκύψει
82. Χαμηλό ποσοστό 4,8% είχε η στρατηγική 1010 διότι πρόκειται για αφαίρεση με
κρατούμενο και ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί. Όσοι επέλεξαν να την εφαρμόσουν σκέφτηκαν
ότι 70  40=30 και 12  5=7. Υπήρχε και ένα ποσοστό 13,1% που εφάρμοσε τον νοερό
αλγόριθμο. Η διαφορά με τη στρατηγική 1010 είναι ότι στην εκτέλεση του νοερού
αλγορίθμου οι μαθηματικοί ανέφεραν ότι 12  5=7 και 8  5=3 λόγω του κρατούμενου. Τέλος,
το 6% των εκπαιδευτικών εκτέλεσε τον γραπτό αλγόριθμο.
Στην τελευταία αφαίρεση 125  49 παρουσιάστηκε υψηλό ποσοστό 66,7% της ολιστικής
στρατηγικής. Οι μαθηματικοί υπολόγισαν την παραπάνω διαφορά είτε κάνοντας 125  50=75
και 75+1=76 είτε 126  50. Με χαμηλό ποσοστό 7,1% χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική Α10 ως
εξής: 125  25=100 και 100  24=76. Οι στρατηγικές 1010, Ν10 και 10S είχαν χαμηλά
ποσοστά, τα οποία ήταν 1,2%, 4,8% και 3,6% αντίστοιχα. Η έμμεση πρόσθεση είχε ποσοστό
6%, ο νοερός αλγόριθμος είχε 7,1% και 3,6% είχε ο γραπτός αλγόριθμος. Το υψηλό ποσοστό
εφαρμογής της ολιστικής στρατηγικής οφείλεται στο γεγονός ότι το 49 είναι αριθμός κοντά
στο 50.
Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι σε κάθε αφαίρεση ποικίλουν τα
ποσοστά χρήσης των στρατηγικών και δεν υπήρξε κάποια στρατηγική η οποία να
χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις αφαιρέσεις με υψηλό ποσοστό. Η στρατηγική 1010
χρησιμοποιήθηκε αρκετά στις πρώτες δύο αφαιρέσεις, αλλά εμφανίστηκε και η Ν10. Η Ν10
είχε πιο υψηλό ποσοστό εφαρμογής συγκριτικά με τις υπόλοιπες στρατηγικές στην αφαίρεση
82  45. Σε αυτήν την αφαίρεση προέκυψε και η στρατηγική Α10 με ποσοστό 16,7%. Στις
αφαιρέσεις που χρησιμοποιήθηκε η Α10 είχε χαμηλά ποσοστά και στην αφαίρεση 178  52
δεν εφαρμόστηκε. Η ολιστική ήταν η κυρίαρχη στρατηγική στην αφαίρεση 125  49 και στις
υπόλοιπες αφαιρέσεις είχε χαμηλά ποσοστά εφαρμογής. Ο νοερός και ο γραπτός αλγόριθμος
εφαρμόστηκαν κυρίως στην αφαίρεση 82  45 διότι αυτή δυσκόλεψε τους συμμετέχοντες.
Στις αφαιρέσεις προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά (t=  1,880, df=82, p<0,05)
ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες στον γραπτό αλγόριθμο. Οι άντρες εξακολουθούν να
μην εκτελούν τον γραπτό αλγόριθμο έχοντας μέσο όρο 0 και τυπική απόκλιση 0 ενώ οι
γυναίκες τον εφαρμόζουν έχοντας μέσο όρο 0,07 και τυπική απόκλιση 0,214. Αντίθετα, οι
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άντρες επιλέγουν τον νοερό αλγόριθμο περισσότερο από τις γυναίκες (t=1,953, df=82,
p<0,05). Πράγματι, ο μέσος όρος των αντρών που εκτέλεσαν τον νοερό αλγόριθμο στις
αφαιρέσεις ήταν 0,12 με τυπική απόκλιση 0,258 και ο μέσος όρος των γυναικών ήταν 0,03 με
τυπική απόκλιση 0,136. Οι γυναίκες εφάρμοσαν περισσότερο τη στρατηγική Α10 σε σχέση με
τους άντρες (t=  2,061, df=82, p<0,05). Ο μέσος όρος των γυναικών ήταν 0,09 με τυπική
απόκλιση 0,131 και ο μέσος όρος των αντρών ήταν 0,03 με τυπική απόκλιση 0,104. Στις
άλλες στρατηγικές δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αντρών και των
γυναικών (p>0,05). Οι άντρες είχαν μέσο όρο 0,29 με τυπική απόκλιση 0,229 στη στρατηγική
1010 και οι γυναίκες είχαν μέσο όρο 0,27 με τυπική απόκλιση 0,266. Στη στρατηγική Ν10 οι
γυναίκες είχαν μέσο όρο 0,24 με τυπική απόκλιση 0,281 και οι άντρες είχαν μέσο όρο 0,21 με
τυπική απόκλιση 0,321. Οι άντρες που εφάρμοσαν τη στρατηγική 10S είχαν μέσο όρο 0,03 με
τυπική απόκλιση 0,078 και οι γυναίκες είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,145. Στην
ολιστική στρατηγική οι άντρες είχαν μέσο όρο 0,30 με τυπική απόκλιση 0,259 και οι γυναίκες
είχαν μέσο όρο 0,22 με τυπική απόκλιση 0,192. Τη στρατηγική έμμεση πρόσθεση τη
χρησιμοποίησαν οι άντρες με μέσο όρο 0,03 και τυπική απόκλιση 0,078 και οι γυναίκες με
μέσο όρο 0,04 με τυπική απόκλιση 0,139.
Πίνακας 14.
Στρατηγικές

Φύλο

N

1010

Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες

38
46
38
46
38
46
38
46
38
46
38
46
38
46
38
46

Ν10
Α10
10S
Ολιστική
Έμμεση
πρόσθεση
Νοερός
αλγόριθμος
Γραπτός
αλγόριθμος

x
,29
,27
,21
,24
,03
,09
,03
,05
,30
,22
,03
,04
,12
,03
,00
,07

Τ.Α.

t

p

,229
,266
,321
,281
,104
,131
,078
,145
,259
,192
,078
,139
,258
,136
,000
,214

,423

,530

 ,518

,259

2,061

,000

 ,861

,075

1,487

,326

 ,463

,301

1,953

,001

 1,880

,000

Επίσης, ο γραπτός αλγόριθμος στην αφαίρεση εκτελέστηκε περισσότερο από τους
μαθηματικούς του ιδιωτικού τομέα και λιγότερο από τους μαθηματικούς του δημόσιου τομέα
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(t=  1,739, df=82, p<0,05). Πράγματι, οι μαθηματικοί του δημόσιου τομέα είχαν μέσο όρο
0,02 και τυπική απόκλιση 0,129 ενώ οι μαθηματικοί του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο όρο 0,08
και τυπική απόκλιση 0,217. Όσον αφορά τις υπόλοιπες στρατηγικές δεν υπήρξαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες (p>0,05). Ο νοερός αλγόριθμος
χρησιμοποιήθηκε το ίδιο από τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού
τομέα. Η πρώτη ομάδα είχε μέσο όρο 0,07 με τυπική απόκλιση 0,205 και η δεύτερη ομάδα
είχε μέσο όρο 0,08 με τυπική απόκλιση 0,204. Οι δύο ομάδες φάνηκε ότι χρησιμοποίησαν
εξίσου και τη στρατηγική έμμεση πρόσθεση. Οι μαθηματικοί του δημόσιου τομέα είχαν μέσο
όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,093 και του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο όρο 0,04 με τυπική
απόκλιση 0,159. Στη στρατηγική Α10 οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα είχαν μέσο όρο
0,06 με τυπική απόκλιση 0,125 και του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο όρο 0,07 με τυπική
απόκλιση 0,116. Η στρατηγική 10S χρησιμοποιήθηκε το ίδιο και από τις δύο ομάδες. Όσοι
υπηρετούν στο δημόσιο τομέα είχαν μέσο όρο 0,04 με τυπική απόκλιση 0,123 και όσοι
υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,112. Οι
μαθηματικοί του δημόσιου τομέα είχαν μέσο όρο 0,28 με τυπική απόκλιση 0,254 στη
στρατηγική 1010 και οι μαθηματικοί του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο όρο 0,26 με τυπική
απόκλιση 0,239. Στη στρατηγική Ν10 οι υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα είχαν μέσο όρο
0,21 με τυπική απόκλιση 0,284 και οι υπηρετούντες στον ιδιωτικό τομέα είχαν μέσο όρο 0,28
με τυπική απόκλιση 0,332. Στην ολιστική στρατηγική ο μέσος όρος των μαθηματικών του
δημόσιου τομέα ήταν 0,30 με τυπική απόκλιση 0,232 και ο μέσος όρος των μαθηματικών του
ιδιωτικού τομέα ήταν 0,16 με τυπική απόκλιση 0,178.
Πίνακας 15.
Στρατηγικές
1010
N10
A10
10S
Ολιστική
Έμμεση
πρόσθεση

Τομέας
υπηρεσίας

N

Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος

60
24
60

Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός

24
60
24
60
24
60
24
60
24

x
,28
,26
,21
,28
,06
,07
,04
,03
,30
,16
,03
,04
82

Τ.Α.

t

p

,254
,239
,284

,380

,333

 1,011

,383

 ,493

,580

,359

,531

2,646

,625

 ,448

,318

,332
,125
,116
,123
,112
,232
,178
,093
,159

Νοερός
αλγόριθμος
Γραπτός
αλγόριθμος

Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος

60
24
60

,07
,08
,02

,205
,204
,129

Ιδιωτικός

24

,08

,217

 ,337

,555

 1,739

,002

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων που
απάντησαν γραπτά με τους συμμετέχοντες που απάντησαν προφορικά στον νοερό αλγόριθμο
(t=  1,744, df=82, p<0,05) ενώ στις άλλες στρατηγικές δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ομάδων (p>0,05). Συγκεκριμένα, όσοι
χρησιμοποίησαν γραπτά τον νοερό αλγόριθμο είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,101
και όσοι χρησιμοποίησαν προφορικά τον νοερό αλγόριθμο είχαν μέσο όρο 0,11 με τυπική
απόκλιση 0,261. Προκύπτει ότι στην προφορική συμμετοχή ο νοερός αλγόριθμος
εφαρμόστηκε περισσότερο από ότι στη γραπτή συμμετοχή. Στη στρατηγική 1010 οι
συμμετέχοντες γραπτά είχαν μέσο όρο 0,24 με τυπική απόκλιση 0,237 και οι συμμετέχοντες
προφορικά είχαν μέσο όρο 0,31 με τυπική απόκλιση 0,258. Όσοι χρησιμοποίησαν γραπτά τη
στρατηγική Ν10 είχαν μέσο όρο 0,24 με τυπική απόκλιση 0,307 και όσοι τη χρησιμοποίησαν
προφορικά είχαν μέσο όρο 0,22 με τυπική απόκλιση 0,293. Ο μέσος όρος όσων εφάρμοσαν
γραπτά τη στρατηγική Α10 ήταν 0,07 και όσων την εφάρμοσαν προφορικά ήταν 0,06. Οι
αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις τους ήταν 0,126 και 0,119. Η στρατηγική 10S
χρησιμοποιήθηκε γραπτά με μέσο όρο 0,04 και τυπική απόκλιση 0,137 και προφορικά με
μέσο όρο 0,03 και τυπική απόκλιση 0,102. Στην ολιστική στρατηγική όσοι συμμετείχαν
γραπτά είχαν μέσο όρο 0,31 με τυπική απόκλιση 0,215 και όσοι συμμετείχαν προφορικά είχαν
μέσο όρο 0,21 με τυπική απόκλιση 0,228. Στη στρατηγική έμμεση πρόσθεση οι
συμμετέχοντες προφορικά και γραπτά είχαν ίσους μέσους όρους 0,03 και οι τυπικές
αποκλίσεις τους ήταν 0,102 και 0,129 αντίστοιχα. Ο μέσος όρος των συμμετεχόντων γραπτά
στον γραπτό αλγόριθμο ήταν 0,03 με τυπική απόκλιση 0,162 και των συμμετεχόντων
προφορικά ήταν 0,04 με τυπική απόκλιση 0,161.
Πίνακας 16.
Στρατηγικές

Συμμετοχή

N

x

Τ.Α.

t

p

1010

Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική

40
44
40
44
40
44

,24
,31
,24
,22
,07
,06

,237
,258
,307
,293
,126
,119

 1,164

,420

,425

,581

,446

,432

N10
A10

83

10S
Ολιστική
Έμμεση
πρόσθεση
Νοερός
αλγόριθμος
Γραπτός
αλγόριθμος

Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική

40
44
40
44
40
44
40
44
40
44

,04
,03
,31
,21
,03
,03
,03
,11
,03
,04

,137
,102
,215
,228
,129
,102
,101
,261
,162
,161

,368

,454

1,977

,785

 ,112

,904

 1,744

,000

 ,241

,646

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό εφάρμοσαν πιο πολύ τον
νοερό αλγόριθμο απ’ ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο (t=  1,529, df=82, p<0,05). Οι
πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,129 και οι μεταπτυχιακοί ή
διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,12 με τυπική απόκλιση 0,292. Αντιθέτως, οι πτυχιούχοι
εκπαιδευτικοί εκτέλεσαν περισσότερο τον γραπτό αλγόριθμο στις αφαιρέσεις σε σχέση με
τους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς (t=1,167, df=82, p<0,05). Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι
είχαν μέσο όρο 0,05 και τυπική απόκλιση 0,197 και οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν
μέσο όρο 0,01 και τυπική απόκλιση 0,046. Όσον αφορά τις υπόλοιπες στρατηγικές δεν
υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών των δύο ομάδων (p>0,05).
Στη στρατηγική 1010 ο μέσος όρος των πτυχιούχων ήταν 0,31 με τυπική απόκλιση 0,241 και
ο μέσος όρος των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών ήταν 0,23 με τυπική απόκλιση 0,257. Στη
στρατηγική Ν10 οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,24 με τυπική απόκλιση 0,322 και οι
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,21 με τυπική απόκλιση 0,255. Οι πτυχιούχοι
και οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν ίσους μέσους όρους 0,06 στη στρατηγική Α10 με
αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 0,130 και 0,108. Η στρατηγική 10S χρησιμοποιήθηκε εξίσου
από τις δύο ομάδες. Οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,098 και οι
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,153. Το ίδιο
εφαρμόστηκε και η στρατηγική έμμεση πρόσθεση από τις δύο ομάδες. Οι πτυχιούχοι
μαθηματικοί είχαν μέσο όρο 0,04 με τυπική απόκλιση 0,123 και οι μεταπτυχιακοί ή
διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,101. Στην ολιστική στρατηγική ο
μέσος όρος των πτυχιούχων ήταν 0,23 με τυπική απόκλιση 0,213 και ο μέσος όρος των
μεταπτυχιακών ή διδακτορικών ήταν 0,31 με τυπική απόκλιση 0,243.
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Πίνακας 17.
Στρατηγικές

Σπουδές

N

x

Τ.Α.

t

p

1010

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο

54

,31

,241

1,432

,696

30

,23

,257

54

,24

,322

,474

,118

30

,21

,255

54

,06

,130

,232

,499

30

,06

,108

54

,03

,098

 ,644

,193

30

,05

,153

54

,23

,213

 1,597

,510

30

,31

,243

54

,04

,123

,458

,395

30

,03

,101

54

,05

,129

 1,529

,001

30

,12

,292

54

,05

,197

1,167

,017

30

,01

,046

N10

A10

10S

Ολιστική

Έμμεση
πρόσθεση
Νοερός
αλγόριθμος
Γραπτός
αλγόριθμος

Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

Στην πράξη της αφαίρεσης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις
ανάμεσα στις τρεις ομάδες του δείγματος ως προς τα έτη υπηρεσίας (p>0,05). Οι μαθηματικοί
δηλαδή χρησιμοποίησαν το ίδιο τις στρατηγικές στις αφαιρέσεις. Στη στρατηγική 1010 οι
έχοντες υπηρεσία 1-10 έτη είχαν μέσο όρο 0,28 με τυπική απόκλιση 0,244, οι έχοντες
υπηρεσία 11-20 έτη είχαν μέσο όρο 0,24 με τυπική απόκλιση 0,206 και οι έχοντες υπηρεσία
21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,32 με τυπική απόκλιση 0,308. Οι υπηρετούντες 1-10 έτη
είχαν μέσο όρο 0,28 με τυπική απόκλιση 0,324 στη στρατηγική Ν10, οι υπηρετούντες 11-20
έτη είχαν μέσο όρο 0,22 με τυπική απόκλιση 0,270 και οι υπηρετούντες 21 έτη και άνω είχαν
μέσο όρο 0,15 με τυπική απόκλιση 0,290. Οι υπηρετούντες 1-10 έτη στη στρατηγική Α10
είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,103, οι υπηρετούντες 11-20 έτη είχαν μέσο όρο
0,09 με τυπική απόκλιση 0,155 και οι υπηρετούντες 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,04 με
τυπική απόκλιση 0,090. Η στρατηγική 10S εφαρμόστηκε και αυτή εξίσου από τις τρεις
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ομάδες του δείγματος. Όσοι έχουν υπηρεσία 1-10 έτη είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική
απόκλιση 0,102, όσοι υπηρετούν 11-20 έτη είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,155
και όσοι υπηρετούν 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,04 με τυπική απόκλιση 0,090. Ο μέσος
όρος των υπηρετούντων 11-20 έτη και 21 και άνω έτη ήταν 0,02 στη στρατηγική έμμεση
πρόσθεση και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις τους ήταν 0,064 και 0,075. Οι υπηρετούντες
1-10 έτη σε αυτή τη στρατηγική είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,160. Όσον αφορά
την ολιστική στρατηγική οι υπηρετούντες 1-10 έτη είχαν μέσο όρο 0,21 με τυπική απόκλιση
0,179, οι υπηρετούντες 11-20 έτη είχαν μέσο όρο 0,32 με τυπική απόκλιση 0,240 και οι
υπηρετούντες 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,25 με τυπική απόκλιση 0,262. Ίσους μέσους
όρους 0,05 είχαν οι υπηρετούντες 1-10 έτη και 11-20 έτη στον νοερό αλγόριθμο με τυπικές
αποκλίσεις 0,135 και 0,169 αντίστοιχα και οι υπηρετούντες 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο
0,13 με τυπική απόκλιση 0,312. Όσοι υπηρετούν 1-10 έτη είχαν μέσο όρο 0,06 με τυπική
απόκλιση 0,185 στον γραπτό αλγόριθμο, όσοι υπηρετούν 21 έτη και άνω είχαν μέσο όρο 0,05
με τυπική απόκλιση 0,218 και όσοι υπηρετούν 11-20 έτη φάνηκε ότι δεν εφάρμοσαν τον
γραπτό αλγόριθμο καθώς ο μέσος όρος τους ήταν 0 με τυπική απόκλιση 0.
Πίνακας 18.
Στρατηγικές
1010

Ν10

Α10

10S

Ολιστική

Έτη
υπηρεσίας

Ν

1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο

34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84

x
,28
,24
,32
,28
,28
,22
,15
,23
,05
,09
,04
,06
,03
,05
,04
,04
,21
,32
,25
,26
86

Τ.Α

F

p

,244
,206
,308
,249
,324
,270
,290
,299
,103
,155
,090
,122
,102
,155
,090
,120
,179
,240
,262
,226

,629

,536

1,141

,325

1,692

,191

,276

,759

2,013

,140

Έμμεση
πρόσθεση

Νοερός
αλγόριθμος

Γραπτός
αλγόριθμος

1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο

34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84

,05
,02
,02
,03
,05
,05
,13
,07
,06
,00
,05
,04

,160
,064
,075
,115
,135
,169
,312
,203
,185
,000
,218
,161

,774

,465

1,200

,306

1,129

,328

Πολλαπλασιασμοί
Για τον υπολογισμό του γινομένου 15×24 οι μαθηματικοί με ποσοστό 83,3%
χρησιμοποίησαν τη στρατηγική της διάσπασης του ενός αριθμού είτε ως 15×20=300 και
15×4=60 είτε ως 10×24=240 και 5×24=120. Οι στρατηγικές διάσπαση και των δύο αριθμών
και διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων είχαν χαμηλά ποσοστά 2,4% και 3,6% αντίστοιχα. Η
ολιστική στρατηγική είχε ποσοστό 7,1% και οι μαθηματικοί εκτέλεσαν την πράξη
διπλασιάζοντας τον ένα παράγοντα και υποδιπλασιάζοντας τον άλλο, δηλαδή 30×12. Οι
στρατηγικές εκθετική παραγοντοποίηση, τέταρτο και τετραγωνική επιμεριστική δεν
χρησιμοποιήθηκαν διότι στο συγκεκριμένο γινόμενο δεν εφαρμόζονται. Το 4,8% των
μαθηματικών εκτέλεσε τον γραπτό αλγόριθμο.
Στον δεύτερο πολλαπλασιασμό 19×21 η στρατηγική της διάσπασης του ενός αριθμού
είχε ποσοστό 40,5%. Η πράξη έγινε ως εξής: 19×20=380 και 380+19=399 ή 10×21=210 και
9×21=189. Η στρατηγική διάσπαση και των δύο αριθμών εφαρμόστηκε μόνο από έναν
συμμετέχοντα (1,2%) και οι στρατηγικές διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων, εκθετική
παραγοντοποίηση και τέταρτο δεν εφαρμόστηκαν. Η ολιστική στρατηγική είχε ποσοστό
εφαρμογής 42,9% λόγω του 19 που είναι κοντά στο 20 και η πράξη έγινε ως εξής: 20×21=420
και 420  21=399. Σε αυτό το γινόμενο το 13,1% των μαθηματικών εφάρμοσε τη στρατηγική
τετραγωνική επιμεριστική (20  1)×(20+1)= 202 12 =400  1=399 καθώς σκέφτηκαν τη
γνώριμη σε αυτούς αλγεβρική ταυτότητα διαφορά τετραγώνων. Το 6% των μαθηματικών
χρησιμοποίησε τον γραπτό αλγόριθμο.
Αναφορικά με το τρίτο γινόμενο 25×16 το ποσοστό της στρατηγικής της διάσπασης του
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ενός αριθμού ήταν 64,3% και η πράξη έγινε είτε 25×10=250 και 25×6=150 είτε 20×16=320
και 5×16=80. Οι στρατηγικές διάσπαση και των δύο αριθμών και τετραγωνική επιμεριστική
δεν εφαρμόστηκαν. Το 16,7% των εκπαιδευτικών εφάρμοσε τη στρατηγική διάσπασης σε
αριθμούς μη δεκάδων ως εξής: 25×4=100 και 100×4=400. Η ολιστική στρατηγική είχε
ποσοστό 9,5%. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 50×8=400 ή 25×20=500, 25×4=100
και 500  100=400. Σε αυτό το γινόμενο 3 μαθηματικοί (3,6%) επέλεξαν τη στρατηγική
εκθετική παραγοντοποίηση εφαρμόζοντας ιδιότητες δυνάμεων: 25×16= 52  42  (5  4) 2  202
=400. Ακόμα, χρησιμοποιήθηκε και η στρατηγική τέταρτο με ποσοστό 7,1%, η οποία
εκτελέστηκε με τον παρακάτω τρόπο: 25=100:4, 16×100=1600 και 1600:4=400. Ο γραπτός
αλγόριθμος είχε ποσοστό 3,6%.
Στον πολλαπλασιασμό 99×15 η ολιστική στρατηγική εφαρμόστηκε από τη συντριπτική
πλειοψηφία των συμμετεχόντων καθώς είχε ποσοστό 92,9%. Η συγκεκριμένη στρατηγική
παρουσίασε υψηλό ποσοστό γιατί το 99 είναι αριθμός κοντά στο 100. Οι στρατηγικές
διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων, εκθετική παραγοντοποίηση, τέταρτο και τετραγωνική
επιμεριστική δεν εφαρμόστηκαν. Οι στρατηγικές διάσπασης ενός αριθμού και δύο αριθμών
είχαν αντίστοιχα ποσοστά 3,6% και 1,2%, όπως και ο γραπτός αλγόριθμος είχε χαμηλό
ποσοστό 2,4%.
Προκύπτει λοιπόν ότι η στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού είχε υψηλά ποσοστά στο
πρώτο και στο τρίτο γινόμενο και λίγο χαμηλότερο ποσοστό είχε στο δεύτερο γινόμενο. Η
συγκεκριμένη στρατηγική προτιμήθηκε διότι οι μαθηματικοί χρησιμοποίησαν τη γνωστή
επιμεριστική ιδιότητα. Η ολιστική στρατηγική ήταν κυρίαρχη στο γινόμενο 99×15 και
εφαρμόστηκε και στο γινόμενο 19×21 περισσότερο από τη στρατηγική της διάσπασης ενός
αριθμού. Στα άλλα δύο γινόμενα η ολιστική στρατηγική παρουσίασε χαμηλά ποσοστά. Στο
γινόμενο 25×16 παρουσιάστηκαν 5 στρατηγικές ενώ στα υπόλοιπα γινόμενα υπήρξαν 3 ή 4
στρατηγικές. Όμως, οι στρατηγικές εκθετική παραγοντοποίηση και τέταρτο εφαρμόζονται
μόνο στο γινόμενο 25×16 και η τετραγωνική επιμεριστική μόνο στο γινόμενο 19×21. Η
στρατηγική διάσπαση και των δύο αριθμών ήταν η λιγότερο δημοφιλής καθώς όπου
χρησιμοποιήθηκε είχε μικρά ποσοστά. Ο γραπτός αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε και στα
τέσσερα γινόμενα αλλά με χαμηλά ποσοστά.
Όσον αφορά τα γινόμενα οι άντρες χρησιμοποίησαν περισσότερο τη στρατηγική
τετραγωνική επιμεριστική σε σχέση με τις γυναίκες (t=1,313, df=82, p<0,05). Ο μέσος όρος
εφαρμογής αυτής της στρατηγικής από τους άντρες ήταν 0,05 με τυπική απόκλιση 0,098 και ο
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μέσος όρος εφαρμογής της από τις γυναίκες ήταν 0,02 με τυπική απόκλιση 0,071. Ο γραπτός
αλγόριθμος εκτελείται και σε αυτή την πράξη περισσότερο από τις γυναίκες και λιγότερο από
τους άντρες (t=  1,116, df=82, p<0,05). Οι γυναίκες είχαν μέσο όρο 0,06 με τυπική απόκλιση
0,205 και οι άντρες είχαν μέσο όρο 0,02 με τυπική απόκλιση 0,090. Στις άλλες στρατηγικές
δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αντρών και των γυναικών
(p>0,05) και μάλιστα σε αρκετές στρατηγικές αυτές οι δύο ομάδες είχαν ίσους μέσους όρους.
Η στρατηγική διάσπαση δύο αριθμών εφαρμόστηκε εξίσου από τους άντρες και από τις
γυναίκες με μέσο όρο 0,01. Οι τυπικές αποκλίσεις τους ήταν 0,081 και 0,052 αντίστοιχα.
Μέσο όρο 0,01 είχαν και στη στρατηγική εκθετική παραγοντοποίηση αυτές οι δύο ομάδες. Η
τυπική απόκλιση των αντρών ήταν 0,041 και των γυναικών ήταν 0,052. Οι άντρες και οι
γυναίκες είχαν μέσο όρο 0,05 στη στρατηγική διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων με τυπικές
αποκλίσεις 0,114 και 0,128 αντίστοιχα. Στη στρατηγική τέταρτο ο μέσος όρος των αντρών και
των γυναικών ήταν 0,02 με αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 0,068 και 0,062. Οι άντρες που
χρησιμοποίησαν τη στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού είχαν μέσο όρο 0,46 με τυπική
απόκλιση 0,236 και οι γυναίκες που τη χρησιμοποίησαν είχαν μέσο όρο 0,49 με τυπική
απόκλιση 0,286. Στην ολιστική στρατηγική ο μέσος όρος των αντρών ήταν 0,39 με τυπική
απόκλιση 0,207 και ο μέσος όρος των γυναικών ήταν 0,37 με τυπική απόκλιση 0,202.
Πίνακας 19.
Στρατηγικές
Διάσπαση ενός
αριθμού
Διάσπαση δύο
αριθμών
Διάσπαση μη
δεκάδων
Ολιστική
Εκθετική
παραγοντοποίηση
Τέταρτο
Τετραγωνική
επιμεριστική
Γραπτός
αλγόριθμος

Φύλο

N

x

Τ.Α.

t

p

Άντρες
Γυναίκες
Άντρες

38
46
38

,46
,49
,01

,236
,286
,081

 ,586

,170

,157

,724

Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες

46
38
46
38
46
38
46
38

,01
,05
,05
,39
,37
,01
,01
,02

,052
,114
,128
,207
,202
,041
,052
,068

 ,310

,523

,562

,728

 ,417

,404

,240

,632

Γυναίκες
Άντρες

46
38

,02
,05

,062
,098

1,313

,009

Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες

46
38
46

,02
,02
,06

,071
,090
,205

 1,116

,021
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Οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα στρέφονται περισσότερο στην εκτέλεση του
γραπτού αλγορίθμου από ότι οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα και στην πράξη του
πολλαπλασιασμού (t=  1,484, df=82, p<0,05). Οι μαθηματικοί του ιδιωτικού τομέα είχαν
μέσο όρο 0,08 και τυπική απόκλιση 0,241 και οι μαθηματικοί του δημόσιου τομέα είχαν μέσο
όρο 0,03 και τυπική απόκλιση 0,119. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στον ιδιωτικό τομέα
χρησιμοποίησαν πιο πολύ τη στρατηγική τετραγωνική επιμεριστική σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στον δημόσιο τομέα (t=  1,328, df=82, p<0,05). Οι
διδάσκοντες στον ιδιωτικό τομέα είχαν μέσο όρο 0,05 και τυπική απόκλιση 0,104 ενώ οι
διδάσκοντες στον δημόσιο τομέα είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,076. Στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες υπήρξε και στη στρατηγική τέταρτο (t=1,613,
df=82, p<0,05). Οι μαθηματικοί του ιδιωτικού τομέα δεν την εφάρμοσαν καθώς είχαν μέσο
όρο 0 με τυπική απόκλιση 0 ενώ οι μαθηματικοί του δημόσιου τομέα την εφάρμοσαν έχοντας
μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,076. Άλλη μια στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε
στην εφαρμογή της στρατηγικής εκθετική παραγοντοποίηση ανάμεσα στους μαθηματικούς
του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα (t=  1,489, df=82, p<0,05). Οι υπηρετούντες
στον δημόσιο τομέα είχαν μέσο όρο 0,004 με τυπική απόκλιση 0,032 και οι υπηρετούντες
στον ιδιωτικό τομέα είχαν μέσο όρο 0,021 με τυπική απόκλιση 0,071. Άρα, οι εκπαιδευτικοί
που ανήκουν στην πρώτη ομάδα εφαρμόζουν λιγότερο τη στρατηγική εκθετική
παραγοντοποίηση. Στις υπόλοιπες τέσσερις στρατηγικές δεν προέκυψαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές (p>0,05). Οι μαθηματικοί του δημόσιου τομέα είχαν μέσο όρο 0,46 με
τυπική απόκλιση 0,268 και του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο όρο 0,52 με τυπική απόκλιση
0,254 στη στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού. Ίσους μέσους όρους 0,01 είχαν αυτές οι δύο
ομάδες στη στρατηγική διάσπαση δύο αριθμών. Οι υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα είχαν
τυπική απόκλιση 0,072 και οι υπηρετούντες στον ιδιωτικό τομέα είχαν τυπική απόκλιση
0,051. Οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποίησαν εξίσου
τη στρατηγική διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων καθώς είχαν μέσο όρο 0,05 με αντίστοιχες
τυπικές αποκλίσεις 0,129 και 0,104. Όσοι διδάσκουν στο δημόσιο τομέα είχαν μέσο όρο 0,42
με τυπική απόκλιση 0,203 στην ολιστική στρατηγική και όσοι διδάσκουν στον ιδιωτικό τομέα
είχαν μέσο όρο 0,28 με τυπική απόκλιση 0,170.
Πίνακας 20.
Στρατηγικές

Τομέας
υπηρεσίας

N

Διάσπαση ενός
αριθμού

Δημόσιος
Ιδιωτικός

60
24

x
,46
,52
90

Τ.Α.

t

P

,268
,254

 ,915

,670

Διάσπαση δύο
αριθμών
Διάσπαση μη
δεκάδων
Ολιστική
Εκθετική
παραγοντοποίηση
Τέταρτο
Τετραγωνική
επιμεριστική
Γραπτός
αλγόριθμος

Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος

60
24
60
24
60
24
60

,01
,01
,05
,05
,42
,28
,004

,072
,051
,129
,104
,203
,170
,032

Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός

24
60
24
60
24
60
24

,021
,03
,00
,03
,05
,03
,08

,071
,076
,000
,076
,104
,119
,241

,130

,781

 ,071

,905

2,972

,185

 1,489

,003

1,613

,000

 1,328

,012

 1,484

,004

Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε όσους συμμετείχαν γραπτά και σε
όσους συμμετείχαν προφορικά στην εφαρμογή της στρατηγικής διάσπαση σε αριθμούς μη
δεκάδων (t=1,780, df=82, p<0,05). Αυτή εφαρμόστηκε πιο πολύ από όσους συμμετείχαν
γραπτά με μέσο όρο 0,08 και τυπική απόκλιση 0,152 ενώ όσοι συμμετείχαν προφορικά είχαν
μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,080. Άλλη μια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα
σε αυτές τις δύο ομάδες (t=1,136, df=82, p<0,05) υπήρξε στη χρήση της στρατηγικής
τετραγωνική επιμεριστική. Οι μαθηματικοί που είχαν γραπτή συμμετοχή τη χρησιμοποίησαν
περισσότερο με μέσο όρο 0,04 και τυπική απόκλιση 0,096 συγκριτικά με τους μαθηματικούς
που είχαν προφορική συμμετοχή με μέσο όρο 0,02 και τυπική απόκλιση 0,073. Στις άλλες
στρατηγικές δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες αυτές
(p>0,05). Οι συμμετέχοντες γραπτά είχαν μέσο όρο 0,43 με τυπική απόκλιση 0,261 στη
στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού και οι συμμετέχοντες προφορικά είχαν μέσο όρο 0,53 με
τυπική απόκλιση 0,260. Στη στρατηγική διάσπαση δύο αριθμών όσοι συμμετείχαν γραπτά
είχαν μέσο όρο 0,01 με τυπική απόκλιση 0,040 και όσοι συμμετείχαν προφορικά είχαν μέσο
όρο 0,02 με τυπική απόκλιση 0,083. Όσοι συμμετείχαν γραπτά είχαν μέσο όρο 0,41 με τυπική
απόκλιση 0,223 στην ολιστική στρατηγική και όσοι συμμετείχαν προφορικά είχαν μέσο όρο
0,35 με τυπική απόκλιση 0,181. Στη στρατηγική εκθετική παραγοντοποίηση οι συμμετέχοντες
γραπτά και οι συμμετέχοντες προφορικά είχαν μέσο όρο 0,01 με αντίστοιχες τυπικές
αποκλίσεις 0,055 και 0,038. Ίσους μέσους όρους 0,02 είχαν αυτές οι δύο ομάδες στη
στρατηγική τέταρτο. Η τυπική απόκλιση των εκπαιδευτικών που είχαν γραπτή συμμετοχή
ήταν 0,067 και των εκπαιδευτικών που είχαν προφορική συμμετοχή ήταν 0,064. Οι
συμμετέχοντες γραπτά εκτέλεσαν τον γραπτό αλγόριθμο έχοντας μέσο όρο 0,04 με τυπική
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απόκλιση 0,145 και οι συμμετέχοντες προφορικά τον εκτέλεσαν έχοντας μέσο όρο 0,05 με
τυπική απόκλιση 0,181.
Πίνακας 21.
Στρατηγικές

Συμμετοχή

N

Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Εκθετική
Γραπτή
παραγοντοποίηση Προφορική
Τέταρτο
Γραπτή
Προφορική
Τετραγωνική
Γραπτή
επιμεριστική
Προφορική
Γραπτός
Γραπτή
αλγόριθμος
Προφορική

40
44
40
44
40
44
40
44
40
44
40
44
40
44
40
44

Διάσπαση ενός
αριθμού
Διάσπαση δύο
αριθμών
Διάσπαση μη
δεκάδων
Ολιστική

x
,43
,53
,01
,02
,08
,03
,41
,35
,01
,01
,02
,02
,04
,02
,04
,05

Τ.Α.

t

p

,261
,260
,040
,083
,152
,080
,223
,181
,055
,038
,067
,064
,096
,073
,145
,181

 1,819

,919

 ,745

,132

1,780

,000

1,362

,354

,666

,182

,120

,811

1,136

,023

 ,221

,629

Στη στρατηγική εκθετική παραγοντοποίηση παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά ανάμεσα στους πτυχιούχους και στους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς (t=  2,420,
df=82, p<0,05). Οι συμμετέχοντες με πτυχίο είχαν μέσο όρο 0 με τυπική απόκλιση 0, ενώ οι
συμμετέχοντες με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση
0,076. Οπότε, οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί εφάρμοσαν την εκθετική παραγοντοποίηση
ενώ οι πτυχιούχοι δεν την εφάρμοσαν. Στις υπόλοιπες στρατηγικές δεν παρατηρήθηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες (p>0,05). Στη στρατηγική
διάσπαση ενός αριθμού οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,47 με τυπική απόκλιση 0,283 και οι
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,50 με τυπική απόκλιση 0,227. Η στρατηγική
διάσπαση δύο αριθμών χρησιμοποιήθηκε εξίσου και από τις δύο ομάδες. Οι μαθηματικοί με
πτυχίο είχαν μέσο όρο 0,01 με τυπική απόκλιση 0,048 και οι μαθηματικοί με μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό είχαν μέσο όρο 0,02 με τυπική απόκλιση 0,091. Οι πτυχιούχοι μαθηματικοί είχαν
μέσο όρο 0,06 με τυπική απόκλιση 0,134 στη στρατηγική διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων
και οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,04 με τυπική απόκλιση 0,095. Στην
ολιστική στρατηγική αυτές οι δύο ομάδες είχαν ίσους μέσους όρους 0,38. Όσον αφορά τις
τυπικές αποκλίσεις, των πτυχιούχων ήταν 0,226 και των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών ήταν
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0,157. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο είχαν μέσο όρο 0,01 με τυπική απόκλιση 0,058 στη
στρατηγική τέταρτο και οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είχαν μέσο
όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,076. Όσον αφορά τη στρατηγική τετραγωνική επιμεριστική ο
μέσος όρος των πτυχιούχων ήταν 0,03 με τυπική απόκλιση 0,079 και ο μέσος όρος των
μεταπτυχιακών ή διδακτορικών ήταν 0,04 με τυπική απόκλιση 0,095. Ο γραπτός αλγόριθμος
εκτελέστηκε εξίσου και από τις δύο ομάδες. Οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική
απόκλιση 0,178 και οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση
0,137.
Πίνακας 22.
Στρατηγικές

Σπουδές

N

Διάσπαση ενός
αριθμού

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο

Διάσπαση δύο
αριθμών
Διάσπαση μη
δεκάδων
Ολιστική

Εκθετική
παραγοντοποίηση
Τέταρτο

Τετραγωνική
επιμεριστική
Γραπτός
αλγόριθμος

Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

Τ.Α.

t

p

54

x
,47

,283

 ,537

,157

30

,50

,227

54

,01

,048

 ,490

,310

30

,02

,091

54

,06

,134

,500

,242

30

,04

,095

54

,38

,226

,199

,081

30

,38

,157

54

,00

,000

 2,420

,000

30

,03

,076

54

,01

,058

 ,751

,138

30

,03

,076

54

,03

,079

 ,717

,161

30

,04

,095

54

,05

,178

,693

,181

30

,03

,137

Ούτε στην πράξη του πολλαπλασιασμού παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις τρεις ομάδες του δείγματος ως προς τα έτη υπηρεσίας
(p>0,05). Στη στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού οι υπηρετούντες 1-10 έτη είχαν μέσο όρο
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0,52 με τυπική απόκλιση 0,249, οι υπηρετούντες 11-20 έτη είχαν μέσο όρο 0,39 με τυπική
απόκλιση 0,264 και οι υπηρετούντες 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,54 με τυπική απόκλιση
0,266. Όσοι υπηρετούν 1-10 έτη και όσοι υπηρετούν 11-20 έτη είχαν ίσους μέσους όρους 0,01
με αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 0,043 και 0,046 στη στρατηγική διάσπαση δύο αριθμών
ενώ όσοι υπηρετούν 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,02 με τυπική απόκλιση 0,109. Στη
στρατηγική διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων ο μέσος όρος όσων έχουν υπηρεσία 1-10 έτη
ήταν 0,03 με τυπική απόκλιση 0,082, ο μέσος όρος όσων υπηρετούν 11-20 έτη ήταν 0,09 με
τυπική απόκλιση 0,169 και ο μέσος όρος όσων έχουν υπηρεσία 21 έτη και άνω ήταν 0,02 με
τυπική απόκλιση 0,075. Στην ολιστική στρατηγική οι έχοντες υπηρεσία 1-10 έτη είχαν μέσο
όρο 0,32 και τυπική απόκλιση 0,180, οι έχοντες υπηρεσία 11-20 έτη είχαν μέσο όρο 0,45 με
τυπική απόκλιση 0,205 και οι έχοντες υπηρεσία 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,38 με τυπική
απόκλιση 0,218. Η στρατηγική εκθετική παραγοντοποίηση χρησιμοποιήθηκε εξίσου από τους
υπηρετούντες 1-10 έτη και από τους υπηρετούντες 11-20 έτη. Η πρώτη ομάδα είχε μέσο όρο
0,01 με τυπική απόκλιση 0,043 και η δεύτερη ομάδα είχε μέσο όρο 0,02 με τυπική απόκλιση
0,064. Οι υπηρετούντες 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0 με τυπική απόκλιση 0 στη
συγκεκριμένη στρατηγική. Ίσους μέσους όρους 0,01 είχαν στη στρατηγική τέταρτο όσοι
υπηρετούν 1-10 έτη και όσοι υπηρετούν 11-20 έτη με αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 0,060
και 0,046. Όσοι υπηρετούν 21 έτη και άνω είχαν σε αυτή τη στρατηγική μέσο όρο 0,04 με
τυπική απόκλιση 0,090. Στη στρατηγική τετραγωνική επιμεριστική όσοι έχουν υπηρεσία 21
και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,04 με τυπική απόκλιση 0,090. Όσοι έχουν υπηρεσία 1-10 έτη
και όσοι έχουν υπηρεσία 11-20 έτη είχαν και σε αυτή τη στρατηγική ίσους μέσους όρους 0,03
και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις τους ήταν 0,082 και 0,088. Ο μέσος όρος των
υπηρετούντων 1-10 έτη ήταν 0,09 με τυπική απόκλιση 0,237 στον γραπτό αλγόριθμο, ο μέσος
όρος των υπηρετούντων 11-20 έτη ήταν 0,02 με τυπική απόκλιση 0,093 και μέσος όρος των
υπηρετούντων 21 έτη και άνω ήταν 0 με τυπική απόκλιση 0.
Πίνακας 23.
Στρατηγικές
Διάσπαση ενός
αριθμού

Διάσπαση δύο
αριθμών

Έτη
υπηρεσίας

Ν

1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω

34
29
21
84
34
29
21

x
,52
,39
,54
,48
,01
,01
,02
94

Τ.Α.

F

p

,249
,264
,266
,264
,043
,046
,109

2,781

,068

,450

,639

Διάσπαση μη
δεκάδων

Ολιστική

Εκθετική
παραγοντοποίηση

Τέταρτο

Τετραγωνική
επιμεριστική

Γραπτός
αλγόριθμος

Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο

84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84

,01
,03
,09
,02
,05
,32
,45
,38
,38
,01
,02
,00
,01
,01
,01
,04
,02
,03
,03
,04
,03
,09
,02
,00
,04

,066
,082
,169
,075
,121
,180
,205
,218
,203
,043
,064
,000
,047
,060
,046
,090
,065
,082
,088
,090
,085
,237
,093
,000
,164

3,106

,050

3,091

,051

,861

,427

1,137

,326

,044

,957

2,457

,092

Διαιρέσεις
Στη διαίρεση 420:14 παρουσίασε υψηλό ποσοστό εφαρμογής 57,1% η στρατηγική της
άμεσης ανάκλησης. Οι συμμετέχοντες απάντησαν: 3×14=42 άρα 30. Επίσης, το 29,8% των
μαθηματικών εφάρμοσε την ολιστική στρατηγική απαντώντας ότι 420:14=210:7=30. Εδώ
ρυθμίστηκαν και οι δύο όροι της πράξης ώστε να είναι ευκολότερος ο υπολογισμός. Οι
μαθηματικοί που την εφάρμοσαν σκέφτηκαν την απλοποίηση. Υπήρξε μία μαθηματικός
(1,2%) που εφάρμοσε λανθασμένα τη στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού. Απάντησε δηλαδή
ως εξής: 420:10=42 και 420:4=105 άρα το πηλίκο ισούται με 147. Άλλη μια μαθηματικός
(1,2%) εκτέλεσε λάθος την παραπάνω διαίρεση διασπώντας και τους δύο αριθμούς:
400:10=40 και 20:4=5 άρα το πηλίκο είναι 45. Όμως, στη διαίρεση δεν ισχύει η επιμεριστική
ιδιότητα από αριστερά ούτε μπορεί να εφαρμοστεί η διάσπαση και των δύο αριθμών. Σε αυτή
τη διαίρεση αν ήταν βολικοί οι αριθμοί θα μπορούσε να εφαρμοστεί η διάσπαση του ενός
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αριθμού από δεξιά. Το 9,5% των μαθηματικών εκτέλεσε τον γραπτό αλγόριθμο
χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι και το 1,2% υπολόγισε το πηλίκο νοερά αναφέροντας ότι
το 14 χωράει στο 42 ακριβώς 3 φορές και κατεβάζοντας το 0 έχουμε 30.
Για την εύρεση του πηλίκου της διαίρεσης 570:30 χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις
στρατηγικές και ο γραπτός αλγόριθμος. Η πλειοψηφία των μαθηματικών πριν εφαρμόσει
κάποια στρατηγική αντιμετώπισε την παραπάνω διαίρεση ως 57:3 και ελάχιστοι ήταν αυτοί
που διατήρησαν την αρχική γραφή των αριθμών. Η στρατηγική της άμεσης ανάκλησης είχε
ποσοστό εφαρμογής 34,5% και οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι 3×19=57. Το 25% των
εκπαιδευτικών χρησιμοποίησε τη στρατηγική διάσπασης ενός αριθμού ως εξής: 30:3=10 και
27:3=9 ή 51:3=17 και 6:3=2. Επίσης, το 22,6% των μαθηματικών επέλεξε την ολιστική
στρατηγική: 60:3=20, 3:3=1 και 20  1=19. Ο νοερός αλγόριθμος εκτελέστηκε από το 11,9%
των εκπαιδευτικών και ο γραπτός από το 9,5% των εκπαιδευτικών.
Όσον αφορά τη διαίρεση 275:25 η άμεση ανάκληση δεν εφαρμόστηκε. Υπήρχε υψηλό
ποσοστό εφαρμογής της διάσπασης ενός αριθμού. Το 81% των μαθηματικών επέλεξε αυτή τη
στρατηγική και εκτέλεσε την παραπάνω διαίρεση είτε ως 225:25=9 και 50:25=2 είτε ως
200:25=8 και 75:25=3. Το ποσοστό των συμμετεχόντων που εφάρμοσε την ολιστική
στρατηγική ήταν 16,7% και απάντησαν ως εξής: 300:25=12, 25:25=1 και 12  1=11. Η
στρατηγική τέταρτο εμφανίστηκε μόνο στο συγκεκριμένο πηλίκο και τη χρησιμοποίησε μόνο
ένας μαθηματικός (1,2%). Ο συμμετέχων έγραψε το 25 ως 100/4. Η διαδικασία που
ακολούθησε ήταν: 275:100=27,5 και 27,5×4=11. Ο νοερός αλγόριθμος είχε ποσοστό
εφαρμογής 1,2% ενώ ο γραπτός είχε 2,4%.
Στην τελευταία διαίρεση 900:45 χρησιμοποιήθηκε από το 86,9% των εκπαιδευτικών η
άμεση ανάκληση οι οποίοι ανέφεραν ότι 2×45=90 άρα το πηλίκο ισούται με 20. Ένα μικρό
ποσοστό 11,9% επέλεξε να χρησιμοποιήσει ολιστική στρατηγική απλοποιώντας είτε και τους
δύο όρους της πράξης 100:5=20 είτε μόνο τον έναν 900:90=10 και 10×2=20. Η διάσπαση
ενός αριθμού επιλέχθηκε μόνο από έναν μαθηματικό, αντίστοιχο ποσοστό 1,2%, ο οποίος
εκτέλεσε τη διαίρεση 450:45=10 και 450:45=10. Ο νοερός και ο γραπτός αλγόριθμος δεν
εφαρμόστηκαν διότι είναι μια πολύ εύκολη διαίρεση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρείται ότι η στρατηγική άμεση
ανάκληση παρουσίασε υψηλά ποσοστά στις διαιρέσεις 900:45 και 420:14. Η στρατηγική της
διάσπασης ενός αριθμού προτιμήθηκε περισσότερο στη διαίρεση 275:25 και λιγότερο στη
διαίρεση 570:30. Η ολιστική στρατηγική χρησιμοποιήθηκε και στις τέσσερις διαιρέσεις, αλλά
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το μικρότερο ποσοστό εφαρμογής της 11,9% παρουσιάστηκε στη διαίρεση 900:45. Επίσης
εκτός από την τελευταία διαίρεση 900:45, όπου ο νοερός και ο γραπτός αλγόριθμος δεν
εφαρμόστηκαν, στις υπόλοιπες τρεις διαιρέσεις χρησιμοποιήθηκαν από πολύ λίγους
μαθηματικούς. Στη διαίρεση 570:30 προτιμήθηκε περισσότερο ο νοερός αλγόριθμος από ότι ο
γραπτός καθώς οι μαθηματικοί εύκολα υπολόγισαν με το μυαλό ότι το 3 χωράει στο 5 μία
φορά και το 3 στο 27 χωράει 9 φορές. Στις διαιρέσεις 570:30 και 420:14 εφαρμόστηκε ο
γραπτός αλγόριθμος με το ίδιο ποσοστό, αλλά στη διαίρεση 420:14 προτιμήθηκε περισσότερο
ο γραπτός αλγόριθμος από ότι ο νοερός.
Στις διαιρέσεις υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άντρες και στις
γυναίκες στην εφαρμογή των στρατηγικών διάσπαση ενός αριθμού και τέταρτο και στην
εφαρμογή του νοερού αλγόριθμου (p<0,05). Οι γυναίκες με μέσο όρο 0,31 και τυπική
απόκλιση 0,176 χρησιμοποιούν περισσότερο τη στρατηγική της διάσπασης του ενός αριθμού
από ότι οι άντρες που είχαν μέσο όρο 0,22 με τυπική απόκλιση 0,140 (t=  2,442, df=82,
p<0,05). Αντιθέτως, οι άντρες με μέσο όρο 0,06 και τυπική απόκλιση 0,122 εκτέλεσαν
περισσότερο τον νοερό αλγόριθμο σε σύγκριση με τις γυναίκες οι οποίες είχαν μέσο όρο 0,02
και τυπική απόκλιση 0,062 (t=2,075, df=82, p<0,05). Επίσης οι γυναίκες δε χρησιμοποίησαν
τη στρατηγική τέταρτο έχοντας μέσο όρο 0 με τυπική απόκλιση 0 σε αντίθεση με τους άντρες
που τη χρησιμοποίησαν έχοντας μέσο όρο 0,007 με τυπική απόκλιση 0,041 (t=1,102, df=82,
p<0,05). Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες στις
υπόλοιπες στρατηγικές (p>0,05). Οι γυναίκες και οι άντρες είχαν ίσους μέσους όρους 0,45
στη στρατηγική άμεση ανάκληση με αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 0,247 και 0,216. Οι
άντρες που χρησιμοποίησαν την ολιστική στρατηγική είχαν μέσο όρο 0,22 με τυπική
απόκλιση 0,219 και οι γυναίκες που τη χρησιμοποίησαν είχαν μέσο όρο 0,19 με τυπική
απόκλιση 0,254. Ο μέσος όρος των αντρών στον γραπτό αλγόριθμο ήταν 0,07 με τυπική
απόκλιση 0,126 και ο μέσος όρος των γυναικών ήταν 0,04 με τυπική απόκλιση 0,132.
Πίνακας 24.
Στρατηγικές

Φύλο

N

Άμεση
ανάκληση
Διάσπαση
ενός αριθμού
Ολιστική

Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες

38
46
38
46
38
46

x
,45
,45
,22
,31
,22
,19

Τ.Α.

t

p

,216
,247
,140
,176
,219
,254

,162

,394

 2,442

,012

,514

,250
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Τέταρτο
Νοερός
αλγόριθμος
Γραπτός
αλγόριθμος

Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες
Άντρες
Γυναίκες

38
46
38
46
38
46

,007
,00
,06
,02
,07
,04

,041
,000
,122
,062
,126
,132

1,102

,026

2,075

,000

,786

,233

Ακόμα, o νοερός αλγόριθμος εκτελείται λιγότερο από τους εκπαιδευτικούς του
ιδιωτικού τομέα καθώς είχαν μέσο όρο 0,01 με τυπική απόκλιση 0,051 συγκριτικά με τους
εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα οι οποίοι είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,108
(t=1,537, df=82, p<0,05). Μεταξύ αυτών των δύο ομάδων των εκπαιδευτικών δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στη χρήση των υπόλοιπων
στρατηγικών (p>0,05). Η στρατηγική άμεση ανάκληση χρησιμοποιήθηκε εξίσου και από τους
εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα και από τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα με
μέσους όρους 0,45 και 0,46 με τυπικές αποκλίσεις 0,244 και 0,204 αντίστοιχα. Στη
στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού οι μαθηματικοί του δημόσιου τομέα είχαν μέσο όρο 0,25
με τυπική απόκλιση 0,169 και οι μαθηματικοί του ιδιωτικού τομέα είχαν μέσο όρο 0,31 με
τυπική απόκλιση 0,152. Όσοι υπηρετούν στο δημόσιο τομέα είχαν μέσο όρο 0,23 με τυπική
απόκλιση 0,255 στην ολιστική στρατηγική και όσοι υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα είχαν
μέσο όρο 0,15 με τυπική απόκλιση 0,179. Η στρατηγική τέταρτο χρησιμοποιήθηκε από τους
μαθηματικούς του δημόσιου τομέα με μέσο όρο 0,004 και τυπική απόκλιση 0,032 και δεν
χρησιμοποιήθηκε από τους μαθηματικούς του ιδιωτικού τομέα που είχαν μέσο όρο 0 με
τυπική απόκλιση 0. Οι μαθηματικοί του δημόσιου τομέα εκτέλεσαν τον γραπτό αλγόριθμο
έχοντας μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,108 και οι μαθηματικοί του ιδιωτικού τομέα τον
εκτέλεσαν έχοντας μέσο όρο 0,07 με τυπική απόκλιση 0,173.
Πίνακας 25.
Στρατηγικές
Άμεση
ανάκληση
Διάσπαση
ενός αριθμού
Ολιστική
Τέταρτο

Τομέας
υπηρεσίας

N

Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος
Ιδιωτικός

60
24
60
24
60
24
60
24

x
,45
,46
,25
,31
,23
,15
,004
,00
98

Τ.Α.

t

p

,244
,204
,169
,152
,255
,179
,032
,000

 ,222

,057

 1,469

,708

1,387

,179

,630

,203

Νοερός
αλγόριθμος
Γραπτός
αλγόριθμος

Δημόσιος
Ιδιωτικός
Δημόσιος

60
24
60

,05
,01
,05

,108
,051
,108

Ιδιωτικός

24

,07

,173

1,537

,001

 ,867

,084

Προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε όσους συμμετείχαν
προφορικά και σε όσους συμμετείχαν γραπτά στην εφαρμογή του νοερού και του γραπτού
αλγόριθμου (p<0,05). Αυτοί που απάντησαν στο τεστ προφορικά εκτέλεσαν περισσότερο τον
νοερό αλγόριθμο από ότι αυτοί που συμμετείχαν γραπτά (t=  0,973, df=82, p<0,05). Οι
μαθηματικοί με γραπτή συμμετοχή είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,076 και οι
μαθηματικοί με προφορική συμμετοχή είχαν μέσο όρο 0,05 με τυπική απόκλιση 0,111.
Επίσης και ο γραπτός αλγόριθμος εκτελέστηκε πιο πολύ από αυτούς που συμμετείχαν
προφορικά από ότι από αυτούς που συμμετείχαν γραπτά (t=  2,901, df=82, p<0,05). Ο μέσος
όρος όσων συμμετείχαν γραπτά ήταν 0,01 με τυπική απόκλιση 0,055 και ο μέσος όρος όσων
συμμετείχαν προφορικά ήταν 0,09 με τυπική απόκλιση 0,163. Στις στρατηγικές άμεση
ανάκληση, διάσπαση ενός αριθμού, ολιστική και τέταρτο δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων γραπτά και των συμμετεχόντων προφορικά (p>0,05).
Οπότε οι μαθηματικοί τις χρησιμοποίησαν εξίσου. Οι συμμετέχοντες γραπτά είχαν μέσο όρο
0,48 με τυπική απόκλιση 0,249 και οι συμμετέχοντες προφορικά είχαν μέσο όρο 0,42 με
τυπική απόκλιση 0,214 στη στρατηγική άμεση ανάκληση. Όσοι εφάρμοσαν τη στρατηγική
διάσπαση ενός αριθμού γραπτά είχαν μέσο όρο 0,26 με τυπική απόκλιση 0,155 και όσοι την
εφάρμοσαν προφορικά είχαν μέσο όρο 0,28 με τυπική απόκλιση 0,175. Στην ολιστική
στρατηγική όσοι συμμετείχαν γραπτά είχαν μέσο όρο 0,24 με τυπική απόκλιση 0,274 και όσοι
συμμετείχαν προφορικά είχαν μέσο όρο 0,16 με τυπική απόκλιση 0,194. Η στρατηγική
τέταρτο εκτελέστηκε από όσους συμμετείχαν προφορικά με μέσο όρο 0,006 και τυπική
απόκλιση 0,038 αλλά δεν εκτελέστηκε από όσους συμμετείχαν γραπτά καθώς ο μέσος όρος
τους ήταν 0 με τυπική απόκλιση 0.
Πίνακας 26.
Στρατηγικές

Συμμετοχή

N

x

Τ.Α.

t

p

Άμεση
ανάκληση
Διάσπαση
ενός αριθμού
Ολιστική

Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική

40
44
40
44
40
44

,48
,42
,26
,28
,24
,16

,249
,214
,155
,175
,274
,194

1,202

,788

 ,768

,110

1,534

,062
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Τέταρτο
Νοερός
αλγόριθμος
Γραπτός
αλγόριθμος

Γραπτή
Προφορική
Γραπτή
Προφορική
Γραπτή

40
44
40
44
40

,00
,006
,03
,05
,01

,000
,038
,076
,111
,055

Προφορική

44

,09

,163

 ,953

,054

 ,973

,048

 2,901

,000

Στατιστικά σημαντική διαφορά (t=  1,207, df=82, p<0,05) παρατηρήθηκε μεταξύ των
πτυχιούχων και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών στη στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού. Οι
μαθηματικοί με πτυχίο έχοντας μέσο όρο 0,25 και τυπική απόκλιση 0,150 εφάρμοσαν τη
συγκεκριμένη στρατηγική λιγότερο από τους μαθηματικούς με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό οι
οποίοι είχαν μέσο όρο 0,30 με τυπική απόκλιση 0,190. Άλλη μία στατιστικά σημαντική
διαφορά (t=  1,348, df=82, p<0,05) παρατηρήθηκε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες στη
στρατηγική τέταρτο. Οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0 με τυπική απόκλιση 0 και οι
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,008 με τυπική απόκλιση 0,046. Επομένως, οι
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί εκτέλεσαν τη στρατηγική τέταρτο και οι πτυχιούχοι δεν την
εκτέλεσαν. Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (t=  1,622, df=82, p<0,05) ανάμεσα στους
πτυχιούχους και στους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς στην εκτέλεση του νοερού
αλγόριθμου και μπορεί να ειπωθεί ότι εφαρμόζεται περισσότερο από τους μεταπτυχιακούς ή
διδακτορικούς. Οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,06 με τυπική απόκλιση
0,126 και οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,02 με τυπική απόκλιση 0,073. Όσον αφορά τον
γραπτό αλγόριθμο εκτελέστηκε περισσότερο από τους πτυχιούχους (t=1,987, df=82, p<0,05)
οι οποίοι είχαν μέσο όρο 0,07 με τυπική απόκλιση 0,151 ενώ οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί
είχαν μέσο όρο 0,02 με τυπική απόκλιση 0,063. Στις στρατηγικές άμεση ανάκληση και
ολιστική δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ομάδων
(p>0,05). Οι πτυχιούχοι είχαν μέσο όρο 0,48 με τυπική απόκλιση 0,229 και οι μεταπτυχιακοί
ή διδακτορικοί είχαν μέσο όρο 0,40 με τυπική απόκλιση 0,233 στη στρατηγική άμεση
ανάκληση. Ο μέσος όρος των πτυχιούχων ήταν 0,18 με τυπική απόκλιση 0,214 στην ολιστική
στρατηγική και ο μέσος όρος των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών ήταν 0,24 με τυπική
απόκλιση 0,275.
Πίνακας 27.
Στρατηγικές

Σπουδές

N

x

Τ.Α.

t

p

Άμεση
ανάκληση

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

54

,48

,229

1,464

,581

30

,40

,233

100

Διάσπαση
Πτυχίο
ενός αριθμού Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Ολιστική
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Τέταρτο
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Νοερός
Πτυχίο
αλγόριθμος Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό
Γραπτός
Πτυχίο
αλγόριθμος Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό

 1,207

,008

 1,132

,357

,000

 1,348

,007

,008
,02

,046
,073

 1,622

,002

30

,06

,126

54

,07

,151

1,987

,000

30

,02

,063

54

,25

,150

30

,30

,190

54

,18

,214

30

,24

,275

54

,00

30
54

Στις διαιρέσεις δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη χρήση των
στρατηγικών ανάμεσα στις τρεις ομάδες των εκπαιδευτικών ως προς τα έτη υπηρεσίας τους
(p>0,05). Στη στρατηγική άμεση ανάκληση οι υπηρετούντες 1-10 έτη είχαν μέσο όρο 0,49 με
τυπική απόκλιση 0,230, οι υπηρετούντες 11-20 έτη είχαν μέσο όρο 0,42 με τυπική απόκλιση
0,223 και οι υπηρετούντες 21 και άνω έτη είχαν μέσο όρο 0,43 με τυπική απόκλιση 0,252. Ο
μέσος όρος όσων έχουν υπηρεσία 1-10 έτη ήταν 0,31 με τυπική απόκλιση 0,175 στη
στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού, ο μέσος όρος όσων έχουν υπηρεσία 11-20 έτη ήταν 0,25
με τυπική απόκλιση 0,164 και ο μέσος όρος όσων έχουν υπηρεσία 21 έτη και άνω ήταν 0,24
με τυπική απόκλιση 0,147. Στην ολιστική στρατηγική ο μέσος όρος των υπηρετούντων 1-10
έτη ήταν 0,14 με τυπική απόκλιση 0,224, ο μέσος όρος των υπηρετούντων 11-20 έτη ήταν
0,27 με τυπική απόκλιση 0,240 και ο μέσος όρος των υπηρετούντων 21 και άνω έτη ήταν 0,21
με τυπική απόκλιση 0,241. Παρατηρήθηκε ότι η στρατηγική τέταρτο δεν χρησιμοποιήθηκε
από όσους υπηρετούν 1-10 έτη και από όσους υπηρετούν 11-20 έτη, χρησιμοποιήθηκε όμως
από όσους υπηρετούν 21 και άνω έτη. Οι πρώτες δύο ομάδες είχαν μέσο όρο 0 με τυπική
απόκλιση 0 και η τρίτη ομάδα είχε μέσο όρο 0,012 με τυπική απόκλιση 0,055. Ο νοερός
αλγόριθμος εκτελέστηκε εξίσου και από τις τρεις ομάδες των εκπαιδευτικών. Οι έχοντες
υπηρεσία 1-10 έτη είχαν μέσο όρο 0,01 με τυπική απόκλιση 0,060, οι έχοντες υπηρεσία 11-20
έτη είχαν μέσο όρο 0,03 με τυπική απόκλιση 0,088 και οι έχοντες υπηρεσία 21 και άνω έτη
είχαν μέσο όρο 0,07 με τυπική απόκλιση 0,140. Ίσους μέσους όρους 0,06 είχαν όσοι
υπηρετούν 1-10 έτη και όσοι υπηρετούν 21 και άνω έτη στον γραπτό αλγόριθμο. Οι
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αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις τους ήταν 0,151 και 0,135. Όσοι έχουν έτη υπηρεσίας 11-20
εκτέλεσαν τον γραπτό αλγόριθμο έχοντας μέσο όρο 0,04 με τυπική απόκλιση 0,096.
Πίνακας 28.
Στρατηγικές
Άμεση
ανάκληση

Διάσπαση ενός
αριθμού

Ολιστική

Τέταρτο

Νοερός
αλγόριθμος

Γραπτός
αλγόριθμος

Έτη
υπηρεσίας

Ν

1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο
1-10
11-20
21 και άνω
Σύνολο

34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84
34
29
21
84

x
,49
,42
,43
,45
,31
,25
,24
,27
,14
,27
,21
,20
,00
,00
,012
,003
,01
,03
,07
,04
,06
,04
,06
,05
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Τ.Α.

F

p

,230
,223
,252
,232
,175
,164
,147
,166
,224
,240
,241
,238
,000
,000
,055
,027
,060
,088
,140
,096
,151
,096
,135
,129

,682

,509

1,555

,217

2,366

,100

1,519

,255

2,334

,103

,143

,867

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εκτέλεση νοερών υπολογισμών με χρήση στρατηγικών
Βασικότερο εύρημα της έρευνας είναι ότι οι μαθηματικοί είναι ικανοί να εκτελέσουν
νοερά υπολογισμούς φυσικών αριθμών χρησιμοποιώντας στρατηγικές. Εφόσον επιλέγουν
στρατηγικές είναι ευέλικτοι σύμφωνα με τον ορισμό που αποδίδουν οι Heirdsﬁeld & Cooper
(2004). Ελάχιστοι είναι οι μαθηματικοί που στρέφονται στην εκτέλεση του γραπτού
αλγορίθμου. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις διαιρέσεις και λιγότερο στις αφαιρέσεις και στους
πολλαπλασιασμούς. Στις αφαιρέσεις και στις διαιρέσεις χρησιμοποιείται και ο νοερός
αλγόριθμος από λίγους μαθηματικούς. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τη μελέτη των Wandt &
Brown (1957) όπου οι περισσότεροι ενήλικες εκτελούσαν υπολογισμούς νοερά και ελάχιστοι
υπολόγιζαν γραπτά. Ο Whitacre (2015) παρατήρησε ότι οι υποψήφιοι δάσκαλοι στο pre test
εκτελούσαν τον νοερό αλγόριθμο. Μετά από τη διδακτική παρέμβαση που σχεδίασε
προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί στο post test χρησιμοποιούσαν στρατηγικές σε νοερούς
υπολογισμούς φυσικών αριθμών.
Όσον αφορά τους νοερούς υπολογισμούς ρητών αριθμών οι Λεμονίδης & Κερμελή
(2014) ανέφεραν ότι οι υπηρετούντες δάσκαλοι δεν τις γνώριζαν. Επιπρόσθετα στην έρευνα
των Lemonidis et al. (2015) φάνηκε ότι οι υπηρετούντες δάσκαλοι διέθεταν μικρό ρεπερτόριο
στρατηγικών σε νοερούς υπολογισμούς ρητών αριθμών. Συγκεκριμένα παρατήρησαν ότι
στους υπολογισμούς με κλάσματα χρησιμοποιούνταν στρατηγικές κανόνων ενώ στους
υπολογισμούς με δεκαδικούς και ποσοστά χρησιμοποιούνταν στρατηγικές αίσθησης αριθμού.
Σε αρκετές έρευνες με κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς παρατηρήθηκε χρήση στρατηγικών
από τους συμμετέχοντες. Μία από αυτές είναι της Dowker (1992) όπου οι μαθηματικοί
χρησιμοποιούσαν στρατηγικές για να υπολογίσουν γινόμενα και πηλίκα εκτιμητικών
υπολογισμών. Οι στρατηγικές τους επιδεικνύουν ευελιξία και εννοιολογική κατανόηση και
αποτυπώνουν τη γνώση που έχουν για τις ιδιότητες και τις σχέσεις των αριθμών. Το ίδιο
συνέβη και στην έρευνα των Dowker et al. (1996) όπου οι μαθηματικοί και οι λογιστές
γνώριζαν περισσότερες στρατηγικές από τους φοιτητές Αγγλικών και ψυχολογίας. Οι Tsao &
Pan (2013) συμπέραναν ότι οι υπηρετούντες δάσκαλοι εφάρμοζαν στρατηγικές για να
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επιλύσουν τα εκτιμητικά προβλήματα που τους δόθηκαν. Οι Δεσλή & Ανεστάκης (2014)
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι στρατηγικές των υποψήφιων δασκάλων σε προβλήματα
εκτίμησης δεν ήταν βασισμένες σε κανόνες και τυποποιημένους αλγόριθμους.
Όμως στις περισσότερες έρευνες εκτιμητικών υπολογισμών οι συμμετέχοντες δε
γνώριζαν τις στρατηγικές και χρησιμοποιούσαν ελάχιστες μόνο από αυτές. Για παράδειγμα
στην έρευνα των Λεμονίδης & Μουράτογλου (2014) οι πιο πολλοί υπηρετούντες δάσκαλοι δε
γνώριζαν στρατηγικές για να επιλύσουν προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης και λίγοι ήταν
αυτοί που γνώριζαν μερικές στρατηγικές. Ο Alajmi (2009) εξετάζοντας δασκάλους στο
Κουβέιτ βρήκε ότι διέθεταν περιορισμένο αριθμό στρατηγικών στους υπολογισμούς κατ’
εκτίμηση και αρκετοί μάλιστα εκτελούσαν τον γραπτό αλγόριθμο. Παρόμοιο ήταν το
συμπέρασμα και των Lemonidis & Kaimakami (2013) για τους μελλοντικούς δασκάλους οι
οποίοι χρησιμοποιούσαν ελάχιστες στρατηγικές σε εκτιμητικούς υπολογισμούς και
στρέφονταν κυρίως στον γραπτό αλγόριθμο. Στις έρευνες των Yang et al. (2009) και Yang
(2007) έγινε φανερό ότι οι υποψήφιοι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν περισσότερο στρατηγικές
που ήταν βασισμένες σε κανόνες και όχι βασισμένες στην αίσθηση του αριθμού σε εκτιμητικά
προβλήματα. Ο Alajmi (2009) στην έρευνά του παρατήρησε ότι οι δάσκαλοι που δίδασκαν σε
Γυμνάσιο χρησιμοποίησαν αποτελεσματικές στρατηγικές σε αντίθεση με τους δασκάλους που
δίδασκαν σε Δημοτικό.
Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες που μελετήθηκαν στις περισσότερες το κυρίαρχο
συμπέρασμα είναι ότι οι δάσκαλοι είτε υποψήφιοι είτε εν ενεργεία δεν εκτελούν με ευχέρεια
νοερούς ή εκτιμητικούς υπολογισμούς και δε χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές. Οι
περισσότεροι χρησιμοποιούν τον γραπτό αλγόριθμο (εργαλειακή στρατηγική). Δε συμβαίνει
το ίδιο όμως στις έρευνες που απευθύνονται σε μαθηματικούς καθώς προέκυψε ότι γνωρίζουν
ποικίλες στρατηγικές για να εκτελέσουν εκτιμητικούς υπολογισμούς. Το γεγονός ότι οι
εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν να εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές διαφαίνεται σε πολλές
έρευνες (Λεμονίδης & Μουράτογλου, 2014). Οι Yang et al. (2009) ισχυρίζονται πως ένας
λόγος που οι δάσκαλοι έχουν την τάση να στρέφονται στην εκτέλεση γραπτών αλγόριθμων
είναι γιατί διδάσκονται να τους χρησιμοποιούν για να επιλύσουν προβλήματα. Η ερευνητική
βιβλιογραφία περιγράφει τους δασκάλους ως μη ευέλικτους στη μαθηματική σκέψη διότι
βασίζονται έντονα σε τυπικούς αλγορίθμους (Whitacre, 2015).

Η επίδοση των συμμετεχόντων
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Στην παρούσα έρευνα η πλειοψηφία των μαθηματικών έχει υψηλές επιδόσεις και
εκτελεί αποτελεσματικά τους νοερούς υπολογισμούς φυσικών αριθμών με τη χρήση
στρατηγικών. Πάρα πολύ λίγοι μαθηματικοί έχουν χαμηλή επίδοση που οφείλεται στα λάθη
που έκαναν. Ανάλογα, στην έρευνα της Dowker (1992) προέκυψε ότι οι μαθηματικοί ήταν
ακριβείς εκτιμητές. Οι μαθηματικοί φάνηκε ότι ήταν πιο ακριβείς εκτιμητές σε σχέση με τους
λογιστές, τους φοιτητές ψυχολογίας και τους φοιτητές Αγγλικών στη μελέτη των Dowker et
al. (1996). Σε αρκετές έρευνες παρατηρήθηκε ότι και οι δάσκαλοι είχαν υψηλές επιδόσεις
όταν αντιμετώπιζαν εκτιμητικούς υπολογισμούς. Πιο συγκεκριμένα οι Δεσλή & Ανεστάκης
(2014) παρατήρησαν πως οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πέτυχαν αρκετά υψηλές επιδόσεις στα
προβλήματα εκτίμησης. Το εύρυμα των Lemonidis, Mouratoglou & Pnevmatikos (2014) ήταν
ότι οι υπηρετούντες δάσκαλοι εκτελούσαν αποτελεσματικά τους εκτιμητικούς υπολογισμούς
αν και διέθεταν περιορισμένο αριθμό στρατηγικών. Η Tsao (2013) συμπέρανε ότι οι επιδόσεις
των υποψήφιων δασκάλων στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς με φυσικούς αριθμούς ήταν
καλές.
Οι υποψήφιοι δάσκαλοι στην έρευνα της Tsao (2013) δεν έχουν υψηλές επιδόσεις στους
κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς. Χαμηλές επιδόσεις επίσης παρουσίασαν οι
υπηρετούντες δάσκαλοι σε νοερούς υπολογισμούς ρητών αριθμών στη μελέτη των Lemonidis
et al. (2015). Η Levine (1982) εξετάζοντας φοιτητές σε κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς
διαπίστωσε ότι οι φοιτητές με υψηλές επιδόσεις εφάρμοζαν ποικίλες στρατηγικές ενώ οι
φοιτητές με χαμηλές επιδόσεις εκτελούσαν τον γραπτό αλγόριθμο.

Τα λάθη των συμμετεχόντων
Οι περισσότεροι μαθηματικοί σε αυτήν την έρευνα έχουν υψηλές επιδόσεις. Υπήρξαν
όμως και λάθη σε ορισμένες πράξεις. Αυτά οφείλονταν κυρίως σε λανθασμένους
υπολογισμούς και ελάχιστα λάθη έγιναν λόγω μη σωστής χρήσης ορισμένων στρατηγικών. Το
εύρυμα αυτό είναι αντίστοιχο με τη Dowker (1992) η οποία παρατήρησε ότι τα λάθη που
υπήρχαν στις απαντήσεις κάποιων μαθηματικών οφείλονταν γενικά στους υπολογισμούς που
έκαναν και πολύ σπάνια προέκυπταν από τη χρήση λανθασμένων στρατηγικών. Οι Lemonidis
& Kaimakami (2013) ομαδοποίησαν τα λάθη που γινόντουσαν από τους μελλοντικούς
δασκάλους σε δύο κατηγορίες: α) λάθη υπολογισμού πράξεων και β) λάθη στον τρόπο
εκτίμησης. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν κυρίως σφάλματα στη διαδικασία υπολογισμού
εντός των αλγορίθμων που εμπλέκονται σε πράξεις. Στη δεύτερη κατηγορία οι συμμετέχοντες
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εκτελούσαν τη ζητούμενη εκτίμηση με λάθος τρόπο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη σωστής χρήσης στρατηγικής υπήρξαν στην αφαίρεση
125  49. Στη συγκεκριμένη πράξη προτιμήθηκε περισσότερο από τους συμμετέχοντες η
ολιστική στρατηγική. Το συχνότερο λάθος των μαθηματικών που προτίμησαν την
αντιστάθμιση (N10C) είναι ότι αντί για να εκτελέσουν την πράξη ως 125  50+1 την
εκτελούσαν ως 125  50  1. Λάθη έγιναν και από τους μαθηματικούς που εφάρμοσαν την
εξισορρόπηση. Η πράξη εκτελέστηκε ως 124  50 και όχι 126  50. Παρόμοια λάθη λόγω μη
σωστής κατεύθυνσης στις αντισταθμίσεις διέκριναν και οι De Castro et al. (2002). Σύμφωνα
με τους Blote et al. (2000) και οι μαθητές παρόλο που προτιμούν τη στρατηγική Ν10C σε
τέτοιου είδους προβλήματα αφαίρεσης δεν την εφαρμόζουν γιατί δεν είναι σίγουροι αν ο
αντισταθμιστής 1 πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί.
Στον πολλαπλασιασμό 99×15 δεν παρατηρήθηκαν λάθη από τη χρήση της ολιστικής
στρατηγικής αλλά από τους υπολογισμούς των επιμέρους γινομένων. Σε αυτό το γινόμενο
προτιμήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθηματικών η ολιστική στρατηγική λόγω
του αριθμού 99 που είναι κοντά στον αριθμό 100 ο οποίος θεωρείται σημείο αναφοράς. Η
στρατηγική που εφαρμόστηκε λανθασμένα στο παραπάνω γινόμενο είναι η διάσπαση και των
δύο αριθμών. Αντιθέτως, ένα από τα λάθη που έγιναν στο γινόμενο 19×21 ήταν γιατί δεν
χρησιμοποιήθηκε σωστά η ολιστική στρατηγική που προτιμήθηκε από αρκετούς
μαθηματικούς. Ο πολλαπλασιασμός εκτελέστηκε 20×21=420 και 420+19 αντί για 420  19.
Το άλλο λάθος ήταν λόγω μη σωστού υπολογισμού του επιμέρους γινομένου 20×19 αν και
εφαρμόστηκε σωστά η στρατηγική διάσπασης ενός αριθμού. Σωστά χρησιμοποιήθηκε η
στρατηγική διάσπασης ενός αριθμού και στη διαίρεση 275:25. Όμως σημειώθηκαν λάθη στον
υπολογισμό ενός από τα επιμέρους πηλίκα καθώς οι μαθηματικοί ανέφεραν ότι 200:25=4 ή
200:25=10 αντί για 8.
Λανθασμένη χρήση στρατηγικών προέκυψε στη διαίρεση 420:14. Μία μαθηματικός
εφάρμοσε με λάθος τρόπο τη στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού καθώς σκέφτηκε ότι
420:10=42 και 420:4=105. Ουσιαστικά εφάρμοσε την επιμεριστική ιδιότητα από αριστερά η
οποία δεν ισχύει στη διαίρεση. Άλλη μία μαθηματικός χρησιμοποίησε τη στρατηγική
διάσπαση και των δύο αριθμών η οποία όμως δεν εφαρμόζεται.
Οι πράξεις που η ερευνήτρια εντόπισε τα λιγότερα λάθη είναι οι προσθέσεις. Για
παράδειγμα στο άθροισμα 96+157 τα λάθη οφειλόταν σε μη σωστούς υπολογισμούς και όχι
σε λάθος χρήση κάποιας στρατηγικής. Ένας μαθηματικός αν και εφάρμοσε σωστά τη
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στρατηγική Ν10 έκανε λάθος στο δεύτερο άθροισμα, δηλαδή: 96+100=196 και 196+57=263.
Δύο μαθηματικοί που χρησιμοποίησαν τη στρατηγική 1010 δεν υπολόγισαν σωστά τα
αθροίσματα των δεκάδων και των μονάδων αντίστοιχα.

Χρήση στρατηγικών
Στις προσθέσεις χρησιμοποιήθηκε περισσότερο η στρατηγική 1010 και η στρατηγική
Ν10 χρησιμοποιήθηκε από ελάχιστους μαθηματικούς. Στις αφαιρέσεις εφαρμόστηκε η
στρατηγική 1010 αλλά υπήρξαν κάποιοι εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν τη στρατηγική Ν10. Η
Ν10 μάλιστα χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στις αφαιρέσεις από ότι στις προσθέσεις.
Σύμφωνα με τον Thompson (1998) η στρατηγική Ν10 μπορεί να φαίνεται περίπλοκη μέθοδος
για τους ενήλικες. Επίσης, στην εκπαίδευση της Ελλάδας η στρατηγική N10 δε συναντιέται
τόσο συχνά όσο η στρατηγική 1010 (Λεμονίδης, 2013). Αυτοί μπορεί να είναι οι λόγοι που η
στρατηγική 1010 είναι η κυρίαρχη στις προσθέσεις της παρούσας έρευνας. Η στρατηγική Α10
δεν εφαρμόστηκε από πολλούς μαθηματικούς ούτε στις προσθέσεις ούτε στις αφαιρέσεις. Η
στρατηγική 10S παρατηρήθηκε μόνο στις αφαιρέσεις αλλά πολλοί λίγοι μαθηματικοί τη
χρησιμοποίησαν. Η ολιστική στρατηγική εφαρμόστηκε από πολλούς μαθηματικούς μόνο στις
πράξεις 38+99 και 125  49 ενώ στις υπόλοιπες προσθέσεις και αφαιρέσεις προτιμήθηκε από
ελάχιστους. Η ολιστική στρατηγική επιλέχθηκε στις συγκεκριμένες πράξεις και από τους
δασκάλους στην έρευνα που πραγματοποίησε ο Whitacre (2015). Ο ερευνητής αναφέρει πως
οι αριθμοί 49 και 99 είναι κοντά στους αριθμούς 50 και 100 αντίστοιχα οι οποίοι θεωρούνται
σημεία αναφοράς και γι’ αυτό χρησιμοποιείται η ολιστική στρατηγική. Στο άθροισμα 96+157,
όπου και οι δύο όροι είναι κοντά σε σημεία αναφοράς, πολλοί μαθηματικοί επέλεξαν τη
στρατηγική 1010 αλλά χρησιμοποιήθηκε και η ολιστική στρατηγική εξίσου με τη στρατηγική
Α10 από αρκετούς μαθηματικούς. Ο Whitacre (2015) στο παραπάνω άθροισμα παρατήρησε
ότι οι δάσκαλοι εφάρμοσαν τη στρατηγική 1010. Η πράξη 64+87 εκτελέστηκε από τους
δασκάλους με την ολιστική στρατηγική όπως διέκρινε ο Whitacre (2015) ενώ στην παρούσα
μελέτη εκτελέστηκε με τη στρατηγική 1010 και η ολιστική χρησιμοποιήθηκε από πάρα πολύ
λίγους μαθηματικούς. Επιπρόσθετα οι μαθηματικοί εκτελούσαν τον γραπτό αλγόριθμο
περισσότερο στις αφαιρέσεις απ’ ότι στις προσθέσεις. Όμως ο νοερός αλγόριθμος είναι
επικρατέστερος του γραπτού αλγορίθμου στις αφαιρέσεις. Γενικότερα, στην παρούσα έρευνα
στις προσθέσεις δεν υπήρξε ποικιλία στρατηγικών ενώ στις αφαιρέσεις οι μαθηματικοί
χρησιμοποίησαν ποικίλες στρατηγικές.
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Στις αφαιρέσεις λίγοι ήταν οι μαθηματικοί που εφάρμοσαν τη στρατηγική έμμεση
πρόσθεση. Αυτή η στρατηγική πρόεκυψε κυρίως στις αφαιρέσεις 82  45 και 125  49 και
μάλιστα χρησιμοποιήθηκε εξίσου. Στην πρώτη αφαίρεση ο αφαιρετέος είναι μεγαλύτερος από
τη διαφορά που είναι 37 και στη δεύτερη αφαίρεση ο αφαιρετέος είναι μικρότερος από τη
διαφορά που είναι 76. Το εύρυμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ευρύματα των Torbeyns,
Ghesquiere & Verschaffel (2009) και Torbeyns et al. (2011). Σε αυτές τις έρευνες φάνηκε ότι
η έμμεση πρόσθεση είναι η κυρίαρχη και η πιο αποτελεσματική στρατηγική για πολυψήφιες
αφαιρέσεις και ότι τη χρησιμοποιούσαν ακόμα και οι ενήλικες με χαμηλές αριθμητικές
ικανότητες. Η έμμεση πρόσθεση χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε σχέση με την άμεση
αφαίρεση σε προβλήματα αφαίρεσης όπου ο αφαιρετέος ήταν μεγαλύτερος από τη διαφορά.
Οι Peters et al. (2010) παρατήρησαν ότι οι στρατηγικές που είναι βασισμένες στην πρόσθεση
είναι πιο αποτελεσματικές σε αφαιρέσεις όπου ο αφαιρετέος είναι μεγαλύτερος από τη
διαφορά ενώ οι στρατηγικές που είναι βασισμένες στην αφαίρεση είναι πιο αποτελεσματικές
στις αφαιρέσεις όπου ο αφαιρετέος είναι μικρότερος από τη διαφορά. Αναφορικά με την
αφαίρεση 82  45 η ερευνήτρια παρατήρησε ότι οι περισσότεροι μαθηματικοί εφάρμοσαν
κυρίως τη στρατηγική Ν10, λιγότεροι εφάρμοσαν την ολιστική στρατηγική και ακόμα πιο
λίγοι επέλεξαν τη στρατηγική Α10. Στη μελέτη του Whitacre (2015) οι δάσκαλοι υπολόγισαν
την παραπάνω διαφορά με τη στρατηγική Ν10.
Στην έρευνα των Lemonidis, Tsakiridou, Panou & Griva (2014) φάνηκε ότι στα
γινόμενα διψήφιων αριθμών η βασική στρατηγική ήταν η νοερή εκτέλεση του γραπτού
αλγόριθμου, ελάχιστοι δάσκαλοι χρησιμοποίησαν την ολιστική στρατηγική και ορισμένοι
γνώριζαν τη στρατηγική διάσπασης ενός αριθμού. Στην παρούσα έρευνα στους
πολλαπλασιασμούς διψήφιων αριθμών ελάχιστοι μαθηματικοί στράφηκαν στην εκτέλεση του
γραπτού αλγόριθμου. Αντιθέτως χρησιμοποίησαν ποικίλες στρατηγικές. Η στρατηγική της
διάσπασης ενός αριθμού εμφανίστηκε κυρίως στα γινόμενα 15×24 και 25×16. Στο γινόμενο
19×21 η στρατηγική που επιλέχθηκε περισσότερο είναι η ολιστική και η αμέσως επόμενη
είναι η διάσπαση ενός αριθμού. Στο γινόμενο 99×15 παρατηρήθηκε η χρήση της ολιστικής
στρατηγικής από όλους σχεδόν τους μαθηματικούς. Προκύπτει λοιπόν ότι σε αυτά τα δύο
γινόμενα είναι κυρίαρχη η ολιστική στρατηγική λόγω των αριθμών 99 και 19 που είναι κοντά
στα σημεία αναφοράς 100 και 20 αντιστοίχως. Κάποιες από τις στρατηγικές που
χρησιμοποίησαν οι μαθηματικοί περιλάμβαναν τη χρήση αλγεβρικών ιδιοτήτων όπως η
τετραγωνική επιμεριστική και η εκθετική παραγοντοποίηση. Η ολιστική στρατηγική και ο
κανόνας (   )(   )   2   2 εφαρμόστηκαν από μαθηματικούς και στις έρευνες των
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Dowker (1992) και Dowker et al. (1996). Όπως σημειώνει η Dowker (1992) οι στρατηγικές
που χρησιμοποίησαν οι μαθηματικοί στους εκτιμητικούς υπολογισμούς πολλαπλασιασμών
και διαιρέσεων περιλάμβαναν κατανόηση των αριθμητικών ιδιοτήτων και σχέσεων και όχι τη
χρήση τεχνικών που διδάσκονται στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει και σε αυτή την έρευνα καθώς
ελάχιστοι μαθηματικοί εκτελούσαν τον γραπτό αλγόριθμο στους πολλαπλασιασμούς και στις
διαιρέσεις. Ακόμα, ο νοερός αλγόριθμος εκτελέστηκε από πολύ λίγους μαθηματικούς στις
διαιρέσεις.
Στους πολλαπλασιασμούς υπάρχει ποικιλία στρατηγικών. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο
στις διαιρέσεις. Η στρατηγική που παρατηρείται περισσότερο είναι η άμεση ανάκληση εκτός
από το πηλίκο 275:25 όπου δεν χρησιμοποιείται και η επικρατέστερη στρατηγική είναι η
διάσπαση ενός αριθμού και έπεται η ολιστική στρατηγική. Η στρατηγική διάσπαση ενός
αριθμού είναι η αμέσως προτιμότερη από τη στρατηγική άμεση ανάκληση στη διαίρεση
570:30 και ακολουθεί η ολιστική στρατηγική. Στα πηλίκα 420:14 και 900:45 υπερέχει η
ολιστική στρατηγική έναντι της διάσπασης ενός αριθμού. Στις τρεις από τις τέσσερις
διαιρέσεις παρατηρείται η χρήση του γραπτού και του νοερού αλγορίθμου. Ο γραπτός
αλγόριθμος παρατηρείται να εκτελείται πιο πολύ από τον νοερό αλγόριθμο στα πηλίκα 420:14
και 275:25. Μόνο στο πηλίκο 570:30 εφαρμόστηκε περισσότερο ο νοερός αλγόριθμος από
τον γραπτό αλγόριθμο.

Σύγκριση των επιδόσεων των μαθηματικών ως προς τις ομάδες που διαμορφώθηκαν
Στην παρούσα έρευνα προέκυψε ότι όσοι συμμετέχουν προφορικά σημειώνουν
καλύτερες επιδόσεις σε σχέση αυτούς που η συμμετοχή τους είναι γραπτή. Η έρευνα
απευθύνεται σε ενήλικες και μάλιστα μαθηματικούς που έχουν την ευχέρεια να εκτελούν
σωστά τις πράξεις προφορικά. Δεν υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους άντρες
και στις γυναίκες, ανάμεσα στους υπηρετούντες στον δημόσιο τομέα και στους υπηρετούντες
στον ιδιωτικό τομέα, ανάμεσα στους πτυχιούχους και στους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς
και ανάμεσα στους υπηρετούντες 1-10 έτη, 11-20 έτη και 21 και άνω έτη όσον αφορά την
επίδοση που έχουν.

Σύγκριση της χρήσης του γραπτού και του νοερού αλγόριθμου από τις ομάδες των
εκπαιδευτικών
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Οι γυναίκες εφαρμόζουν τον γραπτό αλγόριθμο περισσότερο από τους άντρες στις
προσθέσεις, στις αφαιρέσεις και στους πολλαπλασιασμούς. Ενώ οι άντρες χρησιμοποιούν πιο
πολύ από τις γυναίκες τον νοερό αλγόριθμο στις αφαιρέσεις και στις διαιρέσεις. Επίσης, ο
γραπτός αλγόριθμος στις προσθέσεις, στις αφαιρέσεις και στις διαιρέσεις εκτελείται
περισσότερο από τους πτυχιούχους μαθηματικούς απ’ ότι από τους μεταπτυχιακούς ή
διδακτορικούς. Οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί στις αφαιρέσεις και στις διαιρέσεις εκτελούν
τον νοερό αλγόριθμο πιο πολύ από τον γραπτό αλγόριθμο. Οι υπηρετούντες στον ιδιωτικό
τομέα προτιμούν περισσότερο τον γραπτό αλγόριθμο στις αφαιρέσεις και στους
πολλαπλασιασμούς από τους μαθηματικούς του δημόσιου τομέα. Αντιθέτως, οι υπηρετούντες
στον δημόσιο τομέα προτιμούν πιο πολύ τον νοερό αλγόριθμο στις διαιρέσεις από τους
υπηρετούντες στον ιδιωτικό τομέα. Οι μαθηματικοί που συμμετέχουν προφορικά
χρησιμοποιούν περισσότερο τον νοερό αλγόριθμο στις αφαιρέσεις και στις διαιρέσεις σε
σχέση με τους μαθηματικούς που συμμετέχουν γραπτά. Οι μαθηματικοί με προφορική
συμμετοχή εκτελούσαν τον γραπτό αλγόριθμο στις διαιρέσεις πιο πολύ από τους
μαθηματικούς με γραπτή συμμετοχή. Μόνο στις προσθέσεις δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις
ανάμεσα στους συμμετέχοντες προφορικά και στους συμμετέχοντες γραπτά στην εκτέλεση
του γραπτού αλγόριθμου. Δηλαδή εκτελέστηκε εξίσου και από τις δύο ομάδες. Οι
μαθηματικοί που συμπληρώσαν το τεστ γραπτά είχαν οπτική επαφή με τους αριθμούς ενώ
όσοι συμμετείχαν προφορικά δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και έτσι στρέφονταν στον νοερό
και στον γραπτό αλγόριθμο. Ο προφορικός τρόπος παρουσίασης καθιστά πιο δύσκολη την
εκτέλεση ενός τυπικού αλγορίθμου καθώς οι αριθμοί πρέπει να ανακληθούν και στη συνέχεια
να ενεργήσουν και ως εκ τούτου προτρέπουν την αναζήτηση μιας εναλλακτικής στρατηγικής
(McIntosh et al., 1997).

Σύγκριση της χρήσης των στρατηγικών από τις ομάδες των εκπαιδευτικών
Όσον αφορά τη χρήση των στρατηγικών οι άντρες προτιμούν τη στρατηγική Ν10
περισσότερο από τις γυναίκες στις προσθέσεις και οι γυναίκες εφαρμόζουν πιο πολύ τη
στρατηγική Α10 σε σχέση με τους άντρες στις αφαιρέσεις. Ακόμα φαίνεται ότι οι γυναίκες
χρησιμοποιούν λιγότερο από τους άντρες τις στρατηγικές τετραγωνική επιμεριστική και
τέταρτο στους πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις αντίστοιχα. Όμως οι γυναίκες επιλέγουν
στις διαιρέσεις τη στρατηγική διάσπαση ενός αριθμού πιο πολύ από τους άντρες. Η
στρατηγική Ν10 εκτελείται περισσότερο από τους υπηρετούντες στον δημόσιο τομέα από
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τους υπηρετούντες στον ιδιωτικό τομέα στις προσθέσεις. Η χρήση των στρατηγικών
τετραγωνική επιμεριστική και εκθετική παραγοντοποίηση στους πολλαπλασιασμούς είναι
υψηλότερη από τους υπηρετούντες στον ιδιωτικό τομέα συγκριτικά με τους υπηρετούντες
στον δημόσιο τομέα ενώ η στρατηγική τέταρτο προτιμάται περισσότερο από τους
μαθηματικούς του δημόσιου τομέα σε σχέση με τους μαθηματικούς του ιδιωτικού τομέα.
Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην
εφαρμογή των στρατηγικών στις αφαιρέσεις. Στους πολλαπλασιασμούς η στρατηγική
εκθετική παραγοντοποίηση εκτελείται πιο πολύ από τους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς
απ’ ότι από τους πτυχιούχους. Στις διαιρέσεις οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται
περισσότερο από τους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς και λιγότερο από τους πτυχιούχους
είναι η διάσπαση ενός αριθμού και τέταρτο. Στις προσθέσεις και στις αφαιρέσεις οι
πτυχιούχοι μαθηματικοί και οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί γνωρίζουν εξίσου τις
στρατηγικές. Διαφοροποιήσεις μεταξύ όσων συμμετέχουν γραπτά και όσων συμμετέχουν
προφορικά στη χρήση των στρατηγικών δεν παρατηρούνται στις προσθέσεις, στις αφαιρέσεις
και στις διαιρέσεις αλλά προκύπτουν μόνο στους πολλαπλασιασμούς. Συγκεκριμένα οι
συμμετέχοντες προφορικά εφαρμόζουν λιγότερο από τους συμμετέχοντες γραπτά τις
στρατηγικές διάσπαση σε αριθμούς μη δεκάδων και τετραγωνική επιμεριστική.
Άλλο ένα εύρημα αυτής της έρευνας είναι ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα
στις τρεις ομάδες εκπαιδευτικών που διαμορφώθηκαν από τα έτη υπηρεσίας στην εφαρμογή
των στρατηγικών και στις τέσσερις πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι οι στρατηγικές στις
προσθέσεις, στις αφαιρέσεις, στους πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις εφαρμόστηκαν το
ίδιο και από τις τρεις ομάδες. Εξίσου εκτελούνται ο γραπτός αλγόριθμος και ο νοερός
αλγόριθμος από αυτές τις τρεις ομάδες εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, στην έρευνα των Tsao &
Pan (2013) οι εν ενεργεία δάσκαλοι είναι ευέλικτοι στη χρήση στρατηγικών η οποία είναι
ανάλογη με τα έτη υπηρεσίας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σε αρκετές έρευνες αναδείχθηκε το συμπέρασμα ότι οι ενήλικες δεν έχουν γνώσεις για
τους νοερούς και τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς και ότι δε διαθέτουν ευελιξία καθώς οι
στρατηγικές που εφαρμόζουν είναι ελάχιστες. Το πρόβλημα της ελλιπούς γνώσης σε αυτούς
τους υπολογισμούς και η χαμηλή ευελιξία στις στρατηγικές ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της
εκπαίδευσης και συνεχίζει να υφίσταται στην ενήλικη ζωή. Αυτό συμβαίνει γιατί οι
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εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία τους δίνουν έμφαση στους αλγόριθμους που εκτελούνται με
μολύβι και χαρτί (Lemonidis, Mouratoglou, & Pnevmatikos, 2014). Κοινό σημείο αναφοράς
πολλών ερευνών ήταν ότι οι δάσκαλοι που έχουν γνώσεις σχετικά με τους νοερούς και τους
κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές να εξελιχθούν σε αυτόν
τον τομέα.
Διάφορες έρευνες έχουν γίνει για να εξετάσουν τις γνώσεις υποψήφιων και εν ενεργεία
δασκάλων σε νοερούς υπολογισμούς. Ο λόγος είναι ότι πιστεύεται αν έχουν τη γνώση πάνω
σε αυτόν τον τομέα θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τους μαθητές τους. Δεν έχει ερευνηθεί
όμως αν οι μαθηματικοί έχουν γνώσεις για τους νοερούς υπολογισμούς και αν μπορούν να
εκτελέσουν πράξεις νοερά και να βοηθήσουν έτσι τους μαθητές που έχουν δυσκολίες. Στην
παρούσα έρευνα φαίνεται ότι οι μαθηματικοί εκτελούν νοερούς υπολογισμούς φυσικών
αριθμών και μάλιστα σωστά χρησιμοποιώντας στρατηγικές. Συνεπώς θα μπορούσαν να
ενισχύσουν τους μαθητές τους.
Στην παρούσα έρευνα πολύ λίγοι είναι οι μαθηματικοί που σε ορισμένους υπολογισμούς
προτείνουν δύο στρατηγικές. Σύμφωνα με τον Whitacre (2015) οι συγκεκριμένοι
συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται ως ημιευέλικτοι. Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να
εξετάσει αν οι μαθηματικοί μπορούν να εφαρμόσουν σε όλους τους υπολογισμούς παραπάνω
από δύο στρατηγικές. Ή αν χρησιμοποιούν τις ίδιες ή διαφορετικές στρατηγικές στους
υπολογισμούς όταν εξεταστούν δύο φορές. Ακόμα, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθούν οι
αντιλήψεις που έχουν οι μαθηματικοί για τους νοερούς υπολογισμούς, αν δηλαδή τους
θεωρούν σημαντικούς και αν θέλουν να διδάξουν στους μαθητές τους να υπολογίζουν νοερά
ώστε να μη στρέφονται στον γραπτό υπολογισμό καθώς ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει πάνω
σε αυτόν τον τομέα. Όπως υποστηρίζει ο Olsen (2015) όσο οι μαθητές αναπτύσσουν
επιδεξιότητα στα νοερά μαθηματικά αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους, η γενική κατανόηση
των αριθμών και των πράξεων και βελτιώνεται η αλγεβρική σκέψη.
Σημαντικός ρόλος των δασκάλων είναι να βοηθάνε τους μαθητές να ξέρουν πότε είναι
κατάλληλο να εκτιμήσουν ή να παράγουν μια ακριβή απάντηση και πότε να υπολογίσουν
νοερά, με χαρτί ή αριθμομηχανή, να δουν την κανονικότητα των μαθηματικών και τις
συνδέσεις μεταξύ των μαθηματικών και του πραγματικού κόσμου (Reys Β., 1994). Οι
μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να εκτελούν υπολογισμούς με διαφορετικούς τρόπους, πρέπει
να χρησιμοποιούν νοερές μεθόδους επιπρόσθετα με το να κάνουν γραπτούς υπολογισμούς.
Καλλιεργώντας αυτήν την ικανότητα οι μαθητές θα βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης τους. Ο
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νοερός υπολογισμός μπορεί να προσφέρει στην επίλυση προβλημάτων και στην εκτίμηση.
Χρησιμοποιώντας οι μαθητές στρατηγικές θα αισθάνονται πιο άνετοι με τη διαδικασία
επίλυσης προβλημάτων και θα μάθουν μαθηματικά με έναν τρόπο που θα έχει νόημα για
αυτούς (Reys B., 1994). Η χρήση της στρατηγικής σκέψης είναι ένας τρόπος για να
διευκολύνεται η ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού (McIntosh et al., 1997) χάρη στην οποία οι
μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι αριθμοί είναι χρήσιμοι και ότι τα μαθηματικά έχουν μια
ορισμένη κανονικότητα (Reys & Yang, 1998). Μια αυξημένη έμφαση σε νοερούς
υπολογισμούς φυσικών αριθμών θα συνεισφέρει πολλά στην ανάπτυξη της αίσθησης του
αριθμού που χρειάζεται για να κατανοήσουν οι μαθητές την αριθμητική και για να
λειτουργήσουν καλύτερα όταν αντιμετωπίζουν αριθμούς στην καθημερινή τους ζωή (Sowder,
1990). Οι νοεροί υπολογισμοί είναι σπουδαίοι αλλά στις περισσότερες χώρες λίγα είναι
γνωστά για αυτούς (Reys R. et al., 1995). Τα αποτελέσματα των ερευνών παρέχουν αρκετές
διαφορετικές προοπτικές στους νοερούς υπολογισμούς και συνεισφέρουν στο να κατανοηθεί
καλύτερα μιας περιοχή των μαθηματικών που είναι παγκόσμια σε όλες τις κουλτούρες.

113

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alajmi, A. H. (2009). Addressing computational estimation in the Kuwaiti curriculum:
teachers’ views. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(4) , pp. 263-283.
Anghileri, J., & Beishuizen, M. (1998). Counting, chunking and the division algorithm.
Mathematics in School, 27(1) , pp. 2-4 .
Baek, J. M. (2005). Children's mathematical understanding and invented strategies for
multidigit multiplication. Teaching Children Mathematics, 12(5) , pp. 242-247.
Ball, D., Thames, M., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it
special? Journal of Teacher Education, 59(5) , pp. 389-409.
Beishuizen, M. (1993). Mental strategies and materials or models for addition and subtraction
up to 100 in Dutch second grades. Journal for Research in Mathematics Education, 24(4) , pp.
294-323.
Beishuizen, M., & Anghileri, J. (1998). Which mental strategies in the early number
curriculum? A comparison of British ideas and Dutch views . British Educational Research
Journal, 24(5) , pp. 519-538.
Beishuizen, M., Van Putten, C., & Van Mulken, F. (1997). Mental arithmetic and strategy use
with indirect number problems up to one hundred. Learning and Instruction, 7(1) , pp. 87-106.
Blote, A., Klein, A., & Beishuizen, M. (2000). Mental computation and conceptual
understanding. Learning and Instruction, 10(3) , pp. 221-247.
Carraher, T. N., Carraher, D. W., & Schliemann, A. (1987). Written and oral mathematics .
Journal for Research in Mathematics Education, 18(2) , pp. 83-97.
Carroll, W. (1996). Mental computation of students in a reform-based mathematics
curriculum. School Science and Mathematics, 96(6) , pp. 305-311.
Craig, A. (2010). Comparing research into mental calculation strategies in mathematics
education and psychology. Research in Mathematics Education, 12:1 , pp. 73-74.
De Castro, C., Castro, E., & Segovia, I. (2002). Influence of number type and analysis errors
in computational estmation tasks. In A. D. Cockburn, & E. Nardi (Ed.), Proceedings of the
114

26th Conference of the International group for the Psycology of Mathematics Education (vol.
2), (pp. 201-208). Norwich, UK.
Dowker, A. (1992). Computational estimation strategies of professional mathematicians.
Journal for Research in Mathematics, 23(1) , pp. 45-55.
Dowker, A., Flood, A., Griffiths, H., Harriss, L., & Hook, L. (1996). Estimation strategies of
four groups. Mathematical Cognition, 2(2) , pp. 113-135.
Garner, R. (1990). When children and adults do not use learning strategies: Toward a theory
of settings . Review of Educational Research, 60(4) , pp. 517-529 .
Hartnett, J. (2007). Categorisation of mental computation strategies to support teaching and to
encourage classroom dialogue. In J. Watson, & K. Beswick (Ed.), Proceedings 30th annual
conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia - Mathematics:
Essential Research, Essential Practice, (pp. 345-352). Hobart, Tasmania.
Heinze, A., Star, J., & Verschaffel, L. (2009). Flexible and adaptive use of strategies and
representations in mathematics education. ZDM Mathematics Education, 41 , pp. 535-540.
Heirdsﬁeld, A., & Cooper, T. (2004). Factors affecting the process of proﬁcient mental
addition and subtraction: case studies of ﬂexible and inﬂexible computers. The Journal of
Mathematical Behavior, 23(4) , pp. 443–463.
Heirdsﬁeld, A., & Cooper, T. (2002). Flexibility and inﬂexibility in accurate mental addition
and subtraction: Two case studies. Journal of Mathematical Behavior 21 , pp. 57–74.
Heirdsfield, A., Cooper, T., Mulligan, J., & Irons, C. (1999). Children's mental multiplication
and division strategies. In O. Zaslavsky (Ed.), Proceedings of the 23rd Psychology of
Mathematics Education Conference, (pp. 89-96). Haifa, Israel.
Hope, J. (1987). A case study of a highly skilled mental calculator . Journal for Research in
Mathematics Education, 18(5) , pp. 331-342.
Hope, J., & Sherrill, J. (1987). Characteristics of unskilled and skilled mental calculators .
Journal for Research in Mathematics Education, 18(2) , pp. 98-111.

115

Klein, A., Beishuizen, M., & Treffers, A. (1998). The empty number line in Dutch second
grades: realistic versus gradual program design. Journal for Research in Mathematics
Education, 29(4) , pp. 443-464.
Kouba, V. (1989). Children's solution strategies for equivalent set multiplication and division
word problems . Journal for Research in Mathematics Education, 20(2) , pp. 147-158.
Lemaire, P., & Siegler, R. (1995). Four Aspects of Strategic Change: Contributions to
Children's Learning of Multiplication. Journal of Experimental Psychology: General, 124(1) ,
pp. 83-97.
Lemonidis, C., & Kaimakami, A. (2013). Prospective elemantary teachers' knowledge in
computational estimation. MENON: Journal Of Educational Research. Issue 2b , pp. 86-98.
Lemonidis, C., Mouratoglou, A., & Pnevmatikos, D. (2014). Elementary teachers' efficiency
in computational estimation problems. MENON: Journal Of Educational Research. 1st
Thematic Issue , pp. 144-158.
Lemonidis, C., Tsakiridou, H., & Meliopoulou, I. (2015). In-service teachers’ number sense
content knowledge and teaching practice in rational numbers . Symposium: SIG 11-Teaching
and Teacher Education, 16th Conference EARLI. Cyprus.
Lemonidis, C., Tsakiridou, H., Panou, F., & Griva, E. (2014). Prospective teachers' efficiency
and flexibility in prep and mental calculation of two-digit multiplications. MENON: Journal
Of Educational Research , pp. 110-125.
Levine, D. (1982). Strategy use and estimation ability of college students. Journal for
Research in Mathematics Education, 13(5) , pp. 350-359.
Macintyre, T., & Forrester, R. (2003). Strategies for mental calculation. In J. Williams (Ed.),
Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 23(2), (pp. 4954).
Maclellan, E. (2001). Mental calculation: its place in the development of numeracy.
Westminster Studies in Education, 24:2 , pp. 145-154.
Markovits, Z., & Sowder, J. (1994). Developing number sense: An intervention study in grade
7 . Journal for Research in Mathematics Education, 25(1) , pp. 4-29.

116

Mcintosh, A., Reys, B., & Reys, R. (1992). A proposed framework for examining basic
number sense . For the Learning of Mathematics, 12(3) , pp. 2-8.
McIntosh, A., Reys, R., & Reys, B. (1997). Mental computation in the middle grades: the
importance of thinking strategies. Mathematics Teaching in the Middle School, 2(5) , pp. 322327.
Mulligan, J. (1992). Children’s solutions to multiplication and division word problems: A
longitudinal study. Mathematics Education Research Journal, 4(1) , pp. 24-41.
Mulligan, J., & Mitchelmore, M. (1997). Young children's intuitive models of multiplication
and division. Journal for Research in Mathematics Education, 28(3) , pp. 309-330.
Olander, H., & Brown, B. I. (1959). A research in mental arithmetic involving subtraction .
The Journal of Educational Research, 53(3) , pp. 97-102.
Olivier, A., Murray, H., & Human, P. (1991). Children’s solution strategies for division
problems. In J. Ferrini-Mundy (Ed.), Proceedings of the sixteenth international conference for
the psychology of mathematics education (Vol. 2) (pp. 152–159). Durham: NH: PME.
Olsen, J. (2015). Five keys for teaching mental math. The Mathematics Teacher, 108(7) , pp.
543-548.
Peters, G., De Smedt, B., Torbeyns, J., Ghesquiere, P., & Verschaffel, L. (2010). Using
addition to solve large subtractions in the number domain up to 20. Acta Psychologica, 133(2)
, pp. 163-169.
Peters, G., De Smedt, B., Torbeyns, J., Ghesquiere, P., & Verschaffel, L. (2014). Using
addition to solve subtraction problems in the number domain up to 20 and 100. MENON:
Journal Of Educational Research 1st Thematic Issue , pp. 8-27.
Plunkett, S. (1979). Decomposition and All That Rot. Mathematics in School, 8(3) , pp. 2-5.
Reys, B. (1985). Mental computation. The Arithmetic Teacher, 32(6) , pp. 43-46.
Reys, B. (1994). Promoting number sense in the middle grades. Teaching Mathematics in the
Middle School, 1 , pp. 114-120.
Reys, B., Reys, R., & Hope, J. (1993). Mental computation: a snapshot of second, fifth and
seventh grade student performance. School Science and Mathematics, 93(6) , pp. 306-315.
117

Reys, B., Reys, R., & Koyama, M. (1996). The development of computation in three Japanese
primary-grade textbooks. Elementary School Journal, 96(4) , σσ. 423-438.
Reys, R. (1984). Mental computation and estimation: Past, present, and future. The
Elemantary School Journal, 84(5) , pp. 546-557.
Reys, R. (1985). Testing mental-computation skills. The Arithmetic Teacher, 33(3) , pp. 1416.
Reys, R., & Bestgen, B. (1981). Teaching and assessing computational estimation skills . The
Elementary School Journal, 82(2) , pp. 116-127.
Reys, R., & Yang, D.-C. (1998). Relationship between computational performance and
number sense among sixth-and eighth-grade students in Taiwan . Journal for Research in
Mathematics Education, 29(2) , pp. 225-237.
Reys, R., Reys, B., & Carlow, C. (1986). Estimation and mental computation . The Arithmetic
Teacher, 34(4) , pp. 16-17.
Reys, R., Reys, B., & Hope, J. (1986). Estimation and mental computation . The Arithmetic
Teacher, 34(2) , pp. 24-25.
Reys, R., Reys, B., Nohda, N., & Emori, H. (1995). Mental computation performance and
strategy use of Japanese students in grades 2, 4, 6, and 8. Journal for Research in Mathematics
Education, 26(4) , pp. 304-326.
Reys, R., Reys, B., Nohda, N., Ishida, J., Yoshikawa, S., & Shimizu, K. (1991).
Computational estimation performance and strategies used by fifth-and eighth-grade Japanese
students. Journal for Research in Mathematics Education, 22(1) , pp. 39-58.
Reys, R., Rybolt, J., Bestgen, B., & Wyatt, J. W. (1982). Processes used by good
computational estimators. Journal for Research in Mathematics Education, 13(3) , pp. 183201.
Rubenstein, R. (2001). Mental Mathematics beyond the Middle School: Why? What? How?
The Mathematics Teacher, 94 (6) , pp. 442-446.
Selter, C. (2001). Addition and subtraction of three-digit numbers. Educational Studies in
Mathematics, 47 , pp. 145–173.
118

Selter, C. (2009). Creativity, ﬂexibility, adaptivity, and strategy use in mathematics. ZDM
Mathematics Education, 41 , pp. 619-625.
Sowder, J. (1992). Estimation and number sense. In D. Grouws, Handbook of research on
mathematics teaching and learning (pp. 371-389). The National Council of Teachers of
Mathematics.
Sowder, J. (1990). Mental computation and number sense. The Arithmetic Teacher, 37(7) , pp.
18-20.
Star, J., & Newton, K. (2009). The nature and development of experts’ strategy ﬂexibility for
solving equations. ZDM Mathematics Education, 41 , pp. 557–567 .
Thompson, I. (1998). Written subtraction algorithms: Time for a change? Education 3-13:
International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 26:3 , pp. 55-58.
Thompson, I. (1999). Mental calculation strategies for addition and subtraction. Part 1.
Mathematics in School, 28(5) , pp. 2-4.
Thompson, I. (2000). Mental calculation strategies for addition and subtraction: Part 2.
Mathematics in School, 29(1) , pp. 24-26.
TThompson, I. (1994). Young children's idiosyncratic written algorithms for addition.
Educational Studies in Mathematics, 26(4) , pp. 323–345.
Thompson, I., & Smith, F. (1999). Mental calculation strategies for the addition and
subtraction of 2-digit numbers (Report for the Nuffield Foundation). Department of Education,
University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne.
Threlfall, J. (2002). Flexible mental calculation. Educational Studies in Mathematics, Vol. 50,
Issue 1 , pp. 29-47.
Threlfall, J. (2000). Mental calculation strategies . Research in Mathematics Education, 2:1 ,
pp. 77-90.
Threlfall, J. (2009). Strategies and ﬂexibility in mental calculation. ZDM Mathematics
Education, 41 , pp. 541–555 .

119

Torbeyns, J., De Smedt, B., Ghesquiere, P., & Verschaffel, L. (2009). Jump or compensate?
Strategy ﬂexibility in the number domain up to 100. ZDM Mathematics Education, 41 , pp.
581–590.
Torbeyns, J., De Smedt, B., Peters, G., Ghesquiere, P., & Verschaffel, L. (2011). Use of
indirect addition in adults' mental subtraction in the number domain up to 1.000 . British
Journal of Psychology, 102 , pp. 585–597 .
Torbeyns, J., Ghesquiere, P., & Verschaffel, L. (2009). Efficiency and flexibility of indirect
addition in the domain of multi-digit subtraction. Learning and Instruction, 19 , pp. 1-12.
Torbeyns, J., Verschaffel, L., & Ghesquiere, P. (2006). The development of children's
adaptive expertise in the number domain 20 to 100. Cognition and Instruction, 24:4 , pp. 439465.
Tsao, Y.-L. (2013). Computational estimation and computational estimation attitudes of preservice elementary teachers. US-China Education Review B, 3(11) , pp. 835-846.
Tsao, Y.-L. (2004). Exploring the connections among number sense, mental computation
performance, and the written computation performance of elementary preservice school
teachers . Journal of College Teaching & Learning, 1(12) , pp. 71-90.
Tsao, Y.-L., & Pan, T.-R. (2011). Study on the computational estimation performance and
computational estimation attitude of elementary school fifth graders in Taiwan. The Journal of
US-China Education Review, 8(3) , pp. 264-275.
Tsao, Y.-L., & Pan, T.-R. (2013). The computational estimation and instructional perspectives
of elementary school teachers. Journal of Instructional Pedagogies, 11 , pp. 1-15.
Van de Walle, J. (2007). Strategies for whole-number computation. In J. Van de Walle,
Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (6th ed.) (pp. 216244). United States of America: Pearson Education.
Van Putten, C., Van den Brom-Snijders, P., & Beishuizen, M. (2005). Progressive
mathematization of long division strategies in Dutch primary schools . Journal for Research in
Mathematics Education, 36(1) , pp. 44-73.
Wandt, E., & Brown, G. (1957). Non-occupational uses of mathematics mental and writtenapproximate and exact. The Arithmetic Teacher, 4(4) , pp. 151-154.
120

Whitacre, I. (2012). Investigating number sense development in a mathematics content course
for prospective elementary teachers. Unpublished doctoral dissertation . University of
California, San Diego and San Diego State University.
Whitacre, I. (2015). Strategy ranges: describing change in prospective elementary teachers'
approaches to mental computation of sums and differences. Journal of Mathematics Teacher
Education, 18(4) , pp. 353-373.
Yang, D.-C. (2007). Investigating the strategies used by pre-service teachers in Taiwan when
responding to number sense questions. School Science and Mathematics, 107(7) , pp. 293-301.
Yang, D.-C., Reys, R., & Reys, B. (2009). Number sense strategies used by pre-service
teachers in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(2) , pp.
383-403.
Δεσλή, Δ., & Ανεστάκης, Π. (2014). Υπολογιστικές εκτιμήσεις και η διαδασκαλία τους:
επιδόσεις, στρατηγικές και στάσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου
Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (Ε.ΝΕ.ΔΙ.Μ). Φλώρινα: ΕΝΕΔΙΜ.
Λεμονίδης, Χ. (2013). Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής. Νοεροί Υπολογισμοί.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.
Λεμονίδης, Χ., & Κερμελή, Α. (2014). Συμπεριφορές εκπαιδευτικών πριν και μετά την
πειραματική διδασκαλία σε νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς. Πρακτικά 5ου
Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ). Φλώρινα:
ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.
Λεμονίδης, Χ., & Μουράτογλου, Α. (2014). Συμπεριφορές των δασκάλων της πράξης σε
προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών
Διδακτικής των Μαθηματικών (Ε.ΝΕ.ΔΙ.Μ). Φλώρινα: ΕΝΕΔΙΜ.
Νόλκα, Ε. (2015). Συμπεριφορές μαθητών Λυκείου στην υπολογιστική εκτίμηση Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία.

121

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εκδοχή Α΄ του μέσου συλλογής των δεδομένων
Μέρος 1ο: Δημογραφικά στοιχεία
Ημερομηνία: ……/……/……
Φύλο:  Άνδρας

 Γυναίκα

Έτη Υπηρεσίας:  1-10

 11-20

Τομέας Υπηρεσίας:  Δημόσιος
Σπουδές:  Πτυχίο

 21-30

 31 και άνω

 Ιδιωτικός

 Μεταπτυχιακό

 Διδακτορικό

Μέρος 2ο: Υπολογίστε νοερά τα παρακάτω και περιγράψτε τον/τους τρόπο/τρόπους που
σκεφτήκατε:
1) 37+52
2) 64+87
3) 96+157
4) 38+99
5) 78  34
6) 178  52
7) 82  45
8) 125  49
9) 15×24
10) 19×21
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11) 25×16
12) 99×15
13) 420:14
14) 570:30
15) 275:25
16) 900:45
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ΟΔΗΓΙΕΣ
Νοερός είναι ο υπολογισμός που παράγει μια ακριβή απάντηση, εκτελείται στο μυαλό χωρίς
τη χρήση χαρτιού και μολυβιού ή αριθμομηχανής αλλά με τη χρήση στρατηγικών. Σκοπός της
παρούσας έρευνας είναι να καταγραφεί ο τρόπος σκέψης σας στις τέσσερις βασικές
αριθμητικές πράξεις. Στο πρώτο μέρος σημειώστε τα δημογραφικά στοιχεία σας. Στο δεύτερο
μέρος γράψτε δίπλα από κάθε πράξη το ακριβές αποτέλεσμα και από δίπλα περιγράψτε τον
τρόπο που σκεφτήκατε. Μπορείτε να γράψετε παραπάνω από έναν τρόπο σκέψης. Στην
περίπτωση που εκτελέσετε κάθετα ή νοερά τις πράξεις να είναι σημειωμένη η κάθετη πράξη ή
να σημειώσετε ότι την εκτελέσατε νοερά αντιστοίχως. Για παράδειγμα: 42+57=99: 40+50=90,
2+7=9 και 90+9=99.
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