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Περίληψη 
Στην παρούσα έρευνα γίνεται αναφορά στην αίσθηση του αριθμού των εκπαιδευτικών  

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδος. Εξετάστηκαν εκπαιδευτικοί στην  γνώση 

περιεχομένου και στη παιδαγωγική γνώση περιεχομένου αναφορικά με τους ρητούς 

αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν στη δυνατότητα που διαθέτουν να επιλύουν 

προβλήματα στηριγμένα στους υπολογισμούς εκτίμησης καθώς και το επίπεδο 

ευελιξίας τους σε προβλήματα με ρητούς αριθμούς.  Η εργασία ξεκινάει με το 

θεωρητικό πλαίσιο, που βασίζεται στους νοερούς υπολογισμούς και σε πολλές έρευνες 

γύρω από αυτούς.  Στη συνέχεια παρατίθεται το ερευνητικό σκέλος όπου 

παρουσιάζεται λεπτομερώς όλη η διαδικασία της έρευνας, τα αποτελέσματα της,  

καθώς και η συζήτηση τους.   

Λέξεις κλειδιά: Νοεροί υπολογισμοί, Γνώση περιεχομένου, Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου, Εκπαιδευτικοί 

 

 

Abstract 
In this study it is referred the sense of the number, according to Greek secondary 

education teachers. They were examined in content knowledge and pedagogical 

knowledge of content in terms of rational numbers. More specifically, they were 

examined to their ability to solve problems based on mental calculations and their level 

of flexibility in problems with rational numbers. The study begins with the theoretical 

framework, based on mental calculations and many researches around them. Below is 

the research section which describes in detail the whole research process, results, and 

discussion. 

Key words: Mental Calculations, Content Knowledge, Pedagogy Content Knowledge, 

Teachers 
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Εισαγωγή 
 

Τα μαθηματικά και ο τρόπος διδασκαλίας τους αποτέλεσαν και αποτελούν θέμα 

συζήτησης των σύγχρονων επιστημόνων. Σύμφωνα με το παραδοσιακό μοντέλο 

διδασκαλίας δεν αφήνονται περιθώρια διαπραγματεύσεων, μέσω των οποίων θα δοθεί 

η ευκαιρία για να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανακάλυψη σχέσεων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να στερούνται οι μαθητές της δυνατότητας να δημιουργήσουν, να 

επιδιώξουν, να απορρίψουν ή και να επαληθεύσουν υποθέσεις. Η σύγχρονη 

μαθηματική κοινότητα σχετικά με την διδασκαλία των Μαθηματικών θεωρεί  ότι τα 

Μαθηματικά δεν αποτελούν μόνο ένα σύστημα γνώσεων, αλλά και μια διαδικασία 

οργάνωσης και τεκμηρίωσης αυτών των γνώσεων. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 είχε τεθεί ως στόχος οι μαθητές να μπορούν 

να εκπαιδεύονται σε τρεις τρόπους υπολογισμού: με χαρτί και μολύβι, με τον 

υπολογιστή τσέπης και νοερά. Οι νοεροί υπολογισμοί αποτέλεσαν το επίκεντρο της 

εκπαίδευσης των μαθηματικών σε πολλά μέρη του κόσμου. Πρόσφατα προγράμματα 

σπουδών των Ηνωμένων πολιτειών Αμερικής, (Principles and Standards for School 

Mathematics, 2000), του Ηνωμένου Βασίλειου (Framework for literacy and 

mathematics, 2007), της Ολλανδίας (the Dutch Specimen of a National Program for 

Primary Mathematics, (Treffers & DeMoor, 1990)) και της Αυστραλίας (Australian 

Education Counsil, 1991), έχουν υποδείξει ότι η μαθηματική εκπαίδευση πρέπει να 

δώσει έμφαση στις καθημερινές καταστάσεις, στις οποίες οι νοεροί υπολογισμοί, ως 

ευκολότεροι – γρηγορότεροι,  μπορούν να συμβάλλουν στη συνολική αίσθηση των 

αριθμών (Van de Walle, 2005:238-261). Για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν 

τις διάφορες στρατηγικές των νοερών υπολογισμών και να τις χρησιμοποιούν είναι 

αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν και να κατέχουν επιστημονικά το 

αντικείμενο των νοερών υπολογισμών, ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορούν να 

ενισχύσουν τις απαντήσεις των μαθητών τους. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες, ώστε να αναδεικνύεται 

το μαθηματικό υπόβαθρο  των εκπαιδευτικών γύρω από τους νοερούς 

υπολογισμούς.  Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο να υλοποιηθούν έρευνες, προς αυτήν την 

κατεύθυνση, ώστε να αποτυπωθεί η οπτική των εκπαιδευτικών.  

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η γνώση περιεχομένου 

και η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου που αφορούν προβλήματα με ρητούς 

αριθμούς, από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, 
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επιχειρήθηκε να αξιολογηθεί σε πρώτη φάση, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να 

επιλύουν προβλήματα στηριγμένα στους υπολογισμούς εκτίμησης, καθώς και το 

επίπεδο ευελιξίας τους σε προβλήματα ρητών αριθμών. Σε δεύτερη φάση εξετάστηκε 

η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να εξηγούν τις παρανοήσεις των μαθητών, 

αναφορικά με τους ρητούς αριθμούς.  
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1. Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

Νοεροί υπολογισμοί Vs Γραπτοί υπολογισμοί 

Οι μαθηματικοί υπολογισμοί περιλαμβάνουν, τόσο τους γραπτούς, όσο και τους 

νοερούς υπολογισμούς. Και οι δύο μορφές έχουν τη θέση τους στο πρόγραμμα 

σπουδών των μαθηματικών και των δεξιοτήτων, που συνδέονται με την νοερή και 

γραπτή αριθμητική. Οι νοεροί υπολογισμοί αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της 

μαθηματικής κοινότητας, που στην χώρα μας εντοπίζεται μόνο στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού και μάλιστα στην πρώτη και τρίτη δημοτικού. Οι τάξεις του γυμνασίου είναι 

αναμφισβήτητα μία κρίσιμη στιγμή για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών της 

αριθμητικής (Watson & Callingham, 2001). Για τους νεοεισελθέντες μαθητές του 

γυμνασίου υπάρχει μία έκρηξη μαθηματικών ιδεών, που ανακαλύπτουν, και οι 

καθηγητές θα πρέπει να αναλάβουν τη πρόκληση να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους, 

ώστε να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους και να τις επεκτείνουν (Caney, 2004).  

Γενικά, οι μαθηματικοί υπολογισμοί μπορούν να υλοποιηθούν με έναν από τους 

τρεις ακόλουθους τρόπους: α) με χαρτί και μολύβι, β) με το μυαλό ή νοερά και γ) με 

την αριθμομηχανή (Λεμονίδης, 2013). Με τον όρο «Νοερός Υπολογισμός», νοείται η 

διαδικασία του υπολογισμού με ακρίβεια ενός αριθμητικού αποτελέσματος, χωρίς τη 

βοήθεια κάποιου εξωτερικού μέσου υπολογισμού ή γραφής (Wandt και Brawn, 1957). 

Οι νοεροί υπολογισμοί επιτρέπουν στα άτομα να ελέγξουν τους γραπτούς 

υπολογισμούς και στη συνέχεια να αναπτύξουν περαιτέρω τις στρατηγικές τους για 

τους νοερούς υπολογισμούς. Επίσης, ο Reys (1984) προτείνει ότι παράγουν μία ακριβή 

απάντηση, ώστε η διαδικασία να εκτελείται νοερά, χωρίς να χρησιμοποιείται 

εξωτερική συσκευή όπως είναι το μολύβι και το χαρτί.  

Ο παράγοντας που επηρεάζει την κατανόηση των αριθμών, των αριθμητικών 

σχέσεων, καθώς και τις δυσκολίες στις αριθμητικές πράξεις είναι η αίσθηση του 

αριθμού (Λεμονίδης, 2013). Η αίσθηση του αριθμού αναφέρεται στη γενική 

κατανόηση ενός ατόμου για το σύνολο των αριθμών, καθώς και των πράξεων που 

εμπλέκονται, ώστε να αναπτυχθούν χρήσιμες και αποτελεσματικές στρατηγικές για τη 

διαχείριση των αριθμητικών καταστάσεων. Γενικότερα, όταν ένα άτομο είναι σε θέση 

να μπορεί να κατανοήσει την έννοια ενός αριθμού, τότε θα μπορεί να κάνει χρήση 

αυτού σε αριθμητικές πράξεις και επιπλέον να αναπτύξει ευέλικτες στρατηγικές 

επίλυσης (Tsao, 2004). Η εκτίμηση αποτελεί μία συνιστώσα της αίσθησης του αριθμού.  
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Σύμφωνα με τον Sowder (1988) «εκτίμηση είναι η διαδικασία μετατροπής 

αριθμών από ακριβείς σε προσεγγιστικούς και ο νοερός υπολογισμός με αυτούς τους 

αριθμούς, για να ληφθεί μια απάντηση η οποία είναι αρκετά κοντά στο αποτέλεσμα του 

ακριβούς υπολογισμού».  

Η εκτίμηση είναι κάτι περισσότερο από τον νοερό υπολογισμό και τον 

περιλαμβάνει. Επομένως, νοερός υπολογισμός είναι η διαδικασία διεξαγωγής 

αριθμητικών πράξεων, για να επιτευχθεί είτε μια ακριβής απάντηση (στην περίπτωση 

αυτή απαιτείται νοερός υπολογισμός) είτε μια κατά προσέγγιση απάντηση (στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται υπολογιστική εκτίμηση) (Maclellan, 2001).  

Οι Thompson & Smith (1999) υποστηρίζει ότι οι στρατηγικές των νοερών 

υπολογισμών αφορούν στην εφαρμογή γνωστών ή γρήγορα υπολογισμένων 

αριθμητικών δεδομένων σε συνδυασμό με ειδικές ιδιότητες του αριθμητικού 

συστήματος προκειμένου να βρεθεί η λύση ενός υπολογισμού του οποίου η απάντηση 

δεν είναι γνωστή. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι αυτό ενός παιδιού που υπολογίζει 

ότι 5+6 κάνει 11 επειδή «ξέρω ότι 5+5 κάνει 10 και 6 είναι ένα παραπάνω από το 5». 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία απαντώνται διάφορες στρατηγικές υπολογιστικής 

εκτίμησης. Μία από αυτές είναι η στρατηγική  εμπρόσθιου άκρου. Αποτελεί μία 

εύκολη στρατηγική, όπου για παράδειγμα στον πολλαπλασιασμό χρησιμοποιείται το 

πρώτο ψηφίο του κάθε παράγοντα, ενώ αντίστοιχα στη διαίρεση πρέπει να 

προσδιοριστεί ποιας τάξης μεγέθους είναι το πρώτο ψηφίο του πηλίκου (Thompson & 

Smith, 1999).  

Μία δεύτερη στρατηγική εκτίμησης νοερών υπολογισμών είναι και αυτή της 

στρογγυλοποίησης, η οποία αποτελεί και την πιο συνηθισμένη στρατηγική (Thompson 

& Smith, 1999). Γίνεται με διάφορους τρόπους και εμπεριέχει πολλές εσωτερικές 

διεργασίες. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόσθεση με δύο προσθετέους και στην αφαίρεση 

στρογγυλοποιείται μόνο ο ένας από τους δύο αριθμούς, ενώ στη διαδικασία της 

αφαίρεσης στρογγυλοποιείται ο αφαιρετέος. Όσον αφορά στον πολλαπλασιασμό, τις 

περισσότερες φορές στρογγυλοποιείται μόνο ο ένας παράγοντας, ενώ στην περίπτωση 

που η διαφορά μεταξύ των δύο παραγόντων είναι μεγάλη στρογγυλοποιείται ο 

μεγαλύτερος (Thompson & Smith, 1999). 

Τέλος, στην ίδια εργασία αναφέρονται άλλες δύο στρατηγικές, αυτή των 

συμβατών αριθμών και η στρατηγική του μέσου όρου. Κατά τη στρατηγική των 

συμβατών αριθμών, μπορεί να γίνει αλλαγή των αριθμών με πλησιέστερους, με 
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αποτέλεσμα τη διευκόλυνση στη νοερή εκτέλεση της μαθηματικής πράξης. Η δεύτερη 

στρατηγική πραγματοποιείται όταν δεν μπορεί να βρεθεί ο κατά προσέγγιση μέσος 

όρος των αριθμών που χρησιμοποιούνται στην αριθμητική εκτίμηση.   

Για πολλά χρόνια, ωστόσο γινόταν ταύτιση της έννοιας των νοερών υπολογισμών 

με την νοερή αριθμητική. Οι νοεροί υπολογισμοί αναφέρονται στην κατανόηση των 

ατόμων για την αίσθηση του αριθμού και προωθούν τη μεταγνώση. Η νοερή 

αριθμητική βασίζεται στην άμεση και ακριβή ανάκληση των αριθμών και ενισχύεται 

από την ικανότητα της μνήμης ενός ατόμου (Rogers, 2009). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 

οι μαθητές να βρίσκουν τις απαντήσεις που χρειάζονται σε  μία αριθμητική πράξη, 

κάνοντας χρήση της ισχυρής τους μνήμης, γεγονός που δεν προϋποθέτει απαραίτητα 

την κατανόηση των αριθμών.  

Οι Heirdfield και Lamb (2007) περιγράφουν την ευελιξία στους νοερούς 

υπολογισμούς ως την απασχόληση από μία ποικιλία αποτελεσματικών νοερών 

στρατηγικών, λαμβάνοντας υπόψιν τους συνδυασμούς αριθμών. Το να είναι κάποιος 

ευέλικτος σημαίνει το να γνωρίζει ένα πλήθος τρόπων για την επίλυση προβλημάτων 

καθώς και να είναι ικανός να εφαρμόσει αυτές τις μεθόδους σε ένα ευρύ φάσμα 

προβλημάτων. Η έννοια της μαθηματικής ευελιξίας (flexibility) έχει διερευνηθεί 

ευρέως σε πολλές έρευνες στις οποίες η ορολογία και οι ερευνητικές μέθοδοι 

ποικίλουν. Οι διαφορετικοί όροι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες είναι η 

προσαρμοστικότητα (adaptivity) (Siegler & Lemaire, 1997), η ευελιξία στη χρήση 

στρατηγικών (strategic flexibility), η ευχέρεια (fluency). 

Ο όρος ευελιξία στην εκτίμηση περιλαμβάνει την επιλογή της πιο κατάλληλης 

στρατηγικής για τον υπολογισμό μιας εκτίμησης σε ένα δοσμένο πρόβλημα (Star, 

Rittle-Johnson, Lynch & Perova, 2009). Η επιλογή της πιο κατάλληλης στρατηγικής 

σε προβλήματα εκτίμησης είναι μία πολύπλοκη διαδικασία λόγω παρουσίας 

πολλαπλών κατά καιρούς ανταγωνιστικών στόχων. Από τη μία μπορεί να είναι 

επιθυμητό να παραχθεί μία εκτίμηση η οποία είναι πολύ κοντά στην ακριβή απάντηση 

και ένας άλλος στόχος είναι η ευκολία, δηλαδή μπορεί να επιλεχθεί η εκτίμηση μέσω 

της πιο εύκολης υπολογιστικά στρατηγικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την 

έρευνα των Star et al. (2009), η ευκολία και η ακρίβεια των ίδιων των στρατηγικών 

μαζί με την ευχέρεια των μαθητών να χειρίζονται τις στρατηγικές είναι σημαντικοί 

παράγοντες για την ανάπτυξη της ευελιξίας της χρήσης των στρατηγικών. 
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Κατ’ Εκτίμηση Υπολογισμοί 

Με τον όρο εκτίμηση ο Sowder (1988), ορίζει: «τη διαδικασία μετατροπής των 

αριθμών από ανακριβείς σε προσεγγιστικούς, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να προσεγγίζει 

το ακριβές, δίχως συνάμα να είναι.» Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη εκτιμήσεων 

όπως αναφέρει ο Λεμονίδης (2013, σελ. 340).  

i. Υπολογιστική εκτίμηση (Computational estimation). Η υπολογιστική 

εκτίμηση ενός προβλήματος, απαιτεί από τον λύτη να προσεγγίσει το 

αριθμητικό αποτέλεσμά του, κάνοντας χρήση κάποιου νοερού 

υπολογισμού. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να είναι 

μία απάντηση αποδεκτή θα πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο διάστημα, το 

οποίο προσδιορίζεται από το πρόβλημα (Λεμονίδης, 2013). Η 

υπολογιστική εκτίμηση είναι ένα συστατικό της αίσθησης του αριθμού 

(Sowder, 1992). Επομένως, για να είναι ένας λύτης καλός εκτιμητής, 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει επέλθει η κατανόηση των πράξεων 

και των αριθμών. 

ii. Εκτίμηση μέτρων (estimating measures). Η εκτίμηση μέτρων 

αναφέρεται στην μέτρηση αντικειμένων, χωρίς τη χρήση εργαλείων 

μέτρησης.  

iii. Μέτρηση πλήθους (number line estimation). Η μέτρηση πλήθους 

αναφέρεται στον αριθμό των στοιχείων που βρίσκονται σε ένα σύνολο.  

iv. Εκτίμηση της αριθμογραμμής (number line estimation). Η εκτίμηση της 

αριθμογραμμής, αναφέρεται στην ερμηνεία ενός σημείου του χώρου 

πάνω στην αριθμογραμμή ή στην ερμηνεία ενός αριθμού του χώρου 

πάνω στην αριθμογραμμή. 

Οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί εντάσσονται σε μία ευρύτερη κατηγορία των 

νοερών υπολογισμών. Οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με 

την καθημερινή ζωή μας. Αποτελούν μια αρκετά διαδεδομένη διδασκαλία, η οποία 

συγκροτεί έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, που βοηθά τα άτομα να αξιολογήσουν το 

μαθηματικό τους έργο και να προβούν σε κρίσεις. Πολλές φορές καταφεύγουμε σε 

αυτή τη διαδικασία , όταν θέλουμε να κάνουμε γρήγορους υπολογισμούς ή να κρίνουμε 

αριθμητικά μεγέθη (Λεμονίδης, 2013). Γενικότερα, είναι η πιο γνωστή και πιο 

διαδεδομένη διαδικασία ποσοτικοποίησης.  
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Η εκτίμηση είναι απαραίτητη για την επίλυση προβλημάτων, ειδικά όταν 

θέλουμε να κρίνουμε αν το αποτέλεσμα που βρήκαμε είναι λογικό ή όχι 

(Buchanan 1978; Dowker 2003 ; Reys & Reys 1989; Alajmi & Reys 2007 ). Οι Bana 

& Dolma (2004) αναφέρουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην κρίση των αποτελεσμάτων, 

ειδικά στους μαθητές οι οποίοι πολλές φορές δέχονται το αποτέλεσμα μίας 

αριθμομηχανής χωρίς να αμφισβητήσουν την ακρίβειά του. Η κοινότητα της 

μαθηματικής εκπαίδευσης δείχνει να  μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη διαδικασία και 

αυτό φαίνεται από την αναφορά της σε πολλά σύγχρονα προγράμματα σπουδών ανά 

τον κόσμο, όπως για παράδειγμα της Αγγλίας, των Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής, 

της Ιαπωνίας κ.λπ.   

Η υπολογιστική εκτίμηση έκανε την εμφάνισή της και στην Ελλάδα το 2003, στα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003 και 2011) και το 2006 έκανε 

την πρακτική της εμφάνιση μέσω των εγχειριδίων στην σχολική αίθουσα (Λεμονίδης, 

2013). Η υπολογιστική εκτίμηση πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα 

σπουδών των μαθηματικών, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να αντιληφθούν τη δύναμή 

της και τη χρήση της στην καθημερινή επικοινωνία, καθώς και στον μαθηματικό τρόπο 

σκέψης. (Alajmi, 2009) 

Χρησιμότητα των νοερών υπολογισμών – Κίνδυνος γραπτών υπολογισμών 

Οι νοεροί υπολογισμοί είναι καλό να αναπτυχθούν πριν από την διδασκαλία ενός 

αλγορίθμου, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τις νοερές στρατηγικές και να μην 

κάνουν χρήση των εργαλειακών στρατηγικών, δίχως να έχουν κατακτήσει την αίσθηση 

του αριθμού (Rogers, 2009). Σε αυτό το σημείο ελλοχεύει ο κίνδυνος οι μαθητές να 

ακολουθήσουν μία στείρα ακολουθία βημάτων ενός μαθηματικού αλγορίθμου, των 

οποίων η κατανόηση πολλές φορές δεν έχει προηγηθεί (Rogers, 2009).  

Οι Bebout (1990) σε Mardjetko και McPherson (2007) αναφέρουν ότι τα παιδιά 

αναπτύσσουν αποτελεσματικές νοερές στρατηγικές.  Οι εκπαιδευτικοί συνήθως δεν 

εκτιμούν τη χρήση αυτών των στρατηγικών για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βάση του 

προγράμματος σπουδών πρέπει να προωθήσουν τους μαθηματικούς αλγορίθμους και 

δεύτερον, γιατί δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τους υπολογισμούς εκτίμησης 

(Bebout, 1990). Επομένως τα παιδιά σταματούν να αναπτύσσουν διαισθητικές 

στρατηγικές και ακολουθούν τυφλά τα βήματα του μαθηματικού αλγορίθμου. Ο 

Heirdsfield (2004), αναφέρει ότι οι κάθετοι αλγόριθμοι υπαγορεύουν μία άκαμπτη 

διαδικασία και δεν προσφέρονται για την ενθάρρυνση των μαθητών να χειριστούν 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#20
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
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ευέλικτα τους αριθμούς. Η εισαγωγή των γραπτών αλγορίθμων μπορούν να 

προκαλέσουν ολέθριες συνέπειες για την μάθηση των παιδιών (Rogers, 2009). Όταν οι 

μαθητές μάθουν τους κάθετους αλγόριθμους, τότε παύει η διαισθητική ικανότητά τους 

και επικεντρώνονται σε αυτούς. Ο McIntosh (2005), αναφέρει ότι η καθυστέρηση των 

γραπτών αλγορίθμων είναι επωφελής για τους μαθητές. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να 

προωθεί μαζί με τους κάθετους αλγόριθμους και τις νοερές στρατηγικές, ως έναν 

τρόπος επαλήθευσης, ώστε να καθιστά τους μαθητές ευέλικτους και να προωθεί την 

επιπρόσθετη κατανόηση της αίσθησης του αριθμού. 

 

Εννοιολογική και Εργαλειακή κατανόηση των νοερών υπολογισμών 

Στην παρούσα έρευνα, εντοπίζονται οι όροι Εννοιολογικές και Εργαλειακές - 

Διαδικαστικές στρατηγικές. Ο Skemp (στο, Λεμονίδης, 2013) αναφέρθηκε σε δύο 

τύπους μαθηματικής κατανόησης, της εργαλειακής  ("instrumental") και της 

εννοιολογικής ("relational").  

Επομένως, εννοιολογικές λέγονται οι στρατηγικές, οι οποίες φανερώνουν την 

εννοιολογική κατανόηση του τρόπου που λειτουργούν οι αριθμοί μέσα στις πράξεις και 

δείχνουν επίσης ότι υφίσταται η αίσθηση του αριθμού (Λεμονίδης, 2013). Κάνοντας 

χρήση των εννοιολογικών στρατηγικών, οι μαθητές είναι σε θέση να αυτοαναπτυχθούν 

αναζητώντας νέες στρατηγικές (Skemp, 1976).  

 Οι εργαλειακές στρατηγικές στηρίζονται σε απομνημονευμένους κανόνες – 

μεθοδολογίες, οι οποίοι προέρχονται συνήθως από τη διδακτική δραστηριότητα, και 

δεν συνεπάγονται άμεσα με τη βαθιά εννοιολογική τους κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα 

οι μαθητές ακολουθούν μία μηχανική διαδικασία, της οποίας πολλές φορές δεν 

γνωρίζουν το γιατί και το πως δουλεύει (Λεμονίδης, 2013).   

Στρατηγικές κατ’ εκτίμησης υπολογισμών    

Οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί μπορούν να χαρακτηριστούν σε αποτελεσματικοί και 

αναποτελεσματικοί. Με τον όρο αποτελεσματική εκτίμηση θεωρούμε τον υπολογισμό 

που συνοδεύεται από τις τρεις βασικές διαδικασίες της εκτίμησης: την ανασύνθεση 

(reformulation), την αντιστάθμιση (compensation), και την μετάφραση (translation) 

(Reys et al. 1982, 1991a).  

 Στην ανασύνθεση γίνεται τροποποίηση των αρχικών όρων του προβλήματος με 

νέους όρους, οι οποίοι είναι πιο βολικοί για τον υπολογισμό και καθιστά με αυτόν 
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τον τρόπο το πρόβλημα σε μία πιο διαχειρίσιμη μορφή. Σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνονται τέσσερις στρατηγικές: η στρογγυλοποίηση, η οποία είναι η πιο 

διαδεδομένη, το κουτσούρεμα, τον μέσο όρο και την αλλαγή της μορφής ενός 

αριθμού.  

 Στην μετάφραση γίνεται αλλαγή της  μαθηματικής δομής του προβλήματος σε 

μία μορφή πιο διαχειρίσιμη, από όπου θα προκύψουν βολικοί υπολογισμοί. Αυτή 

η μεταγνωστική διαδικασία βοηθά τους λύτες να ξανά κρίνουν την απάντηση που 

έδωσαν. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι στρατηγικές συμβατών 

αριθμών, ειδικών αριθμών και αλλαγή μορφής αριθμού. 

 Στην αντιστάθμιση μπορεί κανείς να επανεξετάσει  και να διορθώσει το 

αποτέλεσμα μίας αρχικής εκτίμησης, το οποίο επήλθε από την μετάφραση ή την 

ανασύνθεση του προβλήματος. Οι αλλαγές αυτές εξαρτώνται  από τον διαθέσιμο 

χρόνο του ερωτώμενου, την δυνατότητα διαχείρισης των αριθμητικών 

δεδομένων και το πλαίσιο του προβλήματος. Διακρίνεται σε δύο είδη την 

Προγενέστερη και την μεταγενέστερη αντιστάθμιση. 

Αναποτελεσματικές χαρακτηρίζονται οι εκτιμήσεις, οι οποίες είτε ακολουθούν 

κάθετους αλγορίθμους, είτε γίνεται αναφορά σε λανθασμένες μαθηματικές έννοιες, 

είτε οδηγούν σε παράλογη εκτίμηση εκτός του διαστήματος που προστάζει ο 

μαθηματικός υπολογισμός.  

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

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, συστηματική έρευνα πραγματοποιείται γύρω από 

τον έλεγχο των γνώσεων των εκπαιδευτικών (Hill, 2007). Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο 

Shulman διεξήγαγε εμπεριστατωμένες εξετάσεις για να πιστοποιήσει την διδακτική 

δεξιότητα των διαφόρων εκπαιδευτικών (Shulman, 1986). Στόχος των εξετάσεων 

αυτών ήταν ο έλεγχος των γνώσεων στα καθαυτά γνωστικά αντικείμενα, ενώ η 

παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού περιοριζόταν σε ελάχιστες ερωτήσεις. Η 

κατάσταση αυτή άλλαξε κατά τη δεκαετία του 1980 όταν η παιδαγωγική γνώση πέρασε 

στο προσκήνιο των ερευνών.  

Ο ίδιος ο Shulman επιχείρησε να εστιάσει τις διεξαγόμενες έρευνες ισόποσα, 

τόσο μελετώντας το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο, όσο παράλληλα και το επίπεδο της 

διδασκαλίας, καθώς υποστήριζε ότι η αμιγής γνώση του γνωστικού αντικειμένου 
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ενδεχομένως να είναι το ίδιο άχρηστη με τις διδακτικές δεξιότητες χωρίς γνώση του 

γνωστικού αντικειμένου (Shulman, 1986).  

Ο Shulman πρωτοπόρησε στις έρευνες για τη γνώση των εκπαιδευτικών, 

διαιρώντας τη γνώση του γνωστικού αντικειμένου σε τρεις διαστάσεις: τη γνώση του 

γνωστικού αντικειμένου (subject matter content knowledge), την παιδαγωγική γνώση 

του αντικειμένου (pedagogical content knowledge) και τη γνώση του προγράμματος 

σπουδών (curricular knowledge) (Shulman, 1986), οι ορισμοί των οποίων 

παρατίθενται παρακάτω: 

Με τον όρο γνώση του (γνωστικού) περιεχομένου ορίζεται η ποσότητα της 

γνώσης που κατέχει ένα άτομο, καθώς και η κατανόηση της δομής  του γνωστικού του 

αντικειμένου.  

Με τον όρο  παιδαγωγική γνώση του (γνωστικού) αντικειμένου ορίζεται η 

γνώση που απαιτείται για τη διδακτική λειτουργία, δηλαδή ο τρόπος αναπαράστασης 

της γνώσης, έτσι ώστε να αφομοιωθεί και να κατανοηθεί,  και την κατανόηση των 

δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 Τέλος, με τον όρο γνώση του προγράμματος σπουδών αναφερόμαστε στη 

γνώση των προγραμμάτων σπουδών που συντάσσονται από το εκάστοτε υπουργείο 

παιδείας και στη γνώση των διαθέσιμων διδακτικών υλικών.  

Νοεροί Υπολογισμοί και εκπαιδευτικοί (Επαγγελματική Ανάπτυξη) 

Προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικά οι δεξιότητες των νοερών υπολογισμών 

από τα παιδιά, η σχολική κοινότητα πρέπει να δώσει μία συστηματική προσέγγιση για 

τη διδασκαλία και τη μάθησή τους. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να περιλαμβάνει παροχή γνώσεων στους εκπαιδευτικούς για να προσδιορίσουν 

κοινά λάθη των νοερών υπολογισμών, καθώς και τον τρόπο διόρθωσής τους. Αυτό θα 

ανακουφίσει τους εκπαιδευτικούς από την τάση που έχουν να αισθάνονται μερικές 

φορές ανεπαρκής από τις απαντήσεις των μαθητών που δίνουν και εμπλέκονται οι 

νοεροί υπολογισμοί (Rogers, 2009). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αξιολογούν τους νοερούς υπολογισμούς των μαθητών και να μπορούν να κρίνουν αν η 

συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλα προβλήματα που 

ενδέχεται να συναντήσουν. Τέλος, θα πρέπει δύνανται να βοηθήσουν τους μαθητές 

τους να εξελιχθούν.  
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Με τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιλαμβάνουμε το 

σύνολο των τυπικών και άτυπων μαθησιακών εμπειριών που αποκτά κατά την περίοδο 

της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας μέχρι την αφυπηρέτηση του, τόσο από 

συστηματικές δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και από 

δραστηριότητες της μη-κατευθυντικής εμπειρικής μάθησης στο χώρο εργασίας 

(Παπαναούμ, 2003). 

Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τους Bley & Thornton (1995), πρέπει κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας των Μαθηματικών να αποβλέπει στο: 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η εκτίμηση είναι ένας προσεγγιστικός 

υπολογισμός και όχι ακριβής.  

 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι νοεροί υπολογισμοί χρησιμοποιούνται 

συχνά στην καθημερινότητά τους. 

 Να μπορούν να κρίνουν πότε η εκτίμηση είναι ικανοποιητική. 

 Να χρησιμοποιούν εναλλακτικές στρατηγικές νοερών υπολογισμών σε ένα 

αποτέλεσμα. 

 Να κάνουν χρήση της εκτίμησης σε προβληματικές καταστάσεις και στην 

επίλυση προβλημάτων.  

 Να κάνουν χρήση της εκτίμησης για την αξιολόγηση της ορθότητας ή της 

λογικότητας των αποτελεσμάτων των αριθμητικών πράξεων ή των λύσεων των 

προβλημάτων. 

Για  να δοθεί η απαραίτητη σημασία στους νοερούς υπολογισμούς κατά την διάρκεια 

της διδασκαλίας, θα πρέπει: 

- Οι εκπαιδευτικοί να δουν τους νοερούς υπολογισμούς ως ένα αξιόλογο και 

αναπόσπαστο κομμάτι της μαθηματικής επιστήμης. 

- Οι νοεροί υπολογισμοί να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών των 

μαθηματικών.  

Οι Sowder & Wheeler (1989) ανέφεραν ότι λίγοι μαθητές θα δεχόντουσαν 

πολλαπλές αριθμητικές τιμές ως έγκυρα αποτελέσματα για την επίλυση ενός 

αριθμητικού προβλήματος και εξηγεί ότι αυτή η έλλειψη της απαιτούμενης προσοχής 

εστιάζεται από την απουσία της εκτίμησης από το πρόγραμμα σπουδών. Ο Trafton 

(1986) ανέφερε ότι για να χτίσουμε ένα υψηλό επίπεδο υπολογιστικών εκτιμήσεων 

στους μαθητές μας, θα πρέπει η εκτίμηση να αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα 

σπουδών.  
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Προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικά οι δεξιότητες των νοερών 

υπολογισμών από τους μαθητές, τα σχολεία πρέπει να δώσουν μία συστηματική 

προσέγγιση για τη διδασκαλία και τη μάθησή τους. Η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει παροχή γνώσεων στους εκπαιδευτικούς, 

ώστε  να προσδιορίσουν κοινά λάθη των νοερών υπολογισμών, καθώς και τρόπους 

διόρθωσης αυτών. Αυτό θα ανακουφίσει τους εκπαιδευτικούς από την τάση που έχουν 

να αισθάνονται μερικές φορές ανεπαρκείς από τις απαντήσεις των μαθητών που δίνουν, 

και εμπλέκονται οι νοεροί υπολογισμοί. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αξιολογούν τους νοερούς υπολογισμούς των μαθητών και να μπορούν να κρίνουν 

αν η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδέχεται να εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλα 

προβλήματα που πιθανότατα θα συναντήσουν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 

εξέλιξη των μαθητές τους. Τέλος, θα πρέπει να προτρέπουν τους μαθητές τους να 

δράττονται της ευκαιρίας να αυξήσουν τις δεξιότητές τους στους νοερούς 

υπολογισμούς και να μην δίνουν έμφαση μόνο στην ακρίβεια των υπολογισμών τους.  

Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωρίζουν τις 

πτυχές της αίσθησης του αριθμού, εκτός από τη γνώση των στρατηγικών επίλυσης και 

την ανάπτυξη αυτών στην τάξη.  Η γνώση των εκπαιδευτικών είναι το κλειδί στην  

ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού (Alsawaie, 2011 ).  Η επαρκής διδασκαλία 

παράγει μία πιο ουσιαστική μάθηση από ότι η παραδοσιακή διδασκαλία στην οποία 

προωθείται ο αλγόριθμος και η εφαρμογή  των μαθηματικών κανόνων.  

Άλλες έρευνες σε εκπαιδευτικούς  

Ανασύροντας στοιχεία από την παγκόσμια βιβλιογραφία, παρατηρήθηκε ότι οι 

μαθητές εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, 

όταν καλούνται να κάνουν χρήση νοερών υπολογισμών (Caney, 2004). Αυτό οφείλεται 

αρχικά στην έλλειψη της κατανόησης του συνόλου των αριθμών, το οποίο εμπεριέχεται 

στην αίσθηση του αριθμού και στη συνέχεια στις προτεραιότητες που θέτουν οι 

εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της εκάστοτε χώρας.  

Η πλειοψηφία των ερευνών γύρω από τους νοερούς υπολογισμούς, 

επικεντρώνεται κυρίως σε μικρές ηλικίες (Sowder & Wheeler, 1989; Cochran & 

Megan, 2013; Liu, 2012; Bana & Dolma, 2004; Yang & Wu, 2012;. Liu & Neber, 2012, 

Λεμονίδης & Νόλκα, 2013, Λεμονίδης & Λύγουρας, 2008), και σε φοιτητές 

παιδαγωγικών ή μαθηματικών τμημάτων (Lemondis & Kaimakami, 2013, Almeida, 

Bruno & Perdomo-Diaz, 2016). Επίσης, το σύνολο των ερευνών επικεντρώνεται στους 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#20
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φυσικούς, ακέραιους και κλασματικούς αριθμούς. Όσον αφορά την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και κυρίως τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη διδασκαλία των 

μαθηματικών, δεν υπάρχουν πολλές έρευνες (Caney, 2004; Dowker, 1992; Alajmi, 

2007; Alajmi, 2009), κάποιες από αυτές παρατίθενται παρακάτω:  

Η έρευνα της Dowker, (1992), η οποία πραγματοποιήθηκε σε σαράντα τέσσερις 

μαθηματικούς στο μέσο της σταδιοδρομίας τους, απέδειξε ότι οι μαθηματικοί διέθεταν 

ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας με περιστασιακά λάθη, σε νοερούς υπολογισμούς. Η 

έρευνα επικεντρώθηκε σε προβλήματα εκτίμησης με φυσικούς αριθμούς, όπου 

απαιτούνταν οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Οι μαθηματικοί 

χρησιμοποίησαν στρατηγικές που σχετίζονταν με τη γνώση της αριθμητικής, τις 

ιδιότητες και τις σχέσεις. Επιπλέον, είχαν μεγάλη ευελιξία στους νοερούς 

υπολογισμούς, καθώς φάνηκε να "παίζουν" με τους αριθμούς, προσπαθώντας να 

αποφύγουν τις εργαλειακές στρατηγικές. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι όταν μία ομάδα του 

δείγματος επανεξετάστηκε, τότε έκαναν χρήση στρατηγικών που δεν είχαν 

χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη έρευνα.  

Η έρευνα της Caney (2004) έδειξε ότι οι μαθηματικοί χρησιμοποιούν 

περισσότερο τους νοερούς υπολογισμούς από ότι οι μαθητές. Όταν αναφερόμαστε σε 

πράξεις με φυσικούς – ακεραίους, οι εκπαιδευτικοί έδειχναν μία αυξημένη συχνότητα 

χρήσης νοερών υπολογισμών σε σύγκριση με τα κλάσματα και τα ποσοστά, η οποία 

μειωνόταν, όταν παρουσιάζονταν πολυψήφιοι αριθμοί, καθώς και πράξεις της 

διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού.  Οι καθηγητές δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν 

νοερούς υπολογισμούς, όταν καλούνται να εκτιμήσουν ένα υπολογιστικό αποτέλεσμα.  

Η έρευνα του Alajmi (2007), η οποία διεξήχθη στους μαθηματικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύο σχολείων του Κουβέιτ, σχετικά με την λογικότητα 

των απαντήσεων μίας υπολογιστικής πράξης, έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δέχονταν 

ως αποδεκτές τις λογικές απαντήσεις – εκτιμήσεις μιας αριθμητικής πράξης, αλλά 

εστίαζαν καθαρά στην ακριβή απάντηση, η οποία προερχόταν από ένα πεπερασμένο 

αριθμό μαθηματικών βημάτων. Επίσης, οι καθηγητές για να εξετάσουν την ορθότητα 

μιας απάντησης, κατέφευγαν σε άλλο υπολογισμό ή στην χρήση της αριθμομηχανής. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην χρήση εργαλειακών μεθόδων για την 

επίλυση των υπολογισμών σε ένα μαθηματικό πρόβλημα, ώστε να ελέγξουν την 

ορθότητα μίας απάντησης, γεγονός που αποτελεί στόχο του προγράμματος σπουδών 

του Κουβέιτ. 
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Η έρευνα του Alajmi (2009) που διεξήχθη σε 38 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

και 21 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έδειξε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των καθηγητών δεν διδάσκουν στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης, και 

έχουν περιορισμένη κατανόηση αυτής της έννοιας. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η 

εκτίμηση αποτελεί μία σημαντική δεξιότητα της καθημερινής ζωής των μαθητών. Αυτή 

η άποψη διαφοροποιείται στη διδακτική των μαθηματικών, όπου η σημασία της είναι 

υποβαθμισμένη και από τους ίδιους, αλλά και από το πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο 

δεν γίνεται αναφορά για νοερούς υπολογισμούς ή για εκτιμήσεις. Τέλος,  δεν θεωρούν 

ότι οι υπολογιστικές εκτιμήσεις και οι κάθετοι αλγόριθμοι πρέπει να είναι δύο 

αλληλένδετες διαδικασίες, θέτοντας τους δεύτερους ως υψίστης σημασίας για την 

συνέχιση των σπουδών των μαθητών τους.  

Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθηματικοί δεν είναι 

αρκετά ξεκάθαρο αν προτιμούν ή όχι τις νοερές πράξεις. Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας 

αναφορά στο Κουβέιτ (Alajmi, 2007; Alajmi, 2009), φαίνεται ότι οι μαθηματικοί δεν 

είναι εξοικειωμένοι με τις νοερές πράξεις και κατ’ επέκταση με τους υπολογισμούς 

εκτίμησης. Αυτό, μπορεί βέβαια να οφείλεται και στο γεγονός ότι το πρόγραμμα 

σπουδών του Κουβείτ επικεντρώνεται στη διαδικαστική γνώση, δίνοντας έμφαση στην 

εφαρμογή κανόνων και αλγοριθμικών βημάτων. Η παραπάνω άποψη διαφοροποιείται 

στις έρευνες των Caney (2004) και Dowker (1992), όπου οι μαθηματικοί (της 

Αυστραλίας) φαίνεται να είναι αρκετά ευέλικτοι και εξοικειωμένοι με τους νοερούς 

υπολογισμούς. Το γεγονός ότι στο πρόγραμμα σπουδών της Αυστραλίας, οι νοεροί 

υπολογισμοί αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μαθηματικής διδασκαλίας,  

προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Στην Ελλάδα οι έρευνες εστιάζονται στις νοερές πράξεις των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Λεμονίδης, 2013), ωστόσο δεν έχει 

αναπτυχθεί πολύ η έρευνα γύρω από τους νοερούς υπολογισμούς, που αναπτύσσουν οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μαθητές 

Όσον αφορά τους μαθητές, υπήρξαν πολλές έρευνες, που έδειξαν ότι δεν είναι 

καλοί εκτιμητές (Liu, 2012; Bana & Dolma, 2004; Yang & Wu, 2012;. Liu & Neber, 

2012; Sowder & Wheeler, 1989, Lemonidis, Nolka & Nikolantonakis, 2014; Boz & 

Bulut, 2012). Οι παραπάνω έρευνες συγκλίνουν στο γεγονός ότι οι μαθητές είναι 

καλύτεροι στους υπολογισμούς με ακρίβεια, παρά στους υπολογισμούς εκτίμησης. 
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Γενικότερα, είχαν την τάση να εφαρμόζουν κανόνες και να ακολουθούν αλγοριθμικές 

διαδικασίες κατά την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων, δηλώνοντας άγνοια των 

στρατηγικών εκτίμησης, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που αναφέρθηκε η 

στρογγυλοποίηση. Μερικοί μαθητές τείνουν να απομνημονεύουν διαδικασίες και όχι 

τις σχέσεις μεταξύ μαθηματικών εννοιών (Lauritzen, 2012). Συχνά βέβαια λόγω της 

αλγοριθμικής διαδικασίας, εντοπίζονται και παρανοήσεις αναφορικά με τους ρητούς 

αριθμούς, όπου «ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνει πάντα τον αριθμό και η διαίρεση 

μικραίνει τον αριθμό» (Christou, 2015, Χρήστου, 2014; Christou & Vosniadou, 2012; 

Fischbein, Deri, Nello & Marino, 1985). Αυτό συμβαίνει, διότι μέχρι την ηλικία 

περίπου των οκτώ ετών οι μαθητές έχουν διαμορφώσει μία ισχυρή αντίληψη της 

έννοιας του φυσικού αριθμού. Επομένως, το σύνολο των φυσικών αριθμών πολλές 

φορά δρα ως εμπόδιο στην κατανόηση των ρητών αριθμών, το οποίο για να ξεπεραστεί 

θα πρέπει να γίνει μία ανακατασκευή της αρχικής θεώρησης της έννοιας του φυσικού 

αριθμού. (Christou, 2015; Χρήστου, 2014; Χρήστου, 2009)  

Επίσης, πολλές φορές υπήρχε σύγχυση με τις διαφορετικές αναπαραστάσεις των 

αριθμών. Γενικότερα, οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις των αριθμών, ώστε να μπορούν να εκτιμούν με πολλαπλούς τρόπους και 

να λαμβάνουν πολλαπλές απαντήσεις, ειδικά όταν η εκτίμηση αποτελεί ένα κατάλληλο 

εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζεται με το πλαίσιο του 

προβλήματος (Sowder & Wheeler, 1989).  Παρόλα αυτά, λίγοι μαθητές θα 

δεχόντουσαν τις πολλαπλές αριθμητικές τιμές ως έγκυρα αποτελέσματα για το ίδιο 

πρόβλημα. Η απροθυμία αυτή εξηγείται με την έλλειψη της απαιτούμενης αναφοράς 

της εκτίμησης στο πρόγραμμα σπουδών (Sowder & Wheeler, 1989), καθώς και με την 

υποβάθμιση αυτών από τους εκπαιδευτικούς (Alajmi, 2009).  

Βασικός παράγοντας των παραπάνω ερευνών αποτέλεσε η απουσία ή μη των 

νοερών υπολογισμών στο πρόγραμμα σπουδών της εκάστοτε χώρας, καθώς και η 

σημασία που δίνεται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς. 

Γενικά συμπεράσματα  

Το σύνολο των ερευνών που αναφέρεται παραπάνω, συγκλίνει στο γεγονός ότι οι 

νοεροί υπολογισμοί αποτελούν ένα βασικό συστατικό της μαθηματικής εκπαίδευσης.  

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να μπορεί να ανταποκριθεί στη διδασκαλία των νοερών 

υπολογισμών και να υποστηρίξει τους μαθητές, σε πρώτη φάση να κατανοήσουν τους 

νοερούς υπολογισμούς και σε δεύτερη φάση να τους εφαρμόσουν στους καθημερινούς 
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τους υπολογισμούς,. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω οι μαθητές θα πρέπει να δουν 

τα μαθηματικά ως έναν ξεχωριστό τρόπο σκέψης και όχι ως μία συλλογή από κανόνες 

(Bana & Dolma, 2004).  

Ο Bebout (1990) ανέφερε ότι τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν αποτελεσματικές 

νοερές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης. Παρόλα 

αυτά οι εκπαιδευτικοί σπάνια εκτιμούν και επικροτούν τη χρήση αυτών των άτυπων 

στρατηγικών, καθώς θέλουν να προωθήσουν τους γραπτούς αλγορίθμους. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τα παιδιά να σταματούν τη δημιουργική σκέψη των διαισθητικών 

στρατηγικών και ωθούνται στην χρήση μαθηματικών αλγορίθμων, των οποίων πολλές 

φορές δεν έχει επέλθει η κατανόησή τους.  

Παρόλα αυτά η μάθηση των μαθηματικών δεν αποτελείται αποκλειστικά από την 

κατανόηση και τη σωστή χρήση των υπολογισμών, αλλά και από τη σωστή χρήση 

κατάλληλων στρατηγικών εκτίμησης (Yang, D. C., & Wu, 2004) μέσω των οποίων 

μπορούν να κρίνουν τη λογικότητα της απάντησης. Εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι μία 

εκτίμηση ενός υπολογιστικού αποτελέσματος μπορεί να είναι λογική όταν βρίσκεται 

"κοντά" στην ακριβή απάντηση (Alajmi, 2007; Almeida, 2016). Ο  Reys (1985) τόνισε 

ότι η λογική απάντηση δεν περιορίζεται σε ένα αποτέλεσμα που είναι κοντά στην 

ακριβή απάντηση. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν 

ότι μία απάντηση σε έναν νοερό υπολογισμό πρέπει να ακολουθείται από μία λογική 

σκέψη. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελλάδος 

Στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών η μάθηση της αριθμητικής παρουσιάζεται στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τους φυσικούς, 

τους δεκαδικούς και τους κλασματικούς αριθμούς (ΑΠΣ, 2003). Πιο συγκεκριμένα 

γίνεται αναφορά και στον οδηγό σπουδών, καθώς και στα σχολικά η εγχειρίδια η έννοια 

της εκτίμησης. Οι μαθητές καλούνται πρώτα να εκτιμήσουν ένα υπολογιστικό 

αποτέλεσμα και στη συνέχεια να υπολογίσουν με ακρίβεια. Οι μαθητές πριν φτάσουν 

στο γυμνάσιο αναμένεται να έχουν μία ισχυρή αίσθηση του αριθμού και σε βάθος 

γνώση των αριθμών προκειμένου να ξεκινήσουν και να τελειώσουν αποτελεσματικά 

τις τάξεις του γυμνασίου. 

Στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην αίσθηση του αριθμού και στις υπολογιστικές εκτιμήσεις, όπου στο 

Γυμνάσιο και στο Λύκειο η παρουσία τους είναι ανύπαρκτη. Στην δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση γίνεται επέκταση στους ακέραιους και στους πραγματικούς αριθμούς. Πιο 

συγκεκριμένα, με το πέρασμα των μαθητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο, έρχονται 

αντιμέτωποι με τις ιδιότητες των πράξεων και την εμβάθυνση των αλγοριθμικών 

διαδικασιών. Γίνονται σαφείς στους μαθητές οι διαφορετικές αναπαραστάσεις των 

αριθμών, όπως για παράδειγμα ότι τα ποσοστά αποτελούν μία αναπαράσταση ενός 

κλασματικού ή δεκαδικού αριθμού, καθώς και για την έννοια της πυκνότητας των 

αριθμών στην αριθμογραμμή. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα βασικά σύνολα των 

αριθμών και η εκμάθησή τους.  

Με την εισαγωγή των μαθητών στο Λύκειο, οι πολλαπλές αναπαραστάσεις των 

πραγματικών αριθμών δημιουργούν μία δυσκολία στην γενικότερη ταξινόμηση των 

αριθμών σε φυσικούς, ακέραιους, ρητούς και αρρήτους. Επομένως, όλα τα παραπάνω 

συντελούν στην δυσκολία της κατανόησης της πυκνότητας των αριθμών. Σε αυτό το 

σημείο καλείται ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, να 

βοηθήσει τους μαθητές με κατάλληλα παραδείγματα να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, 

ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους.   

Σχολικά Εγχειρίδια  

Κάνοντας μία ανασκόπηση και στα σχολικά εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι επικεντρώνονται στην εκμάθηση και 

στον χειρισμό των μαθηματικών συμβόλων και στην απόκτηση λύσεων με ακρίβεια 

στην επίλυση αριθμητικών πράξεων, όπως επίσης και στο αναλυτικό πρόγραμμα των 

μαθηματικών. Αυτό γίνεται σαφές, από το γεγονός ότι στην ανάγνωση των σχολικών 

βιβλίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρέθηκαν μόνο δύο ασκήσεις που ζητούν να 

επιλυθούν κάνοντας χρήση νοερών υπολογισμών. Παρακάτω παρατίθενται οι ασκήσεις 

των σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου:   

 Σχολικό Βιβλίο Α’ Γυμνασίου: Άσκηση 8, σελίδα 18: Αγοράσαμε διάφορα  

σχολικά είδη που κόστιζαν: 156€, 30€, 38€, 369€ και 432€. (α) Υπολόγισε αν 

αρκούν 1.000€ για να πληρώσουμε τα είδη που αγοράσαμε. (β) Βρες πόσα 

ακριβώς χρήματα θα πληρώσουμε.  

 Σχολικό Βιβλίο Β’ Γυμνασίου: Άσκηση 1, σελίδα 88: Να υπολογίσετε χωρίς 

μολύβι και χαρτί: (α) το 100% του 72, (β) το 50% του 60, (γ) το 25% του 80, (δ) 

το 10% του 70, (ε) το 20% του 80, (στ) το 72% του 100. 
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1. Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η έρευνα πάνω στους μαθηματικούς φέρει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αναμένουμε, 

λόγω της ενασχόλησής τους με την διδασκαλία και της διδακτικής τους εμπειρίας, να 

δώσουν σαφείς, ευκρινείς και συνοπτικές περιγραφές των στρατηγικών, που 

χρησιμοποίησαν για την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων. Έχει παρατηρηθεί 

ότι άτομα με υψηλό επίπεδο γνώσεων μπορούν να είναι καλοί και ευέλικτοι εκτιμητές 

(Castronovo, Göbel, 2012). Επίσης, οι μαθηματικοί μπορούν να παρέχουν άμεση 

πληροφόρηση σχετικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν, συγκριτικά με τους 

μαθητές – φοιτητές, οι οποίοι πολλές φορές δυσκολεύονται στην περιγραφή των 

στρατηγικών τους.  Οι μαθηματικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να πειραματιστούν με 

τις μαθηματικές ιδέες, οι οποίες εξαρτώνται από την επαρκή γνώση και κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών, ώστε να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ των ιδεών και να 

φανταστούν πιθανές οδούς για εξερεύνηση (Beswick, 2006). 

Ο Yoshikawa (1994) ανέφερε ότι οι Ιάπωνες καθηγητές είχαν περισσότερες 

πιθανότητες να αποφύγουν τη διδασκαλία υπολογιστικής εκτίμησης, διότι φοβήθηκαν 

ότι θα αποτρέψει τους μαθητές από την ανάπτυξη της ικανότητας να υπολογίσουν 

ακριβείς απαντήσεις χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι. Επιπλέον, σε κάποιους 

Ιάπωνες καθηγητές δεν άρεσε η ασάφεια σε προβλήματα εκτίμησης. Δίδασκαν 

στρογγυλοποίηση με κανόνα, διότι η διαδικασία ήταν σαφής και απλή (Hill, 2007). 

Το σύνολο των ρητών αριθμών αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες και σημαντικές 

έννοιες που συναντούν οι μαθητές στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής τους. Πολλές 

έρευνες έχουν αναδείξει ότι οι μαθητές εμφανίζουν αρκετές παρανοήσεις γύρω από τις 

διάφορες αναπαραστάσεις των ρητών αριθμών και των διαφόρων λειτουργιών τους, 

όπως είναι η ταύτιση των ρητών αριθμών και των ιδιοτήτων τους με τους φυσικούς 

αριθμούς, όπου η αρχική γνώση των μαθητών με τους φυσικούς αριθμούς και η 

συναναστροφή τους με τις πράξεις, έρχεται να δημιουργήσει παρανοήσεις (Christou, 

2015; Christou & Vosniadou, 2012). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός 

για την αποφυγή τέτοιων παρανοήσεων. Επομένως ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

διαθέτει την απαιτούμενη γνώση γύρω από το σύνολο των ρητών αριθμών, καθώς και 

να μπορεί να ερμηνεύσει και να διορθώσει τα πιθανά λάθη των μαθητών του.  

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η γνώση περιεχομένου 

και η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου που αφορούν προβλήματα με ρητούς 

αριθμούς, από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, 
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επιχειρήθηκε να αξιολογηθεί σε πρώτη φάση, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να 

επιλύουν προβλήματα στηριγμένα στους υπολογισμούς εκτίμησης, καθώς και το 

επίπεδο ευελιξίας τους σε προβλήματα ρητών αριθμών. Σε δεύτερη φάση εξετάστηκε 

η δυνατότητα των εκπαιδευτικών, αν είναι σε θέση να εξηγήσουν, τις παρανοήσεις των 

μαθητών, αναφορικά με τους υπολογισμούς εκτίμησης των πράξεων που εμπλέκονται 

οι ρητοί αριθμοί.  

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

α) Ποια είναι η γνώση περιεχομένου των εκπαιδευτικών σε προβλήματα εκτίμησης  

των αποτελεσμάτων στα οποία εμπλέκονται οι ρητοί αριθμοί;  

β) Ποια είναι η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των εκπαιδευτικών σε προβλήματα 

εκτίμησης ρητών αριθμών;  

γ) Ποια η σχέση μεταξύ  της παιδαγωγικής γνώσης και γνώσης περιεχομένου στα 

προβλήματα ρητών αριθμών. 
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2. Μεθοδολογία  

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η μέθοδος έρευνας που επιλέχθηκε  είναι η δομημένη συνέντευξη. Η συνέντευξη είναι 

μια διαδικασία που επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα 

μέσα από την ανάλυση του λόγου επιλεγμένων αλλά χαρακτηριστικών περιπτώσεων. 

Είναι ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο  χρησιμοποιείται   ως μέσο συλλογής 

πληροφοριών, ελέγχου και ερμηνείας των ερευνητικών ερωτημάτων μιας έρευνας. Οι 

συνεντεύξεις «φωτίζουν», δηλαδή επιτρέπουν την πρόσβαση στον τρόπο που βλέπουν 

οι άλλοι τα πράγματα στις  σκέψεις  τους, στις  στάσεις  και  τις  απόψεις 

που  κρύβονται  πίσω  από  τη  συμπεριφορά  τους. Μια  συνέντευξη μπορεί, ωστόσο, 

να είναι και το μέσο για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των ερωτώμενων για τους 

λόγους που απάντησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο. 

Η συγκεκριμένη έρευνα θα διεξαχθεί με την βοήθεια των κλειστών τύπου 

ερωτήσεων σε δημογραφικά στοιχεία και θα δοθούν παραδείγματα μαθηματικών 

προβλημάτων, όπου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να απαντήσει σε ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις.  Επομένως, η ποιοτική προσέγγιση είναι μια προσέγγιση σε βάθος, με στόχο 

την ανάλυση κι ερμηνεία ποιοτικών στοιχείων, αφού πρώτα συλλέξουμε, 

κατηγοριοποιήσουμε και αξιολογήσουμε τα δεδομένα μας. Την επιλέγουμε όταν μας 

ενδιαφέρει να κάνουμε βαθύτερη  ανάλυση  και  ερμηνεία  καταστάσεων, γεγονότων, 

συμπεριφορών ή  εμπειριών, όπως στην περίπτωσή μας, καθώς  οι ποσοτικές μέθοδοι 

συλλογής στοιχείων δε μπορούν να δώσουν τις πλούσιες περιγραφές και ερμηνείες που 

απαιτούνται, για να γίνουν κατανοητά όλα τα παραπάνω, και ειδικά  η εμπειρία. 
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Το δείγμα της έρευνας  

Στην έρευνα συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί, μαθηματικοί στην ειδικότητα, από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ο λόγος της επιλογής των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ότι αναμένεται να δώσουν σαφείς, ευκρινείς και 

συνοπτικές περιγραφές των στρατηγικών που χρησιμοποιούν στα μαθηματικά 

προβλήματα, λόγω της διδακτικής τους εμπειρίας. Στους παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζεται το προφίλ των εκπαιδευτικών, όπου καταγράφεται το φύλλο, το 

μορφωτικό επίπεδο και τα έτη υπηρεσίας. 

Από τους 40 εκπαιδευτικούς, οι 19 ήταν άντρες και οι 21 γυναίκες με ποσοστό 

47,5% και 52,5% αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο το 47,5% (19 εκπαιδευτικοί) κατέχει 

μεταπτυχιακό τίτλο, το 47,5% (19 εκπαιδευτικοί) έχουν μόνο πτυχίο του τμήματος 

Μαθηματικών και το 5% (2 εκπαιδευτικοί) διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τη θέση εργασίας, 20 εκπαιδευτικοί το 50% του δείγματος  εργάζονται 

στην δημόσια εκπαίδευση, και το υπόλοιπο 50% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έγινε 

προσπάθεια να βρεθεί ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών, τόσο στην ιδιωτική, όσο και στην 

δημόσια εκπαίδευση, παρόλο που αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν θέλησαν να συμμετέχουν 

στην έρευνα, δηλώνοντας είτε έλλειψη χρόνου, είτε αδυναμία συμπλήρωσης.  

Πίνακας 2.1: Φύλλο Εκπαιδευτικών 

Φύλλο Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρας 19 47,5% 

Γυναίκα 21 52,5% 

Σύνολο 40 100% 

Πίνακας 2.2: Μορφωτικό Επίπεδο 

Επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό 

Πτυχίο 19 47,5% 

Μεταπτυχιακό 19 47,5% 

Διδακτορικό 2 5% 

Σύνολο 40 100% 
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Τέλος, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν από 0 – 5 έτη υπηρεσίας, με 

ποσοστό 27,5% (11 εκπαιδευτικοί). Ακολουθούν όσοι έχουν από 5 – 10 έτη υπηρεσίας 

με ποσοστό 25% (10 εκπαιδευτικοί). Επιπλέον, από 10 – 15 έτη υπηρεσίας διαθέτουν 

ποσοστό 20% (8 μαθηματικοί). Σε ποσοστό 5% έχουν από 15 – 20 έτη υπηρεσίας, 

δηλαδή 2 εκπαιδευτικοί. Και από 7,5%, δηλαδή 3 εκπαιδευτικοί, ανήκουν στις τρεις 

τελευταίες κατηγορίες: 20 – 25 , 25 – 30 και 30 – 35 έτη υπηρεσίας.   Ο μέσος όρος 

των ετών υπηρεσίας είναι 12,925, ενώ η τυπική απόκλιση 9,65929 έτη υπηρεσίας.  

Πίνακας 2.4: Έτη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μέσος όρος 

ετών υπηρεσίας 

Τυπική 

απόκλιση 

[0 – 5) 11 27,5% 27,5%   

[5 – 10) 10 25% 52,5% 

[10 – 15) 8 20% 72,5% 

[15 – 20) 2 5% 77,5% 12,925 9,65929 

[20 – 25) 3 7,5% 85%   

[25 – 30) 3 7,5% 92,5% 

[30 – 35] 3 7,5% 100% 

Σύνολο 40 100% - 

 

  

Πίνακας 2.3: Θέση Εργασίας 

Θέση Εργασίας  Βαθμίδα Συχνότητα Ποσοστό 

Δημόσιος 

Τομέας 

Γυμνάσιο 10 25% 

Λύκειο 10 25% 

Ιδιωτικός 

Τομέας 

Γυμνάσιο 8 20% 

Λύκειο 12 30% 

Σύνολο 40 100% 
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3. Συλλογή δεδομένων – Ερευνητικά μέσα  

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με τη μέθοδο των προφορικών συνεντεύξεων. 

Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε αποτελούνταν από τρία μέρη: 

α) Το προφίλ των εκπαιδευτικών. Αποτελείται από 5 ερωτήσεις, ώστε να προβληθεί το 

φύλλο, το μορφωτικό επίπεδο, η θέση εργασίας και τα χρόνια υπηρεσίας. 

β) Έλεγχος γνώσης περιεχομένου των εκπαιδευτικών αναφορικά με προβλήματα 

ρητών αριθμών. Ο κάθε εκπαιδευτικός καλείται να απαντήσει σε 8 ερωτήσεις. 

γ) Έλεγχος της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ), αναφορικά με 

προβλήματα ρητών αριθμών. Ο κάθε εκπαιδευτικός καλείται να απαντήσει σε 8 

ερωτήσεις ΠΓΠ, αφού πρώτα έχει προηγηθεί ο έλεγχος της γνώσης περιεχομένου των 

εκπαιδευτικών.  

Παρακάτω παρατίθενται οι 8 ερωτήσεις στις οποίες δίνονται κάποιες λάθος 

απαντήσεις. Ο εκπαιδευτικός καλείται, σε πρώτη φάση να αντιληφθεί ότι ο μαθητής 

είχε κάνει λάθος και σε δεύτερη φάση να εξηγήσει τον λόγο – σκεπτικό του μαθητή 

που κατέφυγε στο λάθος  αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνει σαφές αν ο 

εκπαιδευτικός είναι σε θέση να αντιληφθεί το λάθος που έκανε ο μαθητής και σε 

δεύτερη φάση να εξηγήσει τον λόγο που ο μαθητής κατέφυγε σε αυτό το λάθος. 

Πιο συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα 8 έργα, με τη σειρά 

όπως δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς.  

Έργο 1ο: 

Α. Δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο πρόβλημα:  

Σε μία αίθουσα διδασκαλίας δόθηκε το ακόλουθο πρόβλημα: Ο Γιάννης θέλει 

να αγοράσει 15 βιβλία που το κάθε ένα κοστίζει 1,99€. Πόσα χρήματα θα δώσει ο 

Γιάννης; Ο καθηγητής ζήτησε από τους μαθητές να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα του 

προβλήματος. 

Μπορείτε να λύσετε το παραπάνω πρόβλημα; Εξηγήστε πως βρήκατε το 

αποτέλεσμα;  

Β. Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να δεχτεί ως λογική την ή τις ακόλουθες 

απαντήσεις:  

Ο αριθμός 29,85, που αποτελεί την ακριβή απάντηση.  

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (𝟐𝟗. 𝟓 , 𝟑𝟎) 

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (𝟑𝟎, 𝟑𝟎. 𝟓) 

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (𝟐𝟗. 𝟓, 𝟑𝟎. 𝟓) 
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Μπορείτε να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να εξηγήστε τους λόγους της 

επιλογής σας. 

Έργο 2ο:  

Α. Η Λίνα χρησιμοποίησε την αριθμομηχανή για να υπολογίσει το 

0,4975x9428,8= 4690828 αλλά ξέχασε να γράψει την υποδιαστολή. Χωρίς να 

κάνετε ακριβή υπολογισμό παρακαλώ βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις 

είναι η σωστή.  

1) 46,90828  2) 469,0828  3) 4690,828 

4) 46908,28  5) Χωρίς υπολογισμό δεν μπορεί να βρεθεί το αποτέλεσμα 

Επιλέξτε τη σωστή κατά τη γνώμη σας απάντηση και εξηγήστε τον τρόπο σκέψη 

σας. 

Β. Ένας μαθητής έδωσε ως απάντηση την επιλογή 1. Πως κρίνεται την 

απάντηση αυτή; Πως θεωρείται ότι σκέφτηκε ο μαθητής;  

Έργο 3ο: 

Α. Ένας εκπαιδευτικός έχει 2.100€ για να προετοιμάσει το ετήσιο σχολικό 

πάρτυ. Ξόδεψε τα 
𝟒

𝟓
 των χρημάτων του. Πόσα χρήματα είχε ξοδέψει; 

1.680 2.100 2.625€ 

Ποια θεωρείται ότι είναι η σωστή απάντηση; Εξηγήστε τον τρόπο σκέψη σας. 

Θυμηθείτε ότι πρέπει να εκτιμήσετε και όχι να καταφύγετε σε χαρτί και μολύβι. 

Β. Μία μεγάλη ομάδα μαθητών ενός τμήματος επέλεξε ως σωστή την 

απάντηση 2.625€. Πως ερμηνεύετε την συμπεριφορά των μαθητών; Πως θεωρείτε 

ότι σκέφτηκαν; Τι λάθος έκαναν; Που οφείλεται αυτό το λάθος;  

Έργο 4ο:  

Α. Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς αποτελούν λογική απάντηση; 

𝟑
𝟑

𝟖
: ____ > 4  

𝟑
𝟑

𝟒
,        𝟏, 𝟓𝟒,    𝟏

𝟏

𝟓
,    

𝟑

𝟓
,    𝟎, 𝟗,    𝟎, 𝟎𝟓,      𝟐, 𝟓  

Η απάντησή σας να στηριχθεί σε υπολογισμούς εκτίμησης και όχι στην χρήση 

χαρτιού και μολυβιού.  

Β. Ένας μαθητής ανέφερε ως απάντηση τον αριθμό 𝟑
𝟑

𝟒
. Πως κρίνετε την 

απάντηση αυτή του μαθητή; Με ποια κριτήρια θεωρείτε ότι επέλεξε αυτή την 

απάντηση; 
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Έργο 5ο: 

Α. Ο  Νίκος  περπάτησε 0,4828 Km,  η  Ελένη  περπάτησε  
𝟏𝟑

𝟑𝟖
 Km, η Μαρία 

𝟖

𝟏𝟓
, 

ο Γιάννης 
𝟏𝟕

𝟏𝟔
 Km, η Άννα 0,966 Km και ο Βασίλης 

𝟕

𝟐𝟗
 Km. Χωρίς να βρείτε την 

ακριβή τιμή διατάξτε τις τιμές από την πιο μεγάλη στην πιο μικρή. 

Β. Ένας μαθητής έλυσε το παραπάνω πρόβλημα με τον ακόλουθο τρόπο:  

0,966  < 0,4828 <  
𝟖

𝟏𝟓
 < 

𝟏𝟕

𝟏𝟔
  < 

𝟕

𝟐𝟗
 < 

𝟏𝟑

𝟑𝟖
.   

Πως κρίνετε την απάντηση του μαθητή; Θεωρείτε ότι έχει κάνει κάποιο λάθος; Αν 

ναι που θεωρείτε ότι βρίσκεται;  

Έργο 6ο:  

Α. Τα έσοδα μίας επιχείρησης τους τελευταίους πέντε μήνες ήταν: 87.419€, 

92.765€, 90.045€, 81.974€, 98.102€. Εκτιμήστε πόσα χρήματα συγκέντρωσε 

συνολικά η επιχείρηση, χωρίς την χρήση μολυβιού και χαρτιού.  

Β. Ένας μαθητής ανέφερε  ότι η επιχείρηση συγκέντρωσε περίπου 500.000€. 

Θεωρείτε ότι η απάντηση που έδωσε είναι λογική; Πως θεωρείτε ότι σκέφτηκε; Ποιο 

θεωρείτε ότι είναι το λογικό εύρος;  

 

Έργο 7ο: 

Α. Βρείτε 3 κλάσματα μεταξύ των αριθμών 
𝟕

𝟖
 και 1. 

Εξηγήστε τον τρόπο σκέψης σας. 

Β. Ένας μαθητής ανέφερε ότι δεν υπάρχουν κλάσματα ανάμεσα στο 
𝟕

𝟖
 και στο 

1, γιατί μετά το 
𝟕

𝟖
 ακολουθεί  το κλάσμα 

𝟖

𝟖
, το οποίο είναι ίσο με τον αριθμό 1. Πως 

κρίνετε την απάντηση του μαθητή; Τι θεωρείτε ότι έχει παρανοήσει ο μαθητής;  

Ερώτηση 8ο:  

A. Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα και εξηγήστε τον τρόπο 

σκέψης σας: 
𝟕

𝟖
+

𝟏𝟐

𝟏𝟑
+

𝟐𝟑

𝟒𝟓
=      𝟐, 𝟓  

𝟒𝟐

𝟔𝟔
  

𝟐𝟑

𝟒𝟓
  

𝟏𝟗

𝟒𝟓
 

Β. Στο παραπάνω πρόβλημα, ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν ως 

απάντηση μία από τις ακόλουθες: Ένας μαθητής επέλεξε ως απάντηση την επιλογή 

𝟒𝟐

𝟔𝟔
. Πως κρίνετε την απάντηση του μαθητή; Πως θεωρείτε ότι σκέφτηκε; 
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Ανάλυση των ερωτήσεων που τέθηκαν  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς 

και αναλύονται ως προς τις πράξεις, τις ιδιότητες και τις στρατηγικές που αναμένεται 

να ακολουθηθούν. Κάθε έργο αποτελείται από δύο σκέλη, το πρώτο που αναφέρεται 

στην γνώση περιεχομένου και το δεύτερο που σχετίζεται με την παιδαγωγική γνώση 

περιεχομένου. Παρακάτω αναλύονται τα οκτώ έργα:  

1ο Έργο 

Στο πρώτο έργο (το οποίο πάρθηκε από έρευνα των Alajmi & Reys (2007)) ζητήθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς να υπολογίσουν το γινόμενο ενός φυσικού αριθμού με έναν 

δεκαδικό αριθμό (15 ∙ 1,99). Αποτελεί μία εύκολη ερώτηση, που στόχο έχει να 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς για την διεξαγωγή του ερωτηματολογίου.  

Στο δεύτερο μέρος του έργου, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να δώσουν ένα 

αναγκαίο και ικανό εύρος τιμών που πρέπει να δεχτεί ένας εκπαιδευτικός ως αποδεκτό. 

Αναμένεται να αντιμετωπιστεί από τους εκπαιδευτικούς με ευκολία, είτε κάνοντας 

χρήση του ελάχιστου άνω φράγματος (επιλογή που είναι αποδεκτή), είτε επιμένοντας 

στην επιλογή της ακριβής απάντησης (μη αποδεκτή επιλογή), όπως αναφέρει η έρευνα των 

Alajmi & Reys (2007). 

2ο Έργο 

Στο δεύτερο έργο (το οποίο πάρθηκε από την έρευνα της Sengul (2013)) ζητήθηκε να 

καθοριστεί το δεκαδικό μέρος ενός γινομένου δύο ρητών (δεκαδικών) αριθμών 

(0,4975x9428,8= 4690828), επιλέγοντας μία από τις πέντε απαντήσεις. Σε αυτό το 

σημείο αναμένουμε οι εκπαιδευτικοί να αναφέρουν ποικιλία στρατηγικών, όπως έχουν 

δείξει οι έρευνες Sengul (2013), καθώς και να αντιμετωπιστεί με ευκολία. Οι 

στρατηγικές που ενδέχεται να ακολουθήσουν είναι είτε εννοιολογικές 

(στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών, εκτίμηση), είτε διαδικαστικές στρατηγικές 

(αλγοριθμική διαδικασία, η οποία οδηγεί σε λάθος αποτέλεσμα). 

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν 

τον λόγο που ο μαθητής επέλεξε την απάντηση 1. Σε αυτό το σημείο αναμένουμε οι 

εκπαιδευτικοί να αναφέρουν ότι ο μαθητής απάντησε εκτελώντας μία αλγοριθμική 

διαδικασία. Αποτελεί αντικείμενο προς συζήτηση αν κάποιος εκπαιδευτικός κάνει 

αναφορά στη λογικότητα του αποτελέσματος. Οι απαντήσεις που αναμένεται να 

συγκεντρωθούν είναι είτε στην αναφορά ότι ο μαθητής απάντησε σωστά (δεδομένου 
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ότι ο εκπαιδευτικός στο πρώτο σκέλος ακολούθησε την αλγοριθμική διαδικασία), είτε 

να αναφέρει ότι ο μαθητής ακολούθησε την αλγοριθμική διαδικασία, εκτελώντας την 

μεθοδολογία του πολλαπλασιασμού δεκαδικών αριθμών.  

3ο Έργο  

Στο τρίτο έργο (το οποίο πάρθηκε από έρευνα των Alajmi & Reys (2007)) ζητήθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς να υπολογίσουν το γινόμενο ενός φυσικού αριθμού με έναν 

ρητό (κλασματικό) αριθμό. Αποτελεί έναν εύκολο υπολογισμό για τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς ο αριθμός 
4

5
 είναι αριθμός μικρότερος της μονάδας, επομένως ο 

παραπάνω υπολογισμός θα δώσει αποτέλεσμα μικρότερο του 2.100€. Αξίζει ιδιαίτερα 

να εξεταστεί αν οι εκπαιδευτικοί θα θεωρήσουν λανθασμένα ότι ο πολλαπλασιασμός 

δηλώνει την αύξηση μιας ποσότητας, άρα να μην επιλύσουν ορθά το άνωθεν έργο.   

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης ζητείται από τους εκπαιδευτικούς 

να εξηγήσουν τους λόγους για  τους οποίους ο μαθητής επέλεξε την επιλογή 2.625€. Η 

απάντηση του μαθητή αποτελεί ένα συχνό λάθος, καθώς οι μαθητές ερμηνεύουν 

συνήθως τους κλασματικούς αριθμούς με βάση τις προηγούμενες γνώσεις για τους 

φυσικούς αριθμούς. Έτσι οι μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι οι ιδιότητες των 

κλασματικών αριθμών είναι διαφορετικές από αυτές των φυσικών αριθμών, με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται σε λάθη και γενικότερα σε παρανοήσεις (Christou, 2015; 

Χρήστου, 2014; Christou & Vosniadou, 2012; Hartnett & Gelman 1998). Αποτελεί 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επομένως αν οι εκπαιδευτικοί θα εντοπίσουν την προκατάληψη 

των φυσικών – ακεραίων που δημιουργείται στους μαθητές, όπου ο πολλαπλασιασμός 

προκαλεί πάντα αύξηση. Επίσης, αναμένουμε ότι το σύνολο των απαντήσεων που θα 

δοθούν θα επικεντρωθεί στο ότι ο μαθητής δεν εκτέλεσε σωστά τον αλγόριθμο ή ότι 

δεν έλεγξε την λογικότητα του αποτελέσματος. 

4ο Έργο  

Στο τέταρτο έργο (το οποίο πάρθηκε από έρευνα των Alajmi & Reys (2007)) ζητήθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν τον διαιρέτη μιας διαίρεσης δύο ρητών 

αριθμών (μεικτός, δεκαδικός), ώστε να αληθεύει η ανίσωση (3
3

8
: ____ > 4). 

Αναμένουμε οι εκπαιδευτικοί να εμφανίσουν δυσκολία στην επίλυση του 

συγκεκριμένου έργου, όπως ανέδειξε η έρευνα των Alajmi & Reys (2007), διότι σε 

πρώτη φάση πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία του μεικτού αριθμού και στη συνέχεια 
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να εντοπίσουν τους αριθμούς που πρέπει να επιλέξουν, ώστε να προκύψει αριθμός 

μεγαλύτερος του 3
3

8
. Αξίζει ιδιαίτερα να εξεταστεί αν οι εκπαιδευτικοί θα θεωρήσουν 

ότι η διαίρεση δηλώνει το μοίρασμα μιας ποσότητας (δηλαδή ότι προκαλεί μείωση της 

αρχικής ποσότητας), άρα να μην επιλύσουν το άνωθεν έργο.   

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, καλείται ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει τον λόγο 

που ο μαθητής επέλεξε την επιλογή 3
3

4
. Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να εξεταστεί 

αν είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί να κρίνουν και να εξηγήσουν την απάντηση του 

μαθητή. Αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν οι εκπαιδευτικοί θα εντοπίσουν την 

προκατάληψη των ακεραίων που δημιουργείται στους μαθητές, αυτή τη φορά στην 

διαίρεση, όπου η διαίρεση προκαλεί πάντα μείωση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα σφάλματα των μαθητών εστιάζονται στην σύγχυση της σωστής 

στρατηγικής, η οποία περιπλέκεται για δύο λόγους. Πρώτον, λόγο της προκατάληψης 

που υπάρχει σχετικά με την διαίρεση και δεύτερον ότι οι κλασματικοί αριθμοί 

θεωρούνται ως φυσικοί αριθμοί και πολλές φορές είναι δύσκολο να αντιληφθούν ότι 

διαφέρουν από τις αναπαραστάσεις των φυσικών αριθμών, όπως έχουν δείξει και οι 

έρευνες (Christou, 2015; Χρήστου, 2014). Αναμένουμε οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό 

τους να ισχυριστούν ότι ο μαθητής έδωσε την απάντηση αυτή τυχαία, λόγω ομοιότητας 

με τον διαιρέτη ή απλά ότι έκανε τυχαία επιλογή.  

5ο Έργο 

Το έργο 5, (το οποίο πάρθηκε από την έρευνα της Sengul (2013)) αναφέρεται στην 

ταξινόμηση έξι αναπαραστάσεων ρητών αριθμών. Πιο συγκεκριμένα καλείται ο 

εκπαιδευτικός να ταξινομήσει τους δοσμένους αριθμούς από τον μεγαλύτερο στον 

μικρότερο κάνοντας χρήση όσον το δυνατόν περισσότερων στρατηγικών επίλυσης. 

Στόχος της παρούσας ερώτησης είναι να εξεταστεί αν οι  εκπαιδευτικοί είναι σε θέση 

να μετατρέψουν τους ρητούς αριθμούς από την μία μορφή τους σε κάποια άλλη ώστε 

να δώσουν την απάντησή τους. Αναμένουμε οι εκπαιδευτικοί να καταφύγουν στο 

σύνολό τους σε εννοιολογικές στρατηγικές κάνοντας αναφορά στο μισό, στο ένα, στο 

1

3
 και στο 

1

4
, όπως έδειξαν και οι έρευνες Sengul (2013)  

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα εξετάζεται η ικανότητα των εκπαιδευτικών στην 

αιτιολόγηση του τρόπου σκέψης του μαθητή. Δίνεται μία λανθασμένη απάντηση ενός 

μαθητή και ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν τον τρόποι σκέψης του 

μαθητή. Αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 
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αναγνωρίσουν ότι στην απάντηση αυτή του μαθητή υπάρχει άτυπη ταύτιση των ρητών 

αριθμών με τους ακέραιους – φυσικούς. Επιπλέον, αναμένουμε είτε να μην μπορούν 

να εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης τους, δηλώνοντας ότι ο μαθητής έβαλε τους αριθμούς 

τυχαία, είτε να αναφερθούν στις διαφορετικές αναπαραστάσεις των ρητών αριθμών 

που ενδεχομένως να μην έχει κατανοήσει ο μαθητής.  

6ο Έργο   

Στο έκτο έργο (το οποίο πάρθηκε από την έρευνα του Reys (1991a)) ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να βρουν το άθροισμα πέντε πενταψήφιων φυσικών αριθμών, (87.419 

+ 92.765 + 90.045 + 81.974 + 98.102). Η ερώτηση αυτή αναμένεται να αντιμετωπιστεί 

με ευκολία από το σύνολο των εκπαιδευτικών, καθώς όπως έχουν δείξει και αντίστοιχες 

έρευνες (Alajmi, 2009, Dowker, 1992, Alajmi & Reys, 2007) οι φυσικοί αριθμοί 

αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ευκολία, συγκριτικά με τους ρητούς αριθμούς. Στο 

σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί αναμένεται, είτε να βρουν τον μέσο όρο των αριθμών και 

να τον πολλαπλασιάσουν με τον αριθμό πέντε (που αντιστοιχεί στο πλήθος των 

αριθμών), είτε να καταφύγουν στην στρογγυλοποίηση, η οποία θα οδηγήσει τους 

εκπαιδευτικούς στο "εύκολο" άθροισμα. 

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ερώτησης εξετάζεται αν οι εκπαιδευτικοί είναι 

σε θέση να κρίνουν την απάντηση του μαθητή αν είναι λογική και αν θα την 

αποδεχόντουσαν. Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να εξεταστεί αν οι εκπαιδευτικοί 

είναι σε πρώτη φάση να δώσουν ένα εύρος αποδεκτών λύσεων και σε δεύτερη φάση 

να εξετάσουν αν η απάντηση του μαθητή ήταν λογική. Αναμένουμε οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών να χωριστούν σε δύο κατηγορίες εκ των οποίων η μία να ισχυρίζεται 

ότι είναι αποδεκτό ως λύση και η άλλη να ισχυρίζεται το αντίθετο.  Αναφορικά με το 

εύρος των αποδεκτών απαντήσεων, αναμένουμε ποικιλία απαντήσεων όπως δείχνει και 

η έρευνα του Reys, (1991a).  

7ο Έργο  

Το έργο 7 αναφέρεται στην πυκνότητα μεταξύ ενός κλασματικού αριθμού και ενός 

φυσικού. Στόχος της ερώτησης αυτής είναι να εξεταστεί αν οι μαθηματικοί είναι σε 

θέση να διαιρούν τα κλάσματα επ’ άπειρον, ενώ δεν συνδέονται με διαδοχικές σχέσεις, 

όπως συνηθίζεται με τους ακέραιους αριθμούς.. Πιο συγκεκριμένα θέλουμε να 

εξετάσουμε αν οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται  ότι ανάμεσα σε δύο κλάσματα 

υπάρχουν άπειρα κλάσματα και ότι κάθε κλάσμα δεν αποτελεί προηγούμενο ή επόμενο 



37 
 

κάποιου άλλου κλάσματος, όπως ισχύει στους ακέραιους αριθμούς. Επιπλέον, 

εξετάζεται και το πλήθος των διαφορετικών στρατηγικών επίλυσης, που θα 

ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες θα επικεντρωθούν, είτε στην δημιουργία 

κλασμάτων με διαδοχικούς όρους, είτε στον πολλαπλασιασμό των όρων του 

κλάσματος με ένα φυσικό αριθμό, ώστε να προκύψουν τα ζητούμενα κλάσματα. 

Αναμένεται να μην δυσκολέψει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς καθώς η πυκνότητα των 

ρητών αριθμών αποτελεί ένα βασικό αντικείμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ερώτησης, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς 

να εξηγήσουν και να κρίνουν τον τρόπο σκέψης του μαθητή που σχετίζεται με την 

παρανόηση που δημιουργείται στους ρητούς αριθμούς, ταυτίζοντας τους κλασματικούς 

αριθμούς με τους ακέραιους αριθμούς. Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να 

ερευνήσουμε κατά πόσο είναι σε θέση οι μαθηματικοί να εντοπίσουν σε πρώτη φάση 

ότι ο ισχυρισμός του μαθητή είναι λανθασμένος και σε δεύτερη φάση να ερμηνεύσουν 

και να αιτιολογήσουν την απάντηση που έδωσε ο μαθητής. Αποτελεί ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αν οι εκπαιδευτικοί θα εντοπίσουν ότι σε πρώτη φάση ο ισχυρισμός του 

μαθητή είναι λανθασμένος και σε δεύτερη φάση ο λόγος του λάθους. Αναμένουμε οι 

απαντήσεις να επικεντρωθούν στη μη κατανόηση των κλασματικών αριθμών και στη 

σύγχυση που δημιουργείται με τις διάφορες αναπαραστάσεις των ρητών αριθμών, 

καθώς και η ταύτιση με τους φυσικούς αριθμούς, όπως δείχνουν και οι έρευνες των 

(Christou, 2015; Vamvakoussi et al., 2012)  στις οποίες φαίνεται ότι οι μαθητές κάνουν 

πράξεις ρητών αριθμών χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τους 

φυσικούς αριθμούς.  

8ο Έργο 

Στο όγδοο έργο (το οποίο πάρθηκε από την έρευνα του Reys, 1991a) οι εκπαιδευτικοί 

αναμένεται να εκτιμήσουν  ένα άθροισμα κλασματικών όρων, (
7

8
+

12

13
+

23

45
) (πρόσθεση 

ρητών αριθμών). Το άνωθεν πρόβλημα αναφέρεται στην κατανόηση των κλασματικών 

αριθμών, καθώς και στην χρήση σημείων αναφοράς, τα οποία θα αποτελέσουν όρια 

στη διαμόρφωση μίας εκτίμησης. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν 

το αποτέλεσμα εκφράζοντας δυνατά τον συλλογισμό τους. Αποτελεί ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αν εκπαιδευτικοί θα κάνουν χρήση σημείων αναφοράς των αριθμών ένα 

και μισό,. Τέλος, αναμένουμε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να βρουν ακριβής  

απάντηση, όπως υποδεικνύει και η έρευνα του Alajmi (2007).  
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Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ερώτησης, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς 

να εξηγήσουν και να κρίνουν τον τρόπο σκέψης του μαθητή (δίνοντας την απάντηση 

𝟒𝟐

𝟔𝟔
) σχετικά με την παρανόηση που δημιουργείται στην πρόσθεση κλασματικών 

αριθμών, που σχετίζεται με την πρόσθεση είτε των όρων των αριθμητών (χωρίς τα 

κλάσματα να είναι ομώνυμα), είτε των όρων των παρονομαστών. Αποτελεί ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αν οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να εξηγήσουν ότι ο μαθητής ταύτισε την 

πρόσθεση των κλασματικών αριθμών με την πρόσθεση ακέραιων αριθμών. 

Αναμένουμε οι εκπαιδευτικοί να σημειώσουν ότι, είτε ο μαθητής δεν γνωρίζει 

πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων, είτε ότι έκανε τυχαία επιλογή, είτε ότι δεν έλεγξε 

την εγκυρότητα της επιλογής του.  

Όπως προαναφέρθηκε η έρευνα στηρίχθηκε στις προσωπικές συνεντεύξεις. 

Επομένως, υπήρχε η δυνατότητα να παρατηρηθεί ο τρόπος προσέγγισης των 

εκπαιδευτικών σε προβλήματα τα οποία σχετίζονται με ρητούς αριθμούς, αφού 

ζητήθηκε από τους τελευταίους να εξηγήσουν αναλυτικά τον τρόπο σκέψης τους και 

να τεκμηριώσουν πλήρως τις απαντήσεις τους. Σε κάθε έργο του ερωτηματολογίου, 

καλούνταν οι ερωτώμενοι να απαντήσουν νοερά  όλες τις σκέψεις τους, αποφεύγοντας 

τη χρήση μολυβιού και χαρτιού. Ο ερευνητής κατέγραφε τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων.  

Η επιλογή των παραπάνω έργων δεν έγινε τυχαία, αλλά με κριτήριο να δοθεί 

απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και να προκύψουν υπολογισμοί, οι οποίοι 

θα γίνουν εύκολα και γρήγορα από τους εκπαιδευτικούς που έχουν κατανοήσει το 

σύνολο των ρητών αριθμών και των διαφόρων αναπαραστάσεών τους.  

Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους όσο χρόνο ήθελαν, ώστε να 

επεξεργαστούν και να απαντήσουν τα ζητήματα του ερωτηματολογίου. Ο χρόνος των 

συνεντεύξεων διήρκησε από 15 μέχρι 40 λεπτά.  
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4. Ανάλυση δεδομένων 

Η κωδικοποίηση των απαντήσεων που πάρθηκαν από τις συνεντεύξεις έγινε με τη 

βοήθεια του προγράμματος Excel 2016. Η επεξεργασία των δεδομένων για τα 

παραπάνω έργα έγινε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 23. 

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, στηρίχθηκε:  

 Στην καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τους 

υπολογισμούς εκτίμησης και τη σημασία που δίνουν στην χρησιμότητά τους. 

 Στην αξιολόγηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς την ορθότητα 

τους. Οι υπολογισμοί που θεωρήθηκαν ορθοί, ήταν αυτοί που βασίστηκαν σε 

στρατηγικές υπολογισμών εκτίμησης και όχι σε αλγοριθμικές διαδικασίες. 

Αναφορικά με το δεύτερο μέρος των έργων (που εξετάζεται η παιδαγωγική 

γνώση περιεχομένου των ρητών αριθμών) έγιναν δεκτές μόνο οι απαντήσεις 

που εστίαζαν στον τρόπο – λόγο που οδηγήθηκε ο μαθητής  

 Στην ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των υπολογισμών εκτίμησης σχετικά 

με την επεξεργασία των απαντήσεων των εκπαιδευτικών και στα δύο μέρη των 

έργων.   
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5. Αποτελέσματα της Έρευνας 

Παρακάτω αναλύονται οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών ανά έργο (αναδεικνύοντας τις 

επιδόσεις τους τόσο στην γνώση περιεχομένου, όσο και στην παιδαγωγική γνώση 

περιεχομένου) και τέλος γίνεται σύγκριση των ερωτημάτων γνώσης περιεχομένου και 

παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου.  

Απαντήσεις στο 1ο έργο 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και ο 

τρόπος σκέψης τους στο πρώτο έργο (πολλαπλασιασμός δύο ρητών αριθμών).  

Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ) 

Στο πρώτο έργο, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν το ποσό των 

χρημάτων που θα ξοδευτούν. Σε αυτό το ερώτημα όλοι οι μαθηματικοί στο σύνολό 

τους απάντησαν, δίνοντας αποδεκτές λύσεις. Η πρώτη απάντηση που παρουσιάζεται 

στον πίνακα 6.1 είναι η στρατηγική της στρογγυλοποίησης, όπου μετατρέπεται ο 

αριθμός 1,99 σε 2, και στη συνέχεια εκτελείται ο πολλαπλασιασμός: 2∙15=30€. Η 

στρατηγική αυτή δόθηκε από το 67,5% του δείγματος (27 εκπαιδευτικοί). Η δεύτερη 

απάντηση που παρουσιάζεται είναι η στρατηγική της αντιστάθμισης ή διόρθωσης, 

όπου υπολογίζουν όπως και στην πρώτη περίπτωση το αποτέλεσμα και στη συνέχεια 

κάνουν διόρθωση «2∙15=30, 15∙0,01=0,15, 30-0,15=29,85». Η στρατηγική αυτή 

δόθηκε από το 42,5% (17 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών. Τέλος, το 10% (4 

εκπαιδευτικοί) του δείγματος έλυσε το πρόβλημα και με τους δύο προαναφερόμενους 

τρόπους. 

Πίνακας 6.1: Έργο 1ο  

Σε μία αίθουσα διδασκαλίας δόθηκε το ακόλουθο πρόβλημα: Ο Γιάννης θέλει να 

αγοράσει 15 βιβλία που το κάθε ένα κοστίζει 1,99€. Ο καθηγητής ζήτησε από τους 

μαθητές να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα του προβλήματος. Μπορείτε να λύσετε το 

παραπάνω πρόβλημα; Εξηγήστε πως βρήκατε το αποτέλεσμα;  

 Στρατηγική Συχνότητα  Ποσοστό 

Στρογγυλοποίηση 2∙15=30 27 67,5% 

Αντιστάθμιση 

2*15=30, 15*0,01=0,15, 30-

0,15=29,85 

 

17 

42,5% 
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Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ)  

Ο παρακάτω πίνακας 6.2 παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με 

τις αποδεκτές λύσεις που πρέπει να δεχθεί ένας εκπαιδευτικός για το προαναφερθέν 

πρόβλημα. Το 57,5%  (23 εκπαιδευτικοί) του δείγματος επέλεξε σωστά ως αποδεκτές 

απαντήσεις την επιλογή 1 «την ακριβή απάντηση» και την επιλογή 2 «(29.5, 30)».  Το 

22,5% (9 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών επέλεξε ως σωστή μόνο την δεύτερη 

επιλογή (Το διάστημα 29.5 , 30). Το 12,5% (5 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών 

επέλεξε ως σωστή μόνο την απάντηση 1. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μίας 

εκπαιδευτικού, η οποία ανέφερε ότι «πρέπει να δεχτώ μόνο την ακριβή απάντηση, διότι 

πρέπει να προτρέπουμε τους μαθητές να υπολογίζουν με ακρίβεια, καθώς αυτό 

προστάζει ο οδηγός σπουδών». Σημειώνεται ότι, η απάντηση αυτή ανήκει στις μη 

αποδεκτές απαντήσεις. Τις επιλογές 1, 2 και 4 ταυτόχρονα τις επέλεξε το 7,5% (3 

εκπαιδευτικοί) των ερωτηθέντων. 

Πίνακας 6.2: Απαντήσεις Ερώτησης 1ης  

Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να δεχτεί ως λογική την ή τις ακόλουθες απαντήσεις:  

Ο αριθμός 29,85, που αποτελεί την ακριβή απάντηση.  

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (29.5 , 30) 

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (30, 30.5) 

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (29.5,30.5) 

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις και εξηγήστε τους λόγους της 

επιλογής σας. 

Επιλογές Συχνότητα Ποσοστό 

1. Η ακριβής απάντηση 29,85 και 2. το 

διάστημα (29.5 , 30) 

23 57,5% 

1. Η ακριβής απάντηση 29,85 5 12,5% 

2. Το διάστημα (29.5 , 30) 9 22,5% 

1. Ακριβής απάντηση, 2. (29.5 , 30) και 

4. (29.5,30.5) 

3 7,5% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτήσεων, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι στην πρώτη ερώτηση το 100% των ερωτηθέντων απάντησε σωστά, 

γεγονός που δείχνει ότι διαθέτουν καλή γνώση περιεχομένου του πολλαπλασιασμού 

ρητού με ακέραιου αριθμού. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του έργου, τα 
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αποτελέσματα το 87,5% έδωσε αποδεκτές απαντήσεις, αναφορικά με το εύρος των 

λύσεων που πρέπει να γίνει δεκτό.  

Από το τεστ 𝑥2 και του McNemar (𝑥2 = 3.200, 𝑑𝑓 = 1, 𝑝 = 0.063), βρίσκουμε 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων  δεν εμφανίζουν διαφορά δυσκολίας στατιστικά 

σημαντική μεταξύ των απαντήσεων ΓΠ και ΠΓΠ. 

Απαντήσεις στο 2ο έργο 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και ο 

τρόπος σκέψης τους στο δεύτερο έργο (πολλαπλασιασμός δύο ρητών αριθμών). 

Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ) 

Ο πίνακας 6.3 παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με το γινόμενο 

δύο ρητών, του οποίου δεν διακρίνεται το δεκαδικό μέρος. Σε αυτή την ερώτηση 

απάντησε σωστά το 70% (28 εκπαιδευτικοί) των ερωτηθέντων (επιλογή 3). Επιπλέον, 

το 20% (8 εκπαιδευτικοί) του δείγματος επέλεξε την πρώτη επιλογή και μόνο ένας 

εκπαιδευτικός ανέφερε ότι χωρίς υπολογισμό δεν μπορεί να βρεθεί το αποτέλεσμα και 

3 εκπαιδευτικοί (7,5% του δείγματος) ακολούθησε την αλγοριθμική διαδικασία.  

Πίνακας 6.3: Απαντήσεις Ερώτησης 2ης  

Η Λίνα χρησιμοποίησε την αριθμομηχανή για να υπολογίσει το 0,4975x9428,8 = 

4690828 αλλά ξέχασε να γράψει την υποδιαστολή. Χωρίς να κάνετε ακριβή υπολογισμό 

παρακαλώ βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή.  

Επιλογές Συχνότητα Ποσοστό 

1. 46,90828 8 20% 

2. 469,0828 0 0% 

3. 4690,828 28 70% 

4. 46908,28 0 0% 

Χωρίς υπολογισμό δεν μπορεί να 

βρεθεί το αποτέλεσμα. 

1 2,5% 

Σωστός υπολογισμός με χρήση 

αλγοριθμικής διαδικασίας 

3 7,5% 

Όσον αφορά τις στρατηγικές που ακολούθησαν για την επιλογή της απάντησής 

τους, το 70% (28 εκπαιδευτικοί) του δείγματος ανέφερε τη στρατηγική της 

στρογγυλοποίησης, είτε του πρώτου όρου (0,5∙9428,8), είτε του δεύτερου όρου 

(0,4975∙10.000), είτε και των δύο (0,5∙10.000). Το 20% (8 εκπαιδευτικοί) των 
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ερωτηθέντων στηρίχθηκε στην εφαρμογή του κανόνα «μετράω το πλήθος των 

δεκαδικών ψηφίων και μετακινώ την υποδιαστολή, τόσες θέσεις προς τα αριστερά, όσα 

είναι και τα δεκαδικά ψηφιά». Το 7,5% (3 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών 

ακολούθησαν την αλγοριθμική διαδικασία (κάθετος πολλαπλασιασμός), καθώς 

θεώρησαν ότι είναι αδύνατο να υπολογίσουν το γινόμενο με διαφορετικό τρόπο και 

ένας εκπαιδευτικός επέμενε πως «πρέπει να υπολογιστεί, για να βρεθεί το 

αποτέλεσμα». 

Πίνακας 6. 4: Απαντήσεις Ερώτησης 2ης  

Εξηγήστε τον τρόπο σκέψη σας 

Αποδεκτές Στρατηγικές  Συχνότητα Ποσοστό 

Στρογγυλοποίηση 28 70% 

Μη αποδεκτές στρατηγικές Συχνότητα Ποσοστό 

Μέτρηση Δεκαδικών ψηφίων 8 20% 

Αλγοριθμική Διαδικασία 3 7,5% 

Δεν μπορεί να βρεθεί χωρίς υπολογισμό 1 2,5% 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ)  

Αναφορικά με το δεύτερο μέρος του δεύτερου έργου, ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να ερμηνεύσουν και στη συνέχεια να κρίνουν την επιλογή του μαθητή. 

Το 75% (30 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών αντιλήφθηκε σωστά ότι ο μαθητής 

απάντησε λανθασμένα. Η αιτιολόγηση τους όμως ποικίλει, με το 62,5% (25 

εκπαιδευτικοί) του δείγματος  να αναφέρει ότι ο μαθητής ακολούθησε τον κανόνα. 

Ενδεικτικά δίνονται κάποιες απαντήσεις των εκπαιδευτικών: «ο μαθητής μέτρησε τα 

δεκαδικά ψηφία», «έβαλε τα δεκαδικά ψηφία ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων πριν 

την υποδιαστολή», «ακολούθησε την αλγοριθμική διαδικασία», «όταν πολλαπλασιάζω 

με δεκαδικούς αριθμούς, τοποθετώ την υποδιαστολή ανάλογα με το πλήθος των 

μηδενικών».  

Μόνο 5 εκπαιδευτικοί (12,5%) θεώρησαν ότι ο μαθητής ακολούθησε την 

εφαρμογή του κανόνα, δίχως όμως να σκεφτεί ότι μία αριθμομηχανή παραλείπει πάντα 

τα μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους. Ενδεικτικές απαντήσεις: «Ο μαθητής δεν 

έχει υπολογίσει ότι η αριθμομηχανή δεν μετράει τα μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού. 

Μέτρηση δεκαδικών ψηφίων», «Ο μαθητής δεν σκέφτηκε ότι με τον πολλαπλασιασμό 

θα εμφανίζονταν μηδενικά στο τέλος. Η σκέψη είναι μη ολοκληρωμένη. Δεν 

εκτίμησε.», «Δεν υπολόγισε ότι η αριθμομηχανή δεν υπολογίζει τα μηδενικά.».  
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Όσον αφορά τις απαντήσεις που θεωρήθηκαν λανθασμένες, το 20% (8 

εκπαιδευτικοί) θεώρησαν ότι ο μαθητής απάντησε σωστά, ήταν οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι και αυτοί έδωσαν την ίδια λανθασμένη απάντηση με τους μαθητές. . Ενδεικτικές 

απαντήσεις «Σωστή απάντηση, ο μαθητής μέτρησε τα δεκαδικά ψηφία», «Σωστός ο 

μαθητής, ξέρει να εφαρμόζει τον κανόνα». Ένας εκπαιδευτικός (2,5%) ανέφερε ότι η 

απάντηση του μαθητή ήταν τυχαία «ο μαθητής απάντησε στην τύχη» και 2 

εκπαιδευτικοί (5%) δεν έδωσαν απάντηση.  

Πίνακας 6. 5: Απαντήσεις Ερώτησης 2ης  

Ένας μαθητής έδωσε ως απάντηση την επιλογή 1. Πως κρίνεται την απάντηση αυτή;  

Αποδεκτές Στρατηγικές  Συχνότητα Ποσοστό 

Μέτρηση δεκαδικών ψηφίων 25 62,5% 

Δεν σκέφτηκε ότι οι αριθμομηχανές δεν 

υπολογίζουν τα μηδενικά στο τέλος του αριθμού. 

5 12,5% 

Μη αποδεκτές στρατηγικές Συχνότητα Ποσοστό 

Ο μαθητής απάντησεσωστά 8 20% 

Μη απάντηση 2 5% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ΓΠ και ΠΓΠ των δύο παραπάνω ερωτήσεων, 

το συγκεκριμένο έργο δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν μικρή απόκλιση στην 

επίδοση της γνώσης περιεχομένου (70% ) και της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου 

(75%), αναφορικά με τον πολλαπλασιασμό ρητών αριθμών, με το ερώτημα της 

παιδαγωγικής γνώσης να φέρει μεγαλύτερη επίδοση. Σε αυτό το σημείο παρατηρείται, 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (30%) είναι προσκολλημένο στην εφαρμογή 

των κανόνων, δίχως να χρησιμοποιούν στρατηγικές εκτίμησης, όπου θα τους δινόταν 

η ευκαιρία να ελέγξουν την απάντησή τους.  

Από το τεστ 𝑥2 και του McNemar (𝑥2 = 25,28, 𝑑𝑓 = 1, 𝑝 = 0,625), βρίσκουμε 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων  δεν εμφανίζουν διαφορά δυσκολίας στατιστικά 

σημαντική μεταξύ των απαντήσεων ΓΠ και ΠΓΠ. 

Απαντήσεις στο 3ο έργο 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και ο 

τρόπος σκέψης τους στο τρίτο έργο (πολλαπλασιασμός δύο ρητών αριθμών). 
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Γνώση Περιεχομένου  

Μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (92,5%) απάντησε σωστά στο συγκεκριμένο 

ερώτημα. Αξίζει όμως ιδιαίτερα να σημειωθεί πως 3 εκπαιδευτικοί (7,5% του 

δείγματος) οδηγήθηκαν στη σωστή απάντηση κάνοντας χρήση του αλγορίθμου του 

πολλαπλασιασμού  (2.100 ∙
4

5
=

8.400

5
= 1.680). Σημειώνεται  ότι η απάντηση αυτή 

θεωρήθηκε λανθασμένη, καθώς ζητήθηκε να εκτιμηθεί και όχι να υπολογιστεί με χαρτί 

και μολύβι.   

Αναφορικά με τις υπόλοιπες απαντήσεις, το 72,5% (29 εκπαιδευτικοί) του 

δείγματος, ανέφερε ότι,  «το κλάσμα 
4

5
 αντιστοιχεί σε ποσό μικρότερο του αρχικού 

ποσού», «το 
4

5
 είναι μικρότερο του 1, επομένως αναζητάω ποσό μικρότερο του 

αρχικού». Επομένως συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν ότι 

λόγω του κλάσματος 
4

5
, αναζητούν μία ποσότητα μικρότερη της αρχικής. Ένας 

εκπαιδευτικός (2,5%) κατέφυγε σε μία διαφορετική αναπαράσταση του ρητού 
4

5
, 

λέγοντας ότι «το 
4

5
 αντιστοιχεί στο 80% του ποσού, επομένως σωστή είναι η απάντηση 

1.680€».  

Πίνακας 6.6: Απαντήσεις Ερώτησης 3ης  

Ένας εκπαιδευτικός έχει 2.100€ για να προετοιμάσει το ετήσιο σχολικό πάρτυ. Ξόδεψε 

τα 
𝟒

𝟓
 των χρημάτων του. Πόσα χρήματα είχε ξοδέψει;1.680 2.100 2.625€ Ποια 

θεωρείται ότι είναι η σωστή απάντηση; Εξηγήστε τον τρόπο σκέψη σας. Θυμηθείτε ότι 

πρέπει να εκτιμήσετε και όχι να καταφύγετε σε χαρτί και μολύβι. 

Αποδεκτές εξηγήσεις  Συχνότητα Ποσοστό 

Το 4/5 εκφράζει μέρος μικρότερο του 

ολόκληρου ποσού 

29 72,5% 

Αλλαγή μορφής αριθμού  

(μετατροπή του κλάσματος σε ποσοστό) 

1 2,5% 

Στρογγυλοποίηση του ποσού (2.000), 

ώστε να προκύψουν βολικοί αριθμοί.  

2 5% 

Αντιστάθμιση: (4/5)∙2.000, (4/5)∙100 5 12,5% 

Μη αποδεκτές εξηγήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Αλγοριθμική Διαδικασία 3 7,5% 
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Το 5% (2 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών, έκαναν χρήση βολικών αριθμών, 

ώστε να προκύψει ένα "εύκολο" γινόμενο, μετατρέποντας τον αριθμό 2.100 σε 2.000 

και στη συνέχεια ακολούθησαν την αλγοριθμική διαδικασία, δηλαδή «Υπολογίζω 

2.000 ∙
4

5
= 2.000 ∙ 0,8 = 1.600. Άρα σωστό είναι το 1.680», «Έχουμε: 2.000 ∙

4

5
=

8.000

5
= 1.600€. Άρα το 1.680». Τέλος, το 5% του δείγματος ακολούθησε τη 

στρατηγική της αντιστάθμισης ή διόρθωσης με χρήση βολικών αριθμών, κάνοντας στη 

συνέχεια διόρθωση, ώστε να προκύψει το ακριβές ποσό: «Θα υπολογίσω τα 
4

5
 του 2.000 

και στη συνέχεια προσθέτω τα 
4

5
 του 100, δηλαδή 1.600 + 80 = 1.680€» 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του τρίτου έργου, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

να ερμηνεύσουν τον λόγο της επιλογής των μαθητών που επέλεξαν ως σωστή μία 

απάντηση μεγαλύτερη του αρχικού ποσού. Μόνο το 77,5% των εκπαιδευτικών έδωσε 

αποδεκτή απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, το 32,5% (13 εκπαιδευτικοί) των 

εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι οι μαθητές έκαναν διαίρεση αντί για πολλαπλασιασμό. 

Ενδεικτικές απαντήσεις: «Έκανε διαίρεση με  το 
4

5
», «Έκανε διαίρεση». Κοντά σε αυτή 

την απάντηση κινήθηκε και το 7,5% (3 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών  

αναφέροντας ότι οι μαθητές πολλαπλασίασαν με το αντίστροφο του δοσμένου 

κλάσματος, δηλαδή: «Μπέρδεψε το 
4

5
 με το 

5

4
», «Ο μαθητής ακολούθησε τη διαδικασία 

αντιστρέφοντας το κλάσμα. Μάλλον μπερδεύτηκε.», «ο μαθητής έκανε διαίρεση, αντί 

για πολλαπλασιασμό».  

Το 12,5% (5 εκπαιδευτικοί) του δείγματος θεώρησε ότι  οι μαθητές δεν έχουν 

αντιληφθεί ότι το κλάσμα 
4

5
 αναφέρεται σε μία ποσότητα μικρότερης της μονάδας. 

Ενδεικτικές απαντήσεις: «Ο μαθητής θεώρησε ότι το 
4

5
 είναι μεγαλύτερο του 1», 

«σκέφτηκαν ότι ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος του 1, άρα επέλεξαν το 2.625», « Ο 

μαθητής δεν κατάλαβε ότι το 
4

5
 είναι μικρότερο του 1».  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι μόνο το 17,5% (7 εκπαιδευτικοί) ανέφεραν ότι 

οι μαθητές θεωρούν ότι ο πολλαπλασιασμός προκαλεί πάντα αύξηση. Ενδεικτικές 

απαντήσεις: «Πήραν το μεγαλύτερο ποσό, θεώρησαν ότι ο πολλαπλασιασμός θα δώσει 

κάτι μεγαλύτερο.», «Θεώρησαν ότι έχουν πολλαπλασιασμό, επομένως θα έχουν 

αύξηση.», «Το λάθος είναι ότι ο πολλαπλασιασμός προκαλεί πάντα μεγαλύτερο 



47 
 

αποτέλεσμα, η σκέψη ότι ένα σχολικό πάρτυ απαιτεί περισσότερα χρήματα. Δεν έχει 

γίνει σαφές τι συμβαίνει με τον πολλαπλασιασμό», κ.α.    

Τέλος, το 7,5% (3 εκπαιδευτικοί) του δείγματος ανέφερε ότι πιθανόν οι μαθητές 

να υπολόγισαν το 
1

4
 του ποσού, συμπληρώνοντας τα 

5

5
 του ποσού και στη συνέχεια αντί 

της αφαίρεσης από το αρχικό ποσό να έκαναν πρόσθεση, δηλαδή «
1

4
∙ 2.100 = 525, 

άρα 2.100 + 525 = 2.625€»  

Αναφορικά με τις μη αποδεκτές απαντήσεις (22,5% του δείγματος), οι 

εκπαιδευτικοί δεν εστίασαν στον τρόπο σκέψης των μαθητών ή στην συμπεριφορά 

τους, αλλά αναφέρθηκαν σε μαθηματικές έννοιες που δεν έχουν κατανοήσει. Μερικές 

από αυτές παρατίθενται: «Δεν έχει κατανοήσει τις πράξεις που γίνονται με τα 

κλάσματα», «Δεν γνωρίζει την έννοια του κλάσματος», «Δεν κατανόησαν το 

πρόβλημα» και άλλες.  

Πίνακας 6.7: Απαντήσεις Ερώτησης 3ης  

Μία μεγάλη ομάδα μαθητών ενός τμήματος επέλεξε ως σωστή την απάντηση 2.625€. 

Πως ερμηνεύετε την συμπεριφορά των μαθητών; Πως θεωρείτε ότι σκέφτηκαν; Τι 

λάθος έκαναν; Που οφείλεται αυτό το λάθος; 

Αποδεκτές εξηγήσεις  Συχνότητα Ποσοστό 

Έκαναν διαίρεση αντί για 

πολλαπλασιασμό 

13 32,5% 

Αντέστρεψε το κλάσμα 3 7,5% 

Θεώρησε ότι το 4/5 είναι μεγαλύτερο του 

1 

5 12,5% 

Ο πολλαπλασιασμός προκαλεί αύξηση 7 17,5% 

Υπολόγισε το ¼ και το πρόσθεσε στο 

ποσό 

3 7,5% 

Μη αποδεκτές εξηγήσεις 9 22,5% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτήσεων, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι στην πρώτη ερώτηση το 92,5% των ερωτηθέντων απάντησε 

σωστά, γεγονός που δείχνει ότι διαθέτουν καλή γνώση περιεχομένου του 

πολλαπλασιασμού κλασματικού αριθμού με ακέραιο. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος 

του έργου, τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, καθώς μόνο το 77,5% έδωσε 

αποδεκτές απαντήσεις, αναφορικά με την ερμηνεία της συμπεριφοράς του μαθητή, ότι 
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ο πολλαπλασιασμός ενός αριθμού με έναν αριθμό μικρότερο της μονάδας δεν μπορεί 

να δώσει αριθμό μεγαλύτερο του αριθμού αυτού.  

Επομένως, παρατηρείται, ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να λύσουν το 

παραπάνω πρόβλημα, δυσκολεύονται στο να ερμηνεύσουν την επιλογή αυτή των 

μαθητών. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να 

ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά του μαθητή και παρόλα αυτά κατέφυγαν σε γενικές 

απαντήσεις, αναφερόμενες σε μη κατανόηση μαθηματικών εννοιών. Επομένως, γίνεται 

σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν και να αντιληφθούν τις 

παρανοήσεις των μαθητών τους, αναφορικά με την πράξη του πολλαπλασιασμού και 

την παρανόηση που δημιουργείται ότι ο πολλαπλασιασμός προκαλεί πάντα αύξηση.  

Από το τεστ 𝑥2 και του McNemar (𝑥2 = 0,057, 𝑑𝑓 = 1, 𝑝 = 0,070), βρίσκουμε 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων  δεν εμφανίζουν διαφορά δυσκολίας στατιστικά 

σημαντική μεταξύ των απαντήσεων ΓΠ και ΠΓΠ.  

  

Απαντήσεις στο 4ο έργο 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και ο 

τρόπος σκέψης τους στο τέταρτο έργο (εύρεση διαιρέτη μίας ανίσωσης). 

Γνώση Περιεχομένου  

Το 4ο έργο έδειξε να δυσκολεύει αρκετά  τους εκπαιδευτικούς, επιβεβαιώνοντας την 

έρευνα του Alajmi (2007), καθώς μόνο το 30% του δείγματος κατάφερε να βρει το 

σύνολο των αποδεκτών λύσεων τεκμηριώνοντας πλήρως την απάντησή του. Πιο 

συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του έργου αναφέρεται στην εύρεση των δοσμένων 

αριθμών που επαληθεύουν την ανίσωση. Ο εκπαιδευτικός καλείτο να επιλέξει 

περισσότερους από έναν αριθμούς.  

Επομένως, το 30% (12 εκπαιδευτικοί) του δείγματος θεώρησε τις επιλογές 
3

5
 και 

0,05 ως αποδεκτές, αναφέροντας ότι «αναζητάω αριθμό μικρότερο του 1 και 

απορρίπτω τον αριθμό 0,9, θεωρώντας ότι 4 ∙ 0,9 = 3,6 και ο αριθμός 3
3

8
 αντιστοιχεί 

σε μικρότερο αριθμό του 3,5».  Σημειώνεται ότι οι σωστές απαντήσεις στο ερώτημά 

αυτό είναι οι αριθμοί 
3

5
 και 0,05. Στη συνέχεια των αποτελεσμάτων, το 30% (12 

εκπαιδευτικοί) θεώρησαν ως σωστή την επιλογή 
3

5
, 0,05 και 0,9 με την αιτιολόγηση ότι 

αναζητάω αριθμό μικρότερο της μονάδας, δηλαδή: «θέλω αριθμό μικρότερο του 1», 

«Για να ισχύει η ανισότητα, αρκεί να βρω αριθμούς μικρότερους του 1».  
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Επιπλέον, το 12,5% των εκπαιδευτικών θεώρησε ως σωστές επιλογές τους 

αριθμούς 
3

5
 και 0,9, δίνοντας της παραπάνω απαντήσεις, αγνοώντας βέβαια τον αριθμό 

0,05. Το 15% (6 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών ανέφερε μόνο το κλάσμα 
3

5
, χωρίς 

να αιτιολογούν την απάντησή τους και τέλος το 12,5% (5 εκπαιδευτικοί) δεν ανέφεραν 

καμία απάντηση για το συγκεκριμένο ερώτημα. 

Πίνακας 6.8: Απαντήσεις Ερώτησης 4ης  

Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς αποτελούν λογική απάντηση: 3
3

8
: ____ > 4 

3
3

4
,        1,54,    1

1

5
,    

3

5
,    0,9,    0,05,      2,5. Η απάντησή σας να στηριχθεί σε 

υπολογισμούς εκτίμησης και όχι στην χρήση χαρτιού και μολυβιού.  

Αποδεκτές απαντήσεις  Συχνότητα Ποσοστό 

Σωστή απάντηση: 3/5, 0,05 12 30% 

Μη αποδεκτές απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Αριθμός μικρότερος του 1: 0,9, 0,05, 3/5 12 30% 

Οι αριθμοί 3/5 και 0,9 5 12,5% 

Το κλάσμα 3/5 6 15% 

Μη απάντηση 5 12,5% 

Γίνεται σαφές, ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι οι ζητούμενοι 

αριθμοί πρέπει να είναι μικρότεροι της μονάδας, ώστε να προκύψει πηλίκο μεγαλύτερο 

του αριθμού 4, λίγοι μπαίνουν στη διαδικασία να απορρίψουν την επιλογή 0,9. Στον 

πίνακα 2.19 φαίνεται αθροιστικά το σύνολο των εκπαιδευτικών που επέλεξε κάθε μία 

από τις τρεις προαναφερθείσες τιμές και δίπλα το αντίστοιχο ποσοστό. 

Πίνακας 6.9: Απαντήσεις Ερώτησης 4ης  

Επιλογές Συχνότητα Ποσοστό 

3/5  35 87,5% 

0,05 25 62,5% 

0,9 17 42,5% 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Αναφορικά με το δεύτερο μέρος του τέταρτου έργου, μόνο το 25% των εκπαιδευτικών 

κατάφερε να δώσει μία ορθή απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο μέρος του 

έργου ζητείται από τον εκπαιδευτικό να εξηγήσει τον λόγο επιλογής της απάντησης 3
3

4
 

από τον μαθητή. Το 12,5% (5 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι «πιθανόν 
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ο μαθητής να έκανε λάθος διαίρεση τους παρονομαστές 8: 4 = 4», «Μάλλον 

σκέφτηκε: 3: 3 = 1 και 8: 4 = 4». Το υπόλοιπο 12,5% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι 

ο μαθητής σκέφτηκε ότι πρέπει να κάνει πολλαπλασιασμό. Μερικές ενδεικτικές 

απαντήσεις: «μάλλον ο μαθητής δεν θα πρόσεξε την διαίρεση και θα σκέφτηκε ότι για 

να βγει αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 4, θα πρέπει να βάλω έναν αριθμό μεγάλο», «ο 

μαθητής δεν πρόσεξε την διαίρεση και είδε ότι έχει πολλαπλασιασμό με την συνήθεια 

να μεγαλώνει νούμερα. Αν σκεφτόταν τον αλγόριθμο της διαίρεσης, τότε πιθανόν να 

εύρισκε το σωστό αποτέλεσμα», «Σκέφτηκε ότι κάνει πολλαπλασιασμό».  

Από την άλλη μεριά, το 15% (6 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι 

μάλλον ο μαθητής δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα και επέλεξε έναν αριθμό που 

μοιάζει με τον διαιρετέο, δηλαδή «Είδε ίδια μορφή αριθμού», «Επέλεξε έναν αριθμό 

όσο γίνεται πιο παρόμοιο με το 33/8 χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο». Το 17,5% (7 

εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι ο μαθητής επέλεξε τυχαία την 

απάντηση και τέλος το 22,5% των εκπαιδευτικών έδωσε απαντήσεις που αναφέρονταν 

σε μαθηματικές έννοιες που δεν είχαν κατανοήσει. Μερικές από αυτές τις απαντήσεις 

παρατίθενται: «Δεν έχει καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά», «θεώρησε ότι δεν γίνεται 

κλάσμα με δεκαδικό έψαχνε κάποιο κλάσμα που πιθανώς να μοιάζει». 

Πίνακας 6.10: Απαντήσεις Ερώτησης 4ης  

Ένας μαθητής ανέφερε ως απάντηση τον αριθμό 𝟑
𝟑

𝟒
. Πως κρίνετε την απάντηση αυτή 

του μαθητή; Με ποια κριτήρια θεωρείτε ότι επέλεξε αυτή την απάντηση; 

Αποδεκτές εξηγήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Διαίρεσε τους παρονομαστές 8:4 = 4 5 12,5% 

Θεώρησε ότι πρέπει να κάνει 

πολλαπλασιασμό 

5 12,5% 

Μη αποδεκτές εξηγήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Διάφορες απαντήσεις 9 22,5% 

Τυχαία απάντηση 7 17,5% 

Ομοιότητα 6 15% 

Μη απάντηση 8 20% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτήσεων, το συγκεκριμένο 

έργο δείχνει ότι τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών είναι απογοητευτικά. Οι 

εκπαιδευτικοί διαθέτουν μικρή απόκλιση στην επίδοση της γνώσης περιεχομένου και 
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της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, αναφορικά με την διαίρεση ρητών αριθμών, 

με το ερώτημα της γνώσης περιεχομένου να φέρει μεγαλύτερη επίδοση. Πιο 

συγκεκριμένα, το 30% των ερωτηθέντων απάντησε ορθά στο πρώτο ερώτημα, ενώ στο 

δεύτερο ερώτημα το 25%.  

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν δυσκολία, τόσο 

στην εύρεση της απάντησης σε μία ερώτηση διαίρεσης ρητών αριθμών, όσο και στην 

ερμηνεία της απάντησης του μαθητή. Οι λανθασμένες απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στο δεύτερο ερώτημα, μπορούν να ερμηνευτούν ως ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν 

να ερμηνεύσουν και να αντιληφθούν τις παρανοήσεις των μαθητών τους, αναφορικά 

με την πράξη της διαίρεσης και την παρανόηση που δημιουργείται ότι η διαίρεση 

προκαλεί πάντα μείωση.  

Από το τεστ 𝑥2 και του McNemar (𝑥2 = 0,000, 𝑑𝑓 = 1, 𝑝 = 0,804), βρίσκουμε 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων  δεν εμφανίζουν διαφορά δυσκολίας στατιστικά 

σημαντική μεταξύ των απαντήσεων ΓΠ και ΠΓΠ. 

Απαντήσεις στο 5ο έργο  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και ο 

τρόπος σκέψης τους στο πέμπτο έργο (διάταξη διαφορετικών αναπαραστάσεων ρητών 

αριθμών). 

Γνώση Περιεχομένου 

Στον πίνακα 6.11, δίνεται ένα πρόβλημα διάταξης διαφόρων αναπαραστάσεων ρητών 

αριθμών από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο. Οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετώπισαν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου έργου. Πιο συγκεκριμένα  

οι 38 από τους 40 μαθηματικούς, που αποτελούν το 95% του συνόλου, ταξινόμησαν 

τους αριθμούς σωστά, κάνοντας αναφορά στους αριθμούς 
1

2
, 1,

1

3
 και 

1

4
.  Ένας μόνο 

εκπαιδευτικός ταξινόμησε σωστά όλους τους αριθμούς εκτός του 0,4828, τον οποίο δεν 

τον συμπεριλάμβανε στην λύση του. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός (2,5% του δείγματος) 

δεν απάντησε στην ερώτηση. 

 

Πίνακας 6.11: Απαντήσεις Ερώτησης 5ης  
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Ο  Νίκος  περπάτησε 0,4828 Km,  η  Ελένη  περπάτησε  
𝟏𝟑

𝟑𝟖
 Km, η Μαρία 

𝟖

𝟏𝟓
, ο Γιάννης 

𝟏𝟕

𝟏𝟔
 Km, η Άννα 0,966 Km και ο Βασίλης 

𝟕

𝟐𝟗
 Km. Χωρίς να βρείτε την ακριβή τιμή 

διατάξτε τις τιμές από την πιο μεγάλη στην πιο μικρή. 

Απαντήσεις  Συχνότητα Ποσοστό 

Σωστή Απάντηση 38 95% 

Λάθος Απάντηση 1 2,5% 

Μη απάντηση 1 2,5% 

 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Στο δεύτερο μέρος του έργου ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να κρίνουν και να 

εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης του μαθητή. Όπως φαίνεται ο μαθητής σύγκρινε αρχικά 

τους δεκαδικούς αριθμούς και στην συνέχεια τους κλασματικούς. Το 32,5% των 

ερωτηθέντων (13 συμμετέχοντες)  θεώρησε, ορθώς, πως η απάντηση που έδωσε ο 

μαθητής είναι λανθασμένη, εξηγώντας ότι ο μαθητής σύγκρινε τους αριθμούς σαν να 

ήταν ακέραιοι «Σύγκρινε μόνο δεκαδικούς και μόνο παρονομαστές και μάλιστα ως 

ακέραιους αριθμούς», «Συγχέει το κλάσμα με τον δεκαδικό, τα συγκρίνει με την λογική 

των φυσικών αριθμών».  

Πίνακας 6.12: Απαντήσεις Ερώτησης 5ης  

Ένας μαθητής έλυσε το παραπάνω πρόβλημα με τον ακόλουθο τρόπο:  

0,966  < 0,4828 <  
𝟖

𝟏𝟓
 < 

𝟏𝟕

𝟏𝟔
  < 

𝟕

𝟐𝟗
 < 

𝟏𝟑

𝟑𝟖
. Πως κρίνετε την απάντηση του 

μαθητή; Θεωρείτε ότι έχει κάνει κάποιο λάθος; Αν ναι που θεωρείτε ότι 

βρίσκεται;  

Αποδεκτές Εξηγήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Σύγκρινε τους αριθμούς σαν να 

ήταν ακέραιοι. 

13  32,5% 

Μη αποδεκτές εξηγήσεις   

Διάφορες απαντήσεις 27 67,5% 

Οι υπόλοιποι 27 συμμετέχοντες (67,5%), δεν εστίασαν στον τρόπο σκέψης του 

μαθητή, αλλά αναφέρθηκαν σε μαθηματικές έννοιες που δεν έχει κατανοήσει. Μερικές 

από αυτές παρατίθενται: «δεν γνωρίζει τη λειτουργία των ρητών αριθμών», «δεν 

εκτίμησε σωστά τα κλάσματα», «έχει πολλά λάθη», «λείπει το μαθηματικό υπόβαθρο», 
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«θέλει αρκετή δουλειά». Στην ερώτηση αυτή γίνεται εμφανές η αδυναμία των 

εκπαιδευτικών για να ερμηνεύσει την συμπεριφορά του μαθητή. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτήσεων, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι στην πρώτη ερώτηση το 95% των ερωτηθέντων απάντησε σωστά, 

γεγονός που δείχνει ότι διαθέτουν καλή γνώση περιεχομένου της αντίληψης των 

διαφορετικών αναπαραστάσεων των ρητών αριθμών και κατ’ επέκταση στην διάταξή 

τους. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του έργου, τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο 

ενθαρρυντικά, καθώς μόνο το 32,5% έδωσε αποδεκτές απαντήσεις, αναφορικά με την 

ερμηνεία της συμπεριφοράς του μαθητή για την επιλογή των ρητών αριθμών. Σε αυτό 

το σημείο παρατηρείται, ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να ταξινομήσουν τους 

ρητούς αριθμούς κάνοντας αναφορά σε βολικούς αριθμούς, παρόλα αυτά, 

δυσκολεύονται στο να ερμηνεύσουν την επιλογή αυτή των αριθμών από τον μαθητή.  

Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να ερμηνεύσουν 

τη συμπεριφορά του μαθητή και παρόλα αυτά κατέφυγαν σε γενικές απαντήσεις, 

αναφερόμενες σε μη κατανόηση μαθηματικών εννοιών. Επομένως, γίνεται σαφές ότι 

οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν και να αντιληφθούν τις 

παρανοήσεις των μαθητών τους, αναφορικά με την διάταξη των ρητών αριθμών και 

την παρανόηση που δημιουργείται με την ταύτιση των ρητών  αριθμών με τους 

ακέραιους αριθμούς.  

Από το τεστ 𝑥2 και του McNemar (𝑥2 = 1,014, 𝑑𝑓 = 1, 𝑝 = 0,000), βρίσκουμε 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων εμφανίζουν διαφορά δυσκολίας, με την επίδοση 

στην ΓΠ να είναι μεγαλύτερη από αυτή της ΠΓΠ. 

 

Απαντήσεις στο 6ο έργο 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και ο 

τρόπος σκέψης τους στο έκτο έργο (πρόσθεση φυσικών αριθμών). 

Γνώση Περιεχομένου 

Στον παρακάνω πίνακα φαίνονται οι απαντήσεις του πρώτου σκέλους του 6ου έργου σε  

έναν υπολογισμό εκτίμησης που αφορά το άθροισμα 5 ρητών αριθμών. Πιο 

συγκεκριμένα, δίνονται 5 μεγάλα χρηματικά ποσά και ζητείται το συνολικό κέρδος 

μιας επιχείρησης, τους μήνες που εισέπραξε τα ποσά αυτά. Σημειώνεται εδώ ότι τα 
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ποσά που δίνονται δεν είναι στρογγυλοποιημένοι αριθμοί και κυμαίνονται από 80.000 

έως 100.000 ευρώ.   

Οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν την στρατηγική των συμβατών αριθμών σε 

ποσοστό 47,5% (19 εκπαιδευτικοί), αναφέροντας ότι «87.419 + 92.765 ≈ 180.000, 

98.102 + 81.974 ≈ 180.000. Άρα αθροίζω: 2 ∙ 180.000 + 90.000 = 450.000». Δύο 

μόνο εκπαιδευτικοί (ποσοστό 5%) έκαναν κουτσούρεμα, μηδενίζοντας τα δύο 

τελευταία ψηφία «αθροίζω τους αριθμούς: 87.400, 92.700, 90.000, 82.000, 98.100 και 

βρίσκω 450.200», «Έχουμε: 87.400 + 92.700 + 90.000 + 82.000 + 98.100 = 450.200». 

Το 45% (18 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών ακολούθησε την στρατηγική του 

εμπρόσθιου άκρου «αθροίζω τους αριθμούς 87.000 + 92.000 + 90.000 + 81.000 + 

98.000  = 448.000 και στη συνέχεια αθροίζω: 400 + 700 περίπου 1.000 και 900 + 100 

= 1.000. Συνολικά 450.000€», «87 + 90 + 92 + 81 + 98 = 448.000, μαζί με τα ψιλά 

450.000 περίπου». Τέλος ένας εκπαιδευτικός δεν έδωσε καμία απάντηση (2,5% του 

δείγματος). 

Πίνακας 6.13: Απαντήσεις Ερώτησης 6ης  

Τα έσοδα μίας επιχείρησης τους τελευταίους πέντε μήνες ήταν: 87.419€, 92.765€, 

90.045€, 81.974€, 98.102€. Εκτιμήστε πόσα χρήματα συγκέντρωσε συνολικά η 

επιχείρηση, χωρίς την χρήση μολυβιού και χαρτιού.  

Αποδεκτές Στρατηγικές  Συχνότητα Ποσοστό 

Χρήση συμβατών αριθμών: 87.419 +

92.765 ≈ 180.000, 98.102 + 81.974 ≈

180.000. Άρα αθροίζω: 2 ∙ 180.000 +

90.000 = 450.000 

19 47,5% 

Κουτσούρεμα: 87.400 + 92.700 + 90.000 

+ 82.000 + 98.100 = 450.200 

2 5% 

Στρατηγική εμπρόσθιου άκρου 

αθροίζω τους αριθμούς 87.000 + 92.000 

+ 90.000 + 81.000 + 98.000  = 448.000 

και στη συνέχεια αθροίζω: 400 + 700 

περίπου 1.000 και 900 + 100 = 1.000. 

Συνολικά 450.000€ 

18 45% 

Μη αποδεκτές 1 2,5% 
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Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών όσον αφορά 

την απάντηση του μαθητή στο ίδιο πρόβλημα που κλήθηκαν να απαντήσουν και οι ίδιοι 

προηγουμένως. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί πως ο μαθητής ακολούθησε 

την στρατηγική της στρογγυλοποίησης, μετατρέποντας όλα τα ποσά σε 100.000 ευρώ 

και στη συνέχεια εκτέλεσε την πράξη του πολλαπλασιασμού. 

Πίνακας 6.14: Απαντήσεις Ερώτησης 6ης  

Ένας μαθητής ανέφερε  ότι η επιχείρηση συγκέντρωσε περίπου 500.000€. 

Πως θεωρείτε ότι σκέφτηκε;  

Αποδεκτές εξηγήσεις  Συχνότητα Ποσοστό 

5∙100.000 39 97,5% 

Ζητήθηκε στο δεύτερο μέρος του έργου να αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί ποιο είναι 

το λογικό εύρος που θα έπρεπε να αποδεχτούν σε ένα τέτοιο πρόβλημα.  Οι αποδεκτές 

απαντήσεις σύμφωνα με τον Reys (1991) είναι 430.000 – 460.000. Σύμφωνα με τον 

πίνακα 2.25, το 50% (20 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών έδωσε απαντήσεις εντός 

των ορίων 430.000 – 460.000 και χαρακτηριστήκαν ως σωστές. Ενδεικτικά 

παρατίθενται κάποιες από αυτές: «449.000 – 451.000», «453.000 – 458.000», «440.000 

– 460.000».  

Οι υπόλοιπες επιλογές που παρατίθενται χαρακτηρίστηκαν ως λανθασμένες. Το 

22,5% (9 εκπαιδευτικοί) ανέφεραν ότι το αποδεκτό εύρος πρέπει να είναι από 400.000 

έως και 500.000. Το 10% (4 εκπαιδευτικοί) ανέφεραν ως αποδεκτό εύρος, το 400.000 

– 450.000, ένας από αυτούς ανέφερε ότι «θέλουμε ένα πλήθος επιλογών κάτω του 

450.000» και το 5% (2 εκπαιδευτικοί) του δείγματος   ανέφεραν ως αποδεκτό εύρος, 

το 450.000 – 500.000, ένας από αυτούς ισχυρίστηκε ότι «θέλουμε ένα πλήθος επιλογών 

πάνω του 450.000». Τέλος, το 12,5% των εκπαιδευτικών δεν έδωσε απάντηση στο 

συγκεκριμένο ερώτημα. 

Πίνακας 6.15: Απαντήσεις Ερώτησης 6ης  

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το λογικό εύρος; 

Αποδεκτές απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Σωστό 20 50% 

Μη αποδεκτές απαντήσεις  Συχνότητα Ποσοστό 

450.000 – 500.000 4 10% 



56 
 

400.000 – 450.000 2 5% 

400.000 – 500.000 9 22,5% 

Μη απάντηση 5 12,5% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτήσεων, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι στην πρώτη ερώτηση το 97,5% των ερωτηθέντων απάντησε 

σωστά, γεγονός που δείχνει ότι διαθέτουν καλή γνώση περιεχομένου της πρόσθεσης 

φυσικών αριθμών. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του έργου, τα αποτελέσματα δεν 

είναι τόσο ενθαρρυντικά, καθώς στο πρώτο σκέλος οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 

ερμηνεύσουν τον τρόπο σκέψης του μαθητή σε ποσοστό 97,5%, ενώ στην εύρεση ενός 

λογικού εύρους του αθροίσματος το ποσοστό επιτυχίας φτάνει στο 50%. Σε αυτό το 

σημείο παρατηρείται, ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να κάνουν είτε χρήση 

βολικών αριθμών, είτε να εκτιμήσουν το άθροισμα ακολουθώντας την στρατηγική του 

κουτσουρέματος, δυσκολεύονται στην εύρεση ενός αναγκαίου και ικανού εύρους 

αποδεκτών λύσεων. Επομένως, γίνεται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν τους μαθητές τους ορθά, όταν αναφερόμαστε σε υπολογισμούς 

εκτίμησης. 

Από το τεστ 𝑥2 και του McNemar (𝑥2 = 1,026, 𝑑𝑓 = 1, 𝑝 < 0.000), βρίσκουμε 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων εμφανίζουν διαφορά δυσκολίας, με την επίδοση 

στην ΓΠ να είναι μεγαλύτερη από αυτή της ΠΓΠ. 

 

Απαντήσεις στο 7ο έργο 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και ο 

τρόπος σκέψης τους στο έβδομο έργο (πυκνότητα ρητών αριθμών). 

Γνώση Περιεχομένου 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με 

ένα πρόβλημα και  παρουσιάζει τον τρόπο σκέψης τους. Το πρόβλημα που δίνεται 

καλεί τους μαθηματικούς να βρουν 3 κλάσματα μεταξύ των αριθμών 7/8 και 1. Σε αυτό 

το ερώτημα οι αποδεκτές στρατηγικές που έχουν ακολουθήσει οι εκπαιδευτικοί είναι 

τρεις.  

Η πρώτη στρατηγική για την εύρεση της λύσης του προβλήματος που 

ακολουθήθηκε, της οποίας το ποσοστό φτάνει στο 62,5% (25 μαθηματικοί), είναι το 

ότι πολλαπλασίασαν τους όρους του κλάσματος με τους αριθμούς 10, 6, 5 και 4, ώστε να 
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μπορέσουν να δημιουργήσουν ισοδύναμα άκρα (ως άκρα θεωρούνται οι αριθμοί 7/8 και 

1), εκ των οποίων θα προκύψουν αριθμοί ανάμεσα τους. Μερικές απαντήσεις 

παρατίθενται: «θα πολλαπλασιάσουμε τους όρους του κλάσματος με το 4», 

«Δημιουργώ ισοδύναμα κλάσματα μεγαλώνοντας τους όρους των κλασμάτων 

πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό 6».  Σημειώνεται ότι οι άνωθεν απαντήσεις 

αναφέρονται στον τρόπο που θα δημιουργηθούν τα ισοδύναμα άκρα. Η δεύτερη κατά 

σειρά σωστή στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δημιουργία κλάσματος με 

διαδοχικούς όρους «
8

9
,

9

10
,

10

11
». Αυτόν τον τρόπο σκέψης ακολούθησαν 5 μαθηματικοί, 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5%, οι οποίοι ανέφεραν ότι: «Δημιουργώ κλάσματα 

με διαδοχικούς όρους: 
8

9
,

9

10
,

10

11
», «έχουμε 

8

9
,

9

10
,

10

11
» και άλλες.  

Τέλος 4 μαθηματικοί (10%) σκέφτηκαν πως μπορούν να λύσουν το πρόβλημα εάν 

δημιουργήσουν κλάσματα με δεκαδικό αριθμητή, γεγονός που αποτελεί εξίσου 

αποδεκτή στρατηγική (
7,1

8
,

7,2

8
,

7,3

8
), καθώς στην συνέχεια πολλαπλασίαζαν τους όρους 

με τον αριθμό 10 και προέκυπταν τα κλάσματα: (
71

80
,

72

80
,

73

80
). Αξιοσημείωτη είναι η 

απάντηση ενός μαθηματικού, ο οποίος αρχικά δυσκολεύτηκε να λύσει την άσκηση, 

αλλά στη συνέχεια ανέφερε: «θα μπορούσα ίσως να έχω δεκαδικό αριθμητή, δηλαδή 

7,1, 7,2, 7,3. Άρα πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό 10 αριθμητή και παρονομαστή και 

τότε έχουμε 
71

80
,

72

80
,

73

80
».  

Πίνακας 6.16: Απαντήσεις Ερώτησης 7ης  

Α. Βρείτε 3 κλάσματα μεταξύ των αριθμών 
𝟕

𝟖
 και 1. Εξηγήστε τον τρόπο σκέψης σας. 

Αποδεκτές απαντήσεις. Στρατηγικές  Συχνότητα Ποσοστό 

Πολλαπλασιασμός των όρων του 

κλάσματος με τους αριθμούς 10, 6, 5 και 4  

 

25 62,5% 

Δημιουργία κλάσματος με διαδοχικούς 

όρους 

5 12,5% 

Δημιουργία κλάσματος με δεκαδικό 

αριθμητή. 

4 10% 

Σύνολο  34 85% 

Μη αποδεκτές απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Λάθος απάντηση 3 7,5% 
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Δεν υπάρχουν 2 5% 

Μη απάντηση 1 2,5% 

Σύνολο 6 15% 

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι υπήρξαν και απαντήσεις,  οι οποίες ήταν 

λανθασμένες και αυτές δόθηκαν από 3 μαθηματικούς 

«(
4

5
,

5

6
,

6

7
) , (

7

40
,

7

80
,

7

16
) , (

8

9
,

5

6
,

9

10
)», αλλά και 2 απαντήσεις που υποστήριξαν πως δεν 

υπάρχουν κλάσματα μεταξύ των 7/8 και 1, χαρακτηριστικά αναφέρουν «δεν ξέρω αν 

υπάρχουν», «δεν υπάρχουν τέτοια κλάσματα». Συνολικά, οι μη αποδεκτές απαντήσεις 

κατέχουν το 12,5% του γενικού συνόλου. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός δεν έδωσε 

απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.  

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Στον πίνακας 6.17. παρατίθενται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, όταν 

κλήθηκαν να εξηγήσουν την απάντηση «δεν υπάρχουν»  ενός μαθητή  στο πρόβλημα  

της εύρεσης τριών κλασμάτων ανάμεσα στο 7/8 και το 1. Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να εμφανίζουν ποικιλία ως προς το λάθος του μαθητή, οι 

οποίες εστιάζονται στις μαθηματικές έννοιες που δεν έχει κατανοήσει ο μαθητής και 

όχι στον λόγο που οδηγήθηκε ο μαθητής σε αυτή την απάντηση.  

Πιο συγκεκριμένα 14 εκπαιδευτικοί (35% του δείγματος) κλίνουν προς την άποψη 

ότι ο μαθητής δεν έχει κατανοήσει την πυκνότητα των ρητών αριθμών Ενδεικτικές 

απαντήσεις: «Δεν έχει κατανοήσει: ότι ανάμεσα σε οποιοσδήποτε αριθμούς υπάρχουν 

άπειροι άλλοι, τα ισοδύναμα κλάσματα», «Δεν έχει κατανοήσει την πυκνότητα των 

ρητών αριθμών ότι ανάμεσα σε δύο ρητούς υπάρχουν άπειροι αριθμοί», «Δεν έχει 

κατανοήσει την απειρία των αριθμών και την αριθμογραμμή» και άλλες.  Αποτελεί τη 

μοναδική αποδεκτή απάντηση.  

Αναφορικά με τις μη αποδεκτές απαντήσεις, 15 εκπαιδευτικοί (το 37,5% του 

δείγματος) ανέφεραν ότι ο μαθητής δεν μπορεί να δημιουργήσει ισοδύναμα κλάσματα 

με διαφορετικό παρονομαστή. Ενδεικτικές απαντήσεις: «Τα ισοδύναμα κλάσματα 

έχουν και υποδιαιρέσεις», «δεν έχει κατανοήσει τα ισοδύναμα κλάσματα», «Ο μαθητής 

δεν έχει κατανοήσει την εύρεση ισοδύναμων κλασμάτων».   Με μικρότερο ποσοστό 

(15%) ακολουθεί η δεύτερη σε σειρά μη αποδεκτή απάντηση την οποία υποστήριξαν 6 

συμμετέχοντες οι οποίοι απέδωσαν την λανθασμένη απάντηση του μαθητή στο γεγονός 

ότι δεν έχει αντιληφθεί ότι ένα κλάσμα μπορεί να αναπαραστήσει έναν δεκαδικό αριθμό. 
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Πιο συγκεκριμένα, δήλωσαν: «Ο μαθητής δεν έχει αντιληφθεί ότι μπορεί να βάλει 

δεκαδικούς αριθμούς ως αριθμητή», «Δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει έναν 

δεκαδικό αριθμητή».  

Η τρίτη και τέταρτη μη αποδεκτή απάντηση δόθηκαν από έναν μαθηματικό η κάθε 

μια. Ο πρώτος υποστήριξε ότι «ο μαθητής δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ισοδύναμα 

κλάσματα με διαφορετικό παρονομαστή», και ο δεύτερος ότι «δεν έχει αντιληφθεί ότι 

τα κλάσματα εκφράζουν μέρη ποσότητας». Τέλος, 2 εκπαιδευτικοί, που αντιστοιχούν 

σε ποσοστό 5%, αναγνωρίζουν ως σωστή την απάντηση του μαθητή: ότι δεν υπάρχουν 

κλάσματα μεταξύ των 7/8 και 1 και ένας εκπαιδευτικός δεν απάντησε στο ερώτημα.  

Πίνακας 6.17: Απαντήσεις Ερώτησης 7ης  

Ένας μαθητής ανέφερε ότι δεν υπάρχουν κλάσματα ανάμεσα στο 
7

8
 και στο 1, γιατί 

μετά το 
7

8
 ακολουθεί  το κλάσμα 

8

8
, το οποίο είναι ίσο με τον αριθμό 1. Πως κρίνετε 

την απάντηση του μαθητή; Τι θεωρείτε ότι έχει παρανοήσει ο μαθητής; 

Αποδεκτές εξηγήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν έχει κατανοήσει την πυκνότητα των 

ρητών αριθμών 

14 35% 

Μη αποδεκτές απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Ότι μπορεί να δημιουργήσει ισοδύναμα 

κλάσματα με διαφορετικό παρονομαστή. 

15 37,5% 

Δεν έχει αντιληφθεί ότι ένα κλάσμα μπορεί 

να αναπαραστήσει έναν δεκαδικό αριθμό 

6 15% 

Ο μαθητής απάντησε σωστά 2 5% 

Δεν θεωρεί ότι υπάρχουν κλάσματα με 

διαφορετικό παρονομαστή 

 

1 2,5% 

Δεν έχει αντιληφθεί ότι τα κλάσματα 

εκφράζουν μέρη ποσότητας 

1 2,5% 

Μη απάντηση 1 2,5% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτήσεων, το συγκεκριμένο 

έργο δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί. Πιο συγκεκριμένα, το 85% των εκπαιδευτικών 

απάντησε ορθά στο πρώτο ερώτημα, ενώ το δεύτερο ερώτημα απαντήθηκε σωστά από 

το 35%του δείγματος.  
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι το 5% του δείγματος θεώρησε ότι ο μαθητής 

στο δεύτερο σκέλος του έργου απάντησε σωστά, πράγμα που σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν την πυκνότητα των ρητών αριθμών. 

Επίσης, παρόλο που ένα μέρος των εκπαιδευτικών δεν κατάφερε να δώσει αποδεκτές 

απαντήσεις στο πρώτο μέρος του έργου,  

Από το τεστ 𝑥2 και του McNemar (𝑥2 = 0,926, 𝑑𝑓 = 1, 𝑝 < 0.000), βρίσκουμε 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων εμφανίζουν διαφορά δυσκολίας, με την επίδοση 

στην ΓΠ να είναι μεγαλύτερη από αυτή της ΠΓΠ. 

Απαντήσεις στο 8ο έργο  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και ο 

τρόπος σκέψης τους στο όγδοο έργο (πρόσθεση ρητών «κλασματικών» αριθμών). 

Γνώση Περιεχομένου 

Στον πίνακα 6.18 φαίνονται τα αποτελέσματα του α’ μέρους του τελευταίου έργου.  

Οι 37 καθηγητές (92,5% του δείγματος), που αποτελεί την πλειοψηφία των 

μαθηματικών θεώρησε ως σωστή απάντηση το 2,5 με την εξήγηση να βασίζεται στην 

αναφορά στο μισό και στο ένα «το 
7

8
 και το 

12

13
 είναι περίπου 1 και το 

23

45
 αντιστοιχεί στο 

μισό». Ένας μαθηματικός (2,5%) έδωσε λανθασμένη απάντηση επιλέγοντας το 23/45 

και τον αριθμό 2,5, «με το μάτι δεν μπορώ να το υπολογίσω, αλλά νομίζω ότι οι σωστές 

απαντήσεις είναι 23/45 και 2,5». Ένας εκπαιδευτικός, επίσης, ανέφερε μόνο το 
23

45
, 

Πίνακας 6.18: Απαντήσεις Ερώτησης 8ης  

Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα και εξηγήστε τον τρόπο σκέψης 

σας: 
𝟕

𝟖
+

𝟏𝟐

𝟏𝟑
+

𝟐𝟑

𝟒𝟓
=      2,5 

42

66
 

23

45
 

19

45
 

Αποδεκτές απαντήσεις εξηγήσεις  Συχνότητα Ποσοστό 

Αναφορά στο μισό και στο ένα: 2,5 37 92,5% 

Μη αποδεκτές απαντήσεις 

εξηγήσεις 

Συχνότητα Ποσοστό 

2,5,       23/45 1 2,5% 

23/45 1 2,5% 

Μη απάντηση 1 2,5% 

Σύνολο 3 7,5% 
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χωρίς πάλι να μπορεί να αιτιολογήσει την απάντησή του και ένας δεν απάντησε 

καθόλου.  

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Στον πίνακα 6.19 απεικονίζονται οι απαντήσεις της τελευταίας ερώτησης του 

ερωτηματολογίου. Στην ερώτηση πως αιτιολογείται η απάντηση του μαθητή στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα, τα είδη των αποδεκτών αιτιολογήσεων που δόθηκαν  από 

τους μαθηματικούς, περιορίζονται σε δύο.  Το πρώτο είδος σωστής εξήγησης που 

ανέφεραν οι συμμετέχοντες, σχετίζεται με το σύνηθες λάθος των μαθητών να 

προσθέτουν τους αριθμητές και τους παρονομαστές των κλασμάτων, όταν καλούνται να 

βρουν την τιμή μιας αριθμητικής παράστασης με κλάσματα, «ο μαθητής πρόσθεσε τους 

αριθμητές και τους παρονομαστές». Συγκεκριμένα, 33 (82,5%) μαθηματικοί έκριναν 

ορθώς πως ο μαθητής ακολούθησε τον παραπάνω τρόπο σκέψης.  

Όσον αφορά στις μη αποδεκτές στρατηγικές που ακολούθησαν οι συμμετέχοντες, 

αυτές περιορίζονται συνολικά στο 17,5% του δείγματος, δηλαδή σε μόλις 7 μη 

αποδεκτές απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα δύο (5%) μαθηματικοί αιτιολόγησαν την 

λανθασμένη απάντηση του μαθητή σκεπτόμενοι ότι προσπάθησε να κάνει ομώνυμα τα 

κλάσματα παίρνοντας ως παρονομαστή τον μεγαλύτερο αριθμό, «ο μαθητής έκανε 

ομώνυμα με ΕΚΠ μεγαλύτερο του 45».  

Πίνακας 6.19: Απαντήσεις Ερώτησης 8ης  

Στο παραπάνω πρόβλημα, ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν ως 

απάντηση μία από τις ακόλουθες: Ένας μαθητής επέλεξε ως απάντηση την 

επιλογή 
𝟒𝟐

𝟔𝟔
. Πως κρίνετε την απάντηση του μαθητή; Πως θεωρείτε ότι 

σκέφτηκε; 

Αποδεκτές εξηγήσεις  Συχνότητα Ποσοστό 

Πρόσθεσε αριθμητές και 

παρονομαστές 

33 82,5% 

Μη αποδεκτές εξηγήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Προσπάθησε να τα κάνει ομώνυμα 

παίρνοντας ως παρονομαστή τον 

μεγαλύτερο αριθμό 

2 5% 

Τυχαία Επιλογή 1 2,5% 

Άλλο 2 5% 
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Μη απάντηση 2 5% 

Σύνολο  7 17,5% 

Δύο εκπαιδευτικοί (5% του δείγματος) δεν έδωσε καμία απάντηση, ένα 

εκπαιδευτικός θεώρησε ότι ο μαθητής επέλεξε τυχαία την απάντηση αυτή. Τέλος, 

παρατίθενται και οι απόψεις δύο εκπαιδευτικών, οι οποίες αναφέρονται σε γενικές 

έννοιες που δεν έχουν κατανοήσει οι μαθητές: «Θεωρώ ότι δεν μπορούν να το 

εκτιμήσουν οι μαθητές», «Δεν γνωρίζει την πρόσθεση κλασμάτων. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτήσεων, το συγκεκριμένο 

έργο δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν μικρή απόκλιση στην επίδοση της γνώσης 

περιεχομένου και της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, αναφορικά με την 

πρόσθεση τριών κλασματικών αριθμών, με το ερώτημα της γνώσης περιεχομένου να 

φέρει μεγαλύτερη επίδοση. Πιο συγκεκριμένα, το 92,5% των εκπαιδευτικών απάντησε 

ορθά στο πρώτο ερώτημα, ενώ το δεύτερο ερώτημα απαντήθηκε σωστά από το 82,5% 

του δείγματος. Αξίζει να αναφερθεί η επιλογή ενός εκπαιδευτικού όπου επέλεξε δύο 

απαντήσεις εκ των οποίων η μία ήταν μικρότερη της μονάδας και η άλλη μεγαλύτερη 

αυτής.  

Από το τεστ 𝑥2 και του McNemar (𝑥2 = 0,563, 𝑑𝑓 = 1, 𝑝 = 0,289), βρίσκουμε 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων  δεν εμφανίζουν διαφορά δυσκολίας στατιστικά 

σημαντική μεταξύ των απαντήσεων ΓΠ και ΠΓΠ. 
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6. Η επίδοση των εκπαιδευτικών στη ΓΠ και ΠΓΠ των ρητών 

αριθμών   

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας, στον οποίο φαίνεται ανά 

ερώτηση (τα ποσοστά) της Π.Γ.Π  και της Γ.Π, καθώς και η μέση τιμή της επίδοσης 

των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, παρατίθενται οι τιμές που προέκυψαν από το τεστ 

McNemar.  

Πίνακας 7.1:Ποσοστά επιτυχίας στην ΓΠ και ΠΓΠ και ένδειξη McNemar Test 

Έργα Έργο 

1 

Έργο 

2 

Έργο 

3 

Έργο 

4 

Έργο 

5 

Έργο 6 Έργο 7 Έργο 

8 

Μέση 

τιμή 

ΓΠ 40 

100% 

28 

70% 

37 

92,5

% 

12 

30% 

38 

95% 

39 

97,5% 

34 

85% 

37 

92,5

% 

6,625 

ΠΓΠ 35 

87,5

% 

30 

75% 

31 

77,5

% 

10 

25% 

13 

32,5

% 

20 

50% 

14 

35% 

33 

82,5

% 

4,65 

McNe

mar 

test 

0,063 0,625 0,070 0,804 0,000 0,000 0,000 0,289  

Μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν υψηλότερες επιδόσεις στις 

ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου, συγκριτικά με τις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης 

περιεχομένου, αναφορικά με το σύνολο των ρητών αριθμών. Αισθητή είναι η διαφορά 

(μεγαλύτερη του 40%) στα έργα πέντε, έξι και εφτά, ενώ στα έργα δύο και τέσσερα 

είναι οριακή. Η διαφορά στα έργα ένα, τρία και οκτώ είναι μικρότερη του 15%. 

Σημειώνεται ότι  η μέση επίδοση των εκπαιδευτικών στην γνώση περιεχομένου είναι 

6,625 με τυπική απόκλιση 1,102 και η μέση επίδοση στην παιδαγωγική γνώση 

περιεχομένου είναι 4,65 με τυπική απόκλιση 1,460. 

Η επίδοση των εκπαιδευτικών στους ρητούς αριθμούς των 40 εκπαιδευτικών, στις 

16 συνολικά ερωτήσεις (στα 8 έργα υπάρχουν 8 ερωτήσεις που ελέγχουν την 

παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου και 8 ερωτήσεις που ελέγχουν την γνώση του 
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περιεχομένου) του ερωτηματολογίου έχει μέση τιμή 11,28 σωστές απαντήσεις με 

τυπική απόκλιση 2,276. Κανένας εκπαιδευτικός δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά σε 

όλα τα έργα. Αναφορικά με τις ερωτήσεις της γνώσης περιεχομένου σωστά κατάφεραν 

να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις 8 εκπαιδευτικοί (20% του δείγματος). Αντίθετα 

με τις ερωτήσεις της Γ.Π., στις ερωτήσεις της Π.Γ.Π. κανένας εκπαιδευτικός δεν 

κατάφερε να απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις.  Μόνο 3 εκπαιδευτικοί (7,5% 

του δείγματος) κατάφερε να απαντήσει σωστά σε 7 από τις 8 ερωτήσεις.  

Συγκρίνοντας της επίδοση κάθε καθηγητή στη ΓΠ και στην ΠΓΠ, συμπεραίνουμε 

ότι δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Εκτελώντας τον έλεγχο του Wilcoxon (𝛮 =

40, 𝑧 = −5,214, 𝑝 = 0,000)𝛿𝜄𝜋𝜆ή𝜍 𝜊𝜐𝜌ά𝜍, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων  της ΓΠ και της ΠΓΠ, με την 

επίδοση των εκπαιδευτικών στη ΓΠ να εμφανίζει μεγαλύτερη επιτυχία συγκριτικά με 

αυτή την ΠΓΠ. 
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Συμπεράσματα – Σχολιασμός   

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παραπάνω διαπιστώθηκε ότι οι καθηγητές 

εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία σε ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, 

συγκριτικά με τις ερωτήσεις γνώσης περιεχομένου. Αυτό συνάδει και με τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω. Η ευχέρεια στους 

νοερούς υπολογισμούς, όσον αφορά τους καθηγητές, προέρχεται από την ικανότητά 

του να εναλλάσσει διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης (Baroody, 2003; Selter, 2009).  

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα σπουδών δεν αφήνει περιθώρια να χρησιμοποιεί ο 

καθηγητής τους υπολογισμούς εκτίμησης, για την επίλυση των διάφορων 

προβλημάτων, καθώς θέτει ως πρωταρχικό στόχο την εκμάθηση των αλγοριθμικών 

διαδικασιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το παιδί τώρα, και ο μελλοντικός ενήλικας να 

μην κάνει χρήση των υπολογισμών αυτών.   

Έτσι για να εισαχθεί η χρήση των υπολογισμών εκτίμησης στο εκπαιδευτικό 

σύστημα θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στον οδηγό σπουδών και επιπλέον να ενθαρρύνει 

ο καθηγητής τους μαθητές του, να ακολουθούν αυτή τη μέθοδο υπολογισμού των 

προβλημάτων.  

Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω επιβεβαιώνουν την υπόθεση της 

έρευνας ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν καλύτερη γνώση του περιεχόμενου των ρητών 

αριθμών, συγκριτικά με την παιδαγωγική γνώση του περιεχόμενου των ρητών 

αριθμών. (Μέση τιμή: 6,625 και 4,65 επιτυχία αντίστοιχα).  

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα άπτεται στην επίδοση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με τα προβλήματα στα οποία εμπλέκονται οι ρητοί αριθμοί. Οι πράξεις που 

ελέγχθηκαν ήταν η πρόσθεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση ρητών αριθμών. 

Επιπλέον, τέθηκαν και ερωτήματα σχετικά με την πυκνότητα και τη διάταξη των ρητών 

αριθμών, ώστε να γίνει αντιληπτό αν οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν 

διαφορετικές μορφές των ρητών αριθμών, κατά τη διάρκεια επίλυσης μαθηματικών 

προβλημάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν να μην αντιμετωπίζουν δυσκολία 

στην πράξη της πρόσθεσης καθώς το 90% του δείγματος απάντησε σωστά και στα δύο 

έργα πρόσθεσης. Ακολουθεί η πράξη του πολλαπλασιασμού, όπου τα ποσοστά είναι 

αρκετά χαμηλότερα της πρόσθεσης, μόνο το 67,5% του δείγματος απάντησε σωστά και 



66 
 

στα τρία έργα πολλαπλασιασμού και τέλος η πράξης της διαίρεσης, όπου 

καταγράφηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις με ποσοστό 30% επιτυχία. Τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώνουν τις έρευνες των Hill (2007), Maclellan (2001), Alajmi (2007), 

Dowker (1992) όπου η πράξη της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού φαίνεται να 

αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία συγκριτικά με την πράξη της διαίρεσης.   

Αναφορικά με την ικανότητα των εκπαιδευτικών να καθορίσουν ένα εύρος 

λύσεων, ερευνήθηκαν δύο πράξεις, της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού. Τα 

ποσοστά επιτυχίας των εκπαιδευτικών στις δύο πράξεις εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση 

με την πράξη της πρόσθεσης (ποσοστό 87,5%) να καταγράφει μεγαλύτερη επιτυχία, 

έναντι του πολλαπλασιασμού (ποσοστό 50%). Πιο συγκεκριμένα, για την πράξη του 

πολλαπλασιασμού, παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό (12,5%) εκπαιδευτικών 

επιμένει στον ακριβή υπολογισμό ενός γινομένου, γεγονός που δεν παρατηρήθηκε στο 

πρόβλημα αναφορικά με το άθροισμα ρητών αριθμών. Για την πράξη της πρόσθεσης 

παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν στρατηγικές ανάλογες με αυτές που 

δείχνει και η έρευνα του (Reys 1991), δηλαδή τη χρήση συμβατών αριθμών, το 

κουτσούρεμα και τη στρατηγική εμπρόσθιου άκρου.  

Μπορεί να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν στο σύνολό τους 

εννοιολογικές στρατηγικές (αναφορά στο μισό, στο 1/3, στο ¼ και στο 1), όταν ήρθαν 

αντιμέτωποι με τη σύγκριση διαφορετικών αναπαραστάσεων των ρητών αριθμών.  

Αυτό δικαιολογεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν καλή αίσθηση των ρητών 

αριθμών. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα της έρευνας 

Sengul (2013), όπου βρέθηκε ότι οι φοιτητές (δάσκαλοι) ως επί το πλείστων 

προσπαθούσαν να απαντήσουν χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές διαδικασίες.  

Αναφορικά με την πυκνότητα των ρητών αριθμών η επιτυχία των εκπαιδευτικών 

ανέρχεται στο 85%. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι δύο εκπαιδευτικοί (5%) 

ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα σε δύο ρητούς αριθμούς. Ως προς το 

σύνολο των αποδεκτών απαντήσεων, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στο ερώτημα 

δίνοντας ποικιλία απαντήσεων.  

Αναφορικά με την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου οι επιδόσεις των 

εκπαιδευτικών επαληθεύουν την αρχική υπόθεση της έρευνας (με εξαίρεση το δεύτερο 

έργο), καθώς οι εκπαιδευτικοί δείχνουν υψηλότερες επιδόσεις στις ερωτήσεις γνώσης 

περιεχομένου, παρά στις ερωτήσεις παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου των ρητών 

αριθμών. Εξαιρώντας το δεύτερο έργο, ο παραπάνω ισχυρισμός επιβεβαιώνεται και 

από τον έλεγχο του (έ𝜆휀𝛾𝜒𝜊𝜍 𝑤𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛, 𝛮 = 40, 𝑧 = −5,214, 𝑝 𝛿𝜄𝜋𝜆ή𝜍 𝜊𝜐𝜌ά𝜍 =
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0,000). Αισθητή είναι όμως η διαφορά σε τέσσερις ερωτήσεις όπου ενώ οι 

εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να λύσουν το πρόβλημα που τίθεται, υπάρχει δυσκολία 

στην ερμηνεία της απάντησης των μαθητών τους.   

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρθηκε σε εννοιολογικές στρατηγικές. 

Παρόλα αυτά, η επιμονή στη χρήση διαδικαστικών στρατηγικών εμφανίζεται στα τρία 

πρώτα έργα. Πιο συγκεκριμένα στο  

- πρώτο έργο το 12,% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι μόνο η ακριβής απάντηση 

πρέπει να δεχτεί ως αποδεκτή. Αξίζει να σημειωθεί η απάντηση μίας 

εκπαιδευτικού όπου αναφέρθηκε ότι πρέπει να  προτρέπουμε τους μαθητές να 

υπολογίζουν με ακρίβεια, καθώς αυτό προστάζει ο οδηγός σπουδών 

- δεύτερο έργο το 20% των ερωτηθέντων κάνει χρήση της αλγοριθμικής 

διαδικασίας στον πολλαπλασιασμό δύο ρητών αριθμών (δεκαδικών) 

- τρίτο έργο το 7,5% των ερωτηθέντων προσπάθησε να βρει το αριθμητικό 

αποτέλεσμα κάνοντας κάθετο πολλαπλασιασμό (κλάσματος – φυσικού 

αριθμού) 

Τα παραπάνω εξαγόμενα συμπεράσματα έρχονται να επαληθεύσουν πλήρως τα 

αποτελέσματα από την  έρευνα του Alajmi (2009) που διεξήχθη σε 38 εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας και 21 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η οποία έδειξε 

ότι η πλειοψηφία των καθηγητών και έχουν περιορισμένη κατανόηση αυτής των 

υπολογισμών εκτίμησης.  

Περιορισμοί της έρευνας  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν  από τις 

συνεντεύξεις εκπαιδευτικών που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα. 

Παρόλα αυτά υπήρξαν και αρκετοί εκπαιδευτικοί, που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, 

είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε εγκυμονώντας τον κίνδυνο ότι θα εκτεθούν, νιώθοντας 

ανασφάλεια για τις γνώσεις τους. Επομένως, θα ήταν σημαντικό να τονιστεί ότι τα 

ποσοστά επιτυχίας της έρευνας πιθανόν να ήταν χαμηλότερα αναφορικά τόσο με την 

κατανόηση των ρητών αριθμών και των αναπαραστάσεων τους, όσο και με την 

ερμηνεία των λανθασμένων απαντήσεων, στην περίπτωση που συμμετείχε στην έρευνα 

και αυτή η κατηγορία εκπαιδευτικών.  

Κατά την πραγματοποίηση της έρευνας, υπήρξαν και αρκετοί περιορισμοί, στους 

οποίους κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην 

έρευνα κρίνεται περιορισμένος και αφορά μία συγκεκριμένη περιφέρεια της χώρας. Η 
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περιορισμένη αυτή συμμετοχή οφείλεται στο γεγονός ότι, αν και το αίτημα συμμετοχής 

στάλθηκε σε περισσότερα σχολεία, υπήρξε δυσκολία εξασφάλισης της συναίνεσης των 

Διευθυντών των σχολείων.  

Ένας άλλος περιορισμός αφορούσε τον ίδιο τον σχεδιασμό της έρευνας με την 

πραγματοποίηση της δομημένης συνέντευξης. Αν και η όλη αυτή διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η μεγάλη χρονική διάρκεια που απαιτούνταν για τη 

χορήγηση του ερευνητικού εργαλείου στους εκπαιδευτικούς σε συνδυασμό με τους 

χρονικούς περιορισμούς που επέβαλλε η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων είχαν ως 

συνέπεια τη συλλογή περιορισμένου όγκου δεδομένων. Για τους παραπάνω λόγους, η 

ποιοτική ανάλυση λαθών εξαιρέθηκε και η παρούσα έρευνα περιορίστηκε στην 

ποσοτική κυρίως ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν.  

Παρά τους σημαντικούς περιορισμούς που υπήρξαν κατά την πραγματοποίησή 

της, η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μία πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης και 

σύγκρισης των γνώσεων περιεχομένου και της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου που 

αφορούν προβλήματα με ρητούς αριθμούς, από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας που κατατέθηκαν ανωτέρω, 

μπορούν να προκύψουν ουσιαστικές προτάσεις τόσο για την αξιολόγηση και τη 

διδασκαλία των γνώσεων των εκπαιδευτικών, όσο και για την πραγματοποίηση 

μελλοντικών ερευνών.  

Κρίνεται απαραίτητος ο ανασχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών και ο ευρύς σχεδιασμός σειράς επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών 

προς την κατεύθυνση της διδασκαλίας στρατηγικών των νοερών υπολογισμών.  
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Παράρτημα Ι 
Γενικά Στοιχεία 

Φύλλο:   Άνδρας   Γυναίκα  Κατοικία:_______ 

Χρόνια εμπειρίας:   ______________ 

Σπουδές:  Πτυχίο  Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

Θέση Δημόσιο:    Γυμνάσιο Λύκειο   

Ιδιωτική Εκπαίδευση:   Γυμνάσιο  Λύκειο  

  

Έργο 1ο: 

Α. Δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο πρόβλημα:  

Σε μία αίθουσα διδασκαλίας δόθηκε το ακόλουθο πρόβλημα: Ο Γιάννης θέλει 

να αγοράσει 15 βιβλία που το κάθε ένα κοστίζει 1,99€. Ο καθηγητής ζήτησε από 

τους μαθητές να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα του προβλήματος. 

Μπορείτε να λύσετε το παραπάνω πρόβλημα; Εξηγήστε πως βρήκατε το 

αποτέλεσμα;  

Β. Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να δεχτεί ως λογική την ή τις ακόλουθες 

απαντήσεις:  

Ο αριθμός 29,85, που αποτελεί την ακριβή απάντηση.  

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (𝟐𝟗. 𝟓 , 𝟑𝟎) 

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (𝟑𝟎, 𝟑𝟎. 𝟓) 

Η απάντηση να ανήκει στο διάστημα (𝟐𝟗. 𝟓, 𝟑𝟎. 𝟓) 

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις και εξηγήστε τους λόγους 

της επιλογής σας. 

Έργο 2ο:  

Α. Η Λίνα χρησιμοποίησε την αριθμομηχανή για να υπολογίσει το 

0,4975x9428,8= 4690828 αλλά ξέχασε να γράψει την υποδιαστολή. Χωρίς να 

κάνετε ακριβή υπολογισμό παρακαλώ βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις 

είναι η σωστή.  

1) 46,90828  2) 469,0828  3) 4690,828 

4) 46908,28  5) Χωρίς υπολογισμό δεν μπορεί να βρεθεί το αποτέλεσμα 

Επιλέξτε τη σωστή κατά τη γνώμη σας απάντηση και εξηγήστε τον τρόπο σκέψη 

σας. 
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Β. Ένας μαθητής έδωσε ως απάντηση την επιλογή 1. Πως κρίνεται την 

απάντηση αυτή; Πως θεωρείται ότι σκέφτηκε ο μαθητής;  

 

Έργο 3ο: 

Α. Ένας εκπαιδευτικός έχει 2.100€ για να προετοιμάσει το ετήσιο σχολικό 

πάρτυ. Ξόδεψε τα 
𝟒

𝟓
 των χρημάτων του. Πόσα χρήματα είχε ξοδέψει; 

1.680 2.100 2.625€ 

Ποια θεωρείται ότι είναι η σωστή απάντηση; Εξηγήστε τον τρόπο σκέψη σας. 

Θυμηθείτε ότι πρέπει να εκτιμήσετε και όχι να καταφύγετε σε χαρτί και μολύβι. 

Β. Μία μεγάλη ομάδα μαθητών ενός τμήματος επέλεξε ως σωστή την 

απάντηση 2.625€. Πως ερμηνεύετε την συμπεριφορά των μαθητών; Πως θεωρείτε 

ότι σκέφτηκαν; Τι λάθος έκαναν; Που οφείλεται αυτό το λάθος;  

Έργο 4ο:  

Α. Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς αποτελούν λογική απάντηση; 

𝟑
𝟑

𝟖
: ____ > 4  

𝟑
𝟑

𝟒
,        𝟏, 𝟓𝟒,    𝟏

𝟏

𝟓
,    

𝟑

𝟓
,    𝟎, 𝟗,    𝟎, 𝟎𝟓,      𝟐, 𝟓  

Η απάντησή σας να στηριχθεί σε υπολογισμούς εκτίμησης και όχι στην χρήση 

χαρτιού και μολυβιού.  

Β. Ένας μαθητής ανέφερε ως απάντηση τον αριθμό 𝟑
𝟑

𝟒
. Πως κρίνετε την 

απάντηση αυτή του μαθητή; Με ποια κριτήρια θεωρείτε ότι επέλεξε αυτή την 

απάντηση; 

 

Έργο 5ο: 

Α. Ο  Νίκος  περπάτησε 0,4828 Km,  η  Ελένη  περπάτησε  
𝟏𝟑

𝟑𝟖
 Km, η Μαρία 

𝟖

𝟏𝟓
, 

ο Γιάννης 
𝟏𝟕

𝟏𝟔
 Km, η Άννα 0,966 Km και ο Βασίλης 

𝟕

𝟐𝟗
 Km. Χωρίς να βρείτε την 

ακριβή τιμή διατάξτε τις τιμές από την πιο μεγάλη στην πιο μικρή. 

Β. Ένας μαθητής έλυσε το παραπάνω πρόβλημα με τον ακόλουθο τρόπο:  

0,966  < 0,4828 <  
𝟖

𝟏𝟓
 < 

𝟏𝟕

𝟏𝟔
  < 

𝟕

𝟐𝟗
 < 

𝟏𝟑

𝟑𝟖
.   

Πως κρίνετε την απάντηση του μαθητή; Θεωρείτε ότι έχει κάνει κάποιο λάθος; Αν 

ναι που θεωρείτε ότι βρίσκεται;  
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Έργο 6ο:  

Α. Τα έσοδα μίας επιχείρησης τους τελευταίους πέντε μήνες ήταν: 87.419€, 

92.765€, 90.045€, 81.974€, 98.102€. Εκτιμήστε πόσα χρήματα συγκέντρωσε 

συνολικά η επιχείρηση, χωρίς την χρήση μολυβιού και χαρτιού.  

Β. Ένας μαθητής ανέφερε  ότι η επιχείρηση συγκέντρωσε περίπου 500.000€. 

Θεωρείτε ότι η απάντηση που έδωσε είναι λογική; Πως θεωρείτε ότι σκέφτηκε; Ποιο 

θεωρείτε ότι είναι το λογικό εύρος;  

 

Έργο 7ο: 

Α. Βρείτε 3 κλάσματα μεταξύ των αριθμών 
𝟕

𝟖
 και 1. 

Εξηγήστε τον τρόπο σκέψης σας. 

Β. Ένας μαθητής ανέφερε ότι δεν υπάρχουν κλάσματα ανάμεσα στο 
𝟕

𝟖
 και στο 

1, γιατί μετά το 
𝟕

𝟖
 ακολουθεί  το κλάσμα 

𝟖

𝟖
, το οποίο είναι ίσο με τον αριθμό 1. Πως 

κρίνετε την απάντηση του μαθητή; Τι θεωρείτε ότι έχει παρανοήσει ο μαθητής;  

Ερώτηση 8ο:  

A. Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα και εξηγήστε τον τρόπο 

σκέψης σας: 
𝟕

𝟖
+

𝟏𝟐

𝟏𝟑
+

𝟐𝟑

𝟒𝟓
=      𝟐, 𝟓  

𝟒𝟐

𝟔𝟔
  

𝟐𝟑

𝟒𝟓
  

𝟏𝟗

𝟒𝟓
 

Β. Στο παραπάνω πρόβλημα, ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν ως 

απάντηση μία από τις ακόλουθες: Ένας μαθητής επέλεξε ως απάντηση την επιλογή 

𝟒𝟐

𝟔𝟔
. Πως κρίνετε την απάντηση του μαθητή; Πως θεωρείτε ότι σκέφτηκε; 
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Παράρτημα ΙΙ 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των εκπαιδευτικών ανά 

ερώτηση. 

A/A 1α 1β 2α 2β 3α 3β 4α 4β 5α 5β 6α 6β 7α 7β 8α 8β 

1ος  E Ε Α Α Α Α Α Α Ε Α Ε Α Α Α Α Α 

2ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 

3ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 

4ος  E Ε Ε Ε Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α Ε Ε Ε Ε 

5ος E Ε Α Α Ε Ε Α Α Ε Α Ε Α Ε Α Α Ε 

6ος  E Ε Α Α Ε Ε Α Α Ε Α Ε Α Ε Α Ε Ε 

7ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Α Ε Α Ε Ε 

8ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α Ε Α Ε Α Ε Ε 

9ος  E Ε Α Α Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 

10ος E Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Α Ε Α Ε Ε Ε Α 

11ος  E Ε Ε Ε Ε Α Α Α Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α 

12ος  E Ε Α Α Ε Ε Α Α Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Α 

13ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Ε 

14ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Ε 

15ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Ε 

16ος E Ε Ε Α Α Α Α Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε 

17ος  E Α Α Α Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Α Ε Ε 

18ος E Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Ε 

19ος  E Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Ε 

20ος  E Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Α Ε Ε 

21ος  E Ε Α Α Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 

22ος  E Ε Ε Ε Ε Α Α Α Ε Α Ε Α Α Α Ε Ε 

23ος E Ε Α Α Ε Ε Α Α Ε Α Ε Ε Ε Α Ε Ε 

24ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Α Ε Ε Ε Ε 

25ος  E Α Ε Ε Ε Ε Α Α Α Α Ε Ε Α Α Ε Ε 

26ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α Ε Α Ε Α Ε Ε 

27ος  E Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α Ε Α Ε Α Α Ε 

28ος  E Ε Ε Ε Ε Α Α Α Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Α 

29ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α Ε Α Ε Ε Ε Ε 

30ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε 

31ος  E Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Α Ε Α Ε Α Ε Ε 

32ος  E Ε Ε Ε Ε Α Α Α Ε Α Α Ε Ε Α Ε Α 

33ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Α Ε Α Ε Α Ε Ε 

34ος  E Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε 

35ος  E Ε Ε Ε Ε Α Α Α Ε Ε Ε Α Α Α Ε Ε 

36ος  E Α Ε Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Α 

37ος E Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 

38ος E Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Ε 

39ος E Α Α Α Α Ε Α Α Ε Ε Ε Α Α Ε Ε Ε 

40ος E Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε Ε Α Ε Ε 

 


