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Γιατί οι μαθητές υστερούν στην Αριθμητική;
Τα Προγράμματα Σπουδών Μαθηματικών (ΠΣΜ) αφιερώνουν
μεγάλο μέρος της ύλης τους στη μελέτη των αριθμών και των
πράξεων. Ωστόσο οι έρευνες καταγράφουν ανησυχητικά
αποτελέσματα. Το φαινόμενο αποδίδεται σε πολλούς λόγους, όπως:
• Αφηρημένη φύση των αριθμών, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.
• Απουσία σύνδεσης των αριθμών με βιωματικές καταστάσεις της
καθημερινής ζωής των μαθητών.

• Αγνόηση της πλούσιας άτυπης αριθμητικής γνώσης των
μαθητών.
• Υπέρμετρη έμφαση στη διαδικαστική έναντι της εννοιολογικής
κατανόησης.
• Άλλοι λόγοι: η πεποίθηση των μαθητών ότι δεν είναι ικανοί για
Μαθηματικά, η κακή διδασκαλία, οι δάσκαλοι δεν αισθάνονται
άνετα με τα Μαθηματικά, η αριθμοφοβία, κ.λπ.

Μαθηματικοφοβία

Ποιες είναι οι αιτίες του φόβου και της αντιπάθειας
των παιδιών για τα Μαθηματικά;
«Τα μαθηματικά κείμενα δίνοντας
την εντύπωση της σφηνοειδούς ή
της ιερογλυφικής γραφής γίνονται
αποκρουστικά και το πρώτο
συναίσθημα, που δημιουργείται
στην ψυχή των παιδιών, είναι
άγχος. Κλίμα εντελώς ασυμβίβαστο
και ανταγωνιστικό της σκέψης».
Πολυδούρης, Β. (1976), Το
ταμπού των συμβόλων,
σσ. 92-93, Αθήνα.

Η παραδοσιακή διδασκαλία των Μαθηματικών
• Στην παραδοσιακή διδασκαλία κέντρο είναι ο
δάσκαλος, διδάσκει μετωπικά σε όλη την τάξη, ενώ η
συμμετοχή των μαθητών είναι περιορισμένη.
• Ζητείται από τους μαθητές να εργαστούν με τον ίδιο
ρυθμό, όμως συχνά χάνουν την προσοχή τους και
βαριούνται, ενώ απουσιάζουν υψηλές νοητικές
προκλήσεις.
• Επιπλέον, η πληροφόρηση είναι μονόδρομη,
ενθαρρύνεται η απομνημόνευση και δεν υπάρχουν
δυνατότητες για την κατανόηση της σκέψης των
μαθητών.

Τα Μαθηματικά στα Ε.Π.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Βασικές αρχές του Ε.Π.Π.Σ (1997) είναι:
(α) η διαδικασία μάθησης των μαθηματικών είναι μια
κατασκευαστική δραστηριότητα,
(β) οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης εκφράζονται
πληρέστερα με όρους δραστηριοτήτων παρά με όρους
παρατηρήσιμων συμπεριφορών και
(γ) ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα χρήσης
της μαθηματικής συμβολικής γλώσσας και να
κατανοήσει τις σημασίες που περικλείει ένα σύμβολο ή
μια έννοια.
Το Π.Ι. με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2000) εισήγαγε την έννοια της
διαθεματικότητας.

Η σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών
σύμφωνα με τον κονστρουκτιβισμό
Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα κατασκευάζοντας νέες ιδέες
που βασίζονται στη σύγκριση των πρότερων γνώσεων με τις
ιδέες που ήδη έχουν.

• Η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία.
• Οι μαθητές φέρνουν στο προσκήνιο τις
προϋπάρχουσες γνώσεις.
• Οι μαθητές μοιράζονται τις εμπειρίες τους με την
ομάδα και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον.
Η συνεργατική διερεύνηση και η μαθηματική συζήτηση σε
ολόκληρη την τάξη αναδεικνύουν ικανότητης επικοινωνίας,
επιχειρηματολογίας και ανάπτυξης στρατηγικών επίλυσης
προβλήματος.

Εμπλοκή στην επίλυση προβλημάτων
(Το πρόβλημα είναι µέσον για την ανάπτυξη
των µαθηµατικών γνώσεων των µαθητών)
Πρόβλημα: Ο Γιάννης μένει σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου από το σχολείο, ενώ η Ελένη σε απόσταση
δυόμιση χιλιομέτρων από το σχολείο. Μπορείτε να
βρείτε πόσο απέχουν τα σπίτια τους; (Pisa 2008)
• Υπάρχουν ασάφειες στην εκφώνηση;
• Πρέπει να θέτουμε προβλήματα με ασαφείες
ερωτήσεις;
• Η ασάφεια του προβλήματος αναπτύσσει τη φαντασία
των παιδιών ή την καταπνίγει;

Δείκτες μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητή
(α) επάρκεια: ικανότητα να βρίσκει μεγάλο αριθμό λύσεων
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ερωτήματος,
(β) ευελιξία: ικανότητα του ατόμου να κινείται μεταξύ
διαφορετικών στρατηγικών και να τις εναλλάσσει,
(γ) πρωτοτυπία: ικανότητα του ατόμου να προσεγγίζει το
πρόβλημα με καινούριο, μοναδικό τρόπο και να βρίσκει
αντισυμβατική και μη αναμενόμενη λύση, και
(δ) περίτεχνη λύση: ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται με
σύνθετο τρόπο, να εξελίσσει την δοσμένη ιδέα
συνδυάζοντάς την με άλλες, να προχωρά σε γενικεύσεις,
να καταλήγει σε σύνθετες απαντήσεις (Torrance, 1966,
Silver, 1997).

Δομή της εισήγησης
• Προσθετική ανάλυση μικρών αριθμών, απλές
προσθέσεις και αφαιρέσεις
• Η χρησιμότητα της ανάλυσης των αριθμών
στη θεσιακή αξία και στους τυποποιημένους
αλγόριθμους της πρόσθεσης και της
αφαίρεσης

• Η αξιοποίηση της ανάλυσης των αριθμών
στους νοερούς υπολογισμούς με προσθέσεις
και αφαιρέσεις
• Συμπεράσματα

Πρώτο μέρος

Προσθετική ανάλυση των αριθμών,
πρόσθεση και αφαίρεση

Οι αναλύσεις του αριθμού
(Number decomposition - Number Bonds)
Από μια αρχική ανάλυση ενός αριθμού παράγονται και
άλλες αλληλένδετες προσθετικές αναλύσεις. Έτσι από την
ανάλυση 7=6+1 προκύπτουν ενδεικτικά οι ακόλουθες
αναλύσεις:
7 = 5+2
7 = 4+3
7 = 3 + 4, κ.o.κ

Από μαθηματική άποψη η προσθετική ανάλυση ενός
φυσικού αριθμού σε δύο άλλους παραπέμπει στον
έλεγχο της ακόλουθης συνεπαγωγής:

a = b + c ⇒ a = b - x  +  c + x 

Εξερεύνηση των αλληλένδετων αναλύσεων του αριθμού
• Οι μαθητές εξερευνούν τις συνδεόμενες αναλύσεις
ενός αριθμού (Number Bonds) και σχηματίζουν μια
νοητική εικόνα της σχέσης μεταξύ του αριθμού και
των μερών που συνδυάζονται για να τον σχηματίσουν.
6 = 5 +1
6 = 4+2
6 = 3+3
6 = 2+4
6 = 1+ 5

• Η έννοια των αναλύσεων του αριθμού είναι πολύ
βασική, είναι ένα σημαντικό θεμέλιο για την
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι
αριθμοί.

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών
Νηπιαγωγείου καλλιεργεί ικανότητες όπως:
η επίλυση προβλήματος, η επεξεργασία δεδομένων, η
ανάλυση και σύνθεση, ο συστηματικός συλλογισμός, οι
εκτιμήσεις, οι προβλέψεις και οι γενικεύσεις που
αναπτύσσονται και μέσα από μια κατάλληλη μαθηματική
εκπαίδευση θεωρούνται κρίσιμες για τους μελλοντικούς
πολίτες ...
Νέο Πρόγραμμα Μαθηματικών Σπουδών Νηπιαγωγείου,
2011, σ. 158

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
• Αρ 5: Τα παιδιά διερευνούν πώς
κατασκευάζονται οι αριθμοί μέχρι το 10,
αναλύοντας και συνθέτοντας ποσότητες.
• Χρησιμοποιούν υλικό που τους επιτρέπει
να αναλύουν και να συνθέτουν
ποσότητες ώς το 10 (π.χ. βρίσκουν
διαφορετικούς τρόπους για να χωρίζουν
6 κύβους, μπίλιες ή άλλα αντικείμενα σε
δύο ομάδες).
• Ευελιξία, μη ομοιομορφία, projects, …

Τουβλάκια,
διαχωρισμοί σε
πάζλ, συλλογές που
χωρίζονται ανάλογα
με το χρώμα, το
σχήμα, κ.λπ....

Φάσεις μάθησης των βασικών αθροισμάτων:

5+7=?
• ΦΑΣΗ 1η: Μοντελοποίηση (με αντικείμενα ή δάκτυλα) και
συναπαρίθμηση (counting all: 1, 2, 3, … 11, 12 ) ή
προσαρίθμηση (counting on: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ) για την
εύρεση της απάντησης, π.χ. χρήση δακτυλικών σχηματισμών.

• ΦΑΣΗ 2η: Παραγωγή απαντήσεων με χρήση στρατηγικών
συλλογισμού που βασίζονται σε γνωστά αθροίσματα, με σκέψη,
με ανάλυση και ανασύνθεση (derived strategies) : 7+3=10,
10+2=12, 5+5=10, 10+2=12, 7+7=14, 14-2=12, 5+5=10, 5+6=11,
5+7=12, 5+7=6+6=12,….
• ΦΑΣΗ 3η: Κατοχή αποτελεσματικής παραγωγής απαντήσεων με
ανάκληση γνωστών αθροισμάτων (known strategies): 5+7=12

Οι περισσότερες διδακτικές προσεγγίσεις των
αριθμητικών εννοιών δεν δίνουν βαρύτητα στην
προσθετική ανάλυση των αριθμών
• Οι παλιότερες έρευνες τονίζουν την απομνημόνευση των πράξεων
(Thorndike, 1922) ή τις λογικομαθηματικές δομές (Piaget & Szeminska,
1941) (βλ. Μοντέρνα Μαθηματικά).
• Στις νεότερες ερευνητικές εργασίες η άμεση αναγνώριση (subitizing),
η προφορική αριθμοακολουθία και η καταμέτρηση είναι τόπος
σύμπλευσης για πολλούς ερευνητές (Gelman & Gallistel, 1978 Clements, 1984 - Fuson, 1988 - Hughes, 1986 - Wright et al. 2007).

• Ειδικότερα, στο πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού, διατυπώθηκαν
μοντέλα για τα στάδια οικοδόμησης του αριθμού, την ανοδική και
καθοδική αρίθμηση (Steffe et al., 1983  Steffe & Cobb, 1988 
Μπούφη, 1995  Wright et al, 2007) και την ανάπτυξη της βάσης του
10 (Cobb & Wheatley, 1988).

Προσθετικές σχέσεις ανάλυσης του αριθμού
και σχήμα μέρους-όλου

Οι αναπαραστάσεις βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίζουν
ενέργειες ανάλυσης και σύνθεσης οι οποίες αποτελούν
προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη αριθμητικών στρατηγικών.

Η προσθετική ανάλυση των αριθμών έχει τα
εξής πλεονεκτήματα
• Yποστηρίζει την προσπάθεια των μαθητών να
“αποκωδικοποιούν” μαθηματικές σχέσεις που
εκφράζονται με λόγια.
• Δίνει ένα διάγραμμα που βοηθά τους μαθητές να
βλέπουν πώς συνδέονται οι ποσότητες (τούς βοηθά να
βλέπουν τα μέρη και το όλον)
• Χρησιμεύει σαν «γέφυρα» ανάμεσα στη συγκεκριμένη
αναπαράσταση και την τυπική γλώσσα των
μαθηματικών συμβόλων (ισότητες).

• Οι αναλύσεις «μεγαλώνουν» μαζί με την πρόοδο των
μαθητών στα Μαθηματικά.

Ένα όλον αποτελείται από μέρη
Ένα γράφημα δείχνει
αποτελεσματικά τις
σχέσεις ανάμεσα σε τρεις
ακέραιους αριθμούς.

Αν γνωρίζουμε τα μέρη, μπορούμε να τα βάλουμε
μαζί (να τα προσθέσουμε) για να βρούμε το όλον.
Αν γνωρίζουμε το όλον και ένα από τα μέρη, τότε
αφαιρούμε το γνωστό μέρος και βρίσκουμε το άλλο
μέρος.

Αξιοποίηση της ανάλυσης του αριθμού στις
προσθετικές σχέσεις
Όλον = Μέρος + Μέρος
Μέρος = Όλον - Μέρος

Μέρος + Μέρος = Όλον
Όλον - Μέρος = Μέρος

• Η ανάλυση του αριθμού
επιτρέπει στα παιδιά να δουν
την αντίστροφη σχέση μεταξύ
της πρόσθεσης και αφαίρεσης.
• Για να αφαιρέσουμε σημαίνει να
κατανοήσουμε πόσα
περισσότερα θα πρέπει να
προσθέσουμε για να πάρουμε
το όλον.

Ανάλυση του αριθμού και σχέση μέρους-όλου
• Η ανάλυση και σύνθεση του αριθμού βρίσκει θεωρητική στήριξη στο
έργο του Piaget και στις έρευνες της Resnick (1983) .
Ίσως το μεγαλύτερο εννοιολογικό επίτευγμα των πρώτων σχολικών
χρόνων είναι η ερμηνεία των αριθμών με βάση τις σχέσεις μέρους
προς όλο. Με τη χρήση του σχήματος μέρους-όλου σε μια ποσότητα,
τα παιδιά μπορούν να σκεφτούν τους αριθμούς ως συνθέσεις άλλων
αριθμών… (Resnick 1983, σελ. 114).
• Επιπλέον, οι Payne και Rathmell (1975) πρότειναν τη χρήση των
λέξεων “όλον” και “μέρη”.

• Διάφοροι ερευνητές έχουν ενδιαφερθεί για προσεγγίσεις που
παραπέμπουν στην ανάλυση και σύνθεση των αριθμών (Sophian &
Corgray 1994 - Irwin, 1996 - Hunting, 2003 - Cobb et al., 1997 
Baroody, 2004  Clarke et al., 2006  Wright et al., 2007).

Ανάλυση του αριθμού: ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό
για την μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών

•

Για την κατανόηση των πράξεων, το γεγονός ότι οι
αριθμοί μπορούν να χωρίζονται σε μικρότερους ή να
συνδυάζονται σε μεγαλύτερους είναι μεγάλης σημασίας.

•

Σε κάθε αριθμητική σύνθεση, οι αριθμοί που αναλύονται
και συντίθενται, συγκαθορίζονται ο ένας από τον άλλον,
έτσι ώστε κάθε αριθμός να μπορεί να προκύψει από
άλλους μέσω προσθεσης ή αφαίρεσης.

•

Αυτή η γνώση παραπέμπει στο σχήμα «μέρους-όλου»
και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση
προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης (Riley & Greeno,
1988), δεδομένου ότι κατά βάθος συνδέεται με τις

Λόγοι για τη σημασία της ανάλυσης των αριθμών
• Η ανάπτυξη της μαθηματικής δημιουργικότητας, με την
ανάδειξη πολλαπλότητας απαντήσεων, π.χ. ο αριθμός 5
χωρίζεται σε
3 + 2, 2 + 3, 1 + 4, 4 + 1, 0 + 5, 5 + 0
Όλες οι αναλύσεις αλληλοσυνδέονται και σχηματίζουν δομές.
• Προαπαιτούμενο για την προετοιμασία της αξίας θέσης και των
τυποποιημένων αλγορίθμων των πράξεων της πρόσθεσης και
της αφαίρεσης.

• Ανάπτυξη ευελιξίας στη χρήση στρατηγικών συλλογισμού
στους υπολογισμούς πρόσθεσης και αφαίρεσης με ανάλυση και
ανασύνθεση (derived strategies). Π.χ.

4+3=(4+1)+2=5+2=7 ή 3+4=(3+3)+1=6+1=7, …
Συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της έννοιας αριθμού
καθώς και την πρόσθεση και την αφαίρεση (Baroody, 2004).

Ταρακουνίστρα: Ανακάλυψη
των αναλύσεων των αριθμών
Ένα σπιρτόκουτο μεγάλου μεγέθους όπου η πάνω όψη
μετακινείται και το συρτάρι διαχωρίζεται στη μέση με ένα καλά
κολλημένο κατακόρυφο και αρκετά χαμηλό χώρισμα. Αφού
απαριθμηθούν π.χ. 8 μπαλάκια και τοποθετηθούν στο κουτί, τα
παιδιά ταρακουνούν το κουτί με πάταγο. Στο τέλος ανοίγοντας το
συρτάρι μετρούν τα μπαλάκια του ενός και του άλλου
διαμερίσματος και έχουν μια τυχαία ανάλυση: 3+5 ή 4+4 ή 2+6.

68μπαλακια
μπαλάκια

Η εισαγωγή της ανάλυσης του αριθμού
Οι αναλύσεις του αριθμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
να μοντελοποιήσουν τις αριθμητικές σχέσεις και αποτελούν
χρήσιμες αναπαραστάσεις που διευκολύνουν συνδέσεις.

Εικονιστικό

Ανεικονικό

Συμβολικό

«Είναι απόλυτα αβάσιμη η άποψη ότι οι έννοιες προσλαμβάνονται από
το παιδί στο σχολείο σε έτοιμη μορφή». (L. Vygotsky)

Πρακτική: Ανάλυση των αριθμών

Το 8 χωρίζεται σε 2 και 6

8 = 2 +6

Συγκεκριμένο

Ανεικονικό

Αφηρημένο
5=3+2

Διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης
από τους μαθητές:

• Ενέργειες χωρισμού με
πραγματικά αντικείμενα.
• Ενέργειες χωρισμού με
εικονιστικές και ανεικονικές
αναπαραστάσεις των
αντικειμένων.

Μοντελοποίηση από τον
εκπαιδευτικό:
• Ανάλυση του αριθμού σε
διάγραμμα για την παράσταση
σχέσεων.
• Πώς γράφουν οι μαθηματικοί
με σύμβολα όσα κάνουν οι
μαθητές.

Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την
ανάλυση του αριθμού
• Τα παιδιά μαθαίνουν να παριστάνουν μια
κατάσταση με συγκεκριμένα υλικά.
• Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα μέρη και
το όλον μέσω διαλόγου με τη δασκάλα και
τους συμμαθητές τους καθώς
κατασκευάζονται αναλύσεις των αριθμών.
• Αρχίζουν να δημιουργούν μόνοι τους
δικές τους αναλύσεις των αριθμών.
• Αρχίζουν να γράφουν ισότητες για τους
ευκολότερους τύπους προβλημάτων.

Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την
ανάλυση του αριθμού (βιβλίο Α΄ τάξης)

Από την ανάλυση του αριθμού στην πρόσθεση
και την αφαίρεση (Βιβλίο Α΄ τάξης)

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την ανάλυση στην
πρόσθεση και την αφαίρεση

Η εισαγωγή της ανάλυσης του αριθμού
Τι ενδιαφέρει;
• Τα τετραγωνάκια και οι κύκλοι δεν έχουν σημασία.
• Ο προσανατολισμός δεν έχει σημασία.
• Η σχέση έχει σημασία (τα δύο μέρη συνδέονται με το όλον).

Εξάσκηση των μαθητών σε αναλύσεις
μεγαλύτερων αριθμών

Οι αναλύσεις των αριθμών
Η ανάλυση του αριθμού
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
έξω από τις συγκεκριμένες
εμπειρίες και τις οπτικές
καταστάσεις, επιτρέποντας
στους μαθητές να
σχηματίσουν αφηρημένες
αναπαραστάσεις.

8=4+4

8=5+3

4+4=5+3

H ανάλυση του αριθμού ως
εργαλείο για την
εξερεύνηση των ιδιοτήτων
των πράξεων
Οι αλληλένδετες αναλύσεις των
αριθμών αποτελούν χρήσιμο
εργαλείο για την εξερεύνηση της
αντιμεταθετικής ιδιότητας της
πρόσθεσης.

https://www.youtube.com/watch?v=7MEROVJsz3Q

Η ανάλυση του αριθμού είναι εργαλείο για τη
μελέτη των μαθηματικών σχέσεων σε προβλήματα
Σε αυτό το πρόβλημα η
ανάλυση του αριθμού
επιτρέπει την
αποκωδικοποίηση των
μαθηματικών σχέσεων και
την αναπαράσταση του
προβλήματος με εξίσωση:

5+x=8

Αριθμοτρίγωνα

μια στενή σχέση πρόσθεσης, αφαίρεσης και
ανάλυσης

Αριθμότοιχοι
μια στενή σχέση πρόσθεσης, αφαίρεσης και
ανάλυσης
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Αθροίσματα και κανονικότητες στο πλέγμα
του ρόμβου
Οι μαθητές αναλύουν
και συγκρίνουν
αριθμούς και
σχηματίσουν ισότητες

Η εξερεύνηση των αριθμητικών ακολουθιών επιτρέπει στους
μαθητές να αναγνωρίσουν και να δικαιολογήσουν κανονικότητες
και σχέσεις διευκολύνοντας την είσοδο στην άλγεβρα.

Αναγνωρίζουν
και
αιτιολογούν
αριθμητικές
Κανονικότητες
με
αριθμούς
σχέσεις στο πλέγμα του ρόμβου

Ο προσδιορισμός κανονικοτήτων βοηθά την εννοιολογική
κατανόηση του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης και την πιο
αφηρημένη μελέτη των αλγεβρικών εννοιών.

Αναπαραστάσεις των αριθμών

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Δεύτερο μέρος
Η χρησιμότητα της ανάλυσης των
αριθμών ως προαπαιτούμενο για
την προετοιμασία της αξίας θέσης
και τους τυποποιημένους
αλγόριθμους της πρόσθεσης και της
αφαίρεσης

Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και αξία θέσης

Στα παλιά χρόνια οι βοσκοί
μετρούσαν τα κοπάδια τους
χαράζοντας εγκοπές με το μαχαίρι σε
ένα ραβδί, μια για κάθε πρόβατο.

18=10+8

• Όλες οι υπολογιστικές μέθοδοι έχουν
σχέση με τη ΔΕΚΑΔΑ (10 μονάδες) και
την αξία θέσης.
• Η κατανόηση της αξίας θέσης
προϋποθέτει ένα πολύπλοκο σύνολο
ιδεών που αναπτύσσονται σταδιακά
από το νηπιαγωγείο μέχρι την τελευταία
τάξη του δημοτικού σχολείου.

ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ: Ένας πρωτόγονος βοσκός στην
προϊστορική εποχή που δεν είχαν ακόµη επινοηθεί οι αριθµοί, ήθελε να
µπορεί να ελέγχει το πλήθος του κοπαδιού του, το πρωί που έβγαιναν τα
πρόβατα από τη σπηλιά για να βοσκήσουν και το βράδυ που επέστρεφαν.
Ήθελε δηλαδή να µπορεί να τα µετράει, ώστε να βλέπει αν έχασε κανένα,
για να πάει να το αναζητήσει πριν το φάνε οι λύκοι. Σκέφτηκε να
αντιστοιχεί κάθε πρόβατο µε ένα βότσαλο. Για κάθε πρόβατο που έβγαινε
το πρωί για βοσκή, έριχνε ένα βότσαλο σε µια λακκούβα. Για κάθε
πρόβατο που επέστρεφε το βράδυ, έβγαζε ένα βότσαλο από τη λακκούβα.
Αν έµπαιναν όλα τα πρόβατα και περίσσευαν ακόµη βότσαλα µες στη
λακκούβα, έπρεπε να ψάξει για τα χαµένα του πρόβατα. Καθώς
περνούσαν τα χρόνια και τα πρόβατα γεννοβολούσαν, έγιναν πάρα πολλά
και ο βοσκός άρχισε να µπερδεύεται µε τα πολλά βότσαλα. Σκέφτηκε
λοιπόν, παίρνοντας την ιδέα από τα 10 δάχτυλα των χεριών του, να
αντικαθιστά 10 βότσαλα µε ένα ξυλαράκι. Έτσι κατάφερε να µειώσει το
πλήθος από τα βότσαλα και να κάνει πιο εύκολο και πιο γρήγορο το
µέτρηµα π.χ. για 75 πρόβατα, έριχνε 5 βότσαλα στη λακκούβα και 7
ξυλαράκια. Κάπως έτσι έγινε η απαρχή της επινόησης του δεκαδικού µας
συστήµατος. (Εξαρχάκος, 1993)

Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης (με βάση δέκα)
και ανάλυση του αριθμού
Χρησιμοποιούνται τα δέκα σύμβολα: 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.
• Ομαδοποιούμε τις μονάδες
αντικειμένων σε δεκάδες (μια δεκάδα
είναι 10 μονάδες). ΑΝΑΛΥΣΗ.
• Αν περισσέψουν κάποιες μονάδες,
τότε αυτές αποτελούν το πλήθος των
μονάδων του αριθμού και γράφουμε
το αντίστοιχο σύμβολο στη θέση των
μονάδων.
• Γράφουμε το αντίστοιχο σύμβολο στη
θέση των δεκάδων του αριθμού,
δηλαδή μια θέση αριστερά από το
σύμβολο που βάλαμε για τις μονάδες.

Β΄ τάξη (Νέο ΠΣΜ): Φτιάχνω αριθμούς με δεκάδες (ΑρΔ3)
1η δραστηριότητα: Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες. Η κάθε
ομάδα έχει μπροστά ένα πλήθος από κυβάκια. H δασκάλα ζητά
από τα παιδιά να κάνουν πακετάκια των 10 και να πουν πόσα
πακετάκια έχουν και πόσα είναι όλα τα κυβάκια μαζί.

2η δραστηριότητα : H δασκάλα
ζητά από τα παιδιά να
χρησιμοποιήσουν τα «πακέτα»
με τα κυβάκια και να φτιάξουν
αριθμούς (πρώτα ολόκληρες
δεκάδες και, στη συνέχεια, να
πάρουν και μεμονωμένα
κυβάκια και να φτιάξουν και
άλλους αριθμούς (π.χ. 35).
Αργότερα δημιουργούν
μεγαλύτερους (π.χ., 335 κ.λπ.).

Β΄ τάξη (ΠΣΜ): Φτιάχνω αριθμούς με δεκάδες (ΑρΔ3)
3η Δραστηριότητα : Η δασκάλα παρουσιάζει ένα
εργοστάσιο που κατασκευάζει καραμέλες. Οι
καραμέλες μπαίνουν σε σακουλάκια των 10. Προτείνει
στους μαθητές να πάρουν διαφορετικές ποσότητες με
καραμέλες (διψήφιοι ή τριψήφιοι αριθμοί). Οι μαθητές
χρησιμοποιούν υλικό (π.χ. χάντρες σε σακουλάκια) ή
κυβάκια για να παραστήσουν τις ποσότητες. Κατόπιν
γράφουν τις ποσότητες σε χαρτάκια και τις διατάσσουν
στην αριθμογραμμή. Αντίστροφα ρωτά π.χ. για τον
αριθμό 135 πόσα κυβάκια θα βάλουμε στην κάθε
στήλη.

Μοντέλα για τη διδασκαλία του δεκαδικού
συστήματος
Για την κατανόηση της αξίας θέσης των αριθµών
χρησιµοποιούνται εικονιστικά μοντέλα και χειραπτικά
(οµαδοποιήσιµα, ή προ-οµαδοποιηµένα µοντέλα ανταλλαγής.
Χρησιμοποιούνται επίσης εκπαιδευτικά λογισμικά.

Β΄ τάξη: Φτιάχνω αριθμούς με δεκάδες (ΑρΔ3)

Ποιος είναι ο αριθμός;

Δεκαδικό σύστημα, αξία θέσης και ανάλυση
του αριθμού
• Κάθε αριθμός μεγαλύτερος του 9 εκφράζεται ως
προσθετική σύνθεση άλλων αριθμών. Π.χ. 14=10+4,
563 = 500 + 60 + 3.
• Σε έναν πολυψήφιο αριθμό κάθε ψηφίο από τα δεξιά
προς τα αριστερά παριστάνει διαδοχικά μία
μεγαλύτερη δύναμη του 10. Π.χ.

563=(5 × 102) + (6 × 101) + (3 ×100)
• Το ψηφίο κάθε θέσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 9.
Αυτό μάς υποχρεώνει στην πρόσθεση να
χρησιμοποιούμε κρατούμενα.

Ανάπτυξη κατανόησης της δοµής του
δεκαδικού συστήµατος
• Οι μαθητές δεν κατανούν ότι το 1
στον αριθµό 17 αντιστοιχεί σε δέκα
µονάδες.
• Στον «222» ποιο από τα τρία ψηφία
«2» έχει µεγαλύτερη αξία και «ποιο
θα σάς συνέφερε να επιλέξετε, αν
παρίσταναν καραμέλες».

• Για την οικοδόμηση της αξίας θέσης
ενδείκνυνται δραστηριότητες
αντικατάστασης των δέκα µονάδων
µιας τάξης µε µία άλλη ισοδύναµη
µονάδα µεγαλύτερης τάξης.

Πρόσθεση: η ανάλυση του αριθμού σε δεκάδες
και μονάδες

Για να μπορούν οι μαθητές να εκτελούν τον αλγόριθμο
της πρόσθεσης (χωρίς υπέρβαση) θα πρέπει να μάθουν
τις αναλύσεις όλων των αριθμών μέχρι το 10 και να
κατανοήσουν την αξία θέσης του ψηφίου.

Το δίχρωμο αριθμητήριο για την
αισθητοποίηση των αριθμών και των πράξεων

Η αξιοποίηση της ανάλυσης στην
πρόσθεση με υπέρβαση της δεκάδας

9+4=9+1+3=10+3=13

Η ανάλυση του αριθμού στην υπηρεσία της
πρόσθεσης και αφαίρεσης

Ανοδική στρατηγική
13-9

13-9
9+1=10
10+3=13

Η ανάλυση του αριθμού ως εργαλείο για την αξία
θέσης και τους τυποποιημένους αλγόριθμους
• Αλγόριθμος είναι μια συστηματική διαδικασία
πεπερασμένου πλήθους βημάτων που χρησιμοποιείται
για την εύρεση της απάντησης σε έναν υπολογισμό.
• Εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις και καταλήγουν
στη μηχανιστική εφαρμογή κανόνων.
15
+14
————
20
+ 9
————
29

Η ανάλυση του αριθμού ως εργαλείο για την αξία
θέσης και τους τυπικούς αλγόριθμους
Υπολογισμός με κατάτμηση
45
+20
————
60
+ 5
————
65

32
+2 5
————
50
+ 7
————
57

Επειδή οι αριθμοί συντίθενται από άλλους αριθμούς μπορούμε
να προσθέτουμε με την αρχή της κατάτμησης. Κάθε δεδομένη
πράξη αναλύεται σε υποπράξεις και το τελικό αποτέλεσμα
προκύπτει από την άθροιση των μερικών αθροισμάτων.

Ο αλγόριθμος της πρόσθεσης με υπέρβαση
και η ανάλυση του αριθμού
Ολική ανάλυση των αριθμών

38 + 16 = ( 30+8)+(10+6) = 30+10+8+2+4
38
+1 6
————
40
+14
————
54

30+10
8+6

Ο τυποποιημένος αλγόριθμος της πρόσθεσης

Για τον αλγόριθμο της πρόσθεσης με
υπέρβαση απαιτούνται:
• Τα βασικά αθροίσματα ώς και το 18.
• Η αξία θέσης ψηφίου και η
ανταλλαγή.
• Η πρόσθεση χωρίς υπέρβαση.

Ο πρώτος αλγόριθμος της αφαίρεσης με
«αναδόμηση του μειωτέου»
1Ε+3Δ+5Μ=1Ε +2Δ+15Μ

4Ε+2Δ+6Μ=3Ε +11Δ+16Μ

• Η μέθοδος είναι φυσική συνέχεια των πρώτων
βημάτων εισαγωγής της αφαίρεσης και διευκολύνει την
κατανόηση.
• Είναι γνήσιος δανεισμός, αφού “δανειζόμαστε” μία
μονάδα ανώτερης τάξης (δεκάδα, εκατοντάδα, κ.λπ.)
από τον ίδιο τον αριθμό και τη μετατρέπουμε σε
μονάδες κατώτερης τάξης (μονάδες, δεκάδες, κ.λπ.).

Ο πρώτος αλγόριθμος της αφαίρεσης με
«αναδόμηση του μειωτέου»
Για τον αλγόριθμο της
αφαίρεσης απαιτούνται:
• η γνώση της θεσιακής
αξίας των ψηφίων, (π.χ.
203=19 Δ και 13 Μ), και
• η γνώση των βασικών
διαφορών (π.χ. 13-7=6) .

Ο πρώτος αλγόριθμος της αφαίρεσης με
«αναδόμηση του μειωτέου»

Ο δεύτερος αλγόριθμος της αφαίρεσης
με πρόσθεση ίσων ποσοτήτων
Οι εναλλακτικοί αλγόριθμοι
προσφέρουν δυνατότητες για τη
βαθύτερη κατανόηση των
Μαθηματικών.
Ο δεύτερος τύπος αλγόριθμου ονομάζεται
πρόσθεση ίσων ποσοτήτων και βασίζεται στην
ιδιότητα της αφαίρεσης ότι μπορούμε να
προσθέτουμε στο μειωτέο και τον αφαιρετέο τον
ίδιο αριθμό μονάδων χωρίς να αλλάξει το τελικό
αποτέλεσμα.

Ο δεύτερος αλγόριθμος της αφαίρεσης με
πρόσθεση ίσων ποσών και αντιστάθμιση
H πρόσθεση ίσων ποσών βασίζεται στην αντιστάθμιση
(compensation) π.x. 9-5=(9+1)-(5+1)=10-6

92-38=
(9 Δ +2 Μ)-(3 Δ+8 Μ)

92-38=(92
)-(38 )=
(90+12)-(40+8)=
(9 Δ +12 Μ)-(4 Δ+8 Μ)

• Όταν το ψηφίο των μονάδων του μειωτέου είναι μικρότερο
από αυτό του αφαιρετέου προσθέτουμε 10 μονάδες στον
μειωτέο και 1 δεκάδα στη στήλη των δεκάδων στον αφαιρετέο.
• Η μέθοδος αυτή απαιτεί τη γνώση των βασικών
αποτελεσμάτων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

Ο δεύτερος αλγόριθμος της αφαίρεσης
με πρόσθεση ίσων ποσών

Οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού διδάσκονται τους δύο τρόπους της
κάθετης αφαίρεσης (δανεισμός – πρόσθεση ίσων ποσών), ενώ στην Γ΄
Δημοτικού διδάσκονται μόνο τον τρόπο της πρόσθεσης ίσων ποσών.

Τρίτο μέρος

Η αξιοποίηση της ανάλυσης των
αριθμών στους νοερούς
υπολογισμούς με προσθέσεις και
αφαιρέσεις

Νοερός υπολογισμός: ευελιξία, άνεση και εύρεση του
αποτελέσματος με περισσότερους από έναν τρόπους
• Διακρίνουμε τρία είδη υπολογισμού: τον γραπτό, τον
τον προσεγγιστικό και τον νοερό υπολογισμό.
• Νοερός υπολογισμός είναι η διαδικασία σύμφωνα με
την οποία ο μαθητής βρίσκει με ακρίβεια το αριθμητικό
αποτέλεσμα χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών μέσων,
όπως μολυβιού και χαρτιού, κ.λπ.
• Επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική ενισχύεται η
κατανόηση των αριθμών. Οι μαθητές επιλέγουν τη
στρατηγική που ενδείκνυται για τους συγκεκριμένους
αριθμούς.

Η αξιοποίηση της ανάλυσης των αριθμών
στη νοερή πρόσθεση
8+6=(7+1)+(7-1)=7+7=14,
8+6=8+8-2=14, 8+6=2+6+6=14
8+16=8+6+10=14+10=24
8+16=7+1+17-1= 7+7+10=24
18+16=10+10+7+7=34

18+7=10+8+6+1=10+14+1=25
18+17=10+10+8+7=20+15=35

Οι νοεροί υπολογισμοί
γίνονται «με το μυαλό» και
αναπτύσσουν την κρίση και
τη δημιουργικότητα
(αποκλίνουσα σκέψη)
περισσότερο από τους
τυποποιημένους αλγόριθμους.

Οι νοεροί υπολογισμοί δεν είναι γρήγοροι υπολογισμοί με
βάση την ανάκληση πληροφοριών στη μνήμη, αλλά
σημαντική δεξιότητα που επιτρέπει στους μαθητές να
συσχετίσουν και να συνδυάσουν αριθμητικές γνώσεις.

Η αξιοποίηση της ανάλυσης των αριθμών
στον νοερό υπολογισμό
Να προσθέσετε τους
αριθμούς 78 και 15

Να αφαιρέσετε από τον
αριθμό 80 τον αριθμό 27

Για να υιοθετήσουν τα παιδιά μια νοερή στρατηγική και να την
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και ευέλικτα την κατάλληλη
στιγμή, απαιτείται να κατανοήσουν τις μαθηματικές σχέσεις
ανάλυσης και ανασύνθεσης και να τις εφαρμόσουν.

Η αξιοποίηση της ανάλυσης των αριθμών στον
νοερό υπολογισμό
Να αφαιρέσετε τον αριθμό
98 από τον 404

Να προσθέσετε τους αριθμούς
338 και 99

Οι μαθητές μπορούν να λύνουν προβλήματα με πολυψήφιες
προσθέσεις και αφαιρέσεις με στρατηγικές, διαφορετικές
από τους παραδοσιακούς αλγόριθμους.

Στρατηγικές ανάλυσης στην
πρόσθεση διψήφιων αριθμών
Στρατηγική πλήρους ανάλυσης

1ο 24+53: 20+50=70, 4+3=7, 70+7=77,
2ο 28+34: 20+30=50, 8+4=12, 50+12=62
Στρατηγική μερικής ανάλυσης
1ο 24+53: 24+50=74, 74+3=77,
2ο 28+34: 28+30=58, 58+4=62

Στρατηγικές ανάλυσης στην
αφαίρεση διψήφιων αριθμών
Στρατηγική πλήρους ανάλυσης
1ο 54-23: 50-20=30, 4-3=1, 30+1=31,
2ο 85-37: 80-30=50, 15-7=8, 50-10=40, 40+8=48
Στρατηγική μερικής ανάλυσης
1ο 54-23: 54-20=34, 34-3=31,

2ο 85-37: 85-30=55, 55-7=48

46+37: στρατηγικές νοερής πρόσθεσης
1. Στρατηγική μερικής ανάλυσης (διάσπαση του 37)
46+37: 46+10+10+10=76, 76+7=83, (37=10+10+10+7)

2. Στρατηγική μερικής ανάλυσης (διάσπαση του 37)
46+37: 46+30=76, 76+4=80, 80+3=83, (37=30+4+3)

37+46: στρατηγικές νοερής πρόσθεσης
1. Στρατηγική μερικής ανάλυσης (διάσπαση του 46)
37+46: 37+40=77, 77+3=80, 80+3=83, (46=40+3+3)

2. Στρατηγική προσθαφαίρεσης (μετατροπή του 46)
37+46 : 37+50=87, 87-4=83, (50-4=46)

85-48: στρατηγικές νοερής αφαίρεσης
1. Στρατηγική μερικής ανάλυσης
85-48: 85-40=45, 45-5=40, 40-3=37, (48=40+5+3)

2. Στρατηγική προσθαφαίρεσης
85-48: 85-50=35, 35+2=37, (50-2=48)

85-48: στρατηγικές νοερής αφαίρεσης
3. Στρατηγική πρόσθεσης ίσου ποσού στον μειωτέο και
τον αφαιρετέο 85-48: 85+2=87, 48+2=50, 87-50=37

4. Στρατηγική αφαίρεσης από τα αντίστοιχα ψηφία
3ο 85-48: 80-40=40, 5-8=-3 και 40+(-3)=37
5. Στρατηγική πλήρους ανάλυσης
1ο 85-48: 80-40=40, 15-8=7, 40-10=30, 30+7=37

Η αξιοποίηση της ανάλυσης
σε νοερές προσθέσεις

38+69=38+70-1=108-1=107
53 + 98 = 53
+ 100 – 2 = 153 – 2 = 151
.
38+35=35+35+3=70+3=73

Η πρόσθεση ίσων ποσοτήτων στον μειωτέο
και τον αφαιρετέο σε νοερές αφαιρέσεις

35 – 19 = ;
71 – 28 = ;
82 – 47 = ;

Η στρατηγική της προσθαφαίρεσης ίσων
ποσοτήτων κατά τη νοερή πρόσθεση
• 581+397=(581-3)+(397+3)=578+400=978
• 438 + 295 =(438-5)+(295+5)=433 + 300=733

• 35+28=?
• 56+39=?
• 28+47=?

Να βρείτε τη διαφορά 674 – 328 χωρίς
μολύβι και χαρτί με πολλούς τρόπους
1ος ΤΡΟΠΟΣ (ανοδικά με τμηματικές προσθέσεις): 328+300=628,
628+2=630, 630+20=650, 650+4=654, 654+20=674,
300+2+20+4+20=346
2ος ΤΡΟΠΟΣ (καθοδικά με μερική ανάλυση) : 674-300=374, 37420=354, 354-4=350, 350-4=346 (328=300+20+4+4)
3ος ΤΡΟΠΟΣ (καθοδικά και ανοδικά): 674-330=344, 344+2=346
4ος ΤΡΟΠΟΣ (πρόσθεση ίσων ποσοτήτων): 374-328=(374+2)(328+2)=376-330=346

5ος ΤΡΟΠΟΣ (αφαίρεση από τα αντίστοιχα ψηφία και αρνητικός
αριθμός): 600-300=300, 70-20=50, 4-8=-4 και 300+50-4=346

Η ανάλυση στη νοερή διαίρεση
Να κάνετε τη διαίρεση 51:3

30:3=10
21:3=7
10+7=17, 51:3=17
Η ανάλυση του αριθμού βοηθά τους μαθητές να βρουν
νοερά το αποτέλεσμα της διαίρεσης 51:3.
51:3=(30+21):3=30:3+21:3=10+7=17

Η ανάλυση στη νοερή διαίρεση
Να κάνετε τη διαίρεση
875:25

800:25=32
75:25=3
875:25=35
Η ανάλυση του αριθμού βοηθά τους μαθητές να βρουν
νοερά το αποτέλεσμα της διαίρεσης 875:25.

Τέταρτο μέρος

Συμπεράσματα

Όχι μόνο στρατηγικές απαρίθμησης, αλλά
και στρατηγικές με αναλύσεις των αριθμών
• Η ανάλυση και ανασύνθεση των μικρών αριθμών βοηθά τα
παιδιά να εμβαθύνουν στη γνώση των αριθμών,
εμπλουτίζει και επεκτείνει τις στρατηγικές που επινοούν
τα παιδιά στη λύση προβλημάτων.
• Καθώς τα μικρά παιδιά είναι απορροφημένα από
δραστηριότητες απαρίθμησης δεν σκέφτονται ότι οι
συλλογές που καταμετρούν μπορεί να απαρτίζονται από
δύο συνθετικά μέρη, ούτε τις πληθυκότητες αυτών των
μερών.

• Το πλούσιο δίκτυο των ιδεών που συνδέεται με την
ανάλυση των αριθμών διαφυλάσσει αλλά ταυτόχρονα
υπερβαίνει τις κατακτήσεις της αρίθμησης.

Οι νοεροί υπολογισμοί ενισχύουν τις στρατηγικές
συλλογισμού και την εννοιολογική κατανόηση
• Η ανάλυση των αριθμών υποστηρίζει τις νοερές
προσθέσεις και αφαιρέσεις με περισσότερες από μία
στρατηγικές συλλογισμού.

• Οι μαθητές μαθαίνουν να επιλέγουν τη στρατηγική
που ταιριάζει καλύτερα στους συγκεκριμένους
αριθμούς.
• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενήμεροι για το
πλήθος των διαθέσιμων νοερών στρατηγικών, όχι για
να τις διδάξουν όλες, αλλά για να στηρίξουν τα παιδιά
να τελειοποιήσουν τις δικές τους στρατηγικές.

Υπεροχή των νοερών στρατηγικών έναντι των
τυποποιημένων αλγορίθμων
• Οι παραδοσιακοί αλγόριθμοι της πρόθεσης και της
αφαίρεσης δίνουν έμφαση στα ψηφία, είναι άκαμπτοι,
βασίζονται στην αναιτιολόγητη απομνημόνευση των
κανόνων και συνήθως οδηγούν σε λάθη, αποθαρρύνοντας
τους μαθητές.
• Οι νοερές στρατηγικές δίνουν βαρύνουσα σημασία στους
αριθμούς, είναι ευέλικτες, αξιοποιούν τον αριθμητικό
συλλογισμό, την ανάλυση και ανασύνθεση των αριθμών
ενισχύοντας τη μαθηματική αυτοπεποίθηση των μαθητών.
Επιπλέον προσφέρουν διαδικασίες πειραματισμού,
διερεύνησης, διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων.

Οι νοερές στρατηγικές αποτρέπουν τη
μηχανική εκμάθηση των αλγορίθμων
• Οι γραπτοί τυποποιημένοι αλγόριθμοι της πρόσθεσης
και της αφαίρεσης χτίζονται πάνω στην ανάλυση των
αριθμών και τις νοερές στρατηγικές.

• Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις ομοιότητες και τις
διαφορές των διαφόρων νοερών στρατηγικών,
εκτιμούν τις αδυναμίες και τις δυσκολίες των
μαθητών και τούς βοηθούν να κατανοήσουν
προοδευτικά τους τυποποιημένους αλγόριθμους.
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