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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Θ ζννοια του αρικμοφ μπορεί με μια πρϊτθ ματιά να φαίνεται προςιτι, όμωσ θ 

προςζγγιςθ αυτι  ςυχνά είναι επιφανειακι και κρφβει το βάκοσ, τθν ζκταςθ και 

τθν ποικιλία των εννοιολογικϊν αποχρϊςεων. Ο αρικμόσ μπορεί να μελετθκεί από 

πολλζσ οπτικζσ γωνίεσ, όπωσ είναι θ ιςτορικι, θ μακθματικι, θ φιλοςοφικι και θ 

προςζγγιςθ1. Πμωσ οι εν λόγω κεωριςεισ ξεφεφγουν από μια εργαςία που ζχει 

ςτραμμζνθ τθν προςοχι τθσ ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν.  

Στθν εργαςία αυτι εξετάηεται θ πρόςκτθςθ ι θ οικειοποίθςθ τθσ ζννοιασ του 

αρικμοφ από ψυχολογικι άποψθ. Ρολλζσ μελζτεσ και ζρευνεσ ςυγκλίνουν ςτθ 

διαπίςτωςθ ότι θ απόκτθςθ τθσ εν λόγω ζννοιασ είναι καρπόσ μιασ μακροχρόνιασ 

προοδευτικισ οικοδόμθςθσ. Ο ςχθματιςμόσ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ είναι μια 

ςυνιςταμζνθ πολλϊν υποεννοιϊν, όπωσ είναι θ άμεςθ εκτίμθςθ, θ απαρίκμθςθ, θ 

πλθκικότθτα, θ ιςοπλθκικότθτα, θ διαδοχι, θ αναδρομικότθτα, θ ανάλυςθ, οι 

αρικμθτικζσ πράξεισ, οι υπολογιςτικζσ ςτρατθγικζσ, θ επίλυςθ προβλθμάτων κ.λπ., 

οι οποίεσ ζχουν αποτελζςει αντικείμενο μεγάλου πλικουσ ερευνϊν.  

Δφο κφριεσ ανταγωνιςτικζσ κεωριςεισ εμφανίςτθκαν ςτθν ζρευνα του 

αρικμοφ. Από τθ μια μεριά θ κεωρία του Piaget δίνει ζμφαςθ ςτθν 

πρωτοκακεδρία των λογικϊν ικανοτιτων ςτθν ανάπτυξθ των εννοιϊν του 

αρικμοφ. Από τθν άλλθ μεριά μια διαφορετικι άποψθ προτάκθκε από αρκετοφσ 

άλλουσ ερευνθτζσ. Σφμφωνα με αυτι τθν άποψθ, θ οποία παρουςιάςτθκε 
                                                           
1
 Μακθματικζσ κεμελιϊςεισ των φυςικϊν αρικμϊν ζχουν γίνει από τουσ ακόλουκουσ μακθματικοφσ: 

Dedekind, Cantor, Peano και von Neumann. Ο λογικιςμόσ, ο ενορατιςμόσ και ο φορμαλιςμόσ κατά τισ αρχζσ 
τουσ αιϊνα αναπτφχκθκαν με αφορμι το πρόβλθμα τθσ μακθματικισ κεμελίωςθσ των φυςικϊν αρικμϊν. 
Με αυτζσ τισ κινιςεισ ςυνδζονται τα ονόματα των Frege, Russel, Brouwer, Hilbert κ. ά. Επίςθσ πολλοί 
φιλόςοφοι και επιςτθμολόγοι όπωσ είναι οι Kant, Husserl, Dewey, von Glasersfeld, Piaget κ.ά. ζχουν 

αναπτφξει αξιόλογουσ ςτοχαςμοφσ ςτθν προςπάκεια να ορίςουν τον αρικμό (βλ. Brainerd, 1982  

Freudenthal, 1983  Steffe et al., 1983  Husserl, 1891/2003  McLellan & Dewey, 1908/1895  Thordike, 

1922  Αναπολιτάνοσ, 1985). Στο πλαίςιο αυτισ τθσ εργαςίασ δεν κεωροφμε απαραίτθτθ τθν εναςχόλθςθ 
με κζματα μακθματικισ κεμελίωςθσ και φιλοςοφικισ ςυηιτθςθσ για τθν ζννοια του φυςικοφ αρικμοφ. 
Χρθςιμοποιοφμε όμωσ εκείνεσ τισ κεωριςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία των 
αρικμθτικϊν εννοιϊν. 
 
 



 6 

περιεκτικά από τουσ Klahr και Wallace (1976), ο αρικμόσ αναπτφςςεται μζςω τθσ 

απόκτθςθσ πολλϊν ξεχωριςτϊν ποςοτικϊν ικανοτιτων.  

Σφμφωνα με τον Piaget, θ κατανόθςθ του αρικμοφ ωσ απόλυτου και τακτικοφ, 

απαιτεί τθν κατανόθςθ των βαςικϊν κεμελιωδϊν εννοιϊν όπωσ θ διατιρθςθ, ο 

εγκλειςμόσ τάξεων και θ ςειροκζτθςθ. Ραρότι ο Piaget αναγνϊριςε ότι οριςμζνεσ 

ποςοτικζσ ικανότθτεσ όπωσ θ απαρίκμθςθ και θ άμεςθ εκτίμθςθ αποκτϊνται πριν 

από τθν πλιρθ ανάπτυξθ αυτϊν των λογικϊν εννοιϊν, υποςτιριξε ότι παίρνουν 

νόθμα μόνο μζςω τθσ εφαρμογισ αυτϊν των εννοιϊν. 

Οι κεωρίεσ που υποςτθρίηουν ότι τα παιδιά αποκτοφν τον αρικμό μζςω του 

ξεδιπλϊματοσ ποςοτικϊν ικανοτιτων βρίςκονται ςε αντίκεςθ προσ τισ κεωρθτικζσ 

κζςεισ του Piaget (Klahr & Wallace, 1976  Schaeffer et al., 1974  Gelman & 

Gallistel, 1978  Fuson, 1988  Steffe & Cobb, 1988  Sarnecka & Wright, 2013). Οι 

Klahr και Wallace πρότειναν τρεισ ξεχωριςτζσ ποςοτικζσ ικανότθτεσ: τθν άμεςθ 

εκτίμθςθ, τθν απαρίκμθςθ και τθν (αςαφι ι προςεγγιςτικι) αποτίμθςθ. Θ 

λειτουργία αυτϊν των διαδικαςιϊν είναι να δθμιουργιςουν αρικμθτικζσ 

ποςότθτεσ για νοθτικό χειριςμό. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ ι ικανότθτεσ υποτίκεται ότι 

αναπτφςςονται με μια αμετάβλθτθ ςειρά. Θ άμεςθ εκτίμθςθ, δθλαδι θ ςτιγμιαία 

αναγνϊριςθ ενόσ αρικμοφ που ςυνδζεται με ζναν ςχθματιςμό, είναι θ πρϊτθ 

ικανότθτα που αποκτάται και αποτελεί ζνα μζροσ τθσ βάςθσ ςτθν οποία ςτθρίηεται 

θ κατανόθςθ τθσ ανάπτυξθσ του αρικμοφ ςτα παιδιά.  

Οι υποκζςεισ, τα ευριματα και τα ςυμπεράςματα και διαφόρων μελετϊν 

επθρζαςαν τθ διαμόρφωςθ προςεγγίςεων για τθν πρϊτθ αρίκμθςθ, γι’ αυτό 

ζχουν βαρφνουςα διδακτικι ςθμαςία. Κα αναςκοπιςουμε εδϊ μόνο μερικζσ από 

τισ υπάρχουςεσ ζρευνεσ, αφοφ υπάρχουν υπερβολικά πολλζσ για να τισ 

καλφψουμε όλεσ. Κα επιχειριςουμε να εξετάςουμε τισ πιο ςθμαντικζσ από αυτζσ. 
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1.1. Αρικμθτικι αίςκθςθ  των βρεφϊν 

Θ οικειοποίθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ είναι προνόμιο του ανκρϊπου, παρότι 

ζχουν παρατθρθκεί οριςμζνα ηϊα που επιδεικνφουν ικανότθτεσ αρικμθτικισ 

αίςκθςθσ2. Είναι δφςκολο να ιςχυριςτοφμε με βεβαιότθτα πότε τα παιδιά 

αρχίηουν να οικειοποιοφνται τισ πρϊτεσ αρικμθτικζσ γνϊςεισ. Με τθν ακριβι 

ζννοια, βζβαια, θ τυπικι μάκθςθ ςυνικωσ αρχίηει με το ςχολείο, αλλά κα ιταν 

παράλογο να κεωροφμε ότι αυτζσ είναι οι πρϊτεσ εμπειρίεσ τουσ από τον κόςμο 

των αρικμϊν και των ποςοτιτων και ότι προτοφ διδαχκοφν ςτο ςχολείο από τουσ 

δαςκάλουσ δεν καταλαβαίνουν τίποτα από Μακθματικά. Είναι ολοφάνερο ότι οι 

                                                           
2
 Κατϊτερα ηωικά είδθ φαίνεται να ζχουν μερικζσ αντιλθπτικζσ αρικμθτικζσ ικανότθτεσ, αλλά μόνο πουλιά 
και πρωτεφοντα κθλαςτικά είναι ικανά να ςυνδζουν ζναν αρικμό που εκτιμοφν άμεςα με ζνα γραπτό 

ςθμείο ι μια ακουςτικι ονομαςία (βλ. Davis & Perusse, 1988  Gallistel, 1989).  

Αρικμθτικι αίςκθςθ και 
άμεςθ εκτίμθςθ  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ  

1 

Είναι αρκετά δφςκολο να ποφμε πότε ακριβϊσ τα παιδιά μακαίνουν τισ 
πρϊτεσ αρικμθτικζσ ζννοιεσ. Πταν προςζρχονται ςτο ςχολείο ιδθ ζχουν 
πλοφςιεσ αρικμθτικζσ εμπειρίεσ. Μερικοί πειραματικοί ψυχολόγοι 
υποςτθρίηουν ότι τα μωρά είναι ςε κζςθ να διακρίνουν ςυλλογζσ δφο 
αντικειμζνων από ςυλλογζσ τριϊν αντικειμζνων. Επίςθσ αντιλαμβάνονται 
ότι ο αρικμόσ των αντικειμζνων μιασ ςυλλογισ παραμζνει αμετάβλθτοσ 
όταν ζνα αντικείμενο προςτίκεται ι αφαιρείται ςτθ ςυλλογι. Ραρότι οι 
αντιλθπτικζσ ενδείξεισ των μωρϊν δφςκολα ςυνδζονται με τθν 
μεταγενζςτερθ κατανόθςθ του αρικμοφ, δεν ςυμβαίνει το ίδιο με τθν 
άμεςθ αναγνϊριςθ τθσ δυάδασ και τθσ τριάδασ. Στο κεφάλαιο αυτό, 
εκτόσ από τθν αρικμθτικι αίςκθςθ των μωρϊν, αναπτφςςεται θ άμεςθ 
εκτίμθςθ μικρϊν ποςοτιτων, πριν ακόμα τα νιπια μάκουν να αρικμοφν. 
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περιςςότεροι γονείσ φζρνουν ςε επαφι τα παιδιά τουσ με άτυπεσ (ι και τυπικζσ) 

αρικμθτικζσ γνϊςεισ και καλλιεργοφν τθν αρικμθτικι τουσ ςκζψθ προτοφ αυτά 

πάνε ςτο ςχολείο. 

Για να ερευνιςουμε τισ πρϊτεσ γνιςιεσ μακθματικζσ εμπειρίεσ τθσ παιδικισ 

ηωισ πρζπει να διανφςουμε πολφ δρόμο προσ τα πίςω. Οριςμζνοι ψυχολόγοι 

μίλθςαν για μερικζσ μορφζσ προαρικμθτικισ ι προλεκτικισ αντίλθψθσ. 

Λςχυρίςτθκαν ότι τα μωρά 10 μθνϊν μποροφν να διακρίνουν ανάμεςα ςε ςφνολα 

με δφο και τρία αντικείμενα (Starkey & Cooper, 1980, Cooper, 1984), μποροφν να 

διακρίνουν ανάμεςα ςε τρία και τζςςερα αντικείμενα (Strauss & Curtis, 1981), 

οριςμζνεσ φορζσ είναι ικανά να διακρίνουν ανάμεςα ςε τζςςερα και πζντε 

ςτοιχεία (Strauss και Curtis, 1981,) ι ανάμεςα ςε τζςςερα και ζξι ςτοιχεία (Starkey 

& Cooper, 1980, Strauss & Curtis, 1984) και ότι αντιλαμβάνονται πωσ ο αρικμόσ 

των αντικειμζνων ενόσ ςυνόλου αλλάηει όταν προςτεκοφν ι αφαιρεκοφν άλλα 

αντικείμενα (Wynn, 1992  Wynn, 1998). Πλα αυτά τα επιτεφγματα, ιςχυρίηονται, 

μποροφν να γίνουν αντιλθπτά ςτα βρζφθ πολφ νωρίσ, ακόμα και πριν από το 

πρϊτο ζτοσ. Πμωσ θ ςθμαςία αυτϊν των ευρθμάτων παραμζνει ακόμθ αςαφισ, 

γιατί δεν υπάρχει μια εμφανισ ςφνδεςθ ανάμεςα ςε αυτζσ τισ πολφ πρϊιμεσ 

αντιδράςεισ των παιδιϊν ςτα αντιλθπτικά ερεκίςματα και ςτθ μεταγενζςτερθ 

κατανόθςθ του αρικμοφ (Nunes & Bryant, 1996). Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 

80 οι αρχικζσ αρικμθτικζσ ικανότθτεσ των μωρϊν προςζλκυςαν το ενδιαφζρον των 

ερευνθτϊν. Οι ζρευνεσ αυτζσ προςεγγίηουν το κζμα προτοφ τα μικρά παιδιά 

οικειοποιθκοφν τθ γλϊςςα και τθν προφορικι αρίκμθςθ. Κα ςκιαγραφιςουμε 

οριςμζνα από αυτά τα ευριματα.  

Ο Wynn διενιργθςε το παρακάτω πείραμα με μωρά θλικίασ τεςςεριςιμιςι 

μθνϊν και πάνω: ςε ζνα μωρό παρουςιάςτθκε μια κοφκλα που τθν ςκεπάηει μια 

οκόνθ και ζνα χζρι τοποκετεί επιδεικτικά μια ακόμα μαριονζτα πίςω από τθν 

οκόνθ. Εάν με τθν αφαίρεςθ τθσ οκόνθσ δεν εμφανίηονται δφο κοφκλεσ, αλλά 

μόνο μία, τα μωρά εκπλιςςονται. Κοιτάηουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα τθν 

εξζλιξθ αυτοφ του αδφνατου ςυμβάντοσ (1+1=1). Το ακόλουκο πείραμα 

διενεργικθκε από τουσ Xu και Carey (1996). Αρχικά παρουςιάηεται μια ςθκωμζνθ 

οκόνθ ςε ζνα μωρό 10 μθνϊν. Μια κοφκλα βγαίνει επιδεικτικά από τθ δεξιά 

πλευρά τθσ οκόνθσ και πριν επιςτρζψει ςκεπάηεται εκεί, ζπειτα ζνα φορτθγάκι 

κάνει το ίδιο από τθ δεξιά πλευρά τθσ οκόνθσ, βγαίνει επιδεικτικά και πριν 

επιςτρζψει κρφβεται εκεί. Εάν, όταν ςθκϊνουμε τθν οκόνθ, δεν εμφανίηεται ζνα 

καμιόνι και μια κοφκλα, αλλά μόνο ζνα από τα δφο αντικείμενα, τα μωρά δεν 
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εκπλιςςονται κακόλου. Δεν κοιτάηουν πλζον για μεγάλο χρονικό διάςτθμα τθν 

εξζλιξθ αυτοφ του αδφνατου ςυμβάντοσ (1+1=1) όπωσ όταν εμφανίηονται τα δφο 

αντικείμενα. 

Αυτά τα αντιφατικά αποτελζςματα, εξθγοφνται από το γεγονόσ ότι τα μωρά 

δεν ταξινομοφν τα αντικείμενα όπωσ το κάνουν τα παιδιά τα οποία ζχουν ειςαχκεί 

ςτθ γλϊςςα: ςυγκρατοφν μόνο χωροχρονικά χαρακτθριςτικά. Στθν περίπτωςθ του 

πειράματοσ του Wynn, όταν εμφανίηεται θ δεφτερθ κοφκλα μζςα ςε ζνα χζρι, το 

μωρό ξζρει ότι δεν μπορεί να είναι θ πρϊτθ, θ οποία ξζρει ότι βρίςκεται πίςω από 

τθν οκόνθ: ζνα αντικείμενο δεν μπορεί τθν ίδια χρονικι ςτιγμι να βρίςκεται ςε 

δφο διαφορετικζσ κζςεισ. Αντίκετα, ςτισ ςυνκικεσ του πειράματοσ των Xu και 

Carey, το φορτθγάκι και θ κοφκλα είναι δυςδιάκριτα ςτα μωρά ωσ προσ τισ 

χωροχρονικζσ τουσ ιδιότθτεσ (είναι και τα δφο ταυτόχρονα πίςω από τθν οκόνθ). 

Άρα τα μωρά δεν τα διακρίνουν κακόλου ξεκινϊντασ από άλλα χαρακτθριςτικά 

τουσ (μζγεκοσ, ςχιμα, χρϊμα, φφςθ κ.λπ.). Επίςθσ, είτε είναι το ίδιο αντικείμενο 

που εμφανίηεται διαδοχικά ςτθν δεξιά και αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ, είτε 

πρόκειται για δφο διαφορετικά αντικείμενα, οι αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ είναι 

δυςδιάκριτεσ για τα μωρά. 

Ζνα άλλο πείραμα βαςίηεται ςτθν εξοικείωςθ με τθν οπτικι μζκοδο. Οι 

ερευνθτζσ, υποβάλλοντασ μωρά ςε κατάλλθλα πειράματα, βρικαν ότι αυτά είναι 

ικανά να ςχθματίηουν κατθγορίεσ με οπτικό τρόπο. Αρχικά, μωρά μερικϊν μθνϊν 

ςυνθκίηουν να κοιτάηουν ςυλλογζσ δφο αντικειμζνων. Ζπειτα, αφοφ ζχει 

ικανοποιθκεί ζνα κριτιριο εξοικείωςθσ, οι ερευνθτζσ προβάλλουν μια ςυλλογι 

τριϊν αντικειμζνων. Οι παρατθριςεισ δείχνουν ότι τα παιδιά προςθλϊνουν το 

βλζμμα τουσ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα ςτθ ςυλλογι των «τριϊν». Αυτό το 

ςθμείο αποτζλεςε κζμα αντικειμενικοφ ελζγχου (μζτρθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ 

προςιλωςθσ, χριςθ απλοϊκϊν παρατθρθτϊν κ.λπ.) και δεν δείχνει πλζον να 

επιδζχεται αμφιςβιτθςθ. Αντίκετα, μια άλλθ άποψθ χρειάηεται ακόμα προςοχι. 

Ρράγματι πρζπει να αναρωτθκοφμε αν τα εν λόγω παιδιά παρατιρθςαν τθν 

αλλαγι του αρικμοφ ι κάτι άλλο, για παράδειγμα μια αλλαγι τθσ φωτεινότθτασ ι 

του εμβαδοφ που καταλαμβάνει θ ςυλλογι. Εξάλλου το γεγονόσ ότι οι ερευνθτζσ 

οι οποίοι διεξιγαγαν αυτά τα πειράματα διάλεξαν τισ ςυλλογζσ ζτςι ϊςτε να 

αποφεφγουν μια τζτοια ςφγχυςθ μασ επιτρζπει να υπογραμμίςουμε μετά τθν 

ανακάλυψθ των Starkey και Cooper (1980) πολλζσ άλλεσ παρατθριςεισ που 

περιλαμβάνουν ςυλλογζσ αντικειμζνων εν κινιςει (van Loosbroek & Smitsman, 
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1990) οι οποίεσ οδιγθςαν ςε ανάλογα αποτελζςματα. Θ αρικμθτικι οπτικι 

αντίλθψθ των μωρϊν είναι πλζον καλά επιβεβαιωμζνθ. 

Οι Strauss και Curtis (1981) ζδειξαν ότι μωρά 10-12 μθνϊν διακρίνουν 

ςυλλογζσ δφο ςτοιχείων από αντίςτοιχεσ ςυλλογζσ τριϊν ςτοιχείων κακϊσ και 

ςυλλογζσ τριϊν ςτοιχείων από ςυλλογζσ τεςςάρων ςτοιχείων, οποιεςδιποτε κι αν 

είναι οι ποικιλίεσ μορφισ, χρϊματοσ και πυκνότθτασ των ςτοιχείων. Τα ίδια μωρά 

αδυνατοφν να διακρίνουν ςυλλογζσ τεςςάρων ςτοιχείων από ςυλλογζσ πζντε 

ςτοιχείων. Ωςτόςο δεν ξζρουν οφτε να απαρικμοφν οφτε να χρθςιμοποιοφν 

ςτρατθγικζσ αρίκμθςθσ. 

Ο Starkey ςυγκζντρωςε παρατθριςεισ με τθ μζκοδο τθσ πολυαιςκθτιριασ 

αντίλθψθσ του αρικμοφ (perception inter-modalities). Τα αποτελζςματα που 

αποκόμιςε είναι όχι απλϊσ αντιφατικά, αλλά και ανθςυχθτικά. Θ αρχικι 

παρατιρθςθ ζγινε από τον Starkey (Starkey, Spelke and Gelman, 1983). Σφμφωνα 

με το πείραμα προβλικθκε μια ςειρά διαφανειϊν ςε μωρά 6-8 μθνϊν, οι οποίεσ 

παρίςταναν μικρά χριςιμα αντικείμενα. Κάκε διαφάνεια ζδειχνε δφο ι τρία 

αντικείμενα κατανεμθμζνα κατά διαφορετικό τρόπο. Σε κάκε δοκιμι τα παιδιά 

ζβλεπαν, πλάι-πλάι μια διαφάνεια που  ζδειχνε 2 αντικείμενα, και μια διαφάνεια 

που ζδειχνε 3 αντικείμενα. Ταυτόχρονα με τθν επίδειξθ άκουγαν δφο ι τρία 

κτυπιματα ςτο ταμποφρλο. Το αποτζλεςμα ιταν ότι τα παιδιά προτιμοφςαν κάκε 

φορά να κοιτάηουν τθ ςυλλογι των αντικειμζνων που αντιςτοιχοφςε ςτο πλικοσ 

των κτυπθμάτων του ταμποφρλου.  

Αυτι θ εντυπωςιακι παρατιρθςθ δεν επιβεβαιϊκθκε ςε μια ζρευνα των 

Moore, Benenson, Reznick, Peterson και Kagan (1987). Με ακριβζςτερο τρόπο 

αυτοί οι ερευνθτζσ παρατιρθςαν μια ςυμπεριφορά των μωρϊν ακριβϊσ αντίκετθ: 

αντί να κοιτάηουν τθν αρικμθτικά ιςοδφναμθ ςυλλογι, προτιμοφςαν να 

προςθλϊνουν το βλζμμα τουσ ςτθ ςυλλογι που ιταν αρικμθτικά διαφορετικι! 

Εννοείται ότι ο Starkey και οι ςυνεργάτεσ του εξζταςαν λεπτομερειακά αυτι τθν 

αντιφατικι ζρευνα (Starkey, Spelke and Gelman, 1990). Κατάφεραν ζτςι να 

ςυναντιςουν το αποτζλεςμά τουσ ςε ζνα μζροσ των δεδομζνων των Moore, κ. ά. 

(1987). Αλλά ςτο άρκρο τουσ ανζφεραν και ζνα άλλο παράξενο αποτζλεςμα. Σε 

ζνα παράδειγμα εξοικείωςθσ με τθ μζκοδο τθσ πολυαιςκθτιριασ αντίλθψθσ του 

αρικμοφ παρατιρθςαν ςε αντίκεςθ προσ ό,τι ςυμβαίνει κατά τθν εξοικείωςθ με 

τθν οπτικι μζκοδο (intra-modality) ότι τα παιδιά εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ για 

περιςςότερο χρόνο ςτθ ςυλλογι που ςυνικιςαν! 
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Οριςμζνοι ςυγγραφείσ χρθςιμοποιοφν τθν απαρίκμθςθ όταν αναφζρονται ςε 

μωρά (Dehaene, 1997). Πμωσ οι «μονάδεσ» που μποροφν να απαρικμοφν τα μωρά 

είναι πολφ διαφορετικζσ από αυτζσ των παιδιϊν, γιατί δεν ταξινομοφν τα 

αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο. Για να αντιλθφκοφμε τθ διαδρομι των παιδιϊν 

προσ τον αρικμό δεν αρκεί να αντιλθφκοφμε τισ ικανότθτεσ «ολοποίθςθσ» των 

μονάδων   πρζπει ταυτόχρονα να διακρίνουν τθ φφςθ των μονάδων που είναι ςε 

κζςθ να «ολοποιοφν». Τα αποτελζςματα του πειράματοσ των Xu και Carey 

δείχνουν ότι θ προςζγγιςθ τθσ προφορικισ αρίκμθςθσ, με αφετθρία αυτό που 

ονομάηουν μθ λεκτικι αρίκμθςθ, δεν μποροφν να περιγράφονται μόνο με όρουσ 

διατιρθςθσ. Εξάλλου, όςον αφορά τα πειράματα με τα βρζφθ, το γενικότερο 

ηιτθμα παραμζνει: οι αρικμθτικζσ κατθγορίεσ τισ οποίεσ τα πολφ μικρά παιδιά 

δείχνουν να δθμιουργοφν είναι απόλυτεσ (με τθν ζννοια «δφο» ι «τρία») ι 

ςχετικζσ (με τθν ζννοια «περιςςότερο πολυπλθκείσ» και «λιγότερο πολυπλθκείσ») 

1.2. Θ άμεςθ εκτίμθςθ τθσ δυάδασ και τθσ τριάδασ (subitizing) 

Οι πρϊτεσ ζννοιεσ απόλυτων αρικμϊν είναι για τα παιδιά οι ονομαςίεσ μικρϊν 

ςυλλογϊν αντικειμζνων. Αυτι θ άμεςθ ςφλλθψθ και ετικετοποίθςθ μικρϊν 

αρικμθτικϊν ποςοτιτων αποδόκθκε με τον όρο άμεςθ εκτίμθςθ (subitizing).  

 

 

 

 

Στθν άμεςθ εκτίμθςθ, ςε αντίκεςθ με τθν απαρίκμθςθ, προεξάρχει θ αντίλθψθ τθσ 

ολότθτασ ενϊ οι ξεχωριςτζσ μονάδεσ απλϊσ διακρίνονται χωρίσ να λογίηονται ωσ 

αρικμιςιμεσ. Άμεςθ εκτίμθςθ ζχουμε όταν το πλικοσ των ςτοιχείων τθσ ςυλλογισ 

είναι μικρό ι όταν οι ςυλλογζσ είναι οργανωμζνεσ ςτον χϊρο ςε «κανονικοφσ» 

ςχθματιςμοφσ (Fayol, 1990). Ωσ «ςχθματιςμοφσ άμεςθσ εκτίμθςθσ» (subitizing 

patterns) εννοοφμε ςτακεροφσ γεωμετρικοφσ ι χρονικοφσ ςχθματιςμοφσ με 

μοναδιαία ςτοιχεία, τουσ οποίουσ το παιδί μπορεί να αναπαριςτά ςτθ μνιμθ του 

και να τουσ γνωρίηει χωρίσ να τουσ απαρικμεί τόςο ωσ ονόματα όςο ωσ ενδείξεισ 

αρικμιςιμων ςτοιχείων (Steffe et al., 1983). Στθν άμεςθ εκτίμθςθ ενδιαφερόμαςτε 

για τθ ςτιγμιαία ςφλλθψθ του αρικμθτικοφ πλικουσ μιασ ςυλλογισ, θ οποία 

παρουςιάηεται για ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Εκείνοι που πρϊτοι ειςιγαγαν τον 

Άμεςθ εκτίμθςθ είναι θ ικανότθτα του παιδιοφ ι του ενθλίκου να 

εκτιμά άμεςα και με ακρίβεια, «με μια ματιά», το πλικοσ των 

ςτοιχείων μιασ ςυλλογισ χωρίσ προςφυγι ςτθν απαρίκμθςθ.  
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όρο subitizing ιταν οι Kaufmann, Lord, Reese και Volkmann (1949) 3. Σφμφωνα με 

τον Fischer κατά τθν άμεςθ εκτίμθςθ ενδιαφερόμαςτε για μια απάντθςθ ακριβι, 

ςίγουρθ και ςχεδόν ακαριαία (Fischer, 1984  Fischer, 1992). Για τθ διαςάφθςθ 

τθσ ζννοιασ τθσ άμεςθσ εκτίμθςθσ οι ακόλουκεσ διευκρινίςεισ είναι απαραίτθτεσ:  

 Ρρϊτον, θ άμεςθ εκτίμθςθ πρζπει να οδθγεί ςε μια απόλυτθ εκτίμθςθ του 

αρικμοφ. Θ άμεςθ εκτίμθςθ δεν αναφζρεται ςε ςχετικζσ εκτιμιςεισ τθσ 

αρικμθτικισ ποςότθτασ, δθλαδι ςτθ ςφγκριςθ δφο ςυλλογϊν που 

παρουςιάηονται ταυτόχρονα.  

 Δεφτερον, θ άμεςθ εκτίμθςθ κακιςτά αναγκαία τθν ονομαςία του αρικμοφ. 

Αυτό το γνϊριςμα αποκλείει άλλεσ εκδθλϊςεισ του παιδιοφ, όπωσ για 

παράδειγμα το ςικωμα τεςςάρων δακτφλων για να δθλϊςει το παιδί  ότι 

«υπάρχουν τόςα όςα αυτά» ι ακόμα ότι υπάρχουν «δφο και ακόμα δφο». 

Θ άμεςθ εκτίμθςθ μικρϊν αρικμθτικϊν ποςοτιτων εμφανίηεται περίπου από τθν 

θλικία των δφο ετϊν. Τα τετράχρονα παιδιά είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν 

ςυλλογζσ αντικειμζνων που αποτελοφνται από δφο ζωσ τζςςερα αντικείμενα 

(Baroody, 2008). Θ άμεςθ εκτίμθςθ προςζλκυςε το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν. 

Για τθ διερεφνθςι τθσ χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ θ οπτικι μζκοδοσ.4 Ρολλά 

ευριματα ζχουν καταγραφεί τόςο από τθν παρατιρθςθ μικροφ αρικμοφ παιδιϊν 

(μελζτεσ περίπτωςθσ) όςο και από ςτατιςτικζσ μελζτεσ. Στθ ςυνζχεια κα 

αναφερκοφμε ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ. 

Θ εργαςία των Wagner και Walters (1982), είναι μια μακροχρόνια μελζτθ 

(longitudinal analysis) που αφορά τθν παρατιρθςθ 9 παιδιϊν κατά τθ διάρκεια 5 

ετϊν (από ενόσ ζτουσ μζχρι 6 ετϊν). Αυτά παρατθρικθκαν τουλάχιςτον δφο φορζσ 

το μινα, τόςο κατά τθ διάρκεια ελεφκερου παιγνιδιοφ όςο και κατά τθ διάρκεια 

ειδικά ςχεδιαςμζνων δραςτθριοτιτων, για να μελετθκοφν οι ςυμβολικζσ τουσ 

ικανότθτεσ και κυρίωσ ο αρικμόσ. Οι παρατθριςεισ των μελετθτϊν, για κακζνα 

από τα παιδιά, καταγράφθκαν ςε 2000 περίπου ςελίδεσ ςθμειϊςεων και 

μαγνθτοφωνθμζνων εγγραφϊν. Οι Wagner και Walters εξετάηοντασ τισ λζξεισ 

                                                           
3
 Το ριμα “subitize”, το οποίο επινόθςαν προζρχεται από το λατινικό επίκετο “subitus”, που ςθμαίνει 
ξαφνικόσ ι ςτιγμιαίοσ και από το λατινικό ουςιαςτικό “subitatio”: ξαφνικι εμφάνιςθ (βλ. Kaufnan et al., 
1949. 
4
 Άλλεσ μζκοδοι εκτόσ από τθν οπτικι μζκοδο ςφλλθψθσ του αρικμοφ μελετικθκαν λιγότερο. Οι  
παρατθριςεισ των  Hoopen and Vos (1979), ςφμφωνα με τθν ακουςτικι μζκοδο, αποκάλυψαν τθν φπαρξθ 
άμεςθσ ακουςτικισ εκτίμθςθσ ςτουσ ενιλικουσ. Ωςτόςο οι παλιζσ αναπτυξιακζσ μελζτεσ (Descoeudres, 
1921 και Giltay, 1936) δείχνουν ότι ο ακουςτικόσ αρικμόσ αναπτφςςεται πολφ πιο αργά από τον οπτικό 
αρικμό. 
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«δφο» και «τρία», ζνα χρόνο μετά τθν πρϊτθ εμφάνιςι τουσ ςτο κακζνα από τα 

παιδιά κατζλθξαν ςτθ διαπίςτωςθ ότι μόνο το 15% του χρόνου ςυνοδευόταν από 

τθν απαρίκμθςθ. Αλλά για ςυλλογζσ με τζςςερα ι περιςςότερα ςτοιχεία το 

ποςοςτό αυξάνεται ςτο 95%. 

Θ εντυπωςιακι αντίκεςθ ανάμεςα ςτουσ αρικμοφσ μζχρι το τρία και τουσ  

άλλουσ αρικμοφσ, που εμφανίηονται ςτθ μελζτθ των Wagner και Walters δεν 

αποτελεί μια ανακάλυψθ. Ρολλζσ παρατθριςεισ ςε παιδιά δθμοςιευμζνεσ από 

τθν αρχι του αιϊνα μζχρι και ςιμερα, το είχαν υπογραμμίςει με ςαφινεια. 

Αναφζρουμε οριςμζνουσ ςυγγραφείσ: 

 Ο Cramaussel (1908), για δφο από τα τζςςερα παιδιά, τουσ S. και J., γράφει: «ςτον 53ο μινα ο 

S. και ςτον 32ο μινα ο J. απαρικμοφν μζχρι το 5, αλλά πραγματικά βλζπουν μόνο το 3» (ς. 

47). 

 Ο Krutetskii (1976) μνθμονεφει τον Sacha, ζνα παιδί καφμα τθσ Μόςχασ, το οποίο ζμακε να 

απαρικμεί μζχρι το 50 ςτθν θλικία των δφο χρονϊν. Σφμφωνα με τον ςυγγραφζα οι γονείσ 

του εν λόγω παιδιοφ είχαν μια εγκυκλοπαίδεια 50 τόμων, τουσ οποίουσ ο Sacha απαρικμοφςε 

με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ.  

 Οι Scupin και Scupin (1910) δθμοςίευςαν μια μονογραφία του γιου τουσ. Στθν θλικία των 4 

ετϊν και 8 μθνϊν θ μθτζρα του δείχνει τζςςερα δάκτυλα, αλλά το παιδί δεν ξζρει πόςα είναι. 

Πταν αυτι ξεχωρίηει το ζνα δάκτυλο αυτόσ ξζρει: «τρία και ακόμα ζνα». Οι Scupin και Scupin 

ςχολιάηουν: «θ αρικμοακολουκία ζχει κατακτθκεί ςωςτά μζχρι το 3, αλλά παρά τισ 

αςταμάτθτεσ απαρικμιςεισ (που ζγιναν ελεφκερα) με χριματα, φαςόλια, ςφαιρίδια και 

κουμπιά θ αμφιβολία υπάρχει όταν θ αρικμοακολουκία ξεκινά από το τζςςερα» (ς. 142). 

 Οι Decroly και Degand (1912) υπογραμμίηουν ότι ςτον 56ο μινα θ Σουηάνα διακρίνει με μιασ 

τθ ςυλλογι των τριϊν και απαρικμεί με το δάκτυλό τθσ μια ςυλλογι των τεςςάρων. 

Ραράδειγμα: ο πατζρασ τθσ ζφτιαξε μια ςυλλογι με τρία κουκοφτςια από κεράςια. «Πόςα 

είναι ουηάνα;  Σρία». Ρροςκζτει ζνα κουκοφτςι. «Και τϊρα πόςα;». Και θ Σουηάνα 

απαρικμεί: «ζνα, δφο, τρία, τζςςερα κουκοφτςια» (ς. 113). 

 Oehl (1935), για ζναν μακθτι τθσ πρϊτθσ ςχολικισ χρονιάσ (6 χρονϊν και 2 μθνϊν) ο οποίοσ 

κατάφερνε να απαρικμεί τρεισ γραμμζσ, αλλά όχι περιςςότερεσ από τζςςερισ, γράφει: «εδϊ 

εμφανίηεται με ςαφινεια θ ζμφυτθ διαφορά ανάμεςα ςτουσ αρικμοφσ από το ζνα ϊσ το 3, οι 

οποίοι βαςίηονται πάνω ςτισ εντυπϊςεισ των ςυλλογϊν και ςυλλαμβάνονται ταυτόχρονα» (ς. 

317). 

 Οι Μωραΐτθσ, κ. ά. (1997) αναφζρουν ζνα κορίτςι δυόμιςι χρονϊν που τοποκετεί ςτο τραπζηι 

3 πιροφνια λζγοντασ: «ζνα για το μπαμπά, ζνα για τθ μαμά και ζνα για τθ Μαρία» (ς. 20)5. 

                                                           
5
 Αναφζρεται επιπλζον: Το ζνα και το δφο είναι πρωταρχικζσ αρικμθτικζσ ζννοιεσ και το παιδί τισ ζχει 
βιϊςει από πολφ νωρίσ: ζνασ είναι ο εαυτόσ του, δφο είναι τα  χζρια του για να αγκαλιάηει τθ μθτζρα του, 
δφο τα μάτια του για να βλζπει τον κόςμο, δφο τα πόδια του για να περπατάει κ.λπ. (βλ. Μωραΐτθσ κ. ά., 
1997, ς. 20). 
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Ευριματα ανάλογα με αυτά που παρουςιάςτθκαν ςτισ «μελζτεσ περίπτωςθσ» 

βρζκθκαν και από ςτατιςτικζσ μελζτεσ. Το 1976 οι Klahr και Wallace, ςτο πλαίςιο 

τθσ κεωρίασ «επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν», ειςθγικθκαν μια περιγραφι για τθν 

απόκτθςθ των πρϊτων ποςοτικϊν εννοιϊν των παιδιϊν. Οι εν λόγω ςυγγραφείσ 

κεϊρθςαν ότι θ απαρίκμθςθ αποτελεί αρχικά μια διαδικαςία που μεταδίδεται 

κοινωνικά και δεν βοθκάει κακόλου τα παιδιά να ςχθματίςουν ποςοτικζσ 

παραςτάςεισ. Αντίκετα, απζδωςαν κεμελιϊδθ ρόλο ςε ζναν άλλο τρόπο 

επεξεργαςίασ των ποςοτικϊν πλθροφοριϊν, τθν άμεςθ εκτίμθςθ (subitizing). Θ 

ακόλουκθ δοκιμαςία χρθςιμοποιικθκε ωσ βάςθ για τον οριςμό τθσ άμεςθσ 

εκτίμθςθσ: παρουςιάηουν μια ςυλλογι κουκκίδων ςε τυχαία διευκζτθςθ και το 

υποκείμενο κα πρζπει να αναφζρει τον αρικμό των κουκκίδων όςο το δυνατό 

ταχφτερα. Ο χρόνοσ που είναι αναγκαίοσ για τθν ονομαςία τθσ ποςότθτασ (ο 

χρόνοσ αντίδραςθσ: Χ.Α.) καταμετρείται. Με αυτι τθ μζκοδο οι Chi και Klahr 

(1975) βρικαν μια αςυνζχεια μετά τον αρικμό 3 ςτουσ χρόνουσ αντίδραςθσ, για τα 

παιδιά θλικίασ πζντε ϊσ εξιμιςι χρονϊν (Chi & Klahr, 1975).  

Καμπφλθ του χρόνου αντίδραςθσ ωσ προσ τον αρικμό (Klahr & Wallace, 1976) 

 

Θ παραπάνω καμπφλθ δείχνει μια μικρι γραμμικι αφξθςθ μζχρι το 3 και μια άλλθ 

γραμμικι αφξθςθ για αρικμοφσ μεγαλφτερουσ από το 3. Αυτζσ οι παρατθριςεισ 

οδιγθςαν τουσ ερευνθτζσ να υποκζςουν ότι υπάρχει ζνασ τρόποσ ποςοτικισ 

ζκφραςθσ διαφορετικόσ από τθν απαρίκμθςθ, ςχεδόν ςτιγμιαίοσ, ο οποίοσ όμωσ 

περιορίηεται ςτουσ τρεισ πρϊτουσ αρικμοφσ. Σφμφωνα με το μοντζλο τουσ, θ 

άμεςθ εκτίμθςθ παρζχει ποςοτικά ςφμβολα για τισ πλθκικότθτεσ «ζνα», «δφο» και 

«τρία», τθν ίδια ςτιγμι που θ απαρίκμθςθ είναι μθχανικι και είναι αδφνατον να 

προμθκεφςει τζτοιου είδουσ ςφμβολα. Πμωσ οι ίδιεσ λζξεισ χρθςιμοποιοφνται για 

να εκφράςουν τόςο το αποτζλεςμα τθσ απαρίκμθςθσ όςο και τθσ άμεςθσ 

εκτίμθςθσ. Επιπλζον όταν για παράδειγμα ζνα παιδί απαρικμεί μια ςυλλογι με 

τρία αντικείμενα και εκφωνεί μθχανικά «ζνα, δφο, τρία», κα ζχει τθν ευκαιρία να 

αναγνωρίςει εξαιτίασ τθσ άμεςθσ εκτίμθςθσ ότι θ ςυλλογι αποτελείται από «τρία» 

ςτοιχεία και γενικεφοντασ προοδευτικά αυτι τθν παρατιρθςθ να μάκει ότι ςε μια 
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απαρίκμθςθ θ λζξθ που εκφωνείται τελευταία ζχει ποςοτικι αξία. Σφμφωνα με το 

μοντζλο των Klahr και Wallace τα παιδιά αποκτοφν τθ γνϊςθ τθν οποία θ Gelman 

αποκαλεί αρχι τθσ πλθκικότθτασ. 

Ο Fischer (1984), κάνοντασ παρατθριςεισ διαφορετικισ φφςθσ, οδθγικθκε 

ςτο ςχθματιςμό τθσ ίδιασ υπόκεςθσ. Θ παρακάτω γραφικι παράςταςθ δείχνει με 

ςυνοπτικό τρόπο τα ποςοςτά επιτυχίασ δφο πειραματικϊν ερευνϊν που 

πραγματοποιικθκαν από τον Fischer και αφοροφν δοκιμαςίεσ άμεςθσ εκτίμθςθσ 

ωσ προσ το μζγεκοσ του αρικμοφ. Στα πειράματα αυτά οι ςυλλογζσ που δόκθκαν 

για άμεςθ εκτίμθςθ παρουςιάςτθκαν με τθ μορφι γραμμικϊν ςχθματιςμϊν 

κουκκίδων, οι οποίεσ ιταν κανονικά αραιωμζνεσ. Ο χρόνοσ τθσ ζκκεςθσ των 

ςχθματιςμϊν ιταν περιοριςμζνοσ, γι’ αυτό τα παιδιά αποκαρρφνονταν να 

απαρικμοφν. 

Θ παραπάνω γραφικι παράςταςθ αποκαλφπτει ότι τόςο ςτα πεντάχρονα όςο και 

ςτα εξάχρονα παιδιά μια απότομθ πτϊςθ των ποςοςτϊν επιτυχίασ ανάμεςα ςτθν 

άμεςθ εκτίμθςθ του «τρία» και ςτθν άμεςθ εκτίμθςθ του «τζςςερα». Ππωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Fischer (1991), «ο αρικμόσ τρία εμφανίηεται ωσ ζνασ 

πραγματικόσ τοίχοσ». Ανάλογα ευριματα ζχουν επιςθμανκεί και από άλλουσ 

ερευνθτζσ όπωσ για παράδειγμα οι Gelman και Tucker (1975). 

Οι τελευταίοι ζδειξαν ότι παιδιά 6-7 ετϊν εμφανίηουν τθ «ςπαςμζνθ» 

καμπφλθ, τθν οποία διαπίςτωςαν και οι άλλοι ερευνθτζσ. Πμωσ αποδίδουν 

περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθν απαρίκμθςθ (Gallistel, 1988). Θ άμεςθ εκτίμθςθ 

ςφμφωνα με τουσ Gelman και Tucker κα πρζπει να κεωρθκεί «ωσ εφαρμογι τθσ 

διαδικαςίασ απαρίκμθςθσ» (Gelman & Tucker, 1975). H επίδοςθ των παιδιϊν 

ΠΟΟΣΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΑ 5 ΚΑΗ 6 ΔΣΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΜΔΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ (Fischer, 1984  p. 130)
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βελτιϊνεται όταν ζχουν πολφ χρόνο να παρατθριςουν τισ ςυλλογζσ. Σφμφωνα με 

αυτοφσ τουσ ερευνθτζσ τα μικρά παιδιά δεν διακζτουν τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ 

δυάδασ και τθσ τριάδασ. Οι ςχθματιςμοί αυτοί αποκτϊνται μεταξφ 5 και 7 ετϊν 

(Λεμονίδθσ, 1994α). Θ άμεςθ εκτίμθςθ, θ οποία για πολλά χρόνια κεωρικθκε ωσ 

πακθτικι αντίλθψθ, μελετάται ακόμα και ωσ ςειροκεςιακι διαδικαςία (Folk, 

Egeth, Kwak, 1988). Ρρόςφατεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι θ άμεςθ εκτίμθςθ (subitizing) 

είναι μια ξεχωριςτι, αλλά μθ αυτόματθ μορφι τθσ απαρίκμθςθσ (Pincham & 

Szücs, 2012). 

Σε αντίκεςθ με τα παραπάνω ο Fischer κεωρεί τθν άμεςθ εκτίμθςθ ωσ ζμφυτο 

μθχανιςμό, που ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ νευροφυςιολογικι ωρίμαςθ του 

οργανιςμοφ. Αναφζρει: 

«Θ αςυνζχεια τθσ δυςκολίασ που μεςολαβεί ςτθ ςφλλθψθ των αρικμϊν θ οποία 

παρεμβαίνει ανάμεςα ςτο τρία και ςτο τζςςερα είναι ζνα ιςχυρό επιχείρθμα εναντίον των 

προςεγγίςεων του αρικμοφ που βαςίηονται αποκλειςτικά ςτθν απαρίκμθςθ, όπωσ είναι το 

μοντζλο των Gelman και Gallistel (1978). ε ζνα μοντζλο το οποίο βαςίηεται μόνο ςτθν 

απαρίκμθςθ, με τθν αφξθςθ του μεγζκουσ των αρικμϊν προκφπτει μια κανονικι μείωςθ 

των επιδόςεων των παιδιϊν. Δεν μπορεί να εξθγιςει γιατί οι διαφορζσ ανάμεςα ςτο 2 και 

το 3 και ανάμεςα ςτο 4 και το 5 είναι ςχεδόν ανεπαίςκθτεσ, ενϊ θ διαφορά ανάμεςα ςτο 3 

και το 4 είναι τεράςτια» (Fischer, 1991, ς. 236 ).  

Ο Fischer κεωρεί τθ ςφλλθψθ του αρικμοφ 3 από παιδιά 5 ϊσ 6 χρονϊν ωσ μια 

γνϊςθ δθλωτικι (déclarative). Αυτι θ γνϊςθ μπορεί να είναι πρόωρθ ι να 

προκφπτει από τθ κεϊρθςθ τθσ απαρίκμθςθσ ωσ όλου (ολοποίθςθ) και κα πρζπει 

να διακρίνεται από μια διαδικαςτικι γνϊςθ (procedural), όπωσ θ απαρίκμθςθ, τθν 

οποία τα μικρότερα παιδιά εφαρμόηουν για να βρουν «τρία». Επιπλζον θ 

ολοποίθςθ οδθγεί ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ μονάδασ δθλωτικισ μνιμθσ. Αυτι τθ 

νζα μονάδα το παιδί μπορεί να τθ χειρίηεται ωσ όλον. Κα μποροφςε να ενταχκεί 

ςτο μθχανιςμό τθσ διαδικαςτικισ ι ςτρατθγικισ γνϊςθσ (παράδειγμα: 

προςαρίκμθςθ). Κα μποροφςε επίςθσ να ενταχκεί ςτισ δθλωτικζσ γνϊςεισ 

(déclarative) (δφο και δφο τζςςερα). Ράντωσ αυτζσ οι γνϊςεισ είναι γενετικά 

μεταγενζςτερεσ από τθν απαρίκμθςθ ζνα-ζνα. 

 Οι ερευνθτζσ διχάηονται ωσ προσ τθσ φφςθ τθσ άμεςθσ εκτίμθςθσ. Από τθ μια 

πλευρά, όπωσ είδαμε, οριςμζνοι δζχονται ότι τα παιδιά ζρχονται ςτον κόςμο με 

οριςμζνεσ ζμφυτεσ ικανότθτεσ που τουσ επιτρζπουν να αποςποφν πλθροφορίεσ 

από το περιβάλλον (Chi & Klahr, 1975  Mandler & Shebo, 1982  Fischer, 1984), 

ενϊ άλλοι κεωροφν ότι θ άμεςθ εκτίμθςθ δεν είναι ζνασ ζμφυτοσ μθχανιςμόσ και 
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τθν ερμθνεφουν με βάςθ τουσ μθχανιςμοφσ προςοχισ (attentional mechanisms), 

όπωσ ο von Glasersfeld (1982). Θ άμεςθ εκτίμθςθ προμθκεφει μια πρϊιμθ βάςθ 

για τθν ανάλυςθ του αρικμοφ και τθν πρόςκεςθ κακϊσ τα παιδιά «βλζπουν» τουσ 

προςκετζουσ και το άκροιςμα «δφο φουντοφκια και δφο φουντοφκια κάνουν 

τζςςερα φουντοφκια». Αυτζσ οι πρωτοαρικμθτικζσ ικανότθτεσ ζχουν τεράςτια 

διαφορά από τισ μεταγενζςτερεσ αρικμθτικζσ γνϊςεισ. Ο κοινωνικόσ περίγυροσ 

μεταβιβάηει ςτα παιδιά πολιτιςμικά εργαλεία τα οποία μποροφν να χρθςιμεφςουν 

ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ αυτισ τθσ εμβρυϊδουσ γνϊςθσ. Στον πολιτιςμό μασ το 

πλζον ςθμαντικό εργαλείο είναι θ προφορικι αρικμοακολουκία. Με τθ 

ςτρατθγικι τθσ προςαρίκμθςθσ ζνα παιδί είναι ικανό να λφνει τθν πρόςκεςθ 5+2 

λζγοντασ «5, 6, 7», γιατί ιδθ ζχει αντίλθψθ τθσ δυάδασ. Πταν όμωσ ζχει να 

προςαρικμιςει πζντε ι περιςςότερεσ μονάδεσ ςτα πρϊτα ςτάδια δυςκολεφεται 

(για παράδειγμα δεν λφνει τθν πρόςκεςθ 3+6 προςαρικμϊντασ «3, 4, 5, 6 ,7 ,8, 9», 

γιατί θ άμεςθ εκτίμθςθ του 6 είναι αδφνατθ. Με τθν προφορικι αρικμοακολουκία 

θ άμεςθ εκτίμθςθ μπορεί μάλλον να προςεγγιςτεί ςφμφωνα με τθν υπόκεςθ τθσ 

μάκθςθσ.  

Σφμφωνα με αποτελζςματα ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ με παιδιά τθσ προςχολικισ 

θλικίασ (3-6 ετϊν) προζκυψαν τα ακόλουκα: α) θ άμεςθ εκτίμθςθ τριϊν 

κουκκίδων ςε γραμμικι διάταξθ ιταν ευκολότερθ ςε ςφγκριςθ με τον τριγωνικό 

ςχθματιςμό, β) θ άμεςθ εκτίμθςθ τθσ τετράδασ με τθ μορφι του τετραγϊνου ιταν 

ευκολότερθ από τθ γραμμικι διάταξθ και από τον ςχθματιςμό 3 και 1, γ) ο 

αςτεριςμόσ τθσ πεντάδασ του ηαριοφ ιταν ευκολότεροσ ςε ςφγκριςθ με άλλουσ 

ςχθματιςμοφσ (Καφοφςθ, 2008).  
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2.1. Θ προοδευτικι απόκτθςθ τθσ προφορικισ αρικμοακολουκίασ 

Ρροφορικι αρίκμθςθ είναι θ δραςτθριότθτα τθσ απαγγελίασ ι τθσ εκφϊνθςθσ τθσ 

ακολουκίασ των αρικμθτικϊν (αρικμολζξεων). Θ προφορικι αρίκμθςθ είναι ζνα 

δθμιοφργθμα του πολιτιςμοφ, το οποίο οικειοποιείται το παιδί κακϊσ επικοινωνεί 

με το περιβάλλον του. Τα περιςςότερα παιδιά από τθν προςχολικι θλικία 

απαγγζλλουν τθν αρικμοακολουκία χωρίσ να τθν ζχουν διδαχκεί ςυςτθματικά. 

Οι γονείσ και τα μεγαλφτερα αδζρφια αναλαμβάνουν το ζργο τθσ μεταβίβαςθσ 

αυτοφ του ςπουδαίου εργαλείου ςτα μικρά παιδιά. Από τθν εμπειρία γνωρίηουμε 

ότι ζνα παιδί δυόμιςι χρονϊν, ακοφγοντασ τουσ γονείσ του να εκφωνοφν  

ζνα, δφο, τρία, τζςςερα, πζντε …, 

πολφ γριγορα μακαίνει αυτζσ τισ λζξεισ με τθ ςειρά και τισ επαναλαμβάνει ςωςτά. 

Μολονότι το μικρό παιδί μιμείται τουσ ενιλικουσ και θ πρακτικι του είναι 

Απαρίκμθςθ και 
πλθκικότθτα  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ  

2 

Σφμφωνα με τα ερευνθτικά ευριματα των τελευταίων 40 χρόνων, θ 
ανάπτυξθ των πρϊτων αρικμθτικϊν εννοιϊν ςυνυφαίνεται με τθν 
ικανότθτα των μικρϊν παιδιϊν για απαρίκμθςθ. Οι δραςτθριότθτεσ 
απαρίκμθςθσ αποτελοφν ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν ανάπτυξθ του 
αρικμθτικοφ ςυλλογιςμοφ και ςυνδζονται με τθν κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ 
του αρικμοφ ωσ τακτικοφ και απόλυτου. Θ αφετθρία γίνεται με τθ μελζτθ 
τθσ προφορικισ αρικμοακολουκίασ. Ακολουκοφν οι οικουμενικζσ αρχζσ 
τθσ απαρίκμθςθσ και οι δυςκολίεσ και τα λάκθ των μικρϊν παιδιϊν. 
Τζλοσ, αναπτφςςονται τα διαφορετικά είδθ αρικμιςιμων μονάδων και 
τον προςδιοριςμοφ τθσ πλθκικότθτασ κακϊσ και τα ςτάδια ανάπτυξθσ 
τθσ  αρίκμθςθσ. 
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μθχανικι, θ εν λόγω δραςτθριότθτα αςκεί ταυτόχρονα τισ γλωςςικζσ και νοθτικζσ 

του ικανότθτεσ. 

Θ προφορικι αρίκμθςθ του μικροφ παιδιοφ ςτα πρϊτα ςτάδια δεν 

αντιςτοιχίηεται με αντικείμενα. Ζνα παιδί μπορεί ςτα μάτια ενόσ ενιλικου 

παρατθρθτι να μετράει ςωςτά χωρίσ να ζχει καμιά ιδζα για τθ διάταξθ των 

αρικμϊν ςτθν αρικμοακολουκία. Είναι ζνα ρυκμικό τραγοφδι όπωσ τα γράμματα 

του αλφαβιτου ι οι μζρεσ τθσ εβδομάδασ, ςτο οποίο αρχικά οι λζξεισ δεν 

αναφζρονται ςε τίποτα (Corre & Carey, 2008). Εφοδιάηει όμωσ το μικρό παιδί με 

μια αςαφι παράςταςθ τθσ ςειράσ των αρικμϊν. Αρχικά υποβάλλει ςτο  παιδί τθν 

τακτικι παρά τθν πλθκικι ζννοια του αρικμοφ. Στθ ςυνζχεια γίνεται απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθ ςωςτι απαρίκμθςθ των αντικειμζνων μιασ ςυλλογισ και τον 

ςυνακόλουκο προςδιοριςμό τθσ πλθκικότθτασ. Σε ζνα μεταγενζςτερο ςτάδιο θ 

προφορικι αρικμοακολουκία ςυμβάλλει ςτθν παραςτατικι και αφθρθμζνθ 

απαρίκμθςθ και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ (Patel & 

Canobi, 2010), με τισ ενδεικνυόμενεσ κάκε φορά ςτρατθγικζσ (ςυναπαρίκμθςθ, 

προςαρίκμθςθ, κακοδικι αρίκμθςθ, διπλι ανοδικι και κακοδικι αρίκμθςθ). 

Ραρατθρϊντασ τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ κακϊσ παίηουν, 

διαπιςτϊνουμε ότι οι αρικμοί ζχουν κερδίςει τθ ςυμπάκεια και το ενδιαφζρον 

τουσ. Τα παιδιά κζλουν να χρθςιμοποιοφν τουσ αρικμοφσ ςτισ κακθμερινζσ τουσ 

ςχζςεισ. Αςκοφν ςε αυτά ζνα είδοσ γοθτείασ. Αναφζρουμε ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα που παρατθριςαμε ςε δφο πεντάχρονα δίδυμα παιδιά: 

ΑΛΜΛΛΛΑ:  Ξζρω να μετράω μζχρι το εκατό. Να: ζνα, δφο, τρία ... (μετράει ϊσ το τριάντα και 

ςταματά). 

ΔΘΜΘΤΘΣ:  Εγϊ μετράω μζχρι το χίλια και ςε ξεπερνάω. Να: ζνα, δφο,.. (μετράει ϊσ το 

τριανταεννζα  και ςταματά). 

ΑΛΜΛΛΛΑ:  Εγϊ μετράω μζχρι τα «άπειρα». Τα άπειρα είναι ο πιο μεγάλοσ αρικμόσ και δεν 

τελειϊνει ποτζ. Τα άπειρα δεν μπορεί να τα μετριςει κανζνασ, γιατί είναι τα πιο πολλά από 

όλα. 

ΔΘΜΘΤΘΣ:  Εγϊ μετράω μζχρι τα «πανάπειρα». Τα πανάπειρα δεν μποροφμε οφτε να τα 

πιάςουμε οφτε να τα δοφμε οφτε να τα ακοφςουμε οφτε να τα μυρίςουμε. Μπορεί να μθν 

υπάρχουν, αλλά μποροφμε να τα ςκεφτοφμε. Τα πανάπειρα είναι ακόμα πιο πολλά από τα 

άπειρα και δεν μπορείσ να τα φτάςεισ! 

ΑΛΜΛΛΛΑ:  Τότε εγϊ μετράω μζχρι το «πανάπειρεσ φορζσ να λεσ το πανάπειρα»! 

Είναι ολοφάνερθ θ ζκςταςθ για τουσ μεγάλουσ αρικμοφσ και θ γλωςςικι 

εφευρετικότθτά τουσ κακϊσ ανταγωνίηονται, ποιο παιδί ανεβαίνει ψθλότερα τθν 



21 
 

αρικμθτικι ςκάλα. Θ απαγγελία τθσ αρικμοακολουκίασ λειτουργεί ωσ εφαλτιριο 

γνωςτικισ ανόδου και γεμίηει τα μικρά παιδιά με ςυναιςκιματα αιςιοδοξίασ και 

μακθςιακισ επιβεβαίωςθσ.  

Εφόςον θ δραςτθριότθτα τθσ απαρίκμθςθσ αντικειμζνων παρουςιάηεται ωσ 

μια ςπουδαία πρακτικι ςτθν οικειοποίθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ, θ μελζτθ τθσ 

προφορικισ αρικμοακολουκίασ κα πρζπει να ζχει τθν πρϊτθ κζςθ. Πταν ζνα παιδί 

απαρικμεί τα αντικείμενα μιασ ςυλλογισ είναι επιφορτιςμζνο με ζνα τριπλό ζργο: 

Από τθ μια μεριά πρζπει να κυμθκεί και να «εκκοκίςει» τθ διαταγμζνθ 

αρικμοακολουκία. Από τθν άλλθ πρζπει να δείχνει ζνα-ζνα τα αντικείμενα τθσ 

ςυλλογισ προςζχοντασ να μθν ξεχάςει ι διπλομετριςει οριςμζνα από αυτά. Τζλοσ 

κα πρζπει να ςυντονίςει αυτζσ τισ δφο δραςτθριότθτεσ. 

2.2. Απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ απαγγελίασ τθσ αρικμοακολουκίασ 

Με τθν προφορικι αρικμοακολουκία επιδιϊκεται να εκφραςκοφν όλοι οι αρικμοί 

με ζνα περιοριςμζνο πλικοσ λζξεων που ονομάηονται αρικμθτικά ι καλφτερα 

απόλυτα αρικμθτικά6. Θ αρικμοακολουκία αρκρϊνεται ωσ μια διατεταγμζνθ και 

ςτακερι ςειρά απόλυτων αρικμθτικϊν. Δεν είναι παράδοξο που πολλοί ερευνθτζσ 

προςζγγιςαν τθν αρικμοακολουκία ωσ αντικείμενο τθσ γλωςςολογίασ. Σφμφωνα 

με  αυτιν τθν προςζγγιςθ θ αλυςίδα των αρικμθτικϊν μελετικθκε ωσ γλωςςικό 

υποςφςτθμα μιασ δοςμζνθσ γλϊςςασ, που από τθ μια μεριά ζχει οριςμζνεσ 

κανονικότθτεσ και από τθν άλλθ εμπεριζχει εξαιρζςεισ. 

Θ άνεςθ με τθν οποία μποροφν τα παιδιά να ςυνδζουν τα γραπτά ψθφία με τα 

αρικμθτικά  και ο τρόποσ με τον οποίο χρθςιμοποιοφν τα αρικμθτικά ςτθν 

πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά τθσ 

αρικμοακολουκίασ (Fuson & Kwon, 1991). Τα αςιατικά αρικμθτικά ςυςτιματα, τα 

οποία ζχουν ςχθματιςκεί με βάςθ το κινζηικο, είναι κατά βάςθ ευκολότερα ςτθν 

εκμάκθςθ από τα ευρωπαϊκά. Αυτό οφείλεται ςτα εξισ: υπάρχουν μόνο εννζα 

                                                           
6
Αρικμθτικά λζγονται όλεσ οι λζξεισ που εκφράηουν αρικμοφσ ι αρικμθτικζσ ςχζςεισ και ζννοιεσ. Κεωροφμε 
ορκότερθ τθ χριςθ αυτοφ του ακριβοφσ όρου αντί για εκφράςεισ όπωσ “λζξεισ-αρικμοί” ι “αρικμολζξεισ”, 
που ζχουν ειςαχκεί μζςω μεταφράςεων από ξζνεσ γλϊςςεσ. Τα αρικμθτικά με τα οποία ζρχονται ςε επαφι 
τα παιδιά του νθπιαγωγείου είναι κυρίωσ α) τα απόλυτα ζνα (ζνασ, μία), δφο, τρία (τρεισ), τζςςερα 
(τζςςερισ), πζντε κ.λπ., που νοοφνται ωσ επίκετα, και τα ουςιαςτικά μονάδα, δυάδα (ηευγάρι), 
τριάδα…δεκάδα… εικοςάδα κ.λπ., που λζγονται και αφθρθμζνα β) τα τακτικά, που δθλϊνουν αρικμθτικι 
ςχζςθ και είναι επίκετα: πρϊτοσ, -θ, -ο, δεφτεροσ, -θ, -ο, τρίτοσ, -θ, -ο κ.λπ. Στο περικϊριο ακοφγονται 
επίςθσ τα πολλαπλαςιαςτικά αρικμθτικά (απλόσ), διπλόσ, τριπλόσ κ.λπ. και τα αναλογικά αρικμθτικά 
διπλάςιοσ, τριπλάςιοσ κ.λπ., τα οποία όμωσ δεν διδάςκονται. 
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αρικμθτικά, οι λζξεισ για τισ δυνάμεισ του 10 (δζκα, εκατό, χίλια κ.λπ.) και θ 

διάταξθ ςφμφωνα με τθν οποία εκφωνοφνται οι λζξεισ από τθ μικρότερθ προσ τθ 

μεγαλφτερθ. Οι αρικμοί ονομάηονται με κανονικό τρόπο: για παράδειγμα το 12 

ονομάηεται δζκα δφο, το 35 τρία δζκα πζντε και 789 ονομάηεται εφτά εκατό οκτϊ 

δζκα εννζα. 

Στισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ (π.χ. αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, 

ιταλικά, ιςπανικά, ςουθδικά κ.λπ.) θ ςειρά εκφϊνθςθσ ενόσ ςυνόλου αρικμθτικϊν 

από το 11 μζχρι το 19 (ι μζχρι το 99 όπωσ ςτα γερμανικά) αντιτίκεται ςτθ ςειρά 

τθσ αντίςτοιχθσ ψθφιακισ γραφισ ςτο δεκαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ. Στθν 

ελλθνικι γλϊςςα μοναδικζσ εξαιρζςεισ αποτελοφν το δϊδεκα αντί του κανονικοφ 

δεκαδφο και ζνδεκα αντί δεκαζνα7). Πλα τα άλλα αρικμθτικά ζχουν ονομαςτεί 

από τα αριςτερά προσ τα δεξιά, όπωσ διαβάηουμε τουσ αρικμοφσ ςτο δεκαδικό 

ςφςτθμα αρίκμθςθσ. Αυτι θ κανονικότθτα διευκολφνει τθν εκμάκθςθ τθσ 

αρικμοακολουκίασ (Ραπαδοπετράκθσ, 1998). 

Στθν ελλθνικι γλϊςςα υπάρχουν ειδικζσ λζξεισ για τισ δεκάδεσ όπωσ «δζκα», 

«είκοςι», «τριάντα» κ.λπ. κακϊσ για τισ εκατοντάδεσ όπωσ «εκατό», «διακόςια» 

κ.λπ. Θ απομνθμόνευςθ αυτϊν των αρικμθτικϊν απαιτεί επίμονθ προςπάκεια από 

τα παιδιά. 

Σφμφωνα με τθν Fuson τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν και χρθςιμοποιοφν 

προοδευτικά τα λεκτικά αρικμθτικά με επτά διαφορετικά νοιματα (Fuson, 1991). 

Τρία από αυτά τα νοιματα είναι μακθματικά: ζνα νόθμα απόλυτο όπου το 

αρικμθτικό ςχετίηεται με τθν ολότθτα ενόσ ςυνόλου διακεκριμζνων  μονάδων 

δείχνοντασ από πόςα ςτοιχεία αποτελείται, ζνα νόθμα διατακτικό όπου το 

αρικμθτικό ςχετίηεται με ζνα ςτοιχείο μζςα ςε μια ςυλλογι διαταγμζνων 

ςτοιχείων και περιγράφει τθ ςχετικι κζςθ αυτοφ του ςτοιχείου και ζνα νόθμα 

μζτρου όπου το αρικμθτικό αναφζρεται ςε μια ςυνεχι ποςότθτα και δείχνει πόςεσ 

μονάδεσ τθσ αντιςτοιχοφν ι πόςεσ μονάδεσ τθν “γεμίηουν”. Δφο άλλα 

περιεχόμενα, αυτό τθσ ακολουκίασ και αυτό τθσ απαρίκμθςθσ, αποτελοφν 

πολιτιςτικά εργαλεία τα οποία εγγυϊνται τθν ορκότθτα των αντίςτοιχων 

αρικμθτικϊν κατά τθ χριςθ τουσ με νόθμα απόλυτο, τακτικό και μζτρου. Μια ζκτθ 

χριςθ των λζξεων αρικμϊν αφορά τθν ανάγνωςθ. Αργότερα τα ψθφία παίρνουν 

μια απόλυτθ  ςθμαςία, μια τακτικι και μια ςθμαςία μζτρου. Τζλοσ τα αρικμθτικά 

χρθςιμοποιοφνται και με μθ αρικμθτικά περιεχόμενα (ι ςχεδόν αρικμθτικά) όπωσ 

                                                           
7
Επειδι οι εξαιρζςεισ είναι μόνο δφο, ςυχνά τα παιδιά μποροφν να τισ μακαίνουν ωσ λογοπαίγνιο.   



23 
 

οι αρικμοί τθλεφϊνου, οι ςτακμοί τθσ τθλεόραςθσ, οι αρικμοί των αυτοκινιτων, 

οι ταχυδρομικοί κϊδικεσ, οι αρικμοί που αναγράφονται ςτα ςυγκοινωνιακά μζςα 

(λεωφορεία, τρολεχ) και οι αρικμοί των  ςπιτιϊν ςτουσ δρόμουσ. 

Τα μικρά παιδιά ακοφνε τα αρικμθτικά με αυτά τα 7 διαφορετικά περιεχόμενα 

και αρχίηουν να τα χρθςιμοποιοφν ςε ποικίλεσ καταςτάςεισ. Οι διάφορεσ ςθμαςίεσ 

είναι αρχικά ανεξάρτθτεσ οι μεν από τισ δε. Σταδιακά τα παιδιά δθμιουργοφν 

ανάμεςα ςε αυτά διαςυνδζςεισ, ενϊ  ςτθν αρχι θ εκφϊνθςθ των αρικμθτικϊν 

καλφπτει περιςςότερεσ από μία ςθμαςίεσ. Θ εκμάκθςθ  αυτϊν των ςχζςεων 

απαιτεί χρόνο. Οι Fuson και Hall (1993), κακϊσ και οι Fuson, Richards και Briars 

(1992) διενεργϊντασ πειράματα ςε Αμερικανοφσ μακθτζσ βρικαν ότι θ μάκθςθ 

τθσ προφορικισ αρικμοακολουκίασ από το 1 μζχρι το 100 αρχίηει πολφ νωρίσ, 

περίπου ςτθν θλικία των δφο ετϊν και θ απόκτθςι τθσ ολοκλθρϊνεται ςυνικωσ 

ςτο τζλοσ τθσ Αϋ τάξθσ ι ςτθν αρχι τθσ Βϋ τάξθσ. Αυτι  θ καταςκευι κορυφϊνεται 

με τθν ακολουκία αρικμθτικϊν, ςειροκετθμζνθ, εςωκλειςμζνθ, απολυτοποιθμζνθ 

και ενοποιθμζνθ, θ οποία είναι προγενζςτερθ από τθ διατιρθςθ  του  αρικμοφ. 

Θ αρικμοακολουκία αυξάνεται κακϊσ το παιδί μεγαλϊνει. Τα αμερικανάκια 

θλικίασ τρειςιμιςθ χρονϊν, τθσ μζςθσ κοινωνικισ τάξθσ ξζρουν τθν 

αρικμοακολουκία ϊσ το 10 (Fuson, 1991). Τα παιδιά  τριάμιςι με τεςςεράμιςι 

χρονϊν γνωρίηουν τζλεια τθ ςειρά των αρικμϊν ϊσ το 10 άλλα  κάνουν οριςμζνα 

λάκθ από το 10 ϊσ το 20 (Λεμονίδθσ, 1994α). Θ ακρίβεια με τθν οποία τα παιδιά 

εκφωνοφν  τθν αρικμοακολουκία ϊσ το 30 δείχνει ότι  ζχουν κατανοιςει τθ δομι 

των δεκάδων.  

Οι ζρευνεσ τθσ Meljac  (1979) ζδειξαν ότι το 80% των τετράχρονων παιδιϊν 

μπορεί να αρικμεί μζχρι το 10, το 73% των πεντάχρονων ϊσ το 15, ενϊ τα 

εξάχρονα παιδιά που αρχίηουν τθ φοίτθςι τουσ ςτο δθμοτικό ςχολείο ζχουν τισ 

ακόλουκεσ επιδόςεισ ςτθν απαγγελία τθσ αρικμοακολουκίασ: ϊσ το 10 το 90%, ϊσ 

το 15 το 80% και ϊσ το 20 το 60%.  

Σφμφωνα με ζρευνα (Λεμονίδθσ, 1994β) που διενεργικθκε ςτθν Ελλάδα θ 

πλειονότθτα των μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου αρικμεί μζχρι το 

20, ενϊ το ζνα τζταρτο των μακθτϊν φκάνει μζχρι το 30. Λίγα νιπια (10,5%) 

γνωρίηουν να αρικμοφν πάνω από 30 και μζχρι το 72, ενϊ ζνα ποςοςτό 16,5% δεν 

είναι ικανό να αρικμεί μζχρι το 10. Από τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ 27%  των 

μακθτϊν αρικμοφν μεταξφ του 20 και του 30 και 24,5% μεταξφ του 30 και του 72. 

Επίςθσ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό μακθτϊν (22%) ξζρει να αρικμεί μεταξφ του 72 και 
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του 101. Στθν ίδια ζρευνα βρζκθκε ότι τα νιπια αδυνατοφν να αρικμιςουν δφο-

δφο ι να αρικμιςουν κακοδικά ενϊ τα παιδιά τθσ Αϋ τάξθσ καταφζρνουν με τθ 

λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ να αρικμοφν ανά δφο (45,5%) και προβαίνουν ςτθν 

πλειονότθτά τουσ ςε κακοδικι αρίκμθςθ μόνο κάτω από το 10.  

Θ πλειονότθτα των παιδιϊν μακαίνουν τθν προφορικι αρικμοακολουκία 

μιμοφμενα τουσ γονείσ τουσ, ωσ μθχανικό κατάλογο λζξεων χωρίσ ςθμαςία, όπωσ 

κάνουν με το αλφάβθτο. Σφμφωνα με τον Piaget «δεν πρζπει να πιςτζψουμε ότι 

ζνα μικρό παιδί απζκτθςε τθν ζννοια του αρικμοφ από μόνο το γεγονόσ ότι ζμακε 

να μετράει προφορικά» (Piaget & Inhelder, 1966). Οι εν λόγω πρϊιμεσ επιδόςεισ 

των νθπίων δεν ςυνιςτοφν ουςιαςτικι αρικμθτικι μάκθςθ, αφοφ απουςιάηουν θ 

κατανόθςθ τθσ αναδρομικότθτασ και οι ςχζςεισ μεταξφ των αρικμϊν. Από τθ 

ςτιγμι που το παιδί αρχίηει να αρικμεί ϊσ τθν ςτιγμι που κατανοεί τθν ζννοια του 

αρικμοφ θ χρονικι απόςταςθ είναι πολφ μεγάλθ (Κραςανάκθσ, 1992). 

Σφμφωνα με τουσ Fuson, Richards, και Briars (1982), θ εκμάκθςθ τθσ 

αρικμοακολουκίασ απλϊνεται ςε δφο φάςεισ, οι οποίεσ αλλθλεπικαλφπτονται. 

Στθν πρϊτθ φάςθ τα παιδιά αποςτθκίηουν ζνα τμιμα τθσ ακολουκίασ, δθλαδι 

μακαίνουν «απζξω» τθ ςυμβατικι ςειρά των αρικμθτικϊν. Αργότερα ακολουκεί θ 

λειτουργικι φάςθ τθσ μάκθςθσ, ςτθν οποία τα παιδιά αναλφουν τθν ακολουκία ςε 

τμιματα και ανακαλφπτουν κανονικότθτεσ (π.χ. επαναλιψεισ των μονοψιφιων 

κατά τθν απαγγελία των διψιφιων) που παραπζμπουν ςτθ δεκαδικι δομι των 

διψιφιων αρικμθτικϊν. 

Θ μελζτθ των αυκόρμθτων απαγγελιϊν των παιδιϊν κακιςτά φανερό τον 

τρόπο κατοχισ τθσ προφορικισ αρικμοακολουκίασ. Οι απαντιςεισ των παιδιϊν 

ςτθν ερϊτθςθ «δείξε μου μζχρι ποφ ξζρεισ να μετράσ» αποκαλφπτουν ότι οι 

προφορικζσ ακολουκίεσ των παιδιϊν χωρίηονται ςε τρία μζρθ: 

 

 

 

 

 

 
 

 Ζνα πρϊτο μζροσ που είναι ςτακερό και ςωςτό, όπωσ ςυμβαίνει με 

τισ αντίςτοιχεσ απαγγελίεσ των ενθλίκων. 

 Ζνα δεφτερο μζροσ ςτακερό αλλά λανκαςμζνο (π.χ. παρατθροφνται 

παραλείψεισ, επαναλείψεισ). 

 Ζνα τρίτο μζροσ που δεν είναι οφτε ςτακερό οφτε ςωςτό (οι 

απαντιςεισ των παιδιϊν διαφζρουν από δοκιμι ςε δοκιμι). 
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Ζχει παρατθρθκεί ότι ςε κάκε παιδί το ςτακερό και ςυμβατικό μζροσ αυξάνεται 

(το δεφτερο μζροσ μεταςχθματίηεται ςτο πρϊτο). Με τον ίδιο τρόπο το τρίτο μζροσ 

μεταςχθματίηεται ςτο δεφτερο. Το λανκαςμζνο τμιμα, το οποίο είναι ςτακερό, 

περιλαμβάνει παραλείψεισ, επαναλιψεισ και ςπάνια τθν κακοδικι αρίκμθςθ και 

μπορεί να διατθρείται για μεγάλα χρονικά διαςτιματα. 

Θ θλικία τθσ κατάκτθςθσ των τριϊν μερϊν τθσ αρικμοακολουκίασ ποικίλλει 

από παιδί ςε παιδί και εξαρτάται από τα ερεκίςματα που παρζχει ςτο παιδί το 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Οι  Siegler και Robinson (1982) μελζτθςαν τισ ςτάςεισ, τισ παραλείψεισ και τισ 

επαναλιψεισ κατά τθν απαγγελία τθσ αρικμοακολουκίασ. Οι εν λόγω ερευνθτζσ 

ςτθ μελζτθ των «αυκόρμθτων» ςτάςεων διζκριναν τρία αρικμθτικά πεδία 

(ομάδεσ): θ ομάδα Α περιλαμβάνει τουσ αρικμοφσ από το 1 μζχρι και το 19, θ 

ομάδα Β τουσ αρικμοφσ από το 20 μζχρι και το 99 και θ ομάδα Γ τουσ αρικμοφσ 

πζρα από το 99. Μζςα ςτο αρικμθτικό πεδίο Α τα παιδιά ςταματοφν ςυνικωσ 

ςτουσ αρικμοφσ 4, 7, 8 και 13. Στο αρικμθτικό πεδίο Β ςταματοφν ςτο τζλοσ των 

δεκάδων (29, 39, 49) και ςτο αρικμθτικό πεδίο Γ ςταματοφν ςε ακζραιεσ δεκάδεσ 

(120, 130, 140). 

Θ μελζτθ των παραλείψεων αποκαλφπτει ότι τα παιδιά του αρικμθτικοφ 

πεδίου Β «πθδοφν» ςυχνά από μια δεκάδα ςε μια άλλθ μεγαλφτερθ (28, 29, 50, 

51, …)8. Τζλοσ οι επαναλιψεισ αρικμϊν παρατθροφνται και ςτα τρία επίπεδα, 

όμωσ θ ςυχνότθτά τουσ είναι μεγαλφτερθ ςτο πεδίο Α και μειϊνεται βακμιαία ςτα 

πεδία Β και Γ. Τα λάκθ που κάνουν τα παιδιά είναι κυρίωσ λάκθ παραλείψεων 

παρά επαναλιψεων. 

Οι Fuson, Richards και Briars διζκριναν πζντε διαφορετικά επίπεδα (1988), τα 

οποία χαρακτθρίηουν τθ λειτουργικι φάςθ τθσ αρικμοακολουκίασ: 

1. Σο επίπεδο τθσ αλυςίδασ. Σε αυτό το πρϊτο επίπεδο τα αρικμθτικά δεν ξεχωρίηονται, αλλά 

λειτουργοφν ωσ ζνα ςυμπαγζσ και αδιαίρετο όλον, «ζναδφοτρίατζςςεραπζντε…», που δεν 

ζχει κανζνα αρικμθτικό νόθμα.   

2. Σο επίπεδο τθσ αδιαίρετθσ αλυςίδασ. Στο επίπεδο αυτό τα αρικμθτικά ξεχωρίηονται, αλλά θ 

αρικμοακολουκία αποτελεί ζνα αδιαίρετο όλον. Το παιδί δεν μπορεί να απαγγζλλει από ζναν 

δεδομζνο αρικμό και πζρα, αλλά ξεκινάει τθν προφορικι ακολουκία από το ζνα και ςυνεχίηει 

με ανοδικι κατεφκυνςθ. Πμωσ το παιδί, όταν του ηθτοφμε να αρικμιςει μζχρι ζναν αρικμό 

                                                           
8
Το φαινόμενο των παραλείψεων κατά τθν απαγγελία τθσ αρικμοακολουκίασ ζχει παρατθρθκεί και ςτα 
ελλθνόπουλα. Δεν υπάρχουν όμωσ ςυςτθματικζσ μελζτεσ που ερευνοφν το κζμα αυτό. 
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(π.χ. «μζτρθςζ μου μζχρι το 10»), μπορεί και τα καταφζρνει. Τζλοσ αρχίηει να χρθςιμοποιεί 

τθν απαρίκμθςθ για να λφνει απλά προβλιματα πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ. 

3. Σο επίπεδο τθσ διαςπαςμζνθσ αλυςίδασ. Αντίκετα από το προθγοφμενο επίπεδο, το παιδί 

μπορεί να τεμαχίηει τθν αρικμοακολουκία. Τϊρα μπορεί να αρικμεί πζρα από ζναν δεδομζνο 

αρικμό (π.χ. «μζτρθςζ μου από το πζντε και πζρα»), ι να αρικμεί από ζναν αρικμό μζχρι ζναν 

άλλον ( π.χ. «μζτρθςζ μου από το 3 μζχρι το 9»). Αυτζσ οι δφο ικανότθτεσ ςτακεροποιοφνται 

περίπου ςτθν θλικία των 6 ετϊν, όπου εμφανίηεται ευλυγιςία ςτθ χριςθ τθσ 

αρικμοακολουκίασ. Θ ςθμαςία τθσ ακολουκίασ και τθσ απαρίκμθςθσ αρχίηουν να 

παγιϊνονται. Ζτςι τα παιδιά μποροφν να περνοφν από τθν απόλυτθ ςθμαςία ενόσ 

αρικμθτικοφ (π. χ. υπάρχουν 3 γάτεσ), ςτθ ςθμαςία τθσ μζςα ςτθν ακολουκία ωσ τελευταίασ 

εκφωνοφμενθσ λζξθσ κατά τθ διάρκεια τθσ απαρίκμθςθσ αντικειμζνων χωρίσ να ζχουν 

ανάγκθ να απαρικμιςουν πραγματικά τα αντικείμενα και ακόμα χωρίσ αυτά να είναι ορατά. 

Ππωσ ςτο προθγοφμενο επίπεδο, τα παιδιά ακολουκοφν τότε τθν απαρίκμθςθ του δεφτερου 

όρου και πραγματοποιοφν τελικά ζνα τελευταίο πζραςμα από τθν απαρίκμθςθ ςτθν 

πλθκικότθτα για να βρουν τον αρικμό που παριςτάνει τθν ολότθτα των αντικειμζνων. Επίςθσ 

μποροφν να εκφωνοφν τον προθγοφμενο και τον επόμενο ενόσ αρικμοφ, να απαγγζλλουν 

κακοδικά τθν ακολουκία των αρικμϊν με δυςκολίεσ και να εφαρμόηουν πιο αποτελεςματικζσ 

ςτρατθγικζσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων πρόςκεςθσ.  

4. Σο επίπεδο τθσ αρικμιςιμθσ αλυςίδασ. Στο επίπεδο αυτό οι ςθμαςίεσ τθσ απαρίκμθςθσ και 

τθσ πλθκικότθτασ παγιϊνονται. Τα αρικμθτικά γίνονται οντότθτεσ περιςςότερο αφθρθμζνεσ 

και μποροφν να παριςτάνουν τουσ όρουσ και το άκροιςμα ςε καταςτάςεισ πρόςκεςθσ και 

αφαίρεςθσ. Τα παιδιά, που ςυνικωσ ζχουν θλικία 6-7 ετϊν, μποροφν και χρθςιμοποιοφν τα 

αρικμθτικά τθσ αρικμοακολουκίασ για νοερι αρίκμθςθ. Δεν χρειάηονται πλζον ςυλλογζσ 

αντικειμζνων που αντιπροςωπεφουν τον ζναν ι τον άλλον όρο. Κάνουν νοερι 

προςαρίκμθςθ: ξεκινοφν από τον πρϊτο ι τον μεγαλφτερο όρο και προςαρικμοφν (π.χ. για 

6+8 ξεκινοφν από το 8 και εκφζρουν ακόμα τουσ ζξι επόμενουσ αρικμοφσ τθσ ακολουκίασ 

9,10,11,12,13,14). Αν δυςκολεφονται χρθςιμοποιοφν τα δάκτυλα. Αναπτφςςουν επίςθσ τθν 

εξισ ικανότθτα: ξεκινοφν από ζναν δεδομζνο αρικμό και αρικμοφν  ν ςτοιχεία ανοδικά ι 

κακοδικά. Συχνά τα παιδιά δυςκολεφονται, γιατί θ μνιμθ τουσ υπερφορτϊνεται με δφο 

εργαςίεσ: τθν ανοδικι ι κακοδικι εκφϊνθςθ των αρικμθτικϊν και τθ διατιρθςθ ςτθ μνιμθ 

του πλικουσ των αρικμθτικϊν που ζχουν ιδθ απαρικμθκεί.   

5. Σο επίπεδο τθσ διπλισ κατεφκυνςθσ. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά μποροφν να προβαίνουν 

με ευχζρεια ςε ανοδικι θ κακοδικι αρίκμθςθ από οποιονδιποτε αρικμό. Μποροφν  ακόμα 

να αλλάηουν εφκολα κατεφκυνςθ ςτθν αρικμθτικι ακολουκία. 

Ζνα άλλο μοντζλο περιγραφισ του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά καταςκευάηουν 

τθ ςειρά των ονομάτων των αρικμϊν αναπτφχκθκε από τον Wright, το οποίο 

αναφζρεται ςτθν εκμάκθςθ των αρικμθτικϊν (αρικμολζξεων) κατά τθν ανοδικι 

και κακοδικι αρίκμθςθ (βλ. Wright, 1991  Wright, 1994  Wright et al., 2007  

Καφοφςθ & Σκουμπουρδι, 2007).  
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Ππωσ δείχνουν οι εργαςίεσ τθσ Fuson και των ςυνεργατϊν τθσ, τα παιδιά 

καταςκευάηουν προοδευτικά ςχζςεισ αυξανόμενθσ πολυπλοκότθτασ ανάμεςα 

ςτθν πλθκικότθτα, τθν απαρίκμθςθ και τισ απόλυτεσ ςθμαςίεσ των ονομάτων των 

αρικμϊν. Για πολλά χρόνια τα παιδιά ζχουν ανάγκθ να παριςτάνουν τισ 

προβλθματικζσ καταςτάςεισ με τθ βοικεια εποπτικϊν υποςτθριγμάτων (δάκτυλα, 

παραςτατικά ανεικονικά υποκατάςτατα) και αργότερα με τθ βοικεια μόνο των 

αρικμθτικϊν που χρθςιμοποιοφνται ωσ αφθρθμζνα αντικείμενα. Θ προφορικι 

αρικμοακολουκία αποτελεί ζνα εργαλείο, το οποίο βακμιαία τελειοποιείται, 

ςυμπλθρϊνεται και επεκτείνεται. Σε ζνα μεταγενζςτερο ςτάδιο τα ίδια τα 

αρικμθτικά  γίνονται αντικείμενα απαρίκμθςθσ. Ζτςι θ αρικμοακολουκία γίνεται 

το πρϊτο διανοθτικό εργαλείο επίλυςθσ προβλθμάτων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ. 

Μεταςχθματίηεται ςε μια αρικμοακολουκία “ενοποιθμζνθ”, διαταγμζνθ, 

εςωκλειςμζνθ αμφίδρομθ και απολυτοποιθμζνθ.  

Οι Steffe και Cobb (1988), όπωσ και θ Fuson, μελετοφν τθν καταςκευι όλων 

των αρικμθτικϊν ςχζςεων ςτο πλαίςιο τθσ προφορικισ αρικμοακολουκίασ. 

Διακρίνουν τθ ςιωπθρά και τθ ρθτά εςωκλειςμζνθ αρικμοακολουκία. Στθ 

ςιωπθρά εςωκλειςμζνθ αρικμοακολουκία, θ κφρια πρόοδοσ βρίςκεται ςτο 

γεγονόσ ότι το αρικμθτικό ςυμβολίηει τισ λειτουργίεσ με τισ οποίεσ ζνα αρχικό 

τμιμα τθσ αρικμοακολουκίασ λαμβάνεται ωσ μονάδα. Το «επτά», για παράδειγμα, 

αναφζρεται ςτθν αρικμοακολουκία από το «ζνα» μζχρι και το «επτά», ωσ 

μοναδιαία ςυςτατικά ςτοιχεία μιασ διαφορετικισ νζασ μονάδασ. Θ ικανότθτα τθσ 

δθμιουργίασ μιασ μονάδασ με μονάδεσ είναι ζνα κεντρικό ςτάδιο ςτθν καταςκευι 

των ακζραιων αρικμϊν. Είναι ακόμα ζνα βιμα για τθν καταςκευι μιασ ςχζςθσ 

εγκλειςμοφ (εςϊκλειςθσ) που αφορά ςτουσ αρικμοφσ. Ωσ μονάδα μονάδων, το 

επτά μπορεί να διακρίνεται, για παράδειγμα, μζςα ςτο εννζα, αλλά το παιδί 

πρζπει ακόμα να αποκόπτει το επτά από το εννιά και να τον χειρίηεται ωσ ζναν 

αρικμό ξεχωριςτό από το εννιά αφινοντάσ τον όλον μζςα ςτο εννιά. Με άλλα 

λόγια, το παιδί πρζπει ακόμα να κεωριςει το «επτά» ωσ ζναν αρικμό ξεχωριςτό 

από τουσ άλλουσ αρικμοφσ ςτουσ οποίουσ εςωκλείεται, βλζποντάσ τον ολόκλθρο 

να εςωκλείεται ταυτόχρονα μζςα ςε όλουσ τουσ άλλουσ αρικμοφσ (Steffe, 1991a). 

Θ καταςκευι μιασ ςχζςθσ εςϊκλειςθσ μεταξφ των αρικμϊν προχποκζτει μια άλλθ 

χριςθ τθσ λειτουργίασ αποκοπισ και μια αναδιοργάνωςθ τθσ ςιωπθρά 

εςωκλειςμζνθσ αρικμοακολουκίασ. Πταν το παιδί ςυνειδθτοποιεί αρικμθτικζσ 

ςχζςεισ μζρουσ-όλου θ αρικμοακολουκία είναι ρθτά εςωκλειςμζνθ.   
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2.3. Απαρίκμθςθ και καταςκευι τθσ πλθκικότθτασ 

Θ κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ από τα παιδιά είναι αποτζλεςμα 

πολλαπλϊν διαδικαςιϊν και γνωςτικϊν διαδρομϊν. Εκτόσ από τθν άμεςθ 

εκτίμθςθ, μια άλλθ κεμελιϊδθσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ του αρικμοφ είναι θ 

απαρίκμθςθ. Σφμφωνα με τον Vygotsky θ αρικμθτικι ςκζψθ του νθπίου διζρχεται 

από τζςςερα ςτάδια: 

«…Σο πρϊτο ςτάδιο ςχθματίηεται από το φυςικό αρικμθτικό χάριςμα του παιδιοφ, για 

παράδειγμα θ δράςθ του με τισ ποςότθτεσ προτοφ μάκει πϊσ να μετρά. Περιλαμβάνουμε 

εδϊ τθν άμεςθ αντίλθψθ τθσ ποςότθτασ, τθ ςφγκριςθ μεγαλφτερων και μικρότερων 

ςυλλογϊν, τθν αναγνϊριςθ μερικϊν ποςοτικϊν ςυλλογϊν, τον χωριςμό ςε μεμονωμζνα 

αντικείμενα όπου είναι αναγκαίο να διαιρζςουμε κ.λπ. 

Σο επόμενο ςτάδιο τθσ «απλοϊκισ ψυχολογίασ» είναι ζνα ςτάδιο που παρατθρείται ςε όλα 

τα παιδιά και ςυνίςταται ςτθν περίπτωςθ όπου το παιδί γνωρίηοντασ τισ εξωτερικζσ 

μεκόδουσ απαρίκμθςθσ μιμείται ενθλίκουσ και επαναλαμβάνει «ζνα, δφο, τρία,…» όταν 

κζλει να απαρικμιςει, αλλά δεν ξζρει για ποιο ςκοπό απαρικμεί ι πϊσ ακριβϊσ να 

απαρικμεί με νόθμα αρικμοφ. Αυτό το ςτάδιο αρικμθτικισ ανάπτυξθσ επιτεφχκθκε από το 

κορίτςι που περιγράφθκε από τον Stern. Αυτόσ ρϊτθςε πόςα δάκτυλα είχε ο ίδιοσ και αυτι 

απάντθςε ότι μποροφςε να απαρικμιςει μόνο τα δικά τθσ δάκτυλα. Σο τρίτο ςτάδιο είναι 

όταν θ απαρίκμθςθ γίνεται με τθ βοικεια των δακτφλων, και το τζταρτο ςτάδιο, όταν θ 

απαρίκμθςθ πραγματοποιείται ςτο μυαλό και τα δάκτυλα εξαφανίηονται. Απαρίκμθςθ με 

το μυαλό είναι μια εςωτερικι διαδικαςία πλιρουσ ανάπτυξθσ (complete ingrowing)». 

(Vygotsky, 1928, ςς. 427-428 και Vygotsky, 1988, ς. 120-122) 

Τα ςτάδια τθσ αρικμθτικισ ςκζψθσ, τα οποία ςκιαγράφθςε ο Vygotsky, δεν ζχουν 

μεταβλθκεί ριηικά, μολονότι από τθν εποχι του ζχει διεξαχκεί πλικοσ ερευνϊν οι 

οποίεσ εμβακφνουν ςε επιμζρουσ πτυχζσ του ςχθματιςμοφ των αρικμθτικϊν 

ικανοτιτων εμπλουτίηοντασ τισ γνϊςεισ μασ γι’ αυτζσ. Θ ςτακεροποίθςθ τθσ 

ςωςτισ αρικμοακολουκίασ διευκολφνει τθν ανάπτυξθ τθσ απαρίκμθςθσ. Για να 

βρεκεί θ πλθκικότθτα μιασ ςυλλογισ και να γίνει γνωςτό από πόςα αντικείμενα 

αυτι αποτελείται προβαίνουμε ςτθ δραςτθριότθτα τθσ απαρίκμθςθσ. Από 

μακθματικι άποψθ κατά μία ζννοια θ απαρίκμθςθ είναι μια μορφι αντιςτοίχιςθσ 

ζνα προσ ζνα9 ι μια μζτρθςθ: 

                                                           
9
Θ αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα δίνει απάντθςθ ςτο ερϊτθμα τθσ ιςοπλθκικότθτασ (τόςα-όςα), όχι όμωσ και 
τθσ πλθκικότθτασ (πόςα). Μπορεί ζνα παιδί να είναι ςίγουρο ότι ζνα κατάςτθμα προςφζρει το ίδιο πλικοσ 
αριςτερϊν και δεξιϊν παπουτςιϊν χωρίσ να γνωρίηει πιο είναι αυτό το πλικοσ, επειδι θ απαρίκμθςθ 
απαιτεί πολφ χρόνο ι επειδι το παιδί δεν μπορεί να απαρικμεί. Θ διαπίςτωςθ τθσ ιςοπλθκικότθτασ δεν 
εφοδιάηει το παιδί με τθ γνϊςθ τθσ πλθκικότθτασ τθσ ςυλλογισ. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν απαρίκμθςθ. 
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Απαρίκμθςθ (ι αρίκμθςθ) είναι θ αντιςτοίχιςθ ανάμεςα ςτα αντικείμενα μιασ 

ςυλλογισ (εμπράγματθσ–αντιλθπτικισ–, εποπτικισ –εικονιςτικισ ι ανεικονικισ– 

και αφθρθμζνθσ) και ςε οριςμζνα ςφμβολα προφορικά ι γραπτά10. Στθν 

προφορικι αρίκμθςθ χρθςιμοποιοφμε τα ςφμβολα τθσ προφορικισ 

αρικμοακολουκίασ «ζνα», «δφο», «τρία» κ. ο. κ. και ςτον γραπτό λόγο τα γραπτά 

ψθφία 1, 2, 3… 

Απαρίκμθςθ είναι θ μζτρθςθ του όλου τθσ ςυλλογισ με ζνα από τα 

αντικείμενα που τθν αποτελοφν. Το ζνα από τα αντικείμενα με τα οποία 

ςυγκρίνουμε το πλικοσ ονομάηεται μονάδα. Το αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθσ, το 

οποίο μασ πλθροφορεί πόςα είναι τα αντικείμενα τθσ ςυλλογισ, λζγεται αρικμόσ 

(πλθκάρικμοσ).  

Ο ςχθματιςμόσ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ ςτο παιδί μζςω τθσ απαρίκμθςθσ 

ςυνιςτά μια μακρόχρονθ διαδικαςία προοδευτικισ μετάβαςθσ από το 

ςυγκεκριμζνο ςτο αφθρθμζνο. Θ ευχζρεια τθσ απαρίκμθςθσ των παιδιϊν 

τροφοδοτεί αυτι τθν εξζλιξθ και αποκαλφπτει τισ αρικμθτικζσ τουσ ικανότθτεσ. 

Σταδιακά τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο απαρικμοφν. Σε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ απαρίκμθςθ εμφανίηεται ωσ μια νοερι 

αρικμοακολουκία, ςε άλλεσ ωσ δραςτθριότθτα αιςκθςιοκινθτικι και εποπτικι. 

Σφμφωνα με τουσ Steffe, von Glasersfeld, Richards & Cobb (1983) απαρίκμθςθ 

είναι θ εκφϊνθςθ μιασ αρικμοακολουκίασ, ζτςι ϊςτε κάκε αρικμθτικό να 

ςυνδζεται με μια αρικμιςιμθ μονάδα. Θ απαρίκμθςθ περιλαμβάνει τρεισ 

επιμζρουσ ικανότθτεσ (Steffe et al., 1983): 

 

 

 

 

 
 

 

Ο Steffe και οι ςυνεργάτεσ του εςτίαςαν τθν προςοχι τουσ ςτο είδοσ των μονάδων 

τισ οποίεσ καταςκευάηουν τα παιδιά κατά τθ δραςτθριότθτα τθσ απαρίκμθςθσ 

                                                           
10
Σε μακθματικι γλϊςςα θ απαρίκμθςθ είναι μια αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα και επί των ςτοιχείων ενόσ 

πεπεραςμζνου ςυνόλου Α με ζνα αρχικό τμιμα των φυςικϊν αρικμϊν, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τον 
προςδιοριςμό του πλθκάρικμου (βλ. Λεμονίδθσ, 1994 και Λεμονίδθσ, 2000).  

 Τθν απαγγελία τθσ αρικμοακολουκίασ ςτθ ςωςτι, ςυμβατικι 

ςειρά. 

 Tθν καταςκευι ενόσ πλικουσ μονάδων που κεωροφνται 

αρικμιςιμεσ. 

 Tον ςυντονιςμό των παραπάνω δραςτθριοτιτων, ζτςι ϊςτε κάκε 

αρικμθτικό να αντιςτοιχίηεται ςε μια αρικμιςιμθ μονάδα. 
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(Steffe et al., 1982  Steffe, 1988  Steffe & Cobb, 1988  Steffe, 1991  Steffe, 

1992). Ερεφνθςαν τισ ςτρατθγικζσ των παιδιϊν κατά τθν επίλυςθ ποικίλων 

προβλθμάτων και κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα παιδιά καταςκευάηουν 

αρικμιςιμεσ μονάδεσ, που θ ποιότθτά τουσ εξαρτάται από τον βακμό ςτον οποίο 

ζχουν αναπτφξει τα αρικμθτικά τουσ νοιματα. Στθ κεϊρθςι τουσ θ εξζλιξθ των 

αρικμθτικϊν ικανοτιτων των παιδιϊν ςτθρίηεται ςτο είδοσ των μονάδων 

αρίκμθςθσ. Ρροσ το τζλοσ τθσ ενότθτασ αυτισ κα εμβακφνουμε ςτισ κεωρθτικζσ 

επεξεργαςίεσ των εν λόγω ερευνθτϊν.  

Αρχικά τα παιδιά είναι ικανά να απαρικμοφν μόνο απτά ι χειροπιαςτά 

αντικείμενα αντικείμενα (μπίλιεσ, πιόνια, χάντρεσ ςτο αρικμθτιριο), ςτθ ςυνζχεια 

χρθςιμοποιοφν τθν όραςθ ςε ςτατικζσ εικονιςτικζσ παραςτάςεισ (εικόνεσ) ι 

ανεικονικζσ εποπτικζσ παραςτάςεισ (κουκκίδεσ ηαριϊν, γεωμετρικοφσ 

ςχθματιςμοφσ, γραμμοφλεσ, κυκλίςκουσ ςτθ διαρκρωμζνθ δεκάδα κ.λπ.), 

αργότερα κινιςεισ ι άλλεσ πολυαιςκθτιριεσ δραςτθριότθτεσ (π. χ. βιματα, 

άλματα, παλαμάκια, αςτραπζσ, κτυπιματα ςτο ταμποφρλο), (Steffe et al., 1983) 

και ςτο τζλοσ παραςτατικά υποκατάςτατα, γεγονότα και αφθρθμζνεσ οντότθτεσ 

που δεν μποροφν να προςεγγίςουν άμεςα με τισ αιςκιςεισ (π.χ. πόςεσ μζρεσ τθν 

εβδομάδα πθγαίνεισ ςτο κολυμβθτιριο, πόςοι αρικμοί είναι από το 3 ϊσ το 8;). 

Στα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ θ απαρίκμθςθ είναι θ πιο ςυχνι 

δραςτθριότθτα. Θ παρατιρθςθ παιδιϊν που απαρικμοφν αποκαλφπτει διάφορουσ 

τρόπουσ απαρίκμθςθσ και μεταβλθτότθτα ςτισ επιδόςεισ τουσ. Οι διαφορζσ ςτισ 

ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ απαρίκμθςθσ είναι τόςο ενδοατομικζσ όςο διατομικζσ. Θ 

θλικία ςτθν οποία το κάκε παιδί οικειοποιείται τθν ικανότθτα απαρίκμθςθσ 

ποικίλλει και παρατθροφνται προβλιματα αςτάκειασ και απρόβλεπτεσ 

ταλαντεφςεισ ανάμεςα ςτθν επιτυχία και τθν αποτυχία. 

Θ απαρίκμθςθ ωσ αντιλθπτικι δραςτθριότθτα αποτελεί μια ενότθτα από τρεισ 

επιμζρουσ αντιςτοιχίςεισ που ςυντονίηονται μεταξφ τουσ: 

 μια χρονικι αντιςτοίχιςθ ανάμεςα ςτθν εκφϊνθςθ του αρικμθτικοφ και 

ςτθν ενζργεια τθσ κατάδειξθσ, 

 μια χωρικι αντιςτοίχιςθ ανάμεςα ςτθν ενζργεια τθσ κατάδειξθσ και ςτο 

εκάςτοτε απαρικμοφμενο αντικείμενο και  

 μια αντιςτοίχιςθ ανάμεςα ςτθ φωνθτικι παραγωγι του αρικμθτικοφ και 

ςτο απαρικμοφμενο αντικείμενο, που είναι απόρροια των δφο 

προθγοφμενων. 
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Θ δραςτθριότθτα αντιλθπτικισ απαρίκμθςθσ χρθςιμεφει ςτθ δθμιουργία μιασ 

πρϊτθσ εμπειρικισ πλθκικότθτασ και είναι μια πολυςφνκετθ νοθτικι λειτουργία. 

Δεν κακιςτά φανερζσ μόνο ποςοτικζσ ζννοιεσ, αλλά και ποιοτικζσ (ταξινόμθςθ των 

ομοειδϊν αντικειμζνων ςε είδθ ι ζννοιεσ). Θ απαρίκμθςθ ςυλλογϊν από 

αντικείμενα αποτελεί μια πρϊιμθ γνωςτικι κατάκτθςθ του παιδιοφ, θ οποία 

απαιτεί τον ςυντονιςμό των οπτικϊν, χειρωνακτικϊν και φωνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων.  

Τισ περιςςότερεσ φορζσ τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ ςυνοδεφουν τθ 

δραςτθριότθτα τθσ απαρίκμθςθσ με τθν κατάδειξθ των αντικειμζνων που 

απαρικμοφν. Κατάδειξθ ενόσ αντικειμζνου είναι θ «απόδειξθ» ότι αυτό ζχει 

απαρικμθκεί. Αρχικά τα παιδιά δεν αρκοφνται μόνο ςτο δείξιμο, αλλά αγγίηουν με 

το δάχτυλο ι πιάνουν και μετακινοφν με το χζρι τα απαρικμοφμενα αντικείμενα. 

Λίγο αργότερα δείχνουν τα αντικείμενα και ςτο τζλοσ θ αντιςτοίχιςθ γίνεται νοερά 

ανάμεςα ςτο βλζμμα και ςτο εκάςτοτε απαρικμοφμενο αντικείμενο. 

Τόςο οριςμζνεσ ςτατιςτικζσ μελζτεσ που πραγματοποιικθκαν ςτισ αρχζσ 20οφ 

αιϊνα (Descoeudres, 1921  Beckmann, 1923) όςο και πολυάρικμεσ μονογραφίεσ 

υπογραμμίηουν ότι τα παιδιά απαρικμοφν, αυκόρμθτα, τουλάχιςτον κατά τθ 

διάρκεια μιασ οριςμζνθσ περιόδου. Αναφζρουμε ενδεικτικά: 

 Οι Scupin E. και Scupin G. (1910), υπογραμμίηουν ότι ο γιοσ τουσ ςτθν θλικία των 4 ετϊν 

και 8 μθνϊν «ζκανε ακοφραςτα (και ελεφκερα) απαρικμιςεισ χρθμάτων, φαςολιϊν, 

ςφαιριδίων και κουμπιϊν» (ς. 142) 

 Ο Court (1920), ζγραψε ότι ςτον γιο του όταν ιταν 3 χρονϊν «του άρεςε πολφ να μετράει 

και να απαγγζλλει αρικμοφσ» ( ς. 74) και ιδιαίτερα ανάμεςα ςτα τζςςερα και τεςςεράμιςι 

ζτθ «του άρεςε πάρα πολφ να μετράει» ( ς. 78) και με διαςκεδαςτικό τρόπο, αψθφοφςε 

τθν επιρροι των γονιϊν του οι οποίοι ικελαν να τον ενκαρρφνουν να μετρά! 

 Ο Churchill (1961), ο οποίοσ ςθμειϊνει ότι ςτα 4 χρόνια «ιταν ςτισ ςυνικειεσ τθσ Ηακελίν 

να μετράει ο,τιδιποτε ζβριςκε: τουσ ςκφλουσ, τα δζντρα, τα ςπίτια κ.λπ.» ( ς. 7) 

 Θ Fuson (1988), θ οποία υπογραμμίηει ότι θ Ανδριάνα ςτα 3 ζτθ και 2 μινεσ επζδειξε τισ 

παρακάτω ικανότθτεσ απαρίκμθςθσ: «οκτϊ εννιά δζκα ζνδεκα-δζκα (eleventeen) 

δϊδεκα-δζκα (twelveteen) δεκατρία» και «είκοςι ζνα, είκοςι δφο, είκοςι τρία, είκοςι 

τζςςερα, είκοςι πζντε». Επίςθσ θ μθτζρα τθσ αναφζρει: «μετροφςε τα πάντα», «τθσ άρεςε 

πολφ να μετράει» (ς. 19) 

Τζτοιεσ παρατθριςεισ, παρότι φανερϊνουν μια εικόνα των πρϊιμων ικανοτιτων 

απαρίκμθςθσ, δεν ζχουν αντικειμενικι ιςχφ. Είναι μάλλον βζβαιο ότι εάν θ 

απαρίκμθςθ δεν είχε προςελκφςει το ενδιαφζρον ενόσ παιδιοφ, θ περιγραφι των 

αρικμθτικϊν του επιδόςεων πικανόν να μθν αποτελοφςε αντικείμενο 
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μονογραφιϊν. Γι’ αυτό θ ςυςτθματικι μελζτθ τθσ απαρίκμθςθσ αποτζλεςε για 

πολλοφσ ερευνθτζσ κζμα άμεςθσ προτεραιότθτασ. 

Θ προςζγγιςθ του Piaget για πολλά χρόνια αποτελοφςε το μοναδικό 

κεωρθτικό πλαίςιο των ερευνϊν που αφοροφςαν τθν απόκτθςθ των αρικμθτικϊν 

γνϊςεων. Θ δοκιμαςία τθσ διατιρθςθσ των ςυνόλων μελετικθκε με πολλζσ 

μεταβλθτζσ, όπωσ το πλικοσ των αντικειμζνων, οι λεκτικζσ διατυπϊςεισ και το 

πλαίςιο τθσ δοκιμαςίασ (Fayol, 1990). Στθ κεωρία του Piaget θ απαρίκμθςθ 

κεωρικθκε ωσ μια μθχανικι διαδικαςία, θ οποία δεν είχε ςχζςθ με τθν ζννοια τθσ 

ποςότθτασ. 

Στα 1962 πραγματοποιικθκε μια πρϊτθ ςτροφι ςτουσ κόλπουσ τθσ κεωρίασ 

του Piaget. Ο Gréco, ςυνεργάτθσ του Piaget, ςυνθγοροφςε υπζρ μιασ 

επαναξιολόγθςθσ τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα ςτθ γζνεςθ του αρικμοφ. Στο 

άρκρο του «quotité et quantité: πλθκικότθτα και ποςότθτα» επζκρινε τον Piaget 

ότι απζδιδε ςτθν αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα ρόλο βοθκθτικό και μθ ουςιαςτικό 

ςτθν καταςκευι των αρικμθτικϊν ςχζςεων (Gréco, 1962). Οι εργαςίεσ του Gréco 

αντανακλοφν ολοφάνερα μια διαφορά ανάμεςα ςτισ αρικμθτικζσ εκτιμιςεισ των 

παιδιϊν που αναφζρονται ςτθν πλθκικότθτα (quotité: «πόςα;») και ςε αυτζσ που 

αναφζρονται ςτθν ποςότθτα (quantité: «ποφ υπάρχουν περιςςότερα;»). O Gréco 

διαπίςτωςε ότι οι απαντιςεισ των παιδιϊν ςτθν πλθκικότθτα είναι κατά βάςθ 

ευκολότερεσ και προθγοφνται από τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ οι οποίεσ 

αναφζρονται ςτθν ποςότθτα. Διαπίςτωςε επίςθσ ότι θ επιτυχία των παιδιϊν ςτο 

ερϊτθμα «πόςα;» δεν προαπαιτεί τθν επιτυχία των παιδιϊν ςτισ δοκιμαςίεσ 

διατιρθςθσ. O Gréco κεϊρθςε ότι οι απαντιςεισ των παιδιϊν δεν ςυνιςτοφςαν 

μόνον μια απλι προφορικι τελετουργία, αλλά ότι ζχουν υπόςταςθ «θμιαρικμϊν». 

Μελζτθςε τότε τθν αρικμοακολουκία και παρατιρθςε: «αρχικά αποτελεί μια 

τυφλι πρακτικι και δϊρο που μεταβιβάηει θ κοινωνία». Ρολφ ςφντομα θ 

απαρίκμθςθ γίνεται ςυςτατικό μιασ διαδικαςίασ που επιτρζπει τοπικζσ επιτυχίεσ, 

όχι πάντα επιχειρθματολογθμζνεσ. Το παιδί βρίςκεται ςε ζνα διαρκζσ πολιτιςμικό 

μπάνιο, πλθμμυριςμζνο από πρόωρεσ εμπειρίεσ απαρίκμθςθσ. Αυτζσ είναι ςυχνά 

εκιμοτυπικζσ, όμωσ μποροφν να αποδειχτοφν ωσ ζνα εργαλείο που φζρνει ςτθν 

επιφάνεια τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν. Θ μεταγενζςτερθ πρόςβαςθ ςτθ διατιρθςθ 

πεπεραςμζνων ποςοτιτων αποτελεί ζνα εμπόδιο για τθν τελικι επεξεργαςία του 

αρικμοφ. 

Θ ςθμαςία που απζδωςε ο Gréco ςτθν απαρίκμθςθ ςυνεχίςτθκε από τθν 

Meljac . Θ εν λόγω ψυχολόγοσ ςτθ Γαλλία ζδειξε ςτα παιδιά κάρτεσ με κυκλικοφσ 
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δίςκουσ ςε διάςπαρτθ, κανονικι και γραμμικι διάταξθ. Ρροζκυψαν οι ακόλουκεσ 

δυνατότθτεσ απαρίκμθςθσ των παιδιϊν (Meljac , 1979). 

Δυνατότθτεσ απαρίκμθςθσ ανάλογα με τθν θλικία  (C. Meljac  1979, ς. 62) 

ΕΣΘ ΑΠΟΛΤΣΟ 3 ΑΠΟΛΤΣΟ 4 ΑΠΟΛΤΣΟ 6 ΑΠΟΛΤΣΟ 9 

4 70% 60% 10%  

5 100% 80% 50% 40% 

6 100% 100% 90% 90% 

7 100% 100% 100% 100% 

Το πλζον ςθμαντικό εφρθμα τθσ ερευνιτριασ ιταν θ κακολικι ςυμμετοχι των 

παιδιϊν ςε αυκόρμθτεσ απαρικμιςεισ. Επιπλζον διαπίςτωςε ότι οι επιδόςεισ των 

παιδιϊν ςτθν προφορικι απαγγελία είναι υψθλότερεσ από τθν απαρίκμθςθ 

ςυλλογϊν. Ραρατιρθςε επίςθσ ότι ςτισ διάςπαρτεσ ςυλλογζσ τα παιδιά δεν 

ξζρουν από ποφ να αρχίηουν και ποφ να ςταματιςουν και εκφωνοφν τθν 

αρικμοακολουκία χωρίσ να νοιάηονται για τισ αντιςτοιχίςεισ με τουσ κυκλικοφσ 

δίςκουσ.  

Οι ζρευνεσ τθσ Gelman ςτισ ΘΡΑ ςυνζβαλαν ςε ζναν διαφορετικό 

προςανατολιςμό του ενδιαφζροντοσ των ερευνθτϊν από αυτόν που είχε 

αναπτυχκεί ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ. Θ Gelman, όπωσ και ο Piaget, υποςτθρίηει ότι τα 

παιδιά εμπλζκονται δραςτιρια ςτθν καταςκευι των γνϊςεϊν τουσ11. Σφμφωνα με 

τθ νζα αντίλθψθ που διαμορφϊκθκε, για τθν κατανόθςθ τθσ προόδου των 

παιδιϊν δεν πρζπει να μελετοφμε μόνο αυτά που δεν μποροφν να κάνουν τα 

παιδιά αλλά, και αυτά που μποροφν να κάνουν (Gelman & Gallistel, 1978  

Gelman & Meck, 1983). Στθν αμερικανικι κουλτοφρα θ απαρίκμθςθ διδάςκεται 

                                                           
11

 Θ Gelman  προςεγγίηει τθ γνωςτικι ανάπτυξθ από τθ ςκοπιά του λογικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ. Συνοπτικά 
κεωρεί ότι τα πολφ μικρά παιδιά διακζτουν οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ ζμφυτεσ και παγκόςμιεσ δομζσ, οι 
οποίεσ τα βοθκοφν να εξερευνοφν το περιβάλλον τουσ, να το αφομοιϊνουν και να προςαρμόηονται ςε 
αυτό. Επιπλζον τα μικρά παιδιά μποροφν να αποκτοφν πρόωρεσ ικανότθτεσ, οι οποίεσ είναι λειτουργικζσ ςε 
όλουσ τουσ τομείσ και εξαρτϊνται από τισ εμπειρίεσ τουσ, τθν θλικία και το κοινωνικό πλαίςιο. Για να 
εξθγιςει τθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ δίνει ζμφαςθ ςε  αφθρθμζνεσ ςχζςεισ και αρχζσ των νοθτικϊν 
παραςτάςεων και των γνϊςεων που οικειοποιοφνται τα παιδιά. Ωςτόςο, αυτζσ οι γνϊςεισ και οι αρχζσ δεν 
είναι τζλεια αρκρωμζνεσ. Πμωσ οι εν λόγω αρχζσ βοθκοφν τα παιδιά ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων 
ιχνϊν πάνω ςτα οποία ςυγκεντρϊνουν τθν προςοχι τουσ για να ειςαχκοφν ςτον ςωςτό δρόμο ανάπτυξθσ. 
Αυτά τα ίχνθ δομϊν ςυγκεντρϊνουν τα κατάλλθλα ςτοιχεία ςε μια δοςμζνθ κατάςταςθ πριν από τθν 

κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ τουσ (βλ. Gelman & Meck, 1983  Gelman & Meck, 1991  Gelman & Gallistel, 1978). 
Κατά τα τελευταία χρόνια αμφιςβθτείται ζντονα ο ζμφυτοσ χαρακτιρασ αυτϊν των αρχϊν (Corre et al., 

2006  Corre & Carey, 2007   Sarnecka & Carey, 2008). 
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πολφ νωρίσ και από τθν θλικία των τριϊν ετϊν τα παιδιά επιδεικνφουν 

αξιοκαφμαςτεσ ικανότθτεσ απαρίκμθςθσ. Θ Gelman και οι ςυνεργάτεσ τθσ, αφοφ 

διαπίςτωςαν τισ πρϊιμεσ επιτυχίεσ των παιδιϊν, εμβάκυναν ςτο κζμα τθσ 

απαρίκμθςθσ ορατϊν ςυλλογϊν αντικειμζνων ειςάγοντασ μια νζα αντίλθψθ. 

Σφμφωνα με τισ εργαςίεσ των Gelman και Gallistel (1978) θ απαρίκμθςθ είναι 

το βαςικό ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν εξερεφνθςθ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ των 

παιδιϊν. Είναι μια ςφνκετθ δραςτθριότθτα και δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

αποτζλεςμα απλισ εξάςκθςθσ. Οριςμζνεσ κακολικζσ αρχζσ διακρίνουν τθν 

απαρίκμθςθ από άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Πταν τα παιδιά απαρικμοφν, πρζπει να 

ςζβονται ζνα ςφνολο αρχϊν και αν δεν το κάνουν τότε θ απαρίκμθςθ δεν είναι 

κανονικι. Αυτζσ οι αρχζσ είναι απλζσ και εξαιρετικά οικείεσ ςε όλουσ μασ, αλλά 

χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι για να αναγνωριςτοφν. Οι Gelman και Gallistel, 

αφοφ πραγματοποίθςαν ςειρά ερευνϊν πάνω ςτισ ικανότθτεσ των μικρϊν 

παιδιϊν, διατφπωςαν τθν υπόκεςθ ότι όλα τα παιδιά γεννιοφνται με μια 

υπονοοφμενθ ικανότθτα για απαρίκμθςθ και διακζτουν ζνα ςυνεκτικό ςφνολο 

από πζντε κεμελιϊδεισ αρχζσ, οι οποίεσ αποτελοφν τισ ψυχολογικζσ ρίηεσ τθσ 

αρικμθτικισ τουσ ςκζψθσ. Οι αρχζσ αυτζσ, οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τθ ςωςτι 

απαρίκμθςθ, είναι οι ακόλουκεσ (Gelman & Gallistel, 1978) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα. Κατά τθν απαρίκμθςθ πρζπει να απαρικμοφμε όλα τα 

αντικείμενα μία μόνο φορά το κακζνα από αυτά. Αν απαρικμιςουμε ζνα αντικείμενο δφο 

φορζσ, παραλείψουμε ζνα αντικείμενο ι μετριςουμε ςτα διαςτιματα που υπάρχουν 

μεταξφ των αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ, κα καταλιξουμε ςε λανκαςμζνθ πλθκικότθτα. 

Θ αρχι τθσ ςτακερισ ακολουκίασ. Κάκε φορά που απαρικμοφμε πρζπει να χρθςιμοποιοφμε 

τθν αρικμοακολουκία με τθν ίδια πάντα ςειρά ( «ζνα, δφο, τρία, τζςςερα ...»). Εάν 

αλλάηουμε τθ ςειρά των αρικμθτικϊν τότε κατά τθν απαρίκμθςθ του ίδιου ςυνόλου 

αντικειμζνων ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ κα βρίςκουμε διαφορετικά πλικθ.  

Θ αρχι τθσ πλθκικότθτασ (cardinality principle). H αρχι αυτι, όπωσ τθν εννοοφν οι Gelman 

και Gallistel, λζει ότι ο τελευταίοσ αρικμόσ που εκφωνοφμε κατά τθν απαρίκμθςθ μιασ 

ςυλλογισ αντικειμζνων ζχει μια ειδικι ςθμαςία. Διαφζρει από τα προθγοφμενα αρικμθτικά 

και παριςτάνει μια ιδιότθτα του ςυνόλου ωσ όλου. Θ ιδιότθτα αυτι αντιςτοιχεί ςτθ 

ςυνολικι ποςότθτα των αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ και ζχει το τυπικό όνομα απόλυτοσ 

αρικμόσ του ςυνόλου. 

Θ αρχι τθσ αφαίρεςθσ. Θ εν λόγω αρχι μασ επιτρζπει να ομαδοποιοφμε ςε μια ςυλλογι 

ςτοιχεία διαφορετικισ φφςθσ με ςκοπό να τα απαρικμιςουμε. 

Θ αρχι τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ ςειράσ. Σφμφωνα με αυτιν τθν αρχι θ ςειρά με τθν οποία 

απαρικμοφνται τα ςτοιχεία μιασ ςυλλογισ δεν επθρεάηει το αποτζλεςμα τθσ απαρίκμθςθσ. 

Ειδικότερα κάκε απαρίκμθςθ είναι ανεξάρτθτθ από το ςτοιχείο που απαρικμείται πρϊτο. 
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Ενϊ θ αρχι τθσ αφαίρεςθσ κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ μια ειδικι περίπτωςθ 

του «εγκλειςμοφ τάξεων» και θ αρχι τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ ςειράσ ωσ ειδικι 

περίπτωςθ «διατιρθςθσ», οι τρεισ πρϊτεσ αρχζσ διζπουν τον τρόπο απαρίκμθςθσ. 

Πταν ζνα παιδί δεν ςζβεται αυτζσ τισ αρχζσ, δεν απαρικμεί κατά τον ενδεδειγμζνο 

τρόπο ενϊ όταν ζνα παιδί τισ ςζβεται, απαρικμεί ςωςτά. Είναι ςθμαντικό να 

παρατθριςουμε ότι θ γνϊςθ τθσ κακεμιάσ από τισ τζςςερισ πρϊτεσ αρχζσ είναι 

ανεξάρτθτθ από τθ γνϊςθ των άλλων αρχϊν και ανεξάρτθτθ από τθ γνϊςθ τθσ 

ςωςτισ αρικμοακολουκίασ. Ζτςι, ςφμφωνα με τθν Gelman, όταν ζνα παιδί 

απαρικμεί μια ςυλλογι με πζντε ςτοιχεία εκφωνϊντασ «ζνα, δφο, τρία, πζντε, ζξι» 

ςζβεται τθν αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα παραβιάηει όμωσ τθν αρχι τθσ ςτακερισ 

ακολουκίασ. Επιπλζον, αν ζνα παιδί απαρικμεί μια ςυλλογι πζντε αντικειμζνων 

εκφωνϊντασ «ζνα, δφο, τζςςερα, ζξι, ζξι», δεν ςζβεται τισ αρχζσ τθσ αντιςτοιχίασ 

ζνα προσ ζνα και τθσ ςτακερισ ακολουκίασ, αλλά επειδι κατονομάηει τον 

τελευταίο αρικμό ωσ απάντθςθ, ςζβεται τθν αρχι τθσ πλθκικότθτασ. 

 

 

 

 

 

 

Σφμφωνα με τθν Gelman, όταν ζνα παιδί κατά τθ διάρκεια τθσ απαρίκμθςθσ 

απομονϊνει τον τελευταίο αρικμό που εκφϊνθςε και τον δίνει ωσ απάντθςθ, 

φανερϊνει τθν κατανόθςθ τθσ αρχισ τθσ πλθκικότθτασ. Θ Fuson (1988), αντίκετα, 

υποςτθρίηει ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ το παιδί εφαρμόηει μόνο ζναν «κανόνα 

τθσ τελευταίασ εκφερόμενεσ λζξθσ». Θ Fuson εξζταςε παιδιά (από θλικίασ 3 ετϊν 

και 2 μθνϊν μζχρι 4 ετϊν και 9 μθνϊν) τα οποία απαρίκμθςαν n ςτρατιωτάκια και 

προμικευςαν το n ωσ απάντθςθ. Στθ ςυνζχεια τοφσ ζκεςε τρεισ φορζσ τθν 

ακόλουκθ ερϊτθςθ: «υπάρχουν εδϊ n ςτρατιωτάκια;», ενϊ κυκλϊνει αντίςτοιχα 

με το δάκτυλο όλα τα ςτρατιωτάκια εκτόσ από το τελευταίο, και ςτο τζλοσ το 

τελευταίο ςτρατιωτάκι. Από τα 20 παιδιά μόνο 5 πζτυχαν ςε αυτι τθ δοκιμαςία. 

Από τα υπόλοιπα 11 παιδιά διάλεξαν ωσ απάντθςθ μάλλον το ςτρατιωτάκι που 

απαρικμικθκε τελευταίο και αναφερόταν ςτο αρικμθτικό n, παρά τα υπόλοιπα 

Σφμφωνα με ζναν λειτουργικό οριςμό θ κατανόθςθ των αρικμϊν από τα παιδιά 

αξιολογείται με βάςθ το κριτιριο τθσ πλθκικότθτασ. Πταν ηθτείται από τα παιδιά 

«να δϊςουν n αντικείμενα» θ αρχι τθσ πλθκικότθτασ δθλϊνει ότι εφόςον 

πλθροφνται οι αρχζσ τθσ αρίκμθςθσ θ τελευταία εκφερόμενθ αρικμολζξθ εκφράηει 

τον αρικμό των ςτοιχείων τθσ ςυλλογισ (Gelman & Gallistel, 1978  Sarnecka & 

Wright, 2013). 
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n1 αντικείμενα (Fuson, 1988). Θ Fuson παρατθρεί ότι, όταν τα παιδιά απαντοφν 

με τθν τελευταία λζξθ, δεν κατανοοφν ότι αυτό το αρικμθτικό αναφζρεται ςτθ 

ςυλλογι ωσ ολότθτα. Είναι πικανό να ζχουν ανακαλφψει ότι θ επανάλθψθ τθσ 

εκφϊνθςθσ τθσ τελευταίασ λζξθσ ικανοποιεί τθν απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ «πόςα;», 

θ οποία αναμζνεται. Μια τζτοια απάντθςθ του παιδιοφ δεν παραπζμπει ςτθ 

ςυλλογι των αντικειμζνων ωσ όλον και τθν κατανόθςθ τθσ πλθκικότθτασ του 

ςυνόλου. Θ Fuson ςυμπεραίνει ότι ο κανόνασ του τελευταίου αρικμθτικοφ 

προθγείται τθσ αρχισ τθσ πλθκικότθτασ (Fuson, 1988). Ζνα υψθλότερο επίπεδο 

κατανόθςθσ οι Fuson και Hall (1983) το ονομάηουν μετάβαςθ "μετρϊ για τθν 

πλθκικότθτα", ςτο οποίο κακϊσ τα παιδιά απαντοφν ςτθν ερϊτθςθ «Πόςα 

αντικείμενα υπάρχουν εκεί;», αναφζρονται ςτο όλον τθσ ςυλλογισ. Θ Fuson (1988) 

ςυμπζρανε ότι τα παιδιά κάνουν νοθτικι αναςυγκρότθςθ ςτθν οποία 

διαπιςτϊνεται απόλυτθ εςϊκλειςθ (integration) των αντιλθπτικϊν μονάδων που 

εμφανίηονται. Θ εςϊκλειςθ είναι μια μετατόπιςθ τθσ ζμφαςθσ από μια κατάςταςθ 

απαρίκμθςθσ όπου κάκε αρικμθτικό αναφζρεται ςε ζνα διαφορετικό αντικείμενο, 

ςε μια κατάςταςθ απόλυτου αρικμοφ που παραπζμπει ςε όλα τα αντικείμενα τθσ 

ςυλλογισ.  

Τα ευριματα πολλϊν ερευνϊν δείχνουν τθ μακροχρόνια προοδευτικι 

ανάπτυξθ τθσ απαρίκμθςθσ. Οι 5 αρχζσ τθσ απαρίκμθςθσ μορφοποιοφν ςφμφωνα 

με τθν Gelman τθν αρχικι διανοθτικι ικανότθτα των μικρϊν παιδιϊν. Ξεκινϊντασ 

από αυτι τθν εννοιολογικι ικανότθτα τα παιδιά προοδεφουν ςτθν εφαρμογι κάκε 

αρχισ και βακμιαία μακαίνουν να ςυντονίηουν τθ χριςθ αυτϊν των αρχϊν. Οι 

Gelman και Gallistel (1978) διεξιγαγαν πλικοσ πειραμάτων, ςτα οποία δείχνουν 

ότι για ςυλλογζσ με λιγότερα από 5 ςτοιχεία τα παιδιά ςτθν Αμερικι από τθν 

θλικία των τριϊν ετϊν ςζβονται ςυχνά αρχζσ όπωσ αυτζσ που ορίςτθκαν 

παραπάνω, όταν τισ κεωριςουμε ωσ ξεχωριςτζσ. Ανόλογα ευριματα υπάρχουν ςε 

ευωπαϊκζσ ζρευνεσ (Van Nieuwenhoven, 1999). 

Ενϊ θ ςειρά τθσ κατάκτθςθσ των αρχϊν τθσ ςτακερισ ακολουκίασ και τθσ 

αντιςτοίχιςθσ δείχνει να ςυνδζεται άμεςα με τθ γνϊςθ τθσ ςωςτισ 

αρικμοακολουκίασ, ζνα άλλο ςθμαντικό εφρθμα, το οποίο αρχικά επιςθμάνκθκε 

από τουσ Wagner και Walters (1982), είναι ότι θ αρχι τθσ πλθκικότθτασ είναι 

μεταγενζςτερθ των δφο άλλων. Ραρομοίωσ τα αποτελζςματα που 

παρουςιάςτθκαν από τον Fischer κατζςτθςαν φανερό ότι οι αρχζσ τθσ 

αντιςτοίχιςθσ και τθσ ςτακερισ ακολουκίασ αποκτϊνται οριςμζνουσ μινεσ πριν 

από τθν αρχι τθσ πλθκικότθτασ (Fischer, 1981).  



37 
 

Πταν ενδιαφερόμαςτε για τθ ςυνδυαςμζνθ χριςθ των τριϊν αρχϊν, τα 

ποςοςτά επιτυχίασ είναι χαμθλότερα: για μια ςυλλογι 7 αντικειμζνων τα ποςοςτά 

επιτυχίασ των τρίχρονων, τετράχρονων και πεντάχρονων παιδιϊν είναι αντίςτοιχα 

19%, 47% και 80%. Στα πρϊτα ςτάδια του ςχθματιςμοφ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ 

τα μικρότερα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ (3-4 ετϊν) δεν ξεχωρίηουν τθ 

δραςτθριότθτα τθσ απαρίκμθςθσ από το αποτζλεςμα τθσ απαρίκμθςθσ που 

δθλϊνει τθν πλθκικότθτα τθσ ςυλλογισ. Γι’ αυτό όταν απευκφνουμε το ερϊτθμα 

«πόςα είναι;», προβαίνουν ςε νζα απαρίκμθςθ. Δεν μποροφν τα παιδιά να 

διακρίνουν καταςτάςεισ απαρίκμθςθσ από καταςτάςεισ προςδιοριςμοφ του 

αρικμθτικοφ πλικουσ τθσ ςυλλογισ. Συχνά ςυγχζουν τισ δφο περιπτϊςεισ. Τισ 

περιςςότερεσ φορζσ τα παιδιά αυτά παραβιάηουν τθν αρχι τθσ πλθκικότθτασ. 

Ρολφ ςυχνόσ είναι ο παρακάτω διάλογοσ (Brissiaud, 1991): 

ΕΝΘΛΛΚΟΣ:  Ρόςεσ μάρκεσ υπάρχουν; 

ΡΑΛΔΛ: (μετράει τισ μάρκεσ):  Ζνα, δφο, τρία, τζςςερα, πζντε. 

ΕΝΘΛΛΚΟΣ:  Ναι, αλλά πόςεσ μάρκεσ υπάρχουν; 

ΡΑΛΔΛ: (ξαναμετράει τισ μάρκεσ):  Ζνα, δφο, τρία, τζςςερα, πζντε. 

ΕΝΘΛΛΚΟΣ:  Συμφωνϊ, αλλά πόςεσ μάρκεσ υπάρχουν; 

ΡΑΛΔΛ: (ξαναμετράει πάλι):  Ζνα, δφο, τρία, τζςςερα, πζντε. 

Αυτό το παιδί εκφωνεί ςωςτά κάκε αρικμθτικό αγγίηοντασ ζνα νζο αντικείμενο τθσ 

ςυλλογισ, αλλά δεν απομονϊνει το τελευταίο αρικμθτικό για να απαντιςει ςτθν 

ερϊτθςθ που ζχει τεκεί. Κάκε φορά που το παιδί ακοφει «πόςα» μετράει πάλι τθ 

ςυλλογι και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τθν απαρίκμθςθ για να εκφράςει τθν 

ποςότθτα. Δείχνει ότι δεν κατζχει τθν αρχι τθσ πλθκικότθτασ. Θ Gelman 

απορρίπτει αυτι τθν ερμθνεία και υποςτθρίηει: τα μικρότερα παιδιά είναι κφματα 

μιασ αδιάκοπθσ νοθτικισ υπερφόρτωςθσ από δυςκολίεσ χειριςμοφ και ελζγχου 

εκτζλεςθσ του ζργου. Λςχυρίηεται ότι ηθτοφμε ταυτόχρονα από τα παιδιά πάρα 

πολλά πράγματα: πρζπει να γνωρίηουν τθν αρικμοακολουκία, να ςυντονίςουν τθν 

απαγγελία με το άγγιγμα των αντικειμζνων, να κυμθκοφν ότι πρζπει να πουν το 

τελευταίο αρικμθτικό ωσ απάντθςθ. Θ μείωςθ των λακϊν ςτα μεγαλφτερα παιδιά 

δεν οφείλεται ςτθν κατοχι των αρχϊν, αλλά ςτο γεγονόσ ότι καταφζρνουν να 

χρθςιμοποιοφν κατά ςυνδυαςμζνο τρόπο τισ αρχζσ που ιδθ γνωρίηουν. 

Ο αργόσ ρυκμόσ προόδου κακίςταται φανερόσ από τισ δφο μεταβλθτζσ οι 

οποίεσ κλαςικά λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ μελζτθ τθσ απαρίκμθςθσ: τθν θλικία 

των παιδιϊν και τον αρικμό των απαρικμοφμενων ςτοιχείων. Σφμφωνα με μια 
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μελζτθ του Fischer ςτθ Γαλλία, που πραγματεφεται τθν κατάκτθςθ τθσ 

απαρίκμθςθσ 5 ευκυγραμμιςμζνων αντικειμζνων ανάλογα με τθν θλικία των 

παιδιϊν, προζκυψε θ ακόλουκθ γραφικι παράςταςθ: 

Θ παραπάνω γραφικι παράςταςθ δείχνει τα ποςοςτά επιτυχίασ που προκφπτουν 

από τθ ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των τριϊν αρχϊν ςε ςχζςθ με τθν θλικία των 

παιδιϊν. Ειδικότερα φανερϊνει ότι θ πρόοδοσ απλϊνεται ςε ζνα διάςτθμα 

δυόμιςι ετϊν (από 3;3 ϊσ 5;9)12. To ίδιο αποτζλεςμα περιγράφεται ςε ανάλογο 

πίνακα των Gelman και Gallistel (1978). 

Σε ό,τι αφορά τθν αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα για μια ςυλλογι 5 

αντικειμζνων το ποςοςτό επιτυχίασ ςτα τρία ζτθ είναι περίπου 70%. Αλλά για μια 

ςυλλογι 7 αντικειμζνων το ποςοςτό πζφτει ςτο 40% (Gelman, 1983). Πμωσ για 

ςχεδόν “τζλειεσ επιτυχίεσ”, ςτισ οποίεσ το παιδί χρθςιμοποιεί n-1 λζξεισ, όταν θ 

ςυλλογι ζχει n ςτοιχεία, τα ποςοςτά επιτυχίασ είναι 85% για τρία αντικείμενα και 

65% για ζνδεκα αντικείμενα. Σφμφωνα με τθν Gelman αυτά τα υψθλά ποςοςτά 

επιτυχίασ ςυνθγοροφν υπζρ τθσ γνϊςθσ τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα, ενϊ θ 

εξιγθςθ για τα παιδιά που αποτυγχάνουν είναι ότι δυςκολεφονται να 

ςταματιςουν ςτο κατάλλθλο ςθμείο (Gelman, 1983). Τα λάκθ των παιδιϊν πρζπει 

να αποδοκοφν ςτθν εκτζλεςθ και όχι ςτθν άγνοια τθσ εν λόγω αρχισ. 

Ραραταφτα οι ζρευνεσ των Gelman και Gallistel για τθν απαρίκμθςθ ςυλλογϊν 

αντικειμζνων προδιαγράφουν μια  αιςιόδοξθ εικόνα. Στισ εργαςίεσ τουσ ηιτθςαν 

από παιδιά θλικίασ από 2 ϊσ 6 ετϊν να απαρικμιςουν ςυλλογζσ αντικειμζνων. 

Αυτζσ οι ςυλλογζσ ιταν πάντοτε ευκυγραμμιςμζνεσ ςε ςειρζσ και περιείχαν από 2 

                                                           
12

 Ο ςυμβολιςμόσ 3;3 δθλϊνει 3 ζτθ και 3 μινεσ. 

ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΣΖ ΑΠΑΡΗΘΜΖΖ 5 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ 

ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ (ζύμθωνα με ηον Fischer 1981, p. 287)
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μζχρι 19 αντικείμενα. Οι Gelman και Gallistel παρατιρθςαν τισ απαρικμιςεισ 

αυτϊν των ςυλλογϊν από τα παιδιά και κατζγραψαν εάν απαρικμοφςαν κάκε 

αντικείμενο μια φορά, εάν απαρικμοφςαν με τθν ίδια ςειρά και αν ζδειχναν να 

αναγνωρίηουν ότι το τελευταίο αρικμθτικό ςτθν απαρίκμθςθ παρίςτανε τον 

αρικμό των αντικειμζνων του ςυνόλου.  

Μεταβάλλοντασ τον αρικμό και κρατϊντασ ςτακερι τθν θλικία 

παρουςιάηουμε τα ευριματα των Gelman και Gallistel για τρίχρονα, τετράχρονα 

και πεντάχρονα παιδιά. Το παρακάτω ςχιμα δείχνει τα ποςοςτά εφαρμογισ των 

τριϊν αρχϊν ςφμφωνα με τον αρικμό των αντικειμζνων που απαρικμοφνται.  

Θ παραπάνω γραφικι παράςταςθ δείχνει μια προοδευτικι μείωςθ των ποςοςτϊν 

επιτυχίασ ανάλογα με το αρικμθτικό πλικοσ των ςυλλογϊν και για τισ τρεισ 

θλικιακζσ ομάδεσ. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ ελάττωςθ ςτα 

πεντάχρονα παιδιά από 100% για τουσ αρικμοφσ 2, 3 και 4 ςτο 20% για τον αρικμό 

19. 

Οι δυςκολίεσ των παιδιϊν ςτθν απαρίκμθςθ αντικειμζνων παραπζμπουν 

άμεςα ςτισ δυςκολίεσ ςωςτισ εφαρμογισ των αρχϊν απαρίκμθςθσ και ςτο 

ςυντονιςμό τουσ. Για να διεκπεραιϊςει ζνα μικρό παιδί μια επιτυχι απαρίκμθςθ 

πρζπει να αποφφγει πολλά λάκθ. Ζνα παιδί, για να απαρικμιςει ςωςτά μια 

ςυλλογι αντικειμζνων, πρζπει από τθ μια πλευρά να εγκακιςτά (με άγγιγμα, με 

δείξιμο ι με το βλζμμα) μια ακριβι αντιςτοιχία ανάμεςα ςτα αντικείμενα ζνα-ζνα 

και ςτα ονόματα των αρικμϊν (απαιτείται δθλαδι θ ςωςτι γνϊςθ τθσ ςτακερισ 

αρικμοακολουκίασ) και από τθν άλλθ να ςυντονίηει τθν εκφϊνθςθ των ονομαςιϊν 

ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΣΖ ΑΠΑΡΗΘΜΖΖ ΣΑ 3, 4 ΚΑΗ  5 ΔΣΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ 

ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ (Gelman and Gallistel, 1978  p. 124)
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των αρικμϊν με τα αντίςτοιχα αντικείμενα, ϊςτε να μθ παραλείπει αρικμολζξεισ 

και να μθ διπλομετράει και να μθ ξεχνά να δίνει το τελευταίο αρικμθτικό ωσ 

απάντθςθ13. Επιπρόςκετα, θ δραςτθριότθτα τθσ απαρίκμθςθσ περιλαμβάνει και 

μια ενζργεια διαρκοφσ διαχωριςμοφ τθσ ςυλλογισ ςε δφο υποςυλλογζσ: 

ξεχωρίηονται τα ιδθ απαρικμθκζντα από αυτά που είναι ακόμθ αναπαρίκμθτα. Το 

εκάςτοτε απαρικμοφμενο αντικείμενο μετακινείται με το χζρι ι νοερά από τθ μια 

ςυλλογι ςτθν άλλθ. Θ ενζργεια του διαχωριςμοφ  αποτελεί πθγι δυςκολιϊν για τα 

παιδιά. Τα παιδιά πρζπει να είναι ςε κζςθ να κακορίηουν με ακρίβεια τα ςφνορα 

ανάμεςα ςτα ιδθ απαρικμθμζνα και ςε αυτά που πρζπει ακόμα να 

απαρικμθκοφν. Ακόμα δεν πρζπει να απαγγζλλουν τα αρικμθτικά πιο γριγορα ι 

πιο αργά από τα αντικείμενα που δείχνουν ι αγγίηουν.  

Σφμφωνα με τθν Gelman τα λάκθ και οι δυςκολίεσ των παιδιϊν οφείλονται 

ςτθ «νοθτικι υπερφόρτωςθ» των παιδιϊν με όλεσ τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ 

χειριςμοφ και ελζγχου εκτζλεςθσ του ζργου. Για να ςτθρίξουν αυτι τθν άποψθ οι 

Gelman και Gallistel ηιτθςαν από τα παιδιά να ελζγξουν τθν απαρίκμθςθ μιασ 

μαριονζτασ, θ οποία μερικζσ φορζσ δεν ςεβόταν μια από τισ αρχζσ απαρίκμθςθσ. 

Θ μαριονζτα παραβίαηε τυχαία τθν αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα και τθν 

αρχι τθσ πλθκικότθτασ και ο ςκοπόσ αυτϊν των πειραμάτων ιταν να διαπιςτωκεί 

εάν τα παιδιά μποροφςαν να διακρίνουν αυτζσ τισ παραβιάςεισ. Θ ιδζα ιταν θ 

εξισ: ςε αυτόν τον τφπο δοκιμαςίασ το παιδί υφίςταται λιγότερθ «νοθτικι 

υπερφόρτωςθ» επειδι ο ερευνθτισ απαγγζλλει τθν αρικμοακολουκία και 

ςυντονίηει τθν απαγγελία με το άγγιγμα των αντικειμζνων. Στθν εν λόγω 

δοκιμαςία αναμενόταν βελτίωςθ των επιδόςεων. 

Θ πλειονότθτα των παιδιϊν ενεργοφςε ςωςτά, ιδιαίτερα όταν το πλικοσ των 

ςυνόλων ιταν μικρό. Συνικωσ απαρικμοφςαν κάκε αντικείμενο μία μόνο φορά 

και ζκριναν γριγορα ότι θ μαριονζτα είχε κάνει λάκοσ όταν παρζλειψε να 

απαρικμιςει ζνα αντικείμενο ι όταν απαρίκμθςε ζνα αντικείμενο περιςςότερεσ 

από μία φορζσ (αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα). Ο ςεβαςμόσ από τα παιδιά 

τθσ αρχισ τθσ ςτακερισ ςειράσ ιταν μεγάλοσ: παριγαγαν τθν ίδια ςειρά 

αρικμθτικϊν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ, μολονότι θ ςειρά των λζξεων και 

                                                           
13

 Θ αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα παραπζμπει ςτισ ιδιότθτεσ που ζχει ςτα Μακθματικά μια 
αμφιμονοςιμαντθ αντιςτοιχία (ςυνάρτθςθ που είναι «ζνα προσ ζνα και επί») ανάμεςα ςτθ ςωςτι 
προφορικι αρικμοακολουκία «ζνα, δφο, τρία,...» και ςτα αντικείμενα μιασ ςυλλογισ. Θ αρχι τθσ 
αντιςτοιχίασ μπορεί να χωριςτεί ςε δφο ειδικζσ αρχζσ: τθν αρχι τθσ εξονυχιςτικότθτασ (όταν τα παιδιά 
απαρικμοφν όλα τα αντικείμενα χωρίσ να ξεχάςουν κανζνα) και τθν αρχι τθσ αποκλειςτικότθτασ (όταν τα 
παιδιά δεν απαρικμοφν δφο φορζσ το ίδιο αντικείμενο) ( βλ. Vergnaud, 1991).  
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οριςμζνεσ φορζσ οι ίδιεσ οι λζξεισ δεν ιταν πάντοτε ςωςτζσ. Οι Gelman και 

Gallistel υποςτιριξαν ότι θ ςθμαςία αυτισ τθσ ςτακερότθτασ είναι μεγάλθ: ζνα 

παιδί το οποίο παράγει τθν ίδια ςειρά αρικμθτικϊν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ 

ςτιγμζσ ςζβεται τθν αρχι τθσ ςτακερισ ακολουκίασ, ακόμα κι αν οι λζξεισ ι θ 

ςειρά τουσ δεν είναι οι ςωςτζσ. Επιπλζον, τα παιδιά δείχνουν να ςζβονται τθν 

αρχι τθσ πλθκικότθτασ. Οι μελζτεσ με τθ μαριονζτα κατζςτθςαν φανερό ότι τα 

παιδιά ςζβονται αυτι τθν αρχι. Εάν για παράδειγμα θ μαριονζτα μετροφςε μζχρι 

το 6 και τότε ανζφερε ότι υπιρχαν 5 αντικείμενα ςτο ςφνολο, τα παιδιά ςυνικωσ 

διζκριναν ότι είχε διαπράξει ζνα μεγάλο λάκοσ. Στθν απαρίκμθςθ ςυλλογϊν με 

περιςςότερα από τζςςερα ςτοιχεία παιδιά κάτω των 5 ετϊν ζκαναν αρκετά λάκθ 

ςτο ςυντονιςμό των τριϊν αρχϊν και περίπου τα μιςά παιδιά πζτυχαν ςτο ζργο 

τθσ απαρίκμθςθσ. 

Το ςυμπζραςμα ςτο οποίο κατζλθξαν οι Gelman και Gallistel το ονόμαςαν 

«αρχζσ πριν από τισ ικανότθτεσ»14 και με αυτό εννοοφν ότι ακόμθ και όταν τα 

μικρά παιδιά χειρίηονται αδζξια και ευκαιριακά τισ αρχζσ τθσ απαρίκμθςθσ, ο 

ςεβαςμόσ τουσ είναι μεγάλοσ. Τα παιδιά κάνουν πολλά λάκθ όταν πρωταρχίηουν 

να απαρικμοφν, αλλά δεν πρζπει να διδαχκοφν τουσ κανόνεσ, γιατί ιδθ τουσ 

γνωρίηουν. 

Αυτόσ είναι ζνασ εντυπωςιακόσ ιςχυριςμόσ και δεν είναι ζκπλθξθ ότι αποτελεί 

ζνα επίμαχο κζμα. Μια αντίρρθςθ είναι ότι βαςίηεται εξολοκλιρου ςε μελζτεσ που 

αφοροφν τθν απαρίκμθςθ αντικειμζνων και μάλιςτα ςε ειδικι τακτοποίθςθ, ςε 

ευκείεσ γραμμζσ και ςε κανονικζσ αποςτάςεισ ανάμεςα ςτα αντικείμενα. Αυτό 

ςθμαίνει ότι τα ζργα τθσ Gelman και των ςυνεργατϊν τθσ δεν ιταν αρκετά 

δφςκολα. Τα παιδιά δεν απαρικμοφν μόνο πάνω ςε ευκείεσ ςειρζσ. Θ εξζταςθ τθσ 

απαρίκμθςθσ ςυλλογϊν αντικειμζνων ςε άλλεσ διευκετιςεισ ιταν απαραίτθτθ και 

αυτό οδιγθςε ςε περαιτζρω ζρευνα.  

Μια πρϊτθ διερεφνθςθ του εν λόγω κζματοσ προζρχεται από τουσ Potter και 

Levy (1968), οι οποίοι μελζτθςαν τα ποςοςτά επιτυχίασ που εμφανίηουν τα παιδιά 

προςχολικισ θλικίασ ςτθν απαρίκμθςθ χωρίσ παραλείψεισ και διπλομετριματα 

ανάλογα με το μζγεκοσ των ςυλλογϊν και τον τφπο των ςχθματιςμϊν (διευκζτθςθ 

ςε γραμμζσ, ςε ςειρζσ και ςτιλεσ και ςε διάςπαρτουσ ςχθματιςμοφσ (Potter & 

Levy, 1968). Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

                                                           
14

 Ρεριςςότερα για τισ τάςεισ «πρϊτα οι δεξιότθτεσ» και «πρϊτα οι αρχζσ» ςτο: Λεμονίδθσ (1994). 
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Ποςοςτά των παιδιϊν που εμφανίηουν τουλάχιςτον ζνα λάκοσ ωσ προσ το μζγεκοσ των 

ςυλλογϊν και τουσ ςχθματιςμοφσ ςτον χϊρο. (Σφμφωνα με τουσ Potter και Levy, 1968) 

                                    Τφποι ςχθματιςμϊν ςτον χϊρο 

Μζγεκοσ 
ςυλλογϊν 

Γραμμζσ 
Σειρζσ και 
ςτιλεσ 

Διάςπαρτεσ Μζςοι όροι 

2 0,05 - 0,07 0,06 

4 0,12 0,05 0,03 0,07 

4 0,14 0,22 0,24 0,20 

6 0,20 0,45 0,26 0,30 

9 0,52 0,67 0,59 0,59 
 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιςτϊνουμε ότι τα ποςοςτά των λακϊν αυξάνονται 

ανάλογα με το πλικοσ των ςτοιχείων των ςυνόλων. Επίςθσ θ γραμμικι οργάνωςθ 

φαίνεται ευκολότερθ από τθ διάςπαρτθ και από αυτι που είναι διευκετθμζνθ ςε 

ςειρζσ και ςτιλεσ. 

Οι Saxe και Sicilian (1981), για να προςεγγίςουν αυτό το ηιτθμα τθσ 

απαρίκμθςθσ, ηιτθςαν από παιδιά των 5 χρονϊν να απαρικμιςουν ςφνολα με 

τρεισ προχποκζςεισ. 

 C1: Οι μάρκεσ είναι τοποκετθμζνεσ μζςα ςε ζνα διαφανζσ ποτιρι. 

Οριςμζνεσ είναι μιςοκρυμμζνεσ ενϊ οι υπόλοιπεσ είναι εξολοκλιρου 

κρυμμζνεσ. Το παιδί δεν ζχει δικαίωμα οφτε να τισ βγάλει οφτε να τισ 

αγγίξει. 

 C2: Οι μάρκεσ είναι κολλθμζνεσ πάνω ςε ζνα χαρτόνι κατά τρόπο 

διάςπαρτο. Το παιδί μπορεί να τισ αγγίξει αλλά, όχι να τισ μετακινιςει. 

 C3: Οι μάρκεσ είναι ςτοιβαγμζνεσ. Το παιδί μπορεί να τισ απαρικμεί και να 

τισ χειρίηεται. 

Κάκε παιδί είναι αντιμζτωπο με τρεισ καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ οι ποςότθτεσ 

διαφζρουν ελαφρά (πχ. 28, 29 και 30 μάρκεσ). Μετά τθν απαρίκμθςθ ο ερευνθτισ 

ρωτάει το παιδί αν είναι ςίγουρο για τθν απάντθςι του και αν αυτι κα μποροφςε 

να είναι λάκοσ. Στθν τελευταία περίπτωςθ ηθτάει να πλθροφορθκεί τουσ δφο 

αρικμοφσ (τον πιο ςθμαντικό και τον λιγότερο ςθμαντικό) που θ ςυλλογι κα 

μποροφςε να περιζχει ςφμφωνα με το παιδί. 
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Τα αποτελζςματα αποκαλφπτουν μια ιςχυρι επίδραςθ του τφπου δοκιμαςίασ 

(C1, C2, C3) και τθσ θλικίασ ςτθν οποία θ απαρίκμθςθ γίνεται όλο και περιςςότερο 

ακριβισ. Αλλά παρατθρείται και μια ςειρά από αξιοςθμείωτα φαινόμενα ςχετικά 

με τθν αυτοαξιολόγθςθ των παιδιϊν. Στθν πραγματικότθτα τα μικρότερα παιδιά, 

τα οποία διαπράττουν το μεγαλφτερο ποςοςτό λακϊν, είναι αυτά που εκτιμοφν 

ςυχνότερα, για να φτάςουν ςτον ακριβι αρικμό και ανεξάρτθτα από τισ ςυνκικεσ 

παρουςίαςθσ. Τα μεγαλφτερα παιδιά ρυκμίηουν τθν αξιολόγθςι τουσ από τισ 

εργαςίεσ με τισ οποίεσ καταγίνονται. 

Επιπλζον οι ερευνθτζσ, αναφερόμενοι ςτθ ςχζςθ απαρίκμθςθσ και 

διατιρθςθσ, ςθμειϊνουν ότι ςτθν θλικία ςτθν οποία κατακτάται θ διατιρθςθ του 

αρικμοφ, τα παιδιά αποκαλφπτονται λιγότερο ικανά ςτθν απαρίκμθςθ ςυλλογϊν 

μικροφ μεγζκουσ και μάλλον εμφανίηουν άγνοια για τισ πθγζσ των λακϊν που 

ςυνδζονται με εξωτερικοφσ παράγοντεσ ι με δικζσ τουσ δυςκολίεσ. Θ άμεςθ ςχζςθ 

απαρίκμθςθ → διατιρθςθ φαίνεται αρκετά απίκανθ15. Θ ακρίβεια ςτθν 

αυτοαξιολόγθςθ δεν εξαρτάται από τθν θλικία, αλλά από το επίπεδο των νοθτικϊν 

ικανοτιτων. 

Θ πιο αξιοςθμείωτθ μελζτθ είναι τθσ Fuson (1988). Αυτι ηιτθςε από παιδιά 

θλικίασ 3½ ϊσ 6 ετϊν να απαρικμιςουν ςφνολα από κομμάτια (blocks) 

τακτοποιθμζνα ςε γραμμζσ ι ςε κφκλουσ ι απλωμζνα τυχαία πάνω ςτο τραπζηι. 

Ππωσ οι Gelman και Gallistel, ζτςι και θ Fuson ζδωςε ςτα παιδιά ποικίλεσ 

ςυλλογζσ αντικειμζνων ςε διαφορετικζσ ευκαιρίεσ: ςε κάκε παιδί άρχιςε με 4 ι 5 

αντικείμενα, αλλά αφξθςε τον αρικμό των παρουςιάςεων μόλισ τα παιδιά 

μζτρθςαν ςε διάφορεσ δοκιμαςίεσ. 

Το κφριο ςυμπζραςμα ςε αυτι τθ μελζτθ ιταν θ ανακάλυψθ τθσ Fuson ότι τα 

παιδιά κάνουν πράγματι περιςςότερα λάκθ ςε όλεσ τισ διευκετιςεισ. Ακόμα και 

ςτισ ςυλλογζσ με αντικείμενα τακτοποιθμζνα ςε ςειρζσ τα παιδιά δεν τα 

κατάφεραν το  ίδιο καλά όςο είχε προβλεφκεί ςτθ μελζτθ των Gelman και 

Gallistel: τα μικρότερα παιδιά (3 ½ ϊσ 4 χρονϊν) επζδειξαν πολφ μικρό ςεβαςμό 

ςτθν αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα, όταν τουσ ηθτικθκε να απαρικμιςουν 

αντικείμενα ευκυγραμμιςμζνα ςε ςειρζσ. Αυτά ςυνικωσ δεν προςαρμόςτθκαν 

ακόμα ςτθν αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα ςε ςφνολα μικρότερα από 4 ι 5 

αντικείμενα. Τα μεγαλφτερα παιδιά, αντίκετα, ςυνικωσ ακολουκοφν τθν 

αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα ακόμα και ςε ςφνολα με 40 ςτοιχεία. 

                                                           
15

 Στο επόμενο κεφάλαιο κα αναφερκοφμε εκτενζςτερα ςτο κζμα αυτό. 
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Πμωσ για άλλεσ χωρικζσ διευκετιςεισ ιδιαίτερα για αντικείμενα απλωμζνα 

κατά τρόπο διάςπαρτο πάνω ςτο τραπζηι τα παιδιά όλων των θλικιϊν ςζβονταν 

πολφ δυςκολότερα τθν αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα. Ρϊσ μπορεί να εξθγθκεί αυτι θ 

διαφορά ανάμεςα ςτθν απαρίκμθςθ ςε ευκφγραμμεσ ςειρζσ και ςτθν απαρίκμθςθ 

μιασ ςυλλογισ ςε τυχαία διευκζτθςθ; 

Υπάρχουν δφο πικανζσ εξθγιςεισ: θ πρϊτθ, παραπζμποντασ ςτο μοντζλο 

«πρϊτα οι αρχζσ, φςτερα οι ικανότθτεσ», είναι ότι τα παιδιά επιχειροφν να 

ςεβαςτοφν τθν αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα, αλλά χάνουν τα ίχνθ με τισ τυχαίεσ 

παρουςιάςεισ. Ξεχνοφν ποια αντικείμενα ζχουν απαρικμιςει ιδθ και ποια δεν 

ζχουν απαρικμιςει ακόμα και κάνουν λάκθ παράλειψθσ και διπλομζτρθςθσ 

ευκολότερα από αυτά που κάνουν ςτισ ευκυγραμμιςμζνεσ ςειρζσ, ςτισ οποίεσ το 

ςθμείο εκκίνθςθσ και το ςθμείο τζλουσ είναι ςαφϊσ προςδιοριςμζνα και δεν 

υπάρχει καμιά δυςκολία για τθ διαδρομι ανάμεςα ςε αυτά τα δφο ςθμεία. Ζτςι θ 

ςχετικι επιτυχία τουσ ςτισ ευκείεσ ςειρζσ δείχνει ότι τα παιδιά ςζβονται τθν αρχι 

τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα και θ αποτυχία τουσ ςτισ διάςπαρτεσ παρουςιάςεισ 

ανάγεται ςτθν ζλλειψθ αποτελεςματικοφ ελζγχου ανάμεςα ςτα απαρικμθκζντα 

αντικείμενα και ςε αυτά που παραμζνουν ακόμθ αναπαρίκμθτα. 

Θ εναλλακτικι εξιγθςθ (αποτυχία ςτισ αρχζσ) είναι δυςκολότερθ ςτα παιδιά. 

Οι επιτυχίεσ που ζχουν τα παιδιά με τισ ευκυγραμμιςμζνεσ ςειρζσ ςε κανονικά 

διαςτιματα ενδζχεται να είναι πλαςματικζσ. Αυτά μποροφν να χειρίηονται τθν 

απαρίκμθςθ ωσ μια κανονικι, ρυκμικι δραςτθριότθτα θ οποία ζχει να κάνει με 

επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ. Ζτςι όταν τα μικρά παιδιά μετροφν κάκε κανονικά 

αραιωμζνο ςκαλοπάτι ςαν να ανεβαίνουν ι μετροφν κάκε κανονικά αραιωμζνθ 

κουκκίδα τθν οποία δείχνουν, ενδζχεται να μθν ζχουν ιδζα ότι πρζπει να μετροφν 

ζνα μόνο αντικείμενο κάκε φορά. Μποροφν να μετροφν με αυτόν τον τρόπο, 

επειδι θ τακτοποίθςθ ςε κανονικά αραιωμζνα  βιματα ι κουκκίδεσ ταιριάηουν 

καλά με το ρυκμό των επαναλθπτικϊν ενεργειϊν. Τυχαίεσ τακτοποιιςεισ δεν κα 

προκαλοφςαν αυτό το είδοσ τυχαίασ ςφνδεςθσ. Σφμφωνα με αυτι τθ κεϊρθςθ οι 

διάςπαρτεσ διευκετιςεισ είναι μια πολφ καλφτερθ δοκιμαςία για τθ μελζτθ τθσ 

αρχισ τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα παρά ςυλλογζσ ευκυγραμμιςμζνεσ ςε ςειρζσ. 

Είναι πράγματι αδφνατον να ποφμε, ποια από αυτζσ τισ δφο κεωριςεισ είναι 

περιςςότερο εφλογθ. Αλλά θ ειςαγωγι τυχαίων διευκετιςεων ςε αυτζσ τισ 

μελζτεσ μάσ φανερϊνει μια άλλθ κρυφι ιδιότθτα, θ οποία παραπζμπει ςτθ 

δυνατότθτα τθσ κίνθςθσ των αντικειμζνων. Ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ 

διαςφάλιςθσ του ςεβαςμοφ τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα όταν απαρικμοφμε 
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μετακινιςιμα αντικείμενα είναι να μετακινοφμε ςτθ μια πλευρά τα αντικείμενα τα 

οποία ζχουν ιδθ απαρικμθκεί. Εάν τα παιδιά υιοκετοφν αυτι τθ ςτρατθγικι 

αυκόρμθτα, κατανοοφν τθν ανάγκθ για τθν αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα. Θ 

ίδια θ Fuson και οι Herscovics et al. (1986), αφοφ εργάςτθκαν με γαλλόφωνα 

παιδιά ςτον Καναδά, διαπίςτωςαν ότι μόνο περίπου τα μιςά παιδιά κάτω από τθν 

θλικία των 5 ι 5 ½ ετϊν χρθςιμοποίθςαν τθν αξιόπιςτθ μζκοδο τθσ μετακίνθςθσ 

αντικειμζνων κακϊσ απαρικμοφνταν, ακόμα κι όταν τα αντικείμενα μποροφςαν 

ςαφϊσ να μετακινθκοφν. Αντίκετα ι Fuson  ςθμείωςε ότι περιςςότερα από τα 

μεγαλφτερα παιδιά (5 ½ ϊσ 6 ετϊν) ςτθ μελζτθ τθσ αυκόρμθτα μετακίνθςαν τα 

αντικείμενα ςτθ ςυλλογι των ιδθ απαρικμθκζντων αντικειμζνων και δεν ζκαναν 

περιςςότερα λάκθ ςτθν περίπτωςθ που τα αντικείμενα είχαν απλωκεί πάνω ςτο 

τραπζηι από τθν περίπτωςθ ςτθν οποία είχαν παρουςιαςτεί ςε ςειρά (Nunes & 

Bryant, 1996). 

Το γεγονόσ ότι τα μικρότερα παιδιά δεν χρθςιμοποιοφν τθν πιο 

αποτελεςματικι ςτρατθγικι τθσ μετακίνθςθσ αντικειμζνων όταν απαρικμοφν είναι 

αίνιγμα. Αποτυγχάνουν να τθ χρθςιμοποιιςουν επειδι δεν τθν ςκζφτονται ι 

επειδι δεν αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ να βαςιςτοφν ςε μια μζκοδο που κα 

εγγυθκεί τθν αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα; Μια ματιά ςτθν θλικία προτφπου δείχνει 

ότι θ τελευταία υπόκεςθ μπορεί να είναι ςωςτι. Τα παιδιά που χρθςιμοποιοφν 

ςωςτά τθν αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα όταν απαρικμοφν ςειρζσ είναι ςτθν ομάδα 

θλικίασ θ οποία χρθςιμοποιεί με ςυνζπεια τθ ςτρατθγικι μετακίνθςθσ 

αντικειμζνων που είναι διάςπαρτα πάνω ςτο τραπζηι για να απαρικμθκοφν. 

Ραιδιά θλικίασ κάτω των 5 ετϊν κάνουν πολλά λάκθ όταν απαρικμοφν ςειρζσ και 

φαίνεται ότι δεν αιςκάνονται τθν ανάγκθ για μια αποτελεςματικι ςτρατθγικι όταν 

απαρικμοφν μετακινιςιμα αντικείμενα ςε μια διαςκορπιςμζνθ παρουςίαςθ. 

Θ Fuson παρατιρθςε μικρά παιδιά που απαρικμοφςαν κουκκίδεσ πάνω ςε ζνα 

χαρτόνι, οι οποίεσ ιταν οργανωμζνεσ ςε κφκλο. Επειδι αυτζσ δεν ιταν 

μετακινιςιμα αντικείμενα, τα παιδιά ζπρεπε να κυμθκοφν το ςθμείο ςτο οποίο 

άρχιςαν να απαρικμοφν για να ςεβαςτοφν τθν αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα. 

Πταν τα αντικείμενα είναι ςε κφκλο, για να κυμθκεί ζνα παιδί που πρζπει να 

ςταματιςει τθν απαρίκμθςθ, μπορεί να χρθςιμοποιιςει κάτι για να ςθμειϊςει το 

ςθμείο εκκίνθςθσ. Θ Fuson ερεφνθςε αν τα παιδιά ιταν ςε κζςθ να ανακαλφψουν 

εφκολα αυτι τθν αποτελεςματικι ςτρατθγικι. Ακόμα και μεγαλφτερα παιδιά (5 ϊσ 

6 χρονϊν) ζδειχναν να δυςκολεφονται πολφ ςτθ χριςθ παρατθριςιμων ςθμαδιϊν: 

μόνο ζνα πεντάχρονο παιδί (από τα 16 παιδιά θλικίασ 5-6 χρονϊν) χρθςιμοποίθςε 
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με ςυνζπεια ζνα εξωτερικό ςθμάδι για να αναγνωρίςει με ςιγουριά το ςθμείο 

ςταματιματοσ. Εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ μιασ καλισ ςτρατθγικισ, τα περιςςότερα 

παιδιά ζκαναν λάκοσ ςτθν απαρίκμθςι τουσ για μία ι δφο κουκκίδεσ, το κακζνα 

μζτρθςε τισ ίδιεσ κουκκίδεσ τρεισ φορζσ (39% ςτθ δοκιμαςία) ι ςταμάτθςε ςτθν 

τελευταία κουκκίδα (13%). Σωςτι επίδοςθ παρατθρικθκε μόνο ςτο 22% των 

δοκιμαςιϊν. Στα απομζνοντα 25% υπιρχαν λάκθ ςε περιςςότερεσ από δφο 

κουκκίδεσ (Nunes & Bryant, 1996). 

Θ Fuson ζδειξε ότι τα παιδιά μπορεί απλϊσ να ζχουν εμπιςτευκεί ςτθ μνιμθ 

τουσ πάρα πολφ, γιατί ο χωρικόσ εντοπιςμόσ των κουκκίδων μπορεί να κεωρθκεί 

ωσ δφςκολθ ζνδειξθ για να ςταματιςουν. Θ ερευνιτρια επιδίωξε τότε να 

βελτιϊςει τισ επιδόςεισ των παιδιϊν με δφο τρόπουσ. Ρρϊτα χρθςιμοποίθςε μια 

κόκκινθ κουκκίδα ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ, όταν όλεσ οι άλλεσ κουκκίδεσ ιταν 

πράςινεσ. Θ διαδικαςία ιταν μάλλον αποτελεςματικι ςτθ βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ 

ακόμθ και των πολφ μικρϊν παιδιϊν: περιςςότερα από τα μιςά τρίχρονα παιδιά 

(11 από τα 19) χρθςιμοποίθςαν με ςυνζπεια τθν κόκκινθ κουκκίδα (πάνω ςτισ 

τρεισ δοκιμαςίεσ) και ςταμάτθςαν όταν ζπρεπε, δθλαδι ακριβϊσ πριν από τθν 

κόκκινθ κουκκίδα. Τθ δεφτερθ δοκιμαςία τθν ζκανε για να δείξει ότι τα ίδια παιδιά 

μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν κόκκινθ κουκκίδα ωσ ζνα ςθμείο για να ςταματοφν 

τθν απαρίκμθςθ. Αυτό το μάκθμα είχε ζνα αξιοςθμείωτο αποτζλεςμα ςτθν 

επίδοςθ των παιδιϊν,  αφοφ 86% των δοκιμαςιϊν ιταν τϊρα ςωςτζσ. Πμωσ ο 

αρικμόσ των παιδιϊν που επζδειξαν ςυνζπεια και ςταματοφςαν τθν απαρίκμθςθ 

όταν ζπρεπε δεν αυξικθκε ςθμαντικά: μόνο 12 από τα 19 παιδιά μζτρθςαν ςωςτά 

και ςτισ τρεισ δοκιμαςίεσ. 

Θ δυςκολία τθν οποία είχαν πολλά τρίχρονα παιδιά ςτθ χρθςιμοποίθςθ αυτισ 

τθσ απλισ ςτρατθγικισ εκκίνθςθσ και ςταματιματοσ ςτθν κόκκινθ κουκκίδα, 

ακόμα και αφοφ διδάχτθκαν, ταιριάηει καλά με τθν ιδζα ότι παιδιά αυτισ τθσ 

θλικίασ δεν αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ να ςεβαςτοφν τθν αρχι τθσ αντιςτοιχίασ ζνα 

προσ ζνα όταν απαρικμοφν. Αλλά βεβαίωσ θ Gelman και οι ςυνεργάτεσ τθσ 

πάντοτε υποςτιριηαν ότι τα παιδιά ιταν κάκε φορά ενιμερα για τθ ςθμαςία τθσ 

ζνα προσ ζνα απαρίκμθςθσ αλλά δεν κατανοοφςαν ότι θ ςτρατθγικι τθν οποία 

είχαν διδαχκεί κα τουσ βοθκοφςε ςτισ αρχζσ. 

Αυτι θ μζκοδοσ υιοκετικθκε από δφο ομάδεσ ερευνθτϊν, Gelman και Meck 

(1983) και Briars και Siegler (1984). Και οι δφο μελζτεσ ζγιναν με τετράχρονα και 

πεντάχρονα παιδιά. Και ςτισ δφο μελζτεσ υπιρχαν δοκιμαςίεσ ςτισ οποίεσ μια 

μαριονζτα απαρικμοφςε με τον ςυνθκιςμζνο τρόπο από τα αριςτερά προσ τα 



47 
 

δεξιά χωρίσ να κάνει κακόλου λάκθ, κακϊσ και άλλεσ δοκιμαςίεσ ςτισ οποίεσ θ 

μαριονζτα απαρικμοφςε κάκε αντικείμενο μια φορά και ζτςι ςεβόταν τθν αρχι 

τθσ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα, αλλά απαρικμοφςε με ζναν αςυνικιςτο τρόπο. Στθ 

μελζτθ των Gelman και Meck θ μαριονζτα άρχιηε από το μζςο και πιγαινε προσ τα 

άκρα και ςτθ μελζτθ των Briars και Siegler θ μαριονζτα απαρίκμθςε όλα τα 

αντικείμενα πρϊτα από το ζνα χρϊμα και φςτερα από το άλλο. Και ςτισ δφο 

μελζτεσ τα παιδιά δεν είχαν δυςκολία να κρίνουν ωσ «ςωςτι» τθ δοκιμαςία ςτθν 

οποία θ μαριονζτα μζτρθςε με τον ςυνθκιςμζνο τρόπο και δεν ζκανε λάκθ. Και 

ςτισ δφο μελζτεσ τα τετράχρονα παιδιά είχαν δυςκολία να εκτιμιςουν τθν 

απαρίκμθςθ τθσ μαριονζτασ ωσ λανκαςμζνθ όταν ζκανε λάκθ αντιςτοιχίασ ζνα 

προσ ζνα, παραταφτα θ μεγάλθ πλειονότθτα των εκτιμιςεϊν τουσ ιταν ςωςτι: τισ 

περιςςότερεσ φορζσ είπαν ότι θ μαριονζτα ζκανε λάκοσ. 

Πμωσ οι μελζτεσ αποκλίνουν ζντονα θ μία από τθν άλλθ ενϊ αναγνωρίηουν 

τθν ικανότθτα των παιδιϊν να κρίνουν τθν ορκότθτα τθσ απαρίκμθςθσ ςε άλλεσ 

δοκιμαςίεσ. Οι Briars και Siegler ανζφεραν βακμοφσ επιτυχίασ περιςςότερο 

μζτριουσ  από εκείνουσ που κατζγραψαν οι Gelman και Meck (1983). Οι βακμοί 

επιτυχίασ που πζτυχαν οι Briars και Siegler (1984) για τισ δοκιμαςίεσ ςτισ οποίεσ θ 

μαριονζτα απαρίκμθςε πρϊτα τισ κόκκινεσ και ζπειτα τισ μπλε μάρκεσ ιταν ίςεσ με 

35%, 65% και 53%, αντίςτοιχα για τα τρίχρονα, τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά, 

ενϊ οι Gelman και Meck (1983) ανζφεραν 95% και 96% ορκζσ απαντιςεισ 

αντίςτοιχα για τα τρίχρονα και τετράχρονα παιδιά. 

Ρϊσ μπορεί να κατανοθκεί αυτι θ αςυμφωνία; Οι Gelman και Meck (1986), 

ζχοντασ παραδεχτεί τθν ανάγκθ να εξετάςουν αυτι τθν αςυμφωνία, εξζταςαν τθ 

δικι τουσ και τθ μζκοδο των Briars και Siegler με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 

Συμπζραναν ότι υποχρζωςαν τα παιδιά ςε περιςςότερθ ςυηιτθςθ προκειμζνου να 

κρίνουν τι ιταν ςωςτό και τι ιταν λάκοσ ςτθν απαρίκμθςθ από όςο είχαν κάνει οι 

Briars και Siegler. Ζδωςαν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να ξαναπροςπακιςουν, εάν 

αιςκάνονταν ότι δεν είχαν δϊςει τθν καλφτερθ απάντθςι τουσ. Ζτςι επανζλαβαν 

τθ μελζτθ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδό τουσ και βρικαν καλφτερεσ απαντιςεισ. 

Συγκρίνοντασ τθν πρϊτθ με τθν καλφτερθ απάντθςθ δεν προζκυψε αςυμφωνία 

ςτο βακμό επιτυχίασ για δοκιμαςίεσ ςτισ οποίεσ θ μαριονζτα είχε μετριςει ςωςτά 

ι για εκείνεσ ςτισ οποίεσ είχε γίνει ζνα λάκοσ. Πμωσ μια ςαφισ αςυμφωνία ςτουσ 

βακμοφσ επιτυχίασ των τετράχρονων παιδιϊν επιτεφχκθκε για τθ δοκιμαςία ςτθν 

οποία θ μαριονζτα απαρίκμθςε όλεσ τισ μάρκεσ μόνο μία φορά, αλλά το ζκανε με 

μθ ςυμβατικό τρόπο (άρχιςε από το μζςο τθσ ςειράσ και μζτρθςε ϊσ το τζλοσ και 
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τότε επζςτρεψε ςτθν αρχι τθσ ςειράσ και μζτρθςε από το μζςο): ενϊ 

προςεγγιςτικά 80% των «καλϊν απαντιςεων» ιταν ςωςτζσ, από τισ πρϊτεσ 

απαντιςεισ ςωςτζσ ιταν μόνο το 60% (Nunes & Bryant, 1996). 

Θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν «βζλτιςτθ» και τθν πρϊτθ απάντθςθ πρζπει να 

εξεταςτεί με προςοχι. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ υπάρχουν μόνο δφο δυνατζσ 

απαντιςεισ: ι ότι θ μαριονζτα είχε μετριςει ςωςτά ι ότι είχε μετριςει λάκοσ. 

Υπάρχουν ζρευνεσ που δείχνουν ότι αν θ ίδια ερϊτθςθ τεκεί δφο φορζσ για μια 

ςειρά, το παιδί τείνει να αλλάξει τθν απάντθςθ (Rose & Blank, 1974  Samuel & 

Bryant, 1984). Ζτςι θ βελτίωςθ ανάμεςα ςτθν πρϊτθ και τθ βζλτιςτθ απάντθςθ 

μπορεί να εξθγθκεί ωσ εξισ: τα παιδιά μπορεί να ερμινευςαν το γεγονόσ ότι θ 

ίδια ερϊτθςθ είχε τεκεί δφο φορζσ ωσ ζνδειξθ ότι ζπρεπε να αλλάξουν τθν 

απάντθςι τουσ. Κάνοντασ ζτςι κα άλλαηαν και τισ ςωςτζσ απαντιςεισ. Επειδι 

υπιρξαν διάφορεσ δοκιμαςίεσ ςτθ μελζτθ των Gelman και Meck, αυτόσ ο κίνδυνοσ 

μπορεί να είναι μικρότεροσ από άλλεσ όπου χρθςιμοποιικθκαν λίγεσ δοκιμαςίεσ 

και τα παιδιά μποροφςαν περιςςότερο άνετα να αναγνωρίςουν τθν επανάλθψθ. 

Κα πάρουμε εδϊ τθν προςζγγιςθ που δζχεται τα αποτελζςματα ωσ ενδείξεισ ότι 

υπάρχει ςυχνά μια διαφορά ανάμεςα ςτισ πρϊτεσ απαντιςεισ των παιδιϊν και 

ςτθν βζλτιςτθ απάντθςθ. 

Αυτι θ ςειρά μελετϊν βαςίςτθκε ςτθ μζκοδο των Gelman και Meck, όπου τα 

παιδιά εκτιμοφν τθν επίδοςθ μιασ μαριονζτασ ςτθν απαρίκμθςθ παρά 

απαρικμοφν τα ίδια και ζτςι βελτιϊνουν τθν επίδοςι τουσ. Ρρϊτα, οι μελζτεσ 

ςαφϊσ δείχνουν ότι θ επίδοςθ των παιδιϊν επθρεάηεται από τθν κατάςταςθ. Εάν 

ζνασ ενιλικοσ εμπλζκει τα παιδιά ςε μια ςυηιτθςθ ςχετικά με το ςωςτό και το 

λάκοσ ςτθν απαρίκμθςθ, το παιδί είναι περιςςότερο πικανό να ςκεφτεί τισ αρχζσ 

απαρίκμθςθσ και ζτςι να παρατθριςει τθ μαριονζτα περιςςότερο προςεκτικά 

όταν θ μαριονζτα κάνει τθν απαρίκμθςθ διαφορετικά. Τα παιδιά μποροφν να 

βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ τουσ με τθν υποςτιριξθ ενόσ ενθλίκου ακόμα κι αν ο 

ενιλικοσ δεν δϊςει περαιτζρω ενδείξεισ ςτθ λφςθ μιασ δοκιμαςίασ παρά 

κατευκφνοντασ τθν προςοχι του παιδιοφ ςε μια κατάλλθλθ ανάλυςθ τθσ 

κατάςταςθσ. Δεφτερον, οι πρϊτεσ απαντιςεισ των παιδιϊν ςτθν εκτίμθςθ των 

ζργων και θ ικανότθτα απαρίκμθςισ τουσ εμφανίηεται ςτο ίδιο επίπεδο τθσ χωρίσ 

βοικεια επίδοςθσ για κάκε επίπεδο θλικίασ: τα τετράχρονα παιδιά επιδεικνφουν 

μια επιςφαλι γνϊςθ των αρχϊν απαρίκμθςθσ και όταν απαρικμοφν ςειρζσ και 

όταν κρίνουν τθν επίδοςθ μιασ μαριονζτασ,  ενϊ τα πεντάχρονα με ςυνζπεια 

δείχνουν ζνα καλό επίπεδο ικανότθτασ αδιαφορϊντασ εάν απαρικμοφν 
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αντικείμενα ςε ςειρζσ, απλωμζνα γφρω από ζνα τραπζηι, ι εάν πρζπει να κάνουν 

εκτιμιςεισ για τθν απαρίκμθςθ άλλων ατόμων. Φαίνεται αςφαλζσ να 

ςυμπεράνουμε ότι τα τετράχρονα παιδιά μποροφν να απαρικμοφν ςχετικά καλά 

με βοικεια, αλλά θ απαρίκμθςι τουσ μπορεί ι δεν μπορεί να αποκαλυφκεί 

ςωςτι όταν τθν εκτελζςουν χωρίσ βοικεια. Σε αντίκεςθ, περιςςότερα πεντάχρονα 

παιδιά φαίνεται ότι κατζχουν τισ αρχζσ τθσ απαρίκμθςθσ και λογικά μποροφμε να 

προςδοκοφμε ότι κα μασ αναφζρουν τον ςωςτό αρικμό αντικειμζνων ςε ςειρζσ με 

20-40 αντικείμενα. Ζχουν αποκτιςει ζνα ιςχυρό πολιτιςτικό εργαλείο. Αλλά 

μποροφν να χρθςιμοποιοφν αυτό το εργαλείο και πότε; Κατά βάςθ αυτόσ κα είναι 

ο πυρινασ τθσ ςυηιτθςισ μασ ςτο επόμενο κεφάλαιο.  

Οι Gelman και Gallistel (1978) και οι Gelman και Meck (1983) υπογράμμιςαν 

ότι το παιδί μποροφςε να ζχει μια υπονοοφμενθ γνϊςθ των αρχϊν απαρίκμθςθσ. 

Επίςθσ θ Gelman (1982), αναφερόμενθ ςτον Rozin (1976), ζδειξε ότι το παιδί 

μπορεί να αποτυγχάνει ςτθν εφαρμογι αυτϊν των αρχϊν χωρίσ να ζχει ςυνειδθτι 

πρόςβαςθ ςε αυτζσ. Σφμφωνα με τον Rozin το παιδί είχε μζςα ςτο κεφάλι του 

οριςμζνεσ ειδικζσ γνϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν είχε μια ςυνειδθτι πρόςβαςθ ο ζνασ 

από τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ απορρζει τότε από τθν εφαρμογι αυτισ τθσ 

πρόςβαςθσ. Αυτι θ κεωρία και θ εφαρμογι τθσ από τθν Gelman ςτισ αρχζσ τθσ 

απαρίκμθςθσ ταιριάηουν με τθ διαδικαςτικι φφςθ τθσ απαρίκμθςθσ, εφόςον θ 

τελευταία βαςίηεται πάνω ςε υπονοοφμενεσ γνϊςεισ χωρίσ ςυνειδθτι πρόςβαςθ. 

Πμωσ ςκεφτόμαςτε ότι ςτον άνκρωπο  αντίκετα με αυτό που ςυμβαίνει ςτα ηϊα, 

ςτα οποία ο Rozin είναι ειδικόσ  θ πλειονότθτα των εντελϊσ ειδικευμζνων 

γνϊςεων μεταβιβάηονται ι καταςκευάηονται με τθ βοικεια τθσ γλϊςςασ. 

Επομζνωσ δφςκολα μποροφν να βρίςκονται αρχικά μζςα ςτο κεφάλι του παιδιοφ. 

Εκτόσ από τισ ερμθνείεσ τθσ Gelman μια παρατιρθςθ τθσ Fuson πάνω ςτθν 

απαρίκμθςθ αντικειμζνων διευκετθμζνων ςε κφκλο κακιςτά φανερζσ οριςμζνεσ 

υπονοοφμενεσ όψεισ τθσ απαρίκμθςθσ. Σε μια τζτοια διευκζτθςθ τα παιδιά πρζπει 

να εφαρμόςουν ζναν κανόνα ςτάςθσ. Πλα τα παιδιά που ρωτικθκαν ζδειχναν να 

τον γνωρίηουν, ακόμα κι αν οριςμζνα δεν επιτφγχαναν πάντοτε να τον 

εφαρμόςουν. Αλλά όταν αυτά τα παιδιά ζπρεπε να κρίνουν παραβιάςεισ εκ 

μζρουσ τρίτων του κανόνα ςτάςθσ, απζτυχαν ςχεδόν πλιρωσ. Αυτό το αποτζλεςμα 

είναι περιςςότερο εκπλθκτικό από τθν Gelman  ωσ προσ τθν παράλειψθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ πλθκικότθτασ  ότι τα νεαρά παιδιά είναι 

επιφορτιςμζνα με τισ απαιτιςεισ εκτζλεςθσ του ζργου, και ότι πετυχαίνουν 

καλφτερεσ επιδόςεισ όταν ο ερευνθτισ αναλαμβάνει τθν απαρίκμθςθ. 
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Για να εξθγιςει τθν αποτυχία των μακθτϊν ςτθν κρίςθ του κανόνα, θ Gelman 

επικαλείται μεταξφ άλλων ακριβϊσ τθν μθ πρόςβαςθ ςτον κανόνα τθσ. Αυτι θ 

παρατιρθςθ ςκιαγραφεί τθ μθ ςυνειδθτι πρόςβαςθ ςτθ μνιμθ των κανόνων ι 

ςτθ διαδικαςτικι μνιμθ γενικότερα. 

Αυτό εξθγεί καλά τθν περίεργθ παρατιρθςθ τθσ Fuson ότι μακθτζσ οι οποίοι 

ζδειξαν ςτθ δοκιμαςία ότι γνϊριηαν τον κανόνα αποτυγχάνουν ςχεδόν 

ολοκλθρωτικά όταν πρόκειται να κρίνουν τθν παραβίαςι του από κάποιον άλλον ι 

το επίςθσ παράξενο γεγονόσ, ότι οριςμζνοι μακθτζσ επιτυγχάνουν αυκόρμθτα, 

αλλά αποτυγχάνουν όταν δοκιμάηουμε να τοφσ κάνουμε να ςυνειδθτοποιιςουν 

τον κανόνα που εφαρμόηουν.   

Κα κλείςουμε τθν επιςκόπθςθ ερευνϊν για τθν απαρίκμθςθ ςυμπλθρϊνοντασ 

όςα ζχουν προθγθκεί με περαιτζρω κεωρθτικζσ επεξεργαςίεσ τθσ ομάδασ των 

Steffe, von Glasersfeld, Richards και Cobb. Οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ τθσ εν λόγω 

ομάδασ κεμελιϊνονται ςτον κονςτρουκτιβιςμό16 (Μποφφθ, 1995β  Κολζηα, 

2000). Στο δεφτερο κεφάλαιο του βιβλίου τουσ με τίτλο «Σφποι απαρίκμθςθσ των 

παιδιϊν, φιλοςοφία, κεωρία και εφαρμογι» εκτίκεται το ακόλουκο απόςπαςμα: 

«...Σο πράγμα που μετριςαμε δεν υπιρχε πριν το απαρικμιςουμε, αλλά το δθμιουργοφμε 

κακϊσ προχωροφμε. Αυτζσ είναι οι πράξεισ δθμιουργίασ τισ οποίεσ απαρικμοφμε» (Steffe et 

al., 1983, ς. 21). 

Αργότερα ςτο πζμπτο κεφάλαιο του προαναφερόμενου βιβλίου δίνεται ο 

ακόλουκοσ οριςμόσ για τθν απαρίκμθςθ: 

«Απαρίκμθςθ είναι θ παραγωγι τθσ προφορικισ αρικμοακολουκίασ, ϊςτε κάκε αρικμθτικό 

να ςυνοδεφεται με τθν παραγωγι ενόσ μοναδιαίου ςτοιχείου» (Steffe et al., 1983, ς. 116). 

Σφμφωνα με τον von Glasersfeld (1981) υπάρχει αρικμόσ όταν μια ςυλλογι 

λαμβάνεται κατά τρόπο ενοποιθμζνο ωσ άκροιςμα αρικμιςιμων μονάδων, «μια 

μονάδα μονάδων ι ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ». Σφμφωνα με τθν εν λόγω κεωρία 

εμφανίηονται δφο βαςικζσ «νοθτικζσ πράξεισ»: 

                                                           
16

 Ο κονςτρουκτιβιςμόσ είναι μια κεωρία καταςκευισ τθσ γνϊςθσ (μετακεωρία). Αποδίδει βαρφνουςα 
ςθμαςία ςτθν υποκειμενικι εμπειρία του γνωρίηοντοσ υποκειμζνου και τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ του. 
Βαςίςτθκε ςτον πραγματιςμό του Dewey και τθ κεωρία του Piaget. Ο κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ 
υπογράμμιςε τθ ςθμαςία τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ (Vygotsy). Ο ριηοςπαςτικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ 
(von Glasersfeld) ςυνάδει με τον ςχετικιςμό. Στθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν αμφιςβιτθςε τθ διδακτικι 
ςτρατθγικι τθσ αναμετάδοςθσ, επειδι ςτον πραγματικό κόςμο τα πάντα αρχίηουν με προβλθματικζσ 
καταςτάςεισ. Ο ςχθματιςμόσ των μακθματικϊν εννοιϊν επιτυγχάνεται μζςα από τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων και θ μάκθςθ ενεργοποιείται μζςω αυτϊν. Ραρά τισ υπερβολζσ του ριηοςπαςτικοφ 
κονςτρουκτιβιςμοφ κυρίωσ ςτθν αποδοχι κάκε υποκειμενικισ νοθτικισ καταςκευισ των παιδιϊν, χωρίσ 
αμφιβολία ζφερε επανάςταςθ ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν. 
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 Μια λειτουργικι πράξθ μοναδοποίθςθσ (unitizing), δθλαδι καταςκευισ τθσ 

ζννοιασ τθσ μονάδασ: τα παιδιά ξζρουν πρϊτα να απαρικμοφν μόνο 

αντιλθπτικζσ μονάδεσ (ςυλλογζσ αντικειμζνων, ιχουσ που ακοφν διαδοχικά) 

ι να κάνουν ςυναπαρίκμθςθ17 και παραςτατικζσ μονάδεσ, φςτερα 

απαρικμοφν κινθτικζσ μονάδεσ (για παράδειγμα απαρικμοφν δάκτυλα, τα 

οποία απλϊνουν διαδοχικά) και αργότερα λεκτικζσ ι αφθρθμζνεσ 

αρικμιςιμεσ μονάδεσ, όπωσ για παράδειγμα ςυμβαίνει ςτθν 

προςαρίκμθςθ18 ι ςτθν κακοδικι αρίκμθςθ19. 

 Μια λειτουργικι πράξθ ολοποίθςθσ ι ενοποίθςθσ (uniting), δθλαδι 

δθμιουργίασ ςχθματιςμϊν ςυνόλου: τα παιδιά παράγουν ςφνκετεσ 

μονάδεσ, εάν οι μονάδεσ που απαρικμικθκαν είναι για παράδειγμα 

«ηευγάρια» ι «δωδεκάδεσ». Τότε ςτθν παραγωγι των μονάδων λαμβάνει 

χϊρα κάποιο είδοσ «ςυλλογικισ κεϊρθςθσ». Για να βοθκιςουν ςε αυτι τθν 

πράξθ οι Steffe και von Glasersfeld (1985) προτείνουν τθ χριςθ αςτεριςμϊν 

και ενόσ χριςιμου γιαπωνζηικου υλικοφ το οποίο δίνει ζμφαςθ ςτο 

ςχθματιςμό ολοτιτων.  

Οι εν λόγω ερευνθτζσ υπογράμμιςαν ότι ζνα παιδί είναι ικανό να καταςκευάηει τα 

μεμονωμζνα μοναδιαία ςτοιχεία που απαρικμεί κακϊσ και ςφνκετεσ μοναδιαίεσ 

οντότθτεσ.  

Σφμφωνα με αυτοφσ θ «ςυλλογικι κεϊρθςθ» λαμβάνει χϊραν εάν το 

αγγιηόμενο αντικείμενο είναι μια απλι οντότθτα. Θ «ςυλλογικι κεϊρθςθ» είναι:  

«Μια πλθκικότθτα αιςκθτϊν ςθμάτων (οπτικϊν, απτικϊν, ακουςτικϊν, κινθτικϊν, ι 

εςωτερικϊν) και όχι μια πλθκικότθτα από ιδθ ςυςτακζντα διακριτά εμπειρικά ςτοιχεία, 

όπωσ οι χάντρεσ ι τα πιόνια» (Steffe et al., 1983, ς. 4). 

Αυτι θ υπόκεςθ είναι δφςκολο να κατανοθκεί χωρίσ γνϊςθ τθσ κεωρίασ που 

βρίςκεται πίςω από αυτό. Στο παράρτθμα του προαναφερόμενου βιβλίου (Steffe, 

von Glasersfeld et al., 1983) ο von Glasersfeld αναλφει το μοντζλο του, το οποίο 

                                                           
17

 υναπαρίκμθςθ ι ξαναμζτρθμα (counting-all, recomptage): όταν το παιδί κατά τθν πρόςκεςθ δφο 
ποςοτιτων αρικμεί από τθν αρχι (κεωρεί τισ δφο ςυλλογζσ ωσ μία).  
18

 Προςαρίκμθςθ ι ανοδικι αρίκμθςθ ι πανωμζτρθμα (counting-on, surcomptage): όταν το παιδί κατά τθν 
πρόςκεςθ δφο ποςοτιτων κεωρεί ότι θ πρϊτθ ςυλλογι είναι ιδθ αρικμθμζνθ και ςυνεχίηει τθν εκφϊνθςθ 
τθσ αρικμοακολουκίασ αγγίηοντασ μόνο τα αντικείμενα τθσ δεφτερθσ ςυλλογισ (με το δάκτυλο ι νοερά).   
19

 Κακοδικι αρίκμθςθ ι κατωμζτρθμα (counting-down, décomptage): όταν το παιδί χρθςιμοποιεί τθν 
αρικμοακολουκία αντίςτροφα. Αυτό παρατθρείται κυρίωσ ςτθν αφαίρεςθ. Για να υπολογίςει τθ διαφορά 

83 εκφωνεί: «επτά, ζξι, πζντε». 
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βαςίηεται ςτουσ μθχανιςμοφσ τθσ προςοχισ (attentional mechanisms). Αναφζρεται 

ςτον Piaget, ο οποίοσ κεωρεί τουσ αρικμοφσ ωσ καταςκευζσ του ενεργθτικοφ 

μυαλοφ, και περιγράφει τθν ζννοια των αρικμιςιμων μονάδων. Αρχίηει τθν 

ανάλυςι του από τθ βακφτερθ διαδικαςία τθσ παιδικισ καταςκευισ των 

μοναδιαίων ςτοιχείων περιγράφοντασ τθ διαδικαςία ςτθν οποία ζνα αντικείμενο 

μπορεί να καταςκευαςτεί και να αναγνωριςτεί ςε αντιδιαςτολι προσ το φόντο 

(βάκοσ: background). Τα αντικείμενα καταςκευάηονται και μποροφν να 

διακρίνονται μεταξφ τουσ με τθ βοικεια μιασ αξιοπρόςεκτθσ διαδικαςίασ 

μοναδοποίθςθσ (unifying), θ οποία αποτελείται από εςτιαςμζνα και μθ 

εςτιαςμζνα αξιοπρόςεκτα χειριςτικά ερεκίςματα (attentional pulses operating) 

πάνω ςε αιςκθςιο-κινθτικά ςιματα. Ο von Glasersfeld βαςίηει το μοντζλο του 

πάνω ςτισ αναφορζσ πολλϊν ευρθμάτων. “Ρροςοχι” δεν ςθμαίνει μια κατάςταςθ 

που εκτείνεται ςτο χρόνο, αλλά μια κανονικι διαδοχι από μικρζσ ςτιγμζσ 

(τουλάχιςτον επτά ι οκτϊ το δευτερόλεπτο). Αιςκθςιο-κινθτικά ςιματα μποροφν 

ι δεν μποροφν να εγγράφονται το κακζνα ωσ μικρζσ ςτιγμζσ. Εάν ζνα ςιμα 

εγγράφεται, ονομάηεται «εςτιαςμζνο», εάν όχι, ονομάηεται «μθ εςτιαςμζνο». Τα 

εςτιαςμζνα και μθ εςτιαςμζνα αξιοπαρατιρθτα ερεκίςματα (pulses) ςυνιςτοφν 

αντικείμενα τα οποία μποροφν να διακρίνονται από το φόντο. Θ ςφςταςθ ενόσ 

αντικειμζνου αρχίηει με μια εςτιαςμζνθ εγγραφι που ακολουκείται τουλάχιςτον 

από μια εςτιαςμζνθ εγγραφι και τερματίηεται με μια άλλθ μθ εςτιαςμζνθ.  

Ο von Glasersfeld αναφζρει τον Piaget, ο οποίοσ ιςχυρίηεται ότι τα αιςκθςιο-

κινθτικά ςτοιχεία από περιςςότερεσ παρά από μια πθγζσ ςυντίκενται όταν το 

παιδί καταςκευάηει μια ζννοια του αντικειμζνου. Κάκε ςτιγμι που εμπειρϊμεκα, 

για παράδειγμα, ζνα μιλο, αυτι θ εμπειρία άρχιςε με μια μθ εςτιαςμζνθ 

εγγραφι, θ οποία ακολουκικθκε από εςτιαςμζνεσ εγγραφζσ πάνω ςε 

διαφορετικά οπτικά, απτικά κ.λπ. ςιματα. Θ εμπειρία τερματίηεται με ζνα 

τουλάχιςτο μθ εςτιαςμζνο ςιμα, πριν ακολουκιςει ο,τιδιποτε άλλο ςτθ ροι των 

εμπειριϊν. Ζτςι αυτό που εμπειρϊμεκα ωσ ζνα μιλο, ςφμφωνα με τισ κεωρίεσ του 

von Glasersfeld είναι μια μονάδα καταςκευαςμζνθ μζςω «ςυλλογικισ κεϊρθςθσ» 

πολλϊν εςτιαςμζνων ςθμάτων που καταςκευάηουν ζνα όλον (πράγμα), ςτθν εν 

λόγω περίπτωςθ ζνα μιλο. 

Ζνα νζο νοθτικό ςτάδιο κεωρείται, λζει ο von Glasersfeld, όταν το παιδί δεν 

είναι μόνο ικανό να εμπειράται ζνα μιλο αλλά μιλα. Εάν τα παιδιά κατανοοφν τθν 

πλθκικότθτα, πρζπει να είναι ικανά να παρακολουκοφν τα ίχνθ ενόσ οριςμζνου 

ςυνδυαςμοφ ειδικϊν ςθμάτων, τα οποία φαίνονται ωσ ζνα όλον, το οποίο 
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επιςτρζφει ςτισ επαναλαμβανόμενεσ εμπειρίεσ. Καταςκευάηουν τότε μια 

«πολλότθτα» (αντίλθψθ των πολλϊν: manyness) από ίδια πράγματα. Αυτι θ 

πολλότθτα όμωσ δεν είναι περιοριςμζνθ. Θ πλθκικότθτα ςε αυτό το επίπεδο δεν 

είναι ακόμα ζνα ςφνολο. Ο von Glasersfeld το αποκαλεί «πλικοσ» (lot). 

Στο επόμενο επίπεδο, με άλλα λόγια, θ μθ περιοριςμζνθ πλθκικότθτα γίνεται 

ςφνολο. Αυτό ςυμβαίνει για παράδειγμα εάν τα παιδιά προςζξουν το τραπζηι 

πάνω ςτο οποίο είναι τοποκετθμζνα μιλα. Αυτό το τραπζηι τότε αποτελεί ζνα 

μοναδιαίο (uniting) φόντο για αυτά, και θ πλθκικότθτα,  «το πλικοσ»  γίνεται 

ζνα περιοριςμζνο ςφνολο. Αυτό το ςφνολο όμωσ δεν είναι ακόμα κακόλου 

αρικμόσ, αφοφ δεν ζχει απαρικμθκεί. 

Αυτό το τελευταίο βιμα ςτθν καταςκευι τθσ ζννοιασ του αρικμοφ, κεωρείται 

ο αξιοπρόςεκτοσ ςχθματιςμόσ που αποκαλείται «πλικοσ» και επιβάλλεται ο 

αξιοπρόςεκτοσ ςχθματιςμόσ (pattern) ο οποίοσ ςυγκροτείται από μοναδιαία 

ςτοιχεία. Θ εμπειρία «των μιλων πάνω ςτο τραπζηι» άρχιςε και τελείωςε με μθ 

εςτιαςμζνα ςιματα, και παριγαγε ζτςι ζνα μοναδιαίο ςτοιχείο, ζνα αντικείμενο. 

Εντόσ αυτοφ του μοναδιαίου ςτοιχείου, όμωσ, ζνα περιοριςμζνο ποςό από άλλα 

μοναδιαία ςτοιχεία μπορεί να αναγνωρίηεται. 

Θ νοθτικι δομι «μια μονάδα από μονάδεσ», κα ζπρεπε να ικανοποιεί όλουσ 

τουσ όρουσ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ, κάτι που ιδθ είχε τονιςτεί από τον Ευκλείδθ. 

Αυτι θ «ζννοια του αρικμοφ» πρζπει να διακρίνεται από τθν «ζννοια του 

αρικμοφ» ςτο κανονικό νόθμα που τθσ αποδίδουμε: θ δικι μασ ζννοια του 

αρικμοφ εμπεριζχει τισ ποςοτικζσ όψεισ των ςυνακροίςεων. Αυτι θ ποςοτικι όψθ, 

ςφμφωνα με τον von Glasersfeld, είναι πάνω απ’ όλα ζνα αποτζλεςμα τθσ 

βακμιαίασ διαδικαςίασ των δραςτθριοτιτων απαρίκμθςθσ των παιδιϊν. 

Ζτςι οι κεωρίεσ του von Glasersfeld υποκζτουν ότι υπάρχουν πολφ πρϊιμεσ 

εμπειρίεσ, οι οποίεσ αποτελοφν πθγι τθσ ζννοιασ τθσ ποςότθτασ. Τισ ονομάηει 

«βαςικι εμπειρία αρικμθτικότθτασ». Αυτζσ οι εμπειρίεσ προθγοφνται από τθ 

χριςθ των αρικμθτικϊν ψθφίων. Άλλθ πθγι τθσ ζννοιασ τθσ ποςότθτασ, θ οποία 

προθγείται από τθ χριςθ των ψθφίων, είναι θ πρϊιμθ ανεπτυγμζνθ ικανότθτα, να 

διακρίνουν ανάμεςα ςε ομάδεσ που περιζχουν δφο ι τρία πράγματα και 

αποκαλοφνται «ςχθματιςμοί άμεςθσ εκτίμθςθσ» (subitizing patterns) (von 

Glasersfeld, 1982, Steffe et al., 1983).  

ΟΛι Steffe, von Glasersfeld, Richards και Cobb (1983), ορίηουν τθν απαρίκμθςθ 

ωσ τθν παραγωγι τθσ αρικμοακολουκίασ, ςτθν οποία κάκε αρικμθτικό 
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ακολουκείται από τθν παραγωγι ενόσ μοναδιαίου ςτοιχείου. Οι αρικμιςιμεσ 

μονάδεσ (unit items), ςφμφωνα με τον von Glasersfeld, είναι αξιοπρόςεκτοι 

ςχθματιςμοί μθ εςτιαςμζνων εγγραφϊν λειτουργικϊν ερεκιςμάτων (pulse-like 

function). Τα παιδιά είναι ενιμερα για τισ αρικμιςιμεσ μονάδεσ, για παράδειγμα 

«τα απαρικμθκζντα αντικείμενα», ανάλογα με τθν πρόοδό τουσ ςτο αντίςτοιχο 

επίπεδο αφαίρεςθσ. Αναγνωρίηονται 5 είδθ αρικμιςιμων μονάδων: αντιλθπτικζσ, 

παραςτατικζσ, κινθτικζσ, λεκτικζσ και αφθρθμζνεσ (Steffe et al., 1982). 

 Οι αντιλθπτικζσ αρικμιςιμεσ μονάδεσ (perceptual unit items), οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςυνδζονται με αντικείμενα του πραγματικοφ κόςμου τα οποία 

αντιλαμβάνεται το παιδί (τα βλζπει, τα ακοφει, τα αγγίηει, κ.λπ.), (βλ. Steffe et al., 

1983, ςς. 22-23).  

 Οι παραςτατικζσ αρικμιςιμεσ μονάδεσ (figural unit items) παράγονται όταν 

μερικά ι όλα τα ςτοιχεία που πρζπει να απαρικμθκοφν είναι κρυμμζνα και το 

παιδί προςπακεί να τα οπτικοποιιςει παράγοντασ με τθ φανταςία του δικζσ του 

ςυλλογζσ αιςκθτθριακϊν αντικειμζνων, οι οποίεσ δεν είναι διακζςιμεσ ςτο 

αντιλθπτικό τουσ πεδίο (βλ. Steffe et al., 1983, ςς. 50-54).  

 Οι κινθτικζσ αρικμιςιμεσ μονάδεσ (motor unit items) παράγονται όταν το παιδί 

δείχνει πάνω ςε μια κρυμμζνθ ςυλλογι από ςτοιχεία. Φυςικζσ κινιςεισ, όπωσ για 

παράδειγμα το ςικωμα δακτυλικϊν ςχθματιςμϊν, αποτελοφν αρικμιςιμεσ 

κινθτικζσ μονάδεσ (βλ. Steffe et al., 1983, ςς. 55-60).  

 Οι λεκτικζσ αρικμιςιμεσ μονάδεσ (verbal unit items) υποδθλϊνουν μια 

υποκατάςταςθ από τα αντιλθπτικά μοναδιαία ςτοιχεία, αλλά ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ δεν εμπλζκεται το άγγιγμα. Οι αρικμοί αντιπροςωπεφουν αρικμιςιμα 

ςτοιχεία ςτον πραγματικό κόςμο. Κάκε αρικμόσ είναι ζνδειξθ για ζνα πραγματικό 

αντικείμενο. Θ ζνδειξθ «πζντε» ι «ο πζμπτοσ» πρζπει ζτςι να είναι θ ανα-

παράςταςθ20 για ζνα  πράγμα που τοποκετείται μετά από τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

ζνδειξθσ «τζςςερα» (βλ. Steffe et al., 1983, ςς. 60-66).  

 Οι αφθρθμζνεσ αρικμιςιμεσ μονάδεσ (abstract unit items) χρθςιμοποιοφνται όταν 

το παιδί δεν χρθςιμοποιεί πλζον τθν αρικμοακολουκία, για παράδειγμα τισ 

ενδείξεισ για τα πραγματικά αντικείμενα21. Ζνα αρικμθτικό εςωκλείει όλα τα 

ςτοιχεία τθσ ςυλλογισ.  

                                                           
20

 Οι εκπρόςωποι τθσ κοςντρουκτιβιςτικισ ομάδασ των ερευνθτϊν (Steffe, von Glasersfeld, Richards, Cobb) 
ςε μεταγενζςτερεσ αναφορζσ χρθςιμοποιοφν τθ λζξθ «ανα-παράςταςθ» με μια ενωτικι παφλα για να τθν 
διακρίνουν από τθν ζκφραςθ «νοθτικι αναπαράςταςθ», όπωσ χρθςιμοποιείται ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία. 
21

 Εάν τίκεται ζνα πρόβλθμα όπωσ το ακόλουκο: «ζχεισ επτά μπίλιεσ (κροταλίηουν οι μπίλιεσ ςε ζνα 
μεταλλικό δοχείο) και δίνονται ακόμα τζςςερισ. Ρόςεσ μπίλιεσ κα ζχεισ όλεσ μαηί;» και το παιδί απαντά: 
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Ο όροσ εςϊκλειςθ (integration) που χρθςιμοποιικθκε από τθν Fuson, 

προςαρμόςτθκε ςτθ κεωρία των  Steffe et al. (1983), οι οποίοι εξιγθςαν τθν 

εςϊκλειςθ ωσ 

 «τθν εφαρμογι του μοτίβου τθσ αντιλθπτικισ μονάδασ (the attentional unit pattern) ςε 

οποιαδιποτε πλθκικότθτα ςτοιχείων. Είναι θ πράξθ τθσ ςυνζνωςθσ (act of uniting) 

ςφμφωνα με τθν οποία μπορεί κανείσ επίςθσ να κεωρεί διακριτά μοναδιαία αντικείμενα 

(distinct unitary items)» (ςελ. 67).  

Θ λειτουργικι πράξθ τθσ εςϊκλειςθσ (operation of integration) είναι ζνα 

ςυςτατικό ενόσ πιο ιςχυροφ γνωςτικοφ ςχιματοσ που ονομάηεται διεργαςία 

προοδευτικισ εςϊκλειςθσ (progressive integration operation). Μια διεργαςία 

προοδευτικισ εςϊκλειςθσ είναι μια λειτουργία ολοκλιρωςθσ που εφαρμόηεται ςε 

υλικό που περιλαμβάνει τα αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ εφαρμογισ τθσ 

διεργαςίασ εςϊκλειςθσ. Θ ζννοια τθσ διεργαςίασ προοδευτικισ εςϊκλειςθσ είναι 

μια ςθμαντικι κεωρθτικι καταςκευι ςτθν εργαςία τουσ, γιατί οριοκετεί τθν 

ικανότθτα των παιδιϊν να επιτυγχάνουν ςε οριςμζνεσ προβλθματικζσ καταςτάςεισ 

που ζχουν μια δομι μζρουσ-όλου. Για τουσ Steffe και Cobb (1988), θ επίτευξθ των 

διεργαςιϊν προοδευτικισ εςϊκλειςθσ ιταν αναγκαία για τθν επίτευξθ των 

αντιςτρζψιμων διεργαςιϊν μζρουσ-όλου ςτισ πρϊτεσ βακμίδεσ. Στο ςχιμα μζρουσ 

όλου κα αναφερκοφμε ςτο κεφάλαιο 4. Σε ςχζςθ με τθν «καταμζτρθςθ για 

μετάβαςθ ςτον απόλυτο» τθσ Fuson (1988), εάν θ τελευταία λζξθ που 

εκφωνικθκε ζχει ζννοια απόλυτου αρικμοφ, που κατζςτθ δυνατι με τθν 

εφαρμογι μιασ διεργαςίασ εςϊκλειςθσ, το επόμενο αρικμθτικό που εκφωνείται 

μετά τθν τελευταία λζξθ μπορεί να ζχει απόλυτθ ζννοια, κ.λπ. Δθλαδι, τα 

αρικμθτικά (αρικμολζξεισ) που χρθςιμοποιοφνται ςτθν απαρίκμθςθ ζρχονται να 

παραςτιςουν διακριτζσ πλθκικότθτεσ τισ οποίεσ οι Steffe και Cobb (1988) 

ονόμαςαν αφθρθμζνεσ ςφνκετεσ μονάδεσ (abstract composite units) . 

Σε άλλθ μελζτθ τουσ οι Steffe και Cobb (1988) προςδιόριςαν 5 διαδοχικά ςτάδια 

αρικμθτικισ ςκζψθσ των παιδιϊν.  

 

 

                                                                                                                                                                                 

«Τπάρχουν επτά αρχικά ... οκτϊ, εννιά, δζκα ζντεκα... ζντεκα!», αναγνωρίηεται ωσ «αφθρθμζνθ 
απαρίκμθςθ». Για να είναι το παιδί ικανό να κάνει προςαρίκμθςθ, πρζπει να γνωρίηει ότι θ λζξθ «επτά» 
παριςτάνει μια ςυλλογι μοναδιαίων ςτοιχείων. Κα πρζπει να γνωρίηει ότι εάν οι μπίλιεσ είχαν 
απαρικμθκεί, θ κακεμιά από αυτζσ κα ςυνδεόταν με ζναν ειδικό αρικμό ςφμφωνα με τθν ομάδα των 
ερευνθτϊν. 
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Ριο ςυγκεκριμζνα, το παιδί του ςταδίου 3 απαρικμεί αφθρθμζνεσ αρικμιςιμεσ 

μονάδεσ (Steffe et al., 1983, ςς. 66-72), ενϊ το παιδί των ςταδίων 1 και 2 ζχουν 

καταςκευάςει μόνο προαρικμθτικζσ ζννοεισ (Steffe et al., 1983, ςελ. 73). Είναι ςε 

κζςθ να κάνει προςαρίκμθςθ ςε προβλιματα πρόςκεςθσ και ελλείποντοσ 

προςκετζου ι κακοδικι αρίκμθςθ για να βρεί διαφορζσ (π.χ. ςτθν αφαίρεςθ 8-2 

μετρά αντίςτροφα δφο μονάδεσ ξεκινϊντασ από το 8). Το παιδί του  ςταδίου 4 

μπορεί να υπολογίηει με κακοδικι αρίκμθςθ (π.χ. ςτθν αφαίρεςθ 8-6 κάνει 

αντίςτροφθ αρίκμθςθ μζχρι το 6 ξεκινϊντασ από το 8 και απαρικμϊντασ 2 

βιματα) και ςε καταςτάςεισ αφαίρεςθσ είναι ςε κζςθ επιλζγει τθν πιο κατάλλθλθ 

ςτρατθγικι (κακοδικι αρίκμθςθ μζχρι, κακοδικι αρίκμθςθ από). Στθ διαφορά 19-

11, το παιδί του 4ου ςταδίου είναι ςε κζςθ να μετριςει από 19 μζχρι 11 και να 

απαρικμεί τα βιματα. Ζχει επίγνωςθ ότι θ αρικμοακολουκία από το 1 μζχρι το 11 

ζνα μζροσ τθσ  αρικμοακολουκίασ από το 1 ζωσ 19, ζτςι εςωκλείει το 11 ςτο 19 και 

ωσ εκ τοφτου είναι ςε κζςθ να προβλζψει το αποτζλεςμα τθσ κακοδικισ 

αρίκμθςθσ μζχρι το 11. Το παιδί του ςταδίου 5 ζχει κατακτιςει τθ ςχζςθ μζρουσ-

όλου. Ζτςι ςε καταςτάςεισ πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ μπορεί να χρθςιμοποιεί 

τάδιο 1 (αντιλθπτικι απαρίκμθςθ): Το παιδί του ςταδίου 1 χαρακτθρίηεται ωσ 

απαρικμθτισ αντιλθπτικϊν αρικμιςιμων μονάδων και περιορίηει τισ 

απαρικμιςεισ του ςτα ανικείμενα που μπορτεί να αντιλθφκεί (π.χ. όςα βλζπει, 

ακοφει, κ.λπ.).  

τάδιο 2 (παραςτατικι απαρίκμθςθ): Το παιδί του ςταδίου 2 απαρικμεί 

παραςτατικζσ, κινθτικζσ και λεκτικζσ  αρικμιςιμεσ μονάδεσ. Θ πρόοδοσ από τισ 

αντιλθπτικζσ, ςτισ παραςτατικζσ, τισ κινθτικζσ και τισ λεκτικζσ μονάδεσ 

αντιπροςωπεφουν ςταδιακι απεξάρτθςθ από αιςκθτθριακι εμπειρία.  

τάδιο 3 (αρχικι αρικμοακολουκία): Στο ςτάδιο 3 το παιδί χειρίηεται με επιτυχία 

τθ ςειρά των αρχικϊν αρικμϊν όταν ςε προβλιματα πρόςκεςθσ με κρυμζνθ τθν 

πρϊτθ ςυλλογι προβαίνει ςε προςαρίκμθςθ.  

τάδιο 4 (ιωπθρά εςωκλειςμζνθ αρικμοακολουκία): Το παιδί του  ςταδίου 4 

πρεβαίνει ςε επιτυχι χριςθ τθσ διπλισ αρίκμθςθσ (ανοδικισ και κακοδικισ).  

τάδιο 5 (Ρθτά εςωκλειςμζνθ αρικμοακολουκία): Το παιδί του ςταδίου 5 ζχει 

καταςκευάςει τθ λειτουργικι πράξθ μζρουσ-όλου, θ οποία αποτελεί ορόςθμο για 

τθν αρικμθτικι του ανάπτυξθ. Τα παιδιά του ςταδίου 5 ζχουν επίγνωςθ ότι θ 

πρόςκεςθ και θ αφαίρεςθ είναι αντίςτροφεσ πράξεισ.  
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ςτρατθγικζσ αντιςτάκμιςθσ, κατζχει τθν ζννοια τθσ δεκάδασ και τθν 

αντιμετακετικι ιδιότθτα τθσ πρόςκεςθσ (π. χ. Steffe, et al., 1988, ςελ. 150-151). 

Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ για το προαναφερόμενο κεωρθτικό μοντζλο και 

αντίςτοιχεσ ελλθνικζσ ζρευνεσ, ο αναγνϊςτθσ κα βρει ςτα: Καφοφςθ & 

Σκουμπουρδι (2008) και Μποφφθ (1995α, 1995γ, 1995δ). 

Τα παιδιά που απαρικμοφν αφθρθμζνεσ μονάδεσ ζχουν ανεξαρτθτοποιθκεί 

από τα υποκατάςτατα των πραγματικϊν αντικειμζνων (π.χ. δάκτυλα). Διενεργοφν 

ςτοχαςτικι αφαίρεςθ από τα μοναδιαία ςτοιχεία, τα οποία εκάςτοτε παράγουν. Θ 

απαρίκμθςι τουσ ιταν λειτουργικι παρά αντιλθπτικι ι παραςτατικι. 

«Λειτουργικι» ςκζψθ ςτθ κεωρία του Piaget είναι ό,τι χαρακτθρίηει το 

ςυγκεκριμζνο λειτουργικό επίπεδο, ενϊ θ «παραςτατικι» ςκζψθ αντιπροςωπεφει 

το προλειτουργικό ςφμφωνα με τουσ Steffe, von Glasersfeld κ. ά.  

Ζχουμε τθ γνϊμθ ότι οι εν λόγω ερευνθτζσ, παρότι θ εργαςία τουσ είναι 

διειςδυτικι, δεν καταφζρνουν να δείξουν με ποιο τρόπο ςυντονίηονται οι νοθτικζσ 

πράξεισ τθσ μοναδοποίθςθσ και ολοποίθςθσ. Κατά βάςθ αςχολοφνται με τθν 

πρϊτθ πράξθ, δθλαδι με τθν πράξθ ςχθματιςμοφ αρικμιςιμων μονάδων και 

προβαίνουν ςε μια ιεραρχικι ταξινόμθςθ των παιδιϊν: υπάρχουν παιδιά που 

απαρικμοφν αντιλθπτικζσ μονάδεσ, παιδιά που απαρικμοφν παραςτατικζσ 

μονάδεσ, παιδιά που απαρικμοφν κινθτικζσ ι λεκτικζσ ι αφθρθμζνεσ μονάδεσ 

(Steffe et al., 1983). 

Σε ό,τι αφορά τθ δεφτερθ νοθτικι πράξθ (ολοποίθςθ) οι εν λόγω ςυγγραφείσ 

διατείνονται ότι τα παιδιά τθν προςεγγίηουν μόνο ςτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ 

καταςκευισ τθσ νζασ μονάδασ. Στα πρϊτα τουσ γραπτά κεωροφςαν ότι μόνο τα 

παιδιά που απαρικμοφν αφθρθμζνεσ μονάδεσ είναι ικανά γι’ αυτιν τθν πράξθ. 

Στθν πρϊτθ αυτι ζκδοςθ τθσ κεωρίασ τουσ τα παιδιά ζχουν πρόςβαςθ ςτον 

αρικμό μόνο τθ ςτιγμι που αντιςτοιχεί ςτο ςτάδιο του προχωρθμζνου 

υπολογιςμοφ (Steffe et al., 1983). Πμωσ ςε μεταγενζςτερα γραπτά δζχονται ότι θ 

πράξθ τθσ ολοποίθςθσ είναι δυνατι και νωρίτερα, προτοφ το παιδί γνωρίηει να 

αρικμεί αφθρθμζνεσ μονάδεσ (Steffe & von Glasersfeld, 1985). Σφμφωνα με τουσ 

ςυγγραφείσ το κριτιριο για τθν «τελικι πραγματοποίθςθ» είναι ότι το παιδί 

πρζπει αυκόρμθτα να χρθςιμοποιεί τθν προςαρίκμθςθ και μερικά είδθ διπλισ 

αρίκμθςθσ. Ζτςι τονίηουν τον ςχθματιςμό τθσ αφθρθμζνθσ ζννοιασ του αρικμοφ 

ςτο παιδί.  
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Πμωσ υπάρχουν ελλιπείσ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτο υψθλότερο επίπεδο 

απαρίκμθςθσ που περιγράφθκε από το κονςτρουκτιβιςτικό μοντζλο και ςτισ 

χαμθλότερεσ υποϊκανότθτεσ, όπωσ είναι θ ςφνδεςθ με τθ «διπλι αρίκμθςθ» και 

τα «γνωςτά αρικμθτικά αποτελζςματα» Θ διπλι αρίκμθςθ22 δεν κα οδθγιςει ςτθν 

ικανότθτα άμεςων απαντιςεων ςτουσ αρικμοφσ 1-10 και 1-20. O Cobb αναφζρει: 

Θ πιο ςθμαντικι παιδαγωγικι επίπτωςθ είναι ότι τα παιδιά που δεν απαρικμοφν ςτο 

αφθρθμζνο επίπεδο δεν κα ζπρεπε να αςκθκοφν ςτθν εκμάκθςθ των βαςικϊν 

αποτελεςμάτων, ακόμα και αν αυτό αποτελεί άμεςθ προτεραιότθτα. Παρότι θ διδαςκαλία 

μπορεί να είναι επιτυχισ, για μερικά παιδιά που απαρικμοφν αφθρθμζνεσ μονάδεσ κα ιταν 

καλφτερο να ενκαρρφνουμε τθν επινόθςθ ςτρατθγικϊν ςκζψθσ. Και αυτζσ οι ςτρατθγικζσ 

ζχουν ωσ προαπαιτοφμενο τθν επίτευξθ του αφθρθμζνου ςταδίου απαρίκμθςθσ. (Cobb, 

1986, ςς. 146-147) 

Οι επινοθμζνεσ καταςκευζσ ςκζψθσ τονίηουν τον καταςκευαςτικό χαρακτιρα τθσ 

μάκθςθσ, όμωσ απαιτοφν υψθλι ευλυγιςία (γνϊςθ τθσ λειτουργικισ ςχζςθσ 

μζρουσ-όλου) και δείχνουν τθν κατάκτθςθ τθσ αφθρθμζνθσ ζννοιασ του αρικμοφ.. 

Πμωσ ςε ςυνδυαςμό με τον ςκεπτικιςμό ςτθ χριςθ εποπτικϊν μζςων ελάχιςτα 

παιδιά τισ φανερϊνουν. Θ κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία καταςκευισ του αρικμοφ 

εμπεριζχει οριςμζνα αναπάντθτα ερωτιματα όπωσ είναι τα ακόλουκα: 

 Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να ενκαρρφνουμε τα παιδιά να εφευρίςκουν 

ι να ανακαλφπτουν ςτρατθγικζσ ςκζψθσ.  

                                                           
22

 Διπλι ανοδικι αρίκμθςθ (double comptage): ςτθν προςαρίκμθςθ αν θ δεφτερθ ςυλλογι δεν είναι άμεςα 
ορατι  (π. χ. είναι ςκεπαςμζνθ), το παιδί πρζπει να κινείται ταυτόχρονα ςε δφο αρικμοακολουκίεσ (αυτιν 
που επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ αρίκμθςθσ και αυτιν που ελζγχει τον πλικοσ των αντικειμζνων τθσ 
δεφτερθσ ςυλλογισ). Ραράδειγμα: «ε ζνα λεωφορείο είναι 4 παιδιά και ανζβθκαν μερικά ακόμα. Σϊρα  
υπάρχουν ςτο ςχολικό λεωφορείο 7 παιδιά. Πόςα παιδιά ανζβθκαν;» (4+x=7: πρόβλθμα ςυμπλθρϊματοσ ι 
ελλείποντοσ προςκετζου). 

5,  6,  7   προςαρίκμθςθ ι ανοδικι αρίκμθςθ 

1,  2,  3   ζλεγχοσ του πλικουσ τθσ ςυλλογισ   (“πζντε είναι 1,  ζξι είναι 2, επτά είναι 3”) 
Στθν ίδία ςτρατθγικι καταλιγει ακόλουκθ εντολι: «μζτρθςε 3 αρικμοφσ ξεκινϊντασ από το 5» (βλ. Steffe κ. 
α., 1983,ς. 43) 
 
Διπλι κακοδικι αρίκμθςθ (double comptage): ςε ζνα πρόβλθμα ελλείποντοσ αφαιρετζου, το παιδί πρζπει 
να κινείται ταυτόχρονα ςε δφο αρικμοακολουκίεσ (αυτιν που επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ κακοδικισ 
αρίκμθςθσ και αυτιν που ελζγχει τον πλικοσ των βθμάτων). Ραράδειγμα: «Ο Κωςτισ είχε 8 καραμζλεσ και 

ζφαγε μερικζσ και τϊρα ζχει 3 καραμζλεσ. Πόςεσ καραμζλεσ ζφαγε;» (8x=3). 
 

7,  6,  5    κακοδικι αρίκμθςθ 

1,  2,  3   ζλεγχοσ του πλικουσ των βθμάτων ςυλλογισ   (“επτά είναι 1,  ζξι είναι 2, πζντε είναι 3”) 
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 Και ειδικότερα: ποιεσ γνϊςεισ πρζπει να αποκτθκοφν από τα παιδιά των 

προνοερϊν επιπζδων για να μεταβάλουν προοδευτικά τισ ςτρατθγικζσ τουσ 

και να φτάςουν ςτο αφθρθμζνο ςτάδιο απαρίκμθςθσ και τθν επινόθςθ των 

ςτρατθγικϊν ςκζψθσ;  

 Ροιεσ δραςτθριότθτεσ με εποπτικά και εκφραςτικά μζςα κα μποροφςαν 

λειτουργιςουν ωσ «γνωςτικζσ γζφυρεσ» διευκολφνοντασ και 

προετοιμάηοντασ τισ εν λόγω καταςκευζσ; 

Μια απόπειρα απαντιςεων ςτισ προαναφερόμενεσ ερωτιςεισ επιχειρεί να δϊςει 

ςχετικι ερευνθτικι εργαςία μασ (Κόςυβασ, 2001).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

 

 

 

3.1. Ειςαγωγι ςτισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ του Piaget 

Ο Piaget ενδιαφζρκθκε για τθν διαδοχικι ανακαταςκευι τθσ γνϊςθσ. Θ κεωρία 

του για τθ γνωςτικι ανάπτυξθ κυοφορικθκε ςτο πεδίο τθσ γενετικισ 

επιςτθμολογίασ και προςπακεί να περιγράψει τθ διαδρομι από τθν οποία περνά 

το γνωρίηον υποκείμενο μζχρι να φκάςει ςτθν τυπικι υποκετικο-παραγωγικι 

ςκζψθ.  

Το κυριότερο γνϊριςμα τθσ κεωρίασ του Piaget είναι θ ζμφαςθ που δίνει ςτθν 

καταςκευι ι ςτθ γζνεςθ από το ίδιο το υποκείμενο των νοθτικϊν του δομϊν. Το 

υποκείμενο ςχθματίηει τισ γνϊςεισ του ςε αλλθλεπίδραςθ με το αντικείμενο. 

Κακϊσ δρα πάνω ςτο περιβάλλον του αναπτφςςεται γνωςτικά με τρόπο αργό και 

πολλζσ φορζσ δφςκολο και οικοδομεί βακμιαία τθ ςκζψθ του. Για τον Piaget θ 

απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ με τθν πλατειά ζννοια και θ εξζλιξθ τθσ νοθμοςφνθσ 

ςθμαίνουν ακριβϊσ το ίδιο πράγμα (Kamii & Devries, 1979). 

Βαςικόσ παράγοντασ τθσ νοθτικισ εξζλιξθσ είναι θ εξιςορρόπθςθ 

(équilibration) που προκφπτει από ανιςορροπίεσ (déséquilibres). Θ ανάπτυξθ του 

παιδιοφ ςτο γνωςτικό τομζα  δεν είναι μια γραμμικι ςυςςϊρευςθ γνϊςεων, αλλά 

Ιςοπλθκικότθτα και 
διατιρθςθ του αρικμοφ  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ  

3 

Στο κεφάλαιο εξετάηουμε κα ςθμαντικότερα ερευνθτικά ευριματα από 
τισ δθμοφιλείσ ζρευνεσ του Piaget για τθ γζνεςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ 
ςτο παιδί. Μεταξφ άλλων παρουςιάηονται ζρευνεσ για τθν 
ιςοπλθκικότθτα (τόςα-όςα) και τθ ςφγκριςθ ςυλλογϊν, τθ διατιρθςθ τθσ 
ποςότθτασ και τθ ςχζςθ μζρουσ-όλου. Επιπλζον αναπτφςςεται ο αρικμόσ 
ωσ λειτουργικι ςφνκεςθ διάταξθσ και εγκλειςμοφ. Τζλοσ, παρατίκενται 
νεότερα ερευνθτικά αποτελζςματα για τθ ςχζςθ τθσ απαρίκμθςθσ με τθ 
διατιρθςθ του αρικμοφ και γίνεται μια κριτικι αποτίμθςθ τθσ κεωρίασ 
του Piaget.  
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μια αλυςίδα προςωρινϊν ιςορροπιϊν που τισ ακολουκοφν ριξεισ. Πταν 

διαταράςςεται θ προθγοφμενθ γνωςτικι ιςορροπία (δθλαδι οι αρχικζσ 

καταφάςεισ και αρνιςεισ), τα παιδιά καταλιγουν ςε αντιφάςεισ και ςυγκροφςεισ 

ςτο γνωςτικό τομζα (Μαραγκουδάκθσ, 1981). Πταν απαλειφκοφν οι αντιφάςεισ 

και οι ςυγκροφςεισ, αποκακίςταται θ ιςορροπία, ζχουμε δθλαδι 

επανεξιςορρόπθςθ (réequilibration). Θ εξιςορρόπθςθ είναι μια διαδικαςία 

αντιςτάκμιςθσ ανάμεςα ςτισ εξωτερικζσ διαταράξεισ  και τισ δραςτθριότθτεσ του 

υποκειμζνου. Θ εξιςορρόπθςθ είναι θ προοδευτικι προςαρμογι του υποκειμζνου 

ανάμεςα ςε δφο βαςικοφσ πόλουσ δραςτθριότθτασ: τθν αφομοίωςθ και τθ 

ςυμμόρφωςθ. 

Με τθν αφομοίωςθ (assimilation) το υποκείμενο ενςωματϊνει τα εξωτερικά 

δεδομζνα (αντικείμενα, γεγονότα, φαινόμενα), τοποκετϊντασ τα ςε ςχιματα 

πράξθσ τα οποία του είναι γνωςτά. Με τθ ςυμμόρφωςθ (accomodation) το 

υποκείμενο τροποποιεί τα δικά του νοθτικά ςχιματα, για να τα προςαρμόςει ςτα 

εξωτερικά δεδομζνα. Θ δραςτθριότθτα του υποκειμζνου απζναντι ςτθν 

πραγματικότθτα είναι μια ςυνεχισ αναπροςαρμογι-εξιςορρόπθςθ ανάμεςα ςτθν 

αφομοίωςθ (με τθν ζννοια τθσ διατιρθςθσ και ςτακεροποίθςθσ των γνωςτϊν και 

ιδθ επεξεργαςμζνων ςχθμάτων) και ςτθ ςυμμόρφωςθ (με τθν ζννοια τθσ 

τροποποίθςθσ και ανάπτυξθσ νζων ςχθμάτων, πιο προςαρμοςμζνων) (Bang, 

1989). Θ εξιςορρόπθςθ είναι αποτζλεςμα μιασ αυτορρφκμιςθσ, θ οποία 

παραπζμπει ςτθ διατιρθςθ του παλιοφ και ςτθν καταςκευι του νζου και εξθγεί τθ 

μετάβαςθ από ζνα κατϊτερο επίπεδο ς’ ζνα άλλο ανϊτερο. Μ’ αυτό τον τρόπο 

λειτουργεί θ αυκόρμθτθ δραςτθριότθτα του υποκειμζνου. 

Τθ γζνεςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ μελζτθςε ο Piaget, και διαίρεςε τθ 

ςυνολικι διαδρομι εξζλιξθσ του αναπτυςςόμενου ανκρϊπου ςε ςτάδια γνωςτικισ 

ανάπτυξθσ: αιςκθςιοκινθτικι νοθμοςφνθ, προεννοιολογικι ςυμβολικι ςκζψθ, 

εποπτικι ςκζψθ, ςυγκεκριμζνθ ςκζψθ, αφθρθμζνθ λογικι ςκζψθ.  

Θ ςκζψθ με τθ μορφι άμεςων αιςκθςιοκινθτικϊν εμπειριϊν κατά τθν πρϊιμθ 

περίοδο τθσ ηωισ αντικακίςταται από μια περιςςότερο αφθρθμζνθ ςκζψθ, όπου 

εικόνεσ και λζξεισ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ωσ ςφμβολα για πραγματικά 

αντικείμενα κατά τθ διάρκεια τθσ προλειτουργικισ περιόδου, θ οποία αρχίηει κατά 

το δεφτερο ζτοσ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου όμωσ το παιδί λαμβάνει 

υπόψθ (ςκζπτεται) τα φαινόμενα όπωσ αυτά εμφανίηονται όταν αποκτά εμπειρίεσ 

με ζναν αιςκθςιοκινθτικό τρόπο. Θ υπζρβαςθ του ςταδίου τθσ αιςκθςιοκινθτικισ 

νοθμοςφνθσ ςυντελείται με τθν εςωτερίκευςθ και τθ ςυμβολικι αναπαράςταςθ: 
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κατά το τζλοσ του αιςκθςιοκινθτικοφ ςταδίου το παιδί μπορεί να 

αναδθμιουργιςει εςωτερικζσ μιμιςεισ τθσ εξωτερικισ πραγματικότθτασ και να 

παραγάγει νοθτικζσ εικόνεσ. Τθν ανάκλθςθ περαςμζνων δραςτθριοτιτων ςτο 

παρόν ο Piaget τθν ονομάηει ανεςταλμζνεσ μιμιςεισ. Οι ανεςταλμζνεσ μιμιςεισ 

είναι νοερζσ  παραςτάςεισ που ςυνιςτοφν ςφμβολα και ςυνειςφζρουν ςτθν 

παραπζρα ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ (Richmond, 1970). 

Κατά το επόμενο ςτάδιο, το ςυγκεκριμζνο λειτουργικό ςτάδιο, το οποίο 

αρχίηει περίπου ςτθν θλικία των 7 ετϊν, τα παιδιά διενεργοφν μεταςχθματιςμοφσ 

φαινομζνων που αντιλιφκθκαν πρόωρα ςε ζνα άλλα όπου δεν ζχουν ακόμα 

εμπειρίεσ. Είναι για παράδειγμα ικανά να λφνουν μια πράξθ μζςω αντιςτρζψιμθσ 

ςκζψθσ. Πμωσ θ ςκζψθ ςε αυτό το επίπεδο αναφζρεται ακόμα ςε ςυγκεκριμζνουσ 

μεταςχθματιςμοφσ ι εικόνεσ ςυγκεκριμζνων μεταςχθματιςμϊν. Τα παιδιά μόνο 

ςτο τυπικό λειτουργικό ςτάδιο, που αρχίηει από τθν εφθβεία, είναι ςε κζςθ να 

ςκζπτονται με ςφμβολα που δεν ςχετίηονται με τθν πραγματικότθτα και να 

φαντάηονται πράγματα και δραςτθριότθτεσ. Αρχικά ςτθν εφθβεία μποροφν να 

κάνουν υποκζςεισ και να ςυμπεραίνουν τι κα μποροφςε να ςυμβεί, ςφμφωνα με 

διαφορετικζσ υποκζςεισ. 

Κεμελιακό ρόλο ςτο ςυντονιςμό των νοερϊν πράξεων του υποκειμζνου και 

τθν εξαςφάλιςθ ςυνοχισ διαδραματίηει θ αντιςτρεψιμότθτα (réversibilité). 

Ο Piaget ονομάηει λειτουργικζσ πράξεισ (opérations) τισ εςωτερικευμζνεσ και 

εςωτερικεφςιμεσ λογικζσ ενζργειεσ, που είναι αντιςτρζψιμεσ και οργανωμζνεσ ςε 

ςυνολικζσ δομζσ. Διακρίνει δφο είδθ αντιςτρεψιμότθτασ (Ραραςκευόπουλοσ, 

1984): τθν αναίρεςθ και τθν αντιςτάκμιςθ. Με τθν αναίρεςθ (inversion)  μια 

λογικι πράξθ μπορεί να διεκπεραιωκεί νοθτικά προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ και 

ζτςι να ακυρϊςει τθν προθγοφμενθ (π. χ. ςυνζνωςθ πρωτογενϊν τάξεων και 

διαχωριςμόσ τουσ). Με τθν αντιςτάκμιςθ ςε κάκε νοθτικι πράξθ υπάρχει μια 

αντίκετθ πράξθ, που ιςοςτακμίηει το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ, χωρίσ να τθν 

καταργεί. Το αποτζλεςμα των καταςτάςεων παράγει ιςοδυναμία. (π.χ. 35=15 και 

155=3 ι 153=5, εξίςωςθ δφο μεριδίων διαφορετικοφ πλικουσ με αυξομείωςθ). 

Ο Piaget διακρίνει τρεισ μεγάλεσ περιοχζσ γνϊςθσ: τθ γνϊςθ τθσ φυςικισ 

πραγματικότθτασ, τθ γνϊςθ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ και τθ λογικο-

μακθματικι  γνϊςθ (Kamii & Devries, 1979). Ρθγι τθσ λογικο-μακθματικισ γνϊςθσ 

για τον Piaget είναι το ίδιο το υποκείμενο. Θ διατιρθςθ του αρικμοφ π.χ. είναι μια 

ιδιότθτα τθν οποία ειςάγει το ίδιο το παιδί πάνω ςτα αντικείμενα. Για να πετφχει 
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τθ διατιρθςθ του αρικμοφ, δεν αρκεί θ εμπειρικι παρατιρθςθ, αλλά πρζπει να 

βαςίςει τθν κρίςθ του ςτο ςυλλογιςμό. 

Θ διατιρθςθ παράγεται με το ςυντονιςμό των λογικϊν πράξεων του 

υποκειμζνου, είναι μια λογικι καταςκευι, μια παραγωγι (déduction). Θ μθ 

διατιρθςθ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το υποκείμενο αφινεται να αιχμαλωτιςτεί 

από τθν άμεςθ εμπειρία, από τα δεδομζνα τθσ αντίλθψθσ: τισ αλλοιϊςεισ τθσ 

μορφισ, του μοιράςματοσ, τισ μετακζςεισ των ενδείξεων χωρικισ ι χρονικισ 

φφςθσ, τθν απουςία ςυντονιςμοφ των δυνατϊν απόψεων με τθ δικι του. Για τθ 

διατιρθςθ κα αναφερκοφμε εκτενζςτερα λίγο παρακάτω.  

Θ λογικο-μακθματικι γνϊςθ δεν προζρχεται απ’ ευκείασ από τα πράγματα, το 

υποκείμενο τθν καταςκευάηει βιμα-βιμα, ενεργϊντασ πάνω ςτα πράγματα  και 

εγκακιςτϊντασ ςχζςεισ μεταξφ τουσ, ςτθ ςυνζχεια ςχζςεισ μεταξφ ςχζςεων κ.ο.κ. 

(Ρατρϊνθσ, 1996). Θ γνϊςθ τθσ φυςικισ και θ γνϊςθ τθσ κοινωνικισ 

πραγματικότθτασ για το μικρό παιδί μζνουν ςτο πρϊτο επίπεδο αφαίρεςθσ-

γενίκευςθσ, δθλαδι ςτθ γνϊςθ των πραγμάτων. 

Ο Piaget διακρίνει δφο είδθ αφαίρεςθσ: τθν εμπειρικι και τθ ςτοχαςτικι 

αφαίρεςθ. Θ εμπειρικι αφαίρεςθ αναφζρεται ςτα φυςικά αντικείμενα ι ςτισ 

υλικζσ όψεισ τθσ δράςθσ του υποκειμζνου και βγάηει πλθροφορίεσ από τα 

παρατθριςιμα. Ραραδείγματα απλισ ι εμπειρικισ αφαίρεςθσ είναι το χρϊμα, το 

βάροσ, το ςχιμα, οι διάφορεσ ιδιότθτεσ του αντικειμζνου (ςπαςμζνο, κυρτό, 

διπλωμζνο ι ςχιςμζνο). Θ ςτοχαςτικι αφαίρεςθ (abstraction réfléchissante) 

αφορά τον ςυντονιςμό των πράξεων του υποκειμζνου, οι οποίεσ αςκοφνται πάνω 

ςτο αντικείμενο και οδθγεί ςτθν επεξεργαςία και ςυγκρότθςθ μορφϊν από το ίδιο 

το υποκείμενο (ςχιματα, πράξεισ, δομζσ), (Bang, 1989). 

Θ απαρίκμθςθ μιασ ςυλλογισ χαλικιϊν με διάφορουσ τρόπουσ και θ εφρεςθ 

του ίδιου απόλυτου αρικμοφ, όπωσ είδαμε και ςτθν «αρχι τθσ οποιαςδιποτε 

ςειράσ», ςυνιςτά ςτοχαςτικι αφαίρεςθ, διότι οφτε ο αρικμόσ, οφτε θ ςειρά τθσ 

απαρίκμθςθσ είναι φυςικζσ ιδιότθτεσ που ζχουν τα βοτςαλάκια. Άλλο 

παράδειγμα: “το Α είναι μεγαλφτερο του Β” δεν υφίςταται οφτε ςτο Α οφτε ςτο Β. 

Τθ δθμιουργεί το παιδί όταν ςυςχετίηει τα αντικείμενα Α και Β. Θ 

λογικομακθματικι γνϊςθ δθμιουργείται με ςτοχαςτικι αφαίρεςθ. 

Θ ςτοχαςτικι αφαίρεςθ ζχει δφο όψεισ: τθν προβολικι αφαίρεςθ 

(réfléchissement), θ οποία περικλείει τθν προβολι και μεταβίβαςθ των 

προθγοφμενων ςτοιχείων ςε ανϊτερο επίπεδο, και τον αναςτοχαςμό (réfléxion), 
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που αποτελεί μια γενίκευςθ με αναδιοργάνωςθ και ανακαταςκευι πάνω ςτο νζο 

ανϊτερο επίπεδο αυτοφ που βγικε από το κατϊτερο επίπεδο (Piaget, 1976). 

Ανάμεςα ςτθν εμπειρικι και τθ ςτοχαςτικι αφαίρεςθ ο Piaget ορίηει τθν 

“ψευδοεμπειρικι αφαίρεςθ”, ςφμφωνα με τθν οποία, κακϊσ το υποκείμενο δρα 

πάνω ςτο αντικείμενο, τροποποιεί οριςμζνεσ ιδιότθτεσ του αντικειμζνου και με 

ζνα ςυντονιςμό δραςτθριοτιτων καταλιγει ςε οριςμζνεσ πράξεισ, τισ οποίεσ δεν 

διαπιςτϊνει πάνω ςτα αντικείμενα, αλλά τισ ανάγει ςτθν αρχι τθσ δράςθσ και τισ 

προβλζπει ωσ αποτζλεςμα. 

Θ μελζτθ τθσ ςτοχαςτικισ αφαίρεςθσ ςυνεχίηεται κατά τρόπο φυςικό με τθ 

μελζτθ τθσ γενίκευςθσ (généralisation). Ο Piaget διακρίνει δφο τφπουσ γενίκευςθσ: 

τθν επαγωγικι γενίκευςθ (généralisation inductive), που ξεκινά από τθν 

παρατιρθςθ (εμπειρικι αφαίρεςθ) για να καταλιξει ςε προβλζψεισ, και τθν 

καταςκευαςτικι γενίκευςθ (généralisation constructive) που αφορά τισ πράξεισ 

του υποκειμζνου και καταλιγει ςτθ γζνεςθ νζων μορφϊν και νζων περιεχομζνων. 

Πςα αναφζρκθκαν εφαρμόηονται ςτθν καταςκευι τθσ ζννοιασ του αρικμοφ 

από το παιδί.  

3.2. φςταςθ ιςοπλθκικϊν ςυλλογϊν 

O Piaget και οι ςυνεργάτεσ του ιταν οι πρϊτοι που τόνιςαν ότι, όταν τα παιδιά 

μακαίνουν να απαγγζλλουν τθν αρικμοακολουκία, ζχουν μπροςτά τουσ μακρφ 

δρόμο να διανφςουν για τθν κατανόθςθ του αρικμοφ. Ρεντάχρονα παιδιά, παρότι 

απαρικμοφν ςωςτά, ςυχνά αποτυγχάνουν να χρθςιμοποιιςουν τθν απαρίκμθςθ 

ωσ εργαλείο για τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Για τον Piaget το κλειδί για τθν ζννοια 

του αρικμοφ είναι θ ιςοπλθκικότθτα (equinumerisity), δθλαδι θ ιδζα ότι δφο 

ςφνολα ζχουν τον ίδιο αρικμό ςτοιχείων αν και μόνο αν τα μζλθ τουσ μποροφν να 

τεκοφν ςε αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα.  

Ο Piaget επινόθςε πειραματικά ζργα ςφμφωνα με τα οποία παρουςίαηε πάνω ςτο 

τραπζηι μια διάταξθ από μάρκεσ και ηθτοφςε από τα παιδιά να πάρουν από ζναν 

άλλο ςωρό μαρκϊν ιςάρικμεσ με αυτζσ τθσ διάταξθσ. Οι διατάξεισ ιταν πζντε 

διαφορετικϊν τφπων (Piaget & Szeminska,1941/1991): 

 Διάςπαρτεσ ςυλλογζσ, (π.χ 15 μάρκεσ διευκετθμζνεσ τυχαία πάνω ςτο τραπζηι). 

 Δομθμζνεσ διατάξεισ ςε ςχθματιςμοφσ ςειρϊν (όχι κλειςτζσ). 

 Δομθμζνεσ κλειςτζσ διατάξεισ (κφκλοσ με 9 μάρκεσ, ςπιτάκι με 19 μάρκεσ, κφκλοσ με 

γωνία δεξιά), όπου το πλικοσ των μαρκϊν δεν εξαρτιόταν από το ςχιμα. 
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 Δομθμζνεσ διατάξεισ με κακοριςμζνουσ αρικμοφσ, όπωσ τετράγωνο (με 9 μάρκεσ), 

ςταυρόσ (με 5 μάρκεσ), ορκογϊνιο τρίγωνο (με 6 μάρκεσ), όπου το πλικοσ των μαρκϊν 

ςχετιηόταν με το ςχιμα. 

 Σφνκετεσ και μθ οικείεσ διατάξεισ, όπου το ςχιμα κακοριηόταν από τον αρικμό των 

μαρκϊν (ρόμβοσ με 13 μάρκεσ). 

Ο Piaget παρατιρθςε ότι παιδιά θλικίασ 4-5 χρονϊν, παρότι απαρικμοφςαν, δεν 

μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν τθν απαρίκμθςθ για να ςυςτιςουν μια 

ιςοπλθκικι ςυλλογι μαρκϊν, όταν οι διατάξεισ μποροφςαν να ςχθματιςτοφν για 

διαφορετικζσ πλθκικότθτεσ, και ζτςι αποτφγχαναν. Πμωσ μποροφςαν να 

ςυςτιςουν τθ ςωςτι ςυλλογι για προςδιοριςμζνουσ αρικμοφσ αντιγράφοντασ τθ 

δομι τθσ διάταξθσ. Ο Piaget κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα παιδιά 

επιχειροφςαν να αναπαραγάγουν το ςυνολικό ςχιμα, παρά να δθμιουργιςουν 

ςυλλογι ιςάρικμων μαρκϊν. Τα ακόλουκο είναι ζνα αντιπροςωπευτικό 

παράδειγμα που αναφζρεται από τον Piaget.  

HUG (5 ετϊν) λζει για μια ςυνάκροιςθ με 15 μάρκεσ: «Δεν ξζρω πόςα υπάρχουν από αυτά. 

Δεν ξζρω πϊσ να το κάνω (για να βρω τόςα).  Δοκίμαςε.  (ςυγκεντρϊνει μερικζσ μάρκεσ, 

τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια αραιϊνει κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να πετφχει ομοιότθτα με το 

μοντζλο.)  Είναι το ίδιο πράγμα;  Ναι. Ρόςα υπάρχουν εδϊ (ςτο μοντζλο); Δεν ξζρω. 

Τότε πϊσ ξζρεισ ότι είναι το ίδιο πράγμα;  Κοίταξα δφο φορζσ (το μοντζλο και το 

αντίγραφο). Είναι εκεί.»  (Piaget & Szeminska,1941/1991, ς. 89) 

Ο  Hug, αντιμζτωποσ με μια μθ δομθμζνθ διάταξθ, είπε ότι δεν μποροφςε να βρει 

τον ςωςτό αρικμό μαρκϊν. Πταν παροτρφνκθκε από τον ερευνθτι να 

προςπακιςει, άπλωςε μερικζσ μάρκεσ πάνω ςτο τραπζηι και είπε ότι ζχουν τον 

ίδιο αρικμό. Αλλά όταν ο ερευνθτισ ρϊτθςε πόςεσ μάρκεσ υπιρχαν, αυτόσ δεν 

γνϊριηε, παρότι ςυγκράτθςε ότι υπιρχαν πάνω ςτο τραπζηι τόςεσ μάρκεσ όςεσ 

είχε πάρει ο ίδιοσ και είχε κοιτάξει δφο φορζσ (Nunes & Bryant, 1996).   

Πταν τα μικρά παιδιά ιταν αντιμζτωπα με δομθμζνεσ διατάξεισ που 

μποροφςαν να καταςκευαςτοφν με διαφορετικοφσ αρικμοφσ μαρκϊν, 

αναπαριγαγαν το ςχιμα γραμμι, κφκλο, δεξιά γωνία και προςπάκθςαν να 

πάρουν το μζγεκοσ από τθ διάταξθ αλλά δεν μζτρθςαν τισ μάρκεσ για να πάρουν 

τον ίδιο αρικμό. Λίγο μεγαλφτερα παιδιά ιταν περιςςότερο προςεκτικά ςτθν 

αναπαραγωγι τθσ διάταξθσ, κοιτάηοντασ προςεκτικά ςτο μοντζλο και 

προςπακϊντασ να βάλουν κάτω μια μάρκα ςτο ςχιμα τουσ για κάκε μάρκα του 

μοντζλου. Βεβαίωσ αυτι θ αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα είναι δφςκολθ όταν οι 

αρικμοί είναι μεγάλοι. 
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Ο Piaget λοιπόν παρατιρθςε ότι όταν μερικά παιδιά είχαν αναφζρει ότι 

μζτρθςαν τισ μάρκεσ ςτισ μθ δομθμζνεσ διατάξεισ και όταν ρωτικθκαν αν ζχουν 

πάρει το ςωςτό αρικμό μαρκϊν από τον ςωρό, δεν βάςιςαν τθν κρίςθ τουσ ςτον 

αρικμό που βρικαν από τθν απαρίκμθςθ. Ο Gis, θλικίασ πεντζμιςι χρονϊν (Piaget 

& Szeminska,1941/1991, ς. 95) (ι 5;6)23, ρωτικθκε εάν υπιρχαν ακριβϊσ ιςάρικμα 

ςτισ δφο διατάξεισ, ενϊ ο ερευνθτισ τον ενκάρρυνε να απαρικμιςει. Ζτςι ο Piaget 

ςυμπζρανε ότι μικρά παιδιά που γνϊριηαν πϊσ να μετροφν δεν χρθςιμοποιοφςαν 

τθν απαρίκμθςθ για να ςυςτιςουν μια ιςοπλθκικι ςυλλογι ι για να εκτιμιςουν 

αν δφο ςφνολα ζχουν τον ίδιο αρικμό ςτοιχείων. Μόνο τα μεγαλφτερα παιδιά 

θλικίασ (5;6 ϊσ 6 χρονϊν), βαςίςτθκαν ςτθν απαρίκμθςθ για να βρουν τον ςωςτό 

αρικμό μαρκϊν (Nunes & Bryant, 1996). 

Θ ιςοπλθκικότθτα με βάςθ τθν απαρίκμθςθ μελετικθκε από τθν Meljac. Θ εν 

λόγω ψυχολόγοσ ηιτθςε από τα παιδιά να «ντφςουν ταυτόχρονα τισ κοφκλεσ με 

φορζματα», τα οποία βρίςκονταν λίγο μακρφτερα από τα παιδιά. Τα 

αποτελζςματα τθσ δοκιμαςίασ ιταν τα ακόλουκα (Meljac , 1979): 

Εξζλιξθ τθσ επιτυχίασ ανάλογα με τθν θλικία ςτθ δοκιμαςία με τισ κοφκλεσ (C. Meljac , 1979, ς. 89) 

ΠΛΘΘΙΚΟΣΘΣΑ ΘΛΙΚΙΕ 1Θ ΔΟΚΙΜΘ 2Θ ΔΟΚΙΜΘ 

4 κοφκλεσ 
4-4;6 

5-5;6 

40% 

64% 

65% 

72% 

6 κοφκλεσ 

4-4;6 

5-5;6 

6-6;6 

15% 

28% 

90% 

 

41% 

9 κοφκλεσ 

5-5;6 

6-6;6 

7 ζτθ 

14% 

25% 

55% 

 

70% 

100% 

 

Θ ερευνιτρια διαπιςτϊνει: παρότι θ πλειονότθτα των παιδιϊν θλικίασ 5 ϊσ 5;6 

(80%) μετροφν μζχρι το 6, μόνο το 41% μποροφν να απαρικμιςουν ςωςτά τισ 

κοφκλεσ ςτθ δεφτερθ προςπάκεια. Επίςθσ ενϊ το 100% των παιδιϊν θλικίασ 6 ϊσ 

6;6 ετϊν μετροφν ϊσ το 9 το 70% μποροφν να απαρικμιςουν ςωςτά τισ κοφκλεσ 

ςτθ δεφτερθ δοκιμι. Σθμειϊνει ότι είναι εμφανισ θ δυςκολία των παιδιϊν να 

κατακτιςουν τθν ζννοια του αρικμοφ (ιςοπλθκικότθτα). 

                                                           
23

 Ο ςυμβολιςμόσ 5;6 δθλϊνει 5 ζτθ και 6 μινεσ. 
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Σε μια άλλθ ζρευνα ο Gréco (1962) ηιτθςε από παιδιά θλικίασ τεςςάρων ϊσ 

οκτϊ χρονϊν να αντιγράψουν ςχθματιςμοφσ μαρκϊν τθσ ακόλουκθσ μορφισ: 

 

Θ εν λόγω δοκιμαςία αποκάλυψε τα ακόλουκα επίπεδα ςυμπεριφοράσ: 

Επίπεδο 0 (υνολικι αποτυχία): το παιδί δεν κατανοεί τθν εντολι και αδιαφορεί για το πρόβλθμα. 

Επίπεδο 1 (Ολικι οπτικι εκτίμθςθ και ποιοτικι αντιγραφι του ςχθματιςμοφ): Θ ιςότθτα των δφο 

ςυλλογϊν –μεταξφ προτφπου και αντιγράφου– γίνεται με αντιλθπτικι εκτίμθςθ. Οι 

παρατθροφμενεσ διευκετιςεισ ςυνίςτανται ςτθν προςκικθ ι απόςπαςθ, πφκνωςθ ι 

αραίωςθ μαρκϊν. 

Επίπεδο 2 (Μεκοδικι αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα): τα παιδιά επικεντρϊνουν ι μετακινοφν 

ςυςτθματικά το βλζμμα τουσ για να επιτφχουν τθν αντιςτοίχιςθ. 

Επίπεδο 3 (Προκαταρκτικι απαρίκμθςθ): τα παιδιά απαρικμοφν τθν αρχικι ςυλλογι και 

ςχθματίηουν ιςάρικμθ ςυλλογι. Για να τθν επιχφχουν δεν αςχολοφνται κακόλου με 

τθν χωρικι διευκζτθςθ. 

Τα αποτελζςματα των μακθτϊν ςτθν προθγοφμενθ δοκιμαςία ωσ προσ τθν θλικία 

παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

ΡΛΝΑΚΑΣ 

Κατανομι των επιπζδων απάντθςθσ των παιδιϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθν θλικία 
(ςφμφωνα με τον Gréco, 1962) 

Ομάδεσ 
θλικιϊν 

φνολο 
Επίπεδα 

0 1 2 3 

4;6–5 ετϊν 10 6 4 – – 

5–5;6 ετϊν 10 – 8 2 – 

5;6–6 ετϊν 10 1 2 4 3 

6–6;6 ετϊν 15 – 2 9 4 

6;6–7 ετϊν 10 – 4 4 2 

7–7;6 ετϊν 10 – 1 – 9 

7;6–8 ετϊν 10 – – 4 6 

8–8;6 ετϊν 10 – – – 10 

ΣΥΝΟΛΟ 85 7 21 23 34 
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Οι ζρευνεσ του Gréco ζδειξαν ότι μόνο μετά το 7ο ζτοσ τα παιδιά μποροφν να 

απαρικμοφν ζνα ςφνολο 9 αντικειμζνων και να ςχθματίηουν ζνα ιςοπλθκικό 

ςφνολο. Τα μικρότερα παιδιά ςχθματίηουν ςυλλογζσ ςτθν τφχθ, ενϊ άλλα 

αντιγράφουν ςφαιρικά τθν «αντιλθπτικι φιγοφρα» που τουσ παρουςιάηουν. Ο 

Gréco ςθμειϊνει ότι τα παιδιά τα οποία απαρικμοφν δεν φτάνουν πάντοτε ςε 

επιτυχία ςτισ δοκιμαςίεσ διατιρθςθσ. Οριςμζνα μάλιςτα αρνοφνται να δεχκοφν 

τθν ιςότθτα των δφο ςυνόλων μετά τθν τροποποίθςθ τθσ χωρικισ διευκζτθςθσ, 

ενϊ αρχικά είχαν επαλθκεφςει ότι ιταν ιςοπλθκικά. Θ απαρίκμθςθ ιταν αρχικά 

ζνα εργαλείο εγκακίδρυςθσ τθσ αντιςτοιχίασ ανάμεςα ςτισ λζξεισ τθσ 

αρικμοακολουκίασ και τα αντικείμενα ανεξάρτθτα από τθ ςειρά. Εμφανίηεται ζτςι 

ωσ μια ςτρατθγικι με τθν οποία μποροφμε να καταλιξουμε ςε επιτυχίεσ. Αυτζσ 

όμωσ παραμζνουν προςωρινζσ και απατθλζσ, αφοφ ζχουν απλϊσ υπόςταςθ 

εμπειρικϊν αλθκειϊν. 

Θ Fuson (1988) βρικε ποςοτικά δεδομζνα ςτθν ικανότθτα των παιδιϊν θλικίασ 

3,5 ϊσ 6 χρονϊν να καταςκευάηουν ςυλλογζσ αντικειμζνων. Ζδωςε ςτα παιδιά δφο 

τφπουσ ζργων: Στο πρϊτο ηθτοφςε από τα παιδιά να ςχθματίςουν ζνα 

κακοριςμζνο πλικοσ αντικειμζνων, χωρίσ τθν επίδειξθ των αντικειμζνων που 

παριςτάνουν αυτό το ςφνολο. Στο δεφτερο ζργο ζδειχνε ςτα παιδιά ςειρζσ από 

κόκκινεσ μάρκεσ (poker chips) και ηθτοφςε από τα παιδιά να τθσ προμθκεφςουν 

ιςάρικμεσ μπλε μάρκεσ, ζργο παρόμοιο με αυτό του Piaget. 

Θ ικανότθτα των παιδιϊν για τθ ςφςταςθ ενόσ ςυνόλου δοςμζνθσ 

πλθκθκότθτασ ιταν μάλλον καλι, εκτόσ από παιδιά κάτω των τεςςάρων ετϊν, τα 

οποία δεν μζτρθςαν τισ μάρκεσ για να δθμιουργιςουν τισ ηθτοφμενεσ ςυλλογζσ. 

Στισ άλλεσ θλικίεσ τα περιςςότερα ι όλα τα παιδιά μζτρθςαν τισ μάρκεσ και 

πζτυχαν λφςεισ με χριςθ τθσ απαρίκμθςθσ. Από το εφρθμα αυτό προκφπτει ότι οι 

δυςκολίεσ των παιδιϊν ςτθ δθμιουργία ιςοπλθκικϊν ςυλλογϊν δεν πρζπει να 

αποδοκοφν ςτθν ανικανότθτά τουσ να παραγάγουν ζνα ςφνολο δοςμζνθσ 

πλθκικότθτασ. Στο δεφτερο ζργο θ Fuson εξζταςε και τθν επιτυχία των παιδιϊν ςτθ 

ςφςταςθ ιςοπλθκικϊν ςυλλογϊν και τισ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποίθςαν. Τα 

ευριματα παρουςιάηονται ςτο παρακάτω ςχιμα: 
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Ποςοςτά ςωςτισ επίδοςθσ ωσ προσ τθν θλικία ςτθ ςφςταςθ ιςοπλθκικϊν ςυνόλων με 
κακοριςμζνθ πλθκικότθτα ι όχι 

Ζργα 
Θλικία 

3½ ϊσ 4 4 ϊσ 4½ 4½ ϊσ 5 5 ϊσ 5½ 5½ ϊσ 6 

  Δθμιουργία ιςοπλθκικοφ ςυνόλου      

1. Σφνολο<10 (7 και 9 μάρκεσ) 17 71 54 71 83 

2. 10<ςφνολο<20 (16 και 18 μάρκεσ) 21 42 58 42 71 

  φςταςθ ςυνόλου κακοριςμζνθσ πλθκικότθτασ      

1. Σφνολο<10 (7 και 8 μάρκεσ) 25 92 75 79 92 

2. 10<ςφνολο<20 (17 και 19 μάρκεσ) 4 29 54 58 79 

ΡΘΓΘ: Fuson (1988)  

Ο παραπάνω πίνακασ δείχνει ότι ςε όλεσ τισ θλικίεσ τα παιδιά αποδείχκθκαν 

περιςςότερο ικανά ςτο ζργο τθσ ςφςταςθσ ςυλλογισ με δοςμζνθ πλθκικότθτα 

παρά ςτο ζργο ςφςταςθσ ιςοπλθκικισ ςυλλογισ. Οι επιδόςεισ των παιδιϊν 

βελτιϊκθκαν απότομα μεταξφ 3½ και 4½ χρονϊν και ςτουσ δφο τφπουσ ζργων. 

Αυτά τα αποτελζςματα ςτθρίηουν τον ιςχυριςμό του Piaget ότι όταν τα παιδιά 

πρωτομακαίνουν να μετροφν, δεν μποροφν κατά τα αρχικά ςτάδια να 

αντιλθφκοφν τθ χρθςιμότθτα τθσ απαρίκμθςθσ ωσ εργαλείου για τθ δθμιουργία 

ιςοπλθκικϊν ςυλλογϊν. Ωςτόςο ςτα παιδιά θλικίασ 5-6 χρονϊν διαπιςτϊνουμε ότι 

θ διαφορά των ποςοςτϊν επιτυχίασ ςτα δφο ζργα είναι περιοριςμζνθ. 

Θ ανάλυςθ τθσ Fuson για τισ ςτρατθγικζσ των παιδιϊν ςτθρίηει επιπρόςκετα τθ 

κζςθ του Piaget. Θ πλειονότθτα των παιδιϊν, για να ςυςτιςουν ζναν ιςάρικμο 

αρικμό μαρκϊν χρθςιμοποίθςε ςτρατθγικζσ ταιριάςματοσ (matching) (73%) και 

μόνο 25% απαρίκμθςαν. Αν τα ςυνολικά αποτελζςματα χωριςτοφν κατά θλικία, 

κακίςταται φανερό ότι ακόμα και παιδιά θλικίασ 5-6 ετϊν, τα οποία ιταν ικανά 

ςτθν απαρίκμθςθ, δεν χρθςιμοποιοφςαν ςυςτθματικά τθν απαρίκμθςθ για τθ 

δθμιουργία ιςοπλθκικϊν ςυλλογϊν. Μόνο το 42% των πεντάχρονων και το 25% 

των εξάχρονων βαςίςτθκαν ςτθν απαρίκμθςθ ςε κάκε δοκιμαςία. 

Μια άλλθ μελζτθ επιβεβαίωςε τα αποτελζςματα του Piaget για τετράχρονα 

παιδιά. Ο Saxe (1987) ηιτθςε από τετράχρονα παιδιά να ςχθματίςουν ιςοπλθκικζσ 

ςυλλογζσ. Συγκεκριμζνα ηθτικθκε από τα παιδιά να δϊςουν τον ίδιο αρικμό 

πεννϊν ςε μια μαριονζτα με αυτόν που είχε δϊςει ο ερευνθτισ μια άλλθ φορά (3 

και 9 μάρκεσ). Θ αποτυχία των παιδιϊν δεν μποροφςε να εξθγθκεί από τθν 

ζλλειψθ γνϊςθσ των αρικμϊν. Τα ποςοςτά επιτυχίασ των παιδιϊν ιταν 60% για τα 

3 ςτοιχεία και 10% για τα 9 ςτοιχεία. Ο Saxe και οι ςυνεργάτεσ του εξζταςαν τισ 

ςτρατθγικζσ για 9 ςτοιχεία (δεν ιταν δυνατό να κρίνουν ςτρατθγικζσ για 3 
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ςτοιχεία) και διαπίςτωςαν ότι ο αρικμόσ των παιδιϊν που απαρίκμθςαν ιταν ο 

ίδιοσ με τον αρικμό των παιδιϊν που παριγαγαν ςωςτά ζνα ιςοδφναμο ςφνολο 

(10%). 

Ραρότι οι άλλεσ ςτρατθγικζσ δεν ιταν αξιόπιςτεσ και τα παιδιά γνϊριηαν τθν 

απαρίκμθςθ ςτθν θλικία των 5-6 ετϊν, δεν αντιλιφκθκαν ότι θ απαρίκμθςθ είναι 

το καλφτερο εργαλείο για τθν καταςκευι ιςοδφναμων ςυνόλων.  Είναι πικανό ότι 

δεν αντιλιφκθκαν πωσ θ απαρίκμθςθ είναι ζνα μζτρο του μεγζκουσ του ςυνόλου, 

παρότι μποροφν να μετροφν και να λζνε πόςα είναι τα ςτοιχεία τθσ ςυλλογισ. 

3.3. Ο αρικμόσ ωσ λειτουργικι ςφνκεςθ διάταξθσ και εγκλειςμοφ 

Επειδι τα πορίςματα του Piaget που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα το κζμα τθσ 

ζρευνασ είναι προςιτά μζςω των μεταφραςμζνων ζργων24 του και των 

διάςπαρτων περιλθπτικϊν παρουςιάςεων25 ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία ι ακόμα και 

επιβεβαιϊςεων τθσ κεωρίασ επί ελλθνικϊν δεδομζνων26, κα περιοριςτοφμε ςτθν 

αναφορά οριςμζνων κεμελιωδϊν εννοιϊν ςχετικά με τθ γζνεςθ του αρικμοφ ςτο 

παιδί. Για μια οικείωςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ δεν μποροφμε ςφμφωνα με τον 

Piaget να μιλοφμε πριν από το 7ο ι 8ο ζτοσ τθσ θλικίασ του παιδιοφ, αφοφ μόνο 

τότε ζχει αναπτφξει τθν ζννοια τθσ διατιρθςθσ του αρικμοφ, μόνο τότε μπορεί να 

κάνει «ςυγκεκριμζνεσ» λειτουργικζσ πράξεισ. Θ διατιρθςθ του αρικμοφ ςθμαίνει 

προπάντων διατιρθςθ του όλου τθσ ποςότθτασ και τθ φλθσ. Ακολουκεί θ 

ικανότθτα τζλεςθσ λειτουργικϊν πράξεων ςε ςχζςθ με ςυνεχι μεγζκθ (π. χ. ςτον 

χϊρο) και άλλεσ ικανότθτεσ, τθ γζνεςθ των οποίων ο Piaget παρακολοφκθςε ϊσ τθ 

μετεφθβικι θλικία. 

Θ αντίλθψθ του Piaget για τθν ζννοια του αρικμοφ ςυγκροτικθκε ςτο πεδίο 

τθσ γενετικισ επιςτθμολογίασ. Για να κατανοιςουμε τθν άποψθ του Piaget για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ είναι χριςιμο να αναφερκοφμε ςτθ διάκριςθ 

του Piaget ανάμεςα ςτθ λογικο-μακθματικι γνϊςθ και ςτθ φυςικι γνϊςθ. Ο 

                                                           
24

 Τα κυριότερα μεταφραςμζνα ζργα του Piaget, τα οποία ςυνδζονται με τισ αρικμθτικζσ ζννοιεσ, είναι τα 
ακόλουκα: Piaget, 1995, Piaget, & Inhelder, 1966, Piaget, 1981. Piaget, 1979.  
25

 Σπουδαία ιταν θ ςυμβολι του Κίτςου ςτθ γνωςτοποίθςθ των πειραμάτων του Piaget και τθν προβολι 

του ζργου του ςτθ χϊρα μασ (βλ. Κίτςοσ, 1975  Κίτςοσ, 1982). Επίςθσ πολφ ενδιαφζρον για τθ διδαςκαλία 
των αρικμθτικϊν εννοιϊν είναι το μικρό βιβίο Piaget, 1977.  
26

 Ελλθνικζσ ζρευνεσ που αφοροφν ςτθν ζννοια του αρικμοφ ςτο πλαίςιο τθσ κεωρίασ του Piaget είναι οι 
ακόλουκεσ: α) Μάνοσ, 1978. Θ εν λόγω ζρευνα επιβεβαίωςε ότι αςκιςεισ αντιςτρεψιμότθτασ και 
ςειροκζτθςθσ ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ ςε μακθτζσ του νθπιαγωγείου, β) 
Δθμθτρίου, 1983, γ) Χάιντσ, & Δθμθτρίου, 1987 και δ) Βαρνάβα-Σκοφρα, 1990. 
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πρϊτοσ τφποσ γνϊςθσ γεννιζται από εςωτερικζσ νοθτικζσ διαδικαςίεσ, ενϊ ο 

δεφτεροσ ςχετίηεται με τθν αντίλθψθ των ιδιοτιτων των αντικειμζνων του 

περιβάλλοντοσ. Το πρϊτο προκφπτει από αφαίρεςθ και είναι επαλθκεφςιμο από 

λογικό ςυλλογιςμό και το δεφτερο προζρχεται από επαγωγι και είναι 

επαλθκεφςιμο με εμπειρικι διαδικαςία. Ο Piaget κεϊρθςε τον αρικμό ωσ 

λογικομακθματικι ζννοια θ οποία μάλλον καταςκευάηεται από το παιδί παρά ωσ 

φυςικι ζννοια θ οποία ανακαλφπτεται μζςω αιςκθτιριασ αντίλθψθσ. 

Τα ευριματα του Piaget προζκυψαν από ζρευνεσ για τθ γζνεςθ τθσ ζννοιασ 

του αρικμοφ ςτθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ παιδικισ νοθμοςφνθσ. Θ νοθτικι εξζλιξθ 

όλων των παιδιϊν είναι ομοιόμορφθ και παρά τισ διαφορζσ ρυκμοφ ςτθ 

νευροφυςιολογικι ωρίμαςι τουσ περνά από τα ίδια ςτάδια. Θ ςκζψθ των παιδιϊν 

τθσ προςχολικισ θλικίασ είναι προςυλλογιςτικι, δθλαδι δεν ςτθρίηεται ςε μια 

ςυνεπι ακολουκία λογικϊν επιχειρθμάτων. Πλεσ οι αρικμθτικζσ εμπειρίεσ του 

μικροφ παιδιοφ δεν είναι δυνατόν να ζχουν μια αςφαλι λογικομακθματικι δομι, 

οπότε οι προςπάκειεσ των ενθλίκων, γονζων και δαςκάλων, να επιβάλουν 

μακθματικζσ ζννοιεσ ςτα παιδιά κάτω των 6-8 ετϊν καταλιγουν απλϊσ ςε μια 

επιφανειακι λεκτικι αποςτικιςθ, αφοφ τα παιδιά δεν μποροφν ακόμθ να 

ςυλλάβουν με βεβαιότθτα τθν ζννοια του αρικμοφ. Θ ανάλογθ ψυχολογικι 

ανάπτυξθ είναι αυκόρμθτθ, ζνα επίτευγμα του ίδιου του παιδιοφ. Ζτςι λοιπόν θ 

ςχετικι διδαςκαλία των αρικμϊν και του λειτουργικοφ χειριςμοφ τουσ, θ χριςθ 

μακθματικϊν ςυμβόλων και εκτζλεςθ πράξεων, είναι ματαιοπονία, μια άςκοπθ 

πρακτικι27.  

Στθ κεωρία του Piaget ο ςχθματιςμόσ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ ζχει λογικζσ 

αφετθρίεσ28. Αυτζσ είναι οι ςτοιχειϊδεισ λογικζσ διεργαςίεσ τθσ ταφτιςθσ και τθσ 

                                                           
27

 Ο Piaget δεν λαμβάνει υπόψθ τθ ςυνειςφορά τθσ παιδικισ εμπειρίασ και κεωρεί ότι ςυμβολικά εργαλεία 
όπωσ θ γλϊςςα δεν αποτελοφν πθγι γνωςτικισ προόδου. Ζνα παιδί μικρότερο των 6 χρόνων που 
απαγγζλλει τθ ςειρά των αρικμϊν ςαν τραγοφδι είναι τυφλό ςε ό,τι αφορά τθν ζννοια του αρικμοφ, επειδι 
είναι ακόμα εννοιoλογικά ανζτοιμο. Υποςτθρίηει ότι όςο το παιδί δεν ζχει αποκτιςει τθν ζννοια τθσ 
διατιρθςθσ του αρικμοφ, είναι άςκοπο να διδάξουμε ςτο παιδί τον αρικμό. Θ αλθκινι κατανόθςθ κα ζλκει 
μόνο μαηί με τθ νοθτικι του ανάπτυξθ. Αναφζρει ακόμα ότι θ προφορικι αρίκμθςθ, τθν οποία επιβάλλει 
ςυνικωσ το κοινωνικό περιβάλλον ςτο παιδί, παραμζνει μόνο λεκτικι και χωρίσ λειτουργικι ςθμαςία. 
Επίςθσ όταν ο Piaget επικαλείται τισ τεχνικζσ τθσ απαρίκμθςθσ, το κάνει με ςκοπό να υπογραμμίςει τισ  

ανεπάρκειεσ αυτισ τθσ εμπειρικισ δραςτθριότθτασ (βλ. Piaget, 1953  Kamii & De Klark, 1985).  
28

 Δεν πρζπει να λθςμονοφμε ότι ζνασ από τουσ ςτόχουσ των εργαςιϊν του Piaget ιταν να δϊςει μια 
απάντθςθ ςτθ μεγάλθ επιςτθμολογικι διαμάχθ, θ οποία πάκιαςε τουσ μακθματικοφσ ςτισ αρχζσ του 20ου 
αιϊνα: οι αρικμοί είναι μθ αναγϊγιμα αντικείμενα για τα οποία ζχουμε μια διαίςκθςθ ι προζρχονται με 
αφαίρεςθ από τον κόςμο των αιςκιςεων (ιντουςιονιςμόσ και εμπειριςμόσ είναι πολφ κοντά εδϊ) ι πρζπει 
να ανάγονται ςε πιο ςτοιχειϊδεισ λογικζσ αρχζσ, τισ οποίεσ αποκρφπτει θ μεγάλθ εξοικείωςι μασ με τον 
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διάκριςθσ. Ρριν από τον αρικμό υπάρχουν ςτθ ςκζψθ του παιδιοφ οι ςχζςεισ και 

οι τάξεισ (Piaget, 1977), ι με μακθματικι ορολογία οι ςχζςεισ ιςοδυναμίασ και οι 

ςχζςεισ διάταξθσ. Θ απομόνωςθ και θ νοθτικι ταφτιςθ των μονάδων29 είναι 

κεμελιϊδθσ λειτουργία. Σφμφωνα με τον Piaget «θ μονάδα είναι προϊόν ιςομεροφσ 

διανομισ μιασ ακακόριςτθσ ποςότθτασ, δθλαδι προϊόν ςφγκριςθσ, ιςοςτάκμιςθσ, 

ιςομεριςμοφ και εξομοίωςθσ των διαφορϊν, με τισ οποίεσ πραγματοποιείται θ 

μετάβαςθ από τα ποιοτικά ςτα ποςοτικά γνωρίςματα». Ενϊ ςτθν ποιοτικι λογικι 

εξετάηουμε ι τισ ομοιότθτεσ ι τισ διαφορζσ (ι τισ τάξεισ ι τισ ςχζςεισ) και καμιά 

πράξθ δεν αναφζρεται ταυτόχρονα και ςτισ δφο, θ πρωτοτυπία του αρικμοφ είναι 

ότι κάνουμε αφαίρεςθ των ποιοτιτων, δθλαδι κεωροφμε κάκε ςτοιχείο ωσ 

ιςοδφναμο με όλα τα άλλα, ανεξάρτθτα από τισ ποιότθτεσ. Σφμφωνα με τον Piaget 

ο αρικμόσ είναι θ διάταξθ γενικά και θ ιςοδυναμία γενικά. Ζτςι ςε κάκε 

πεπεραςμζνο αρικμό ςυμπλζκονται ταυτόχρονα θ πλθκικι και τακτικι όψθ 

(Piaget, 1981).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

κόςμο των φυςικϊν αρικμϊν; Θ δεφτερθ κζςθ είναι διπλά ενοποιθτικι για τθν επιςτθμολογία και για τθν 
ψυχολογία. Δεν είναι απαραίτθτο να ορίςουμε μια δραςτθριότθτα αυςτθρά μακθματικά, οι λογικζσ 
ικανότθτεσ τθσ νόθςθσ αρκοφν για να εξθγιςουμε γιατί είμαςτε ικανοί να κάνουμε Μακθματικά. Εάν θ 
αναγωγικι λφςθ φαίνεται πιο επαρκισ για το πνεφμα, παραταφτα οι μακθματικοί δεν κατόρκωςαν να 
βρουν μια μοναδικι λφςθ για να επιχειριςουν τθν αναγωγι ςτθν αρικμθτικι ι ςτθ λογικι. 
29
Ο Piaget αναφζρει: «Όταν πραγματοποιθκεί θ αναλυτικι απομόνωςθ τθσ μονάδασ και θ ςυνειδθτοποίθςι 

τθσ ςαν κεμελιακό ςτοιχείο, τότε αρχίηει θ μετατροπι όλων των μονάδων ςε αρικμθτικά ςφνολα» (βλ. 
άπτθσ, ς. 184). 

Σφμφωνα με τθν άποψθ του Piaget ο ςχθματιςμόσ του αρικμοφ ςυνδζεται με τον ςχθματιςμό 

λογικϊν εννοιϊν. Οι κυριότερεσ λογικομακθματικζσ διαδικαςίεσ που υποτίκεται ότι 

προωκοφν τθν ανάπτυξθ των προαπαιτοφμενων προαρικμθτικϊν ικανοτιτων είναι θ 

ταξινόμθςθ, θ ςειροκζτθςθ και θ αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα. Θ ταξινόμθςθ αντικειμζνων, 

δθλαδι θ κατάταξι τουσ βάςει ενόσ ι περιςςότερων γνωριςμάτων  (χρϊματοσ, ςχιματοσ, 

μεγζκουσ, χρθςιμότθτασ, κ.λπ.) προετοιμάηει μεταξφ άλλων τθ ςειροκζτθςθ και τελικά τθν 

κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του ςυνόλου. Θ ςειροκζτθςθ είναι μια διάταξθ αντικειμζνων 

ςφμφωνα με το αυξανόμενο ι μειοφμενο μζγεκόσ τουσ. Σε μια ανιοφςα ςειρά κάκε 

ενδιάμεςο αντικείμενο είναι μεγαλφτερο από το προθγοφμενο και μικρότερο από το 

επόμενο. Το πρϊτο αντικείμενο είναι απλϊσ μικρότερο από το επόμενο, ενϊ το τελευταίο 

είναι απλϊσ μεγαλφτερο από το προθγοφμενο. Στθν κατιοφςα ςειρά ςυμβαίνει το 

αντίςτροφο. Θ αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα ςυνδζεται με τθ διατιρθςθ του αρικμοφ. Ππωσ και 

ςτισ άλλεσ προαρικμθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι και εδϊ οι μακθτζσ δεν πρζπει να 

απαρικμοφν τα αντικείμενα, αφοφ ο αρικμόσ των ςτοιχείων ενόσ ςυνόλου (πλθκάρικμοσ) 

ειςάγεται αργότερα, όταν τα παιδιά ζχουν εξοικειωκεί με τισ προαναφερόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθν ζννοια του ςυνόλου. 
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Ο Piaget ιςχυρίηεται ότι τα παιδιά δεν κατανοοφν τουσ φυςικοφσ αρικμοφσ 

προτοφ κατανοιςουν τισ λογικζσ ζννοιεσ τθσ ταξινόμθςθσ και ςειροκζτθςθσ, ι με 

μακθματικοφσ όρουσ: προτοφ κατανοιςουν ότι ο φυςικόσ αρικμόσ είναι 

αδιαχϊριςτα απόλυτοσ και τακτικόσ (Piaget, 1977). Επιπλζον κεωρεί ότι θ ζννοια 

τθσ διατιρθςθσ ςυνδζεται άμεςα με τθν ζννοια του αρικμοφ. Για να ζχουμε μια 

ζννοια διατιρθςθσ ςε μια ςυνεχι ποςότθτα, πρζπει να τθν αντιλθφκοφμε ςε όλεσ 

τθσ τισ διαςτάςεισ, ενϊ για να αντιλθφκοφμε μια διακεκριμζνθ ποςότθτα –ζνα 

ςφνολο– είναι ςαν να τθν ςκεφτόμαςτε ωσ ανεξάρτθτθ από τθν μετακίνθςθ των 

ςτοιχείων του. 

Μια από τισ υποκζςεισ του Piaget είναι ότι θ κατανόθςθ των ςυνόλων ι 

ςυλλογϊν ςτοιχείων αναπτφςςεται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ κατανόθςθ ςυνεχϊν 

ποςοτιτων. Στα γνωςτά πειράματα, όπου αυτόσ ερευνά πρϊτα τθ διατιρθςθ των 

παιδιϊν ςτθ ςυνεχι ποςότθτα και ζπειτα ςτθ διακριτι ποςότθτα, μπόρεςε να 

επαλθκεφςει τθν υπόκεςι του. Γι’ αυτό είναι απαραίτθτο ςτο ςθμείο αυτό να 

κάνουμε μια ςφντομθ μνεία ςτθ διατιρθςθ ςυνεχϊν ποςοτιτων. 

Θ ικανότθτα διατιρθςθσ τθσ φλθσ παρά τουσ μεταςχθματιςμοφσ που μπορεί 

να υφίςταται  διαπιςτϊκθκε πειραματικά από τον Piaget και επιβεβαιϊκθκε 

πολλζσ φορζσ: το υγρό ενόσ ποτθριοφ (Α) αδειάηεται μπροςτά ςτα μάτια ενόσ 

παιδιοφ κάτω των 6 ετϊν ςε ζνα πιο ςτενό ποτιρι (Β) ι ςε ζνα πιο φαρδφ (Γ). 

Μολονότι θ ποςότθτα του υγροφ παραμζνει και μετά τθν κάκε μετάγγιςθ 

ςτακερι, το παιδί απαντά ςτο ςχετικό ερϊτθμα ότι το υγρό ςτο ποτιρι (Β) είναι 

πιο πολφ και ςτο ποτιρι (Γ) πιο λίγο (Piaget & Inhelder, 1966). Δεν αντιλαμβάνεται 

δθλαδι ότι ο μεταςχθματιςμόσ τθσ δεδομζνθσ φλθσ (κακϊσ το υγρό λαμβάνει τθ 

μορφι του δοχείου) δεν μετζβαλε τθν ποςότθτά του, αφοφ τίποτε δεν προςτζκθκε 

ι αφαιρζκθκε, αλλά παραςφρεται από τθ ςτάκμθ του υγροφ. Θ υψθλότερθ 

ςτάκμθ ςτο ςτενό ποτιρι ςθμαίνει για το παιδί τθσ προλειτουργικισ φάςθσ 

μεγαλφτερθ ποςότθτα φλθσ. Το ίδιο πείραμα με παιδιά 7 ι 8 ετϊν, τα οποία ζχουν 

φτάςει ςτο ςτάδιο «ςυγκεκριμζνων» λογικϊν πράξεων, δείχνει ότι τα παιδιά 

διατθροφν τθν φλθ (τθν ποςότθτα του υγροφ) ανεξάρτθτα από τουσ 

μεταςχθματιςμοφσ, κακϊσ αντιλαμβάνονται ότι οι αλλαγζσ μορφισ δεν 

ςυνεπάγονται ποςοτικζσ μεταβολζσ. Απαντοφν ότι είναι το ίδιο υγρό και απλϊσ 

ζχει αλλάξει δοχείο. Ξζρουν επίςθσ ότι ο μεταςχθματιςμόσ (εδϊ θ μετάγγιςθ) 

είναι αντιςτρζψιμοσ: μποροφμε να αδειάηουμε το υγρό πάλι ςτο ποτιρι Α. Θ 
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αντιςτρεψιμότθτα ενόσ μεταςχθματιςμοφ είναι αλλθλζνδετθ με τθν ζννοια τθσ 

διατιρθςθσ του αρικμοφ (τθσ φλθσ ι τθσ ποςότθτασ)30. 

Το ίδιο πείραμα ζχει γίνει πολλζσ φορζσ με ζνα κομμάτι πλαςτελίνθ, το 

εφπλαςτο και γνϊριμο ςτα παιδιά υλικό ςτο οποίο μποροφμε να δϊςουμε πολλά 

ςχιματα. Οι απαντιςεισ των μικρϊν παιδιϊν, όταν τα ρωτοφμε «τι είναι 

μεγαλφτερο, (περιςςότερο) ο βϊλοσ ι το κερί» είναι προςανατολιςμζνεσ προσ το 

μικοσ, οπότε το πιο μακρφ (το κερί που ζχει πλαςτεί μπροςτά τουσ και 

αντιπροςωπεφει τθν ίδια φλθ) κρίνεται ωσ μεγαλφτερο ι ρθτά ωσ κάτι που 

περιζχει περιςςότερθ πλαςτελίνθ. Μόνο τα παιδιά θλικίασ 7 ι 8 ετϊν απαντοφν 

και εδϊ ςωςτά, δθλαδι «διατθροφν» το όλον παρά τον μορφολογικό 

μεταςχθματιςμό. 

Για να κατανοιςουν τα παιδιά τθν ζννοια τθσ διατιρθςθσ, πρζπει να είναι 

ικανά τα ςκζφτονται τθ δυνατότθτα διαίρεςθσ του όλου ςε μονάδεσ. Εάν δεν ζχουν 

πειραματιςκεί με ςυλλογζσ απαρικμιςιμων διακεκριμζνων μονάδων, ο αρικμόσ 

δεν ζχει ενδιαφζρον. Ζτςι ςφμφωνα με τον Piaget τα μικρά παιδιά δεν μποροφν να 

διακρίνουν ανάμεςα ςτο «πολλά» και ςτο «πολφ». Οφτε μποροφν να πάρουν 

περιςςότερα από μια ςυνεχι ποςότθτα. Οι αντιλθπτικζσ απάτεσ δεν εξαςκενοφν 

προτοφ ςυςτακοφν οι μονάδεσ. Με άλλα λόγια μόλισ οι μονάδεσ ςυςτακοφν, θ 

μζτρθςθ και θ απαρίκμθςθ δίνονται με τθν ζννοια τθσ ζνα προσ ζνα 

αντιπαραβολισ. 

Πμωσ τα παιδιά μποροφν να δθμιουργιςουν τθν ζνα προσ ζνα αντιςτοιχία, θ 

οποία δεν είναι μια αρικμθτικι αντιςτοιχία. Ζνα παιδί μπορεί να δθμιουργεί δφο 

όμοιουσ ςχθματιςμοφσ από 5 μάρκεσ, τοποκετϊντασ 4 κουκκίδεσ ςτισ γωνίεσ ενόσ 

τετραγϊνου και μία ςτο κζντρο: δφο ειδικά ςτοιχεία και ζνα ςχιμα ωσ όλον τότε 

αντιςτοιχεί, αλλά αυτι θ αντιςτοιχία μπορεί να μθν είναι οφτε πρόςκεςθ οφτε 

                                                           
30

 Τα παιδιά ςτο πρϊιμο ςτάδιο δεν κατανόθςαν ότι υπιρχε ακόμα τόςο υγρό ςτο ψθλότερο και ςτενότερο 
ποτιρι όςο ςτο χαμθλότερο και πλατφτερο, όταν αυτόσ ζριξε υγρό από το ζνα ανάμεςα ςτα δφο ποτιρια 
του ίδιου μεγζκουσ, ςε ζνα ποτιρι διαφορετικοφ ςχιματοσ. Οφτε κατάλαβαν ότι υπιρχαν ακόμα για 
παράδειγμα 17 χάντρεσ ςτο ψθλότερο και ςτενότερο ποτιρι, όταν ρίχτθκαν 17 απαρικμθμζνεσ χάντρεσ από 
το ζνα  ανάμεςα ςτα δφο όμοια ποτιρια ςε ζνα ποτιρι διαφορετικοφ ςχιματοσ. Το γεγονόσ ότι οι χάντρεσ 
είχαν απαρικμθκεί, και ακόμα ότι ο ερευνθτισ ζβαηε μζςα ςε δφο όμοια ποτιρια ζνα-ζνα ταυτόχρονα από 
ςτο παιδί και τον ενιλικο πριν από το μεταςχθματιςμό, δεν βοικθςε αυτά τα παιδιά να καταλάβουν ότι 
υπιρχαν ακόμα 17 χάντρεσ ςτο κακζνα από τα ποτιρια. Εάν το πείραμα είχε εκτελεςκεί ζτςι ϊςτε το παιδί 
να τοποκετεί τισ χάντρεσ μζςα ςε ζνα ψθλό και ςτενό ποτιρι και ο ενιλικοσ να τισ βάηει μζςα ςε ζνα ποτιρι 
άλλου ςχιματοσ, μετά από αυτιν τθν ζνα προσ ζνα αντιςτοίχιςθ και απαρίκμθςθ το παιδί κα μποροφςε 
ακόμθ να πει «ζχω περιςςότερα», όταν παρατιρθςε τα διαφορετικά επίπεδα ςτα δφο ποτιρια. Ο Piaget 
ιςχυρίηεται ότι τα πολφ μικρά παιδιά εκτιμοφν πωσ υπάρχουν περιςςότερεσ χάντρεσ, και δεν λαμβάνουν 
υπόψθ τισ ενδείξεισ από τον αρικμό που βρικαν ςτθν προθγοφμενθ αρίκμθςθ. 
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αρικμόσ. Αυτό αποδεικνφεται από το γεγονόσ ότι μερικζσ ιςοδυναμίεσ παφουν να 

υπάρχουν όταν ζνα από τα ςχιματα αλλάξει, διευκρινίηει ο Piaget. Ζνασ 

περαιτζρω λόγοσ για τθν ανικανότθτα να κατανοιςουν ότι τα δφο ςχιματα ακόμθ 

περιζχουν τον ίδιο αρικμό από μάρκεσ είναι ότι θ ζννοια τθσ αντιςτρεψιμότθτασ 

δεν ζχει ακόμα κατακτθκεί. Ζτςι τα παιδιά δεν μποροφν να ςκζφτονται μια 

αντίςτροφθ πράξθ, μια δράςθ όπου οι μάρκεσ αντικακίςτανται από το αρχικό 

ςχζδιο. 

Σφμφωνα με τον Piaget ο αρικμόσ ςυνίςταται ςε μια πρωτότυπθ λειτουργικι 

ςφνκεςθ, διαφορετικι από τθν απλι παράκεςθ ταξινομιςεων και ςειροκετιςεων. 

Ο αρικμόσ παίρνει με τισ δραςτθριότθτεσ ταξινόμθςθσ τθ δομι του εγκλειςμοφ. 

Για να διακρίνουμε μια μονάδα από τθν επόμενθ, είναι απαραίτθτο να 

χρθςιμοποιιςουμε μια ςυνολικι διάταξθ. Ζτςι θ ςφνκεςθ των δφο λειτουργιϊν θ 

οποία ςυνιςτά τον αρικμό είναι: 1<1+1<1+1+1<…   

Ο αρικμόσ είναι ταυτόχρονα μια τάξθ και μια αςφμμετρθ ςχζςθ. Οι μονάδεσ που 

ςχθματίηουν τον αρικμό ταυτόχρονα προςτίκενται, γιατί είναι ιςοδφναμεσ και 

τοποκετοφνται ςε μια ςειρά, γιατί είναι διαφορετικζσ θ μια από τθν άλλθ. Άρα, ςτθν 

ποιοτικι λογικι, θ λειτουργικι ςυγχϊνευςθ αυτϊν των δυο χαρακτθριςτικϊν είναι 

αδφνατθ, διότι θ πρόςκεςθ των τάξεων είναι αντιμετακετικι, αφοφ τα προςτικζμενα είναι 

ιςοδφναμα, ενϊ θ πρόςκεςθ αςυμμετρικϊν ςχζςεων ι θ ςειροκζτθςθ δεν είναι 

αντιμετακετικι, γιατί οι όροι δεν είναι ιςοδφναμοι. Ο αρικμόσ, αντίκετα, είναι το 

αποτζλεςμα τθσ γενίκευςθσ τθσ ιςοδυναμίασ και τθσ γενίκευςθσ τθσ ςειροκζτθςθσ. Θ 

πρϊτθ μονάδα ςτο δφο, για παράδειγμα, είναι ιςοδφναμθ με τθ δεφτερθ και αν αλλάξει θ 

ςειρά με τθν οποία αρικμοφνται, τότε θ δεφτερθ γίνεται πρϊτθ και αντίςτροφα. (Piaget & 

Szeminska, 1941/1991, ς. 235) 

Στθ ςυνζχεια κα εξετάςουμε τισ ταξινομιςεισ και τισ ςειροκετικζσ διατάξεισ με 

ςκοπό να δοφμε πϊσ αυτζσ ςυμβάλλουν ςτο ςχθματιςμό τθσ ζννοιασ του αρικμοφ. 

Θ ταξινόμθςθ αποτελεί μια λογικομακθματικι ζννοια, θ οποία διαδραματίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικοδόμθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ. Πταν το παιδί 

ςχθματίηει ζνα ςφνολο (μια τάξθ), εγκακιςτά δεςμοφσ ανάμεςα ςτα αντικείμενα 

τθσ ςυλλογισ: είναι δεςμοί ομοιότθτασ ωσ προσ ζνα ι περιςςότερα κριτιρια. 

Ζπειτα είναι ικανό να δθμιουργεί εγκλειςμοφσ, δθλαδι να ιεραρχεί τισ διάφορεσ 

τάξεισ: θ τάξθ των κοτςυφιϊν περιλαμβάνεται ςτθν τάξθ των πτθνϊν, θ τάξθ των 

πτθνϊν ςτθν τάξθ των ηϊων και αυτι ςτθν τάξθ των όντων. Ο εγκλειςμόσ είναι μια 

δραςτθριότθτα πιο επεξεργαςμζνθ από τθν απλι ομαδοποίθςθ. Θ απλι 

ομαδοποίθςθ βοθκάει να βάλουμε μαηί «όςα είναι ίδια» ι «όςα ταιριάηουν» για 

να δθμιουργιςουμε απλζσ ςυλλογζσ με όμοια ςτοιχεία, ενϊ θ ταξινόμθςθ 
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παραπζμπει ςε μια ιεραρχία από τάξεισ όμοιων αντικειμζνων. Ο Piaget 

αποδζχτθκε ότι για το μικρό παιδί ο οριςμόσ του Cantor για το ςφνολο δεν ζχει 

καμιά ςχζςθ με τθν ζννοια τθν οποία αποδίδει το παιδί ςε μικρζσ ςυλλογζσ 

αντικειμζνων. Γι’ αυτό αναφζρει ότι είναι καλφτερα να μιλάμε για «ςυλλογζσ 

όμοιων πραγμάτων» ι «τάξεισ όμοιων πραγμάτων» παρά για ςφνολα31.  

Θ ζννοια τθσ ταξινόμθςθσ περνά από οριςμζνα ςτάδια: εικονιςτικζσ ςυλλογζσ 

(collections figurales), μθ εικονιςτικζσ ςυλλογζσ, λογικζσ τάξεισ  (Piaget & Inhelder, 

1959/1991 και Βαςιλάκθσ, 1983). Το τελικό ςτάδιο αυτισ τθσ καταςκευισ, το 

οποίο επιτρζπει ςτο παιδί να κατακτιςει τθν ζννοια του εγκλειςμοφ, ςυνίςταται 

ςτθν εγκακίδρυςθ μιασ ςυμπλθρωματικισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτισ τάξεισ Α και Β: εάν 

το Α εςωκλείεται ςτο Β και το Αϋ είναι το ςυμπλιρωμα του Α ςε ςχζςθ με το Β, 

τότε το Α είναι ιςοδφναμο με το Β–Αϋ. Το παιδί κατακτά πραγματικά τθν 

ταξινόμθςθ μόνο ςτθν θλικία των 9–11 ετϊν. Από μακθματικι άποψθ ο 

εγκλειςμόσ ςυνιςτά ζνα χαρακτθριςτικό του αρικμοφ: το ζνα περιλαμβάνεται ςτο 

2, το 2 περιλαμβάνεται ςτο 3 κ.λπ., εφόςον το 1 περιλαμβάνεται ςτο 1+1, το οποίο 

περιζχεται ςτο 1+1+1. Με τθν ζννοια του εγκλειςμοφ τάξεων ςυνδζεται και θ 

προςκετικι ςφνκεςθ τάξεων κακϊσ και θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςε μια ςυνολικι τάξθ 

και ςτα μζρθ τθσ ι θ ςφγκριςθ μεταξφ των μερϊν. Το παιδί πρζπει να κατανοεί ότι 

το όλον είναι περιςςότερο από το κακζνα από τα μζρθ. Ο Piaget βρίςκει ότι τα 

μικρά παιδιά δεν είναι ικανά να ςκζφτονται το όλον και τα μζρθ τθν ίδια χρονικι 

ςτιγμι. τισ προςκετικζσ ςυνκζςεισ τα παιδιά αντί να κοιτάηουν τθ ςχζςθ ανάμεςα 

ςτο μζροσ και το όλον κοιτάηουν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο μζροσ και το μζροσ. 

Βεβαίωσ είναι δυνατόν να μάκουν απζξω ιςότθτεσ όπωσ 2+2=4, 2+3=5 κ.λπ., αλλά 

θ μάκθςθ των πινάκων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ςτο ςχολείο είναι ςυνικωσ 

μόνο λεκτικι. Ρραγματικι κατανόθςθ του αρικμοφ δεν εμφανίηεται προτοφ το 

παιδί είναι ικανό να δει για παράδειγμα το «6» ωσ ζνα όλον που αποτελείται από 

6 μονάδεσ, οι οποίεσ είναι δυνατόν να χωριςτοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ: 2 να 

αποτελοφν το ζνα μζροσ και 4 το άλλο, 1 από το ζνα μζροσ και 5 από το άλλο. 

                                                           
31

 O Piaget υπογραμμίηει: «θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ζννοιασ του ςυνόλου προχποκζτει τθ ςυνειδθτοποίθςθ 
τθσ ζννοιασ του αρικμοφ και προπάντων τθ ςτακερι διατιρθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ παρά τισ 
φαινομενικζσ μεταβολζσ που παρατθροφνται κατά τθν αντίλθψθ τριϊν επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ ςυλλογισ 
ςτθν οποία αναφζρεται ο αρικμόσ αυτόσ» (βλ. Piaget, 1977, ς. 10). Κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ 
ςθμαίνει να μποροφμε να δθλϊςουμε ότι δφο ςυλλογζσ είναι αρικμθτικά ιςοδφναμεσ ι ιςοπλθκικζσ. Το 
κριτιριο τθσ ιςοδυναμίασ ςυνόλων οποιουδιποτε μεγζκουσ είναι θ αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα, θ οποία 
αποτελεί το βαςικό εργαλείο του μακθματικοφ ςτθ κεμελίωςθ του ςυνόλου των φυςικϊν αρικμϊν.  
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Σε μια κατάςταςθ προςκετικισ ςφνκεςθσ τάξεων, ςτθν οποία 

πραγματοποιοφμε πράξεισ τθσ μορφισ Α+Αϋ=Β (θ τάξθ Α εγκλείεται ςτθ 

ςυμπεριλθπτικι τάξθ Β και Αϋ το ςυμπλιρωμα του Α ςε ςχζςθ με το Β), το μόνο 

πράγμα που μποροφμε να γνωρίηουμε από ποςοτικι άποψθ είναι Α<Β, δθλαδι ότι 

θ τάξθ Α περιζχει λιγότερα ςτοιχεία από τθν τάξθ Β (εκτόσ αν Αϋ=Ø, οπότε Α=Β).  

Στο πείραμα του εγκλειςμοφ τάξεων ο Piaget επιδίωκε να ελζγξει τθν 

ικανότθτα των μικρϊν παιδιϊν να ςυγκρίνουν ζνα ςφνολο με το υποςφνολό του, 

το όλον με το μζροσ. Ο Piaget παρουςιάηει ςτο παιδί μια ςυλλογι με ξφλινεσ 

χάντρεσ, από τισ οποίεσ οι περιςςότερεσ είναι καφετιζσ και μερικζσ είναι άςπρεσ. 

Το παιδί ερωτάται: ποιεσ χάντρεσ είναι περιςςότερεσ, οι καφετιζσ ι οι ξφλινεσ; 

Αλλά, όπωσ φαίνεται ςτο ακόλουκο παράδειγμα, δεν ξζρουμε αν ιςχφει Α<Αϋι 

Α>Αϋ.     

B: ξφλινεσ χάντρεσ

Α καφετιζσ ξφλινεσ χάντρεσ: 

Αϋ όχι καφετιζσ ξφλινεσ χάντρεσ: 
 

 

Για να ξζρουμε αν Α<Αϋ ι Α>Αϋ, ο λογικόσ οριςμόσ των τάξεων δεν είναι επαρκισ: 

πρζπει να ειςαγάγουμε ςε αυτζσ τισ τάξεισ τθν ζννοια του απόλυτου αρικμοφ. 

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ ικανότθτα ςυλλογιςμοφ πάνω ςε αφθρθμζνεσ τάξεισ 

αποκτάται από το παιδί μετά τθν θλικία των 9-11 ετϊν. Ασ παρακολουκιςουμε 

πϊσ παρουςιάηει και περιγράφει ο ίδιοσ ο Piaget το εν λόγω πείραμα. Γράφει τα 

ακόλουκα:  

«Παίρνουμε ωσ παράδειγμα τον εγκλειςμό μιασ μερικισ τάξθσ Α ςε μια ολικι τάξθ Β. Σίποτε 

δεν φαίνεται πιο απλό όςο να καταλάβουμε μια τζτοια εςϊκλειςθ, όταν όλα τα αντικείμενα 

προςφζρονται ταυτόχρονα ςτο ίδιο αντιλθπτικό πεδίο (ζτςι όταν Β είναι μια ορατι ςυλλογι 

από ξφλινεσ χάντρεσ, Α ζνα μζροσ αποτελοφμενο από 20 καφετιζσ χάντρεσ και Αϋ ζνα άλλο 

μζροσ αποτελοφμενο από 2 ι 3 λευκζσ χάντρεσ). Όμωσ αρκεί να ρωτιςουμε το παιδί εάν το 

όλον Β είναι πολυαρικμότερο από το μεγαλφτερο μζροσ Α (= «υπάρχουν εδϊ περιςςότερεσ 

ξφλινεσ χάντρεσ ι περιςςότερεσ καφετιζσ χάντρεσ;»), για να αντιλθφκοφμε τθ λειτουργικι 

ςυνκετότθτα (complexité opératoire) αυτισ τθσ ςυμπεριλθπτικισ εςϊκλειςθσ (emboîtement 

inclusif). Κατά μζςο όρο πριν από τα 7 χρόνια το παιδί απαντά ότι το Α υπερζχει από το Β 

και αυτό γιατί, μόλισ το όλο διαχωρίςτθκε ςτα μζρθ, αυτό το όλον δεν υπάρχει πλζον ωσ 

τζτοιο και αυτό που απομζνει από το Β είναι μόνο το άλλο μζροσ Αϋ («υπάρχουν 

περιςςότερεσ καφετιζσ από ξφλινεσ χάντρεσ γιατί μζνουν μόνο δφο άςπρεσ», ζτςι κα 
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απαντιςει το παιδί ξζροντασ ότι οι καφετιζσ είναι εξίςου ξφλινεσ). Για να εγκαταςτιςει τθ 

ςχζςθ Α<Β, το παιδί πρζπει να περάςει από τθν αντιςτρζψιμθ πράξθ Α+Αϋ=Β ςτισ Α=Β-Αϋ 

και Αϋ=Β-Α. Μόνο όταν το όλον Β διατθρείται ανεξάρτθτα από τα μζρθ τα οποία μποροφμε 

να ειςαγάγουμε ςτο παιδί, κατακτάται θ αντιςτρεψιμότθτα τθσ πρόςκεςθσ και τθσ 

αφαίρεςθσ λογικϊν τάξεων.» (Gattegno et al. 1965, ςς. 19-20 ) 

Στο παραπάνω πείραμα του εγκλειςμοφ τάξεων ο Piaget βρικε ότι παιδιά 6 

χρονϊν και μικρότερα δεν μποροφν να κάνουν τθν πρζπουςα διάκριςθ μεταξφ 

είδουσ και γζνουσ και ςυμπεραίνουν ότι «υπάρχουν περιςςότερεσ ξφλινεσ 

καφετιζσ χάντρεσ από ξφλινεσ χάντρεσ», δθλαδι ότι το μζροσ είναι μεγαλφτερο 

από το όλον. Τα παιδιά ςυγκρίνουν το μζροσ με το μζροσ και όχι το μζροσ με το 

όλον. Ο Piaget παρατιρθςε επίςθσ ότι μόνο όταν τα παιδιά φτάςουν ςτθν θλικία 

των 7 ετϊν απαντοφν ότι υπάρχουν περιςςότερεσ καφετιζσ χάντρεσ. 

Είναι όμωσ δυνατόν να καταςτιςουμε αυτι τθν κατάςταςθ ςυγκεκριμζνθ 

κάνοντασ μια ακριβι αναφορά. Στθν περίπτωςθ με τισ χάντρεσ, που αναφζραμε 

παραπάνω, θ αναφορά ςε «ξφλινεσ χάντρεσ» λαμβάνει ζναν αυκαίρετο χαρακτιρα 

που βρίςκεται μακριά από τον κϊδικα των παιδιϊν. Μπορεί όμωσ το παιδί να 

εργάηεται πάνω ςε ζνα πραγματικό πλαίςιο με ςυγκεκριμζνεσ χάντρεσ, τισ οποίεσ 

μπορεί να χειρίηεται. Αυτό το παράδειγμα ςυνιςτά μια περίπτωςθ όπου θ  κακαρά 

λογικι όψθ τθσ κατάςταςθσ είναι πιο δφςκολθ από τθν αρικμθτικι όψθ και 

επομζνωσ θ δυνατότθτα απαρίκμθςθσ μπορεί να χρθςιμεφςει ςτθν υποςτιριξθ 

του λογικοφ ςυλλογιςμοφ (Guignard, 1982). 

Ωςτόςο θ δυνατότθτα απαρίκμθςθσ προςφζρει μια βοικεια ςτθν κατανόθςθ 

τθσ ζννοιασ τθσ ποςότθτασ (το παιδί π.χ. διαπιςτϊνει ότι υπάρχουν περιςςότερεσ 

καφετιζσ ξφλινεσ χάντρεσ παρά μθ καφετιζσ ξφλινεσ χάντρεσ) και θ δυςκολία που 

υπάρχει ανάμεςα ςτισ καφετιζσ ξφλινεσ χάντρεσ και ςτισ ξφλινεσ χάντρεσ 

παραμζνει ακζραιθ. Αυτι θ απαρίκμθςθ παραμζνει παραταφτα ςυνδεδεμζνθ με 

το υλικό, μπροςτά ςτο οποίο το παιδί τοποκετείται, και αυτό δεν ςθμαίνει με 

κανζνα τρόπο ότι είναι ικανό να γενικεφςει ςυλλογιηόμενο μόνο πάνω ςτθν 

εκφϊνθςθ. 

Θ ζνωςθ Α+Α=Α παρουςιάηει με τθν πρόςκεςθ 1+1=2 μια ιςοδυναμία ωσ προσ 

τον τφπο τθσ πράξθσ, εφόςον και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ δραςτθριότθτα 

ςυνίςταται ςτθ ςυνζνωςθ, αλλά υπάρχει μια διαφορά ωσ προσ το αποτζλεςμα τθσ 

πράξθσ (Piaget & Szeminska, 1941/1991). Θ ζνωςθ δφο ξεχωριςτϊν πεπεραςμζνων 

ςυνόλων με το ίδιο κριτιριο ςχθματίηει ζνα εξίςου πεπεραςμζνο ςφνολο με το 

ίδιο κριτιριο. Αντίκετα, θ ζνωςθ δφο πεπεραςμζνων ςυνόλων με τον ίδιο απόλυτο 
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ςχθματίηει ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο με ζναν άλλο απόλυτο (εκτόσ από τθν 

περίπτωςθ ςτθν οποία τα δφο ςφνολα είναι κενά). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ 

εργαηόμαςτε πάνω ςε τάξεισ οριςμζνεσ με μια ποιοτικι ιδιότθτα, ςτθ δεφτερθ 

περίπτωςθ θ πράξθ αφορά τάξεισ (ι ςφνολα), οριςμζνα ςφμφωνα με τον απόλυτό 

τουσ. 

Θ ςειροκετικι διάταξθ αποτελεί μια λογικομακθματικι διαδικαςία, θ οποία, 

ςφμφωνα με τον Piaget, ςυμβάλλει ςτθν οικοδόμθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ. 

Πταν δίνουμε ςτα παιδιά αντικείμενα να βάλουν ςε ςειρά κατά αυξανόμενο 

μζγεκοσ (π.χ. ωσ προσ το μικοσ), διαπιςτϊνουμε ότι δίνουν διαφορετικζσ 

απαντιςεισ ανάλογα με τθν θλικία. Ρερίπου ςτθν θλικία των 7-8 ετϊν γίνονται 

ικανά να ςειροκετοφν όλα τα αντικείμενα δθμιουργϊντασ ζνα είδοσ ςκάλασ. 

Μια από τισ δυςκολίεσ που παρουςιάηονται ςτθ ςειροκζτθςθ είναι το 

πρόβλθμα τθσ παρεμβολισ (Boule, 1989). 
 

Ε

Δ

Γ

Γ

Β

Α

 

 

Υποκζτουμε ότι τα ραβδάκια Α<Β<Γ<Δ<Ε είναι ςειροκετθμζνα κατά αυξανόμενο 

μικοσ. Ρϊσ κα τοποκετιςουμε το Η ςε αυτι τθ ςειρά; Το Η κα ζπρεπε να 

τοποκετθκεί μεταξφ των Β και Γ εφόςον Η>Β και Η<Γ. Αυτζσ οι ςυγκρίςεισ 

δθμιουργοφν ςτο παιδί ζνα είδοσ φαινομενικισ ςφγκρουςθσ. Φαίνεται αδφνατο το 

Η να είναι ταυτόχρονα μικρό (πιο μικρό από το Γ) και μεγάλο (πιο μεγάλο από το 

Β). Θ ταυτόχρονθ αναγνϊριςθ Β<Η<Γ είναι δφςκολθ για τα παιδιά τθσ προςχολικισ 

θλικίασ. 

Σφμφωνα με τον Piaget το παιδί μπορεί να απαγγζλλει τθν αρικμοακολουκία, 

χωρίσ να κατανοεί ότι υπάρχει διαφορά μιασ μονάδασ ανάμεςα ςε δφο 
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διαδοχικοφσ αρικμοφσ και ότι αυτόσ ο κανόνασ είναι γενικόσ και ιςχφει τόςο για 

τουσ μικροφσ όςο και για τουσ μεγάλουσ αρικμοφσ. 

 

Ππωσ το παιδί οικοδομεί τθ ςειροκζτθςθ, ζτςι πρζπει να οικοδομιςει και τθ ςειρά 

των αρικμϊν. Κα πρζπει να μάκει να εγκακιςτά ςχζςεισ μεταξφ των αρικμϊν, οι 

οποίεσ αναφζρονται ςτισ διαφορζσ τουσ. Αυτι θ διαφορά δεν πθγάηει από τα 

διαφορετικά ονόματα που αποδίδουμε ςτουσ αρικμοφσ, αλλά απορρζει από τθν 

κανονικότθτα που κακιςτά τουσ αρικμοφσ μια διατεταγμζνθ ςειρά. Ππωσ 

ςυμβαίνει ςτθ ςειροκζτθςθ με τα ραβδάκια, το ίδιο μποροφμε να διατάξουμε 

κάκε αρικμό ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο και τον επόμενό του: 2<3<4, όπου το 3 

είναι ταυτόχρονα μεγαλφτερο του 2 και μικρότερο του 4. Αυτι θ διαδικαςία 

επαναλαμβάνεται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο για κάκε αρικμό μζχρι το άπειρο. 

Θ κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ είναι τελικά θ ςφλλθψθ κάκε τμιματοσ 

ακζραιων αρικμϊν ωσ ολικά διατεταγμζνου και όταν το παιδί αντικρίηει δφο 

αρικμοφσ, πρζπει να μπορεί να διακρίνει τον μεγαλφτερο και τον μικρότερο. 

Σφμφωνα με τον Piaget θ ζννοια του αρικμοφ είναι ςφνκεςθ του εγκλειςμοφ 

τάξεων και τθσ ςχζςθσ διάταξθσ. Αυτζσ οι δφο ζννοιεσ αλλθλοδιαπλζκονται ςτθν 

οικοδόμθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ. Ραίρνουμε ωσ παράδειγμα τθ διαδοχι των 

αρικμϊν 3, 4, 5. Συμπτφςςοντασ και επεκτείνοντασ τα προθγοφμενα ζχουμε τισ 

ακόλουκεσ ιδιότθτεσ: 

 

 

 

 

 
 

“Ένα”

“Σέζζερα”

“Γύο”

“Σρία”

Ακολοσθία
 ηων αριθμών “Ένα” “Σέζζερα”“Γύο” “Σρία”

Οικογένεια ζσνόλων
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Συνοψίηοντασ, το πρόβλθμα τθσ καταςκευισ του αρικμοφ από ψυχολογικι άποψθ 

ανάγεται ςφμφωνα με τον Piaget ςτθ δθμιουργία των διαρκϊν ιςοδυναμιϊν δφο 

ςυνόλων, όποιοι και αν είναι ο μεταςχθματιςμοί που υφίςτανται αυτά τα ςφνολα. 

Σφμφωνα με αυτόν υπάρχουν δφο προχποκζςεισ για τθν κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ: 

μια διατιρθςθ του όλου, θ οποία βαςίηεται πάνω ςτισ λογικζσ λειτουργίεσ 

αντιςτρεψιμότθτασ και αντιςτάκμιςθσ, και μια ςειροκζτθςθ των ςτοιχείων, από τα 

οποία το κακζνα πρζπει να καταλαμβάνει μια ακριβι κζςθ για να απαρικμείται 

μία μόνο φορά. Ο αρικμόσ κεωρείται μια νζα ςφνκεςθ: είναι ταυτόχρονα ζνα 

ςφςτθμα τάξεων (κάκε ςτοιχείο εςωκλείεται ςτθν τάξθ που ςχθματίηεται από αυτό 

και το επόμενό του) και ζνα ςφςτθμα διάταξθσ ςτο οποίο μεςολαβεί θ διαδοχι. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω θ κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ δεν μπορεί 

ακόμθ να επιτευχκεί προτοφ το παιδί καταφζρει να διατθρεί ζνα δεδομζνο όλον 

παρά τουσ μεταςχθματιςμοφσ που αναδιευκετοφν τθ διάταξθ των μερϊν του. 

Σφμφωνα με τον Piaget όλεσ αυτζσ οι λογικζσ ζννοιεσ αναπτφςςονται περίπου 

τθν ίδια χρονικι ςτιγμι, γφρω ςτθν θλικία των 7 ετϊν. Θ κακεμία από αυτζσ 

ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ και των άλλων. Με τον ίδιο τρόπο οι μακθματικζσ 

ζννοιεσ ςχετιηόμενεσ με τισ λογικζσ ζννοιεσ είναι αμοιβαία εξαρτϊμενεσ ςτθν 

ανάπτυξι τουσ. Ο Piaget ςυηθτάει περαιτζρω το ηιτθμα αν οι αρικμθτικζσ ζννοιεσ 

 Τθν ζννοια τθσ ςειράσ: το 4 προθγείται του 5 και ακολουκεί του 3 (3<4<5). 

Αυτι θ ςχζςθ αντιςτοιχεί ςτθν αντίκετι τθσ 5>4>3. 

 Τθν ζννοια του εγκλειςμοφ: θ τάξθ «4» περιζχει τθν τάξθ «3» και περιζχεται 

ςτθν τάξθ «5». 

 Τθν ποςοτικοποίθςθ των εγκλειςμϊν: θ τάξθ «3» εςωκλείεται ςτθν τάξθ 4, 

ςθμαίνει ότι το «1+1+1» εςωκλείεται ςτο «1+1+1+1». 

 Το ςυμπλιρωμα τθσ τάξθσ «3» με τθν τάξθ «4» είναι θ τάξθ «1»: «1+1+1» + 

«1»= «1+1+1+1». Το ςυμπλιρωμα μιασ τάξθσ ςε ςχζςθ με τθν επόμενι τθσ 

είναι θ τάξθ «1». Κάκε αρικμόσ διαφζρει κατά μία μονάδα από τον επόμενό 

τουσ. Αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται επανάλθψθ (iteration). 

 Θ αρικμοακολουκία υπονοεί μια αναδρομικι διαδικαςία. Ζχουμε μια 

αρικμθτικι πρόοδο με διαφορά ω=1, πρϊτο όρο τθ μονάδα, αναδρομικό 

τφπο αν+1= αν+1 και γενικό όρο αν=ν. 

 Τζλοσ, κάκε αρικμόσ διακρίνεται από κάκε άλλον από τθ διαφορά μιασ 

μονάδασ ι μιασ πολλαπλότθτασ μονάδων (π.χ. 5–4=1 ι 7–2=5×1. 
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μποροφν να πάρουν τθ δομι τουσ μζςω τθσ διατιρθςθσ ι αν θ διατιρθςθ 

προθγείται και είναι μια  προχπόκεςθ για τισ αρικμθτικζσ και ποςοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Τα ςυμπεράςματά του –μετά τθν εκτζλεςθ ενόσ μεγάλου 

αρικμοφ πειραμάτων– είναι ότι θ προθγοφμενθ εναλλακτικι λφςθ (επιλογι) είναι 

ζγκυρθ. Θ λογικι κατανόθςθ και θ αρικμθτικι και ποςοτικι κατανόθςθ 

αναπτφςςονται ταυτόχρονα, ςε αμοιβαία εξάρτθςθ μεταξφ τουσ, ςφμφωνα με τον 

Piaget. 

Στα διδακτικά εγχειρίδια και ςτθ μακθματικι διδαςκαλία που ςτθρίηονται ςτθ 

κεωρία του Piaget οι λογικζσ ζννοιεσ διδάςκονται ςυχνά πριν από τισ αρικμθτικζσ, 

για να προετοιμάςουν το παιδί για τθ μακθματικι διδαςκαλία. Εάν θ διδαςκαλία 

ςτθριηόταν ςτθ κεωρία του Piaget, κα ζπρεπε οι αρικμθτικζσ και λογικζσ ζννοιεσ 

να αλλθλοτροφοδοτοφναι. 

Το προαναφερόμενο πείραμα με τισ χάντρεσ είναι ςφνκετο για τα παιδιά, γιατί 

εμπλζκει τον αρικμθτικό εγκλειςμό με τον λογικό εγκλειςμό τάξεων. Το παιδί δεν 

διενεργεί αρικμθτικι ςφγκριςθ ανάμεςα ςτισ 23 ξφλινεσ χάντρεσ και ςτισ 20 

καφετιζσ, αλλά ςυγκρίνει με μια ματιά τισ 20 καφετιζσ με τισ 2-3 άςπρεσ. Το παιδί 

δεν καταγίνεται με τθ λογικι ςφγκριςθ των ξφλινων χαντρϊν με τισ ξφλινεσ 

καφετιζσ χάντρεσ. Ο Piaget υποςτθρίηει ότι το παιδί δεν ζχει αναπτφξει τθν 

αντιςτρζψιμθ ςκζψθ για να μπορεί να ςυνεξετάηει ταυτόχρονα το όλον και το 

μζροσ. Ραρά τισ αμφιςβθτιςεισ του εν λόγω πειράματοσ32, θ ερμθνεία του Piaget 

δεν μπορεί να παραγνωριςτεί.  

Θ αναγνϊριςθ τθσ ςχζςθσ μζρουσ-όλου που υπειςζρχεται ςτθ ςφγκριςθ δφο 

φυςικϊν αρικμϊν (αν ζχεισ 5 καραμζλεσ μπορείσ να μου δϊςεισ 6;) ι ςτθ 

ςφγκριςθ δφο λογικϊν τάξεων (π.χ. λουλοφδια και μαργαρίτεσ) δεν είναι απλι 

υπόκεςθ για τα παιδιά. Θ ωρίμαςθ τθσ ςχζςθσ εςϊκλειςθσ των αρικμϊν και θ 

γενίκευςι τθσ είναι μια μακροχρόνια διαδικαςία. Αυτό δεν αφορά μόνο τα 

Μακθματικά, αλλά κάκε γνωςτικό πεδίο, ολόκλθρθ τθ γλϊςςα του παιδιοφ και 

δεν είναι μόνο κζμα νευροφυςιολογικισ ωρίμαςθσ, αλλά και απόκτθςθσ 

εμπειριϊν. Πμωσ για τα ίδια παιδιά θ κακαρι αρικμθτικι ςφγκριςθ με τθν 

                                                           
32

 Θ κφρια κριτικι για τα ευριματα του Piaget ςτο εν λόγω πείραμα εγκλειςμοφ τάξεων εςτιάςτθκε  ςτον 
τρόπο ερμθνείασ τθσ ερϊτθςθσ του ζκετε ο ερευνθτισ από τα ίδια τα παιδιά. Ο Mc Garrigle ςε ζνα 
ευκολότερο πρόβλθμα εγκλειςμοφ τάξεων βρικε ότι το 66% των νθπίων θλικίασ 3-5 χρονϊν απάντθςε 
ςωςτά (βλ. Donaldson, 1991). Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τον Holt, ςτο ερϊτθμα «αν είναι πιο πολλά τα 
λουλοφδια ι οι μαργαρίτεσ» το παιδί ζρχεται αντιμζτωπο με μια ακατανόθτθ και αφθρθμζνθ λεκτικι 
πυγμαχία με τον εξεταςτι, που δεν αποςαφθνίηει το πρόβλθμα τθσ ςχζςθσ του μζρουσ προσ το όλον (βλ. 
Holt, 1978).   
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υποβοικθςθ τθσ εποπτικισ αναγνϊριςθσ μιασ μόνο τάξθσ  (π.χ. κόκκινεσ χάντρεσ) 

του μζρουσ από το όλον ςε ορατζσ ςυλλογζσ, ςε γνϊριμεσ τάξεισ ι είναι μάλλον 

ευκολότερθ. Θ ςχζςθ μζρουσ-όλου αφορά τθ ςυνολικι εννοιολογικι ανάπτυξθ του 

παιδιοφ.  

Θ προςζγγιςθ του Piaget για τθ γζνεςθ του αρικμοφ ςυνδζκθκε με τθ κεωρία 

των ςυνόλων. Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ γζννθςε το μεταρρυκμιςτικό κίνθμα των 

«Μοντζρνων ακθματικϊν». Το κφριο ενδιαφζρον εςτιάςτθκε ςτθ λογικι 

κεμελίωςθ των Μακθματικϊν εννοιϊν με βάςθ ενδομακθματικά κριτιρια. Το εν 

λόγω κίνθμα αποτελεί ςθμαντικό ςτακμό, που ςυνιςτά μια απρόςκλθτθ διείςδυςθ 

του φορμαλιςμοφ από το νθπιαγωγείο και επθρζαςε τθ διδαςκαλία των 

Μακθματικϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο (Λεμονίδθσ, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ευριματα του Piaget προζκυψαν από ψυχολογικζσ ζρευνεσ για τθ γζνεςθ τθσ 

ζννοιασ του αρικμοφ ςτθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ παιδικισ νοθμοςφνθσ. Στο 

πλαίςιο τθσ κεωρίασ του Piaget οι λογικομακθματικζσ δομζσ είχαν κεμελιϊδθ 

ςθμαςία  για τθ ςταδιακι ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ των αρικμϊν και γενικά για τθν 

προοδευτικι οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. Ραραταφτα θ επιςτθμολογικι και γνωςτικι 

προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του φυςικοφ αρικμοφ ςτθ κεωρία του Piaget ζχει άμεςθ 

ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ αξιωματικι κεμελίωςθ ςτo πλαίςιo των Μακθματικϊν. 

Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ ευνόθςε τθν ειςαγωγι των «Μοντζρνων Μακθματικϊν» ςτο 

νθπιαγωγείο και ςτο δθμοτικό ςχολείο. 

Ρριν από τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ του αρικμοφ ςτα παιδιά θ 

λογικομακθματικι προςζγγιςθ εςτιάηει τθν προςοχι τθσ ςτθν ποιοτικι 

επεξεργαςία των προαρικμθτικϊν εννοιϊν. Αυτζσ είναι: θ ταξινόμθςθ, θ 

ςειροκζτθςθ, θ διατιρθςθ, θ αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα. Πςο οι μακθτζσ 

Θ μεταρρφκμιςθ των «Μοντζρνων ακθματικϊν»αυτι προτείνει μια νζα αντίλθψθ 

του αρικμοφ ςτο νθπιαγωγείο και ςτθν πρϊτθ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου. Μετά 

τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ του ςυνόλου, ο φυςικόσ αρικμόσ προκφπτει ςφμφωνα με 

τον μακθματικό οριςμό του ωσ ο κοινόσ πλθκικόσ αρικμόσ (πλθκάρικμοσ) 

διαφόρων ςυνόλων, που όπωσ διαπιςτϊνεται με τθν αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα είναι 

ιςοπλθκικά (ι ιςοδφναμα). Ακριβζςτερα τα ςφνολα διαμερίηονται ςε κλάςεισ 

ιςοδυναμίασ με βάςθ τθ ςχζςθ ιςοδυναμίασ ωσ προσ το πλικοσ των ςτοιχείων που 

ζχουν. Ζτςι οι φυςικοί αρικμοί ςυμβολίηουν τθν πλθκικότθτα των κλάςεων 

ιςοδυναμίασ. Ζχουμε μια άμεςθ διδακτικι μεταφορά του αξιωματικοφ οριςμοφ 

των φυςικϊν αρικμϊν, όπωσ ορίςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ κεωρίασ των ςυνόλων.  
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αςκοφνται με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ για τθν απόκτθςθ των προαρικμθτικϊν 

ικανοτιτων, δεν πρζπει να απαρικμοφν τα αντικείμενα, αφοφ ο αρικμόσ των 

ςτοιχείων ενόσ ςυνόλου (πλθκάρικμοσ) ειςάγεται αργότερα, όταν τα παιδιά ζχουν 

εξοικειωκεί με τισ προαναφερόμενεσ δραςτθριότθτεσ και τθν ζννοια του ςυνόλου.  

Οι αρικμθτικζσ ςχζςεισ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ υποτάςςονται ςτισ 

γενικότερεσ λογικζσ ςχζςεισ μζρουσ-όλου και δεν γίνονται ορατζσ ςτα 

προγράμματα των Μοντζρνων μακθματικϊν. Κα πρζπει να αποδεςμευτοφμε από 

τθ αντίλθψθ που προτείνει μια υπερτροφία λογικϊν δραςτθριοτιτων και για τθν 

κατάκτθςθ των αρικμϊν κεωρεί ωσ προαπαιτοφμενο τον εγκλειςμό (και ακόμα τθ 

ςειροκζτθςθ και τθ διατιρθςθ). Χαρακτθριςτικό είναι το παρακάτω απόςπαςμα:  

 «...θ καταςκευι του αρικμοφ μπορεί να ευνοιςει επίςθσ τθν καταςκευι του εγκλειςμοφ 

τάξεων το ίδιο ι καμιά φορά περιςςότερο από το αντίκετο.» (Piaget, 1970. ς. 41) 

Θ χρονικι πρόταξθ τζτοιου είδουσ λογικομακθματικϊν διαδικαςιϊν και 

δραςτθριοτιτων ζχει τθν προζλευςι τθσ ςτθ κεωρία του Piaget. Ρρολογίηοντασ ο 

ίδιοσ ο Piaget το βιβλίο του Beauverd «Πριν από τον υπολογιςμό», το οποίο 

αποτελεί μια παιδαγωγικι εφαρμογι των ευρθμάτων του, γράφει: 

«Ζνα πρϊτο ςθμείο για το οποίο πρζπει να ςυγχαροφμε τον ςυγγραφζα αυτϊν των ωραίων 

αςκιςεων είναι ότι ιξερε να επιμζνει όπωσ αρμόηει πάνω ςτισ προκαταρκτικζσ 

προχποκζςεισ μιασ κατάλλθλθσ απόκτθςθσ των μακθματικϊν εννοιϊν. Ολόκλθρο το 

κεφάλαιο Ι αφορά πράγματι τθν καταςκευι των δομϊν διατιρθςθσ, τθ ςθμαςία των 

οποίων ζνασ κάπωσ βιαςτικόσ παιδαγωγόσ κα μποροφςε να παραμελιςει, υποκζτοντασ ότι 

το ενδιαφζρον τουσ είναι μάλλον κεωρθτικό και ςχετίηεται μόνο με τθν ψυχολογικι 

ανάλυςθ.» (Beauverd, 1964, ς. 3) 

Ζντονθ ιταν θ κριτικι που άςκθςε ςτα πειράματα του Piaget ο Ολλανδόσ 

μακθματικόσ Freudenthal. Υποςτιριξε, υπερβάλλοντασ, ότι ταυτίηει τθν 

επιςτθμολογία τθσ Γεωμετρίασ και των Μακθματικϊν με τισ κεωριςεισ των Kline 

και Bourbaki. Ρροοδευτικά διαμορφϊνονται νζεσ τάςεισ που αφινουν ςτθν άκρθ 

τισ λογικζσ ζννοιεσ και φζρνουν ςτο προςκινιο τισ αρικμθτικζσ γνϊςεισ των 

μικρϊν παιδιϊν.  

«Μετά τθ ςχεδόν ολοςχερι εγκατάλειψθ των προαρικμθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο 

νθπιαγωγείο ο αρικμόσ ςιγά ςιγά επανζρχεται, αλλά οι εργαςίεσ που γίνονται ςτισ 

περιςςότερεσ τάξεισ, ακόμα και ςτθ μικρι τάξθ του νθπιαγωγείου, αποδεικνφουν το 

ενδιαφζρον που αποδίδεται ςτθν εργαςία πάνω ςτον αρικμό, θ οποία ακόμα είναι πλιρωσ 

ανανεωμζνθ ςε ςχζςθ με τισ πρακτικζσ που εφαρμόηονταν πριν από το 1970». (Dubois, 

Fenichel, Pauvert, 1993, ς. 24-25) 
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Σφμφωνα με τισ νζεσ προςεγγίςεισ οι διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετίηονται με το 

είδοσ των αρικμθτικϊν γνϊςεων που μακαίνουν τα παιδιά ςτο ςχολείο. Τόςο θ 

αρίκμθςθ που εξετάςαμε ςτο 2ο κεφάλαιο όςο και θ αρικμθτικι ανάλυςθ και 

ςφνκεςθ που αρικμοφ που κα μελετιςουμε ςτο κεφάλαιο 4 προςεγγίηουν αυτζσ 

τισ επιδιϊξεισ. Επί του παρόντοσ κα παραμείνουμε ςτθ διατιρθςθ του αρικμοφ.  

3.4. φγκριςθ ςυλλογϊν και διατιρθςθ του αρικμοφ 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε ςτθ κεωρία του Piaget θ βάςθ για τθν πρόςκτθςθ τθσ 

ζννοιασ του αρικμοφ είναι θ ιςοπλθκικότθτα. Θ κατανόθςθ τθσ ιςοπλθκικότθτασ 

από το παιδί ωσ αφθρθμζνθσ αρχισ διαπιςτϊνεται με το κλαςικό πείραμα 

διατιρθςθσ.  

Ρροτοφ προχωριςουμε ςτο πιο εντυπωςιακό πείραμα του Piaget για τθ 

διατιρθςθ του αρικμοφ33 ςε μεταςχθματιηόμενα αςυνεχι μεγζκθ, αξίηει να 

ςθμειϊςουμε ότι θ ςχζςθ «μεγαλφτερο» ι «περιςςότερο» είναι αλλθλζνδετθ με 

τθν ζννοια του αρικμοφ, δθλαδι αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο, αφοφ χωρίσ τθν 

κατανόθςι τθσ δεν μπορεί το παιδί να τελζςει ςυγκεκριμζνεσ λειτουργικζσ 

πράξεισ, με άλλα λόγια δεν μπορεί να χειριςτεί λογικά τθν ζννοια του αρικμοφ. 

Ρρζπει επίςθσ να παρατθριςουμε ότι το εννοιολογικό πεδίο «μακρφ-πολφ-

μεγάλο» ι ςε ςυγκριτικό βακμό «μακρφτερο-περιςςότερο-μεγαλφτερο» 

παραμζνει ακόμθ αδιαφοροποίθτο για τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ, αφοφ 

δεν μποροφν να κάνουν ςε κάκε περίπτωςθ τισ απαραίτθτεσ διακρίςεισ: ότι το 

«μακρφ ι μεγαλφτερο» αναφζρεται ςτο μικοσ,  «το μεγάλο ι μεγαλφτερο» –

τουλάχιςτον ςτθν περίπτωςθ υλικϊν αντικειμζνων –ςτθν φλθ κ.ο.κ. Θ εςφαλμζνθ 

απάντθςθ δεν οφείλεται απλϊσ ςτο γλωςςικό μπζρδεμα των λζξεων 

«μεγαλφτερο» και «περιςςότερο», αλλά θ ίδια θ γλωςςικι ανεπάρκεια ςυνδζεται 

με τθν ελλιπι λογικομακθματικι δομι, τθν ανικανότθτα διατιρθςθσ τθσ 

ποςότθτασ, δθλαδι του αρικμοφ. 

Μποροφμε να δείχνουμε ςτα παιδιά δφο ςφνολα και να τα ρωτάμε εάν ζχουν 

τον ίδιο αρικμό ςτοιχείων. Εάν τα ςφνολα διευκετοφνται ςε γραμμζσ, που τα 

ςτοιχεία τουσ βρίςκονται ςε αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα, τα παιδιά δεν βαςίηονται 

ςτθν απαρίκμθςθ για να ςυγκρίνουν τα ςφνολα. Αλλά εάν αυτά παρουςιαςτοφν με 

διαφορετικοφσ τρόπουσ, όπωσ ςε γραμμζσ αλλά όχι ςε αντιςτοιχία, ι απλωμζνα 
                                                           
33

 Θ διατιρθςθ του αρικμοφ ορίηεται ωσ θ ικανότθτα να "ςυμπεράνουμε παραγωγικά" ότι θ  ποςότθτα ενόσ 
ςυνόλου αντικειμζνων παραμζνει θ ίδια, ενϊ θ εξωτερικι φυςικι εμφάνιςθ του τρόπου διευκζτθςθσ των 
αντικειμζνων ζχει τροποποιθκεί. 
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γφρω από το τραπζηι ι μζςα ςε ζνα κουτί, θ απαρίκμθςθ γίνεται αναγκαία. Σε 

αυτό το τμιμα κα εξετάςουμε τισ εκτιμιςεισ των παιδιϊν ςχετικά με τα μεγζκθ 

των ςυνόλων και τθν ικανότθτά τουσ να χρθςιμοποιοφν τθν απαρίκμθςθ ςτθ 

ςφγκριςθ ςυνόλων. 

Στο τζλοσ του περαςμζνου αιϊνα ο Binet, ο οποίοσ κυρίωσ είναι γνωςτόσ για 

τισ δοκιμαςίεσ «μζτρθςθσ» τθσ νοθμοςφνθσ, ιταν ίςωσ ο πρϊτοσ ο οποίοσ 

παρατιρθςε ότι ςε μια δοκιμαςία αρικμθτικισ ςφγκριςθσ δφο ςυλλογϊν τα μικρά 

παιδιά ζκαναν λάκθ που οφείλονταν ςτθν ζκταςθ (εμβαδόν) που καταλάμβαναν 

οι ςυλλογζσ. Αυτι θ παρατιρθςθ επιβεβαιϊκθκε από τον Piaget (1941) για μια 

άλλθ διάςταςθ, το μικοσ, ςτο κλαςικό παράδειγμα τθσ διατιρθςθσ.  

Υπενκυμίηουμε ςφντομα τθν παςίγνωςτθ  δοκιμαςία διατιρθςθσ του αρικμοφ 

(Piaget & Szeminska, 1941/1991). Ραρουςία δφο διαφορετικϊν ςυλλογϊν (εδϊ 

μπλε τετράγωνα, εκεί κόκκινοι κυκλικοί δίςκοι), που ζχουν πλθκικότθτα 934, 

διαπιςτϊνουμε με μια οπτικι αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα «ότι υπάρχουν τα ίδια». Ο 

ερευνθτισ ευκυγραμμίηει 9 κόκκινουσ κυκλικοφσ δίςκουσ και ηθτάει από το παιδί 

να ευκυγραμμίςει ζναν ίδιο αρικμό από μπλε τετράγωνα: «Βάλε τόςα μπλε 

τετράγωνα όςουσ κόκκινουσ κυκλικοφσ δίςκουσ ζβαλα εγϊ, ακριβϊσ το ίδιο 

πράγμα, ακριβϊσ τόςα, οφτε παραπάνω οφτε παρακάτω». Στθ ςυνζχεια ο 

ερευνθτισ τροποποιεί τθ δεφτερθ ςειρά κάτω από το  προςεκτικό βλζμμα του 

παιδιοφ αραιϊνοντασ (ι πυκνϊνοντασ) τα μπλε τετράγωνα. Ο απόλυτοσ αρικμόσ 

δεν κατονομάηεται οφτε ζχει ςθμαςία. Ερευνάται απλϊσ θ ικανότθτα του παιδιοφ 

να καταςκευάηει ιςοδφναμα ςφνολα: τόςα-όςα. 

 

 

Στθ ςυνζχεια ο ερευνθτισ αραιϊνει τα αντικείμενα τθσ μιασ ςυλλογισ (εδϊ τα 

τετράγωνα) και κζτει το ερϊτθμα35: «Και τϊρα υπάρχουν πάντοτε τα ίδια; Τπάρχει 
                                                           
34

 Στα πειράματα του Piaget ο ελάχιςτοσ αρικμόσ είναι 7. Καταςκευάηονται ςειρζσ με διακριτά και ομοειδι 
αντικείμενα (μάρκεσ, κουμπιά, κζρματα κ.λπ.) που ο αρικμόσ τουσ κυμαίνεται μεταξφ 6 και 9. Οι μικροί 
αρικμοί είναι ςυνικωσ πολφ γνϊριμοι, οι διψιφιοι προφανϊσ πολφ δφςκολοι. 
35

 Εάν το παιδί ζχει δϊςει τθ ςωςτι απάντθςθ διατιρθςθσ, ο ερευνθτισ λζει: "Κοίταξε πόςο μακριά είναι 
αυτι θ γραμμι. Ζνα άλλο παιδί είπε ότι υπάρχουν εδϊ περιςςότερα τετράγωνα διότι αυτι θ ςειρά είναι πιο 
μακριά. Ποιοσ ζχει δίκιο εςφ ι το άλλο παιδί.;" Εάν αντίκετα θ απάντθςθ  του παιδιοφ ιταν λανκαςμζνθ. ο 
ερευνθτισ του υπενκυμίηει τθν αρχικι ιςότθτα: "Αλλά εςφ δεν κυμάςαι; Πριν βάλαμε ζναν κόκκινο δίςκο 
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το ίδιο πράγμα (ο ίδιοσ αρικμόσ) από κόκκινουσ κυκλικοφσ δίςκουσ και μπλε 

τετράγωνα, υπάρχουν περιςςότεροι εδϊ (κόκκινοι δίςκοι) ι περιςςότερα εκεί 

(μπλε τετράγωνα); Πϊσ το ξζρεισ;» 

Σε γενικζσ γραμμζσ θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων ενόσ τζτοιου 

πειράματοσ με παιδιά μεταξφ 4 και 6 ετϊν επιβεβαιϊνει τθν φπαρξθ τριϊν 

ςταδίων εξζλιξθσ, ςτα οποία δεν αντιςτοιχοφν όμωσ ςαφϊσ οριοκετθμζνεσ 

θλικιακζσ κατθγορίεσ, αν και θ ςυςχζτιςθ θλικίασ/προόδου είναι ςθμαντικι. 

 Στο πρϊτο ςτάδιο τα παιδιά δεν καταφζρνουν να φτιάξουν ζνα ιςοδφναμο ςφνολο. 

Σχθματίηουν ςειρζσ πιο μακριζσ ι πιο κοντζσ από τθ δεδομζνθ και ςυμπεραίνουν ότι θ πιο 

μακριά περιζχει περιςςότερα αντικείμενα, ενϊ θ πιο κοντι λιγότερα. Πταν καλοφνται να 

κάνουν ςυμπλθρωματικζσ κινιςεισ για να πετφχουν τον ίδιο αρικμό αντικειμζνων, εξιςϊνουν 

το μικοσ είτε με προςκαφαιρζςεισ των αντικειμζνων είτε με αραίωςθ ι ςφμπτυξθ των ιδθ 

τοποκετθμζνων. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ γίνεται ςφαιρικι ςφγκριςθ με γνϊμονα το μικοσ και, 

ςε πολφ λίγεσ περιπτϊςεισ, τθν πυκνότθτα. Θ μεγαλφτερθ ςειρά ι ζςτω θ πιο πυκνι, 

ςφμφωνα με αυτι τθ ςφαιρικι εκτίμθςθ, περιζχει μεγαλφτερο αρικμό διακριτϊν 

αντικειμζνων. Δφο ιςομικεισ ςειρζσ περιζχουν τον ίδιο αρικμό αντικειμζνων. 

 Στο δεφτερο ςτάδιο τα παιδιά ανταποκρίνονται ςτθν οδθγία να επιχειριςουν μια 

αντιςτοίχιςθ μεταξφ των αντικειμζνων τθσ δεδομζνθσ ςειράσ και εκείνθσ που καλοφνται να 

καταςκευάςουν τα ίδια. Πταν παρά τθ διαιςκθτικι αντιςτοίχιςθ θ δικι τουσ ςειρά είναι πιο 

μακριά ι πιο κοντι, τότε πιςτεφουν πάλι, όπωσ ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ ολικισ ι ςφαιρικισ 

εκτίμθςθσ, ότι περιζχει περιςςότερα ι λιγότερα αντικείμενα από τθ δεδομζνθ ςειρά. Πταν 

μια ιςομικθσ και κατά τθν άποψι τουσ ιςοδφναμθ ςειρά αραιωκεί ι ςυμπτυχκεί, κεωρείται 

αμζςωσ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ αντίςτοιχα, οπότε αυτομάτωσ περιζχει περιςςότερα ι 

λιγότερα αντικείμενα. Θ ποςοτικι ςτακερότθτα ςυνδζεται με το ίδιο μικοσ ι τθν ίδια 

πυκνότθτα, δθλαδι ακόμθ και θ αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα πρζπει να παραμείνει αντιλθπτι 

(ορατι), διότι μόνο τότε ελζγχονται και τα δφο κριτιρια ιςοδυναμίασ, που ιςχφουν για τα 

παιδιά, το μικοσ και θ πυκνότθτα. Ο μεταςχθματιςμόσ μιασ ποςότθτασ δθλαδι απλϊσ θ 

αναδιευκζτθςθ των ςτοιχείων του ςυνόλου, δεν είναι οφτε ςε αυτό το ςτάδιο αντιςτρζψιμοσ. 

 Στο τρίτο ςτάδιο θ αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα είναι λειτουργικι και θ επιτυγχανόμενθ 

ιςοδυναμία διαρκισ. Θ πυκνότθτα και το μικοσ εξακολουκοφν να παίηουν προςανατολιςτικό 

ρόλο και ελζγχονται ςε αμοιβαία ςυςχζτιςθ. Πταν μια διάταξθ των αντικειμζνων γίνεται πιο 

πυκνι, το ςυνολικό μικοσ τθσ ςειράσ μειϊνεται. Πταν γίνεται πιο αραιι, το μικοσ αυξάνεται. 

Ραραταφτα οι απαντιςεισ είναι διςτακτικζσ και εφκραυςτεσ. Θ αντιςτοίχιςθ είναι τϊρα 

κακαρά ποςοτικι και εκφράηει αρικμθτικι ιςότθτα, ενϊ ςτο προθγοφμενο ςτάδιο είχαμε 

απλϊσ διαιςκθτικι ιςοδυναμία μεγεκϊν χωρίσ αντιςτοίχιςθ. Θ αναςφάλεια είναι εντονότερθ 

                                                                                                                                                                                 

μπροςτά ςε κάκε μπλε τετράγωνο. Ζνα άλλο παιδί είπε ότι υπάρχει τϊρα ο ίδιοσ αρικμόσ από κόκκινουσ 
κυκλικοφσ δίςκουσ και μπλε τετράγωνα Κατά τθ γνϊμθ ςου ποιοσ ζχει δίκιο εςφ ι το άλλο παιδί;" (βλ. Kamii 
& De Klark, 1985).  
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ςτουσ μεγαλφτερουσ αρικμοφσ και προπάντων όταν τα παιδιά καλοφνται να κάνουν 

αρικμθτικι εκτίμθςθ των ποςοτιτων. 

Γενικά, ςφμφωνα με τον Piaget «δεν κα μποροφςαμε να μιλιςουμε για 

κατανόθςθ των αρικμϊν, προτοφ ςυγκροτθκεί θ ζννοια διατιρθςθσ των 

αρικμθτικϊν ςυνόλων ανεξάρτθτα από τθ διευκζτθςι τουσ ςτο χϊρο»  (Piaget & 

Inhelder, 1966, ς. 86). Το παιδί των τεςςάρων ι πζντε χρονϊν ςυμπεραίνει από το 

μικοσ τθσ αραιωμζνθσ ςυλλογισ: επειδι αυτι ξεπερνά ςτισ δφο πλευρζσ τθ 

ςυλλογι των κυκλικϊν δίςκων, ιςχυρίηεται ότι υπάρχουν περιςςότερα τετράγωνα. 

Μόνο από τθν θλικία των 6 χρονϊν αρχίηει να υπερβαίνει τθ δυςκολία και να 

εξθγεί λογικά γιατί ο αρικμόσ δεν επθρεάςτθκε από τον μεταςχθματιςμό του 

ερευνθτι. Ρροβάλλει τότε επιχειριματα ταυτότθτασ (θ ςυλλογι παραμζνει ίδια), 

αντιςτρεψιμότθτασ (μποροφμε να επανζλκουμε ςτθν αρχικι κατάςταςθ) ι 

αντιςτάκμιςθσ (θ γραμμι είναι μακρφτερθ, αλλά πιο αραιωμζνθ). 

Ο Piaget τόνιςε ότι παιδιά που γνωρίηουν να απαρικμοφν δεν χρθςιμοποιοφν 

τθν απαρίκμθςθ για να ςυγκρίνουν ςφνολα. Σχεδίαςε ζνα πείραμα, το οποίο είναι 

γνωςτό ωσ «δοκιμαςία διατιρθςθσ». Αρχικά ηθτοφςε από τα παιδιά να 

δθμιουργιςουν ζνα ςφνολο ιςοπλθκικό με ζνα άλλο ςφνολο που είχε 

παρουςιάςει ο ερευνθτισ, ςτο οποίο τα ςτοιχεία ιταν οργανωμζνα ςε γραμμι. 

Ππωσ είδαμε, τα μικρότερα παιδιά ςυχνά προςπακοφν να δθμιουργιςουν 

ιςοδφναμα ςφνολα με αντιςτοίχιςθ παρά με απαρίκμθςθ. Στθ ςυνζχεια ο 

ερευνθτισ τροποποιεί τθ χωρικι διευκζτθςθ των ςτοιχείων τθσ μιασ γραμμισ 

αραιϊνοντάσ τα, μετατοπίηοντασ και ςυγκεντρϊνοντάσ τα μαηί, ι οργανϊνοντάσ 

τα ςε ζναν πφργο. Τα παιδιά ρωτιοφνται τότε εάν οι δφο ςειρζσ ζχουν ακόμα τθν 

ίδια ποςότθτα (Piaget & Szeminska, 1941/1991). 

Ο Piaget  ανζφερε ότι τα μικρά παιδιά δεν βαςίηονται ςτθν απαρίκμθςθ για να 

κρίνουν εάν τα ςφνολα περιζχουν τθν ίδια ποςότθτα. Τα μικρότερα παιδιά 

(περίπου 4 ϊσ 5 χρονϊν) τείνουν να βαςίηονται ςτισ ενδείξεισ του μικουσ παρά 

ςτθν απαρίκμθςθ, και απαντοφν ότι θ μακριά γραμμι περιζχει περιςςότερα 

ςτοιχεία από τθν κοντφτερθ, μολονότι είχαν καταςκευάςει τισ γραμμζσ και τισ 

είχαν εκτιμιςει ωσ ιςοπλθκικζσ. Συμπτωματικά τα παιδιά εςτιάηουν τθν προςοχι 

τουσ ςτθν πυκνότθτα των ςτοιχείων και εκτιμοφν ότι θ κοντφτερθ γραμμι περιζχει 

περιςςότερα ςτοιχεία. Τα λίγο μεγαλφτερα παιδιά (θλικίασ 5 ½ ϊσ 6 χρονϊν) τα 

οποία κατανοοφςαν ότι θ ιςοπλθκικότθτα των ςυνόλων διατθρικθκε παρά τισ 

αλλαγζσ ςτθ χωρικι διευκζτθςθ, δεν φαινόταν ότι βαςίηονται ςτθν απαρίκμθςθ. 

Μάλλον χρθςιμοποιοφςαν λογικά επιχειριματα για τθν ιςοδυναμία των ςυνόλων. 
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Γνϊριηαν ότι οι αρικμοί ςτα ςφνολα ιταν ίςοι πριν και ότι τα ςφνολα απλϊσ είχαν 

επαναδιευκετθκεί. Δεν ιταν απαραίτθτο να απαρικμιςουν τα ςτοιχεία μια φορά 

ακόμα. Ραρακζτουμε τϊρα ζνα παράδειγμα από τον Piaget, ςτο οποίο το παιδί 

ζπρεπε να κρίνει εάν οι ιδιοκτιτεσ των δφο γραμμϊν με τα νομίςματα ιταν το ίδιο 

πλοφςιοι μεταξφ τουσ:            

FET (5 ετϊν και 5 μθνϊν): «Ράρε το ίδιο πράγμα όπωσ εδϊ (6 κάτω).» Ευκυγραμμίηει 6 

κάτω από τθ ςειρά του μοντζλου, αλλά τοποκετεί τα δικά του αμζςωσ και ςε ςειρά πιο 

πυκνι από αυτά του μοντζλου χωρίσ διαςτιματα ανάμεςα ςτα ςτοιχεία: θ αρχικι ςειρά 

ξεπερνά τισ δφο άκρεσ του αντιγράφου. «Ζχεισ το ίδιο πράγμα;»  Ναι.  Είςαςτε το ίδιο 

πλοφςιοι αυτόσ εκεί και εςφ; Ναι.  (πυκνϊνουμε τα κζρματα του μοντζλου και 

αραιϊνουμε τα δικά του.) Και τϊρα;  Σο ίδιο πράγμα.  Αμζςωσ;  Ναι. Γιατί είναι το 

ίδιο πράγμα; Γιατί τα πλθςιάςαμε (=τα πυκνϊςαμε)». (Piaget & Szeminska, 1941/1991, ς. 

109) 

Σε αντίκεςθ με τα παιδιά τα οποία πετυχαίνουν ςτο ζργο χωρίσ να απαρικμιςουν 

τα ςτοιχεία ςτθ ςειρά μια δεφτερθ χρονικι ςτιγμι, τα μικρότερα παιδιά είναι 

πικανόν να μθν πετφχουν, ακόμθ και αν ηθτθκεί να απαρικμιςουν τα ςτοιχεία και 

ςτισ δφο ςειρζσ. Δεν είναι αςυνικιςτο για τα μικρότερα παιδιά να αναγνωρίηουν 

ότι ο αρικμόσ είναι ο ίδιοσ, αλλά ακόμα να υποςτθρίηουν ότι τα ςφνολα ζχουν 

διαφορετικζσ ποςότθτεσ, με τθ μακρφτερθ ςειρά να ζχει περιςςότερα. Ζτςι ο 

Piaget ςυμπζρανε ότι ςτα μικρότερα παιδιά θ απαρίκμθςθ δεν γινόταν αντιλθπτι 

ωσ μζτρο του μεγζκουσ του ςυνόλου, κακϊσ χρθςιμοποίθςαν κυρίωσ το μικοσ ςτθ 

ςφγκριςθ των ςειρϊν.  

Οι μελζτεσ του Piaget για τθν κατανόθςθ τθσ διατιρθςθσ από τα παιδιά 

ςυνεπάγονται δφο διαφορετικοφσ τφπουσ γνϊςθσ: θ χριςθ τθσ απαρίκμθςθσ ςε 

αντιπαράκεςθ με άλλεσ ςτρατθγικζσ ςτθ ςφγκριςθ ςυνόλων και  θ λογικι εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων για τθν ποςότθτα ςε ζνα γνωςτό ςφνολο το οποίο πριν είχε 

υποςτεί μεταςχθματιςμό. O Piaget διατεινόταν ότι θ απαρίκμθςθ ζχει χαρακτιρα 

εμπειρικισ γνϊςθσ. Μποροφμε να απαρικμιςουμε πολλζσ φορζσ το ίδιο ςφνολο 

αντικειμζνων καταλιγοντασ ςε διαφορετικά αποτελζςματα, ταυτόχρονα όμωσ να 

δθλϊνουμε με ςτακερι πεποίκθςθ ότι θ ςυνολικι ποςότθτα παραμζνει θ ίδια 

παρά τθν ποικιλία του απόλυτου αρικμοφ. Συνοπτικά, όταν ζνασ ενιλικοσ ζχει να 

επιλζξει ανάμεςα ςε ζνα αποτζλεςμα που ζχει προκφψει από απαρίκμθςθ ι 

διατιρθςθ, τότε επιλζγει το δεφτερο. Το ίδιο κριτιριο κα χρθςιμοποιιςει και το 

παιδί; 
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3.5. Κριτικι τθσ κεωρίασ του Piaget 
 

Θ διάδοςθ των εργαςιϊν του Piaget ζδωςε γόνιμα ερεκίςματα για μια κριτικι 

ςυηιτθςθ των κζςεϊν του. Ο Piaget αμφιςβθτικθκε για ποικίλουσ λόγουσ. Ο 

αντιμπθχεβιοριςτικόσ ορκολογιςμόσ του επικρίκθκε από τουσ μπθχεβιοριςτζσ για 

τθ μεκοδολογία του. Το πεηό ςτυλ και ο υπερβολικά αφθρθμζνοσ χαρακτιρασ ζχει 

επικρικεί από πολλοφσ αναγνϊςτεσ του. 

Οι γνωςτικοί ψυχολόγοι, όπωσ για παράδειγμα θ Donaldson (1991), άςκθςε 

κριτικι ςτον τρόπο διατφπωςθσ των ερωτιςεων που υποβάλλονται ςτα παιδιά και 

ςτο γεγονόσ ότι τα παιδιά ςυχνά καταλαβαίνουν περιςςότερα από όςα είναι ςε 

κζςθ να επιδείξουν. Τα παιδιά που αποτυγχάνουν ςτισ ςτερεότυπεσ δοκιμαςίεσ 

διατιρθςθσ δεν είναι ανίκανα να ςυλλογίηονται παραγωγικά και να εξάγουν 

ςυμπεράςματα, όπωσ υποςτιηε ο Piaget. Θ Donaldson υπογραμμίηει: «τα παιδιά 

δεν καταλάβαιναν τι τουσ τουσ ηθτοφςε ο ερευνθτισ και κα μποροφςε να 

καταλιξει κανείσ ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν φαίνονταν να κατανοοφν τθ ςθμαςία 

τθσ γλϊςςασ» (Donaldson, 1991, ς. 69). Επιςθμαίνει ότι ο τρόποσ με τον οποίο ο 

Piaget διατφπωνε πολλζσ από τισ ερωτιςεισ του δεν είναι προςαρμοςμζνοσ ςτον 

τρόπο ςκζψθσ του παιδιοφ. Θ βαςικι άποψθ όμωσ είναι να διευκρινίςουμε τισ 

ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτον τρόπο με τον οποίο ο Piaget κζτει ερωτιςεισ και ςτον 

τρόπο με τον οποίο οι ερωτιςεισ τίκενται ςτο ςχολείο. Θ διάκριςθ αυτι ζχει 

ςθμαντικζσ διδακτικζσ επιπτϊςεισ. 

Ζνα άλλο είδοσ κριτικισ ιρκε από τθν διαπολιτιςμικι ψυχολογία και τθν 

πολιτιςμικι ανκρωπολογία. Σφμφωνα με τον Piaget, τα διάφορα ςτάδια 

λαμβάνουν χϊρα με τθ ςειρά που τα ζχει περιγράψει, ακόμα κι αν ςτα πλζον 

προχωρθμζνα ςτάδια δεν φτάνουν άτομα από όλεσ τισ πολιτιςτικζσ ομάδεσ. Θ 

Hundeide (1977) επιςθμαίνει το γεγονόσ ότι ακόμα και ενιλικοι, όπωσ για 

παράδειγμα ςτο Μεξικό και τθν Αυςτραλία κα μποροφςαν να κατθγοριοποιθκοφν 

ςτο «προλειτουργικό ςτάδιο», ςφμφωνα με τθν ικανότθτά τουσ να εκτελοφν το 

είδοσ των βαςικϊν λειτουργικϊν πράξεων που περιζγραψε ο Piaget. Με άλλα 

λόγια παιδιά από πολιτιςμοφσ αυτοφ του είδουσ, τα οποία ζχουν παρακολουκιςει 

δυτικά ςχολεία για μερικά χρόνια, άνετα ικανοποιοφν για παράδειγμα το κριτιριο 

τθσ διατιρθςθσ. Μακθτζσ που ζχουν άλλεσ παραδόςεισ από εκείνεσ του δυτικοφ 

πολιτιςμοφ πρζπει να κεωροφνται αποτυχόντεσ όταν αξιολογοφνται ςφμφωνα με 

μια κλίμακα αξιϊν διαφορετικι από τθ δικισ τουσ, αυτό είναι ζνα είδοσ κρυφοφ 

ιμπεριαλιςμοφ (Neuman, 1987). 



 92 

Μία άλλθ κατεφκυνςθ κριτικισ ςυνιςτά θ απουςία κοινωνικισ διάςταςθσ ςτθ 

κεωρία του. Στθν προςπάκεια υπζρβαςθσ αυτισ τθσ ζλλειψθσ κινοφνται οι 

ζρευνεσ των Doise και  Mugny (1981), που ςκοπό ζχουν να ςυμφιλιϊςουν τον 

κονςτρουκτιβιςμό με τθ κεωρία τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. Αποδίδουν 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα γνωςτικά οφζλθ που μποροφν να αποκομίςουν τα παιδιά, 

όταν εργάηονται κατά ηεφγθ ι κατά ομάδεσ, και προςπακοφν να υπερβοφν τισ 

κοινωνιογνωςτικζσ ςυγκροφςεισ. Σφμφωνα με αυτι τθ κεϊρθςθ θ γνωςτικι 

ανάπτυξθ ξεκινά από διαδικαςίεσ διαπροςωπικζσ και καταλιγει ςε διαδικαςίεσ 

ενδοπροςωπικζσ. 

Μια άλλθ κριτικι του Piaget ζρχεται από τον Vygotsky (1977). Αυτόσ τονίηει ότι 

ο Piaget δεν αποδίδει μεγάλθ ςθμαςία ςτθ διδαςκαλία για τθ διανοθτικι 

ανάπτυξθ του παιδιοφ. Επίςθσ τον κατθγορεί ότι κζλει να αντικαταςτιςει τθν 

αυκόρμθτθ ςκζψθ των παιδιϊν με τισ αντιλιψεισ του ενθλίκου. Μετά τον κάνατο 

του Vygotsky, ο Piaget δικαιολογείται με τον ακόλουκο τρόπο: 
 

Πράγματι ο Vygotsky με παρανοεί όταν κεωρεί ότι κατά τθν άποψι μου θ αυκόρμθτθ ςκζψθ των 

παιδιϊν πρζπει να είναι γνωςτι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μόνο και μόνο με τον τρόπο που πρζπει να 

γνωρίηουμε τον εχκρό μασ για να τον πολεμιςουμε καλφτερα. ε όλα τα παιδαγωγικά γραπτά μου 

παλιά και πρόςφατα, ζχω επιμείνει ότι θ τυπικι εκπαίδευςθ κα ζβγαινε ςαφϊσ κερδιςμζνθ, ςε 

ςχζςθ με τισ ςυνθκιςμζνεσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιεί ςιμερα, με μία ςυςτθματικι χριςθ τθσ 

αυκόρμθτθσ διανοθτικισ ανάπτυξθσ του παιδιοφ (Piaget, 1990).  

Ο  Piaget τόνιςε πολφ τθ μάκθςθ ωσ μια ενεργθτικι διαδικαςία, για παράδειγμα 

τθν ιδζα ότι οι ίδιοι οι μακθτζσ καταςκευάηουν τισ γνϊςεισ τουσ, μζςω τθσ 

προςαρμογισ ςτον κόςμο που τουσ περιβάλλει. 

Με τισ ςυνειρμικζσ προςεγγίςεισ τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ γίνονται 

μεγάλεσ προςπάκειεσ για να εξομαλυνκοφν οι τρόποι των παιδιϊν και να 

αποφφγουν καταςτάςεισ που οδθγοφν ςε αποτυχία, δουλεφοντασ ςε ζνα δρόμο 

όπου θ εργαςία ςτθ μάκθςθ προτίκεται να είναι θ προεξζχουςα γραμμι για τισ 

μακθματικζσ καταςτάςεισ. Αυτό για παράδειγμα είναι το περιεχόμενο των 

κεωριϊν ςυντελεςτικισ μάκθςθσ του Skinner. Επίςθσ ςτο μοντζλο του Gagné 

βρίςκουμε ότι ο πιο άνετοσ τρόποσ, για παράδειγμα τα πολφ μικρά βιματα, είναι θ 

εξζχουςα γραμμι τθσ κεωρίασ. Στο κονςτρουκτιβιςτικό μοντζλο από τθν άλλθ 

πλευρά, γνωςτικζσ ςυγκροφςεισ επιβάλλονται με επεξεργαςίεσ και ςυηθτιςεισ. 

Αυτζσ οι ςυγκροφςεισ είναι ςκζψεισ που προκαλοφν ανιςορροπίεσ. Σφμφωνα με 

τον Piaget τα άτομα αγωνίηονται εναντίον τθσ ιςορροπίασ, οι μακθτζσ 
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κινθτοποιοφνται ενεργά για να επιλφςουν τα προβλιματα τα οποία προκαλοφνται 

από αυτζσ τισ διαταράξεισ. 

Βεβαίωσ με αυτι τθν προςζγγιςθ ο τελικόσ ςκοπόσ είναι να βοθκιςουν τα 

παιδιά να αποκτιςουν εμπειρίεσ μάκθςθσ. Αυτό κα ςυμβεί όταν λυκεί το 

πρόβλθμα μετά από ςκλθρι εργαςία του παιδιοφ. Σε αντίκεςθ προσ τισ 

προςεγγίςεισ που είναι προςανατολιςμζνεσ ςτθν ενίςχυςθ, θ ιδζα ότι υπάρχει ζνα 

πρόβλθμα το οποίο ανθςυχεί το παιδί, είναι μια ςθμαντικι εμπειρία που ζχει αξία 

μάκθςθσ. 

Στισ κονςτρουκτιβιςτικζσ μελζτεσ χρθςιμοποιοφνται δεδομζνα από κλινικζσ 

ςυνεντεφξεισ για να εξεταςκεί το επίπεδο τθσ αφαίρεςθσ των παιδιϊν. Ο von 

Glasersfeld αναφερόμενοσ ςτθ διατιρθςθ του αρικμοφ υπογραμμίηει:  

«Tο προεξάρχον χαρακτθριςτικό  είναι ότι θ ζννοια του αρικμοφ είναι προϊόν αφαίρεςθσ από 

τθ δραςτθριότθτα απαρίκμθςθσ –μάλιςτα από επαναλαμβανόμενεσ πράξεισ απαρίκμθςθσ– 

και όχι από τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων» (von Glasersfeld, 1995, ςς. 369-383). 

Πμωσ θ εν λόγω αφαιρετικι διαδικαςία δεν ικανοποιεί τθ μακθματικι επιςτιμθ 

(κατά βάςθ τισ κυρίαρχεσ τάςεισ του λογικιςμοφ και του φορμαλιςμοφ) αφοφ ςτο 

πλαίςιό τθσ θ αφθρθμζνθ ζννοια ενόσ αρικμοφ (π. χ. του 7) είναι το ςφνολο όλων 

των ςυνόλων που μποροφν να αντιςτοιχιςτοφν ζνα προσ ζνα μεταξφ τουσ. Βεβζωσ 

δεν ικανοποιεί τον Piaget. 

Ζνα ςθμαντικό επακόλουκο τθσ κεωρίασ του Piaget ιταν οι διαςτρεβλϊςεισ 

τθσ κεωρίασ, οι οποίεσ ακολοφκθςαν τθν άμεςθ εφαρμογι τθσ κεωρίασ του ςτον 

εκπαιδευτικό χϊρο. Ο ίδιοσ ο Piaget δεν πρότεινε ρθτά μια άμεςθ εφαρμογι τθσ 

ψυχολογίασ του ςτο ςχολικό τομζα. Ωςτόςο ερευνθτζσ και εκπαιδευτικοί, 

γοθτευμζνοι από το γεγονόσ ότι θ γενετικι επιςτθμολογία του τοφσ βοθκάει να 

διαβλζπουν ιδιομορφίεσ τθσ παιδικισ ςκζψθσ, ξζχαςαν τθν απόςταςθ που χωρίηει 

τθν παιδαγωγικι από τθν ζρευνα ςτθ γενετικι ψυχολογία. Στόχοσ του Piaget δεν 

ιταν να κακορίςει μζςω ποιων προςωπικϊν εμπειριϊν και ποιων παιδαγωγικϊν 

καταςτάςεων πραγματοποιείται θ διαδικαςία τθσ γνωςτικισ επεξεργαςίασ οφτε 

κάτω από ποιεσ προχποκζςεισ το παιδί κα μάκαινε περιςςότερο ι λιγότερο 

αποτελεςματικά. Θ γενετικι ψυχολογία δεν είναι ψυχολογία τθσ μάκθςθσ, αλλά 

ψυχολογία τθσ ανάπτυξθσ. 

Μια ςυνθκιςμζνθ παρζκκλιςθ από τισ κζςεισ του Piaget οδιγθςε ςτθν 

παγίωςθ μιασ αυταπάτθσ ότι τα ςτάδια τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ είναι το 

αποκλειςτικό κεμζλιο τθσ παιδαγωγικισ δράςθσ. Πμωσ ανάμεςα ςτισ αναγκαίεσ 
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προχποκζςεισ, για να είναι μια μάκθςθ αποτελεςματικι, είναι θ ςχετικότθτα ςτο 

επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ. Ζνα οριςμζνο επίπεδο γνωςτικισ ανάπτυξθσ ςυνιςτά 

μάλλον αναγκαία προχπόκεςθ για τθ δυνατότθτα μιασ δοςμζνθσ μάκθςθσ, δεν 

ςυνιςτά όμωσ και ικανι ςυνκικθ. 

Οι προθγοφμενεσ επιφυλάξεισ δεν κα πρζπει να μασ οδθγιςουν να ξεχάςουμε 

τθ ςυμβολι του Piaget ςτθ γνϊςθ τθσ επεξεργαςίασ των νοθτικϊν διαδικαςιϊν, θ 

οποία ιταν και παραμζνει πολφ βαςικι. Αποτελεί μια ολικι κεωρθτικι 

προςζγγιςθ τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ, θ οποία κακιςτά φανερό τον κεμελιϊδθ 

χαρακτιρα τθσ δραςτθριότθτασ του υποκειμζνου κατά τθ γνωςτικι και νοθτικι 

του ανάπτυξθ κακϊσ και τθν εξζλιξθ τθσ ςυμπεριφοράσ ανάλογα με τθν θλικία. 

Αυτόσ ο κονςτρουκτιβιςτικόσ προςανατολιςμόσ δεν διαψεφςτθκε από ςφγχρονεσ 

ζρευνεσ. 

3.6. υνοχι των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων για τθν απαρίκμθςθ και τθ 

διατιρθςθ του αρικμοφ 

Ρολλοί ερευνθτζσ που ακολοφκθςαν τισ εργαςίεσ του Piaget ηιτθςαν από μικρά 

παιδιά να κάνουν ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςε δφο ςφνολα. Κα εκκζςουμε οριςμζνεσ 

από αυτζσ. Ππωσ ιδθ ζχει αναφερκεί από τισ ζρευνεσ του  Gréco (1962),  ιρκαν 

ςτο φωσ από τθ μια μεριά το κζμα τθσ αργισ προςζγγιςθσ ςτθ διατιρθςθ και από 

τθν άλλθ οι πρόωρεσ επιτυχίεσ των παιδιϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ απαρίκμθςθσ. 

Ζνα από τα ερωτιματα που απαςχόλθςαν τουσ ερευνθτζσ ιταν αν θ διατιρθςθ 

και θ απαρίκμθςθ είναι ανεξάρτθτεσ διαδικαςίεσ ι ςχετίηονται λιγότερο ι 

περιςςότερο ςτενά μεταξφ τουσ.  

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ οι Fuson, Secada και Hall (1983) διεξιγαγαν μια 

ςειρά πειραμάτων με ςτόχο να μελετιςουν τθν ενδεχόμενθ επίδραςθ τθσ 

απαρίκμθςθσ και τθσ αντιςτοίχιςθσ ζνα προσ ζνα ςτθν προςζγγιςθ τθσ 

διατιρθςθσ. Γι’ αυτό υπζβαλλαν ςε παιδιά 4 και 5 χρονϊν τρεισ τφπουσ 

δοκιμαςιϊν: θ πρϊτθ ομάδα (G1) υποβλικθκε ςτθν “κλαςικι” δοκιμαςία 

διατιρθςθσ. Θ δεφτερθ (G2) κλικθκε να απαρικμιςει προτοφ απαντιςει ςτθν 

ερϊτθςθ που αφοροφςε τθν ιςοδυναμία των ςυνόλων. Θ τρίτθ (G3) απάντθςε 

αφοφ προθγουμζνωσ παρατιρθςε δφο ςυλλογζσ (ςκίουροι και φουντοφκια) οι 

οποίεσ είχαν τεκεί ςε ορατι αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 

Αρικμόσ υποκειμζνων που δίνουν απαντιςεισ διατιρθςθσ ωσ προσ τισ τρεισ 
πειραματικζσ ςυνκικεσ (ςφμφωνα με τουσ  Fuson, Secada και Hall, 1983) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΤΝΘΘΚΕ 

G1 

“κλαςικι” 

διατιρθςθ 

G2 

Απαρίκμθςθ 

G3 

Αντιςτοιχία 

   Σφνολο υποκειμζνων 14 16 15 

Υποκείμενα που δίνουν 

απαντιςεισ διατιρθςθσ 
2 11 12 

 

Οι Fuson, Secada και Hall (1983) υπογραμμίηουν: Θ απαρίκμθςθ, θ οποία ςε 

αντίκεςθ προσ τθν αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα δεν αφινει ορατά ίχνθ, εμφανίηεται 

εξίςου αποτελεςματικι ςτισ απαντιςεισ διατιρθςθσ, ακόμα κι όταν τα υποκείμενα 

δεν είχαν υποςτεί μια δοκιμαςία αυτισ τθσ φφςθσ. Θ ανάλυςθ των αιτιολογιςεων 

αποκαλφπτει ότι εκείνοι που απαρικμοφν επιχειρθματολογοφν αρχίηοντασ από 

αυτι τθ δραςτθριότθτα. Αντίκετα, εκείνοι που ςτθρίηονται ςτθν αντιςτοίχιςθ ζνα 

προσ ζνα δεν τθν επικαλοφνται ποτζ προφορικά.  

Οριςμζνεσ διαπολιτιςμικζσ μελζτεσ επιχειροφν να διαπιςτϊςουν τθν επίδραςθ 

των αρικμθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν επίτευξθ τθσ διατιρθςθσ36. Οι  Posner 

(1982) κακϊσ και Posner και Baroody (1979) ςυνζκριναν τισ αρικμθτικζσ 

ικανότθτεσ των παιδιϊν ςε δφο διαφορετικζσ αφρικανικζσ φυλζσ. Θ φυλι Baule 

ηοφςε από τθ γεωργία, ενϊ θ φυλι Dioula ηοφςε από το εμπόριο. Οι ερευνθτζσ 

ιλπιηαν να ανακαλφψουν τισ διαφορζσ επειδι τα ιδθ αποκτθμζνα γνωςτικά 

εφόδια ςτισ δφο φυλζσ διζφεραν.  

Τα αποτελζςματα κατζςτθςαν φανερι τθν επίδραςθ τθσ φυλισ, τθσ θλικίασ, 

τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ και τθσ μορφωτικισ επίδραςθσ. Θ υπεροχι των παιδιϊν τθσ 

φυλισ Dioula ςτισ αρικμθτικζσ δοκιμαςίεσ για τισ δφο θλικιακζσ ομάδεσ τθσ 

ζρευνασ (5 ϊσ 6 και 9 ϊσ 10 ετϊν) αποδείχκθκε για τα παιδιά τα οποία δεν 

φοιτοφςαν ςτο ςχολείο. Από τθ ςτιγμι που τα παιδιά φοιτοφςαν ςτο ςχολείο 

                                                           
36

 Άλλεσ ζρευνεσ που πραγματεφονται τθ διατιρθςθ τθσ φλθσ, θ οποία κεωρείται απαραίτθτθ για  τθν 
οικοδόμθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ, ςυμπεραίνουν ότι θ κατάκτθςι τθσ εξαρτάται από το οικογενειακό 
περιβάλλον των παιδιϊν. Διαπιςτϊκθκε ότι παιδιά που οι γονείσ τουσ αςχολοφνταν με το επάγγελμα τθσ 
κεραμικισ, απζκτθςαν νωρίτερα τθ διατιρθςθ τθσ φλθσ από παιδιά  άλλων οικογενειϊν (βλ. Ηάχαρθσ, 
1987).  
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βρζκθκαν περιςςότερο προχωρθμζνα από τα άλλα και οι διαφυλετικζσ διαφορζσ 

δεν είχαν ςθμαντικι επίδραςθ. Αφοφ υποβλικθκαν ςε δοκιμαςίεσ ελζγχου και 

ςτατιςτικισ εξίςωςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι τα παιδιά και των δφο φυλϊν, τα οποία 

φοιτοφςαν, όπωσ και οι  Dioula που δεν φοιτοφςαν, προςζφευγαν ςυςτθματικά 

ςτθν απαρίκμθςθ. Αντίκετα τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ των δφο 

πολιτιςμϊν και οι Baule που δεν φοιτοφςαν χρθςιμοποιοφςαν περιςςότερο 

πρακτικζσ διαιςκθτικισ εκτίμθςθσ και βαςίηονταν ςτο μικοσ (αναφζρεται από τον 

Fayol, 1990). 

Μολονότι διαπιςτϊνεται ότι θ απαρίκμθςθ και θ διατιρθςθ ςχετίηονται 

μεταξφ τουσ –τα λάκθ ςτθν απαρίκμθςθ μειϊνονται ανάλογα με τθν πρόοδο ςτθ 

διατιρθςθ– δφςκολα μπορεί να βρεκεί μια άμεςθ αιτιακι ςυςχζτιςθ ανάμεςά 

τουσ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κινικθκε ο  Clements (1984) διενεργϊντασ μια 

πειραματικι ζρευνα με παιδιά του νθπιαγωγείου. Σφμφωνα με αυτι τθν ζρευνα 

ςυςτικθκαν τρείσ ομάδεσ νθπίων θλικίασ τεςςεράμιςι ετϊν και θ κακεμιά 

υποβλικθκε ςε εξάςκθςθ διάρκειασ 8 εβδομάδων με 3 διδακτικζσ ςυναντιςεισ 

ανά εβδομάδα. Θ πρϊτθ ομάδα υποβλικθκε ςε δραςτθριότθτεσ λογικοφ τφπου, θ 

δεφτερθ ςε αρικμθτικζσ δραςτθριότθτεσ και θ τρίτθ ιταν θ ομάδα ελζγχου. Θ 

ςφγκριςθ των προπειραματικϊν και μεταπειραματικϊν επιδόςεων αποκάλυψε 

ςαφείσ επιτυχίεσ για τα υποκείμενα των ομάδων αρικμθτικοφ και λογικοφ τομζα 

που ξεπερνοφςαν τισ αντίςτοιχεσ επιδόςεισ τθσ ομάδασ ελζγχου. Επιπλζον τα 

νιπια τθσ ομάδασ λογικοφ τομζα βελτίωςαν τισ επιδόςεισ τουσ ςτισ λογικζσ 

δραςτθριότθτεσ αλλά όχι ςτισ αρικμθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Αντίκετα τα νιπια τθσ 

ομάδασ αρικμθτικοφ τομζα επζδειξαν καλφτερεσ επιδόςεισ και ςτουσ δφο τφπουσ 

δραςτθριοτιτων. Τα αποτελζςματα του Clements επιχειροφν να προμθκεφςουν 

επιχειριματα ςε εκείνουσ οι οποίοι κεωροφν ότι οι πρόοδοι ςτθ λογικι οργάνωςθ 

τθσ ςκζψθσ ςυνδζονται εξίςου με τθν οργάνωςθ των αρικμθτικϊν 

δραςτθριοτιτων. Απομζνει να κατανοθκεί πλθρζςτερα θ ςχζςθ με τθ διατιρθςθ 

του αρικμοφ. 

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι θ Michie (1984) απζδειξε ότι οι παραδοςιακζσ 

δοκιμαςίεσ διατιρθςθσ κατζλθγαν από τθν ίδια τθ ςφλλθψι τουσ να 

αποκαρρφνουν τα παιδιά να απαρικμοφν για να υποςτθρίξουν τθν εκτίμθςι τουσ. 

Τα ποςοςτά των ορκϊν απαντιςεων διατιρθςθσ αυξάνονται όταν:  

 Τα ςφνολα περιζχουν λίγα ςτοιχεία, 
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 θ διαφορά ανάμεςα ςτο αρικμθτικό πλικοσ και ςτο μικοσ δεν είναι 

υπερβολικά μεγάλθ και 

 τα παιδιά ςτθρίχτθκαν προκαταρκτικά ςτθν προτροπι του ερευνθτι. 

Τα παιδιά αποδείχκθκαν ικανά να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τθν 

απαρίκμθςθ, αλλά δεν προςζφυγαν αυκόρμθτα ςε αυτιν. 

Θ Michie  εξζταςε επίςθσ τισ αιτίεσ αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ. Γι’ αυτό υπζβαλε 

τα παιδιά ςε διάφορουσ πειραματικοφσ χειριςμοφσ, όπωσ εξάςκθςθ ςτθν 

απαρίκμθςθ, επιςιμανςθ ςτα παιδιά τθσ ςθμαςίασ που ζχει μια ακριβισ 

απάντθςθ, εξοικείωςθ των παιδιϊν πάνω ςτθν ποικιλία και ευελιξία των 

διακζςιμων μεκόδων εκτίμθςθσ κ.λπ. Τα αποτελζςματά τθσ ζδειξαν ότι ο 

παράγοντασ με τθ μεγαλφτερθ επίδραςθ είναι θ φπαρξθ ανατροφοδότθςθσ που 

ςχετίηεται με τθν ακρίβεια ι ανακρίβεια των απαντιςεων διατιρθςθσ. 

Συγκεκριμζνα ανατροφοδότθςθ από τον ερευνθτι επιφζρει ςτο παιδί μια αφξθςθ 

τθσ προςφυγισ ςτθν απαρίκμθςθ για να τεκμθριϊςει τισ απαντιςεισ του. Αυτι θ 

επίδραςθ, ςφμφωνα με τθ ςυγγραφζα, είναι ςυνεχισ και μάλιςτα είναι πιο 

αδφνατθ ςτον αρικμό παρά ςτο μικοσ και τθν πυκνότθτα. 

Στθ διατιρθςθ του αρικμοφ υπάρχουν μεταςχθματιςμοί, οι οποίοι 

τροποποιοφν τθν πλθκικότθτα ενόσ ςυνόλου, όπωσ είναι θ πρόςκεςθ και θ 

αφαίρεςθ και άλλοι, όπωσ θ πφκνωςθ και θ αραίωςθ που δεν τθν τροποποιοφν. 

Επομζνωσ υπάρχουν μεταςχθματιςμοί που προςφζρονται για τθν πλθκικότθτα και 

μεταςχθματιςμοί που δεν προςφζρονται. Για τθ διατιρθςθ θ εκμάκθςθ αυτισ τθσ 

διάκριςθσ είναι κεμελιϊδθσ. Θ Gelman (1972) ζδειξε ότι τουλάχιςτον για μικρά 

αρικμθτικά ςφνολα τα παιδιά διακρίνουν από νωρίσ αυτζσ τισ δφο κατθγορίεσ 

μεταςχθματιςμϊν. Για να καταλιξει ςε αυτό το ςυμπζραςμα χρθςιμοποίθςε μια 

μζκοδο που ονόμαςε «μαγικό ζργο». 

Θ εν λόγω μζκοδοσ ζχει ςτόχο να αςκιςει τα παιδιά να ανιχνεφουν 

ςυςτθματικά τον «νικθτι» και τον «θττθμζνο» ςε δφο ςφνολα μεταβλθτοφ 

μεγζκουσ (με δφο ϊσ τρία ςτοιχεία), χωρίσ να κάνουν ρθτι επίκλθςθ του 

αρικμθτικοφ πλικουσ. Πταν τα παιδιά ζχουν εξοικειωκεί με τουσ κανόνεσ του 

παιγνιδιοφ και δεν κάνουν λάκθ, τότε θ ερευνιτρια τα υποβάλλει ςτθν κεντρικι 

δοκιμαςία: διενεργεί κρυφά ζναν μεταςχθματιςμό, αλλάηοντασ ι όχι το 

αρικμθτικό πλικοσ (π.χ. προςκζτει, αφαιρεί ι αλλάηει τθ διευκζτθςθ με 

μετατοπίςεισ) και καταγράφει τισ αντιδράςεισ των παιδιϊν.  
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Τα αποτελζςματα του πειράματοσ δείχνουν ότι θ αλλαγι τθσ πλθκικότθτασ των ςυλλογϊν 

προξενεί ςτα παιδιά ζκπλθξθ, θ οποία δεν παρατθρείται όταν διενεργείται μετατόπιςθ ι 

επαναναδιευκζτθςθ των ςχθματιςμϊν και αλλάξει το μικοσ ι θ πυκνότθτα. Το πιο 

ενδιαφζρον είναι ότι όταν τα παιδιά δικαιολογοφν τον πλθκικό αρικμό, επικαλοφνται τισ 

πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ. Ωςτόςο δεν επικαλοφνται τισ ίδιεσ πράξεισ για να 

εξθγιςουν τισ μετατοπίςεισ. Θ Gelman επιςθμαίνει ότι τα τρίχρονα και τετράχρονα παιδιά, 

ενϊ κατζχουν τουσ κανόνεσ ςτακερότθτασ του αρικμοφ, αποτυγχάνουν ςτθν κλαςικι 

δοκιμαςία τθσ διατιρθςθσ του αρικμοφ, επειδι αυτι απαιτεί ςυντονιςμό διαφορετικϊν 

δεξιοτιτων, όπωσ είναι ο ζλεγχοσ τθσ προςοχισ, τθσ ςωςτισ ςθμαςιολογικισ ερμθνείασ και 

οι δεξιότθτεσ για τθν εκτίμθςθ. Είναι πικανό θ μετατόπιςθ τθσ προςοχισ να 

αποπροςανατολίηει τα παιδιά.  

Θ Gelman ςυμπεραίνει ότι πολφ νωρίσ τα παιδιά κατζχουν μια επαρκι ζννοια τθσ 

βαςικισ αρικμθτικισ των απόλυτων αρικμϊν και κάποια λογικι να χειρίηονται τον 

αρικμό ωσ μια ςτακερά κάτω από άςχετουσ μεταςχθματιςμοφσ. Πταν οι αρικμοί 

είναι μικροί, τα παιδιά εςτιάηουν αυκόρμθτα τθν προςοχι τουσ ςτθν πλθκικότθτα 

τθσ ςυλλογισ. 

Ο Cooper (1984) ζδειξε ότι θ κατανόθςθ τθσ επίδραςθσ των μεταςχθματιςμϊν 

(προςκετικϊν και αφαιρετικϊν), αντί να είναι ακόμα πρϊιμθ και γενικευμζνθ, 

αναπτυςςόταν αργά και ζμοιαηε να ακολουκεί κανόνεσ όλο και πιο ιςχυροφσ. 

Για να το καταςτιςει φανερό παρουςίαςε ςε παιδιά από 2 ϊσ 7 χρονϊν ηεφγθ 

ςυνόλων (m,n)  μικρά και μεγάλα, όπου m=n  ι m n , ςτα οποία θ αρικμθτικι 

διαφορά ποικίλει από 1 ϊσ 3. Ρραγματοποιοφςε ςτθ ςυνζχεια ζναν ι 

περιςςότερουσ μεταςχθματιςμοφσ αφξθςθσ ι ελάττωςθσ (του τφπου 1 ) ςτο ζνα 

από τα δφο ςφνολα και ηθτοφςε από τα παιδιά να αναφζρουν εάν θ 

τροποποιθμζνθ ςυλλογι περιείχε περιςςότερα, λιγότερα ι τα ίδια αντικείμενα με 

τθ ςυλλογι-μάρτυρα. 

Τα αποτελζςματα τα οποία προζκυψαν επζτρεψαν ςτον Cooper να διακρίνει 

τουσ ακόλουκουσ τφπουσ ςυμπεριφοράσ: 

 Αρχζγονοσ τφποσ (R1): Το υποκείμενο δείχνει να λαμβάνει υπόψθ μόνο τθν ενζργεια που 

πραγματοποιείται, οποιαδιποτε και αν είναι θ αρχικι κατάςταςθ. Χωρίσ να ςυνυπολογίηει 

τθν αρχικι κατάςταςθ απαντά ότι υπάρχουν περιςςότερα ςτθ ςυλλογι που προςτζκθκαν (1 ι 

περιςςότερα) και λιγότερα εκεί που αφαιρζκθκαν (2 ι περιςςότερα). 

 Ποιοτικόσ τφποσ (R2): Το υποκείμενο αρχίηει να εξετάηει και να λαμβάνει υπόψθ τθν αρχικι 

κατάςταςθ (m=n  ι m n ), αλλά το κάνει χωρίσ ποςοτικοποίθςθ. α) Αν αρχικά είχαμε m=n  

τότε το παιδί απαντά ςωςτά m+1>n  ι m-1<n . β) Αν m n  με m>n , όποια και να είναι θ  

τιμι τθσ διαφοράσ m-n , προςκζτοντασ 1 βρίςκει m=n  και αφαιρϊντασ 1 διατθρεί τθν 

ανιςότθτα m>n. Αρχίηει να υπάρχει ςυντονιςμόσ, αλλά χωρίσ ακριβι ποςοτικοποίθςθ. 



99 
 

 Τπερ-ποιοτικόσ τφποσ (R3): Αρχίηει να υπάρχει ποςοτικοποίθςθ, αλλά περιορίηεται ςτισ 

περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ αρχικι ςχζςθ είναι m=n  ι m=n 1  ι m=n 2 . Αντίκετα τα 

υποκείμενα αποτυγχάνουν όταν m=n 3 . 

 Ποςοτικόσ τφποσ (R4): Θ ποςοτικοποίθςθ γίνεται ςυςτθματικι και ακριβισ. 

Οι επιδόςεισ των παιδιϊν ποικίλλουν ανάλογα με τθν θλικία και το μζγεκοσ 

των ςυλλογϊν. Σε μια οριςμζνθ περίοδο το ίδιο υποκείμενο μπορεί να 

χρθςιμοποιεί τον τφπο R4 για μικρζσ ποςότθτεσ και τουσ τφπουσ R2  και R3  για 

μεγάλεσ αρικμθτικζσ ςυλλογζσ. Τα ςυμπεράςματα αυτά αμφιςβθτοφν τθν 

αντίλθψθ ότι θ διατιρθςθ του αρικμοφ πρζπει να βαςιςτεί ςε εμπειρικά κριτιρια. 

Οι Gelman και Cooper υπογραμμίηουν ότι θ διατιρθςθ αςυνεχϊν ποςοτιτων 

ποικίλλει ανάλογα με το μζγεκοσ του δείγματοσ. Αυτό διαφζρει από τα 

ςυμπεράςματα του  Piaget. 

Ο Saxe (1979), ςε μια άλλθ ζρευνα, κατζςτθςε φανερό ότι παιδιά 7–9 χρονϊν 

τα οποία παρουςιάηουν πολφ μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτθν απαρίκμθςθ δεν ζφταναν 

ςτθ διατιρθςθ του αρικμοφ. Πμωσ ο Saxe ςθμειϊνει ότι πρζπει να διακρίνουν 

προςεκτικά ανάμεςα ςτθν ακρίβεια τθσ απαρίκμθςθσ και ςτθ χριςθ κατάλλθλων 

ςτρατθγικϊν για να καταλιξουν ςε αυτι. Θ πρϊτθ ςυνδζεται κατά αδφνατο τρόπο 

με τθν διατιρθςθ –με τα απρόβλεπτα φαινόμενα τθσ τρωτότθτασ των επιδόςεων–

,  ενϊ θ δεφτερθ  φαίνεται να αναπτφςςεται ςυςτθματικά πριν από τθν πρόςβαςθ 

ςτθ διατιρθςθ. Οι εν λόγω εργαςίεσ επιχειροφν να δείξουν, ςε ςυμφωνία με τθν 

αντίλθψθ του  Piaget, ότι δεν μποροφμε να παρεκκλίνουμε από τθ διατιρθςθ τθσ 

απαρίκμθςθσ, τθ λογικι απόκτθςθ τθσ εμπειρικισ πρακτικισ. Οι άμεςεσ 

εκτιμιςεισ μικρϊν ποςοτιτων αποτελοφν μάλλον ψευδοδιατθριςεισ. Τα παιδιά 

προςεγγίηουν τθ διατιρθςθ όταν μποροφν να υπολογίηουν με ςυνεκτικό τρόπο 

πάνω ςε ποςότθτεσ που ο προςδιοριςμόσ τουσ δεν είναι άμεςα προφανισ.  

Θ Fuson (1988) ηιτθςε από παιδιά 4-5 ετϊν να κάνουν εκτιμιςεισ πάνω ςτθν 

πλθκικότθτα δφο διαφορετικϊν ςειρϊν αντικειμζνων. Απλά παρουςίαςε δφο 

ςειρζσ και ρϊτθςε τα παιδιά εάν ο αρικμόσ ιταν μεγαλφτεροσ ςτθ μια ςειρά ι 

ςτθν άλλθ ι εάν οι δφο ςειρζσ είχαν τον ίδιο αρικμό αντικειμζνων. Υπζβαλε τα 

παιδιά ςε τρεισ δοκιμαςίεσ πάντοτε με τθν ίδια ςειρά. Σε όλεσ τισ ςυγκρίςεισ ο 

αρικμόσ των αντικειμζνων ςτα δφο ςφνολα ιταν ο ίδιοσ.  

Στο πρϊτο ζργο τα αντικείμενα ιταν εικόνεσ ςε χαρτόνι και δεν μποροφςαν να 

μετακινθκοφν. Στισ τρεισ δοκιμαςίεσ το μικοσ των ςειρϊν ιταν διαφορετικό. Ζτςι, 

αν τα παιδιά δεν απαρικμοφςαν αλλά εκτιμοφςαν τθν ποςότθτα από τισ ενδείξεισ 

του μικουσ, κα ζκαναν λανκαςμζνθ εκτίμθςθ. Πμωσ μποροφςαν ακόμα να 
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δϊςουν τθ ςωςτι απάντθςθ χωρίσ απαρίκμθςθ, επειδι υπιρχε μια αντιςτοιχία 

χρϊματοσ ανάμεςα ςτα αντικείμενα κατά μικοσ των ςυνόλων. Θ εικόνα με τα 

περιςςότερα αριςτερά ιταν χρωματιςμζνθ το ίδιο, θ επόμενθ εικόνα ιταν λοιπόν 

χρωματιςμζνθ με το ίδιο χρϊμα κατά μικοσ των ςειρϊν, αλλά διαφορετικό από 

όλεσ τισ άλλεσ. Στο δεφτερο ζργο τα αντικείμενα ιταν μικρά παιγνίδια και 

μποροφςαν να μετακινοφνται. Δεν παρουςιάςτθκαν ςε αντιςτοιχία ι απλωμζνα 

γφρω από το τραπζηι, αλλά πάντα χωρίσ παραπλανθτικζσ ενδείξεισ. Αυτό το ζργο 

χρθςιμοποιικθκε για να ενκαρρυνκοφν τα παιδιά να απαρικμιςουν. Εάν ζκαναν 

τθν εκτίμθςι τουσ και δεν ζδιναν ενδείξεισ απαρίκμθςθσ, τουσ ηθτοφςε να κάνουν 

κάτι για να δείξουν εάν πραγματικά οι ποςότθτεσ ιταν ίδιεσ ι διαφορετικζσ. Το 

τρίτο ζργο ιταν ίδιο με το πρϊτο και περιείχε το ςφρςιμο των αντικειμζνων ςε 

ςειρζσ με παραπλανθτικζσ ενδείξεισ μικουσ και αντιςτοιχία χρωμάτων ζναντι των 

ςυνόλων, αλλά τα παιδιά είχαν πει αρχικά ότι μποροφςαν να παραπλανθκοφν από 

τθ ςκζψθ ότι υπιρχαν περιςςότερα αντικείμενα ςτθ μια ςειρά, όταν θ ςειρά 

πράγματι είχε τον ίδιο αρικμό. Ο ερευνθτισ ζκετε τότε δφο ερωτιςεισ ςτα παιδιά: 

(1) ποια ςειρά φαινόταν ςαν να είχε περιςςότερα ςτοιχεία (2), εάν πραγματικά 

είχε περιςςότερα ςτοιχεία ι εάν ο αρικμόσ ιταν ο ίδιοσ ι θ άλλθ ςειρά είχε 

περιςςότερα. 

Θ ερμθνεία των απαντιςεϊν τουσ ςτο πρϊτο ζργο είναι μάλλον απλι. Δείχνει 

πϊσ τα παιδιά αυκόρμθτα ςυγκρίνουν ςφνολα, εάν βαςίηονται ςτο μικοσ, ςτθν 

απαρίκμθςθ ι ςτισ προεξζχουςεσ ενδείξεισ χρϊματοσ όταν κάνουν τισ κρίςεισ 

τουσ. Τα άλλα δφο ζργα είχαν ςκοπό να οδθγιςουν τα παιδιά ςτθ χριςθ μθ 

αντιλθπτικϊν ςτρατθγικϊν. Είναι δυςκολότερο να ερμθνεφςουμε τα 

αποτελζςματα των τελευταίων ζργων για δφο λόγουσ. Ρρϊτον όλεσ οι ςυγκρίςεισ 

εμπεριείχαν ςειρζσ με τον ίδιο αρικμό. Αυτι θ ζλλειψθ ποικιλίασ προκαλοφςε 

ςφγχυςθ, γιατί τα παιδιά ενδζχεται να είχαν αντιλθφκεί ότι τα ςφνολα ιταν 

πάντοτε τα ίδια. Αφοφ θ ςειρά των ζργων ιταν πάντοτε θ ίδια, τα παιδιά 

μποροφςαν να κάνουν καλφτερα τα ζργα δφο και τρία. Δεφτερον, τα παιδιά 

ζκαναν μόνο μια κρίςθ ςτθ δοκιμαςία ζνα, αλλά ηιτθςαν να ανακεωριςουν τισ 

απαντιςεισ τουσ ςτα ζργα δφο και τρία, μια διαδικαςία που μποροφςε να 

επθρεάςει τθν ορκότθτα των απαντιςεων ςε αςαφείσ δρόμουσ (Nunes & Bryant, 

1996). 

Στο πρϊτο ζργο θ Fuson παρατιρθςε ανάμεςα ςτα τετράχρονα και 

πεντάχρονα παιδιά μια τάςθ να βαςίηονται ςτισ παραπλανθτικζσ ενδείξεισ του 

μικουσ (70% και 60% των παιδιϊν ζκαναν ζτςι) παρά τισ προεξζχουςεσ ενδείξεισ 
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ταιριάςματοσ χρωμάτων. Ζτςι θ ερευνιτρια επιβεβαίωςε τθν πιαηετικι 

παρατιρθςθ ότι τα μικρά παιδιά δεν κάνουν αξιόπιςτθ χριςθ τθσ απαρίκμθςθσ ωσ 

εργαλείου όταν ςυγκρίνουν τον αρικμό των ςτοιχείων δφο ςυνόλων. Επίςθσ 

επιβεβαίωςε ευριματα από τουσ  Cowan (1987) και Gréco (1962), οι οποίοι 

παρατιρθςαν ότι παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ ςυγκρίνουν μεγζκθ ςυνόλων 

βαςιηόμενα ςτισ παραπλανθτικζσ ενδείξεισ του μικουσ, ακόμα και όταν μποροφν 

να βρουν τθν απάντθςθ με απαρίκμθςθ. Πμωσ όταν τουσ ηθτικθκε «να κάνουν 

κάτι» για να δείξουν ότι ιταν ςωςτό, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ παιδιϊν επζςτρεψε 

ςτθν απαρίκμθςθ: 70% από τα τετράχρονα και 80% από τα πεντάχρονα 

απαρίκμθςαν τότε και βάςιςαν τισ απαντιςεισ τουσ ςτο ζργο δφο ςτθν 

απαρίκμθςθ. Επιπλζον όταν είπαν ότι μερικζσ ποςότθτεσ διαφζρουν, αλλά 

ενδζχεται να μθν είναι διαφορετικζσ, τα παιδιά επζςτρεψαν ςτθν απαρίκμθςθ 

μάλλον ςυχνά: 63% των τετράχρονων παιδιϊν και 60% των πεντάχρονων ζκαναν 

ζτςι. 

Εν ςυντομία, αν και τα μικρά παιδιά δεν μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν 

απαρίκμθςθ για να ςυγκρίνουν δφο ςφνολα, μποροφν να παροτρυνκοφν να το 

κάνουν. Ζνα ςθμαντικό ερϊτθμα είναι αν κα εξακολουκιςουν να ενεργοφν με τον 

ίδιο τρόπο χωρίσ προτροπι ι αν κα επανζλκουν ςτθν προθγοφμενθ ςτρατθγικι 

βαςιηόμενα ςτο μικοσ των ενδείξεων. 

Το πείραμα τθσ Fuson δεν μασ επιτρζπει να απαντιςουμε ςε αυτό το 

ερϊτθμα, αλλά μια άλλθ μελζτθ του Cowan κ. ά. (1993) το καταφζρνει. 

Εργάςτθκαν με μεγαλφτερα παιδιά, περίπου 5½ ϊσ 7½ χρονϊν, που 

παρακολουκοφςαν το δθμοτικό ςχολείο ςτθ Σάννα τθσ Υεμζνθσ. Τα παιδιά 

δζχκθκαν ζνα pre-test, ςτο οποίο οι ερευνθτζσ επαλικευςαν τθν ικανότθτα των 

παιδιϊν να απαρικμοφν και να χρθςιμοποιοφν τθν απαρίκμθςθ για να κάνουν 

ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςε ςφνολα τακτοποιθμζνα ςε γραμμζσ με παραπλανθτικζσ 

ενδείξεισ μικουσ ι όχι. Πςα παιδιά μετροφςαν αλλά δεν χρθςιμοποιοφςαν τθν 

απαρίκμθςθ ςτθ ςφγκριςθ ςυνόλων υποβλικθκαν ςε μία από τζςςερισ 

διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Δφο από αυτζσ ιταν πειραματικζσ και είχαν ςκοπό να 

δείξουν ςτα παιδιά ότι θ απαρίκμθςθ είναι μια καλι ςτρατθγικι για τθ ςφγκριςθ 

ςυνόλων. Στθν πρϊτθ ςυνκικθ, θ οποία ονομάςτθκε «ςυμφωνία ανάμεςα ςε 

ςτρατθγικζσ», ςτα παιδιά δείχκθκαν δφο τρόποι ςφγκριςθσ ςυνόλων ζνασ άμεςοσ 

και ζπειτα ο άλλοσ: εγκατάςταςθ αντιςτοιχίασ ζνα προσ ζνα και απαρίκμθςθ. 

Ενκαρρφνκθκαν να αντιλθφκοφν ότι οι δφο τρόποι επίλυςθσ του ζργου οδθγοφςαν 

ςτο ίδιο αποτζλεςμα. Στθ δεφτερθ ςυνκικθ τθν οποία οι ερευνθτζσ ονόμαςαν 
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«ςυνκικθ ανατροφοδότθςθσ», παρουςιάςτθκαν ςτα παιδιά ςειρζσ, ηθτικθκε να 

απαρικμιςουν τα ςτοιχεία κάκε μιασ, και τότε ηθτικθκε να κάνουν εκτίμθςθ τθσ 

ςφγκριςθσ. Αφοφ οι εκτιμιςεισ ςφγκριςθσ που βαςίηονταν ςτθν απαρίκμθςθ ιταν 

ςωςτζσ, τότε τα παιδιά δζχκθκαν κετικι ανατροφοδότθςθ για τθν εκτίμθςθ που 

βαςίςτθκε ςτθν αρίκμθςθ. Και ςτισ δφο ομάδεσ, τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να 

επαλθκεφςουν ότι θ απαρίκμθςθ οδθγεί ςε ορκζσ κρίςεισ, είτε ςυγκρίνοντασ με 

άλλθ ςτρατθγικι είτε δεχόμενα κετικι ανατροφοδότθςθ για τισ κρίςεισ τουσ που 

βαςίηονται ςτθν απαρίκμθςθ. 

Στισ ςυνκικεσ ελζγχου τα παιδιά είχαν το ίδιο ςφνολο εμπειριϊν ςτθν 

εκτίμθςθ των ςειρϊν και είχαν ενκαρρυνκεί να απαρικμοφν, αλλά οφτε 

επαλικευςαν τισ απαντιςεισ απαρίκμθςθσ με άλλεσ ςτρατθγικζσ οφτε δζχτθκαν 

ανατροφοδότθςθ για τθν επίδοςι τουσ. Ζτςι, παρότι είχαν αναφζρει ότι μζτρθςαν 

κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ, δεν ζδειξαν ότι χρθςιμοποιοφςαν τθν 

απαρίκμθςθ ωσ εργαλείο ςφγκριςθσ ςυνόλων.  

Ακολουκϊντασ αυτι τθ φάςθ, τα παιδιά δζχτθκαν ζνα post-test  και τουσ 

ηθτικθκε ξανά να κάνουν ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςτα δφο ςφνολα. Εκείνθ τθ ςτιγμι, 

όπωσ ςτο pre-test, δεν δζχτθκαν καμιά διδαςκαλία. 

Τα παιδιά ςε όλεσ τισ ομάδεσ ζγιναν καλφτερα ςτθ ςφγκριςθ ςυνόλων ςτο 

post-test. Πμωσ ο Cowan και οι ςυνεργάτεσ του παρατιρθςαν ότι όςα παιδιά ςτισ 

πειραματικζσ ομάδεσ είχαν τθν ευκαιρία να βρουν ότι θ απαρίκμθςθ ιταν μια 

καλι βάςθ για τθν εκτίμθςι τουσ, βελτίωςαν τθν επίδοςι τουσ πολφ περιςςότερο 

από εκείνα τθσ ομάδασ ελζγχου, ςτα οποία είχε ηθτθκεί να μετριςουν, αλλά δεν 

είχαν τθν ευκαιρία να ανακαλφψουν ότι θ απαρίκμθςθ είναι μια καλι ςτρατθγικι 

για τθ ςφγκριςθ ςυνόλων. Ρεριςςότερα από τα μιςά παιδιά ςτισ πειραματικζσ 

ομάδεσ (32 από 56) μζτρθςαν για να ςυγκρίνουν τα ςφνολα ςε κάκε δοκιμαςία 

ςτο post-test ενϊ μόνο 32% (18 από τα 56) ςτθν ομάδα ελζγχου. Ραιδιά και ςτα 

δφο επίπεδα θλικιϊν βελτίωςαν τθν επίδοςι τουσ ςτισ πειραματικζσ ομάδεσ αλλά 

τα μεγαλφτερα παιδιά (6½ ϊσ 7½) είχαν μεγαλφτερθ επίδοςθ από τα μικρότερα 

(5½ ϊσ 6½), πικανϊσ επειδι μποροφςαν να μετροφν καλφτερα. Για τα παιδιά που 

δεν μζτρθςαν δεν υπιρχε διαφορά ανάμεςα ςτισ θλικίεσ (Nunes & Bryant, 1996). 

Αυτό το πείραμα δείχνει ζνα ςχετικά καλό αποτζλεςμα ςτθν περίπτωςθ που 

ενκαρρφνουμε τα παιδιά να απαρικμοφν. Θ Fuson (1988) είχε παρατθριςει ότι 

ελαφρά λιγότερα από το 40% των πεντάχρονων παιδιϊν αυκόρμθτα βαςίηονται 

ςτθν απαρίκμθςθ για να ςυγκρίνουν ςφνολα. Ο Cowan και οι ςυνεργάτεσ του 
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πζτυχαν να πείςουν λίγο περιςςότερα από τα μιςά παιδιά που δεν απαρικμοφςαν 

να βαςιςτοφν ςτθν απαρίκμθςθ ςε κάκε ςφγκριςθ μετά από εξάςκθςθ. 

Ενκαρρυμζνοσ από αυτι τθν επιτυχία αποφάςιςε να εργαςκεί με παιδιά 

μικρότερθσ θλικίασ. Εργάςτθκε με παιδιά θλικίασ 3½ ϊσ 4½ ετϊν, ςε ζνα 

νθπιαγωγείο ςτο Λονδίνο. Το ίδιο ςχζδιο που χρθςιμοποιικθκε ςε παιδιά που 

πιραν μζροσ ςτο pre-test, ςτα οποία επαλθκεφτθκε αν μποροφςαν να 

απαρικμιςουν, αλλά δεν το ζκαναν όταν τουσ ηθτοφςαν να ςυγκρίνουν ςφνολα με 

βάςθ μια πειραματικι ςυνκικθ και μια ςυνκικθ ελζγχου, οι οποίεσ 

ακολουκοφνταν από το post-test. Οι ςυνκικεσ ιταν ίδιεσ με το προθγοφμενο 

πείραμα. Ο Cowan και οι ςυνεργάτεσ του διαπίςτωςαν δφο ενδιαφζροντα 

αποτελζςματα ςε αυτό το πείραμα. Ρρϊτον, τα μικρά παιδιά είχαν ςχετικι 

επιτυχία ςτθν απαρίκμθςθ προκειμζνου να ςυγκρίνουν ςφνολα, αλλά αυτι θ 

επιτυχία δεν ιταν τόςο μεγάλθ όςο ςτα μεγαλφτερα παιδιά. Ελαφρά λιγότερα από 

τα μιςά παιδιά (10 από 24) από τθν θλικία των  3½ ϊσ 4½ ετϊν μζτρθςαν ςε κάκε 

δοκιμαςία αφοφ ζλαβαν μζροσ ςτισ πειραματικζσ ςυνκικεσ, ενϊ 12,5% (3 από τα 

24) από τισ ςυνκικεσ ελζγχου. Δεφτερον, υπιρξε μια ςτατιςτικά ςθμαντικι 

ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν απαρίκμθςθ και τθ δθμιουργία ςωςτϊν κρίςεων για τα 

ςφνολα. Σχεδόν τα μιςά από τα παιδιά (6 ςτα 13) τα οποία απαρίκμθςαν ςε κάκε 

δοκιμαςία δεν εξζφεραν ποτζ ςωςτι κρίςθ. Ωσ ομάδα, λειτοφργθςαν καλφτερα 

από τουσ μθ απαρικμοφντεσ, αφοφ 20 από τουσ 28 μθ απαρικμοφντεσ δεν ζκαναν 

ποτζ μια ςωςτι εκτίμθςθ ςτισ 6 δοκιμαςίεσ. Ραρότι ο Cowan και οι ςυνεργάτεσ 

του δεν ανζφεραν τουσ τφπουσ των λακϊν των μικρϊν παιδιϊν, είχαν πετφχει ςτο 

ζργο απαρίκμθςθσ (Nunes & Bryant, 1996). Αυτά ίςωσ απαρίκμθςαν τα 

αντικείμενα ςτισ ςειρζσ, αλλά ζκαναν κρίςεισ που ιταν αντίκετεσ από όςα 

διδάχτθκαν από τθν απαρίκμθςθ. Εάν αυτι είναι θ περίπτωςθ, τα αποτελζςματα 

του Cowan ςτθρίηουν τθν πιαηετικι κζςθ ότι τα παιδιά μποροφν να μάκουν να 

μετροφν χωρίσ να γνωρίηουν ότι θ απαρίκμθςθ είναι ζνα μζτρο που αποδίδει το 

μζγεκοσ ενόσ ςυνόλου. Ακόμα και όταν ενκαρρφνκθκαν να απαρικμιςουν, πολλά 

από τα μικρά παιδιά ακόμα δεν βάςιςαν τισ ςυγκρίςεισ των ςυνόλων ςτθν 

απαρίκμθςθ. 

Κα αναφερκεί ζνα τελικό πείραμα ςτθ ςφγκριςθ ςυνόλων διότι αυτό βαςίηεται 

ςε μια διαφορετικι ςτρατθγικι, αλλά ακόμα παράγει αποτελζςματα που 

ςυγκλίνουν με αυτά που αναφζρκθκαν μζχρισ εδϊ. Θ Sophian (1988 και 1991) αντί 

να ηθτιςει από τα παιδιά να ςυγκρίνουν ςφνολα, τοφσ ηιτθςε να εκτιμιςουν εάν 

μια μαριονζτα ζκανε το ςωςτό πράγμα όταν ηιτθςε να ςυγκρίνει ςφνολα. Τα 
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υποκείμενά τθσ ιταν παιδιά 3 και 4 ετϊν. Το ζργο τθσ μαριονζτασ ιταν μερικζσ 

φορζσ να βρουν εάν οι δφο ςειρζσ ζχουν τον ίδιο αρικμό και μερικζσ φορζσ να 

αναφζρουν πόςεσ μάρκεσ υπιρχαν μαηί ςτισ δφο ςειρζσ. Για να επιτφχει βζβαια θ 

μαριονζτα κα ζπρεπε να χρθςιμοποιιςει διαφορετικοφσ τρόπουσ απαρίκμθςθσ 

όταν εκτελεί αυτά τα δφο διαφορετικά ζργα και θ μαριονζτα χρθςιμοποίθςε 

διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ απαρίκμθςθσ. Πμωσ μερικζσ φορζσ χρθςιμοποίθςε τθ 

ςωςτι ςτρατθγικι για το ζργο και μερικζσ φορζσ τθ λανκαςμζνθ. Τα παιδιά ιταν 

μάλλον ανεπιτυχι ςτθν απόφαςθ όταν θ απαρίκμθςθ είχε γίνει ςωςτά και όταν 

ιταν λάκοσ εάν το ζργο ιταν να ςυγκρίνουμε τισ ςειρζσ. Τα παιδιά ςαφϊσ δεν 

είχαν τθν ιδζα ότι για να ςυγκρίνουν ςειρζσ ο ςωςτόσ τρόποσ ιταν να 

απαρικμιςουν τισ μάρκεσ ςε κάκε ςειρά χωριςτά, αρχίηοντασ ξανά από τθ μια και 

τότε να μετριςουν τισ μάρκεσ ςτθν άλλθ ςειρά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ζνασ δρόμοσ φαίνεται ότι μπορεί να ςυμφιλιϊςει αυτζσ τισ δφο αντιλιψεισ 

ςυμβάλλοντασ ςτθ ςφγκλιςι τουσ. Σφμφωνα με αυτόν πρζπει να κεωριςουμε ότι 

θ επιρροι των αρικμθτικϊν δραςτθριοτιτων πάνω ςτθν προςζγγιςθ τθσ 

διατιρθςθσ προκφπτει όχι από τθν άμεςθ επίδραςθ των εμπειρικϊν δεδομζνων, 

αλλά από ςτοχαςτικι αφαίρεςθ, τθν οποία διενεργεί το υποκείμενο πάνω ςτισ 

δικζσ του ενζργειεσ και τουσ δικοφσ του ςυντονιςμοφσ. Συνοπτικά αυτζσ οι 

διεργαςίεσ δεν είναι εμπειρικζσ διαπιςτϊςεισ, αλλά μάλλον μια μορφι 

αναςτοχαςμοφ πάνω ςτισ ενζργειεσ και τον ςυντονιςμό τουσ. Θ ςτοχαςτικι 

αφαίρεςθ ζχει το κεωρθτικό πλεονζκτθμα ότι ςυμφιλιϊνει τα ςυλλεγμζνα 

αποτελζςματα, ξεκινϊντασ από διαφορετικζσ, ακόμα και ανταγωνιςτικζσ 

Εν ςυντομία, παρά τισ διαφορζσ ςτισ μεκόδουσ, οριςμζνεσ ζρευνεσ ςτράφθκαν 

ςτθν απαρίκμθςθ και ςτθν απάντθςθ των παιδιϊν ςτθν ερϊτθςθ «πόςα». Αλλά 

δεν κατανοοφν όλα τα παιδιά το αρικμθτικό που εκφωνείται ςτο τζλοσ τθσ 

απαρίκμθςθσ ωσ μζτρο μεγζκουσ ςυνόλου. Αυτό το είδοσ αποτελζςματοσ ιταν ο 

κφριοσ λόγοσ τθσ ζμφαςθσ ςτθ διατιρθςθ του αρικμοφ και όχι μόνο ςτθν 

απαρίκμθςθ. Από το ζνα μζροσ οι περιςςότερεσ ςθμαντικζσ ζρευνεσ ςυνζλεξαν 

δεδομζνα που ζδειχναν τθ μαηικι επιρροι τθσ απαρίκμθςθσ ςτθ διατιρθςθ. Από 

το άλλο μζροσ άλλεσ ζρευνεσ ςυμφωνοφν με τθ κεωρθτικι προοπτικι του  Piaget: 

τα εμπειρικά δεδομζνα, από το γεγονόσ τθσ τρωτότθτασ τουσ, δεν κα μποροφςαν 

να δϊςουν μια άμεςθ βάςθ ςτθ διατιρθςθ, θ οποία χαρακτθρίηεται από λογικι 

αναγκαιότθτα. 
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προβλθματικζσ και ςυμβάλλει ςτθν υπζρβαςι τουσ. Ραραταφτα είναι πολφ νωρίσ 

για να ςυμπεράνουμε τθν πλιρθ ορκότθτα αυτισ τθσ εξιγθςθσ. 
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Θ γνιςια ζννοια ςτθρίηεται εξίςου ςτθν ανάλυςθ και ςτθ ςφνκεςθ. Ο 

διαχωριςμόσ και θ ςφνδεςθ είναι εξίςου απαραίτθτα για τθ ςυγκρότθςθ μιασ 

ζννοιασ (Vygotsky L., κζψθ και γλϊςςα, ς. 190, Γνϊςθ, Ακινα, 1988). 

 

Ο Vygotsky μιλϊντασ για προζννοια και ζννοια του αρικμοφ διζκρινε δφο επίπεδα 

αφαίρεςθσ: μια αφαίρεςθ του αρικμοφ πάνω ςτα αντικείμενα και μια γενίκευςθ 

οποιωνδιποτε ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ αρικμοφσ, που βαςίηεται ςτθν 

προθγοφμενθ αφαίρεςθ. Γράφει τα ακόλουκα: 

«Θ προζννοια είναι θ αφαίρεςθ του αρικμοφ από τα αντικείμενα και θ γενίκευςθ των 

αρικμθτικϊν ιδιοτιτων του αντικειμζνου, θ οποία βαςίηεται ς’ αυτι τθν αφαίρεςθ. Θ 

ζννοια είναι θ αφαίρεςθ από τον αρικμό και θ βαςιςμζνθ ςε αυτι τθν αφαίρεςθ γενίκευςθ 

οποιωνδιποτε ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ αρικμοφσ. Θ αφαίρεςθ και θ γενίκευςθ τθσ δικισ 

μασ ςκζψθσ διαφζρουν από τθν αφαίρεςθ και τθ γενίκευςθ των αντικειμζνων. Δεν 

πρόκειται για ζνα προχϊρθμα ςτθν ίδια κατεφκυνςθ, για ζνα ςταμάτθμα, αλλά για τθν 

αρχι μιασ καινοφργιασ κατεφκυνςθσ, τθ μετάβαςθ ς’ ζνα καινοφργιο ανϊτερο επίπεδο 

ςκζψθσ. Θ γενίκευςθ των δικϊν μασ αρικμθτικϊν πράξεων και ςκζψεων είναι κάτι ανϊτερο 

και καινοφργιο ςε ςφγκριςθ με τθ γενίκευςθ των αρικμθτικϊν ιδιοτιτων των αντικειμζνων 

Ανάλυςθ και ςφνκεςθ 
του αρικμοφ  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ  

4 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ςυνδυαςμόσ παλιϊν και νζων ερευνϊν. Με 
επίκεντρο τθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ των αρικμϊν αξιοποιείται ο οριςμόσ 
του Piaget για τον αρικμό, όμωσ προεξάρχουν οι αρικμθτικζσ και όχι οι 
λογικομακθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ λειτουργικζσ 
ςχζςεισ μζρουσ-όλου για τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μάκθςθσ. Στο πλαίςιο 
αυτό οι γεωμετρικοί και οι δακτυλικοί ςχθματιςμοί αποτελοφν βοθκθτικά 
μζςα εποπτικισ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ των αρικμϊν. Επιπλζον οι 
δραςτθριότθτεσ αρίκμθςθσ παρζχουν το μακθματικό πλαίςιο για τθ 
μελζτθ τθσ αναδρομικότθτασ, των ιδιοτιτων τθσ αρικμοακολουκίασ και 
των πράξεων. Θ λφςθ προβλθμάτων είναι μζςο εφαρμογισ και πεδίο 
μελζτθσ των αρικμϊν.   
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ςτθν αρικμθτικι ζννοια. Αλλά θ καινοφργια ζννοια, θ καινοφργια γενίκευςθ δεν 

δθμιουργείται παρά ςτθ βάςθ τθσ προθγοφμενθσ. Αυτό εκδθλϊνεται πολφ κακαρά ςτο ότι 

παράλλθλα με τθν αφξθςθ των αλγεβρικϊν γενικεφςεων επιτελείται μια αφξθςθ τθσ 

ελευκερίασ των πράξεων….» (Vygotsky, 1988, ςς. 332-333). 

Θ προθγοφμενθ τοποκζτθςθ ςτο πρϊτο επίπεδο (αφαίρεςθ του αρικμοφ από τα 

αντικείμενα), ταυτίηεται με τθν “εμπειρικι αφαίρεςθ” του Piaget, ενϊ ςτο δεφτερο 

επίπεδο (γενίκευςθ οποιωνδιποτε ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ αρικμοφσ, που 

βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ αφαίρεςθ) παραπζμπει ςτθ “ςτοχαςτικι αφαίρεςθ”.  

Στο επίπεδο τθσ ςτοχαςτικισ αφαίρεςθσ υπάρχουν πολλζσ όψεισ του αρικμοφ, 

από τισ οποίεσ οι ζννοιεσ του απόλυτου και τακτικοφ αρικμοφ ζχουν μελετθκεί 

περιςςότερο. Ο ςχθματιςμόσ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ είναι για το παιδί μια 

διαδικαςία πλοφςια, ςφνκετθ, και μάλλον ανολοκλιρωτθ37.  Εφγλωττθ είναι θ 

παρακάτω επιςιμανςθ:  

 «Ομοίωσ, ο αρικμόσ ςαν αντικείμενο ςκζψθσ είναι ό,τι μπορεί να κάνει κάποιοσ με τουσ 

αρικμοφσ. Ζτςι, δεν υπάρχει μία και μοναδικι “ζννοια του αρικμοφ”, αλλά μια ατζλειωτθ 

ςειρά από τζτοιεσ ζννοιεσ» (Sinclair, 1990, ς. 21) . 

Από τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα ςτθν προςζγγιςθ του αρικμοφ υπιρχε μια διαμάχθ 

ανάμεςα ςτουσ οπαδοφσ των οπτικϊν αςτεριςμϊν και τουσ οπαδοφσ τθσ 

απαρίκμθςθσ. Ο Γερμανόσ ψυχολόγοσ Bühler ςκιαγράφθςε με ηωντανά χρϊματα 

τθν αντίκεςθ και επεχείρθςε μια αξιοςθμείωτθ απόπειρα ςυνκετικισ 

προςζγγιςθσ: Αναφζρει χαρακτθριςτικά: 

 «Οφτε θ φυςικι ανάπτυξθ των λειτουργιϊν ςτο παιδί οφτε τθ ανάλυςθ του νοεροφ 

υπολογιςμοφ ςτον ενιλικο δικαιολογοφν μια μζκοδο που ακολουκεί αποκλειςτικά τθ μία 

από τισ δφο μεκόδουσ (αντιλθπτικι ι με απαρίκμθςθ). Πολφ καλφτερα αναγνωρίηουμε 

ςαφϊσ ότι υπάρχουν τουλάχιςτον δφο ανεξάρτθτεσ ρίηεσ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ, θ γνϊςθ 

τθσ ομάδασ και θ δραςτθριότθτα τθσ απαρίκμθςθσ» (Bühler, 1936). 

Ππωσ κα παρακολουκιςουμε παρακάτω, οι δφο αυτζσ ξεχωριςτζσ ρίηεσ και θ 

αυκεντικι ςφνκεςι τουσ υπογραμμίςτθκαν επίςθσ από τον Piaget. Αλλά οι 

κεωρθτικζσ απόψεισ του Piaget τον οδιγθςαν να τισ αποδίδει ςε γενικότερεσ 

δομζσ. Δεν ενδιαφζρκθκε για δραςτθριότθτεσ από τισ οποίεσ πθγάηει θ 

προςζγγιςθ των πρϊτων αρικμϊν: απαρίκμθςθ και αναγνϊριςθ ςχθματιςμϊν. 

Ανάμεςα ςτουσ μεταγενζςτερουσ ςυγγραφείσ οι Schaeffer, Eggleston, και Scott 

(1974) τόνιςαν τθν αρχικι ανεξαρτθςία και τθ μεταγενζςτερθ ενοποίθςθ αυτϊν 

                                                           
37

 Ανοιχτι και ανολοκλιρωτθ είναι θ ζννοια του αρικμοφ και για τουσ μακθματικοφσ. Κάκε νζα ανακάλυψθ 
ςυμβάλλει ςτθν παραπζρα ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ (άπλωμα, άνοιγμα, διαςυνδζςεισ με τισ 
προθγοφμενεσ ανακαλφψεισ και εφευρζςεισ). 
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των δφο διαδικαςιϊν. Αλλά οι υποςτθρικτζσ τθσ κεωρίασ ενοποίθςθσ (integration) 

των ικανοτιτων δεν ιςχυρίηονται ότι οι δφο αλλθλζνδετεσ ικανότθτεσ κα 

μποροφςαν να πθγάηουν από δφο διαφορετικζσ μορφζσ μνιμθσ. Εκείνοι που 

πρϊτοι υπογράμμιςαν αυτό το ςθμείο είναι οι Wagner και Walters (1982). Οι 

προαναφερόμενοι ερευνθτζσ πρότειναν ζνα ςενάριο ςτο οποίο θ αντίλθψθ των 

τριϊν πρϊτων πλθκικοτιτων είναι πρόωρθ, εμφανίηεται πριν τθν εμφάνιςθ τθσ 

απαρίκμθςθσ και είναι ανεξάρτθτθ από τθν απαρίκμθςθ38.  

Στο κεφάλειο 2 εξετάςαμε τθν απαρίκμθςθ και τθν άμεςθ εκτίμθςθ. Στθ 

ςυνζχεια κα επεκτείνουμε τθν μελζτθ για τθν άμεςθ εκτίμθςθ γεωμετρικϊν 

ςχθματιςμϊν. Επιπλζον κα αναφερκοφμε ςτισ λειτουργικζσ ςχζςεισ μζρουσ-όλου, 

τθν προςκετικι ανάλυςθ των αρικμϊν και τθ λφςθ προβλθμάτων.  

4.1. Οι «κανονικοί» ι γεωμετρικοί ςχθματιςμοί και τα δάκτυλα 

Στο κεφάλαιο 1 αναφερκικαμε ςτθ ςτιγμιαία ςφλλθψθ μικρϊν ςυλλογϊν 

αντικειμζνων τθν οποία ονομάςαμε άμεςθ εκτίμθςθ (subitizing). Θ άμεςθ 

εκτίμθςθ δεν ξεπερνά το τρία για γραμμικζσ ςυλλογζσ αντικειμζνων, οι οποίεσ 

ζχουν αραιωκεί κανονικά. Σφμφωνα με τον Fischer (1992) θ άμεςθ εκτίμθςθ είναι 

μια γνϊςθ δθλωτικι (declarative). Αν τοποκετιςουμε μπροςτά ςε παιδιά 5 ϊσ 6 

ετϊν μια γραμμικι ςυλλογι με τρεισ κουκκίδεσ, τότε δθλϊνουν (ι γνωρίηουν) ότι 

υπάρχουν τρία. Αντίκετα, για μια γραμμικι ςυλλογι τεςςάρων κουκκίδων 

επιςτρατεφουν τθ ςτρατθγικι τθσ απαρίκμθςθσ: ξζρουν μόνο πϊσ να βρουν τον 

αρικμό. Οριςμζνεσ οικείεσ ςυλλογζσ, όπωσ οι ςχθματιςμοί τθσ τετράδασ και τθσ 

πεντάδασ του ηαριοφ, μποροφν να κεωρθκοφν από τθν θλικία των 5-6 ετϊν 

γνϊςεισ του τομζα άμεςθσ εκτίμθςθσ. Θ άμεςθ εκτίμθςθ παίηει ζνα ηωτικό ρόλο 

για τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ απαρίκμθςθσ. Αλλά ποια είναι θ φφςθ αυτισ τθσ 

γνϊςθσ; 

Για πολλά χρόνια πιςτεφαμε ότι πρόκειται για μια αναγνϊριςθ οπτικϊν 

ςχθματιςμϊν. Μια τζτοια ερμθνεία για τθν τετράδα και τθν πεντάδα του ηαριοφ 

δεν πρζπει να απορριφκεί εξολοκλιρου. Πμωσ για αρικμοφσ όπωσ το «δφο» και το 

«τρία» ςυνδυάηεται δφςκολα με οριςμζνεσ παρατθριςεισ. Για παράδειγμα, 

                                                           
38

 Επιπρόςκετα ζχει διαπιςτωκεί ότι θ χριςθ λεξιλογίου που παραπζμπει ςε τάξεισ (άνκρωποι, ηϊα, 
φροφτα) υποβάλλει τθ χριςθ των αρικμϊν ςε καταςτάςεισ απαρίκμθςθσ, ενϊ θ χριςθ λεξιλογίου που 
παραπζμπει ςε ςυλλογζσ (ομάδα ανκρϊπων, οικογζνεια ηϊων, πράςινα φροφτα) προςανατολίηει νοθτικά 
ςτα αντίςτοιχα ςφνολα ωσ ολότθτεσ και υποβάλλει τθ χριςθ των αρικμϊν ςτο πλαίςιο προςδιοριςμοφ του 
πλθκάρικμου (βλ. Markman, 1979).  
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ομάδεσ κουκκίδων ι ςχθματιςμοί κφβων κα μποροφςαν επίςθσ να εκτιμϊνται 

άμεςα. Αυτζσ οι παρατθριςεισ δείχνουν ότι θ εν λόγω παράςταςθ είναι 

περιςςότερο αφθρθμζνθ από μια απλι νοθτικι εικόνα. Αυτι θ παραςτατικι 

εικόνα για το τρία κα μποροφςε να ςυνίςταται ςε μια χωρικι περιγραφι του 

τφπου: «δφο και ζνα ακόμα». 

Πμωσ ζνασ τόςο ςτενόσ περιοριςμόσ τθσ άμεςθσ εκτίμθςθσ εγείρει το ηιτθμα 

τθσ γνϊςθσ τθν οποία ςχθματίηουν τα παιδιά, πολφ γριγορα  και ςυχνά χωρίσ τθν 

παραμικρι εξωτερικι ζνδειξθ, καταλιγοντασ να βρίςκουν τον αρικμό. Οι 

παιδαγωγοί ονόμαςαν αυτόν τον τφπο μακθςιακισ ςφλλθψθσ ολικι αντίλθψθ. 

Μάλιςτα οριςμζνοι δίνουν ςθμαςία ςτο χωριςμό μιασ ςυλλογισ ςε υποςυλλογζσ 

και ςτθν αντίλθψθ του αρικμοφ ωσ ςφνκεςθ των υποςυλλογϊν. 

 «Ζνα παιδί που μετακινεί διαδοχικά 4 μάρκεσ τθ μια μετά από τθν άλλθ δεν φαίνεται να 

ςχθματίηει τθν ζννοια του 4 και τισ αναλφςεισ του. Πιςτεφουμε ότι μάλλον το παιδί 

ατενίηοντασ από καλι απόςταςθ και με μια ταυτόχρονθ ςυνολικι κζα τον αςτεριςμό των 4 

αντικειμζνων κα φωτιςκεί από τον αρικμό 4 ο οποίοσ είναι 2+2 και 3+1... Μόνο το ατενίηον 

μάτι (πανοραμικι ματιά) κατακτά τθ ςυνολικι μορφι τθσ αςτεροειδοφσ ςυλλογισ και 

επιτρζπει ςτθ νόθςθ του παιδιοφ να ςυλλάβει τθν ζννοια του αρικμοφ χωρίσ καμιά 

πραγματικι δράςθ» (Brachet, 1955). 

Μαηί με τθν άμεςθ εκτίμθςθ υπειςζρχεται και θ ζννοια τθσ ανάλυςθσ του 

αρικμοφ. Ρρόκειται ςυχνά για μια διαδικαςία πιο πολφπλοκθ από τθν 

απαρίκμθςθ ζνα-ζνα. Ο υπολογιςμόσ με όμοιουσ προςκετζουσ («δφο και δφο, 

τζςςερα», «τρία και τρία, ζξι»), που τα μικρά παιδιά τα μακαίνουν γριγορα, 

καταλαμβάνουν μια προνομιακι κζςθ. Ωςτόςο αποτελεί δφςκολο και 

αποφαςιςτικό βιμα για τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ να περάςουν από το 

δφο και δφο ςτον υπολογιςμό δφο και τρία (Ρατρϊνθσ, 2001). 

Ενϊ τα μικρά παιδιά δεν γνωρίηουν απζξω άλλα αποτελζςματα του πίνακα τθσ 

πρόςκεςθσ, ςφμφωνα με τον Fischer (1992) μια πιο αργι απόκτθςθ δεν 

επιτυγχάνει καμιά ευελιξία ςτθν επιλογι τθσ διαδικαςίασ. Αυτι θ τελευταία 

επιβάλλει τουσ περιοριςμοφσ τθσ ςτθν αντίλθψθ. Σφμφωνα με τισ παρατθριςεισ 

του Fischer, ςε παιδιά 5, 6 ι 7 ετϊν, ςτα οποία δόκθκε μια ςυλλογι όπωσ θ 

παρακάτω (ςχιμα α), τα παιδιά χωρίσ να μετριςουν ζβριςκαν «τζςςερα» και 

εξθγοφςαν ότι υπάρχουν δφο και δφο. Αναφζρει επίςθσ μια περίπτωςθ που 

περιγράφεται από τον Wheatley (1991), ςφμφωνα με τθν οποία ζνασ Αμερικανόσ 

μακθτισ ςτθν αρχι τθσ πρϊτθσ ςχολικισ χρονιάσ, αφοφ απαρίκμθςε μια ςυλλογι 
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με 6 κουκκίδεσ ςφμφωνα με τον εικονιηόμενο ςχθματιςμό (ςχιμα β), εξιγθςε ότι 

υπιρχαν τρία ψθλά και αριςτερά και ακόμα τρία.  

 

Μια παράξενθ αντίλθψθ: (α) 2 και 2, (β) 3 και 3 

   

(α) (β)  
 

Θ άμεςθ εκτίμθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν απαρίκμθςθ είναι κεμελιϊδθσ για τθν 

εννοιολογικι ανάπτυξθ των μικρϊν αρικμϊν. Αν παρατθριςουμε ότι οι μικροί μθ 

απαρικμοφμενοι αρικμοί αντιςτοιχοφν ςτο ίδιο αποτζλεςμα που προκφπτει από 

τθν απαρίκμθςθ, βοθκοφμε τα μικρά παιδιά να ανακαλφψουν, να ενιςχφςουν, 

ακόμα και να κατανοιςουν τθν αρχι τθσ πλθκικότθτασ. Εξάλλου αυτι θ αρχικι 

άμεςθ εκτίμθςθ προςφζρει ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να καταλιξουν με δφο 

διαφορετικοφσ τρόπουσ ςτο ίδιο αποτζλεςμα. 

Θ αςυνζχεια μετά τον αρικμό 3 ζχει άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν διδακτικι 

προςζγγιςθ των αρικμθτικϊν γνϊςεων. Μπορεί επίςθσ να βοθκιςει ςτθ μάκθςθ 

αςτεριςμϊν, οι οποίοι μποροφν να ςυλλθφκοφν εφκολα. Οι Mandler και Shebo, 

υιοκετϊντασ τθν παραπάνω υπόκεςθ, πραγματοποίθςαν μια ςειρά ερευνϊν που 

αφορά τθν άμεςθ εκτίμθςθ ςτον ενιλικο με τθν αναγνϊριςθ κανονικϊν 

αντιλθπτικϊν ςχθματιςμϊν και διάςπαρτων ςχθματιςμϊν. Οι κανονικοί 

αντιλθπτικοί ςχθματιςμοί που χρθςιμοποιικθκαν ςτο πείραμα παρουςιάηονται 

ςτο ακόλουκο ςχιμα: 

Οι 10 κανονικοί ςχθματιςμοί που χρθςιμοποιικθκαν ςτο πείραμα (Mandler & Shebo, 1982, ς. 15) 
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Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω γραφικι παράςταςθ.  

Μζςοι χρόνοι αντίδραςθσ ςτουσ διάςπαρτουσ και ςτουσ «κανονικοφσ» ςχθματιςμοφσ ωσ 

προσ τον αρικμό των ςτοιχείων (Mandler και Shebo, 1982, ς. 16) 

Από τθ γραφικι παράςταςθ οι Mandler και Shebo (1982) ςυμπεραίνουν: 

 Ο χρόνοσ αντίδραςθσ ςτουσ «κανονικοφσ» ςχθματιςμοφσ είναι μικρότεροσ 

από τον χρόνο αντίδραςθσ ςτουσ ςκορπιςμζνουσ ςχθματιςμοφσ. 

 Στουσ «κανονικοφσ» ςχθματιςμοφσ οι χρόνοι αντίδραςθσ εμφανίηονται ςε 

γενικζσ γραμμζσ ςτακεροί για ςυλλογζσ από 1 ζωσ 5.  

 Οι χρόνοι αντίδραςθσ ςτουσ «κανονικοφσ» ςχθματιςμοφσ από 1 ζωσ 5 

πλθςιάηουν ςε παρόμοιεσ τιμζσ με αυτζσ των ςκορπιςμζνων ςχθματιςμϊν 

με 1 ζωσ 3 ςτοιχεία. 

Τα παραπάνω δεδομζνα, τα οποία διαπιςτϊκθκαν ςτουσ ενθλίκουσ, κζτουν το 

πρόβλθμα τθσ ανάπτυξθσ. 

Οριςμζνεσ ζρευνεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν απαρίκμθςθ κατά ομάδεσ (Van 

Oeffelen & Vos, 1982). Ειδικότερα, άλλοι δίνουν ζμφαςθ ςτον αρικμό τζςςερα 

(Simons & Langheinrich, 1982) και άλλοι ςτον αρικμό πζντε (Ekeblad, 1993). 

Οριςμζνα βιβλία για εκπαιδευτικοφσ  υπογραμμίηουν τθ ςθμαςία του αρικμοφ 7 

(Miller, 1956). Για παράδειγμα οι Audigier, Clavier, Clavie και Clesse (1985) 

(αναφζρεται από τον Fischer, ς. 257) μιλοφν για «μθ ζννοια», δθλαδι για ζλλειψθ 

ςχθματιςμοφ τθσ ζννοιασ όταν οι χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι δεν το λαμβάνουν 

υπόψθ. Οι Jardy, Jardy και Soumy (1985) τθν υποτιμοφν επαναφζροντασ το 6. Ο 

αρικμόσ 7 είναι ζνα όριο για τθν οπτικι αντίλθψθ παρά για τθν ακριβι ονομαςία 

του αρικμοφ.  
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Ειδικοί ςχθματιςμοί από κουκκίδεσ, ηάρια και ντόμινοσ αξιοποιοφνται ωσ 

διδακτικά μζςα για τθν υπζρβαςθ-διαφφλαξθ τθσ αρίκμθςθσ και τθν ζμφαςθ ςτθν 

ανάλυςθ και ςφνκεςθ των αρικμϊν. Τα ακόλουκα ςχιματα δείχνουν ζναν 

αςτεριςμό του 7 και ζναν ςχθματιςμό του 6 ωσ 5+1 ςε πλαίςιο τθσ δεκάδασ (Kline, 

1998  Griffin, 2004  Barker, 2009). 

 

Ο Brissiaud (1989 και 1991) τόνιςε τθ ςθμαςία των δακτυλικϊν ςχθματιςμϊν ςτθ 

δθμιουργία αρχικϊν παραςτάςεων από τα παιδιά χωρίσ απαρίκμθςθ. Ο Brissiaud 

επζμενε ςτθν αμεςότθτα αυτοφ του τρόπου παράςταςθσ και τθν παρομοίαςε με 

τθν αναγνϊριςθ ςχθματιςμϊν ι τθν άμεςθ εκτίμθςθ. Θ μζκοδοσ αξιοποίθςθσ των 

δακτυλικϊν ςχθματιςμϊν είναι πολυαιςκθτιρια αφοφ εκτόσ από τθν οπτικι 

αντίλθψθ ςυνεργοφν θ αφι και οι κινιςεισ. 

Οι Marton F. και Neuman D. εξετάηουν τον ρόλο των δακτφλων ςτο 

ςχθματιςμό τθσ ζννοιασ του αφθρθμζνου αρικμοφ. Επιςθμαίνουν: πολλά παιδιά 

αναλφουν τουσ αρικμοφσ με τρόπο χειροπιαςτό –βοθκοφμενα από τα δάκτυλά 

τουσ – και αργότερα νοερό, ςε μζρθ που είναι εφκολο να αναγνωρίςουν άμεςα. 

Στθν ίδια ζρευνα τονίηουν ότι θ ευχζρεια ςτθ χριςθ των δακτυλικϊν  ςχθματιςμϊν 

αποτελεί ζνδειξθ για τον ςυντονιςμό τθσ διατακτικισ και τθσ πλθκικισ ςθμαςίασ 

των αρικμϊν (Marton & Neuman, 1990). Επιπλζον ο Hughes (1986) κεωρεί ότι τα 

δάκτυλα βοθκοφν ςτο πζραςμα από το ςυγκεκριμζνο ςτο αφθρθμζνο. 

Θ Α. Μποφφθ υποςτιριξε ότι θ εξοικείωςθ των παιδιϊν με τουσ ςχθματιςμοφσ 

των δακτφλων ςυμβάλλει ςτθν επινόθςθ ςτρατθγικϊν ςκζψθσ. Για τθν πικανι 

προζλευςθ των ςτρατθγικϊν ανάλυςθσ και αναςφνκεςθσ κατά τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων, οι οποίεσ επινοικθκαν από μακθτζσ που ξεκινοφν τθ φοίτθςι τουσ 

ςτθν πρϊτθ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου γράφει: «θ εξοικείωςθ με τουσ 

ςχθματιςμοφσ των δακτφλων τουσ αποτελεί ίςωσ τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία ζχουν 

οικοδομιςει τισ εξελιγμζνεσ ςτρατθγικζσ τουσ». Και ςε άλλο ςθμείο: «Θα 

μποροφςαμε λοιπόν να ποφμε ότι θ προοδευτικι εςωτερίκευςθ παρόμοιων 

χειριςμϊν των δακτφλων επιτρζπει ςτα παιδιά να υπολογίηουν νοερά». (Μποφφθ,  

1995α, ς. 32)  
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4.2. Θ ανάλυςθ του αρικμοφ και οι λειτουργικζσ ςχζςεισ μζρουσ-όλου 

Το πολφ μικρό παιδί, όπωσ και ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ, μόλισ ςτρζψει το βλζμμα 

του ςτθν κόςμο που το περιβάλλει, κα διακρίνει πλικοσ αντικειμζνων. Από το 

πρϊτο ζτοσ τθσ ηωισ του ςχθματίηει ςτον νου του τθν ζννοια του μονίμου 

αντικειμζνου και ζχει μια ιδζα για το ζνα πράγμα και τα πολλά πράγματα: 

διακρίνει το ζνα πορτοκάλι από τα πολλά πορτοκάλια μιασ πορτοκαλιάσ, το ζνα 

βιβλίο και τα πολλά βιβλία μιασ βιβλιοκικθσ.  

Το παιδί δζχεται από το περιβάλλον οπτικά, ακουςτικά και απτικά 

ερεκίςματα. Θ αντίλθψθ βαςίηεται ςτα μνθμονικά ίχνθ και δθμιουργεί νοερζσ 

εικόνεσ. Σφμφωνα με τισ πρότερεσ εμπειρίεσ του πρζπει να τα ταξινομιςει ςε 

κατθγορίεσ. Εντοπίηει ομοιότθτεσ και διαφορζσ. Αν και τα μικρά παιδιά ζχουν 

εμπειρίεσ με τθν αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα, τθν επίδειξθ δακτυλικϊν 

ςχθματιςμϊν, τθν άμεςθ εκτίμθςθ μικρϊν διάςπαρτων ςυλλογϊν και τθν 

απαρίκμθςθ ςυλλογϊν αντικειμζνων, είναι παρακινδυνευμζνο να κεωροφμε ότι 

ζχουν ςχθματίςει ςτο νου τουσ τθν ζννοια του αρικμοφ ωσ αφθρθμζνο 

μακθματικό αντικείμενο. Ο αρικμόσ είναι ζννοια ςχζςθσ που προκφπτει από τθ 

ςφγκριςθ δφο ποςϊν, δφο μεγεκϊν από τα οποία δεχόμαςτε το ζνα ωσ μονάδα 

μζτρθςθσ. Είναι το αποτζλεςμα μιασ μζτρθςθσ, το μζτρο ενόσ μεγζκουσ. 

Οι γνϊςεισ που ζχουμε από τθν ψυχολογία και τθ βιολογία δεν μασ βοθκοφν 

να κατανοιςουμε πλιρωσ τι γίνεται ςτθ ςκζψθ του παιδιοφ κακϊσ οικειοποιείται 

τθν ζννοια του αρικμοφ και με ποιον τρόπο το κάνει. Θ προςφυγι ςτθν 

επιςτθμολογικι και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ φζρνει ςτθν επιφάνεια 

ενδιαφζρουςεσ κζςεισ. Μια ολοκλθρωμζνθ και τελεςίδικθ απάντθςθ είναι 

αδφνατο να δοκεί ςε αυτό το ερϊτθμα, όπωσ ςυμβαίνει με τα περιςςότερα  

ερωτιματα τθσ επιςτιμθσ ι τθσ φιλοςοφίασ. 

Τόςο ςτθν επιςτιμθ όςο και ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ θ ανάλυςθ και 

θ ςφνκεςθ αποτελοφν κεμελιϊδεισ ικανότθτεσ τθσ εννοιολογικισ ςκζψθσ. Κάκε 

κατάςταςθ, πράγμα ι ζννοια δεν εκλαμβάνεται μόνο ωσ κάτι δεδομζνο και 

αδιαίρετο, δθλαδι ωσ αντικείμενο που ταυτίηεται μόνο με τον εαυτό του, αλλά 

επιπλζον ταυτίηεται με τα μζρθ από τα οποία αποτελείται, είναι ίςο με αυτά39. Το 

ενιαίο όλον οργανϊνεται ςε επιμζρουσ ενότθτεσ που διακζτουν τισ ιδιότθτεσ του 

όλου. 

                                                           
39

 Θ προςκετικι ανάλυςθ παραπζμπει ςτισ αρικμθτικζσ ιςότθτεσ και ςτθ διατιρθςι τουσ (π.χ. 5=2+3=1+4 
κ.λπ.).  
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Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει με τθν ειδικι περίπτωςθ τθσ ποςοτικισ ανάλυςθσ και 

ςφνκεςθσ των αρικμϊν, όπου μια ποςότθτα αποτελείται από δφο ι περιςςότερεσ 

“υποποςότθτεσ”, δθλαδι από μικρότερα μζρθ που τθν απαρτίηουν. Στο 

νθπιαγωγείο λαμβάνουμε ωσ μικρότερθ δυνατι “υποποςότθτα”, τθν μονάδα, 

δθλαδι τον αρικμό 1. Κάκε αρικμόσ είναι ποικιλία ςυνδυαςμϊν μονάδων και 

άλλων αρικμϊν. Το 2 χωρίηεται μόνο ςε δφο μζρθ ι ςε δφο μονάδεσ (1+1), το 3 ςε 

τρεισ μονάδεσ (1+1+1) ι ςτθ μορφι 1+2 ι 2+1. Κάκε μεγαλφτεροσ αρικμόσ 

χωρίηεται ςε ιςάρικμεσ μονάδεσ (το 7 ςε 7 μονάδεσ), όμωσ για τισ αρχικζσ 

διδακτικζσ επιδιϊξεισ είναι ςκόπιμο να χωρίηεται ςε δφο μζρθ, δθλαδι ςε όλα τα 

δυνατά ηεφγθ προςκετζων (1+6, 2+5, 3+4). Τα μζρθ ςτα οποία αναλφεται 

(χωρίηεται) ο αρικμόσ 7 είναι δφο μικρότεροι αρικμοί, που είναι γνϊριμοι και 

εποπτεφςιμοι – κακϊσ οργανϊνονται ςε οπτικζσ μορφζσ το παιδί τουσ εκτιμά ίςωσ 

με μια ματιά40–, γίνονται πιο οικείοι και πιο προςιτοί. Το ςχετικά άγνωςτο 

αποτελείται από δφο ςχετικά γνωςτά μζρθ. Αργότερα μπορεί να χωρίηεται και ςε 

τρία ι περιςςότερα προςκετικά μζρθ.  

Ο αρικμόσ είναι κατά βάςθ μια ποικιλία ςχζςεων ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ. Το 

μοντζλο ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ του αρικμοφ που προτείνουμε προμθκεφει μια 

ερμθνεία για τον αρικμό θ οποία απορρζει εν μζρει από τον οριςμό του Piaget για 

τθ λειτουργικι ζννοια του αρικμοφ και από το ςχιμα μζρουσ-όλου που 

υπογραμμίηει θ Resnick. 

Ασ πάρουμε το παράδειγμα μιασ εικονιςτικισ ςυλλογισ τεςςάρων προβάτων. 

Τα παρακάτω ςχιματα παριςτάνουν τρεισ λειτουργίεσ για τθν αναγνϊριςθ των 

τεςςάρων προβάτων. 

41+1+1+1 2+2

 

                                                           
40

 Θ προςζγγιςθ τθσ ανάλυςθσ από τα νιπια και τα παιδιά τθσ πρϊτθσ δθμοτικοφ γίνεται με τθ 
χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλου εποπτικοφ υλικοφ (μικρζσ διάςπαρτεσ εικονιςτικζσ ςυλλογζσ, διαρκρωμζνθ 
δεκάδα, πλαίςια δεκάδασ, ςχθματιςμοί ηαριϊν, πινακίδεσ ανάλυςθσ). Επιπλζον γίνεται μζςα από 
αφθγθματικζσ ιςτορίεσ και κατάλλθλα εκπαιδευτικά παιγνίδια. 
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Οι λειτουργίεσ αυτζσ είναι:  

 

 

 

 

 

 

 

Τα αντικείμενα ι τα γεγονότα που ο άνκρωποσ αντιλαμβάνεται με τισ αιςκιςεισ 

ζχουν μεταξφ τουσ μικρζσ ι μεγάλεσ διαφορζσ. Τόςο ςτθ φφςθ όςο και ςτον 

τεχνικό πολιτιςμό δεν υπάρχουν απολφτωσ πανομοιότυπα αντικείμενα. Πλα όςα ο 

άνκρωποσ αντιλαμβάνεται με όλεσ τισ αιςκιςεισ του είναι διαφορετικότθτεσ. Είναι 

χαρακτθριςτικι θ ζκφραςθ του Goethe: «πράγματα ςθμαίνει διαφορετικότθτεσ». 

Κα επιχειριςουμε να ςκιαγραφιςουμε περιςςότερο αναλυτικά μια 

διαδικαςία οικειοποίθςθσ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ από το μικρό παιδί. Το παιδί 

οικειοποιείται μια πλθκικότθτα όπωσ ζνασ πρωτόγονοσ βοςκόσ. Ρϊσ ζνασ 

πρωτόγονοσ βοςκόσ ανακαλφπτει και ςχθματίηει μια αντιλθπτικι πλθκικότθτα 

τεςςάρων προβάτων; Ρϊσ ςτθ ςυνζχεια ςυγκροτεί τθν ζννοια του αφθρθμζνου 

αρικμοφ; Κα επιχειριςουμε να περιγράψουμε μια πικανι εκδοχι καταςκευισ 

αυτισ τθσ εμπειρικισ πλθκικότθτασ και του αρικμοφ.    

Οι αντιλθπτικζσ και νοθτικζσ λειτουργίεσ, κατά βάςθ ςτο επίπεδο τθσ 

εμπειρικισ αφαίρεςθσ, που ςυνεργοφν ταυτόχρονα είναι: θ απομόνωςθ, θ 

διάκριςθ, θ ταφτιςθ, και θ ενοποίθςθ-διατιρθςθ. 

Α) Απομόνωςθ μιασ ςφνκετθσ ολότθτασ: Από τον εξωτερικό κόςμο ο βοςκόσ 

απομονϊνει μια ςφνκετθ ολότθτα που περιζχει τα τζςςερα πρόβατα ωσ ζνα 

αδιαφοροποίθτο όλον, ωσ ζνα αντικείμενο. Θ ενιαία ενότθτα των τεςςάρων 

προβάτων αποςπάται από τα άλλα πρόβατα του κοπαδιοφ, ι τα άλλα ηϊα που 

πικανότατα μπορεί να περιζχει (π.χ. κατςίκεσ, ςκυλιά κ.λπ.) ι ακόμα από τθν 

περιβάλλουςα φφςθ και τα ανκρϊπινα δθμιουργιματα που εμπίπτουν ςτο άμεςο 

οπτικό του πεδίο. Θ εςτίαςθ τθσ προςοχισ του βοςκοφ ςτθ μικρι ςφνκετθ ολότθτα 

(τζςςερα πρόβατα) γίνεται με άμεςθ παρατιρθςθ: παρατθρεί και απομονϊνει 

αυτά που κζλει να δει και να εκτιμιςει. 

 Θ αναγνϊριςθ των τεςςάρων προβάτων ωσ διαφορετικϊν μονάδων 

(1+1+1+1), (μοναδοποίθςθ, ςφμφωνα με τον Glasersfeld, 1981). 

 Θ αναγνϊριςθ των τεςςάρων προβάτων ωσ ενόσ όλου που αποτελείται από 

αυτζσ τισ μονάδεσ (4), (ολοποίθςθ, ςφμφωνα με τον Glasersfeld, 1981). 

 Θ αναγνϊριςθ των τεςςάρων προβάτων ςε δφο μικρότερεσ ςυλλογζσ (2+2) ι 

ακόμα ωσ (1+3) και ωσ (3+1) και θ διατιρθςθ τθσ ποικιλίασ των αναλφςεων 

(ςυνδυαςμόσ μοναδοποίθςθσ, ολοποίθςθσ). 
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Β) Θ διάκριςθ: Θ διάκριςθ των τεςςάρων προβάτων μεταξφ τουσ είναι μια 

δεφτερθ λειτουργία. Ο βοςκόσ αντιλαμβάνεται τα διαφορετικά πρόβατα ωσ 

ξεχωριςτά και μεμονωμζνα. Χωρίηει τθ ςφνκετθ ολότθτα (4 πρόβατα) που 

εμπίπτουν ςτισ αιςκιςεισ του ςε τζςςερισ μονάδεσ, ςε τζςςερα διακριτά 

αντικείμενα: αντιλαμβάνεται πρϊτα το ζνα πρόβατο, φςτερα ζνα  άλλο, κατόπιν 

άλλο ζνα και ςτο τζλοσ ζνα ακόμα πρόβατο. Μπορεί να αναφζρει: «ζνα εδϊ, ζνα 

εκεί, ζνα παραπζρα και ζνα ακόμα παραπζρα». Και αργότερα θ διάκριςθ οδθγεί 

ςε μια διάταξθ (οποιαδιποτε), δθλαδι ςε μια ςειρά όπου το ζνα πρόβατο 

τοποκετείται μετά το άλλο (οι ζννοιεσ πριν και μετά ζχουν τοπολογικι και χρονικι 

ςθμαςία). Στο τζλοσ ακολουκοφν οι αρικμιςιμεσ λεκτικζσ μονάδεσ «ζνα, δφο, 

τρία, τζςςερα», οι οποίεσ ςυνιςτοφν μόνο μια διαδοχι αρικμθτικϊν, θ οποία δεν 

οδθγεί ακόμα ςτθν πλθκικότθτα του ςυνόλου, αφοφ απουςιάηει θ κατανόθςθ 

όλων των ιδιοτιτων και των αρχϊν τθσ αναδρομικισ αρικμοακολουκίασ.  

Γ) Θ ταφτιςθ: Θ τρίτθ λειτουργία είναι θ ταφτιςθ. Ο βοςκόσ χρθςιμοποιϊντασ 

τισ πρότερεσ εμπειρίεσ του καταςκευάηει αφαιρετικά ζνα πρότυπο πρόβατο, 

δθμιουργεί το αντίτυπο μιασ απλισ αντιλθπτικισ μονάδασ απογυμνωμζνθσ από τισ 

αιςκθςιοκινθτικζσ τθσ ποιότθτεσ και ταυτίηει το κάκε πρόβατο με τθν 

καταςκευαςμζνθ απλι μονάδα (Steffe, 1991b). Σφμφωνα με τον  Piaget «ο 

αρικμόσ προκφπτει πρϊτα πρϊτα από μια αφαίρεςθ των διαφοροποιθτικϊν 

ιδιοτιτων, πράγμα που ζχει ςαν αποτζλεςμα να κάνει κάκε ατομικό ςτοιχείο 

ιςοδφναμο με κακζνα από τα άλλα: 1=1=1 κ.λπ.» (Piaget & Inhelder, 1966). Φςτερα 

με νοθτικοφσ αναχειριςμοφσ επαναλαμβάνει διαδοχικά τζςςερισ φορζσ τθν απλι 

μονάδα και δθμιουργεί μια ακολουκία τεςςάρων αντιλθπτικϊν ςτοιχείων 

(προβάτων). Τα τζςςερα πρόβατα είναι αντιλθπτά, αλλά κεωροφνται ίδια, ενϊ 

όλεσ οι άλλεσ ιδιότθτζσ του παραβλζπονται. Οι διαφορζσ ςτο χρϊμα, το ςχιμα, το 

βάροσ, το φψοσ, τθ λειτουργία των οργάνων του, το μικοσ τθσ ουράσ, το βάροσ 

του παραγόμενου γάλατοσ και το πάχοσ των μαλλιϊν τουσ παραλείπονται. Πλα τα 

πρόβατα εξομοιϊνονται και ταυτίηονται με τθν πρότυπθ καταςκευαςμζνθ μονάδα, 

ενϊ ςτθν πραγματικότθτα είναι ανόμοια, διαφορετικά, «μθ ταυτά». Ο βοςκόσ ςτθ 

νόθςι του αφαιρεί όλα τα ποιοτικά γνωρίςματα και εννοεί τα τζςςερα πρόβατα 

ωσ ίδια, ωσ ταυτόςθμα ι ωσ αλλθλανταλάξιμεσ μονάδεσ (Piaget, 1981). Θ 

απομόνωςθ, θ διάκριςθ και θ ταφτιςθ υπθρετοφν τθ ςφλλθψθ ςυνδυαςμϊν 

μοναδοποίθςθσ-ολοποίθςθσ.  Θ ταυτιςτικι και εξομοιωτικι λειτουργία τθσ ςκζψθσ 

είναι απαραίτθτθ για τθν ταξινόμθςθ ςε μια ςυλλογι.  
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Δ) Θ ενοποίθςθ-διατιρθςθ: Θ τζταρτθ λειτουργία είναι θ ενοποίθςθ. Ο βοςκόσ 

ςυνενϊνει ςε  ζνα ενιαίο όλον τισ τζςςερισ μονάδεσ που καταςκεφαςε από τθν 

πρότυπθ μονάδα με ποικίλουσ τρόπουσ (ωσ 1+1+1+1, 2+2, ωσ 3+1, ωσ τετράδα 

κ.λπ). Ιδθ ο βοςκόσ ςτο πεδίο τθσ άμεςθσ εμπειρίασ του ζχει μια ςυλλογι 

τεςςάρων προβάτων. Θ ενοποίθςθ ςε ομοειδείσ ςυλλογζσ ςυνιςτά μια 

«πρόςκεςθ» που δεν γίνεται απλά. Θ ςκζψθ δεν λειτουργεί γραμμικά και προσ τθν 

κατεφκυνςθ ότι είναι όλα ίδια, αλλά και αντίςτροφα, ότι είναι διαφορετικά: τα 

πρόβατα είναι ίδια και ταυτόχρονα είναι διαφορετικά. Κα πρζπει να βρεκεί ποφ 

είναι ίδια και που δεν είναι και με τθν ταυτιςτικι ςκζψθ να κατθγοριοποιθκοφν ωσ 

ςυλλογι όμοιων αντικειμζνων. Ραρότι τα πρόβατα είναι ορατά ο ςυντονιςμόσ των 

οπτικϊν εικόνων δεν είναι μια πακθτικι διαδικαςία, αλλά μια κεμελιϊδθσ νοθτικι 

διαδικαςία. Ο  Piaget διακρίνει τισ νοθτικζσ εικόνεσ ςε ςτατικζσ και κινθτικζσ. Οι 

προνοθτικζσ εικόνεσ ζχουν ςτατικό χαρακτιρα, ενϊ οι κινθτικζσ εικόνεσ 

επιτυγχάνονται μετά τα 7-8 χρόνια χάρθ ςτθν ικανότθτα ςχθματιςμοφ και 

αναςχθματιςμοφ προκαταβολικϊν παραςτάςεων και ςτθρίηονται ςτθν κατανόθςθ 

που προκφπτει από τισ νοθτικζσ ενζργειεσ (Piaget & Inhelder, 1966). 

Με αφετθρία τθ ςυλλογι των τεςςάρων προβάτων ο άνκρωποσ ςχθματίηει μια 

εμπειρικι πλθκικότθτα. Θ πλθκικότθτα αυτι ςυνδζεται μόνο με τα πρόβατα και 

δεν αποτελεί μια αφθρθμζνθ πλθκικότθτα. Αρχικά θ ζννοια του αρικμοφ είναι μια 

ιδιότθτα των πραγμάτων όπωσ το ςχιμα ι το χρϊμα που αρχίηει με τθν εμπειρία. 

Αργότερα θ ςυλλογι μπορεί να είναι παραςτατικι ι αφθρθμζνθ και ο αρικμόσ 

αποτελεί μια νζα μονάδα. Στθ ςυνζχεια με ςτοχαςτικι αφαίρεςθ οδθγείται ςτθ 

διατιρθςθ του αρικμοφ και ςτθ διατιρθςθ τθσ ποικιλίασ των αναλφςεων. Τα 

τζςςερα πρόβατα μποροφν να ζχουν ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο αναλφςεων. 

Μποροφν να χωριςτοφν ςε 2+2, ςε 3+1 ι ςε 1+1+1+1. Οι αναλφςεισ αυτζσ 

πλουτίηουν το νόθμα του αρικμοφ και εμβακφνουν ςτθν ζννοιά τθσ. Πμωσ θ 

διατιρθςθ αποτελεί μια νοθτικι λειτουργία που είναι υπόκεςθ του παιδιοφ ι του 

πρωτόγονου βοςκοφ. Κατά βάςθ εδϊ εςτιάηονται οι δυςκολίεσ ςτθν οικειοποίθςθ 

τθσ ζννοιασ. 

Από τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτισ προθγοφμενεσ εποπτικζσ 

παραςτάςεισ πθγάηουν οι οριςμοί που ζχουν προτακεί κατά καιροφσ για τον 

αρικμό. Αν ςυγκεντρϊςουμε τθν προςοχι μασ ςτθ ςχζςθ μζρουσ-όλου, πολφ 

ςχθματικά κα διακρίνουμε δφο τάςεισ: 



119 
 

Στθν πρϊτθ προςζγγιςθ41 για τθ ςφλλθψθ του αρικμοφ πρζπει να ςυνυπάρχουν οι 

δφο πρϊτεσ λειτουργίεσ (μεμονωμζνεσ μονάδεσ και ολότθτα). Ο Dewey 

περιγράφει τισ ακόλουκεσ νοθτικζσ πράξεισ για τθν αναγνϊριςθ τριϊν 

αντικειμζνων.  

«τθν απλι αναγνϊριςθ τριϊν αντικειμζνων, για παράδειγμα, ωσ «τρία», εμπλζκονται οι 

ακόλουκεσ νοθτικζσ πράξεισ: θ αναγνϊριςθ των τριϊν αντικειμζνων ωσ ξεχωριςτϊν και θ 

αναγνϊριςθ των αντικειμζνων αυτϊν ωσ ενόσ όλου. Δθλαδι: πρζπει να αναγνωριςτοφν 

ταυτόχρονα τα τρία αντικείμενα ωσ διαφορετικζσ μονάδεσ και τα τρία αντικείμενα ωσ μια 

ολότθτα που αποτελείται από αυτζσ τισ μονάδεσ» 42.  

Στθν περίπτωςθ των μικρϊν αρικμϊν ζχουμε τθν άμεςθ εκτίμθςθ, ενϊ για 

μεγαλφτερουσ ζχουμε τθν απαρίκμθςθ (θ πλθκικότθτα είναι αποτζλεςμα 

μζτρθςθσ με τθ χριςθ τθσ μονάδασ). Στθν εν λόγω προςζγγιςθ του αρικμοφ θ 

ςχζςθ μζρουσ-όλου περιορίηεται ςτθ ςχζςθ μονάδασ-πλικουσ και δεν 

επεκτείνεται ςτθ ςχζςθ μζρουσ-όλου και ςτθ διατιρθςθ τθσ ποικιλίασ όλων των 

αναλφςεων43. 

Στθ δεφτερθ προςζγγιςθ44 απαιτοφνται και οι τρεισ λειτουργίεσ (μεμονωμζνεσ 

μονάδεσ και ολότθτα, ανάλυςθ και αναςφνκεςθ). Συνοπτικά μποροφμε να 

κεωριςουμε ότι εκείνο που χαρακτθρίηει τισ προςεγγίςεισ αυτζσ είναι θ ζμφαςθ 

που αποδίδουν ςτο ςχιμα μζρουσ-όλου. Ο αρικμόσ είναι κατά βάςθ μια 

ενδιαφζρουςα ποικιλία ςχζςεων μζρουσ-όλου. Ειδικότερα ςτον ςχθματιςμό τθσ 

ζννοιασ του αρικμοφ ο Piaget παραγνϊριςε τθ ςθμαςία τθσ απαρίκμθςθσ και τθσ 

άμεςθσ εκτίμθςθσ, τισ οποίεσ κεϊρθςε ωσ εμπειρικζσ διαδικαςίεσ. Θ ζμφαςθ 

δίνεται ςτθ διατιρθςθ των λειτουργικϊν ςχζςεων μζρουσ-όλου45. 

                                                           
41

 Στθν πρϊτθ εντάςςεται θ άποψθ του Ευκλείδθ, του Dewey, τθσ Gelman, τθσ Fuson, του M. Hughes των 
Steffe, Von Glasersfeld, Cobb, κ.λπ. 
42
Αναφζρεται ςτο Steffe, et al., ςελ. 9, 1983. Ανάλογοσ είναι και ο οριςμόσ του αρικμοφ ςτον Ευκλείδθ ωσ 

«εκ μονάδων ςυγκείμενον πλικοσ». Μάλιςτα είναι «πλικοσ εκ» και μάλιςτα «πλικοσ οριςμζνο». Δθλαδι 

οριςμζνο πλικοσ οριςμζνων αντικειμζνων (βλ. Klein, 1968  Χριςτιανίδθσ, 1996).  
43

 Θ κονςτρουκτιβιςτικι ομάδα των Seffe κ.ά. διερευνά κατά βάςθ τθ ςχζςθ μζρουσ–όλου ςτο πλαίςιο τθσ 
αρικμοακολουκίασ. 
44
Διάφοροι ερευνθτζσ ζχουν ενδιαφερκεί με προςεγγίςεισ που ςχετίηονται με τθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

των αρικμϊν. Ενδεικτικά αναφζρουμε τισ παρακάτω εργαςίεσ: McLellan & Dewey (1908/1895, Neuman 
(1987), Marton & Neuman (1990), Brissiaud (1989), Hatano (1982), Fischer (1990), Payne & Huinker (1993), 
Easley (1983), Μποφφθ Α. (1995α, 1995β),

 
Cobb, et al., (1997). 

45
 Ο Piaget ακολουκϊντασ τον λογικιςμό του Russel ςυμφϊνθςε ότι ο αρικμόσ είναι μια ςφνκεςθ λογικϊν 

τάξεων και λογικϊν ςχζςεων. Θ κφρια ςυνειςφορά του ζγκειται ςτθν υπογράμμιςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
διατιρθςθσ και τθσ αντιςτρεψιμότθτασ (από το όλον ςτα μζρθ και από τα μζρθ ςτο όλον). Θ 
κονςτρουκτιβιςτικι ομάδα των Seffe κ.ά. αποδίδοντασ ζμφαςθ ςτθν αρίκμθςθ ςτράφθκε από τισ 
αρικμιςιμεσ μονάδεσ ςτθν πλθκικότθτα (από το μζροσ ςτο όλον).  
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4.3. Θ ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ του αρικμοφ ςτθ ςχολικι μάκθςθ 

Θ ικανότθτα των μικρϊν παιδιϊν να προβλθματιςτοφν ςχετικά με ζναν αρικμό ωσ 

αντικείμενο τθσ ςκζψθσ, να απομονϊςουν τα ςυςτατικά του μζρθ, είναι βαςικι 

για μια βακιά γνϊςθ τθσ αρικμθτικισ, κακϊσ και πολφ πρακτικι γνϊςθ που 

εφαρμόηεται ςτθ λφςθ μακθματικϊν προβλθμάτων. 

Θ Resnick ςε διάφορεσ εργαςίεσ τθσ (Resnick & Ford, 1981  Resnick & Omanson, 

1981 Resnick, 1983  Resnick, 1989  Resnick, 1992  Resnick κ. ά, 1991  Resnick 

κ. ά, 1992) ςυγκζντρωςε τα αποτελζςματα από διαφορετικζσ μελζτεσ τθσ 

ψυχολογίασ τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ με ςκοπό να δθμιουργιςει μια 

ςυνεκτικι κεωρία βαςιςμζνθ ςε αυτά που ιδθ είχαν αποδειχκεί. Μια από τισ 

αναλφςεισ τθσ Resnick είναι θ «νοερι αρικμογραμμι». (Resnick, 1983, ςς. 110-

111) 

1       2       3       4       5       6       7       8       9

επόμενος επόμενος επόμενος επόμενος επόμενος επόμενος επόμενος επόμενος

 
 

Θ νοερι αρικμογραμμι ζχει διπλό ζργο: από τθ μια χρθςιμοποιείται για τθν 

εγκακίδρυςθ ποςοτικϊν ςχζςεων με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ απαρίκμθςθσ, 

αφετζρου για τθν άμεςθ ςφγκριςθ ποςοτιτων. Αναφζρει οριςμζνα ευριματα τα 

οποία ζχουν δείξει ότι ιδθ ςε ζνα πρϊιμο ςτάδιο των παιδικϊν εμπειριϊν οι 

αρικμοί αντιπροςωπεφουν κζςεισ ςτθν αρικμοακολουκία (Skoumpourdi, 2010  

Κωτςαλίδου & Κόςυβασ, 2004  Κόςυβασ, 2009). 

Επιπλζον, κα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι οι κζςεισ ςτθν αρικμογραμμι 

αιςκθτοποιοφνται και δείχνουν τθν ζννοια τθσ διαδοχισ και τθσ αναδρομικότθτασ. 

Ο αναδρομικόσ ςυλλογιςμόσ ζχει τθ μορφι:  

«από το βιμα ν ςτο ν+1» 

Στθν αναδρομικι αρικμοακολουκία των φυςικϊν αρικμϊν κάκε αρικμόσ 

γενικεφεται και προκφπτει με τθν πρόςκεςθ μιασ μονάδασ ςτον προθγοφμενο. 

Ζχουμε ζνα μοτίβο ι μια αρικμθτικι πρόοδο με αναδρομικό τφπο αν+1= αν+1 και 

γενικό τφπο αν=ν. Θ αναδρομικότθτα χαρακτθρίηει το ςφνολο των φυςικϊν 
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αρικμϊν ωσ απειροςφνολο, και ςε αυτιν βαςίηεται θ ςυμβολικι παράςταςθ των 

αρικμϊν ςε ςφςτθμα αρίκμθςθσ. Σφμφωνα με οριςμζνα ευριματα, μακθτζσ που 

κατανοφν τθν πλθκικότθτα, κατανοοφν επίςθσ τθ κεμελιϊδθ ζννοια τθσ αρχισ τθσ 

αναδρομικότθτασ (Sarnecka & Carey, 2008). 

Ζνα από τα ςχιματα που ζχει ενδιαφζρον για τθ μελζτθ τθσ αρικμθτικισ 

κατανόθςθσ των παιδιϊν, ςτισ πρϊτεσ βακμίδεσ του ςχολείου, είναι το ςχιμα 

μζρουσ-όλου. Οι Payne και Rathmell (1975) πρότειναν πρϊτοι τθ χριςθ των 

λζξεων “όλον” και “μζρθ”, για να δϊςουν ζμφαςθ ς’ αυτι τθ ςθμαντικι ςχζςθ 

χωριςμοφ. Θ ικανότθτα ςτοχαςμοφ πάνω ςε ζναν αρικμό με τθν απομόνωςθ των 

ςυνκετικϊν μερϊν του ζχει προεξάρχουςα ςθμαςία τόςο ςτθ βακφτερθ 

κατανόθςθ των αρικμθτικϊν γνϊςεων όςο και ςτθν επίλυςθ μακθματικϊν 

προβλθμάτων. Θ γνϊςθ μζρουσ-όλου διαδραματίηει κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν 

κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ και γενικότερα των ποςοτικϊν ςχζςεων. Θ 

Resnick υπογραμμίηει: 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτόσ από τθν Resnick, πολλοί άλλοι ερευνθτζσ (Wohlwill, 1968  Markman & 

Siebert, 1976 Trabasso et al., 1978  McGarrigle et al., 1978  Fuson et al., 1988  

Sophian & McCorgray, 1994  Irwin, 1996  Hunting, 2003) αςχολικθκαν με τθ 

μελζτθ του ςχιματοσ μζρουσ-όλου.  

Ζνα όλον χωρίηεται ςε δφο μζρθ:  

   1 2Ο (όλον) =Μ μζροσ 1ο +Μ μζροσ 2ο  

Το ςχιμα μζρουσ-όλου προδιαγράφει τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε τρεισ αρικμοφσ. Για 

παράδειγμα ςτθν τριάδα 2-5-7, το 7 είναι πάντοτε το όλον ενϊ το 5 και  το 2 είναι 

πάντοτε τα μζρθ. Το 5 και το 2 μαηί ικανοποιοφν τθν υποχρεωτικι ιςοδυναμία για 

το όλον: 5 και 2 είναι ίςο με 7. Οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτο 2, το 5 και το 7 ζχουν 

ςυνοχι, εάν το πρόβλθμα δίνεται ςτισ ακόλουκεσ μορφζσ: 5+2= ;, 7−5= ;, 7−2= ;, 

Κςωσ το μεγαλφτερο εννοιολογικό επίτευγμα των πρϊτων ςχολικϊν χρόνων είναι 

θ ερμθνεία των αρικμϊν με βάςθ τισ ςχζςεισ μζρουσ προσ όλο. Με τθ χριςθ του 

ςχιματοσ μζρουσ-όλου ςε μια ποςότθτα, τα παιδιά μποροφν να ςκεφτοφν τουσ 

αρικμοφσ ωσ ςυνκζςεισ άλλων αρικμϊν. Ο εν λόγω εμπλουτιςμόσ τθσ 

κατανόθςθσ του αρικμοφ ανοίγει δυνατότθτεσ ςε ςτρατθγικζσ λφςθσ και 

ερμθνείασ μακθματικϊν προβλθμάτων που δεν είναι διακζςιμεσ ςτα μικρότερα 

παιδιά (Resnick, 1983, ςς. 114-115). 
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2+;=7, ι  ;+5=7. Θ κακεμιά από αυτζσ τισ αρικμθτικζσ προτάςεισ που παριςτάνουν 

τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν τριάδα 2, 5, 7 ζχει μία ι περιςςότερεσ αντίςτοιχεσ 

εκφράςεισ ςε ςχζςεισ του πραγματικοφ κόςμου ι ςε προβλιματα με ιςτορίεσ. Θ 

Resnick (1983) υποςτιριξε ότι, ζνα παιδί για να αςχολθκεί με πολλζσ αρικμθτικζσ 

καταςτάςεισ, ςυμπεριλαμβανόμενων απλϊν προβλθμάτων πρόςκεςθσ και 

αφαίρεςθσ που απαιτοφν αυκόρμθτθ απαρίκμθςθ, είναι αναγκαίο να ερμθνεφει 

τουσ αρικμοφσ με όρουσ ςχζςεων μζρουσ προσ όλον. 

Επιπλζον, θ Resnick (1983) υπογράμμιςε ότι μια αρχικι μορφι του ςυλλογιςμοφ 

μζρουσ-όλου εμφανίηεται ςτισ πρόωρεσ απαρικμιςεισ, κακϊσ τα παιδιά ζχουν τθν 

ικανότθτα να διατθροφν τα δφο μζρθ μιασ ςυλλογισ αντικειμζνων: τα ςτοιχεία 

που ζχουν ιδθ απαρικμθκεί και τα ςτοιχεία που πρόκειται να απαρικμθκοφν. 

Σφμφωνα με τθ Resnick (1983) θ αναπτυςςόμενθ ικανότθτα απαρίκμθςθσ, 

επιτρζπει ςτα παιδιά να επεξεργάηονται το βαςικό ςχιμα μζρουσ-όλου ςτο 

πλαίςιο ενόσ ποςοτικοφ ςχιματοσ μζρουσ-όλου.  

Κατά τον προςδιοριςμό ενόσ ςχιματοσ μζρουσ-όλου και τθ ςφλλθψθ των αρικμϊν 

ωσ ςυνκζςεισ άλλων αρικμϊν, θ Resnick αναγνϊριςε τον οριςμό του Piaget 

(1941/1965) για τθν ζννοια του αρικμοφ ςτο επίπεδο λειτουργικϊν δομϊν 

(operational structures) που περιλαμβάνουν προςκετικζσ ςυνκζςεισ. Ο Piaget 

αφιζρωςε ζνα κεφάλαιο ςτθν προςκετικι ανάλυςθ του αρικμοφ ςε μικότερουσ. 

Υπάρχουν αντιφατικζσ απόψεισ ςχετικά με τον τρόπο εμφάνιςθσ ενόσ πρϊιμου 

ςχιματοσ μζρουσ-όλου. Θ δυςκολία αποδίδεται ςτθν απόκτθςθ τθσ διατιρθςθσ 

τθσ ποςότθτασ, ιδιαίτερα όταν τα μζρθ ςτα οποία διαςπάται ζνασ αρικμόσ 

διαφζρουν πολφ. Σφμφωνα με τθ κεωρία του Piaget ζνα αξιόπιςτο ςχιμα μζρουσ-

όλου δεν μπορεί να παρατθρείται πριν από τθν θλικία των 7 ι 8 χρονϊν. Ρριν από 

αυτι τθν θλικία τα παιδιά δεν κατζχουν τα προβλιματα του εγκλειςμοφ τάξεων. Θ 

εξιγθςθ τθσ Resnick είναι ότι τα παιδιά εφαρμόηουν πρϊτα ζνα πιο πρωτόγονο 

ςχιμα μζρουσ-όλου, το οποίο προοδευτικά κα αναπτυχκεί ςε καταςτάςεισ όπου 

τα παιδιά χρθςιμοποιοφν τθν απαρίκμθςθ (Resnick, 1983). Στισ αναλφςεισ 

υπζδειξε ότι οι διαδικαςτικζσ ικανότθτεσ, επινοθμζνεσ ςε καταςτάςεισ όπου ςτα 

παιδιά είχαν δοκεί απλά μακθματικά προβλιματα για λφςθ, είναι ςυχνά ζνα 

προαπαιτοφμενο για τθν κατανόθςθ.  

Ο Piaget (1941/1965) υποςτιριξε ότι τα κεμζλια για τθν ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ 

από το παιδί τόςο τθσ λογικισ ταξινόμθςθσ όςο και του αρικμοφ είναι μια 

προςκετικι διεργαςία (additive operation), ςφμφωνα με τθν οποία δφο μζρθ 

ςυνδυάηονται για να ςχθματίςουν ζνα όλον, και το όλον χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Θ 
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λογικι του εγκλειςμοφ τάξεων (class inclusion), και θ γνϊςθ του αρικμοφ ωσ 

ςειροκετθμζνθ τάξθ (για παράδειγμα, το 3 περιζχει το 2, αλλά το 2 δεν περιζχει το 

3), περιλαμβάνει διεργαςίεσ μζρουσ-όλου. Κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτθν 

περίπτωςθ μικρϊν ςυνόλων με ζνα ζωσ πζντε αντικείμενα – τα οποία 

παραπζμπουν ςε διαιςκθτικοφσ αρικμοφσ – θ ικανότθτα ταυτόχρονθσ αντίλθψθσ 

του όλου και των μερϊν του ιταν ιδθ παροφςα ςτα παιδιά που μελζτθςε (τα 

περιςςότερα ιταν 5 ετϊν ι μεγαλφτερα). Μεταγενζςτερεσ ζρευνεσ πάνω ςτα 

πειράματα εγκλειςμοφ τάξεων, (για παράδειγμα, Markman, 1973  Markman & 

Siebert, 1976  McGarrigle et al., 1978  Trabasso et al., 1978  Wohlwill, 1968) 

πρότειναν ότι τα μικρά παιδιά είναι ςε κζςθ να ςυντονίηουν το μζροσ και το όλον 

νωρίτερα από ό,τι ιςχυριηόταν ο Piaget, όταν λθφκεί μζριμνα για ποικίλεσ πτυχζσ 

εκτζλεςθσ των πειραμάτων. 

Οι Carpenter και Moser ςτθ μελζτθ του 1982 ιδθ υπενκφμιςαν τθν υπόκεςθ 

ότι τα παιδιά δεν χρθςιμοποιοφν ζνα πλιρωσ εφαρμοςμζνο ςχιμα μζρουσ-όλου, 

τουλάχιςτον όταν λφνουν λεκτικά προβλιματα. Αυτοί παρατιρθςαν ότι 150 

παιδιά κατά τθν είςοδό τουσ ςτο ςχολείο ζλυςαν διάφορα είδθ λεκτικϊν 

προβλθμάτων. Με τα δεδομζνα που ςυνζλεξαν απζδειξαν ότι τα παιδιά εςτιάηουν 

τθν προςοχι ςτθ δομι του παρουςιαηόμενου προβλιματοσ παρά επικυμοφν να 

επιλζξουν τισ πιο αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ. Τα παιδιά χρθςιμοποίθςαν 

προςκετικζσ ςτρατθγικζσ για προβλιματα πρόςκεςθσ και αφαιρετικζσ ςτρατθγικζσ 

για προβλιματα αφαίρεςθσ. Φαίνεται λοιπόν ότι χρθςιμοποιοφν ζνα τουλάχιςτον 

μερικϊσ ανεπτυγμζνο ςχιμα μζρουσ-όλου. Πμωσ θ πλιρθσ χριςθ ενόσ ςχιματοσ 

μζρουσ-όλου, όπου εμπλζκεται θ πλζον αποτελεςματικι ςτρατθγικι, δεν 

φαινόταν να διζπει τισ ενζργειεσ αυτϊν των παιδιϊν. Οι Carpenter και Moser 

λοιπόν αμφιςβιτθςαν τθν υπόκεςθ ότι τα πιο μεγαλφτερα παιδιά χρθςιμοποιοφν 

πιο αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ, θ οποία κα ιταν μια λογικι ςυνζπεια του 

ςχιματοσ μζρουσ-όλου. 

Το προοδευτικά όλο και πιο λειτουργικό ςχιμα μζρουσ-όλου, υποτζκθκε από 

τθν Resnick επιτρζπει ςτα παιδιά να ερμθνεφςουν αρικμοφσ ωσ κζςεισ και 

ταυτόχρονα ωσ ςυνκζςεισ άλλων αρικμϊν. Αυτι θ ταυτόχρονθ ερμθνεία τακτικϊν 

και απόλυτων γνωριςμάτων του αρικμοφ είναι αναγκαία για τθ δυνατότθτα να 

επινοιςουν τισ περιςςότερο αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ. Θ ίδια παραλλθλία 

ενυπάρχει και ςτθν πιαηετικι ερμθνεία του αρικμοφ. 

….αυτι θ ανάλυςθ βλζπει ςε δφο εμφάςεισ ςτθν πιαηετικι άποψθ: α) μια ζμφαςθ ςτισ 

ςχζςεισ μζρουσ-όλου (τάξθ εγκλειςμοφ για τον Piaget) ωσ ζνα κακοριςτικό χαρακτθριςτικό 
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τθσ αρικμθτικισ κατανόθςθσ και β) θ πρόταςθ ότι τακτικζσ (απαρίκμθςθ) και απόλυτεσ 

(τάξεισ εγκλειςμοφ του μζρουσ όλου) ςχζςεισ πρζπει να ςυνδυάηονται ςτθν πορεία 

κατανόθςθσ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ. (Resnick, 1983, ς. 147) 

Πμωσ θ Resnick τονίηει ότι ςε αυτι τθν ανάλυςθ οδθγικθκε ανεξάρτθτα από τθ 

εργαςία του Piaget, τθν οποία δεν είχε πρόκεςθ οφτε να αμφιςβθτιςει οφτε να 

υποςτθρίξει. Υπογραμμίηει ότι ο Piaget δθμιοφργθςε μια κεωρία μεγάλων 

ςταδίων. Αυτόσ υπζκεςε μια νοθτικι δομι, τθν οποία επεχείρθςε να διευκρινίςει 

μζςω ειδικϊν δοκιμαςιϊν ςτισ οποίεσ υπζβαλλε τα παιδιά για να διαπιςτϊςει τθν 

απουςία ι τθν παρουςία αυτισ τθσ δομισ. Θ Resnick χαρακτθρίηει τθ δικι τθσ 

κεωρία ωσ κεωρία των μικρϊν ςταδίων, θ οποία προςδιορίηει πολλζσ μικρζσ 

αλλαγζσ ςτθν κατανόθςθ του αρικμοφ. Ο δικόσ τθσ τρόποσ καταςκευισ μιασ 

κεωρίασ κατανόθςθσ περιλαμβάνει ερωτιςεισ του είδουσ που τίκενται ςτο 

ςχολείο. Θ κεωρία τθσ χτίηεται πάνω ςτθν ανάλυςθ των διαδικαςιϊν που 

χρθςιμοποιοφνται από τα παιδιά, που ζλυςαν προβλιματα τα οποία ςυνικωσ 

υπάρχουν ςτα εγχειρίδια. Ο Piaget με άλλα λόγια αναγνϊριςε μόνο μεγάλα 

ςτάδια, π.χ. το προλειτουργικό και το ςτάδιο των ςυγκεκριμζνων λειτουργικϊν 

πράξεων. Θ χριςθ τθσ κεωρίασ απαιτεί τθ γνϊςθ των μικρϊν αλλαγϊν που 

ςυντελοφνται ςτα διαδοχικά ςτάδια μάκθςθσ  και ανάπτυξθσ.  

Θ Resnick υπογραμμίηει ότι πρζπει να ξζρουμε πϊσ κα διδάξουμε περιςςότερο 

αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ. Πμωσ αυτό φαίνεται ότι είναι δφςκολο, αφοφ δεν 

υπάρχει μια πλιρθσ κεωρία για τθ ςφνδεςθ τθσ απαρίκμθςθσ με τισ άλλεσ 

αρικμθτικζσ διαδικαςίεσ και ςχζςεισ. Ζτςι δεν είναι αρκετό να γνωρίηουμε ότι ζνα 

ςχιμα μζρουσ-όλου καταςκευάςτθκε. Ρρζπει να βροφμε πϊσ αυτό ςχθματίηεται 

και γιατί αυτό μερικζσ φορζσ δεν δθμιουργείται, και αν μποροφμε να βοθκιςουμε 

όλουσ τουσ μακθτζσ να επινοιςουν αποτελεςματικζσ και εφαρμόςιμεσ 

ςτρατθγικζσ απαρίκμθςθσ. 

Οι ςχζςεισ μζρουσ-όλου ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ από τα παιδιά τθσ 

αντιςτάκμιςθσ (compensation) και τθσ ςυμμεταβολισ (covariance) (Irwin, 1996). Θ 

Resnick (1982) υποςτιριξε ότι θ πρωτοποςοτικι κατανόθςθ τθσ αντιςτάκμιςθσ 

μπορεί να παραςτακεί με τον ακόλουκο τρόπο: 

   1 2 1 2Αν  Μ +Μ =Ο, τότε  Μ - x + Μ +x =Ο  

Πταν θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάλυςθ ενόσ φυςικοφ αρικμοφ ςε δφο άλλουσ θ 

προθγοφμενθ μακθματικι ςυνεπαγωγι λαμβάνει τθ μορφι (Κόςυβασ, 2012):  
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   1 2 1 2Αν  Ο =Μ +Μ , τότε  Ο = Μ -x + Μ +x
 

Ο αρικμόσ είναι κατά βάςθ μια ποικιλία ανάλυςισ του ςε μικρότερουσ αρικμοφσ 

και αναςφςταςισ του από αυτοφσ. Από μια αρχικι ανάλυςθ ενόσ αρικμοφ 

παράγονται και άλλεσ αναλφςεισ. Ζτςι από τθν ανάλυςθ 7=6+1 προκφπτουν 

ενδεικτικά οι ακόλουκεσ αναλφςεισ: 

   7 = 6 -1 + 1+1 = 5+2
         7 = 6 -2 + 1+2 = 4+3

    
   7 = 6 -6 + 1+6 = 0+7  

Στο επίπεδο του νθπιαγωγείου και των πρϊτων τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου θ 

ανάλυςθ και αναςφνκεςθ δίνει ϊκθςθ ςτθ φανταςία, παρζχει τθ βάςθ για μια 

ευρεία ποικιλία του αρικμοφ, υποκινεί τθ διαρκι διερεφνθςθ, τθν επινόθςθ 

εναλλακτικϊν ιδεϊν και ευζλικτων ςτρατθγικϊν, τθ δθμιουργικι μακθματικι 

ζκφραςθ των παιδιϊν. 

Τζςςερισ είναι οι κφριοι λόγοι που κεμελιϊνουν τθ ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ των 

αρικμϊν ςτθ διάρκρωςθ και εξζλιξθ των αρικμθτικϊν γνϊςεων των παιδιϊν: θ 

ανοιχτι προςζγγιςθ, θ διευκόλυνςθ ευζλικτων ςτρατθγικϊν υπολογιςμοφ, θ 

προετοιμαςία τθσ αξίασ κζςθσ και θ επίλυςθ προβλθμάτων. 

Ανοιχτι και πολλαπλι προςζγγιςθ του αρικμοφ: Οι μακθματικζσ ανακαλφψεισ 

ζγιναν με μεικτζσ αναλυτικοςυνκετικζσ διαδικαςίεσ. Πμωσ ςτθν επαφι και 

εξοικείωςθ των νθπίων με τουσ αρικμοφσ τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν 

ενδιαφζρουν αυτζσ οι ανοιχτζσ διαδικαςίεσ ι οι πολλαπλζσ προςεγγίςεισ, αλλά το 

τελικό δθμιοφργθμα.  

Κατά τθ διδαςκαλία, τόςο θ απαρίκμθςθ μιασ ςυλλογισ αντικειμζνων όςο και 

ο υπολογιςμόσ με άμεςθ ανάκλθςθ ςτθ μνιμθ είναι ςυνκετικζσ διαδικαςίεσ. Ο 

τονιςμόσ του προςδιοριςμοφ τθσ πλθκικότθτασ (απόλυτοσ αρικμόσ) ωσ 

αποτζλεςμα απαρίκμθςθσ είναι μια ςυνκετικι διαδικαςία, μια διαδικαςία 

ςφνκεςθσ των μονάδων ι ζνα είδοσ «ςυνόψιςθσ» τθσ απαρίκμθςθσ. Επίςθσ κατά 

τον υπολογιςμό ενόσ ακροίςματοσ δίνονται οι δφο προςκετζοι και θ ζμφαςθ 

βρίςκεται ςτθν εφρεςθ του αποτελζςματοσ, το οποίο πάλι είναι προϊόν ςφνκεςθσ.  

Πμωσ τόςο ο προςδιοριςμόσ τθσ πλθκικότθτασ όςο και ο υπολογιςμόσ ενόσ 

ακροίςματοσ διευκολφνονται με τθ χριςθ αναλυτικϊν διαδικαςιϊν. Για τθ 

δραςτθριότθτα τθσ απαρίκμθςθσ είναι απαραίτθτοσ ο χωριςμόσ μιασ ςυλλογισ ςε 

μονάδεσ. Αν δφο ι τρία αντικείμενα είναι κολλθμζνα ι είναι δυςδιάκριτα, πρζπει 
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πρϊτα να χωριςτοφν και να κεωρθκοφν ωσ ταυτόςθμα για να ακολουκιςει θ 

απαρίκμθςθ, εκτόσ αν θ απαρίκμθςθ γίνει κατά δυάδεσ ι τριάδεσ. Ο υπολογιςμόσ 

του ακροίςματοσ μπορεί να διευκολυνκεί με κατάλλθλεσ αναλφςεισ και 

αναςυνκζςεισ. Το εν λόγω άκροιςμα μπορεί να προκφπτει από τθν επίλυςθ ενόσ 

προβλιματοσ. 

Συχνά τα παιδιά του νθπιαγωγείου, όπωσ και τα μεγαλφτερα παιδιά, 

καλοφνται να λφςουν προβλιματα πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ. Τζτοια είναι τα 

παρακάτω προβλιματα: 

το διάλειμμα 3 παιδιά κακάριςαν τον ςχολικό κιπο και 4 παιδιά πότιςαν τα φυτά που 

ιταν φυτεμζνα ςτον κιπο. Πόςα παιδιά αςχολικθκαν με τισ εργαςίεσ του κιπου; 

(ςυνζνωςθ) 

το διάλειμμα 7 παιδιά αςχολικθκαν με τισ εργαςίεσ του κιπου. Σα 3 κακάριςαν τον κιπο 

και τα άλλα πότιςαν τα φυτά. Πόςα παιδιά πότιςαν τα φυτά; (διαχωριςμόσ) 

Σε προβλιματα με τθν παραπάνω διατφπωςθ θ διδακτικι προςζγγιςθ ςυχνά είναι 

κλειςτι και μονοδιάςτατθ: 3+4=7 ι 73=4. Δίνονται οι δφο όροι και ηθτείται το 

αποτζλεςμα, δθλαδι το άκροιςμα ι θ διαφορά. Αυτά είναι προβλιματα ςφνκεςθσ 

(νόμοι ςφνκεςθσ, όπου ςε δφο όρουσ αντιςτοιχίηεται μονοςιμαντα ζνασ τρίτοσ). 

Τα παιδιά καλοφνται να απομνθμονεφουν τα αποτελζςματα και να τα ανακαλοφν 

ςτθ μνιμθ. 

Πμωσ προτοφ ειςαχκοφν τα παιδιά ςτθν πρόςκεςθ ι τθν αφαίρεςθ κα 

μποροφςαν να αςχολθκοφν με ανοιχτά προβλιματα (Kosyvas, 2010  Kosyvas, 

2013b). Να ζνα ανάλογο πρόβλθμα, το οποίο είναι πιο κοντά ςτον τρόπο ςκζψθσ 

των παιδιϊν:  

το διάλειμμα 7 παιδιά πρόκειται να αςχολθκοφν με το πότιςμα και το κακάριςμα του 

κιπου. Πϊσ φαντάηεςτε ότι χωρίςτθκαν τα παιδιά ςτισ δφο εργαςίεσ; (ανάλυςθ) 46 

Στο εν λόγω πρόβλθμα θ προςζγγιςθ είναι ανοιχτι, πολλαπλι και αντίςτροφθ από 

τθ ςυνικθ. Τα παιδιά διερευνοφν το πρόβλθμα και δοκιμάηουν ποικίλεσ 

διαδικαςίεσ: ςτρατθγικζσ πρόςκεςθσ, αφαίρεςθσ, ελλείποντοσ προςκετζου, 

ςχιματα διαδοχικϊν αυξομειϊςεων ι αντιςτακμίςεων. Τα παιδιά μποροφν να 

προςεγγίςουν όλεσ τισ αναλφςεισ ι λιγότερεσ. Μποροφν ακόμα να τισ οργανϊςουν 

                                                           
46

 Ζνα ανάλογο επειςόδιο πάνω ςτθν ανάλυςθ του αρικμοφ είναι το εξισ:  «Τπάρχουν δφο δζντρα (ζνα 
μικρό και ζνα μεγάλο) και 5 πικθκάκια. Εάν όλα τα πικθκάκια κζλουν να παίξουν πάνω ςτα δφο δζντρα, 
ςκεφτείτε τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να δοφμε τα πζντε πικθκάκια πάνω ςτα δφο δζντρα» (βλ. 
Cobb et al., 1997). 
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ςε πίνακεσ. Στο επίπεδο του νθπιαγωγείου θ δραματοποίθςθ και θ εποπτεία είναι 

απαραίτθτεσ.  

Βζβαια διαδικαςίεσ ανάλυςθσ και αναςφνκεςθσ δεν αποκλείονται από ζνα 

πρόβλθμα πρόςκεςθσ ι αφαίρεςθσ όπωσ τα παραπάνω. Πμωσ ζνα ανοιχτό 

πρόβλθμα ανάλυςθσ είναι περιςςότερο γόνιμο και από τθ φφςθ του απαιτοφνται 

αναλφςεισ και αναςυνκζςεισ του αρικμοφ. Το παιδί πειραματίηεται και βρίςκει 

ποικίλουσ τρόπουσ χωριςμοφ του αρικμοφ 7. Από τθν πρϊτθ τάξθ του δθμοτικοφ 

ςχολείου τα παιδιά κα μποροφςαν να αρχίηουν να χρθςιμοποιοφν και να 

ερμθνεφουν ιςότθτεσ που παριςτάνουν αναλφςεισ: 7=4+3, 7=5+2 κ.λπ. Θ γνϊςθ 

τθσ ανάλυςθσ των αρικμϊν μπορεί ςτθ ςυνζχεια να χρθςιμοποιθκεί ςτθν 

πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ. Ωςτόςο ςφμφωνα με τον Bauersfeld δεν υπάρχει 

εφκολοσ τρόποσ για τθν πρόωρθ ειςαγωγι ςυμβολικϊν εκφράςεων με αρικμοφσ. 

Αναφζρει χαρακτθριςτικά: «Με άλλα λόγια αρχίηοντασ με τθν ςυμβολικι 

παράςταςθ 6=2+4, και ειςάγοντασ αργότερα τθν άλλθ παράςταςθ 2+4=6, 

οδθγοφμε πολλά παιδιά να ςυνθκίςουν να γράφουν “2=4+6”»  (Bauersfeld, 1995, 

ςς. 149-150). Στο νθπιαγωγείο μποροφμε να κζτουμε καταςτάςεισ 

προβλθματιςμοφ χωρίσ να είναι απαραίτθτθ τθν ειςαγωγι ιςοτιτων όπωσ οι 

παραπάνω.  

Αν θ ςφνκεςθ δεν ςυνδυαςτεί με τθν ανάλυςθ, είναι μια κλειςτι διαδικαςία. 

Πμωσ θ ανάλυςθ ενόσ αρικμοφ οδθγεί ςε ποικίλα ηεφγθ προςκετζων και αυτό 

ςυνιςτά μια ενδιαφζρουςα ανακάλυψθ για το παιδί. Για το παιδί είναι ζνα ανοιχτό 

πρόβλθμα με πολλζσ δυνατζσ απαντιςεισ. Υποβάλλει νωρίσ τθν ιδζα ότι κάκε 

μακθματικό ερϊτθμα ι πρόβλθμα δεν ζχει μία μόνο λφςθ (Tsamir et al., 2010   

Kosyvas, 2013a).  

Θ πολλαπλι και ανοιχτι προςζγγιςθ είναι ζνα παιδαγωγικό ηθτοφμενο. Τα 

ανοιχτά προβλιματα διευκολφνουν πολλαπλζσ προςεγγίςεισ, όπωσ πολλά 

διαφορετικά αποτελζςματα, διαφορετικζσ ερμθνείεσ τθσ εκφϊνθςθσ, πολλαπλζσ 

μζκοδοι λφςθσ ι διαφορετικζσ απαντιςεισ. Στα ανοιχτά προβλιματα μποροφν να 

εφευρεκοφν και να αναδειχκοφν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ. Ο βαςικόσ ςτόχοσ 

είναι θ ενεργθτικι ανακάλυψθ από τα παιδιά ποικιλίασ διαφορετικϊν 

ςτρατθγικϊν, οι οποίεσ αντλοφνται από τα βιϊματα του πολιτιςμοφ ι είναι 

αποτζλεςμα διδακτικισ παρζμβαςθσ.  

Οι μικροί μακθτζσ, αν τουσ ηθτιςουμε να απομνθμονεφςουν μθχανικά τθν 

τυποποιθμζνθ λφςθ μιασ άςκθςθσ, κα το κάνουν. Αν τουσ ηθτιςουμε να μάσ 
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μιμθκοφν και να παρουςιάςουν μια λφςθ με τον ίδιο τρόπο, να λειτουργιςουν 

δθλαδι πακθτικά ςφμφωνα με το «διδακτικό ςυμβόλαιο», πάλι κα το κάνουν. Σε 

αυτζσ τισ περιπτϊςεισ τα παιδιά επιδεικνφουν ομοιομορφία και ταυτότθτα 

πρακτικισ. Ζτςι το ενδιαφζρον τθσ ενεργθτικισ ανακάλυψθσ και θ χαρά τθσ 

δθμιουργίασ εξατμίηονται και τα Μακθματικά ςτεγνϊνουν ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ. Με τθν ανοιχτι και πολλαπλι προςζγγιςθ των αρικμθτικϊν εννοιϊν 

εςτιάηεται το κφριο ενδιαφζρον ςτθν πραγματικι ςχολικι τάξθ και ςτθν ανάπτυξθ 

ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων (Καλαβάςθσ 1997). Κακϊσ τα παιδιά καταγίνονται 

με προβλιματα, αναπτφςςουν ερευνθτικι ςτάςθ, ςυμπεριφορά ερευνθτι, 

εμπλζκονται ςε μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργϊντασ τα δικά τουσ 

Μακθματικά.  

Στο πλαίςιο των τυποκρατικϊν ι φορμαλιςτικϊν Μακθματικϊν είναι διάχυτθ 

θ πεποίκθςθ ότι κάκε μακθματικό πρόβλθμα ι ερϊτθμα επιδζχεται όχι μόνο ζνα 

ςωςτό αποτζλεςμα, αλλά επιπλζον και μια καλι ςτρατθγικι προσ αυτι τθν λφςθ. 

Πμωσ είναι δυνατόν ςτο πλαίςιο μιασ ανοιχτισ και πολλαπλισ ερευνθτικισ 

προςζγγιςθσ των Μακθματικϊν να προβλθκοφν γόνιμα μακθματικά κζματα που 

αναδεικνφουν “διαφορετικότθτεσ”. Αυτό βεβαίωσ ςυμβαίνει ςτισ ανοιχτζσ  

προβλθματίηουςεσ καταςτάςεισ και ςτα ανοιχτά προβλιματα, τα οποία μποροφν 

να οδθγοφν ςε πολλά και διαφορετικά μεταξφ τουσ ςωςτά αποτελζςματα κακϊσ 

επιδζχονται διαφορετικζσ ερμθνείεσ τθσ εκφϊνθςθσ (Κόςυβασ, 1996) 

Θ διευκόλυνςθ ςτρατθγικϊν ςκζψθσ με ανάλυςθ και αναςφνκεςθ: Ρολλζσ 

ζρευνεσ ελλθνικζσ και διεκνείσ ζχουν αποκαλφψει ότι ζνα μεγάλο μζροσ των 

μακθτϊν του δθμοτικοφ ςχολείου δεν καταφζρνουν να μάκουν τισ τζςςερισ 

πράξεισ τθσ αρικμθτικισ. Δφο κεμελιϊδθ ερωτιματα που ςυνδζονται με το εν 

λόγω κζμα είναι τα ακόλουκα: Ροιεσ διδακτικζσ μζκοδοι κα μποροφςαν να 

προλάβουν αυτι τθν αποτυχία; Ροιεσ βαςικζσ ικανότθτεσ είναι προαπαιτοφμενεσ 

για τθν απόκτθςθ των ςφνκετων αρικμθτικϊν ικανοτιτων;  

Σχετικι ζρευνα ςε μακθτζσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ δείχνει ότι μεγάλα ποςοςτά 

μακθτϊν χρθςιμοποιοφν ςτρατθγικζσ απαρίκμθςθσ ακόμα και ςε προςκζςεισ με 

όμοιουσ προςκετζουσ ι ςε προςκζςεισ ςτισ οποίεσ ο ζνασ από τουσ δφο 

προςκετζουσ είναι το 10 (Λεμονίδθσ, 1998β). Δυςκολεφονται να αποκολλθκοφν 

από τθν απαρίκμθςθ, να ςτοχάηονται και να χρθςιμοποιοφν ςτρατθγικζσ 

ανάκλθςθσ ςτθ μνιμθ ι ςτρατθγικζσ ανάλυςθσ και αναςφνκεςθσ. Θ δυςκολία 

αυτι υποκζτουμε ότι οφείλεται ςτθν ζλλειψθ οριςμζνων πολφ πρόωρων 
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ικανοτιτων, όπωσ εμπειρίεσ από καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ πάνω ςτθν 

ανάλυςθ και τον υπολογιςμό μικρϊν αρικμϊν με χριςθ κατάλλθλου εποπτικοφ 

υλικοφ, οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τθν πρόοδό τουσ. Θ μακροχρόνια 

χρθςιμοποίθςθ διαδικαςιϊν απαρίκμθςθσ ςτθν επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων 

από οριςμζνα παιδιά παρεμποδίηει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των αρικμθτικϊν 

ικανοτιτων (Neuman, 1987).  

Θ ςθμαςία του υπολογιςμοφ πάνω ςτα αντικείμενα για τα παιδιά του 

νθπιαγωγείου ζχει τονιςτεί από τον Brissiaud (1991). Πμωσ ςτθν εν λόγω 

προςζγγιςθ ελάχιςτα ωκοφνται τα παιδιά να διερευνοφν τισ αναλφςεισ των 

αρικμϊν ανακαλφπτοντασ τισ δικζσ τουσ ςτρατθγικζσ υπολογιςμοφ και το κφριο 

βάροσ καταλαμβάνει θ απομνθμόνευςθ ακροιςμάτων και διαφορϊν και θ άμεςθ 

ανάκλθςθ ςτθ μνιμθ. 

Εκτόσ από τθν επιςτράτευςθ ςτρατθγικϊν πάνω ςτα αντικείμενα, τα παιδιά 

μποροφν για να υπολογίςουν με ςκζψθ. Για παράδειγμα ςτο άκροιςμα 4+3, 

χρθςιμοποιοφν ποικίλουσ τρόπουσ ανάλυςθσ, αναςφνκεςθσ ι ςυςχζτιςθσ 

γνωςτϊν ακροιςμάτων και ζτςι καταςκευάηουν ανάλογεσ νοερζσ ςτρατθγικζσ 

ςκζψθσ: 

 Αναλφουν τον δεφτερο προςκετζο: «4 και 2 κάνουν 6 και ζνα κάνει 7». 

 Βαςίηονται ςτα όμοια: «3 και 3 κάνουν 6 και ζνα κάνει 7» ι «4 και 4 κάνουν 

8, βγάηω ζνα και βρίςκω 7». 

 Χρθςιμοποιοφν το πζραςμα από τθν πεντάδα: «5 και 2 κάνουν 7». 

Ραρότι για οριςμζνα νιπια είναι δφςκολεσ οι παραπάνω ςτρατθγικζσ, το ερϊτθμα 

που τίκεται είναι αν κα μποροφςαν να τα καταφζρουν χρθςιμοποιϊντασ τα 

δάκτυλα ι άλλο κατάλλθλο εποπτικό υλικό. 

Θ ανάλυςθ και αναςφνκεςθ των αρικμϊν βρίςκει εφαρμογι ςτισ ςτθν πρϊτθ τάξθ 

του δθμοτικοφ ςχολείου. Για παράδειγμα, οριςμζνοι μακθτζσ τθσ πρϊτθσ τάξθσ 

βρίςκουν το αποτζλεςμα τθσ πρόςκεςθσ 9 + 7 με ποικίλουσ τρόπουσ (Irwin & Britt, 

2005): 

 Αναλφουν τον πρϊτο όρο ζτςι ϊςτε να ςχθματιςτεί δεκάδα: «χωρίηω το 9 

ςε 6 και 3, κάνω τθν πρόςκεςθ 7 + 3 και φςτερα προςκζτω 6 ςτο 10». 

 Αυξομειϊνουν τουσ όρουσ ζτςι ϊςτε να ςχθματιςτεί δεκάδα 

(αντιςτάκμιςθ): «προςκζτω 10 και 7 και, ςτθ ςυνζχεια, αφαιρϊ 1». 
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 Αυξομειϊνουν τουσ όρουσ και βαςίηονται ςτα όμοια (αντιςτάκμιςθ): «το 9 

δίνει μια μονάδα και το 7 τθν παίρνει, ζτςι 8 και 8 κάνει 16». 

Μερικζσ ιδιότθτεσ, αρχζσ και κανονικότθτεσ των πράξεων τθσ πρόςκεςθσ και τθσ 

αφαίρεςθσ είναι οι ακόλουκεσ (Dowker, 2014):  

 Αντιμετκετικι ιδιότθτα: π.χ. εάν 8+5=13, πρζπει επίςθσ να είναι 5+8=13.  

 Θ αρχι N 1 :  π.χ. αν 33+34=77, 33+35 πρζπει να είναι 68. 

 Θ αρχι N -1: π.χ. αν 9+8=17, 9+7 πρζπει να είναι 17-1 ι 16. 

 Θ αρχι τθσ αντιςτροφισ πρόςκεςθσ/αφαίρεςθσ : π.χ. αν 46+27=73, τότε 73-

27 πρζπει να είναι 46, κ.λπ. 

 Θ αρχι 1ςτον μειωτζο:  π.χ. αν 67-45=22, 68-45 πρζπει να είναι 23. 

 Θ αρχι -1 ςτον μειωτζο: π.χ. αν 572-348=224, 571-348 πρζπει να είναι 223. 

 Θ αρχι 1ςτον αφαιρετζο:  π.χ. αν 9-6=3, 9-7 πρζπει να είναι 2. 

 Θ αρχι -1 ςτον αφαιρετζο: π.χ. αν 37-23=14, 37-22 πρζπει να είναι 15. 

 Θ αρχι τθσ αντιςτροφισ πρόςκεςθσ/αφαίρεςθσ : π.χ. αν 46+27=73, τότε 73-

27 πρζπει να είναι 46. 

• Θ αρχι του ςυμπλθρϊματοσ : π.χ. αν 11-3=8, 11-8 πρζπει να είναι 3. 

Θ ανάλυςθ και αναςφνκεςθ των αρικμϊν είναι θ κεμελιϊδθσ ικανότθτα, θ οποία 

παρζχει μια ιςχυρι ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν ευελιξία τθσ ζννοιασ του αρικμοφ και 

μια κατανόθςθ των εννοιϊν και των ιδιοτιτων των πράξεων. Βοθκάει τουσ 

μακθτζσ των πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ ςχολείου να κατανοοφν τισ πράξεισ 

τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ, προπάντων κατά ςτθν ανοδικι ι κακοδικι 

υπζρβαςθ τθσ δεκάδασ: π.χ.  

7+5=7+(3+2)=(7+3)+2=10+2=12 ι   

138=1335=105=5.  

Στθν πρόςκεςθ και ςτθν αφαίρεςθ διψιφιων αρικμϊν μποροφν οι μακθτζσ να 

εφαρμόςουν τθ ςτρατθγικι τθσ πλιρουσ ανάλυςθσ ι τθσ μερικισ ανάλυςθσ 

(Lemaire & Callies, 2009).  

 Στθ ςτρατθγικι πλιρουσ ανάλυςθσ ςτθν πρόςκεςθ προςκζτουμε πρϊτα τισ 

δεκάδεσ, φςτερα τισ μονάδεσ και ςτο τζλοσ προςκζτουμε τα δφο 

αποτελζςματα. Ραραδείγματα: 1ο  24+53: 20+50=70, 4+3=7, 70+7=77, 2ο  

28+34:  20+30=50, 8+4=12, 50+12=62.  
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 Στθ ςτρατθγικι μερικισ ανάλυςθσ ςτθν πρόςκεςθ προςκζτουμε πρϊτα ςτον 

πρϊτο αρικμό τισ δεκάδεσ του δεφτερου αρικμοφ και φςτερα ςε αυτό το 

αποτζλεςμα προςκζτουμε τισ μονάδεσ του δεφτερου αρικμοφ. Ραραδείγματα: 

1ο  24+53: 24+50=74, 74+3=77, 2ο  28+34:  28+30=58, 58+4=62.  

 Στθ ςτρατθγικι πλιρουσ ανάλυςθσ ςτθν αφαίρεςθ αφαιροφμε πρϊτα τισ 

δεκάδεσ, φςτερα τισ μονάδεσ και ςτο τζλοσ προςκζτουμε τα δφο 

αποτελζςματα. Ραραδείγματα: 1ο  54-23: 50-20=30, 4-3=1, 30+1=31, 2ο  43-18:  

40-10=30, 13-8=5, 30-10=20, 20+5=25.  

 Στθ ςτρατθγικι μερικισ ανάλυςθσ ςτθν αφαίρεςθ αφαιροφμε πρϊτα από τον 

πρϊτο αρικμό τισ δεκάδεσ του δεφτερου αρικμοφ και φςτερα από αυτό το 

αποτζλεςμα αφαιροφμε τισ μονάδεσ του δεφτερου αρικμοφ. Ραραδείγματα: 1ο  

54-23: 54-20=34, 34-3=31, 2ο  43-18:  43-10=33, 33-8=25.  

Μακθτζσ που δίνουν απαντιςεισ όπωσ οι προθγοφμενεσ είναι ζτοιμοι να 

αξιοποιιςουν το ςχιμα τθσ αντιςτάκμιςθσ ςε διψιφιουσ και τριψιφιουσ 

αρικμοφσ (Irwin & Britt, 2005): 

 Στθν πρόςκεςθ 47+25 μία ςτρατθγικι για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ 

παραπζμπει ςε μια διαδικαςία αντιςτάκμιςθσ ςφμφωνα με τθν οποία το 47 + 

25 μπορεί να μετατραπεί ςε 50 + 22 (προςκζτοντασ 3 ςτο 47 και αφαιρϊντασ 3 

από 25). Ο υπολογιςμόσ, γίνεται ςυνικωσ νοερά και είναι 50 + 22 = 72.  

 Στθν πρόςκεςθ 67+19, μια ευζλικτθ μορφι ςτρατθγικισ είναι να μετατραπεί ςε 

66+20 «αφαιρϊντασ 1 από το 67 κα  προςκζτοντασ 1 ςτο 19). 

Οι εν λόγω ςτρατθγικζσ προφυλάςςουν από τθν επιπόλαιθ αποςτικιςθ και τθ 

ρθχι και επιφανειακι μάκθςθ και προπαραςκευάηουν τθν ωριμότερθ ανάκλθςθ 

των υπολογιςμϊν ςτθ μνιμθ μακράσ διάρκειασ. 

Στθν ανάπτυξθ των αρικμθτικϊν εννοιϊν θ ςτενι ςχζςθ πρόςκεςθσ, αφαίρεςθσ 

και ανάλυςθσ είναι κεμελιϊδθσ, γιατί εμβακφνει ςτθν κατανόθςθ των αρικμϊν και 

των ιδιοτιτων των πράξεων και αποτελεί τθ βάςθ για το μεγαλφτερο μζροσ των 

ςχολικϊν Μακθματικϊν. Ραρότι ςτουσ κακθμερινοφσ υπολογιςμοφσ υπάρχει θ 

τάςθ να γίνονται οι υπολογιςμοί με χριςθ αρικμομθχανϊν, θ κατανόθςθ των 

τεςςάρων αρικμθτικϊν πράξεων ζχει προεξάρχουςα ςθμαςία.  

Θ κατανόθςθ τθσ δομισ του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ και τθσ αξίασ 

κζςθσ: Θ ανάλυςθ του αρικμοφ ςυνδζεται με τθ λογικι οποιουδιποτε ςυςτιματοσ 

αρίκμθςθσ. Από τθ χαραυγι τισ προϊςτορίασ ζνα μεγάλο πλικοσ ι μια άγνωςτθ 
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ποςότθτα αναλυόταν ςε εφχρθςτεσ ομάδεσ, που διευκόλυναν τθν ανκρϊπινθ 

μνιμθ και τθ λογικι επεξεργαςία47. Θ επεξεργαςία του ςχιματοσ μζρουσ-όλου 

βοθκά ςτθν ουςιαςτικι κατανόθςθ τθσ αξίασ κζςθσ του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ 

αρίκμθςθσ. Ζχει επιςθμανκεί ότι θ ςυςτθματικι και μεκοδευμζνθ εξοικείωςθ με 

τθν ανάλυςθ των αρικμϊν μπορεί να μειϊςει τισ ρυκμίςεισ που πρζπει να κάνουν 

τα παιδιά κατά τθν πρϊτθ διδαςκαλία τθσ αξίασ κζςθσ (Rooss, 1989  Fischer, 

1990). Θ ικανότθτα τθσ ευζλικτθσ νοθτικισ μετακίνθςθσ των παιδιϊν εντόσ και 

μεταξφ διαφορετικϊν ειδϊν μονάδων του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ όπωσ 

εκατοντάδεσ, δεκάδεσ και μονάδεσ εξαςφαλίηεται με τθ γνϊςθ μζρουσ-όλου. 

Ειδικότερα, ο αλγόρικμοσ τθσ αφαίρεςθσ που διδάςκεται ευρζωσ ςτο ςχολείο -για 

παράδειγμα, 4227- απαιτεί από τα παιδιά να ανακαταςκευάςουν τζςςερα 

10άρια και δφο μονάδεσ ςε τρία 10άρια και δϊδεκα μονάδεσ. Θ ικανότθτα των 

παιδιϊν να ςυντονίηουν με επιδεξιότθτα διαφορετικά είδθ ςφνκετων μονάδων, 

μζςα ςτο ίδιο ςφςτθμα μονάδων και θ διεργαςιακι χριςθ τθσ επιμεριςτικισ 

ιδιότθτασ, αποτελοφν ςθμαντικά ςυςτατικά για το μακθματικό οπλιςμό τουσ (Van 

de Walle & Thompson, 1995  Payne & Huinker, 1993   Nunes & Bryant, 1996). Θ 

Resnick υπογραμμίηει ότι θ ανάπτυξθ του ςχιματοσ μζροσ-μζροσ-όλου φαίνεται 

ότι είναι το βαςικό ςυςτατικό για τθν κατανόθςθ τθσ αξίασ κζςθσ, κακϊσ τα 

παιδιά πρζπει να μάκουν να ερμθνεφουν τουσ αρικμοφσ με όρουσ δεκάδων και 

μονάδων (π.χ. 13=10+3). Αυτι θ προςκετικι ιδιότθτα του αρικμθτικοφ 

ςυςτιματοσ είναι κεμελιϊδθσ και μπορεί να υποβοθκθκεί από τθν πρόωρθ 

επαφι των παιδιϊν με τθν ανάλυςθ του αρικμοφ. 

Θ Kamii ςθμειϊνει ότι θ ικανότθτα διαίρεςθσ ενόσ ςυνόλου ςε ίςα ςφνολα των 

10 είναι απαραίτθτθ για να μπορζςει να αναπτφξει το παιδί τθν ζννοια τθσ αξίασ 

κζςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ κάκε μονάδα κα ιταν ζνα μζροσ και κάκε δεκάδα 

αριςτερά κα ιταν ζνα προςκετικό μζροσ. ζτςι το 14 ζχει δφο μζρθ, το 10 και το 4, 

                                                           
47

 Χαρακτθριςτικό είναι το ακόλουκο παράδειγμα: ζνασ βοςκόσ μπιγει ςτο ζδαφοσ τρεισ παςςάλουσ 
διαφορετικισ μορφισ, που αντιςτοιχοφν ςφμφωνα με τθ δικι μασ ορολογία ςτισ μονάδεσ, τισ δεκάδεσ και 
τισ εκατοντάδεσ. Για κάκε πρόβατο που περνά ρίχνει ζνα βότςαλο μπροςτά ςτον πρϊτο πάςςαλο. Μόλισ τα 
βότςαλα γίνουν όςα και τα δάχτυλά του, δθλαδι 10, τα μαηεφει και βάηει μπροςτά ςτον δεφτερο πάςςαλο 
ζνα βότςαλο (αυτόσ κα αντιπροςωπεφει τα 10). Ξαναρχίηει τθν ίδια διαδικαςία ςτον πρϊτο πάςςαλο. Πταν 
τα βότςαλα ξαναγίνουν 10, τα ξαναμαηεφει και βάηει ςτον δεφτερο πάςςαλο δεφτερο βότςαλο. Πταν τα 
βότςαλα του δεφτερου παςςάλου που αντιπροςωπεφουν με τα ςθμερινά δεδομζνα  τισ δεκάδεσ γίνουν 10, 
τα μαηεφει και βάηει ζνα βότςαλο ςτον τρίτο πάςςαλο. Θ διαδικαςία ςυνεχίηεται μζχρι να περάςει και το 
τελευταίο πρόβατο. Στο παράδειγμά μασ το πλικοσ των προβάτων αναλφκθκε ςε ζνα άκροιςμα 
μικρότερων ποςοτιτων, που είναι οργανωμζνο με βάςθ τθν προνομιακι χριςθ τθσ δεκάδασ. Αυτόσ ο 
τρόποσ αρίκμθςθσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ πρόγονοσ του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ, ςτο οποίο 
κάκε αρικμόσ παριςτάνεται ςφμφωνα με τθν πολλαπλαςιαςτικι ανάλυςθ και ςφνκεςθ. 
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αλλά το 24 ζχει 3 μζρθ, 10 και 10 και τζςςερα. Τζλοσ ςε ζρευνα των Carraher και 

Schliemann (1990) για το ςφςτθμα αρίκμθςθσ βρζκθκε ότι λίγο περιςςότερα από 

τα μιςά παιδιά προςχολικισ θλικίασ αποδείχκθκαν ικανά να εκδθλϊνουν γνϊςεισ 

βαςικϊν εννοιολογικϊν όψεων του ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ (Carraher & 

Schliemann, 1990). Τζλοσ ζχει υπογρμμιςτεί θ ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ και 

ςφνκεςθσ των αρικμϊν για τθν ζννοια του λόγου, του δεκαδικοφ αρικμοφ και του 

κλάςματοσ (Irwin & Britt, 2004). 

Θ προετοιμαςία τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων πρόςκεςθσ, αφαίρεςθσ και 

μοιραςιάσ: Χωρίσ τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςυνδζονται με τον βιωματικό 

κόςμο του παιδιοφ θ ανάλυςθ του αρικμοφ είναι άδεια από νοιματα. Ο 

αποκλειςτικόσ περιοριςμόσ ςτθν αρικμοακολουκία και τθν απαρίκμθςθ φτωχαίνει 

το εφροσ των ςτρατθγικϊν που επιςτρατεφουν τα παιδιά κατά τθν εναςχόλθςι 

τουσ με καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ48. Θ μακροχρόνια χριςθ διαδικαςιϊν 

απαρίκμθςθσ από τουσ μακθτζσ δεν τουσ βοθκάει να προοδεφςουν ςτθν επίλυςθ 

ςυνκετότερων προβλθμάτων (Neuman, 1987). Θ λφςθ μακθματικϊν προβλθμάτων 

πρόςκεςθσ, αφαίρεςθσ και μοιραςιάσ δίνει νόθμα ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των 

αρικμϊν, εμπλουτίηει τθν κατανόθςθ του αρικμοφ και εμβακφνει ςτθν 

επεξεργαςία του. 

Ασ δοφμε τϊρα τι αναφζρει ο Polya για τισ νοθτικζσ διεργαςίεσ που είναι 

ςθμαντικζσ ςτθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ:  

 «Θ διάςπαςθ και αναςφνκεςθ είναι ςθμαντικζσ διεργαςίεσ του νου. Εξετάςτε ζνα 

αντικείμενο που κεντρίηει το ενδιαφζρον ςασ και προκαλεί τθν περιζργειά ςασ: ζνα ςπίτι 

που ςκοπεφετε να νοικιάςετε, ζνα ςθμαντικό, αλλά κρυπτογραφθμζνο τθλεγράφθμα, 

οποιοδιποτε αντικείμενο που ο ςκοπόσ και θ προζλευςι του ςασ μπερδεφουν ι 

οποιοδιποτε πρόβλθμα κζλετε να λφςετε. Ζχετε μια εντφπωςθ του αντικειμζνου ςαν ζνα 

«όλο» (ολότθτα), πικανότατα όμωσ αυτι θ εντφπωςθ να μθν είναι αρκετά κακοριςμζνθ. 

Μια λεπτομζρεια ςασ «χτυπάει» και ςυγκεντρϊνει τθν προςοχι ςασ πάνω τθσ. Μετά 

ςυγκεντρϊνετε τθν προςοχι ςασ πάνω ςε μια άλλθ λεπτομζρεια. μετά, πάλι, ςε άλλθ. 

Παρουςιάηονται ζτςι διάφοροι ςυνδυαςμοί λεπτομερειϊν και μετά από ζνα διάςτθμα 

κεωρείτε ξανά το αντικείμενο ςαν ζνα όλο, τϊρα όμωσ το βλζπετε διαφορετικά. Διαςπάςτε 

το όλο ςτα μζρθ που το αποτελοφν, και ςυνκζςτε ξανά τα μζρθ αυτά ςε ζνα λιγότερο ι 

περιςςότερο διαφορετικό όλο.» (Polya, 1957, ςς. 108-109) 

                                                           
48

 Ο Steffe μελετά τθν καταςκευι των ςχζςεων μζρουσ-όλου από τα παιδιά ςτο πλαίςιο τθσ 
αρικμοακολουκίασ (βλ. Steffe, 1991). Πμωσ με τθ χριςθ του ςχιματοσ τθσ διαδοχισ τα παιδιά 
δυςκολεφονται να καταςκευάςουν τισ ςχζςεισ αυτζσ. 
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Θ ανάλυςθ και αναςφνκεςθ που ειςθγείται ο Polya για τθ λφςθ προβλθμάτων 

βρίςκει εφαρμογι ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ των αρικμϊν. Θ εξοικείωςθ με αυτι 

τθν ιδιότθτα των αρικμϊν να χωρίηονται και να ενϊνονται προετοιμάηει – και 

αργότερα εμβακφνει –  τθν ικανότθτα των παιδιϊν να επινοοφν ςτρατθγικζσ 

ςκζψθσ για να υπολογίηουν ακροίςματα και διαφορζσ. 

Με τθ λφςθ προβλθμάτων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ζχουν αςχολθκεί πολλοί 

ερευνθτζσ. Οι Riley κ. ά. (1983), οι Carpenter κ. ά. (1993) και οι Briars & Larkin 

(1984) προδιζγραψαν μια δυνατι αναπτυξιακι πορεία, ςτθν οποία θ ςχζςθ 

μζρουσ-όλου είναι θ εγγφθςθ του πιο προχωρθμζνου επιπζδου επίλυςθσ 

προβλθμάτων. Κακϊσ τα παιδιά καταςκευάηουν το ςχιμα μζρουσ-όλου μποροφν 

με μεγαλφτερθ ευλυγιςία να καταγίνονται με τθν ερμθνεία τθσ ςθμαςιολογικισ 

δομισ διαφόρων προβλθμάτων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ με όρουσ μερϊν και 

όλων. Εξερεφνθςαν τισ ςτρατθγικζσ απαρίκμθςθσ των παιδιϊν για τθν πρόςκεςθ 

και τθν αφαίρεςθ χωρίσ όμωσ να δίνουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτα πρωτοποςοτικά 

ςχιματα μζρουσ-όλου. Το ίδιο ιςχφει για τθν Fuson (1988) και τουσ Steffe κ. ά. 

(1988). Σφμφωνα με τον Cobb (1987) θ εγκακίδρυςθ ρθτϊν ςχζςεων μζρουσ-όλου 

χαρακτθρίηεται από μια ευζλικτθ χριςθ ςτρατθγικϊν διπλισ αρίκμθςθσ (ανοδικισ 

και κακοδικισ) κακϊσ και ςτρατθγικϊν αντιςτάκμιςθσ (Cobb, 1987).  

Ο ςυλλογιςμόσ μζρουσ-όλου και θ αρίκμθςθ ςυνυφαίνονται με τθν 

αρικμθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Θ αρίκμθςθ ωσ μια ςφνκετθ γνωςτικι 

ικανότθτα ζχει μελετθκεί εκτενϊσ από πλικοσ ερευνθτϊν  (Baroody, 1986, 1987, 

1992  Baroody & Price, 1983  Fuson, 1988, 1992  Fuson & Hall, 1983  Gelman 

& Gallistel, 1978  Gelman & Meck, 1983, 1986  Saxe, 1979; Sophian, 1987, 2000 

 Sophian & Kailihiwa, 1998  Steffe, 1994  Steffe & Cobb, 1988; Steffe, von 

Glasersfeld, Richards, & Cobb, 1983). Με βάςθ τα υπάρχοντα ευριματα, ο 

ςυλλογιςμόσ μζρουσ-όλου ςτα μικρά παιδιά αναπτφςςεται μαηί με τθν αφξθςθ 

των ικανοτιτων απαρίκμθςθσ. Ωςτόςο δεν είναι ςαφζσ, τουλάχιςτον κατά τα 

αρχικά ςτάδια, πϊσ θ επεξεργαςία των δεξιοτιτων απαρίκμθςθσ βοθκά ςτθν 

ωρίμαςθ των λειτουργιϊν μζρουσ-όλου ι βοθκείται από αυτζσ (Hunting, 2003  

Kline, 1998).  

Οι Payne και Huinker (1993) διαπίςτωςαν ότι τα παιδιά του νθπιαγωγείου τα 

οποία παρακολοφκθςαν ζνα πρόγραμμα το οποίο ζδινε ζμφαςθ ςτο ςχιμα 

μζρουσ-όλου παρουςίαςαν διπλάςια επιτυχία από εκείνα τα οποία ακολοφκθςαν 

το ςυνθκιςμζνο πρόγραμμα (Payne & Huinker, 1993). Στο ίδιο ςυμπζραςμα 
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κατζλθξε και ο Fischer (1990). Στο εν λόγω πρόγραμμα προζκυψαν ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν πειραματικι ομάδα και ςτθν ομάδα ελζγχου 

όχι μόνο ςτθν ζννοια του αρικμοφ αλλά  ακόμα ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και 

ςτθν αξία κζςθσ. Ζτςι κεωρείται πλζον απαραίτθτο να αρχίηουν τα παιδιά να 

προςεγγίηουν τισ ςχζςεισ μζρουσ-όλου από το νθπιαγωγείο, αφοφ θ εν λόγω 

ςχζςθ βοθκά ςτθν εννοιολογικι ςφλλθψθ του αρικμοφ και τθν κατανόθςθ των 

πράξεων τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ (Hunting, 2003). 

 Ωςτόςο υπάρχει και αντίλογοσ γι’ αυτό το ηιτθμα. Θ Fuson (1992) υποςτθρίηει 

ότι ο ρόλοσ που διαδραματίηει το νοθτικό ςχιμα μζρουσ-όλου ςτθν κατανόθςθ και 

λφςθ λεκτικϊν προβλθμάτων από τα παιδιά είναι αμφιλεγόμενοσ (Fuson, 1992). Γι’ 

αυτό θ εν λόγω ερευνιτρια προτείνει θ λφςθ προβλθμάτων να γίνεται με τθ χριςθ 

τθσ προφορικισ αρικμοακολουκίασ, όπωσ για παράδειγμα με ςτρατθγικζσ 

ανοδικισ και κακοδικισ αρίκμθςθσ (Fuson, 1982  Fuson & Secada, 1986  Fuson, 

1986  Fuson & Willis). 

Για τισ ανάγκεσ δικισ μασ ζρευνασ διαμορφϊςαμε ζνα διαρκρωμζνο ςφνολο 

διδακτικϊν καταςτάςεων προβλθματιςμοφ και επικοινωνίασ ςτο οποίο θ ανάλυςθ 

και ςφνκεςθ των αρικμϊν αποτελεί ζνα κεμελιϊδεσ γνϊριςμα για τθ μακθματικι 

ανάπτυξθ των παιδιϊν (Κόςυβασ, 2001). Εμβακφνει ςτθν κατανόθςθ τθσ ίδιασ τθσ 

ζννοιασ του αρικμοφ, κακϊσ και των πράξεων τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ, 

χωρίσ ωςτόςο να παραμελοφνται οι άλλεσ όψεισ των αρικμϊν ωσ απόλυτων και 

τακτικϊν προκαλϊντασ φαινόμενα ανιςορροπίασ. Για τθν κατανόθςθ αυτϊν των 

πράξεων είναι πολφ ςθμαντικό το γεγονόσ ότι οι αρικμοί μποροφν να χωρίηονται 

ςε μικρότερουσ ι να ενϊνονται ςε μεγαλφτερουσ. Σε κάκε αρικμθτικι ςφνκεςθ οι 

αρικμοί που αναλφονται και ςυντίκενται, ςυγκακορίηονται μεταξφ τουσ, ζτςι ϊςτε 

ζνασ αρικμόσ να μπορεί να προκφπτει από τουσ άλλουσ με πρόςκεςθ ι με 

αφαίρεςθ. Αυτι θ γνϊςθ είναι ςυνδεδεμζνθ με το ςχιμα μζρουσόλου και 

διαδραματίηει ςπουδαίο ρόλο ςτθ λφςθ προβλθμάτων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ 

(Vergnaud & Durand, 1976  Briars & Larkin, 1984  Riley & Greeno, 1988  Wynn, 

1998  Lemonidis, 2003  Verschaffel et al. 2007  Baroody et al., 2009  Κόςυβασ, 

2001  Καφοφςθ & Σκουμπουρδι, 2007  Λεμονίδθσ, 2007), αφοφ κατά βάςθ 

ενυπάρχει ςτο βάκοσ των εννοιολογικϊν ςχζςεων κάκε προβλιματοσ. Θ ανάλυςθ, 

θ πρόςκεςθ και θ αφαίρεςθ ςυναποτελοφν μια ολότθτα αντιςτρζψιμων 

λειτουργικϊν πράξεων. Κεωροφμε ότι μια υποςτθρικτικι δζςμθ διδακτικϊν 

δραςτθριοτιτων, που ζχουν νόθμα για τα νιπια, που καλλιεργοφν μελετθμζνα και 

ςυςτθματικά τθν αρικμθτικι μάκθςθ των μικρϊν παιδιϊν ςτθ ηϊνθ τθσ 
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επικείμενθσ εξζλιξθσ (Vygotsky, 1988), ενταγμζνεσ ςτο κοινωνικο-πολιτιςμικό 

πλαίςιο του νθπιαγωγείου και του δθμοτικοφ ςχολείου, κα μποροφςε να 

προκαλζςει και να προετοιμάςει οριςμζνεσ από τισ προαναφερόμενεσ ικανότθτεσ. 

Θ μάκθςθ ωσ ςχζςθ υποκειμζνου-αντικειμζνου, αποτελεί μια διαδικαςία 

ενεργθτικισ ανακάλυψθσ, πολυαιςκθτιρια και πολυλειτουργικι, όπου ο χειριςμόσ 

των αντικειμζνων του βιωματικοφ κόςμου και θ γλωςςικι επικοινωνία 

αλλθλοχποςτθρίηονται. 

Στθ ςυνζχεια εξετάηουμε με ξεχωριςτό τρόπο τθ λφςθ προβλθμάτων. 

4.4. Σα μακθματικά προβλιματα και θ λφςθ τουσ 

Τα προβλιματα ςφμφωνα με τον Vergnaud είναι θ πθγι και το κριτιριο τθσ 

γνϊςθσ (Vergnaud, 1986). Θ ζννοια του αρικμοφ δεν πρζπει να ξεχωρίηεται οφτε 

από τισ καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ οφτε από τισ πράξεισ και τισ ςχζςεισ. Ππωσ 

προαναφζρκθκε ςε απλά προβλιματα πρόςκεςθσ ι αφαίρεςθσ το ςχιμα μζρουσ-

όλου προδιαγράφει τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε τρεισ αρικμοφσ. Οι ςχζςεισ που 

παριςτάνουν αυτοί οι αρικμοί ςυνδζονται με ποικιλία καταςτάςεων τθσ 

κακθμερινισ ηωισ. 

4.4.1. Ζννοια και ςθμαςία του προβλιματοσ 

Ρρόβλθμα είναι κάκε περίπλοκθ κατάςταςθ, κάκε προβαλλόμενο εμπόδιο που 

ανακόπτει τθν ομαλι πορεία και πρζπει να αρκεί. Θ λφςθ δεν είναι προφανισ ι 

εφκολθ, αλλά κατά βάςθ υπάρχει διζξοδοσ. Τα μακθματικά προβλιματα είναι 

προτάςεισ που παρουςιάηουν μικρότερεσ ι μεγαλφτερεσ αντιξοότθτεσ και 

δυςχζρειεσ και θ λφςθ τουσ απαιτεί κατάλλθλουσ ςυλλογιςμοφσ και ςυνδυαςμοφσ 

εμπειριϊν και γνϊςεων. Στο επίπεδο του νθπιαγωγείου μιλάμε για καταςτάςεισ 

προβλθματιςμοφ, οι οποίεσ ςυνικωσ είναι λεκτικά διατυπωμζνεσ ςε μορφι 

ιςτορίασ που αφθγείται θ νθπιαγωγόσ ι κζτει κάποιο νιπιο με ςφντομο τρόπο. 

Ρολφ ςυχνά θ αφιγθςθ των ιςτοριϊν μπορεί να ςυνοδεφεται με χειριςμό 

ςυλλογϊν αντικειμζνων (κρυμμζνων ι ορατϊν), επίδειξθ εικόνων ι να 

προςφζρονται με δραματοποιθμζνθ μορφι. Κατά κανόνα τα προβλιματα είναι 

πιο δφςκολα από τισ ςυνικεισ εργαςίεσ τθσ κακθμερινισ ςχολικισ 

πραγματικότθτασ. 

Θ λφςθ μακθματικϊν προβλθμάτων απαιτεί τθν ενεργθτικι εμπλοκι του 

παιδιοφ, τθ κερμι αποδοχι μιασ πρόκλθςθσ που ςυνεπάγεται τθν κινθτοποίθςθ 
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τθσ φανταςίασ και τθ δθμιουργικι χριςθ των γνϊςεϊν του. Πταν οι μακθτζσ 

λφνουν προβλιματα, επιςτρατεφουν και ςφυρθλατοφν τισ γνϊςεισ που 

χρειάηονται πραγματικά, εφευρίςκουν ςτρατθγικζσ και ερευνοφν τρόπον τινά 

όπωσ οι ερευνθτζσ μακθματικοί. Τα προβλιματα προςφζρουν νζα ερεκίςματα και 

θ λφςθ τουσ επιβεβαιϊνει τισ κατακτθκείςεσ γνϊςεισ και όχι απλϊσ τυπικά όπωσ θ 

λφςθ αςκιςεων, αλλά ουςιαςτικά και περιεκτικά. 

Τα ςτάδια που πρζπει να διανυκοφν για τθν επίλυςθ ενόσ λεκτικοφ 

προβλιματοσ είναι ςε γενικζσ γραμμζσ τα ακόλουκα (Polya, 1991). 

1. Θ κατανόθςθ τθσ λεκτικισ διατφπωςθσ του προβλιματοσ. 

2. Θ επινόθςθ ενόσ ςχεδίου (εφρεςθ τθσ ςωςτισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτα 

δεδομζνα και ςτο ηθτοφμενο). 

3. Θ μακθματικι ζκφραςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ και ο ςωςτόσ υπολογιςμόσ του 

ηθτοφμενου, κατά βάςθ θ ςυςχζτιςθ δεδομζνων – ηθτουμζνων με τθ βοικεια του 

ςχιματοσ:     

 
 

4. Αναςκόπθςθ και επαλικευςθ. 

 

Αν ο αρικμθτικόσ υπολογιςμόσ βάςει του προαναφερόμενου ςχιματοσ κακϊσ 

και θ επαλικευςθ τθσ λφςθσ απαιτοφν τυπικζσ γνϊςεισ που το παιδί υποτίκεται 

ότι ζχει αποκτιςει, θ κατανόθςθ του προβλιματοσ και θ ςυνακόλουκθ 

μακθματικοποίθςθ είναι απρόβλεπτεσ νοθτικζσ λειτουργίεσ που δεν μποροφν να 

διδαχκοφν όπωσ θ εκτζλεςθ μιασ πρόςκεςθσ ι μιασ αφαίρεςθσ. Από αυτζσ τισ 

ςυχνά πρωτότυπεσ και οπωςδιποτε δθμιουργικζσ λειτουργίεσ εξαρτάται και θ 

επιλογι τθσ ςωςτισ πράξθσ που πρζπει να εκτελεςκεί.  

Θ αναγκαιότθτα του τζταρτου ςταδίου, τθσ επαλικευςθσ, πρζπει να γίνει 

κατανοθτι ςτθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ,  ακόμθ και όταν πρόκειται απλϊσ για 

ςυνικεισ αςκιςεισ. Θ επαλικευςθ είναι ζνασ αυτοζλεγχοσ που διαςφαλίηει τον 

μακθτι επιβεβαιϊνοντασ ότι διζτρεξε ςωςτά όλα τα ςτάδια. Συνιςτά και θ ίδια μια 

μακθςιακι διαδικαςία με αυτοτελι αξία. Αν ο μακθτισ δεν μπορεί με τθ 

διαδικαςία επαλικευςθσ να επιβεβαιϊςει τθ λφςθ και να τθν υποςτθρίξει με 

επιχειριματα, για τον εκπαιδευτικό είναι ςαν να μθν ζλυςε το πρόβλθμα, ακόμθ 

και αν θ προτεινόμενθ τελικι λφςθ είναι ςωςτι, ι το ζλυςε τυχαία. Το ενδιαφζρον 
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του διδάςκοντοσ είναι τότε κυρίωσ διαγνωςτικό, κακϊσ πρζπει να ανακαλφψει 

ποφ ζγκειται θ αδυναμία του παιδιοφ, δθλαδι ςε ποιο ςτάδιο απζτυχε. Το παιδί 

με τθ ςειρά του πρζπει να ςυνειδθτοποιιςει, μόνο του μζςω τθσ επαλικευςθσ ι 

ςε ςυνεργαςία με τον δάςκαλο, τισ γνωςτικζσ του ανεπάρκειεσ ςε ζνα ι ςε 

περιςςότερα ςτάδια. 

Τα πιο απλά προβλιματα δεν διαφζρουν πολφ από τισ αςκιςεισ εφαρμογισ. 

Τα δεδομζνα είναι προφανι και ο υπολογιςμόσ του ηθτοφμενου προκφπτει από τθ 

διατφπωςθ ωσ αυτονόθτθ μετάφραςθ τθσ περιγραφόμενθσ αλλαγισ (μεταβολισ) 

που αυξομειϊνει το πρϊτο δεδομζνο ςτθν αντίςτοιχθ πράξθ, δθλαδι τθν 

πρόςκεςθ ι τθν  αφαίρεςθ. 

Τα πιο δφςκολα προβλιματα απαιτοφν ςυνδυαςμό πολλϊν γνϊςεων και δεν 

ζχουν γενικοφσ κανόνεσ επίλυςθσ. Θ διατφπωςθ δεν περιζχει τισ λζξεισ-κλειδιά 

που οδθγοφν τον λφτθ ςτθν επιλογι τθσ ςωςτισ πράξθσ. 

Στα “ανοιχτά προβλιματα” το παιδί δεν κατανοεί αμζςωσ ποια είναι τα 

δεδομζνα και ποφ πρζπει να ςτθριχκεί για να βρει το ηθτοφμενο. Συχνά πρζπει να 

επιδοκεί ςε μια ερευνθτικι δραςτθριότθτα και να βρει τθ λφςθ με πολλαπλζσ 

δοκιμζσ. Τα ανοιχτά προβλιματα είναι τα πιο ενδεδειγμζνα για ομαδικι 

δραςτθριότθτα (Κόςυβασ, 2014). 

4.4.2. Σφποι προβλθμάτων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ  

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ ζννοια του αρικμοφ ςυνδζεται ςτενά με καταςτάςεισ 

προβλθματιςμοφ. Θ εναςχόλθςθ με προβλιματα ςυμβάλλει ςτθν επεξεργαςία τθσ 

ζννοιασ του αρικμοφ. Ο Vergnaud, αναφερόμενοσ ςτθν ζννοια του αρικμοφ –όχι 

ςτθν ειδικι ζννοια του φυςικοφ αρικμοφ– ,υπογραμμίηει: 

Μζςω τθσ επεξεργαςιασ προβλθμάτων ο αρικμόσ εμφανίηεται ταυτόχρονα ωσ μζτρο 

διακριτϊν ποςοτιτων και ςυνεχϊν μεγεκϊν, ωσ μζςον διάταξθσ αντικειμζνων ι ςυνόλων, 

ωσ ςχζςθ ανάμεςα ςε μζτρα και ωσ μεταςχθματιςμόσ, ο οποίοσ ενεργεί κετικά ι αρνθτικά. 

Εμφανίηεται επίςθσ ωσ πράξθ (ι ςχζςθ) ανάμεςα ςε μεγζκθ ίδιασ φφςθσ), ι ωσ ζνασ 

ςτακερόσ ςυντελεςτισ ανάμεςα ςε δφο μεταβλθτά ποςοςτιαία μεγζκθ (ςυχνά 

διαφορετικισ φφςθσ) όπωσ θ διάρκεια και θ διανυόμενθ απόςταςθ ι όπωσ ο αρικμόσ των 

αντικειμζνων που αγοράςτθκαν και τα ζξοδα. (Vergnaud, 1991, ς. 281) 

Αναφερόμενοι ςτισ διάφορεσ καταςτάςεισ διακρίνουμε μια μεγάλθ ποικιλία 

προβλθμάτων πρόςκεςθσ ι αφαίρεςθσ. Ακολουκϊντασ τθν κατθγοριοποίθςθ του 

Vergnaud (1991) χωρίηουμε αυτά τα προβλιματα ςφμφωνα με τθ ςθμαςιολογικι 

τουσ δομι ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 
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α) Προβλιματα μεταςχθματιςμοφ 

Εδϊ ζχουμε μια αρχικι κατάςταςθ (Κα), ζναν επερχόμενο μεταςχθματιςμό (Μ) και 

μια τελικι κατάςταςθ (Κτ). Το ακόλουκο γενικό ςχιμα   

Κτ Κα
Μ

 

ιςχφει για  6 τφπουσ διαφορετικϊν εκφωνιςεων, όπωσ δείχνει ο ακόλουκοσ 

πίνακασ: 

δετείταη  
ε τειηθή θατάστασε  

δετείταη  

αρλετηθός 
κετασχεκατησκός

   
δετείταη  

ε αρχηθή θατάστασε  

Κτ
 Κα

Μ+

Μ
Κτ

 Κα


Κτ

 Κα

Μ

Κτ
 Κα

Μ+

Μ
Κτ

 Κα

Κτ
 Κα

Μ+ζετηθός 
κετασχεκατησκός

ο κετασχεκατησκόςκετασχεκατησκός

άγλωστος

Ì

 

Το ςχιμα (τετράγωνο ι κφκλοσ) που χρωματίηεται κάκε φορά παριςτάνει τον 

άγνωςτο του προβλιματοσ. Το πλαίςιο των προβλθμάτων για κάκε τφπο μπορεί 

να αναφζρεται ςε απόλυτουσ ι τακτικοφσ αρικμοφσ (μετακινιςεισ προσ τα εμπρόσ 

ι προσ τα πίςω ςε μια αρικμογραμμι). 

Ραρακζτουμε μερικά παραδείγματα που ςκιαγραφοφν αυτό το ςχιμα και είναι 

κατάλλθλα για το επίπεδο του νθπιαγωγείου: 

 Θ Ειρινθ είχε 4 αρκουδάκια. τθ γιορτι τθσ οι φίλεσ τθσ χάριςαν  2 αρκουδάκια 

ακόμα. Πόςα αρκουδάκια ζχει τϊρα θ Ειρινθ; (Ρρόβλθμα αυξθτικοφ 

μεταςχθματιςμοφ με άγνωςτθ τθν τελικι κατάςταςθ) 

 Ο παπποφσ είχε 6 κοτοφλεσ. Πιγε θ αλεποφ και ζφαγε 2 κοτοφλεσ. Πόςεσ κότεσ 

τοφ ζμειναν; (Ρρόβλθμα μειωτικοφ μεταςχθματιςμοφ με άγνωςτθ τθν τελικι 

κατάςταςθ) 

 Μζςα ςτο ςχολικό λεωφορείο υπιρχαν 3 παιδιά και ανζβθκαν μερικά ακόμα. 

Σϊρα υπάρχουν ςτο λεωφορείο 5 παιδιά. Πόςα παιδιά ανζβθκαν ςτο ςχολικό 

λεωφορείο; (Ρρόβλθμα μεταςχθματιςμοφ με άγνωςτθ τθν  ποςότθτα τθσ 

αφξθςθσ) 
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β) Προβλιματα ςφνκεςθσ δφο καταςτάςεων 

Σε αυτά τα προβλιματα δφο καταςτάςεισ ςυνδυάηονται για να προκφψει μια τρίτθ 

κατάςταςθ. Διακρίνουμε δφο περιπτϊςεισ: τθ ςυνζνωςθ δφο ι περιςςότερων ( 

μερικϊν) καταςτάςεων (εφρεςθ του όλου) και τον διαχωριςμό μιασ (ολικισ) 

κατάςταςθσ από δφο ι περιςςότερεσ άλλεσ καταςτάςεισ (εφρεςθ του μζρουσ). Οι 

δφο διαφορετικοί τφποι εκφωνιςεων μποροφν να ςχθματοποιθκοφν με τον 

παρακάτω τρόπο: 

 


 


 


 

Σε αυτά τα ςχιματα Κ1 και Κ2 είναι οι δφο καταςτάςεισ και Κο θ κατάςταςθ του 

όλου (ολικι). Ραραδείγματα προβλθμάτων που αντιςτοιχοφν ςτο πρϊτο ςχιμα 

και είναι κατάλλθλα για το επίπεδο του νθπιαγωγείου είναι τα ακόλουκα: 

 Θ γιαγιά ζχει 2 άςπρα κατςικάκια και 3 μαφρα. Πόςα είναι μαηί όλα τα 

κατςικάκια τθσ γιαγιάσ; (Σφνκεςθ -ςυνζνωςθ- με διατιρθςθ ςτο ίδιο είδοσ) 

 Θ Αρετι ζχει 3 γοφνινα γατάκια και ο αδερφόσ τθσ ο ωκράτθσ 6 γοφνινα 

ςκυλάκια. Πόςα γοφνινα ηωάκια ζχουν μαηί και τα δφο παιδιά; (Σφνκεςθ -

ςυνζνωςθ- με μετάβαςθ ςτο γζνοσ) 

Ζνα παράδειγμα που αντιςτοιχεί ςτο δεφτερο ςχιμα είναι το ακόλουκο: 

 Θ Νεφζλθ ζχει 6 μπάλεσ. Θα δϊςει 3 μπάλεσ ςτθ γατοφλα και τισ άλλεσ ςτο 

ςκφλο. Πόςεσ κα δϊςει ςτο ςκφλο; (Σφνκεςθ - διαχωριςμόσ - με άγνωςτο το 

μζροσ με διατιρθςθ ςτο γζνοσ) 

Επιςθμαίνουμε ότι τα προβλιματα εγκλειςμοφ των ειδϊν ςτο υπερκείμενο γζνοσ 

τα παιδιά παρουςιάηουν δυςκολίεσ, που ςυνδζονται με τθν εννοιολογικι ςκζψθ 

γενικά και με το επίπεδο πραγματολογικϊν γνϊςεων. 

γ) Προβλιματα ςφγκριςθσ (ςφνκεςθ ςχζςεων) 

Σε αυτά τα προβλιματα απαιτείται θ ποςοτικοποίθςθ τθσ διαφοράσ ανάμεςα ςε 

δφο καταςτάςεισ: Μποροφν να ςχθματοποιθκοφν με τον παρακάτω τρόπο: 
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Σ

 


 

Σε αυτό το ςχιμα Κ1 και  Κ2 είναι οι δφο καταςτάςεισ και Σ θ διαφορά που 

αναφζρεται ςτθ ςφγκριςθ. Σε αυτι τθ λογικι δομι μποροφμε να διακρίνουμε 6 

τφπουσ διαφορετικϊν εκφωνιςεων που ομαδοποιοφνται ςτον παρακάτω πίνακα:  

 

Σ+

 άγλωστος
σύγθρησε

ζετηθή σύγθρησε

αρλετηθή σύγθρησε

δετείταη  
 ε θατάστασε 2 (Κ )  2

 το αποτέιε-
σκα τες σύγθρησες(Σ)  
δετείταη  

 
δετείταη  

ε θατάστασε 1 (Κ )  1

 

Σ-

 

Σ-

 

Σ-

 

Σ+

 

Σ+

 

Το ςφμβολο που κυκλϊνεται κάκε φορά παριςτάνει τον άγνωςτο του 

προβλιματοσ.  Και εδϊ το  πλαίςιο των προβλθμάτων για κάκε τφπο μπορεί να 

αναφζρεται ςε απόλυτουσ ι τακτικοφσ αρικμοφσ (μετακινιςεισ προσ τα εμπρόσ ι 

προσ τα πίςω ςε μια αρικμογραμμι). 

Ραρακζτουμε δφο ενδεικτικά παραδείγματα που αντιςτοιχοφν ςε αυτό το 

ςχιμα: 

 Ο Λευτζρθσ μετρά τα βαγόνια και βρίςκει ότι είναι 11. Θζλει να φτιάξει ζνα 

τρζνο με 7 βαγόνια λιγότερα. Πόςα βαγόνια κα ζχει το καινοφργιο τρζνο του; 

(Σφγκριςθ με άγνωςτθ τθν τελικι κατάςταςθ)  

 Ο Παναγιϊτθσ ζχει 14 βόλουσ και ο ταφροσ 7. Πόςουσ περιςςότερουσ βόλουσ 

ζχει ο Παναγιϊτθσ από τον ταφρο; (Σφγκριςθ με άγνωςτθ τθν αναφερόμενθ 

ποςότθτα)  

δ) Προβλιματα ςφνκεςθσ μεταςχθματιςμϊν 

Σε αυτά τα προβλιματα δφο μεταςχθματιςμοί ςυντίκενται για να ςχθματίςουν 

ζναν τρίτο. Εδϊ δεν γνωρίηουμε τισ αρικμθτικζσ τιμζσ των αρχικϊν, ενδιάμεςων 

και των τελικϊν καταςτάςεων. Αυτά τα προβλιματα μποροφν να 

ςχθματοποιθκοφν ωσ εξισ: 
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Κ2 Κ1
Μ1

Κ3
Μ2

Μ  

Υπάρχει μεγάλθ ποικιλία τζτοιων προβλθμάτων θ οποία εξαρτάται: από τον 

άγνωςτο (τελικό μεταςχθματιςμό Μ  ι μια από τουσ Μ1 και Μ2 ), από το είδοσ 

των μεταςχθματιςμϊν (κετικοί, αρνθτικοί), από τθν κατεφκυνςθ (ίδια ι 

αντίςτροφθ), από τθν απόλυτθ τιμι κάκε μεταςχθματιςμοφ (όταν είναι 

αντίςτροφεσ) κ.λπ. Αναφζρουμε δφο παραδείγματα: 

 Ο Άρθσ το πρωί ζχαςε 11 μπίλιεσ και το απόγευμα  κζρδιςε 7. Πόςεσ μπίλιεσ 

ζχαςε ι κζρδιςε τελικά; 

 Ο Γιϊργοσ ζπαιξε δφο παιγνίδια με μπίλιεσ. το δεφτερο παιγνίδι κζρδιςε 4 

μπίλιεσ. Δεν κυμάται πια τι ζγινε ςτο πρϊτο παιγνίδι. Αλλά όταν μζτρθςε τισ 

μπίλιεσ του ςτο τζλοσ, διαπίςτωςε ότι κζρδιςε ςυνολικά  9 μπίλιεσ. Σι ςυνζβθ 

ςτο πρϊτο παιγνίδι; 

Ρροβλιματα ςφγκριςθσ και ςφνκεςθσ μεταςχθματιςμϊν δεν 

πραγματευόμαςτε ςτο νθπιαγωγείο και ςτθν πρϊτθ δθμοτικοφ. Ο βακμόσ 

δυςκολίασ είναι κατά τθ γνϊμθ μασ ςε αυτό το επίπεδο αποτρεπτικόσ και το 

μακθςιακό όφελοσ αμφίβολο. 
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Νζοι δρόμοι για τθ διδαςκαλία των αρικμϊν 

Θ διδαςκαλία τθσ ζννοιασ του φυςικοφ αρικμοφ αποτελεί ζνα κζμα ερευνθτικά 

ανεξάντλθτο, οπότε θ παροφςα επιςκόπθςθ δεν διεκδικεί πλιρθ εξάντλθςθ του 

κζματοσ. Κα ολοκλθρϊςουμε τθν εργαςία μασ ςυνδζοντασ όςα εκτζκθκαν ςτα 

κεφάλαια που προθγικθκαν με τθν προςπάκεια αναηιτθςθσ ςφγχρονων 

διδακτικϊν προςεγγίςεων για τθ διδαςκαλία των πρϊτων αρικμθτικϊν εννοιϊν.  

Ο αρικμόσ ςυνιςτά ζνα διεπιςτθμονικό κζμα, από τα πλζον πολυςυηθτθμζνα, το 

οποίο κατά βάςθ ζχει προςελκφςει το ερευνθτικό ενδιαφζρον τθσ Γνωςτικισ 

Ψυχολογίασ, τθσ Επιςτθμολογίασ και τθσ Διδακτικισ των Μακθματικϊν. Ππωσ 

 

υμπεράςματα  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ  

5 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται θ ςυγκεφαλαίωςθ και επζκταςθ των 
ερευνθτικϊν ευρθμάτων για τθν πρόςκτθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ, τα 
οποία εκτζκθκαν ςτα προθγοφμενα κεφάλαια υπό το πρίςμα τθσ 
διδακτικισ αξιοποίθςισ τουσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ των 
μικρϊν παιδιϊν. Σκιαγραφείται μια απόπειρα αναηιτθςθσ ανανεωμζνων 
ςυνκετικϊν προςεγγίςεων για τθ διδαςκαλία των αρικμθτικϊν εννοιϊν 
ςτο νθπιαγωγείο και το δθμοτικό ςχολείο. Στο πλαίςιο αυτό τα παιδιά 
χρειάηεται να κατανοιςουν τισ αρχζσ τθσ πλθκικότθτασ, τθσ 
ιςοπλθκικότθτασ και τθσ αναδρομικότθτασ για να δϊςουν νόθμα ςτισ 
ςυγκρίςεισ ποςοτιτων, τισ αρικμθτικζσ πράξεισ και τα προβλιματα. Ο 
ςυλλογιςμόσ μζρουσ-όλου ςυμβαδίηει με τθν αρικμθτικι ανάπτυξθ του 
παιδιοφ. Ζτςι, εκτόσ από τθν καταςκευι τθσ αρικμοακολουκίασ 
αποδίδεται βαρφνουςα ςθμαςία ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ των 
αρικμϊν.  
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διαπιςτϊςαμε από τθν προθγοφμενθ μελζτθ, ςτθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα 

θ τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ των ερευνθτϊν για τθ διδαςκαλία των αρικμθτικϊν 

εννοιϊν ςτθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία ςυντελείται κυρίωσ με το 

ζργο του Piaget από το 1930 και φςτερα. Το ερευνθτικό ενδιαφζρον ςταδιακά 

μετακινείται ςε πολλζσ γειτονικζσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ και ςθματοδοτεί 

γόνιμεσ επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ για τθν αναμόρφωςθ τθσ διδαςκαλίασ των 

Μακθματικϊν. 

Οι γνϊςεισ μασ για τθν προςχολικι και τθ ςχολικι μακθματικι εκπαίδευςθ 

ζχουν πολλαπλαςιαςτεί πάρα πολφ, ιδιαίτερα κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ωσ 

αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ των διεκνϊν ερευνϊν και τθσ πλοφςιασ ςυνειςφοράσ 

των ερευνθτϊν, οι οποίοι αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ των 

Μακθματικϊν. Λδιαίτερα από τθ δεκαετία του 70 και φςτερα δθμοςιεφεται ζνασ 

μεγάλοσ αρικμόσ βιβλίων, άρκρων και ερευνϊν, που ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία 

των αρικμθτικϊν εννοιϊν και τθ λφςθ προβλθμάτων. Τθν ίδια χρονικι περίοδο 

βλζπουν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ πλικοσ ερευνθτικϊν ευρθμάτων για τισ 

αρικμθτικζσ ζννοιεσ των παιδιϊν του νθπιαγωγείου και του δθμοτικοφ ςχολείου.  

Ενϊ ο Piaget ςυνζβαλε ςτθν κατάρτιςθ προγραμμάτων δομικισ ι 

λογικομακθματικισ προςζγγιςθσ των αρικμϊν τθσ δεκαετίασ του 70, τα νεότερα 

προγράμματα πθγάηουν από τισ εργαςίεσ ςφγχρονων ερευνθτϊν, τα οποία δεν 

ςυμβαδίηουν με τθν αυςτθρότθτα των πειραμάτων του. Μάλιςτα φαίνεται να 

παρατθρείται διεκνισ ςτροφι προσ νζεσ κατευκφνςεισ. Ιδθ ςτα αντίςτοιχα 

κεφάλαια ζχουμε αναφερκεί ςε ςθμαντικοφσ εκπροςϊπουσ, όπωσ είναι θ  

Gelman, θ Fuson, οι Cobb, Steffe και von Glasersfeld, ο Vergnaud και ο Fischer, που 

αντιπροςωπεφουν οριςμζνεσ ερευνθτικζσ τάςεισ. Σφμφωνα με τα ςφγχρονα 

ευριματα, από τθν θλικία των τεςςάρων-πζντε ετϊν τα νιπια ζχουν πολυάρικμεσ 

γνϊςεισ και ικανότθτεσ: γνϊςθ τθσ αρικμοακολουκίασ, άμεςθ εκτίμθςθ του 

πλικουσ μικρϊν ςυλλογϊν αντικειμζνων, απαρίκμθςθ, προςδιοριςμόσ τθε 

πλθκικότθτασ μιασ ςυλλογισ με απαρίκμθςθ, γνϊςθ των αρικμθτικϊν ςυμβόλων, 

επίλυςθ προβλθμάτων πρόςκεςθσ με τα δάκτυλα κ.λπ. (Κόςυβασ, 1993  Martin 

et al., 2014). Ωςτόςο υπάρχουν διαφορετικζσ διδακτικζσ, ψυχολογικζσ και 

επιςτθμολογικζσ οπτικζσ γωνίεσ μελζτθσ τθσ αρικμοακολουκίασ και των 

ςυνακόλουκων αρικμθτικϊν ςτρατθγικϊν, εννοιϊν και δραςτθριοτιτων με τισ 

οποίεσ αυτι ςυνδζεται. 
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Ενϊ ο ςυνειρμιςμόσ και ο μπθχαβιοριςμόσ δεν εμπνζουν πλζον τισ ςφγχρονεσ 

ζρευνεσ, τόςο από τα ευριματα των ερευνθτικϊν τάςεων όςο και από τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των αντίςτοιχων προγραμμάτων Μακθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, δεν μποροφμε να αποφανκοφμε με βεβαιότθτα για τθν υπεροχι 

τθσ τάςθσ που υπογραμμίηει τισ λογικομακθματικζσ ζννοιεσ ι εκείνθσ που τονίηει  

τθν αρικμοακολουκία. Μςωσ θ λφςθ να βρίςκεται ςτο ςυνδυαςμό των δφο 

προςεγγίςεων. Μςωσ να βρίςκεται ςτθν υπζρβαςι τουσ με μια εντελϊσ 

διαφορετικι προςζγγιςθ. Τον τελευταίο καιρό οι φαινομενικζσ αντικζςεισ μεταξφ 

των δφο τάςεων αρχίηουν να εξαλείφονται και εμφανίηεται μια τάςθ ςφνκεςθσ και 

ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ τουσ (Λεμονίδθσ, 2003). Φαίνεται να επικρατεί μια 

γενικι τάςθ επανεξζταςθσ του τρόπου προςζγγιςθσ των αρικμθτικϊν εννοιϊν και 

γενικότερα των Μακθματικϊν ςτθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία και 

να διαμορφϊνονται νζεσ ερευνθτικζσ κατευκφνςεισ (Baroody, 2004  Steffe, 2004 

 Corre & Carey, 2007   Sarnecka & Carey, 2008  Clements & Sarama, 2009  

Καφοφςθ & Σκουμπουρδι, 2008  Ηαχάροσ, 2007  Τηεκάκθ, 2007  Λεμονίδθσ, 

2007  Χαςάπθσ, 2014). 

Σφμφωνα με οριςμζνεσ κριτικζσ, υποςτθρίηεται ότι θ απαιτθτικι δοκιμαςία 

κλαςικισ διατιρθςθσ του Piaget υποτιμά τισ αρικμθτικζσ γνϊςεισ των παιδιϊν, 

κακϊσ ηθτά από τα παιδιά να κατζχουν τον αρικμό ωσ αφθρθμζνθ ζννοια και όχι 

ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ, όπωσ για παράδειγμα το πζντε ι το ζξι. Με άλλα λόγια, 

ο Piaget ζκεςε ερωτιςεισ όπωσ «Τπάρχει ο ίδιοσ αρικμόσ από κόκκινουσ κυκλικοφσ 

δίςκουσ και μπλε τετράγωνα;" αντί "Τπάρχουν εννζα κόκκινοι κυκλικοί δίςκοι. 

Τπάρχουν εννζα μπλε τετράγωνα ι δζκα; ". Βεβαίωσ ο Piaget ενδιαφερόταν για 

τθν οικοδόμθςθ τθσ αφθρθμζνθσ γνϊςθσ του αρικμοφ. Πμωσ πρόςφατεσ κεωρίεσ 

για τθν ανάπτυξθ των εννοιϊν του αρικμοφ υποςτθρίηουν ότι τα παιδιά 

μακαίνουν πρϊτα ςυγκεκριμζνεσ αρικμολζξεισ, και μόνο αργότερα γενικεφουν τισ 

γνϊςεισ τουσ ςτθν υπερκείμενθ κατθγορία των αρικμϊν. Το παιδί αποκτά τισ 

βακιζσ αρικμθτικζσ ζννοιεσ (π.χ. πλθκικότθτα, ιςοπλθκικότθτα, αναδρομικότθτα) 

κατά τθ διάρκεια απόδοςθσ νοιματοσ ςτισ εν λόγω αρικμολζξεισ και πρόςκτθςθσ 

των αρικμθτικϊν εννοιϊν (Sarnecka & Wright, 2013).  

Ο φυςικόσ αρικμόσ αποτελεί μια πολυδιάςτατθ μακθματικι ζννοια. Οι 

περιςςότερεσ προςεγγίςεισ τθσ πρϊτθσ αρίκμθςθσ αγνοοφν ζνα από τα 

κεμελιϊδθ γνωρίςματα του αρικμοφ: τθν ανάλυςθ του αρικμοφ. Οι παλιότερεσ 
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ζρευνεσ τονίηουν τθν απομνθμόνευςθ των πράξεων (Thorndike, 1922) ι τισ 

λογικομακθματικζσ δομζσ (Piaget & Szeminska, 1941/1991).  

Στισ περιςςότερεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ θ άμεςθ εκτίμθςθ, θ απαρίκμθςθ και 

θ νοερι αρικμογραμμι κατζχουν προνομιακι κζςθ (Jordan, 2007  Demetriou, 

2009). Ραρά τισ επιμζρουσ διαφορζσ τουσ, θ προφορικι αρικμοακολουκία και θ 

νοερι αρίκμθςθ είναι τόποσ ςφμπλευςθσ για πολλοφσ ερευνθτζσ (Gelman & 

Gallistel, 1978  Hughes, 1986  Fuson, 1982  Fuson, 1988  Resnick et al., 1992  

Brown, 2002  Verschaffel et al., 2006   Corre & Carey, 2008  Corre et al., 2006). 

Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του κονςτρουκτιβιςμοφ, μετά από ςυςτθματικζσ ζρευνεσ 

διατυπϊκθκαν μοντζλα για τα ςτάδια οικοδόμθςθσ του αρικμοφ, τθν ανοδικι και 

κακοδικι αρίκμθςθ (Steffe et al., 1982  Steffe et al., 1983  Wright, 2005) και τθν 

ανάπτυξθ τθσ βάςθσ του 10 (Cobb & Wheatley, 1988). Στο πλαίςιο αυτϊν των 

ερευνϊν επινοικθκαν ειδικζσ προβλθματικζσ καταςτάςεισ με κρφψιμο (Steffe & 

Cobb, 1988  Steffe, 1991a   Steffe, 2004).  

Αναλυτικότερα, θ εν λόγω ερευνθτικι και διδακτικι προςζγγιςθ των 

αρικμθτικϊν εννοιϊν αμφιςβιτθςε ζντονα τθ λογικομακθματικι προςζγγιςθ, που 

ιταν θ επικρατοφςα. Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων απζρριψε τισ 

προαρικμθτικζσ δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ τθ χρονικι τουσ πρόταξθ ςτθ 

διδαςκαλία. Κυοφορικθκε ςτισ ΘΡΑ κατά τισ δεκαετίεσ του 1970 και 1980. Ζχει ωσ 

αφετθρία τθν προφορικι αρικμοακολουκία. Θ απαρίκμθςθ είναι θ βαςικι 

δεξιότθτα για τον προςδιοριςμό τθσ πλθκικότθτασ των αντικειμζνων μιασ 

ςυλλογισ ι του πλικουσ των νοθτϊν αρικμιςιμων μονάδων. Οι ςυμμετζχοντεσ 

ερευνθτζσ ανακάλυψαν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και τισ αδίδακτεσ ι άτυπεσ 

ςτρατθγικζσ που φανζρωςαν τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ πριν ακόμα 

ειςαχκοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Αρχικά οι ερευνθτζσ διαπίςτωςαν ότι 

ςτθν προφορικι απαγγελία τα αρικμθτικά (οι αρικμολζξεισ) ζχουν κυρίωσ 

ςθμαςία τακτικϊν αρικμθτικϊν. Στθ ςυνζχεια μελζτθςαν, μεταξφ άλλων, τθν 

πλθκικότθτα (απόλυτοσ αρικμόσ), τισ ςχζςεισ μεταξφ των αρικμϊν τθσ λεκτικισ 

αρικμοακολουκίασ και τθ χριςθ τθσ ςτθν επίλυςθ λεκτικϊν προβλθμάτων. Σε 

γενικζσ γραμμζσ τα ευριματα των ςφγχρονων ερευνϊν δείχνουν ότι τα παιδιά τθσ 

προςχολικισ θλικίασ ζχουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ από αυτζσ που είχε 

υποτεκεί παλιότερα.  
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Οι προαναφερόμενεσ επιςτθμονικζσ και διδακτικζσ τάςεισ παραγνωρίηουν ότι 

ο αρικμόσ είναι κάτι περιςςότερο από τθν πλθκικι και τθ διατακτικι όψθ. Στθ 

ςχολικι και εξωςχολικι ηωι τα μικρά παιδιά ζχουν ευκαιρίεσ να χρθςιμοποιοφν 

τουσ αρικμοφσ και να τουσ ςκζπτονται. Λιγότερα όμωσ γνωρίηουν για τθν 

προςκετικι ανάλυςθ και αναςφνκεςθ των αρικμϊν. Τα τελευταία χρόνια θ 

ανάλυςθ του αρικμοφ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των πλζον ςφγχρονων 

αναλυτικϊν προγραμμάτων Μακθματικϊν του νθπιαγωγείου ςε διεκνζσ επίπεδο 

(Καφοφςθ & Σκουμπουρδι, 2008 Wright et al., 2007 Clements, 2004  Fuson, 

2004  Parks & Bridges-Rhoads, 2012). Θ ανάλυςθ και ςφνκεςθ αποτελοφν βαςικζσ 

ζννοιεσ για τα Μακθματικά των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ, ςυνδζονται με 

το χωριςμό και τθ ςυνζνωςθ φυςικϊν αντικειμζνων κατά το κακθμερινό παιγνίδι 

τουσ και ζχουν βαρφνουςα ςθμαςία για τθν κατανόθςθ των μεγάλων ιδζων του 

αρικμοφ και τθσ γεωμετρίασ (Parks & Blom, 2014  Κόςυβασ, 2001  Κόςυβασ & 

Αναγνϊςτου, 2014α).  

Ο ςυλλογιςμόσ μζρουσ-όλου και θ αρίκμθςθ ςυνδζονται ςτενά με τθν 

αρικμθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. Σφμφωνα με όςα ζχουν προθγθκεί, θ αρίκμθςθ 

ωσ μια ςφνκετθ γνωςτικι ικανότθτα ζχει μελετθκεί εκτενϊσ από πλικοσ 

ερευνθτϊν. Σφμφωνα με τθν προςιτι ςε εμάσ βιβλιογραφία, λίγεσ προςπάκειεσ 

μελζτθσ ζχουν γίνει για τθ ςυνάρκρωςθ τθσ ανάλυςθσ των αρικμϊν με τθν 

αρίκμθςθ και τισ άλλεσ αρικμθτικζσ ζννοιεσ (Hunting, 2003  Kline, 1998).  

Θ ανάλυςθ και ςφνκεςθ του αρικμοφ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, εν μζρει 

βρίςκει κεωρθτικι ςτιριξθ ςτο ζργο του Piaget παραπζμποντασ ςτθ λειτουργικι 

ζννοια του αρικμοφ. Στον εν λόγω οριςμό τα παιδιά προχποτίκεται ότι είναι ικανά 

να προςεγγίηουν τισ αναλφςεισ ενόσ δεδομζνου αρικμοφ και να τισ αναγνωρίηουν 

μζςα ςε αυτόν, ακόμα κι αν δεν αναφζρεται ρθτά θ απαίτθςθ για τθ γνϊςθ των 

αναλφςεϊν του. Θ ανάλυςθ του αρικμοφ είναι αναγκαία για τον ευζλικτο 

υπολογιςμό. Για παράδειγμα τα παιδιά κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίηουν ότι το 6 μπορεί να χωρίηεται ςε 4 και 2, ςε 5 και 1 ι ςε 3 και 3. Θ 

εγγφθςθ για τθν πραγματικι κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του αρικμοφ είναι θ επιτυχισ 

ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτα ςχετικά πειράματα διατιρθςθσ και εγκλειςμοφ. 

Ππωσ τονίςτθκε ςτο οικείο κεφάλαιο, ςτισ ζρευνεσ τθσ Resnick (1983) το ςχιμα 

μζρουσ-όλου κατζχει βαρφνουςα ςθμαςία. Διάφοροι ερευνθτζσ ζχουν 

ενδιαφερκεί άμεςα ι ζμμεςα για προςεγγίςεισ που ςχετίηονται με τθν ανάλυςθ 
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και ςφνκεςθ των αρικμϊν (Marton & Neuman, 1990  Brissiaud, 1994  Bobis, 

1996  Clarke et al., 2006  Griffin, 2005  Wright et al., 2007).  

Οι κφριοι λόγοι που κεμελιϊνουν τθ ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ των αρικμϊν ςτθ 

διάρκρωςθ και εξζλιξθ των αρικμθτικϊν γνϊςεων των παιδιϊν είναι: θ πολλαπλι 

και ανοιχτι προςζγγιςθ (Kosyvas, 2010b  Kosyvas, 2013b), θ διευκόλυνςθ τθσ 

επινόθςθσ υπολογιςτικϊν ςτρατθγικϊν με πρωτότυπθ αρικμθτικι ςκζψθ και θ 

κατανόθςθ των ιδιοτιτων των πράξεων (Kosyvas, 2013c), θ κατανόθςθ τθσ αξίασ 

κζςθσ, τθσ δομισ του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ, και τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων 

(Irwin, 1996  Cobb et al., 1997 Hunting, 2003  Baroody, 2004  Pepper & 

Hunting, 1998  Wright et al., 2006  Kosyvas, 2009a  Kosyvas, 2009b). Αποτελεί 

πολφτιμθ βάςθ που ςυνδζεται με άλλα ςχιματα τθσ ποςοτικισ ςκζψθσ όπωσ θ 

άμεςθ εκτίμθςθ και θ απαρίκμθςθ (Fuson et al., 1982  Hunting & Davis, 1991  

Starkey, 1992  Dehaene, 1997  Demetriou et al., 1991) και επίςθσ ςυντείνει ςτθν 

προαγωγι του ευζλικτου αρικμθτικοφ ςυλλογιςμοφ των παιδιϊν και τθν 

κατανόθςθ άλλων περιςςότερο προχωρθμζνων αρικμθτικϊν εννοιϊν όπωσ είναι 

το κλάςμα, το ποςοςτό, θ πικανότθτα και ο λόγοσ (Payne & Huinker, 1993  

McClain & Cobb, 1999  Baroody, 2004). Ρεραιτζρω ανάπτυξθ και εμβάκυνςθ ςτισ 

πολφμορφεσ και πολυςχιδείσ ςχζςεισ μεταξφ των αρικμϊν αναδεικνφει γόνιμεσ 

μακθματικζσ ιδζεσ που οργανϊνουν και ςυςτθματοποιοφν τουσ αρικμοφσ ςε νζεσ 

δομζσ και κανονικότθτεσ.  

Σφμφωνα με τθν πρόταςι μασ, παράλλθλα με τθν αναγνϊριςθ τθσ αξίασ των 

πολυποίκιλων άτυπων βιωματικϊν γνϊςεων που παρζχει ο πολιτιςμόσ, 

κεωριςαμε ότι θ προοδευτικι μακθματικοποίθςθ πρζπει να ςυνδζεται με τα 

Μακθματικά του ςχολείου. Γι’ αυτό αποδεςμευτικαμε από τισ δοκιμαςίεσ 

διατιρθςθσ και εγκλειςμοφ. Θ απόκτθςθ ποικιλίασ εμπειριϊν με τισ αναλφςεισ των 

αρικμϊν ξεχωριςτά ςυνεργεί ςτο ςχθματιςμό ενόσ ςφνκετου πλζγματοσ από 

ζννοιεσ, πράξεισ και ςχζςεισ. Θ χριςθ κακενόσ αρικμοφ ςε πολλζσ και 

διαφορετικζσ περιπτϊςεισ ςυντελεί ςτθν κατάκτθςθ μιασ ευζλικτθσ ζννοιασ του 

αρικμοφ που δεν ταυτίηεται με τθν απαρίκμθςθ (Kline, 1998). Ρροτείνουμε μια 

μζκοδο προςζγγιςθσ των αρικμθτικϊν εννοιϊν ςτο περιβάλλον του νθπιαγωγείου 

και των πρϊτων τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου, θ οποία βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ 

του ίδιου του αρικμοφ. Θ εν λόγω προςζγγιςθ μπορεί να ςτθριχτεί ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ διευκολυντικισ δζςμθσ πρόςφορων διδακτικϊν 
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δραςτθριοτιτων που αποβλζπει ςτθν αρικμθτικι ανάπτυξθ των μικρϊν παιδιϊν 

(Κωτςαλίδου & Κόςυβασ, 2004  Κόςυβασ, 2009). Ζχουμε διαμορφϊςει κατάλλθλο 

υλικό το οποίο ζχουμε δοκιμάςει επί ςειρά ετϊν, τόςο ςτο νθπιαγωγείο όςο και 

ςτθν Αϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου (Κόςυβασ, 2001  Κόςυβασ & Αναγνϊςτου, 

2014α, 2014β, 2014γ και 2014δ). Τα αποτελζςματα των πειραματικϊν εφαρμογϊν 

είναι ενκαρρυντικά.  

Ζχουμε τθ γνϊμθ ότι θ ανάλυςθ και αναςφνκεςθ των αρικμϊν εμπλουτίηει και 

επεκτείνει τισ ςτρατθγικζσ που επινοοφν τα νιπια ςτθ λφςθ προβλθμάτων. Το 

πλοφςιο και διαπτυςςόμενο δίκτυο των ιδεϊν που ςυνδζονται με τουσ αρικμοφσ 

διαφυλάςςει αλλά ταυτόχρονα υπερβαίνει τισ κατακτήςεισ τησ αρίθμηςησ 

(Kosyvas, 2010a  Κόςυβασ, 2012). Σε καταςτάςεισ γνιςιου προβλθματιςμοφ και 

ενεργθτικισ γνωςτικισ επικοινωνίασ θ αρίκμθςθ δεν είναι θ μόνθ ςτρατθγικι που 

επιςτρατεφουν τα παιδιά. Κακϊσ τα μικρά παιδιά είναι απορροφθμζνα από 

δραςτθριότθτεσ απαρίκμθςθσ ποτζ δε ςκζφτονται ότι οι ςυλλογζσ που 

καταμετροφν μπορεί να απαρτίηονται από δφο ςυνκετικά μζρθ, οφτε τισ 

πλθκικότθτεσ αυτϊν των μερϊν. Θ μακροχρόνια και αποκλειςτικι προςκόλλθςι 

τουσ ςτθ μονοτονία τθσ αρίκμθςθσ μπορεί να ςτεγνϊςει τθ βιωματικι τθσ αξία και 

να αδυνατίςει τθν προοπτικι ανάδυςθσ νζων γόνιμων ιδεϊν. Επιπλζον θ 

απαρίκμθςθ δεν είναι αρκετι για τθν κατανόθςθ του αρικμθτικοφ ςυςτιματοσ 

από τα παιδιά (Nunes & Bryant, 1996). Θ ενεργθτικι εκμαίευςθ αρικμθτικϊν 

ποςοτιτων από το βιωματικό κόςμο ςε ςυνδυαςμό τθν ευζλικτθ ανάλυςθ και 

αναςφνκεςθ των αρικμϊν ενκαρρφνουν τθ χριςθ ςτρατθγικϊν ςυλλογιςμοφ και 

όχι απομνθμόνευςθσ. Κακϊσ τα παιδιά επινοοφν προοδευτικά νζεσ ποςοτικζσ 

δομζσ και κανονικότθτεσ, κακϊσ εφευρίςκουν και οικοδομοφν όλο και πιο λεπτζσ 

και διαφοροποιθμζνεσ ςχζςεισ μεταξφ των αρικμϊν, εμβακφνουν ςτθν κατανόθςθ 

αναπτφςςοντασ περαιτζρω τθ μακθματικι τουσ ςκζψθ. Αρκεί να εξαςφαλίςουμε 

ζνα μακθςιακό περιβάλλον, πλοφςιο και ευχάριςτο, που αμβλφνει και μετριάηει 

τισ εννοιολογικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ ελεγμζνεσ μακθματικζσ γνϊςεισ και τισ 

πρότερεσ άτυπεσ εμπειρίεσ, καλλιεργϊντασ τθν αβίαςτθ και ςφμμετρθ μετεξζλιξι 

τουσ. Θ ςυνζργεια και ςυνεπικουρία ενόσ τζτοιου περιβάλλοντοσ τονϊνει τα 

κίνθτρα των παιδιϊν, διεγείρει τθ φανταςία και κεντρίηει το ενδιαφζρον τουσ, 

υποκινεί τθ διαρκι χαρά και απόλαυςθ και τα ενκαρρφνει ακατάπαυςτα να δουν 

τα Μακθματικά ωσ μζροσ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ. 
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