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Άλγεβρα: δύσκολη περιοχή 

Η • Άλγεβρα διευκολύνει τους μαθητές να παριστά-

νουν μαθηματικές ιδέες με συντομία, ακρίβεια

και σαφήνεια και να αναπτύσσουν αποτελεσματι-

κές διαδικασίες μοντελοποίησης προβλημάτων. 

Ωστ• όσο, σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα η 

Άλγεβρα αποτελεί μια από τις δυσκολότερες 

περιοχές των σχολικών μαθηματικών (Δραμαλίδης 

& Σακονίδης, 2006; Kieran, 2007). 



Μερικά ερωτήματα

Γιατί η άλγεβρα είναι τόσο δύσκολη στη μάθηση; •

Τι μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να •

ξεπεράσουν τις δυσκολίες; 

Η εισαγωγή της • πρώιμης άλγεβρας μπορεί να 

συμβάλει στην κατανόηση του αλγεβρικού 

συλλογισμού; 

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν 

να στρέψουν την προσοχή των εκπαιδευτικών στη 

διερεύνηση τρόπων υποστήριξης των μαθητών. 



Μερικά λάθη

Οι μαθητές δεν εξετάζουν αν αυτό που 
διαγράφουν είναι κοινός παράγοντας σε 
ολόκληρο τον αριθμητική και σε ολόκληρο
τον παρονομαστή.



Οι θεμελιώδεις πτυχές της 
αλγεβρικής σκέψης

Σύμφωνα με τον • Kaput, θεμελιώδεις πτυχές της 
αλγεβρικής σκέψης είναι η διατύπωση 
γενικεύσεων και ο συλλογισμός με χρήση 
συντακτικών κανόνων. 

• Βάσει αυτών η Άλγεβρα διερευνάται : ως μελέτη
των δομών που προκύπτουν από την Αριθμητική, 
ως μελέτη των συναρτήσεων και ως εφαρμογή 
γλωσσών μοντελοποίησης (Kaput, 2008). 



Η μετάβαση από την αριθμητική 
στην άλγεβρα 

Οι αιτίες των δυσκολιών των μαθητών: 

Η αριθμητική αναφέρεται σε • υπολογισμούς
αριθμών, ενώ  η άλγεβρα περιγράφει 
σχέσεις μεταξύ αριθμών παντός τύπου. 

Η μετάβαση • από το ειδικό στο γενικό είναι 
ένα απότομο εννοιολογικό άλμα.

Οι μαθητές δεν αποκτούν τις • βασικές 
δεξιότητες που χρειάζονται στην άλγεβρα. 



Αλγεβρική γλώσσα και σκέψη 

Η άλγεβρα ορίζεται ως γενίκευση της αριθμητικής ή ως γλώσσα για 
τη γενίκευση της αριθμητικής. Αλλά η άλγεβρα είναι κάτι 
περισσότερο από ένα σύνολο κανόνων για το χειρισμό συμβόλων, 
είναι ένας τρόπος σκέψης  (Vance, το 1998, σ. 282)

Η άλγεβρα είναι μια γλώσσα. Αυτή η γλώσσα περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων: τις σχέσεις, τους αγνώστους και τις μεταβλητές, καθώς επίσης 
τη γενίκευση των κανονικοτήτων. Όποτε γίνεται συζήτηση για αυτές 
τις ιδέες σε οποιαδήποτε βαθμίδα, είναι μια ευκαιρία να εργαστούμε 
με τη γλώσσα της άλγεβρας (Usiskin, το 1997, σ 346)

Η άλγεβρα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη λύση προβλημάτων. 
Επιτρέπει την ευκολότερη προσέγγιση των λύσεων […] Είναι ένα 
απαραίτητο εργαλείο για την παράσταση και λύση περίπλοκων 
καταστάσεων του κόσμου που μας περιβάλλει (Baroody και Coslick, 
το 1998, σ. 16-3). 



Χειρισμός συμβόλων χωρίς νόημα 

• Η Kieran (1992), υποστηρίζει ότι δημιουργούνται
προβλήματα διότι επιβάλουμε στους μαθητές τη
συμβολική άλγεβρα.

• Η Herscovics (1989) τονίζει ότι οι μαθητές
διδάσκονται τη σύνταξη της αλγεβρικής γλώσσας
χωρίς την σημασιολογία της. Είναι σαν να ξέρουν
τους κανόνες της γραμματικής, αλλά όχι τη
σημασία των λέξεων.



Αντι-διδακτική αντιστροφή 

• Ο Freudenthal (1973), ονομάζει αυτήν την
γενετικά «παράλογη» πορεία που
ακολουθούμε συνήθως στη διδασκαλία,
«αντιδιδακτική αντιστροφή».

• Η εξοικείωση με την έννοια της μεταβλητής δεν
είναι προφανής!

• Η διδασκαλία και μάθηση της Άλγεβρας, θα
έπρεπε να ξεκινά από καταστάσεις που
οδηγούν φυσικά και όχι τεχνητά στη χρήση
συμβολισμών, σε μια έτοιμη συμβολική
γλώσσα.



Από το διαδικαστικό 
στο δομικό τρόπο σκέψης

Συνδέοντας την κατανόηση στα μαθηματικά με τη
λειτουργία της γλώσσας ο Freudenthal (1983)
γράφει:

«Θέλουμε ο μαθητής να διαβάζει τους τύπους με
κατανόηση. Επιτρέπεται να διαβάσει: α συν β, α
πλην β, α επί β, α στο τετράγωνο. Εντούτοις, πρέπει
κάποια στιγμή να τα κατανοήσει ως: άθροισμα του
α και β, διαφορά του β από το α, γινόμενο του α και
β, τετράγωνο του α».



Θα πεισθούν οι μαθητές ότι η άλγεβρα είναι 
χρήσιμη στην καθημερινή  ζωή; 

• Η Άλγεβρα διδάσκεται ως μια νεκρή γλώσσα με  πολλούς 
κανόνες και η έμφαση δίνεται κυρίως σε αλγοριθμικές 
δεξιότητες: απλοποίηση αλγεβρικών εκφράσεων 
(παρενθέσεις, αγκύλες κ.λπ.), παραγοντοποίηση, επίλυση 
εξισώσεων, ή επίλυση απλών προβλημάτων μέσω εξισώσεων.  

• Η μη φανερή της χρήση, μήπως είναι μια από τις αιτίες που 
τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται και δεν προσπαθούν να την 
κατανοήσουν;



Ταξινόμηση των δραστηριοτήτων της 
σχολικής άλγεβρας (Kieran, 2007) 

Γενεσιουργός δραστηριότητα• (generational) η οποία 
εμπλέκει τη δημιουργία αλγεβρικών εκφράσεων (π.χ. 
γενίκευση εικονιστικών μοτίβων),

Μετασχηματιστική• (transformational) η οποία 
αναφέρεται στις διαδικασίες μετασχηματισμού των 
αλγεβρικών παραστάσεων σε ισοδύναμες (εκτέλεση 
πράξεων, παραγοντοποίηση πολυωνύμων, λύση 
εξισώσεων), και 

Σφαιρική • (global/meta-level) στην οποία η άλγεβρα 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την ευρύτερη 
μαθηματική δραστηριότητα (επίλυση προβλήματος, 
μοντελοποίηση, μελέτη των μεταβολών, απόδειξη).



Τα διεθνή ΠΣ για την άλγεβρα:

Πρόσφορα πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές 
παρακινούν τους μαθητές να χρησιμοποιούν άτυπες 
στρατηγικές συμβολισμού και να μεταβούν ομαλά από την 
Αριθμητική στην Άλγεβρα.

Γίνονται διαθεματικές συνδέσεις με τη γεωμετρία, τη 
στατιστική, και άλλες περιοχές.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μαθησιακές διαδρομές που 
εμπλέκουν τους μαθητές στον «αλγεβρικό συλλογισμό» : 

Μετάφραση/Γενίκευση/Τυποποίηση,•

• Aλγοριθμική Επεξεργασία,
• Ερμηνεία.



Η άλγεβρα στο Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών Μαθηματικών του Γυμνασίου 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών του •

Γυμνασίου άλλαξε την καθιερωμένη αντίληψη ότι η 
άλγεβρα είναι μια τυπική δομή και έδωσε 
προτεραιότητα στη μελέτη των κανονικοτήτων και των 
σχέσεων. 

Δίνεται βαρύνουσα σημασία στην • ανάπτυξη της 
κατανόησης των μεταβλητών, των παραστάσεων και 
των εξισώσεων και την παρουσίαση άτυπων μεθόδων 
επίλυσης εξισώσεων. 

Η έμφαση στο χειρισμό συμβόλων και την εξάσκηση •

στη λύση εξισώσεων μειώνεται. 



Η άλγεβρα στο δημοτικό σχολείο

«Κατά την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότεροι 

ερευνητές της διδακτικής των μαθηματικών 

προτείνουν να αρχίζει η μελέτη της άλγεβρας από το 

δημοτικό σχολείο. Διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για 

μια πρόωρη διδασκαλία της άλγεβρας της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε για μια 

«προάλγεβρα» […]. Πρέπει μάλλον να οδηγήσουμε 

τους μαθητές να αναπτύσσουν την αλγεβρική σκέψη 

χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιούν την εγγράμματη 

γλώσσα της άλγεβρας. 
(Squalli, 2002, p. 4)



Τρεις προσεγγίσεις στην άλγεβρα

(α) Μια συμβολική προσέγγιση, με την οποία οι μαθητές 
μαθαίνουν να χειρίζονται αλγεβρικές παραστάσεις, και 

(β) Μια προσέγγιση σθμμεταβολής (συναρτησιακή), η 
οποία αποδίδει βαρύνουσα σημασία στη σχεδίαση και 
ερμηνεία γραφικών παραστάσεων.

(γ) Μια προσέγγιση κανονικοτήτων, με την οποία 
καλούνται οι μαθητές να γενικεύουν σχέσεις.

Θα αναφερθούμε σύντομα στις δύο πρώτες 
προσεγγίσεις και θα εστιάσουμε στην Τρίτη προσέγγιση.  



(α) Η συμβολική (φορμαλιστική) 
προσέγγιση στην άλγεβρα



Για το εμβαδόν θα διδάξουμε ασύνδετους τύπους;

Μαθητής: Κύριε επειδή έλειπα στο περασμένο μάθημα μπορείτε
να εξηγήσετε γιατί το εμβαδόν ορθογωνίου είναι

Ε=α·β;

Εκπαιδ.: Είναι απλό! Για να βρούμε το εμβαδόν ορθογωνίου
πολλαπλασιάζουμε το μήκος με το πλάτος.

Μαθητής: Κατάλαβα. Τώρα μπορώ να κάνω όλες τις ασκήσεις
σωστά!

Πράγματι κατάλαβε ο μαθητής την έννοια; Γιατί το γινόμενο δύο 
μηκών «μετρά» το εμβαδόν του ορθογωνίου; 

Ο κίνδυνος που εγκυμονεί με τη φορμαλιστική προσέγγιση είναι 
ότι καθώς οι μαθητές βυθίζονται στον χειρισμό́, μπορεί να χαθεί το 
νόημα και ο σκοπός της χρήσης συμβόλων. 



Η συμβολική προσέγγιση στην άλγεβρα  

Η τυπική συμβολική προσέγγιση της άλγεβρας, στην •

οποία οι μεταβλητές ορίζονται με γράμματα τα οποία 
παριστάνουν αριθμούς, έχει επικριθεί για την 
έλλειψη νοήματος (Chalouh & Herscovics; Thompson, 
2013 ; Wittmann κ. ά., 2013) και θεωρείται ως πηγή 
των δυσκολιών των μαθητών που πρωτοασχολούνται
με την άλγεβρα (Booth, 1988).

O • Olivier (1984) χρησιμοποίησε τον όρο «αλγεβρική 
φρουτοσαλάτα» για να περιγράψει μια προσέγγιση 
για την άλγεβρα στην οποία οι μαθητές χειρίζονται τις 
μεταβλητές ως αντικείμενα ή ετικέτες παρά ως 
αριθμούς (Haese et al., 1991, p. 198). 



Η προσέγγιση της φρουτοσαλάτας στην άλγεβρα  

Τρία άτομα έχουν το καθένα από δύο μήλα και μια 
μπανάνα, και δύο άλλα άτομα έχουν ένα μήλο και τρεις 
μπανάνες το καθένα. 

(α) Πόσα μήλα (apples) και πόσες μπανάνες (bananas) 
έχουν μαζί; 

(β) Να κάνετε της πράξεις και τις αναγωγές στην 
παράσταση: 3(2a + b)+ 2(a + 3b).

(γ) Τι παρατηρείς από τα ερωτήματα (α) και (β);

Αυτή η προσέγγιση παρέχει συγκεκριμένα μοντέλα για σύμβολα 
που μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές σε άμεσες επιτυχίες, 
αλλά η σύγχυση των μεταβλητών με τα αντικείμενα μπορεί επίσης 
να οδηγήσει σε παρανόηση (MacGregor, 1986). 



Η σημασία της μεταβλητής

Οι σημασίες των μεταβλητών αλλάζουν ανάλογα με τον 
τρόπο που χρησιμοποιούνται. Οι συχνότερες χρήσεις των 
μεταβλητών είναι: 

ως • συγκεκριμένοι άγνωστοι σε εξισώσεις (3+x=11), 

ως • γενίκευση κανονικοτήτων (α+β=β+α ή Ε=βυ), 

ως• συμμεταβαλλόμενα μεγέθη (y=2x+5), και 

ως • παράμετρος (π.χ.  y=λx+5, αx+β=0) όπου το 
γράμμα λ, α, β  εμφανίζεται ως μεταβλητές, αλλά δεν 
είναι ο άγνωστος x της εξίσωσης ούτε η ανεξάρτητη (x) 
ή η εξαρτημένη μεταβλητή (y) της συνάρτησης, αλλά 
μια μεταβλητή που επηρεάζει το αντικείμενο (εξίσωση 
ή συνάρτηση) χωρίς να είναι το σημείο αναφοράς.



Εξίσωση: το μοντέλο της ζυγαριάς



Εξίσωση: εννοιολογική κατανόηση

Μια πρώτη γνωριμία με την επίλυση της εξίσωσης και την •

αισθητοποίηση των ιδιοτήτων των πράξεων, στους μαθητές 
του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, 
παρέχει το μοντέλο της ζυγαριάς. Τα αποτελέσματα των 
σχετικών ερευνών συγκλίνουν στην άποψη ότι οι μαθητές που 
εφαρμόζουν με επιτυχία την τυπική μέθοδο έχουν κατανοήσει 
την εξίσωση ως μια κατάσταση «ισορροπίας» μεταξύ δύο 
ποσοτήτων. 

Η • εμφάνιση του αγνώστου και στα δύο μέλη μιας εξίσωσης 
(3x-3=5x+18) και η ισοδυναμία αυτής της εξίσωσης με άλλες 
(3x-3+3=5x+18+3) είναι μια πρώτη δυσκολία για ορισμένους 
μαθητές. 

Η • αιτιολόγηση της λύσης της εξίσωσης με βάση τις ιδιότητες 
των πράξεων αναδεικνύει τη σημασία της εννοιολογικής 
κατανόησης.



(β) Συναρτησιακές προσεγγίσεις         
(η άλγεβρα του ταξί)



Συναρτησιακές προσεγγίσεις  (η άλγεβρα του ταξί)

Μια εταιρεία ταξί χρεώνει 1,80 ευρώ για τη σημαία και 1,20 ευρώ 

για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο 

πίνακα και να γράψετε μια συνάρτηση για τη συνολική χρέωση (y 

ευρώ) που θα πληρώσουμε για μια διαδρομή x χιλιομέτρων που 

διανύθηκαν. Να και να παραστήσετε γραφικά τη συνολική χρέωση 

ως προς τα χιλιόμετρα που διανύονται. 

Απόσταση (x km) 5 10 15 20 

Χρέωση (y ευρώ)     

 

Στις σύγχρονες προσεγγίσεις η συνάρτηση • αποτελεί τη 
βάση για τη λύση εξισώσεων και ανισώσεων. 

Η μελέτη της σύνδεσης των πολλαπλών αναπαραστάσεων •

των μεταβολών γίνεται με την αξιοποίηση ψηφιακών 
μέσων και εργαλείων. 



Μετακινήσεις μεταξύ αναπαραστάσεων

Αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση σε μια ρεαλιστική εφαρμογή των 
γραφικών παραστάσεων και ενθαρρύνει τους μαθητές να 
παραστήσουν καταστάσεις με λέξεις, σύμβολα, γραφικές 
παραστάσεις και πίνακες τιμών. Οι τέσσερις αναπαραστάσεις 
οδηγούν σε 12 δυνατές μεταβάσεις μεταξύ των αναπαραστάσεων 
όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 



Μετακινήσεις μεταξύ αναπαραστάσεων

• Η συνηθέστερη διαδρομή στο διάγραμμα είναι η 
μετακίνηση από τις λέξεις, στους αριθμούς, στις γραφικές 
παραστάσεις και τέλος στα σύμβολα. 

• Σπάνια αναμένουμε οι μαθητές να μετακινηθούν άμεσα 
από τις λέξεις στα σύμβολα ή από τους πίνακες στις 
λέξεις. Ωστόσο οι 12 δυνατές μεταβάσεις προσθέτουν 
κατανόηση στους μαθητές για τις σχέσεις και τις 
συναρτήσεις. 

• Για παράδειγμα η ικανότητα να αναγνωρίσουν ότι η σχέση 
στο πρόβλημα του ταξί μπορεί να γραφεί ως y=1,8+1,2x, 
χωρίς να πρέπει να σχεδιάσουν τη γραφική παράσταση ή 
να συμπληρώσουν τον πίνακα τιμών, δείχνει κατανόηση 
της σχέσης μεταξύ κόστους και απόστασης. 



Μετακινήσεις μεταξύ αναπαραστάσεων

Η συνειδητοποίηση της χρησιμότητας της συμβολικής 
αναπαράστασης δείχνει έναν ακόμα μεγαλύτερο 
βαθμό κατανόησης της ίδιας της κατάστασης και της 
ίδιας της αλγεβρικής σκέψης. Η ικανότητα να 
παριστάνουμε γραφικά μια σχέση, με πίνακα τιμών, με 
τύπο συνάρτησης και με λέξεις και η ικανότητα 
ευχερούς μετάβασης από το ένα σύστημα 
αναπαράστασης στο άλλο προωθεί την ανάπτυξη 
διαφορετικών ειδών κατανόησης για τη μελετώμενη 
κατάσταση. 



(γ) Η προσέγγιση των κανονικοτήτων 
(ή η άλγεβρα των σπιρτόξυλων) 



Μοτίβα στο δημοτικό 



Εύρεση του μοτίβου



Μοτίβα στο δημοτικό 
(κριτήριο αξιολόγησης για τις θεματικές ενότητες 4 και 5)



Οι λύσεις των δωδεκάχρονων μαθητών

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων

Οι μαθητές αξιοποίησαν τη σχηματική παράσταση του προβλήματος και δημιούργησαν

διαφορετικές νοητικές εικόνες. Στη συνέχεια περιγράφουμε ποιοτικά τις σημαντικότερες

στρατηγικές γενίκευσης της κανονικότητας οι οποίες παρατηρήθηκαν. Στο τέλος

ακολουθεί σύντομη ποσοτική ανάλυση.

Στρατηγική δόμησης: ν+ν+2, 2 + 2ν ή 4+2(ν-1): Ορισμένοι μαθητές οπτικοποίησαν το 
πλήθος των τραπεζιών για να προσδιορίζουν τον αλγεβρικό κανόνα για τον νιοστό όρο της 
αριθμητικής προόδου. «Στη μια πλευρά του τραπεζιού κάθονται ν πελάτες και στην 
απέναντι πλευρά επίσης ν. Δύο ακόμα πελάτες κάθονται στις ακρινές καρέκλες. Έτσι 
βρίσκουμε: ν+ν+2 πελάτες». Οι μαθητές κατανόησαν το σχήμα και υποστήριξαν οπτικά 
επιχειρήματα. 

 
Πλήθος

τραπεζιών (ν)
Πλήθος 

πελατών (y)

1 2+2·1= 4
2 2+2·2=6
3 2+2·3=8
4 2+2·4=10
5 2+2·5=12
6 2+2·6=14



Ορισμένοι μαθητές είδαν μια κανονικότητα που αρχίζει με 2 πελάτες και πρόσθεταν δύο

πελάτες σε κάθε βήμα. Ανέφεραν ότι «κάθε φορά προσθέτουμε δύο ακόμα πελάτες»,

χρησιμοποιώντας αναδρομικό κανόνα. Ορισμένοι μαθητές βρήκαν τον αλγεβρικό κανόνα με

χρήση ενός πίνακα αριθμών, ενώ άλλοι έστρεψαν την προσοχή τους στα σχήματα παρά σε

πίνακες αριθμών. Μια ενδεικτική λύση του προβλήματος είναι η ακόλουθη:

Οι λύσεις των δωδεκάχρονων μαθητών

Η λύση αυτή βρέθηκε από πολλούς μαθητές, όμως τις περισσότερες φορές είχε χαρακτήρα

λεκτικής περιγραφής. Ο γενικός κανόνας είναι:

Αριθμός πελατών=2+(πλήθος τραπεζιών)·2  ή  y=2+2ν

Οι μαθητές κατανόησαν το πρόβλημα της κανονικότητας και οπτικοποίησαν τη λύση. Μια

στρατηγική που επινοήθηκε από έναν μαθητή διατυπώθηκε ως εξής: «Μεταφέρουμε τον

τελευταίο πελάτη στο πρώτο τραπέζι, οπότε έχουμε 4 πελάτες. Μένουν ν-1 τραπέζια από δύο

πελάτες. Έτσι έχουμε: 4+2(ν-1)». Περαιτέρω οπτικός συλλογισμός στην ολομέλεια της τάξης

οδήγησε τους μαθητές σε ποικίλες περιγραφές της αλγεβρικής γενίκευσης.



Οι λύσεις των δωδεκάχρονων μαθητών

Στρατηγική αποδόμησης: 4ν-2(ν-1): Για τη γενίκευση οι

μαθητές αξιοποίησαν την ιδέα ότι στην περίπτωση που τα

τραπέζια θα ήταν χωριστά, το πλήθος των πελατών θα ήταν

4 φορές το πλήθος των τραπεζιών. Όμως αν τα τραπέζια

συνενωθούν θα πρέπει να απομακρυνθούν τα ενδιάμεσα

ζεύγη από καρέκλες. Στην ειδική περίπτωση των 4

τραπεζιών, με συνδυασμό πρόσθεσης-αφαίρεσης, το

πρόβλημα οπτικοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο.

 



Οι λύσεις των δωδεκάχρονων μαθητών

 

Ένας μαθητής σχεδίασε στον πίνακα το προηγούμενο σχήμα και ανέφερε: «Αφού κάθε

χωριστό τραπέζι έχει 4 καρέκλες γύρω του, τα 4 τραπέζια έχουν 16 καρέκλες. Όμως δεν

υπάρχουν καρέκλες μεταξύ των διπλανών τραπεζιών. Οι καρέκλες που πρέπει να

αφαιρέσουμε είναι: 3×2=6. Τελικά, αν αφαιρέσουμε τους 6 μεσαίους βρίσκουμε 16-6=10

πελάτες». Ο μαθητής της ομάδας έφερε μια οπτική εικόνα στο μυαλό του, η οποία τον

βοήθησε να λύσει το πρόβλημα. Πιθανότατα, ο οπτικός συλλογισμός δημιουργήθηκε με

συνδυασμό ιδεών που προϋπήρχαν στο νου του. Ο μαθητής δεν προμήθευσε ένα γενικό

αλγεβρικό κανόνα που να επιτρέπει τον υπολογισμό των πελατών κάθε σχήματος. Κατά τη

συζήτηση στην ολομέλεια ορισμένοι μαθητές χρησιμοποίησαν σύμβολα για να εκφράσουν

τη γενίκευση των μαθηματικών σχέσεων προτείνοντας τον τύπο: y=4·ν-2·(ν-1). Ο εν λόγω

τύπος παριστάνει μια συναρτησιακή συσχέτιση στην οποία ο γενικός όρος της ακολουθίας

εκφράζεται ως συνάρτηση της θέσης του (αν=2ν+2). Η οπτικοποίηση υποστήριξε τη

μαθηματική γενίκευση μέσα από την αξιοποίηση του προηγούμενου σχήματος.



Οι λύσεις των δωδεκάχρονων μαθητών

Στρατηγική αναδόμησης: 2(ν + 1) : Κατά τη συζήτηση στην τάξη μια μαθήτρια 
περιέγραψε την ακόλουθη στρατηγική: «Μπορούμε να φανταστούμε ένα τραπέζι 
ακόμα. Σε αυτό θα καθίσουν δύο πελάτες, ένας στην αρχή και ένας στο τέλος. Στη 
νέα τραπεζαρία οι πελάτες κάθονται μόνο απέναντι σε κάθε τραπέζι, ενώ στις 
ακραίες θέσεις δεν υπάρχουν πελάτες. Έτσι, όσοι πελάτες κάθονται στα ν τραπέζια, 
θα καθίσουν και στα ν+1 τραπέζια. Οπότε όλοι οι πελάτες θα είναι: 2·(ν + 1)». Η λύση 
που φαντάστηκε η μαθήτρια εποπτικά παρουσιάζεται ως εξής: 

 

Ο οπτικός συλλογισμός που αναπτύχθηκε πάνω στο προηγούμενο σχήμα

αποτέλεσε τη βάση για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και την ανακάλυψη

της λύσης. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι πελάτες για ν τραπέζια είναι :

2(ν + 1) 



Οι λύσεις των δωδεκάχρονων μαθητών

Στο πλαίσιο της μαθηματικής επικοινωνίας στην τάξη οι περισσότεροι συνομιλητές

αποδέχθηκαν την επιχειρηματολογία που οδήγησε στη διατύπωση του αλγεβρικού

κανόνα. Μερικοί μαθητές δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν την προηγούμενη λύση και

αδυνατούσαν να μετακινηθούν ανάμεσα στις οπτικές και αναλυτικές αναπαραστάσεις.

Ίσως δεν ήταν έτοιμοι να αντιληφθούν τον οπτικό μετασχηματισμό, να κάνουν νοητική

αναδόμηση και να περάσουν από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο.

Στα γραπτά των μαθητών διαπιστώθηκαν στρατηγικές σχεδιασμού, απαρίθμησης, 
αναδρομικότητας και λανθασμένης αναλογίας. Πολλοί μαθητές είχαν εμφανή αδυναμία 
να απαντήσουν στο ερώτημα (β).

Ορισμένοι μαθητές παρότι γνώριζαν τις οπτικές στρατηγικές προτίμησαν τη χρήση

αναλυτικών μεθόδων.



Οι λύσεις των δωδεκάχρονων μαθητών

Η ισοδυναμία των διαφορετικών τύπων: Από όσα προηγήθηκαν είναι φανερό ότι 
υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις στο πρόβλημα. Κατά την 
παρουσίαση των διαφορετικών λύσεων στην τάξη, ζητήθηκε από τους μαθητές να 
εξηγούν και να τεκμηριώνουν τις επιλογές τους, να υπερασπίζονται τις στρατηγικές 
και να εκφράζουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τις λύσεις των συμμαθητών 
τους. Η ποικιλία προσεγγίσεων είναι πιο σημαντική από μια μοναδική σωστή 

απάντηση και βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν ευελιξία στη σκέψη τους. Στο τέλος

τέθηκε το ερώτημα: Ποιος από τους παρακάτω κανόνες είναι ο σωστός;

ν+ν+2,    2(ν + 1),   4ν-2(ν-1),   2 + 2ν

Οι μαθητές έθεσαν στους τύπους κάποια τιμή του ν και βρήκαν τον ίδιο αριθμό. Πώς

είναι δυνατόν διαφορετικές αλγεβρικές παραστάσεις να εκφράζουν το ίδιο πράγμα και

να δίνουν τα ίδια αποτελέσματα για το ίδιο ν; Η απάντηση στο ερώτημα έδωσε στους

μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν σε περισσότερο βάθος την αλγεβρική γλώσσα. Ο

εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα και κάνοντας αναγωγή

όμοιων, έγραψε: α) ν+ν+2=2ν+2, β) 2(ν + 1)=2ν+2 και γ) 4ν-2(ν-1)=4ν-2ν+2=2ν+2. Με τον

τρόπο αυτό οι μαθητές απέκτησαν μια πρώτη γνωριμία για τις ισοδύναμες αλγεβρικές

παραστάσεις, τη γενίκευση και την αιτιολόγηση.



Οι λύσεις των δωδεκάχρονων μαθητών

Σύνοψη των ποσοτικών αποτελεσμάτων: Η λύση του ερωτήματος (α) ήταν ευκολότερη

από τη λύση των ερωτημάτων (β) και (γ). Ορισμένα αποτελέσματα από τους 51 μαθητές

των δύο τμημάτων έχουν ως εξής:

• 44 μαθητές έδωσαν σωστή απάντηση στο ερώτημα (α). Από αυτούς 6 μαθητές του

δείγματος υπολόγισαν βάσει του κανόνα και 9 έκαναν αριθμητικές πράξεις. 35

σχεδίασαν τραπέζια και οι 15 από αυτούς έγραψαν ακόμα πίνακες αριθμών.

• 21 μαθητές έγραψαν το σωστό κανόνα στο ερώτημα (β) με διαφορετικούς τρόπους.

Οι περισσότεροι διατύπωσαν τον κανόνα λεκτικά. Κατά τη συζήτηση στην τάξη

βρέθηκαν κι άλλοι κανόνες που υποστηρίχθηκαν με οπτικό συλλογισμό.

• Στο ερώτημα (γ) 26 μαθητές βρήκαν το σωστό πλήθος. Από αυτούς 14 βρήκαν το

αποτέλεσμα σχεδιάζοντας τα τραπέζια ή δημιουργώντας πίνακα. Οι υπόλοιποι το

έλυσαν με εξίσωση ή με αριθμητικές πράξεις.



Χρήση διαδικασιών ή δημιουργία συνδέσεων; 

Εργασία πάνω στη χρήση διαδικασιών: Παρουσιάζουμε τον τύπο

Σ=1800(ν-2) και ζητούμε από τους μαθητές να εξασκηθούν. π.χ. Ποιο

είναι το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών ενός δεκάγωνου;

Να βρεις έναν κανόνα για το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών ενός

πολυγώνου.

Προβλέπουμε για το εξάγωνο και το ν-γωνο. Οδηγούμαστε στο γενικό

τύπο. Εργασία πάνω στη δημιουργία συνδέσεων

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 0A+B+Γ +Δ+Ε =540ˆ ˆ ˆ ˆ 0A+B+Γ +Δ =360

Α

Β Γ

Δ

Α

Β

Γ

Α
Β

Γ

Δ

Ε

ˆ ˆ ˆ 0A+B+Γ =180



Πρόβλημα : Κανονικότητες με ημερολόγια



Έστω τα 2×2-τετράγωνα από το ημερολόγιο του 
Ιανουαρίου του 2015:

(α) Να βρείτε τις διαφορές των χιαστί γινομένων 
των 2×2-τετραγώνων ημερολογίου που 
υπολογίζονται σύμφωνα με το παράδειγμα: 
7×15-8×14. Χρησιμοποιώντας 2×2-τετράγωνα 
από οποιονδήποτε μήνα του 2015 ή από 
άλλα έτη να βρείτε το 2×2-τετράγωνο 
ημερολογίου με το ελάχιστο αποτέλεσμα. 

(β) Αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις σας από το 
προηγούμενο ερώτημα να διατυπώσετε μια 
εικασία για τις διαφορές των χιαστί 
γινομένων των 2×2-τετραγώνων ημερολογίου 
και να την αποδείξετε (Olssen, 1995).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
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Πρόβλημα για τον εκπαιδευτικό: 
Κανονικότητες με ημερολόγια



Κανονικότητες με ημερολόγια  (Olssen, 1995) 

ΔΟΚΙΜΕΣ: Πολλαπλασιάζοντας τους δύο 
αριθμούς κάθε διαγώνιου και αφαιρώντας τα 
γινόμενα παράγεται το αποτέλεσμα: 

10・16-9・17=160-153=7

ΕΙΚΑΣΙΑ: Για κάθε τετράγωνο τεσσάρων 

αριθμών το οποίο λαμβάνεται από 

οποιοδήποτε μήνα, παρατηρούμε ότι το 

αποτέλεσμα είναι πάντοτε 7. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Ένα από τα σημαντικότερα  

χαρακτηριστικά αυτού του προβλήματος 

είναι η θέση κάθε αριθμού στο ημερολόγιο 

σε σχέση με τους άλλους. Έτσι οι x+1 και x+7 

έχουν όχι μόνο αριθμητική σημασία αλλά 

επίσης και θεσιακή σημασία. 



Τα Μαθηματικά είναι η επιστήμη των 

patterns 

Από πρακτικής άποψης τα μαθηματικά είναι η επιστήμη του 

προτύπου και της τάξης. Πεδίο δράσης της δεν είναι τα μόρια ή 

τα κύτταρα, αλλά οι αριθμοί, η τυχαιότητα, η μορφή, οι 

αλγόριθμοι και η μεταβολή. Ως επιστήμη αφηρημένων 

αντικειμένων, τα μαθηματικά στηρίζονται περισσότερο στη 

λογική παρά στην παρατήρηση ως πηγή αλήθειας, ενώ κάνουν 

χρήση της παρατήρησης, ακόμη και του πειραματισμού ως 

μέσων ανεύρεσης της αλήθειας. 

(Mathematical Sciences Education Board, 1989, p. 31)







6 + 7 = 13

5 + 8 = 13

4 + 9 = 13





6 + 6 = 12

6 + 7 = 13
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ:



«Ένα από τα σημαντικότερα θέματα των μαθηματικών είναι η

μελέτη κανονικοτήτων και σχέσεων. Αυτή η δραστηριότητα

απαιτεί από τους μαθητές να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν

και να γενικεύουν κανονικότητες σε φαινόμενα του

πραγματικού κόσμου και να οικοδομούν μαθηματικά μοντέλα

που τους επιτρέπουν να προβλέπουν την εξέλιξη αυτών των

φαινομένων. Η εξερεύνηση των κανονικοτήτων βοηθά τους

μαθητές να ενισχύουν τις ικανότητές τους στα μαθηματικά και

τους επιτρέπει να εκτιμούν την αισθητική τους ποιότητα».

(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2005, p. 10)

Οι κανονικότητες (μοτίβα) στο καναδικό ΠΣ



Οι κανονικότητες είναι η κινητήρια 
δύναμη των μαθηματικών

«Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου συντελούνται οι 
αρχικές απόπειρες  εξερεύνησης, αναγνώρισης, επέκτασης και 
δημιουργίας ακολουθιών και οι μαθητές αρχίζουν να κάνουν 
γενικεύσεις και να βρίσκουν μαθηματικές σχέσεις. Πρέπει να 
βιώσουν ποικίλες εμπειρίες με ακολουθίες με τη βοήθεια 
συγκεκριμένου υλικού για μια μακρά χρονική περίοδο, πριν 
προχωρήσουν με πιο αφηρημένο τρόπο στις επόμενες τάξεις. Οι 
μαθητές πρέπει να έχουν ευκαιρίες να παρατηρήσουν μοτίβα 
σε καθημερινά γεγονότα, σε μορφές, σε σχέδια και σε σύνολα 
αριθμών που θα τους ωθήσουν να δουν ότι οι κανονικότητες 
είναι κινητήρια δύναμη των μαθηματικών».

(National Council of Teachers of Mathematics, 1992a, p. 60)



Στόχοι του ΠΣ για τις κανονικότητες 
και τις συναρτήσεις

• Α1. Αναγνωρίζουν την ύπαρξη μιας κανονικότητας.

• Α2. Συμπληρώνουν, επαναλαμβανόμενες κανονικότητες

• Α3. Περιγράφουν και εξηγούν επαναλαμβανόμενες

κανονικότητες και τη διαδικασία δημιουργίας τους.

• Α4. Κατασκευάζουν επαναλαμβανόμενες κανονικότητες.

• Α5. Δημιουργούν και περιγράφουν αντιστοιχίες.

• Α6. Αναγνωρίζουν, αναπαριστάνουν και περιγράφουν

σχέσεις

μεταξύ συμμεταβαλομένων μεγεθών.



Εικονιστική κανονικότητα

Η λέξη • “κανονικότητα” αποδίδει το περιεχόμενο 

του αγγλικού όρου pattern και αναφέρεται στον 

κανόνα που διέπει μια κατάσταση ή ένα 

φαινόμενο. 

Η εικονιστική ή γεωμετρική κανονικότητα •

αναφέρεται στον κανόνα με τον οποίο 

σχηματίζονται ακολουθίες εικονιστικών 

συλλογών από διακεκριμένα στοιχεία όπως 

κουκκίδες ή τετραγωνάκια (Orton, Orton & 

Roper, 1999; Papick, Olso & Regis, 2010).



Τα μοτίβα στη Φύση



Τα μοτίβα στη Φύση



Τα μοτίβα στη Φύση



Τα μοτίβα στην καθημερινή ζωή

Παρατηρήστε το δάπεδο, τους τοίχους του σχολείου (τα παράθυρα, τα •

τούβλα κ.λπ.). Δείτε με προσοχή τα ρούχα που φοράτε, τις κουρτίνες, τα 
χαλιά, κ.λπ. 
Μπορείτε να περιγράψετε μια κανονικότητα;•

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια κανονικότητα που εντοπίσατε;•

Μπορείτε να κατασκευάσετε ένα τέχνημα; •



Διακοσμητικά μοτίβα, πλακόστρωτα, μωσαϊκά, …



Τα μοτίβα στην καθημερινή ζωή

Σχήματα
Χρώματα
Κατασκευές
Χειροτεχνία



Η προσέγγιση των κανονικοτήτων ή η 
άλγεβρα των σπιρτόξυλων (πρώιμη άλγεβρα) 

Θεωρούμε μια ακολουθία σπιρτοσχημάτων από τετράγωνα. Το 1ο σχήμα αποτελείται 

από ένα τετράγωνο, το 2ο από δύο τετράγωνα και η σειρά συνεχίζεται κανονικά.  

 

 

Αριθμός 

τετραγώνων (ν) 
1 2 3 4 

5 100 

Πλήθος 

σπιρτόξυλων (y) 
4 7 10  

  

Να εξετάσετε την κανονικότητα, να συμπληρώσετε τον πίνακα τιμών και να βρείτε τον 

κανόνα ο οποίο δείχνει πως το πλήθος των σπιρτόξυλων (y) εξαρτάται από τον αριθμό 

των τετραγώνων (ν). 

( )2o ( )3o( )1o



Στρατηγικές αλγεβρικής γενίκευσης

1+1 3 1+2 3 1+3 3

y=3 +1ν

4 4+1 3 4+2 3

y=4+3( -1)ν

y=2 +( +1)ν ν

2 +(3+1)32 2+(2+1)2 1+(1+1)

Στο εν λόγω γραμμικό εικονιστικό πρότυπο η πρώτη είναι στρατηγική 
δόμησης και η δεύτερη στρατηγική αποδόμησης. Στις στρατηγικές 
δόμησης γενικεύσεων οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 
ενδείξεις με επαγωγή ή απαγωγή συμπεραίνουν τον γενικό κανόνα σε 
ένα σχήμα που δεν αποτελείται από επικαλυπτόμενες μορφές ή μέρη. 



Στρατηγικές αλγεβρικής γενίκευσης

Στις στρατηγικές αποδόμησης γενικεύσεων οι μαθητές 

γενικεύουν με βάση τις διαθέσιμες ενδείξεις σε ένα σχήμα 

που αποτελείται από επικαλυπτόμενες μορφές ή μέρη. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται μια συνδυαστική διαδικασία 

πρόσθεσης-αφαίρεσης με απομάκρυνση κοινών μερών 

(τετραγώνων, πλευρών, κορυφών). 



Κανονικότητες και άλγεβρα

Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη των •

κανονικοτήτων και της τάξης (Schoenfeld, 1992). 

Η διερεύνηση προτύπων, σχέσεων και •

συναρτήσεων είναι κεντρικό θέμα στην άλγεβρα 
(NTCM, 2000)

Ο αλγεβρικός συλλογισμός αποτελείται από •

μορφές γενίκευσης μαθηματικών ιδεών με 
αφετηρία ένα σύνολο ειδικών περιπτώσεων. Τα 
γνωρίσματα αυτά υπερέχουν στις κανονικότητες 
(Rivera & Becker, 2008).



Εισαγωγή των νηπίων στην αλγεβρική 
σκέψη, κανονικότητες και ισότητες



Εισαγωγή των νηπίων στην αλγεβρική 
σκέψη, κανονικότητες και ισότητες



Δημιουργία συνδέσεων



Επαναλαμβανόμενες κανονικότητες: Τι θα είναι το 
επόμενο σχήμα, τα δύο επόμενα; Συνέχισε…



Διεργασία επικοινωνίας
(δημιουργία αναπαραστάσεων) 

Τα παιδιά μπορούν να αντιγράψουν και να 
συνεχίσουν κάποιο από τα προτεινόμενα
επαναλαμβανόμενα μοτίβα του εκπαιδευτικού. 
Για παράδειγμα: 



Διεργασία επικοινωνίας (δημιουργία
αναπαραστάσεων, διερεύνηση, 

γενίκευση) 



Διεργασία επικοινωνίας (δημιουργία
αναπαραστάσεων) 

Σε • δεύτερη φάση, κάθε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα δικό 
της μοτίβο και να εξηγήσει (χωρίς να το δείξει) στις άλλες ομάδες 
από ποια στοιχεία αποτελείται το μοτίβο αυτό, ώστε κάθε ομάδα
να προσπαθήσει να αντιγράψει και τα μοτίβα των άλλων 
ομάδων. 

Το • τεχνολογικό περιβάλλον «Color Patterns» (διαδικτυακός
τόπος http://nlvm.usu.edu) προσφέρει ιδέες για 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα διαφόρων χρωμάτων χαντρών. 

Ο • εκπαιδευτικός αφήνει τους μαθητές να ασχοληθούν ατομικά ή
ομαδικά με τις δραστηριότητες του τεχνολογικού περιβάλλοντος, 
να αναγνωρίσουν, να περιγράψουν, να επεκτείνουν το μοτίβο
και να ελέγξουν μόνοι τους την ορθότητα της απάντησής τους. 



Τα μοτίβα στο δημοτικό σχολείο

• ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
•ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
•ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ, ΕΞΙΣΩΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Στο• νέο ΠΣ του δημοτικού σχολείου τα μοτίβα εντάσσονται στη
θεματική περιοχή Αριθμοί- Άλγεβρα.

Προτού• εισαχθούν οι μαθητές στην Άλγεβρα προηγείται ένα
στάδιο προετοιμασίας.

Στο• στάδιο αυτό οι μαθητές αναγνωρίζουν, συμπληρώνουν,
περιγράφουν και γενικεύουν κανονικότητες.

Με• τη μελέτη των κανονικοτήτων διαμορφώνεται το
κατάλληλο υπόβαθρο για τη μελέτη της άλγεβρας και των
συναρτήσεων.



Α ́ Τάξη: Ιδέες για κατασκευή, καταγραφή και 
περιγραφή δεδομένων συμμεταβολής (ΑρΔ2) 

1. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται

αφού έχουν προηγηθεί δραστηριότητες αναγνώρισης, 

αντιγραφής και δημιουργίας επαναλαμβανόμενων

κανονικοτήτων (μοτίβων). 

Ο εκπαιδευτικός θέτει την ερώτηση «Για να γίνει ένα κομπολόι 

χρειάζονται 2 κόκκινες χάντρες, και 4 πράσινες. Για να γίνουν 2 

κομπολόγια;» Για να γίνει πιο εύκολη η δραστηριότητα, κάθε

ομάδα μπορεί πρώτα να φτιάξει ένα τέτοιο κομπολόι και να το 

έχει μπροστά της. Οπότε, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτήσει

στη συνέχεια «Πόσες χάντρες θα χρειαστούν για να γίνουν 3 

κομπολόγια; 4 κομπολόγια;». Κάθε ομάδα καταγράφει τις 

απόψεις της και τις παρουσιάζει στην ολομέλεια. 



Α ́ Τάξη: Ιδέες για κατασκευή, καταγραφή και 
περιγραφή δεδομένων συμμεταβολής (ΑρΔ2) 

2. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα τον ίδιο αριθμό 

από κυβάκια (για παράδειγμα 20 κυβάκια) και προτείνει στα 

παιδιά να φτιάξουν πύργους χρησιμοποιώντας όλα τα 

κυβάκια. Ανάλογα με τους πύργους που έχουν φτιάξει οι 

ομάδες, κάθε ομάδα πλησιάζει και ζητά οι πύργοι που 

έφτιαξαν να είναι όλοι ίσοι. Κατόπιν, κατευθύνει τη 

συζήτηση στις ερωτήσεις «Αν χρησιμοποιήσουμε τα κυβάκια 

για να φτιάξουμε ένα πύργο, πόσα πατώματα θα έχει 

αυτός;» «Αν τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε 2 

πύργους, 3 πύργους ....» 



Β ́ Τάξη: Ιδέες για κατασκευή αναπτυσσόμενου μοτίβου, 
αναζήτηση κανόνα, γενίκευση (ΑρΔ1Β) 

Διεργασία επικοινωνίας (μέσω φυσικής γλώσσας) 

1. Ο εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη ένα κουτί με τετραγωνάκια, πλαστικά 
ή χάρτινα (καλύτερα να είναι μεγαλύτερα από 2 εκ. x 2 εκ., για να μπορούν
να τα χειριστούν τα παιδιά εύκολα). Μοιράζει σε κάθε ομάδα 4 
τετραγωνάκια. Ζητά από τα παιδιά να τα συνδυάσουν έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα μεγάλο τετράγωνο.

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να σκεφτούν στην ομάδα τους και να 
πάρουν από το κουτί όσα τετραγωνάκια νομίζουν ότι χρειάζονται για να 
φτιάξουν ένα άλλο τετράγωνο που να είναι «λίγο» μεγαλύτερο από το 
προηγούμενο (Σχήμα 2). 

Διερεύνηση και γενίκευση

Τους καλεί να συζητήσουν με βάση τη διαπίστωση ότι για να «γεμίσουν» 
το πρώτο τετράγωνο χρειάζονται 4 μικρά τετραγωνάκια. Για να γεμίσουν το 
δεύτερο τετράγωνο χρειάζονται 9 τετραγωνάκια. Αν προσθέσουν στην 
άκρη ακόμα ένα τετραγωνάκι, πόσα χρειάζονται ακόμα για να 
συμπληρώσουν το τετράγωνο; 



Ψάχνοντας για κανονικότητες

Πόσα τετραγωνάκια θα υπάρχουν στο 5ο σχέδιο; 

Να εξηγήσεις με λόγια πώς αλλάζει το μοτίβο;

Το 1ο σπιτάκι έχει δύο σχήματα, το 2ο έχει 4 σχήματα και το 3ο

έχει 6. Πόσα σχήματα θα έχει το 4ο και πόσα το 8ο σπιτάκι;

Να σχεδιάζετε το 4ο σπιτάκι και να επαληθεύσετε την απάντηση. 



Β ́ Τάξη: Ιδέες για κατασκευή αναπτυσσόμενου μοτίβου, αναζήτηση 
κανόνα, γενίκευση (ΑρΔ1Β) 

Διεργασία μαθηματικού συλλογισμού και 
επιχειρηματολογίας (διερεύνηση και γενίκευση) 

2. Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φτιάξουν μια 
λωρίδα με κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο, 
χρησιμοποιώντας τετραγωνάκια σε δύο χρώματα. Όταν
το φτιάξουν, ανάλογα με το πού έχει σταματήσει κάθε
ομάδα, τους ζητά να σκεφτούν τη συνέχεια του μοτίβου, 
χωρίς να ζητά τον κανόνα, τους ρωτά για παράδειγμα
«Μπορείτε να βρείτε ποιο χρώμα θα είναι το 20ο 
τετραγωνάκι;» 





ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΟΤΙΒΑ

Κάρτες με μοτίβα σχεδιασμένα σε χαρτόνι. Κάθε μοτίβο 
επαναλαμβάνεται πλήρως. 

Εύρεση του πυρήνα του μοτίβου (μικρότερη 
επαναλαμβανόμενη αλληλουχία στοιχείων) 



ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
(Μη αριθμητικές ακολουθίες με επαναλαμβανόμενο μοτίβο)

Σύνολο σχημάτων ή αντικειμένων, διευθετημένων σε 
σειρά και κανονικότητα, στην οποία ξαναβρίσκουμε 
ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Μοτίβο: το πιο μικρό μέρος μιας 
μη αριθμητικής ακολουθίας από 
το οποίο αρχίζει να 
δημιουργείται η κανονικότητα. 
Το μοτίβο είναι:

Όρος: Κάθε σχήμα ή αντικείμενο που 
συνθέτει την ακολουθία. 
1ος όρος:                 2ος όρος: 

Τάξη: η θέση που καταλαμβάνει 

ένας όρος στην ακολουθία. 

Αποδίδεται με έναν αριθμό. 

Τα καραβάκια καταλαμβάνουν 

τις τάξεις: 1, 3, 5 … και τα 

μπαλόνια 2, 4, 6, …



ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΟΤΙΒΑ

Τα δύο παιδιά ( ο Γ και η Κ)  
γίνονται οι δύο πρώτοι όροι 
της ακολουθίας. Παριστάνουν 
το καραβάκι και το μπαλόνι. Τι 
πρέπει να κάνουμε για να 
συνεχίσουμε την ακολουθία;

Τα παιδιά σε ρόλους: 
καραβάκι και μπαλόνι

(Μη αριθμητικές ακολουθίες με επαναλαμβανόμενο μοτίβο)

• Τι επαναλαμβάνεται;
•Τι ακολουθεί πάντα μετά το 
καραβάκι; Μετά το μπαλόνι;



Επαναλαμβανόμενα μοτίβa με 
εικονιστικά ή υλικά αντικείμενα 

Γ τάξη: 
Βιβλίο μαθητή 

Σελ. 116 εργασία 1, 
σελ.  117 εργασία 3



Επαναλαμβανόμενα μοτίβa: από 
τις εικόνες στη δραματοποίηση 

Αετός, αρκούδα, λύκος

ΟΔΗΓΙΑ: Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες (πχ από 9 παιδιά). 
Ζητούμε από τα παιδιά να παραστήσουν την ακολουθία με το 
σώμα τους χρησιμοποιώντας χειρονομίες, ήχους και 
προσδιορισμένες θέσεις. Καλούμε τα άλλα παιδιά να 
προστεθούν για να επεκτείνουν την ακολουθία αιτιολογώντας 
τις επιλογές χειρονομιών, ήχων, ή των θέσης που 
καταλαμβάνουν.



Παραδείγματα ακολουθιών με 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Γνώρισμα :  ΣΧΗΜΑ
Δομή: ΑΑΑΒ

Γνώρισμα:  ΣΧΗΜΑ
Δομή: ΑΒΒ

Γνώρισμα :  ΧΡΩΜΑ
Δομή: ΑΒΒ

Γνώρισμα : ΧΡΩΜΑ
Δομή: ΑΒΓ



Η εξερεύνηση των κανονικοτήτων βοηθά στην κατανόηση των

σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα αντικείμενα και

τους αριθμούς καθώς επίσης ανάμεσα στους ίδιους τους

αριθμούς.

• Η εξερεύνηση μη αριθμητικών ακολουθιών επιτρέπει την

αναγνώριση και αιτιολόγηση της κανονικότητας και των

σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους όρους που την

συνθέτουν.

• Η εξερεύνηση αριθμητικών ακολουθιών επιτρέπει την

αναγνώριση και αιτιολόγηση της κανονικότητας και των

σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους όρους που την

συνθέτουν.

Κανονικότητες και σχέσεις



Πίνακες  με ιδιότητες των αριθμών

Οι βασικές έννοιες που εμπλέκονται στην τροχιά της Άλγεβρας, 
έχουν να κάνουν με μια διευρυμένη οπτική του εννοιολογικού 
πεδίου της αριθμητικής.

1 + 8 = 9

2 + 7 = 9

3 + 6 = 9

1 x 36 = 36

2 x 18 = 36

3 x 12 = 36

Εφόσον το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης χτίζεται με 
προβλέψιμες κανονικότητες, οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί 
όχι μόνο να προσδιορίζουν τις κανονικότητες που βλέπουν, 
αλλά επίσης να μπορούν να αιτιολογούν το συλλογισμό τους 
και να εξηγούν γιατί αυτές κανονικότητες υπάρχουν. 



Όταν σε μια ορθογώνια διάταξη αντικειμένων σε γραμμές και 
στήλες, οι μαθητές υποθέτουν ότι αλλάζοντας τη σειρά των όρων 
κατά τον πολλαπλασιασμό δεν επηρεάζεται το γινόμενο, κάνουν 
μια εικασία. 

Εικασία και γενίκευση

Στην άλγεβρα οι μαθητές καταλήγουν ευκολότερα σε μια 
γενίκευση όταν διατυπώνουν εικασίες. Εικασία είναι η 
διατύπωση μιας ιδέας που θεωρείται σωστή σε κάθε 
παρόμοια κατάσταση, δηλαδή ισχύει πάντα.



Αθροίσματα και κανονικότητες 
στο πλέγμα του ρόμβου 

Η εξερεύνηση αριθμητικών ακολουθιών επιτρέπει την 
αναγνώριση και την αιτιολόγηση κανονικοτήτων και σχέσεων 
και διευκολύνει στην είσοδο στον αλγεβρικό κόσμο.

Οι μαθητές αναλύουν 
και συγκρίνουν 
αριθμούς και 
δημιουργούν 
ισότητες.  



Κανονικότητες με αριθμούς Αναγνώριση και  αιτιολόγηση αριθμητικών 
σχέσεων  στο πλέγμα του ρόμβου

Ο προσδιορισμός κανονικοτήτων βοηθά στην εννοιολογική 
κατανόηση του δεκαδικού αριθμητικού συστήματος και στη 
μελέτη πιο αφηρημένων αλγεβρικών εννοιών.



Η έννοια της ισότητας είναι θεμελιώδης για την εύρεση των
σχέσεων που παριστάνουν αντικείμενα, αριθμοί και σύμβολα.
• Η μετάφραση μιας συγκεκριμένης κατάστασης σε συμβολική

αναπαράσταση και αντίστροφα επιτρέπει την κατανόηση των
σχέσεων ισότητας.
Τα• σύμβολα μας βοηθούν να παριστάνουμε σχέσεις που
υπάρχουν ανάμεσα σε σύνολα αριθμών.

Καταστάσεις ισότητας

Πολλοί μαθητές θεωρούν το ‘=’
ως✓ ένα σημάδι/ μια παρότρυνση/ μια εντολή για «να κάνεις

κάτι» και συνήθως «να δώσεις την απάντηση, έναν αριθμό»
(διαδικαστική αντίληψη).

και✓ όχι ως το σύμβολο της ισότητας μεταξύ του δεξιού και
του αριστερού σκέλους της αλγεβρικής παράστασης (δομική
αντίληψη).



Κ 2: Επέκταση μη αριθμητικής ακολουθίας με χρήση γεωμετρικών μοντέλων. 

Παραδείγματα αλγεβρικών καταστάσεων 
που χρησιμοποιούν μοντέλα από άλλους τομείς

Κ 1: Χρήση αριθμητικών μοντέλων. Τι πρέπει να προσθέσουμε  για να 

έχουμε ισότητα;

Κ 3: Επέκταση αριθμητικής ακολουθίας με χρήση της αριθμογραμμής. 



Μεταβαλλόμενες κανονικότητες και εισαγωγή στην Άλγεβρα (μη 
αριθμητικές ακολουθίες με αυξητικό μοτίβο) 

Μοτίβο: το πιο μικρό μέρος μιας μη αριθμητικής ακολουθίας 
από το οποίο αρχίζει να δημιουργείται η κανονικότητα.

Σύνολο σχημάτων ή αντικειμένων, διευθετημένων σε σειρά και 
κανονικότητα, στην οποία διακρίνουμε ένα βασικό μοτίβο το 
οποίο αυξάνεται από τον έναν όρο στον επόμενο.

Το μοτίβο είναι:         Εξετάζοντας καθένα από τα σχήματα της 
ακολουθίας, αναγνωρίζουμε ότι κατασκευάζονται σε σχέση με το 
μοτίβο, εφόσον μπορούμε να το εντοπίσουμε στο εσωτερικό κάθε 
σχήματος. C=2+2ν=2x(n+1). Το n παριστάνει την τάξη του σχήματος 
και το c το πλήθος με τα τετραγωνάκια (τιμή του γενικού όρου).

Τάξη: Το σχήμα 1 

καταλαμβάνει την τάξη 

1, το 2 την τάξη 2  κ.ο.κ. 



Μεταβαλλόμενες κανονικότητες 
(αύξουσες  ή φθίνουσες αριθμητικές ακολουθίες) 

Οι μαθητές παρατηρούν προσεκτικά 
τις ακολουθίες των αριθμών. Σε  
κάθε περίπτωση, γράφουν τους 
επόμενους αριθμούς. Για κάθε 
ακολουθία αριθμών γράφουν μια 
πρόταση που να εξηγεί τι συμβαίνει.

Αύξουσα αριθμητική ακολουθία: σύνολο αριθμών, 
διευθετημένων σε σειρά και κανονικότητα.

2,  4,  6,… 
Το μοτίβο δεν εφαρμόζεται σε  αριθμητικές ακολουθίες. 

Κάθε όρος είναι κατά 

δύο παραπάνω από τον 

προηγούμενο. 

Ο αριθμός 2 

καταλαμβάνει την τάξη 

1, ο 4 την τάξη 2  κ.ο.κ. 



Μεταβαλλόμενες κανονικότητες 
(αύξουσες ή φθίνουσες αριθμητικές ακολουθίες) 

Οι μαθητές φτιάχνουν μερικές 
ακολουθίες αριθμών για να τις 
διερευνήσουν οι συμμαθητές τους. 

Δίνεται στους μαθητές ο κανόνας “πολλαπλασίασε επί 3” και η 
σειρά των αριθμών 1, 3, 6, 9, 12… και ζητείται να συνεχίσουν τη 
σειρά των αριθμών αυτών και να βρουν τον 10ο όρο.

Κανονικότητα: ομοιόμορφο φαινόμενο το οποίο ορίζει μια 
ακολουθία και επιτρέπει να προσδιορίζουμε καθέναν από τους 
όρους του.   

Κανόνας:  έκφραση που επιτρέπει να γενικεύσουμε τους όρους 
μιας ακολουθίας αν είναι γνωστή η τάξη τους. 



Η μοντελοποίηση
Η μοντελοποίηση αποτελεί τη βάση για την άλγεβρα. Στις μικρές τάξεις δίνουμε 
έμφαση στη μοντελοποίηση αριθμητικών και μη αριθμητικών ακολουθιών. 
Οι μαθητές παρατηρούν αλλαγές και εντοπίζουν σχέσεις, επαναλήψεις ή 
ανακαλύπτουν κανονικότητες. 
Κανονικότητα είναι ένα ομοιόμορφο φαινόμενο που ορίζει μια ακολουθία και μας 
βοηθά να προσδιορίζουμε όρους. Η κανονικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του 
αλγεβρικού συλλογισμού. 

Σημείωση: Το n παριστάνει την τάξη του σχήματος και το c το 
πλήθος με τα σφηνοτουβλάκια (τιμή του γενικού όρου).

Κανόνας:  Για να 
προσδιορίζουμε την τιμή 
οποιουδήποτε όρου, 
διπλασιάζουμε τον 
αριθμό της τάξης και 
προσθέτουμε 1. 



Αναπαράσταση μιας αριθμητικής ακολουθίας

Ζητούμε από τους μαθητές να παραστήσουν την ακολουθία 

2, 6, 10, 14, … 
κατά συγκεκριμένο τρόπο ώστε να καταστήσουν την κανονικότητα 
πιο ορατή κατασκευάζοντας μια μη αριθμητική ακολουθία με 
μοτίβο αύξησης με τη βοήθεια οικοδομικού υλικού της δικής τους 
επιλογής. 

Οι αναπαραστάσεις αποτελούν εργαλεία που διευκολύνουν την 
εγκαθίδρυση δεσμών ανάμεσα στην καθημερινή πραγματικότητα 
και τον κόσμο των μαθηματικών.

(Post & Cramer, 1989, p. 223)



ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΟΤΙΒΑ

Αναπτυσσόμενες εικονιστικές κανονικότητες 

1 +2+3+4+…

1 +3+5+…



Ανακάλυψη του κανόνα
Συνέχισε το μοτίβο για τους τρεις επόμενους αριθμούς . 

3, 6, 9, 12,…          85, 90, 95, …               8, 15, 22,…

90, 80, 70,…          99, 88, 77, …             37, 26, 15,…      

Να περιγράψεις πώς άρχισε κάθε μοτίβο και πώς αλλάζει; 

Να εξηγήσεις σε τι διαφέρει το κάθε στοιχείο σε σχέση με το 
προηγούμενο. Ποιος είναι ο εκάστοτε κανόνας;

Να βρεις πόσα τετραγωνάκια θα υπάρχουν στο 6ο σχήμα;
Ποιος είναι ο κανόνας προσδιορισμού του αριθμού των 
τετραγώνων που χρειάζονται στο νιοστό σχήμα; 



Αναπαράσταση κατάστασης με μη αριθμητική ακολουθία

Πρόβλημα: Ο Γιάννης θέλει να αποκτήσει ένα παιχνίδι, αλλά δεν έχει αρκετά 
χρήματα στον κουμπαρά του. Οι γονείς του αποφάσισαν να του δίνουν κάθε 
εβδομάδα το ίδιο ποσό χρημάτων και να το βάζουν στον κουμπαρά του. Ο 
Γιάννης για να υπολογίζει το ποσό που θα συγκεντρώνεται στον κουμπαρά 
του, δημιούργησε τον ακόλουθο πίνακα τιμών:

Αριθμός εβδομάδων 1 2 3 4 5

Ποσό στον κουμπαρά (ευρώ) 5 9 13 17 21

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Ποιο ποσό χρημάτων θα έχει ο Γιάννης την • 5η εβδομάδα; (την 10η;)
Μετά από πόσες εβδομάδες ο Γιάννης θα έχει στον κουμπαρά αρκετά •

χρήματα για να αγοράσει ένα βιντεοπαιχνίδι που κάνει 45 ευρώ; 
Πώς μπορεί να παρασταθεί • η σχέση ανάμεσα στο πλήθος των 
εβδομάδων και το χρηματικό ποσό που θα έχει κάθε φορά ο κουμπαράς;



Στόχος μιας σειράς 
μαθησιακών καταστάσεων 
είναι η προσέγγιση της 
έννοιας της αριθμητικής 
ακολουθίας με τη 
δημιουργία ενός ορθογώνιου 
κήπου προσθέτοντας φυτά 
σύμφωνα με μια επιλεγμένη 
κανονικότητα. 

Το βίωμα της ορθογώνιας διάταξης

6 σειρές με 1 παιδί ή 1 
στήλη με 6 παιδιά

1 σειρά με 6 παιδιά ή 6 
στήλες με 1 παιδί

3 σειρές με 2 παιδιά ή 
2 στήλες με 3 παιδιά

2 σειρές με 3 παιδιά ή 
3 στήλες με 2 παιδιά

Αντιπαράδειγμα: 

4 μαθητές σε μια σειρά και 2 σε 
μια άλλη δεν σχηματίζουν 

ορθογώνια διάταξη. 



Οι μαθητές παριστάνουν κανονικότητες με τη βοήθεια ορθογώνιων 
διατάξεων και μετατρέπουν μια μη αριθμητική ακολουθία σε αριθμητική 
ακολουθία.

Κήπος σχήματος ορθογωνίου

Στον αρχικό κήπο 
προσθέτουμε 6 φυτά 
την εβδομάδα. 

Στον αρχικό κήπο 
προσθέτουμε 3 φυτά 
την εβδομάδα. 

Αρχική ορθογώνια διάταξη: 
μία στήλη των 6 φυτών.
Προσθήκη κάθε εβδομάδα: 
μια στήλη 6 φυτών 

Αρχική ορθογώνια διάταξη: 
Δύο σειρές των 3 φυτών.
Προσθήκη κάθε εβδομάδα: 
μια σειρά των 3 φυτών 



Από την εποπτεία στις αριθμητικές 
κανονικότητες

Η μελέτη της άλγεβρας είναι προ πάντων ένας τρόπος σκέψης, 
χρήσης  αναπαραστάσεων, εύρεσης σχέσης και ανακάλυψης 
γενικεύσεων. Είναι ένας τρόπος μαθηματικοποίησης κανονικοτήτων 
που δημιουργούνται κατά τις καθημερινές δραστηριότητές μας. Όλοι 
μαθητές του δημοτικού σχολείου μπορούν να εισάγονται στην 
άλγεβρα αναγνωρίζοντας κανονικότητες και μελετώντας τη δομή των 
ακολουθιών και τις ομοιότητες ή τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές.



Εξερεύνηση κανονικοτήτων των 
αριθμών

Ο πίνακας των αριθμών είναι μια μεγάλη αφίσα με 
100 μικρές θήκες μέσα στις οποίες μπορούν να 
βάλουν, να μετακινήσουν, να ξαναβάλουν ή να 
αποσύρουν εύκολα και γρήγορα κάρτες που 
αναφέρονται σε έναν αριθμό ή ένα σύμβολο. Η 
χρησιμοποίηση του πίνακα των αριθμών επιτρέπει 
στους μαθητές να εξερευνήσουν, να παραστήσουν, 
να αναλύσουν και να δημιουργήσουν αριθμητικές 
ακολουθίες. Είναι ένα πολυδύναμο εργαλείο, επειδή 
είναι εύκολο να μετακινούμε κάρτες να 
δημιουργούμε ένα πλέγμα με διαφορετικές 
διαστάσεις. Ο πίνακας μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές να εργάζονται με ένα πλέγμα αριθμών. 
Τους επιτρέπει να εξερευνούν ένα μεγάλο πλήθος 
κανονικοτήτων.



Αναπαράσταση αριθμητικής ακολουθίας

Ενδεικτικές ερωτήσεις:
Ποιος αριθμός θα τοποθετηθεί στην • 4η θήκη; 
στην 5η;  Πώς το ξέρετε;
Ποιοι αριθμοί θα αντικαταστήσουν τα αστέρια; •

Τι κάνατε για να τους βρείτε;
Μπορεί η στρατηγική σας να χρησιμοποιηθεί για •

να βρείτε οποιονδήποτε αριθμό του πίνακα;
Στον πίνακα των αριθμών ποια σχέση υπάρχει •

ανάμεσα σε δύο γειτονικές θήκες που βρίσκονται 
στην ίδια γραμμή ή στην ίδια στήλη;
Ποιος κανόνας ορίζει την αριθμητική ακολουθία;•

Αν οι πρώτοι αριθμοί της ακολουθίας ήταν • 3, 6, 
9, …  ποιους αριθμούς θα τοποθετούσατε στη 
θέση των αστεριών; Πώς το ξέρετε;

Να τοποθετήσετε στις θήκες κάρτες με αριθμούς  για να δημιουργήσετε αριθμητικές 
ακολουθίες (π. χ. 2, 4, 6, …).  Συμπληρώστε στον πίνακα των αριθμών τα αστεράκια 
έτσι ώστε να έχουμε την αριθμητική ακολουθία 2, 4, 6, …



Ο δάσκαλος ή η δασκάλα θέτει κατάλληλες ερωτήσεις κατά την εκτύλιξη της 
δραστηριότητας για να παροτρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τις 
παρατηρήσεις τους και να εξηγήσουν τους συλλογισμούς τους. 

Εξερεύνηση κανονικοτήτων των αριθμών

25 26 27 28

35 36 37 38

45 46 47 48

55 56 57 58

Ακολουθία: 28, 37, 46, 55 . 
Κανονικότητα: +9. 

Ποια αλλαγή παρατηρείτε • από αριθμό σε αριθμό της στήλης ή της σειράς;
Αν δεν υπήρχαν αριθμοί στις τρεις πρώτες σειρές, τι θα κάνατε για να •

προσδιορίσετε το κελί με τον αριθμό 75; 
Πού θα βρισκόταν • ο αριθμός 105 αν μεγαλώναμε τον πίνακα; Πώς το ξέρετε; 

11 12

21 22

33 34

41 42

Αριθμοί που λείπουν στο 
πλέγμα. 



Εξερεύνηση κανονικοτήτων σε πλέγματα αριθμών

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 17 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 40 

41 42 43 44 

45 46 47 48 

49 50 51 52 

 

Στα παρακάτω πλέγματα παρουσιάζονται οι ακολουθίες:
Α: 4, 8, 12, 16, … και    Β:  3, 6, 9, 12, …

Τι παρατηρείτε για τις ακολουθίες Α και Β που •

παρουσιάζονται στα πλέγματα;
Ποιο είναι το • πλάτος κάθε πλέγματος;
Ποια είναι η • κανονικότητα στις Α και Β;
Γιατί οι δύο ακολουθίες ενώ δεν έχουν το ίδιο •

μοτίβο εμφανίζονται σε πλάγιες διαδρομές 
στα δύο πλέγματα;
Αν τροποποιήσουμε το πλάτος • του πρώτου 
πλέγματος, η ακολουθία θα είναι πάντα 
τοποθετημένη σε λοξή διεύθυνση;  
Ποια κανονικότητα σε κάθε πλέγμα θα •

επέτρεπε η ακολουθία να είναι τοποθετημένη 
σε στήλη;
Τι θα συνέβαινε αν παριστάναμε μια • ίδια 
ακολουθία σε δύο πλέγματα διαφορετικού 
πλάτους;



Εξερεύνηση κανονικοτήτων σε πλέγματα αριθμών

• Ποια αλλαγή υπάρχει από τετράγωνο 
σε τετράγωνο στο πλέγμα και από το 
έναν αριθμό στον άλλο στην 
αριθμογραμμή;

• Πόσοι αριθμοί υπάρχουν ανάμεσα σε 
δύο διαδοχικούς σκιασμένους 
αριθμούς του πλέγματος και της 
αριθμογραμμής;

• Ποιος θα είναι ο επόμενος σκιασμένος 
αριθμός στο πλέγμα και στην 
αριθμογραμμή;

• Μπορούμε πάντα να χρησιμοποιούμε 
πλέγματα αριθμών ή αριθμογραμμές
για να παριστάνουμε 
αριθμοακολουθίες;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 



Στα παρακάτω πλέγματα παρουσιάζονται οι ακολουθίες:
Α: 3, 6, 9, 12, … και    Β:  6, 12, 18, 24, …

Εξερεύνηση κανονικοτήτων σε πλέγματα αριθμών

Τι παρατηρείτε στις δύο ακολουθίες του •

πλέγματος;

Υπάρχουν αριθμοί που ανήκουν και στις δύο •

ακολουθίες;

Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς τους •

αριθμούς;

Ποιο είναι το μοτίβο σε κάθε ακολουθία;•

Ποια ομοιότητα και ποια διαφορά υπάρχει •

ανάμεσα στις ακολουθίες Α: 3, 6, 9, 12, … και    
Β:  5, 8, 11, 15, …



Μεταβαλλόμενα μοτίβα με εικονιστικές 
αναπαραστάσεις 



Τι ακολουθεί; Ποιος είναι ο κανόνας;

2 4 6 8 10 __ __ __

12 14 16

Αύξηση κατά 2  ή + 2.

21 18 15 12 __ __

9 6

Ελάττωση κατά 3 ή -3



Συνέχισε τις 
κανονικότητες:

3, 7, 11, 15, 19, …, …

128, 64, 32, 16, 8, …, …

1000,      100, 10, 1, …, …

5, 15, 45, 135, …, …



• Με πραγματικά υλικά (χρωματιστά κυβάκια, 
χάντρες, ψηφίδες, μάρκες,  σφηνοτουβλάκια, 
κουμπιά,  οδοντογλυφίδες

• Χρωματισμός σε φύλλα εργασίας (κυκλικοί δίσκοι, 
γραμμούλες, γεωμετρικά σχήματα από χαρτόνι)

• Καταγραφή των δεδομένων (π.χ. μαγνητικοί 
πίνακες)

• Προφορικές ή μουσικές κανονικότητες, κινήσεις,
βιωματικές ή πολυαισθητήριες δραστηριότητες.

• δικτυακοί τόποι…

Εκπαιδευτικό υλικό για κανονικότητες
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο)



Μεταβαλλομενα μοτίβα και γενίκευση

Οι • Mason et al. (1985) περιγράφουν τρία σημαντικά στάδια κατά 
τη διαδικασία γενίκευσης κανονικοτήτων (μοτίβων) ή σχέσεων: την 
αναγνώριση, την έκφραση και την καταγραφή.

Σύμφωνα με τον • Radford (2008) οι αλγεβρικές γενικεύσεις 
προκύπτουν: 

(1) από την εκμαίευση μιας κανονικότητας (grasping a 
commonality), 

(2) τη γενίκευση αυτής της κανονικότητας για όλους τους όρους 
της υπό εξέταση ακολουθίας και 

(3) τη διατύπωση ενός κανόνα που επιτρέπει τον άμεσο 
προσδιορισμό οποιουδήποτε όρου της ακολουθίας.



Είδη συλλογισμού και γενίκευση

Οι γενικεύσεις των μαθητών καθώς καταγίνονται με •

προβλήματα μοτίβων συνιστούν ενεργητική 

ανακάλυψη που συνδυάζει επαγωγικό συλλογισμό 

(induction), προβολή εξηγητικών υποθέσεων 

(abduction) (Rivera & Becker, 2007) και παραγωγικό 

συλλογισμό (deduction).

Κατά τη γενίκευση οι μαθητές θα πρέπει «• να

βλέπουν το ειδικό μέσα στο γενικό και το γενικό 

μέσω του ειδικού» (Mason, 2002).



Συμπέρασμα
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• Τα νέα ΠΣ Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου ενθαρρύνουν 

την προσέγγιση της άλγεβρας δίνοντας έμφαση στις κανονικότητες 

(patterns) και τις συναρτήσεις (συμμεταβολές) ως κεντρικά θέματα 

των Μαθηματικών. 

• Οι ενδεικτικές προσεγγίσεις της πρώιμης άλγεβρας των μοτίβων 

αποβλέπουν στην ανάπτυξη αλγεβρικής σκέψης στους μαθητές. 

• Η δύναμη της άλγεβρας συνδέεται με αναπαράσταση 

καταστάσεων με διαφορετικούς τρόπους και τη μοντελοποίηση

προβλημάτων. Οι μαθητές θα πρέπει να διερευνήσουν τη φύση 

της άλγεβρας προτού βυθιστούν στον αλγεβρικό χειρισμό. 

• Ως εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο 

μαθησιακό περιβάλλον για να βοηθήσουν όλους τους μαθητές να 

αξιοποιήσουν τις προσεγγίσεις που σκιαγραφήθηκαν.  
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