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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αριθμητική γραμμή ως διδακτικό μέσο είναι μια ευθεία με κλίμακα, που χρησιμοποιείται για την 

αναπαράσταση και εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων των ακεραίων.  Παρά το γεγονός ότι το 

γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής χρησιμοποιείται ευρέως ως βοηθητικό μέσο για την 

εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακέραιων αριθμών, ελάχιστες ερευνητικές εργασίες 

επιχειρούν να διερευνήσουν τους θεωρητικούς και εμπειρικούς λόγους, που δικαιολογούν τη χρήση 

της (Ernest, 1985: Fueyo, & Bushell, 1998).  Επιπλέον, έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες αναφορικά με 

την καταλληλότητα χρήσης της αριθμητικής γραμμής για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των 

πράξεων των ακεραίων.   

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας έχει φανεί ότι δεν υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στην ικανότητα των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού να εκτελούν 

αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής και 

στην ικανότητα να εκτελούν τις πράξεις αυτές, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Τόσο σε 

επίπεδο μαθητών πρώτης όσο και σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, υπάρχει μια 

στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής, σε σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Μετά τη διδακτική 

παρέμβαση, σε μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού, παύει να υπάρχει στεγανοποίηση στην πειραματική 

ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  Αυτό δείχνει ότι η συστηματική διδασκαλία χρήσης της 

αριθμητικής γραμμής βελτιώνει την ικανότητα χρήσης του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής 

γραμμής ως μέσου αναπαράστασης προσθέσεων και αφαιρέσεων ακεραίων.   

Η επίδοση τόσο των μαθητών πρώτης όσο και των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, σε 

έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, διαφοροποιείται 

ανάλογα με τη δυσκολία του έργου.  Επιπρόσθετα, υπάρχει διαφοροποίηση στην επίδοση των 

μαθητών ανάλογα με την κατεύθυνση της μετάφρασης – από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή ή αντίστροφα.   

Η αριθμητική γραμμή λειτουργεί (α) ως βοηθητικό μέσο για την αναπαράσταση και επίλυση 

έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με άγνωστη την τελική ποσότητα ή το μετασχηματισμό, 

ενώ προκαλεί δυσκολίες για την αναπαράσταση και επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

άγνωστη την αρχική ποσότητα, (β) ως μέσο εντοπισμού των τριών αντιλήψεων των μαθητών σε 

σχέση με την έννοια του αριθμού, (γ) ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων και (δ) ως μέσο ανίχνευσης 

της σκέψης του μαθητή.   

Η ηλικία αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στην ικανότητα εκτέλεσης 

αριθμητικών πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής και στην 

ικανότητα εκτέλεσης των πράξεων αυτών χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.   

Κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος οι μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού 

δε χρησιμοποιούν την εικόνα ως βοηθητικό μέσο επίλυσης του προβλήματος.  Η χρήση της εικόνας 

φαίνεται να προκαλεί επιπρόσθετες δυσκολίες στους μαθητές σε σχέση με την απλή διατύπωση της 

μαθηματικής πρότασης – συμβολική αναπαράσταση – ή τη χρήση της αριθμητικής γραμμής κατά την 

επίλυση του λεκτικού προβλήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Το Πρόβλημα και ο Σκοπός της Έρευνας 

Ο ρόλος των αναπαραστάσεων είναι ουσιαστικής σημασίας στα μαθηματικά 

(Γαγάτσης, Μιχαηλίδου, & Σιακαλλή, 2001: Kaput, 1987a: Mesquita, 1998: Seeger, 

1998: Zhang, 2000).  Η αναπαράσταση ιδεών αποτελεί τον πυρήνα της μαθηματικής 

σκέψης και επικοινωνίας και η ικανότητα δημιουργίας ισοδύναμων 

αναπαραστάσεων είναι θεμελιώδης για την επιτυχία στο θέμα (IEA, 2001, σ. 28).  

Όπως επισημαίνει ο Kaput (1985: 1987a: 1987b) η ανάγκη μελέτης της έννοιας της 

αναπαράστασης προκύπτει τόσο για πρακτικούς όσο και για θεωρητικούς λόγους.  

Οι πρακτικοί λόγοι αφορούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη 

μετάφραση από τη μια αναπαράσταση στην άλλη σε σχέση με τις μαθηματικές 

έννοιες, καθώς επίσης ανάμεσα στην καθημερινή εμπειρία και τα μαθηματικά.  Οι 

θεωρητικοί λόγοι αφορούν στην ανάγκη ύπαρξης ενός συστηματικού θεωρητικού 

πλαισίου για τα συστήματα αναπαράστασης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά οι πρακτικές δυσκολίες, που προκύπτουν σε σχέση με την 

κατανόηση και τη χρήση των αναπαραστάσεων.  

Τα παιδιά από μικρή ηλικία έρχονται καθημερινά σε επαφή με μια μεγάλη 

ποικιλία εξωτερικών αναπαραστάσεων μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας των 

μαθηματικών.  Στόχος της διδασκαλίας είναι η σε βάθος κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών μέσα από τη δημιουργία πλούσιων και καλά οργανωμένων 

νοητικών αναπαραστάσεων.  Η κατανόηση μιας έννοιας προϋποθέτει την ικανότητα 

αναγνώρισης της έννοιας, όταν αυτή παρουσιάζεται με μια ποικιλία ποιοτικά 

διαφορετικών συστημάτων αναπαράστασης, την ικανότητα ευέλικτου χειρισμού της 

έννοιας μέσα στα συγκεκριμένα συστήματα αναπαράστασης και την ικανότητα 

μετάφρασης της έννοιας από το ένα σύστημα στο άλλο (Lesh, Post, & Behr, 1987). 
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Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις είναι εξίσου σημαντικές με τις εσωτερικές 

αναπαραστάσεις.  H μελέτη των εξωτερικών αναπαραστάσεων παρέχει πληροφορίες 

για το νου, γιατί μεγάλο τμήμα της δομής του νου είναι αντανάκλαση της δομής του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (Zhang, 2000).  Όπως επισημαίνει ο Zhang, οι 

εξωτερικές αναπαραστάσεις δεν είναι απλά εισροές και ερεθίσματα για το νου.  

Αντίθετα, είναι τόσο ουσιαστικές για πολλά γνωστικά έργα, ώστε καθοδηγούν, 

περιορίζουν και σε μερικές περιπτώσεις καθορίζουν τη γνωστική συμπεριφορά.  

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα συστήματα αναπαράστασης 

στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών φαίνεται από το μεγάλο αριθμό 

ερευνητικών εργασιών, που εξετάζουν το θέμα αυτό.  Μια πρώτη ομάδα 

περιλαμβάνει έρευνες που προτείνουν μια Θεωρία Αναπαράστασης (π.χ. Goldin, & 

Kaput, 1996: Kaput, 1985: Kaput, 1987a: Kaput, 1987b: Roth, & McGinn, 1998: 

Von Glasersfeld, 1987).  Μια δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει έρευνες που συσχετίζουν 

τις αναπαραστάσεις με την επίλυση προβλήματος (π.χ. Cifarelli, 1998: Gagatsis, 

Demetriou, Afantiti, Michaelidou, Panaoura, Shiakalli, & Christoforides, 1999: 

Goldin, 1987: Lesh, Behr, & Post, 1987: Owens, & Clements, 1998).  Μια τρίτη 

ομάδα αφορά στις έρευνες που εξετάζουν τις αναπαραστάσεις σε σχέση με 

μαθηματικές έννοιες (π.χ. Boulton – Lewis, 1998: Γαγάτσης et al., 2001: Even, 1998: 

Gagatsis, Shiakalli, & Panaoura, 2003: Hitt, 1998: Janvier, 1987b: Janvier, 1987c: 

Janvier, 1998: Lesh, Post, & Behr, 1987: Mesquita, 1998).  Τέλος, μια τέταρτη 

ομάδα περιλαμβάνει τις έρευνες που εξετάζουν τις αναπαραστάσεις και την αλλαγή 

πεδίου αναπαράστασης (π.χ. Ασβεστά, & Γαγάτσης, 1995: Γαγάτσης, Κυριακίδης, 

Μιχαηλίδου, & Σιακαλλή, 2000: Γαγάτσης et al., 2001: Γαγάτσης, & Παναούρα, 

2000: Duval, 1987: Janvier, 1987a).  
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Μια σύγχυση, που υπάρχει συχνά στη βιβλιογραφία, αφορά στη μη σαφή 

διάκριση ανάμεσα σε μια απλή γεωμετρική ή εικονική αναπαράσταση και στην 

αναπαράσταση, που λειτουργεί ως γεωμετρικό μοντέλο, όπως είναι, για παράδειγμα, 

η αριθμητική γραμμή.  Η κατανόηση των διάφορων εννοιών υποβοηθείται από τη 

χρήση γεωμετρικών εικόνων και άλλων αναπαραστάσεων – γραφικών 

παραστάσεων, διαγραμμάτων κτλ., οι οποίες έχουν μεταφορική έννοια (Γαγάτσης, & 

Πατρώνης, 1993: Fischbein, 1987: Gagatsis, &  Patronis, 1990: Herbst, 1997).  

Αναπαριστούν ένα αντικείμενο ή ένα σύστημα αντικειμένων, μια κατάσταση ή μια 

διαδικασία, που πρέπει να μελετηθούν και των οποίων οι ιδιότητες ερμηνεύονται ή 

αναπαρίστανται με τέτοιο τρόπο, ώστε η κατάσταση, που είναι αποτέλεσμα της 

αναπαράστασης, να μπορεί να διερευνηθεί πιο εύκολα.  

Όπως επισημαίνουν οι Γαγάτσης και Πατρώνης (1993), μια συλλογή S από 

σημεία, ευθείες ή άλλα σχήματα στο ν – διαστάσεων ευκλείδειο χώρο, που 

αναπαριστά ένα σύστημα Σ αντικειμένων ή μια κατάσταση ή μια διαδικασία, είναι 

γεωμετρικό μοντέλο της ολότητας Σ, αν η S ως αναπαράσταση της Σ είναι πιστή.  

Μια αναπαράσταση Α μιας ολότητας Α προτείνεται να λέγεται πιστή, αν όλες οι 

εγγενείς ιδιότητες των στοιχείων της Α αναπαριστούν κάποιες ιδιότητες των 

στοιχείων της Α.  Με άλλα λόγια, η συλλογή S είναι γεωμετρικό μοντέλο – ή 

αντίστοιχα γεωμετρικό μοντέλο με πλατιά σημασία – για το Σ, αν υπάρχει απεικόνιση 

του συνόλου των ιδιοτήτων των στοιχείων του Σ επί του συνόλου των εγγενών 

γεωμετρικών ιδιοτήτων – ή αντίστοιχα των τοπολογικών ιδιοτήτων – των στοιχείων 

της συλλογής S (Γαγάτσης & Πατρώνης, 1993).  

Μια απλή αναπαράσταση είναι πιθανόν να περιλαμβάνει περισσότερα 

στοιχεία από τα στοιχεία της ολότητας προς αναπαράσταση ή να παραλείπει να 

αναπαραστήσει κάποια από αυτά τα στοιχεία.  Αντίθετα, μια πιστή αναπαράσταση – 
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γεωμετρικό μοντέλο – ενδέχεται να παραλείπει να αναπαραστήσει κάποια στοιχεία 

της ολότητας προς αναπαράσταση, ποτέ όμως δεν περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία.  

Όλα τα στοιχεία ενός γεωμετρικού μοντέλου αναπαριστούν κάποια ή όλα τα 

στοιχεία της ολότητας προς αναπαράσταση.  Στην περίπτωση που αναπαρίστανται 

όλα τα στοιχεία της ολότητας προς αναπαράσταση, υπάρχει μια ένα προς ένα 

αντιστοιχία ανάμεσα στα στοιχεία του γεωμετρικού μοντέλου και στα στοιχεία της 

ολότητας προς αναπαράσταση.   

Η χρήση ενός γεωμετρικού μοντέλου παρέχει μια σφαιρική και 

ολοκληρωμένη εικόνα της ολότητας προς αναπαράσταση (Γαγάτσης, & Πατρώνης, 

1993: Fischbein, 1987).  Ένα παράδειγμα, αφορά στην αναπαράσταση μιας 

γραμμικής συνάρτησης με τη χρήση πίνακα τιμών ή με τη χρήση γραφικής 

παράστασης, η οποία είναι γεωμετρικό μοντέλο.  Η χρήση πίνακα τιμών απαιτεί την 

εύρεση άπειρων ζευγών τιμών, για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα της συνάρτησης.  

Αντίθετα, η χρήση της γραφικής παράστασης παρέχει την πλήρη εικόνα της 

συνάρτησης με μόνο δύο ζεύγη τιμών, που απαιτούνται για να σχεδιαστεί η ευθεία.  

Όπως επισημαίνει ο Fischbein (1987), ένα μοντέλο πρέπει να έχει εσωτερική 

συνέπεια και ταυτόχρονα να είναι συνεπές τόσο με την πρωτότυπη ολότητα, κάθε 

φορά, όσο και με τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νόησης.  Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί περιορισμούς στα μοντέλα, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν 

ταυτόχρονα.  Ένα καλό μοντέλο πρέπει να αποτελεί αυτόνομη οντότητα και 

ταυτόχρονα να είναι ένας αξιόπιστος διαμεσολαβητής ανάμεσα στην πρωτότυπη 

κατάσταση και στη νοητική δραστηριότητα του λύτη.  Συνεπώς, τα περισσότερα από 

τα άδηλα, ενορατικά μοντέλα είναι ατελείς διαμεσολαβητές, που συχνά οδηγούν σε 

λανθασμένες ή ατελείς  ερμηνείες. 
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Μια προσανατολισμένη ευθεία – στην Ευκλείδεια Γεωμετρία – μπορεί να 

αποτελέσει ένα γεωμετρικό μοντέλο για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των ρητών αριθμών, καθώς επίσης για την 

κατασκευή ορισμένων άρρητων αριθμών.  Μια ευθεία με κλίμακα ανήκει σε ένα 

σύνθετο είδος αναπαραστάσεων.  Από τη μια, λειτουργεί ως ένα νέο περιεκτικό 

γεωμετρικό μοντέλο, με τους ρητούς αριθμούς να αντιστοιχούν όχι μόνο σε 

προσανατολισμένα ευθύγραμμα τμήματα και τελεστές σε αυτά, αλλά και σε ένα 

σύνολο διακριτών σημείων πάνω στην ευθεία, ενώ από την άλλη, η κλίμακα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αριθμητικοποίησης.  Σύμφωνα με την Αρχή του 

Μονοδιάστατου Γραμμικού Μέτρου  (Birkhoff & Beatley, 1930) (αναφορά στο 

www.math.uga.edu/~clint/2002/5200/line.htm, 2002) τα σημεία πάνω σε μια 

ευθεία μπορούν να αριθμηθούν με τρόπο ώστε οι διαφορές των αριθμών να μετρούν 

αποστάσεις των αντίστοιχων σημείων.  Με τον τρόπο αυτό κάθε γεωμετρική πράξη 

– όπως για παράδειγμα η πρόσθεση ευθύγραμμων τμημάτων – μπορεί να 

μεταφραστεί σε μια αριθμητική πράξη, που εκτελείται αλγοριθμικά.  

Η αριθμητική γραμμή ως διδακτικό μέσο είναι μια ευθεία με κλίμακα, που 

χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και εκτέλεση των πράξεων των ακεραίων.  

Μια ομάδα ερευνητών, στον τομέα της μαθηματικής παιδείας, θεωρεί την 

αριθμητική γραμμή (α) ως ένα σημαντικό χειριστικό μοντέλο, το οποίο παρέχει στα 

παιδιά οπτικοποίηση, γεγονός που θεωρείται ότι συμβάλλει στην κατανόηση και την 

επιτυχημένη επίλυση μαθηματικών έργων (Hegarty, & Kozhevnikov, 1999: 

Raftopoulos, 2002)· (β) ως ένα βασικό συστατικό στη διδασκαλία της αριθμητικής 

(Klein, Beishuizen, & Treffers, 1998: Selter, 1998) και της διατακτικής πτυχής του 

αριθμού (Brousseau & Gagatsis, 2003), ενώ έρευνες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες η αριθμητική γραμμή αυξάνει την κατανόηση της αριθμητικής και 
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διευκολύνει την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης σε επίπεδο μαθητών 

πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού (Γαγάτσης, & Παναούρα, 2000: Fueyo, & 

Bushell, 1998: Klein et al., 1998).  Μια δεύτερη ομάδα ερευνητών διατυπώνει 

αμφιβολίες αναφορικά με την αποτελεσματικότητα χρήσης της αριθμητικής γραμμής 

ως βοηθητικού μέσου για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών σε έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης (Γαγάτσης, & Παναούρα, 2000: Carpenter, Corbitt, 

Kepner, Lindquist, & Reys, 1981: Ernest, 1985: Hart, 1981: Liebeck, 1984).  Σκοπός 

της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διευρευνηθεί κατά πόσο (α) υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στην ικανότητα των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού 

να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής και στην κατανόηση των πράξεων 

αυτών και (β) κατά πόσο το γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως βοηθητικό μέσο για την αναπαράσταση και την 

επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων.  

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην απάντηση των πιο κάτω 

ερευνητικών ερωτημάτων:  

1. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ικανότητα των μαθητών πρώτης και 

δεύτερης τάξης δημοτικού να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων 

με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής και στην ικανότητα να εκτελούν τις πράξεις 

αυτές χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής; Με άλλα λόγια, η επιτυχημένη ή μη 

επιτυχημένη χρήση του μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, για την εκτέλεση 

πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, αποτελεί ένδειξη κατανόησης ή μη 

κατανόησης των πράξεων αυτών, αντίστοιχα; 
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1.1  Με βάση το μαθηματικό κριτήριο της ομοιότητας υπάρχει μια 

στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, σε σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής; Ο όρος στεγανοποίηση χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία με μια 

στατιστική έννοια: ένα σύνολο έργων, ασκήσεων ή προβλημάτων είναι 

στεγανοποιημένο ως προς ένα άλλο αντίστοιχο σύνολο, όταν τα δύο σύνολα 

σχηματίζουν διαφορετικές ομαδοποιήσεις ή κλάσεις ομαδοποιήσεων στο 

Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας, που προκύπτει από τη Συνεπαγωγική Στατιστική 

Μέθοδο του Gras (Gras, 1995: Gras, Peter, Briand, & Philippe, 1997).  Το 

Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας παρουσιάζει σχέσεις ανάμεσα σε έργα κατά την 

επίλυση των οποίων τα υποκείμενα συμπεριφέρονται με όμοιο τρόπο (Κεφάλαιο 3). 

2. Διευκολύνει η χρήση της αριθμητικής γραμμής την επίλυση 

συγκεκριμένων ειδών έργων σε σχέση με την επίλυση των ίδιων έργων, όταν αυτά 

αναπαρίστανται συμβολικά;  Έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης σε συμβολική 

αναπαράσταση, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα, είναι πιο εύκολα (α) σε 

σχέση με έργα, όπου άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός και (β) σε σχέση με έργα, 

όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα (Okamoto, 1996: Vergnaud, 1983: 1986: 

1989).  Υπάρχει η ίδια διαφοροποίηση της επίδοσης των μαθητών πρώτης και 

δεύτερης τάξης δημοτικού σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής;  

3. Υπάρχει διαφοροποίηση στην επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού ανάλογα με την κατεύθυνση της μετάφρασης – από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή ή αντίστροφα; 

4. Ποιες είναι οι λειτουργίες της αριθμητικής γραμμής;  Η αριθμητική 

γραμμή λειτουργεί (α) ως βοηθητικό μέσο για την επίλυση έργων πρόσθεσης και 
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αφαίρεσης ακεραίων, (β) ως μέσο εντοπισμού των τριών αντιλήψεων των μαθητών – 

της στατικής, της χαρτογραφικής, της δυναμικής – για την έννοια του αριθμού, οι 

οποίες εμπλέκονται σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής· (γ) ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων, που οδηγούν σε 

συγκεκριμένα είδη λαθών και (δ) ως μέσο ανίχνευσης του τρόπου σκέψης του 

μαθητή κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων;   

5. Αποτελεί η ηλικία παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στην 

ικανότητα εκτέλεσης πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής και στην ικανότητα εκτέλεσης των πράξεων αυτών χωρίς τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής;  

6. Υπάρχει διαφοροποίηση στην επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος ανάλογα με το είδος της 

αναπαράστασης που καλούνται να χρησιμοποιήσουν – προαιρετική χρήση 

οποιαδήποτε αναπαράστασης, υποχρεωτική χρήση αριθμητικής γραμμής, 

υποχρεωτική χρήση εικόνας – για την επίλυση του προβλήματος; 

 

Σημασία της Έρευνας 

Η χρήση του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των βασικών πράξεων των ακεραίων (Ernest, 1985: 

Fueyo, & Bushell, 1998: Klein et al., 1998: Raftopoulos, 2002). Πολλά εγχειρίδια 

μεθοδολογίας των μαθηματικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Billstein, 

Libeskind, & Lott, 1984: Paige, Thiessen, & Wild, 1982: Φιλίππου, & Χρίστου, 

1995) συνιστούν τη χρήση της αριθμητικής γραμμής στη διδασκαλία μονοψήφιας 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακέραιων αριθμών.  Επιπρόσθετα, οι σχεδιαστές των 

αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συχνά περιλαμβάνουν 
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την ικανότητα εκτέλεσης απλών πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακέραιων 

αριθμών με τη βοήθεια της αριθμητικής γραμμής στους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος (DfEE, 1999: IEA, 2001: NCTM, 2000: Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, 1994).  Τέλος, μερικοί μαθηματικοί παιδαγωγοί θεωρούν την ικανότητα 

χρήσης της αριθμητικής γραμμής για την εκτέλεση απλών πράξεων ως μια από τις 

συμπεριφορές που αποτελούν ένδειξη κατανόησης των στοιχειωδών πράξεων των 

ακεραίων.  Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με τη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής στα δοκίμια, που χορηγούν στους μαθητές, τόσο για 

σκοπούς διαγνωστικής αξιολόγησης (Reisman, 1982: Underhill, Uprichard, & 

Heddens, 1982) όσο και για σκοπούς αξιολόγησης (Carpenter et al., 1981: Carr, & 

Katterns, 1984: IEA, 2001).   

Στο Μαθηματικό Πλαίσιο για την τρίτη διεθνή έρευνα TIMSS στα 

μαθηματικά (IEA, 2001) γίνεται αναφορά στο γνωστικό τομέα, που αφορά στη 

λογική σκέψη, ο οποίος περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, (α) την ικανότητα παροχής 

στοιχείων για την εγκυρότητα μιας ενέργειας ή την αλήθεια μιας δήλωσης με 

αναφορά σε μαθηματικά αποτελέσματα ή ιδιότητες και (β) την ικανότητα ανάπτυξης 

μαθηματικών επιχειρημάτων για την απόδειξη ή τη μη απόδειξη δηλώσεων με βάση 

σχετικές πληροφορίες.  Ως παράδειγμα, υπάρχει έργο που αφορά στη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής.  Συγκεκριμένα, προτείνεται το εξής έργο: «50 + 30 = 80.  

Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, που δίνεται πιο κάτω, για να δείξεις ότι η 

δήλωση είναι αληθής» (IEA, 2001, σ. 33).  Για το σκοπό αυτό δίνεται διάγραμμα  

αριθμητικής γραμμής με αριθμούς από το μηδέν μέχρι το 100 κατά δεκάδες.   

Παρά το γεγονός ότι το γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής 

χρησιμοποιείται ευρέως ως βοηθητικό μέσο για την εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης ακέραιων αριθμών, ελάχιστες ερευνητικές εργασίες επιχειρούν να 
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διερευνήσουν τους θεωρητικούς και εμπειρικούς λόγους που δικαιολογούν τη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής (Ernest, 1985: Fueyo, & Bushell, 1998: Raftopoulos, 

2002).  Επιπλέον, έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες αναφορικά με την καταλληλότητα 

χρήσης της αριθμητικής γραμμής για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των 

πράξεων των ακέραιων αριθμών.  Η Hart (1981) υποστηρίζει ότι το μοντέλο 

αφαίρεσης της αριθμητικής γραμμής θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και ο Liebeck 

(1984) ισχυρίζεται ότι η αριθμητική γραμμή δεν είναι χρήσιμο οπτικό μέσο, που 

βοηθά τους μαθητές μικρής ηλικίας να προσθέτουν και να αφαιρούν ακέραιους 

αριθμούς. 

Έργα αριθμητικής γραμμής έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της 

κατανόησης των πράξεων των ακέραιων αριθμών (Carpenter et al., 1981: Ernest, 

1985: Reisman, 1982).  Στα πλαίσια της δεύτερης Εθνικής Αξιολόγησης της 

Εκπαιδευτικής Προόδου στα Μαθηματικά (NAEP) (Ernest, 1985) δύο από τα πέντε 

έργα πρόσθεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, που τέθηκαν 

στους μαθητές, εξέταζαν τους εξής στόχους: (α) να γραφτεί η μαθηματική πρόταση, 

που αναπαριστά το μοντέλο πρόσθεσης της αριθμητικής γραμμής και (β) να 

συμπληρωθεί το μοντέλο πρόσθεσης της αριθμητικής γραμμής, ώστε να αναπαριστά 

μια δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Οι Carr και Katterns (1984) χρησιμοποίησαν 

τέσσερα έργα πρόσθεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, που είχαν 

τους ίδιους στόχους με τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν στη δεύτερη Εθνική 

Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Προόδου στα Μαθηματικά, για να εξετάσουν παιδιά 

στη Νέα Ζηλανδία.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης Εθνικής Αξιολόγησης της 

Εκπαιδευτικής Προόδου στα Μαθηματικά (NAEP) (Carpenter et al., 1981) μόνο το 

ένα τέταρτο των εννιάχρονων και το μισό των δεκατριάχρονων μαθητών, που 
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εξετάστηκαν, ήταν σε θέση να απαντήσουν σωστά σε ένα έργο πρόσθεσης με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής, ενώ η επίδοσή τους ήταν πολύ καλύτερη στα 

υπόλοιπα έργα πρόσθεσης ακέραιων αριθμών, που δεν περιλάμβαναν τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής.  Όπως επισημαίνει ο Ernest (1985) είναι πιθανόν πολλοί 

μαθητές να μην κατέχουν γνώσεις σχετικές με το μοντέλο πρόσθεσης της 

αριθμητικής γραμμής, αλλά να κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό την έννοια της 

πρόσθεσης ακέραιων αριθμών.  Τα αποτελέσματα της έρευνας των Carr και Katterns 

(1984) έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της NAEP.  Σύμφωνα με αυτά 

περισσότεροι από τους μισούς εννιάχρονους και περισσότεροι από τα τρία τέταρτα 

των δεκατριάχρονων μαθητών, που εξετάστηκαν, ήταν σε θέση να εκτελούν σωστά 

τα έργα αριθμητικής γραμμής.  Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα επίσημα 

διδακτικά εγχειρίδια και το αναλυτικό πρόγραμμα στη Νέα Ζηλανδία θεωρούν τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής ουσιαστικό μέρος της μάθησης των μαθηματικών 

καθ’ όλη τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου (Ernest, 1985).  

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων της δεύτερης Εθνικής 

Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Προόδου στα Μαθηματικά, ο Ernest (1985) 

ισχυρίζεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ασυμφωνία ανάμεσα στην κατανόηση της 

πρόσθεσης ακέραιων αριθμών από τους μαθητές και στην κατανόηση του μοντέλου 

πρόσθεσης της αριθμητικής γραμμής.  Τα έργα πρόσθεσης με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής πέραν από την κατανόηση της έννοιας της πρόσθεσης 

εξετάζουν και την ικανότητα μετάφρασης ανάμεσα σε μαθηματικές προτάσεις 

πρόσθεσης – συμβολική αναπαράσταση και σε αναπαραστάσεις αριθμητικής 

γραμμής.  Συνεπώς, η αποτυχία σε έργα αριθμητικής γραμμής είναι δυνατόν να 

σημαίνει (α) έλλειψη κατανόησης της έννοιας της πρόσθεσης ακέραιων αριθμών, (β) 

έλλειψη κατανόησης του μοντέλου της αριθμητικής γραμμής ή (γ) και τα δύο 
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(Ernest, 1985).  Ωστόσο, έργα που περιλαμβάνουν τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της κατανόησης των πράξεων 

των ακέραιων αριθμών.  Προκύπτουν, λοιπόν, τα ερωτήματα (α) κατά πόσο η χρήση 

της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων σε σχέση με την επίλυση των ίδιων έργων, χωρίς τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής· (β) κατά πόσο η ικανότητα εκτέλεσης πράξεων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής αποτελεί ένδειξη κατανόησης 

των εννοιών αυτών και (γ) κατά πόσο υπάρχει ο κίνδυνος η αξιολόγηση της 

κατανόησης των πράξεων των ακεραίων να στηρίζεται υπερβολικά σε έργα 

αριθμητικής γραμμής.  

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα, που τέθηκαν, η παρούσα 

ερευνητική εργασία περιλαμβάνει καινούρια θεωρητικά και πειραματικά στοιχεία, 

τα οποία δεν υπάρχουν σε προηγούμενες έρευνες, που αφορούν στη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων.  

Τα καινούρια θεωρητικά στοιχεία είναι: 

1. Η αριθμητική γραμμή ως γεωμετρικό μοντέλο. 

2. Οι τρεις αντιλήψεις για την έννοια του αριθμού: στατική, χαρτογραφική, 

δυναμική, οι οποίες παρεμβαίνουν κατά την επίλυση έργων αριθμητικής γραμμής 

και προκαλούν δυσκολίες στους μαθητές. 

Τα καινούρια πειραματικά στοιχεία αφορούν στα εξής: 

1. Εφαρμογή πειράματος επικοινωνίας ως μεθοδολογικού εργαλείου (α) για 

τον εντοπισμό  παρανοήσεων και (β) για ανίχνευση του τρόπου σκέψης του μαθητή 

κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής.  
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 2. Το μαθηματικό κριτήριο της ομοιότητας σύμφωνα με το οποίο ένα 

σύνολο έργων, ασκήσεων ή προβλημάτων είναι στεγανοποιημένο ως προς ένα άλλο 

αντίστοιχο σύνολο, όταν τα δύο σύνολα σχηματίζουν διαφορετικές ομαδοποιήσεις ή 

κλάσεις ομαδοποιήσεων στο Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας, που προκύπτει από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο του Gras (1995). 

3.  Τα Δοκίμια Α και Β, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή ποσοτικών 

δεδομένων, περιλαμβάνουν τα ίδια ακριβώς έργα σε συμβολική αναπαράσταση 

(Δοκίμιο Α) και σε αναπαράσταση αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από 

συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (Δοκίμιο Β), ώστε να είναι δυνατή 

η σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των μαθητών στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης και στα έργα αριθμητικής γραμμής.  Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται ότι πιθανή στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους 

όρους θα οφείλεται αποκλειστικά στον παράγοντα αριθμητική γραμμή.   Σε 

προηγούμενες έρευνες η σύγκριση ανάμεσα σε έργα συμβολικής αναπαράστασης 

και σε έργα αριθμητικής γραμμής αφορούσε σε διαφορετικά έργα. 

4. Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, 

που αφορά στο κατά πόσο η χρήση της αριθμητικής γραμμής αποτελεί βοηθητικό 

μέσο για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων σε επίπεδο 

μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού, οργανώθηκε διδακτική παρέμβαση 

για να διερευνηθεί κατά πόσο πιθανές δυσκολίες οφείλονται στην ακαταλληλότητα 

του μοντέλου ή στην έλλειψη συστηματικής διδασκαλίας χρήσης του.   

5. Πέραν από τα έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό και τα έργα αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, που 

χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες έρευνες, στην παρούσα ερευνητική εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης (α) με άγνωστη την τελική 
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ποσότητα, το μετασχηματισμό ή την αρχική ποσότητα, (β) με υπερπήδηση / 

δανεισμό ή χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό και (γ) με αριθμούς μικρότερους από το 20 

ή με αριθμούς μικρότερους από το 30.  Την περίοδο που χορηγήθηκαν τα δοκίμια σε 

μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού δεν είχε προηγηθεί συστηματική διδασκαλία των 

πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης με υπερπήδηση / δανεισμό.  Η χρησιμότητα ενός 

βοηθητικού εργαλείου κρίνεται από το κατά πόσο διευκολύνει την επίλυση έργων, 

τα οποία προκαλούν δυσκολίες στους μαθητές, όταν είναι διατυπωμένα σε 

συμβολική αναπαράσταση.   

6. Τα ίδια δοκίμια χορηγήθηκαν τόσο σε μαθητές πρώτης όσο και σε 

μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, ώστε να φανούν πιθανές διαφοροποιήσεις στην 

επίδοση των μαθητών στα έργα αριθμητικής γραμμής σε σχέση με την ηλικία.  Η 

χρησιμότητα και η καταλληλότητα ενός βοηθητικού εργαλείου, όπως είναι η 

αριθμητική γραμμή, κρίνεται από το κατά πόσο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και 

σε επόμενα στάδια. 

7. Χρησιμοποιήθηκαν λεκτικά προβλήματα με περιεχόμενο που ωθεί τους 

μαθητές να τα επιλύσουν με χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Εξετάστηκε κατά 

πόσο η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση των λεκτικών 

προβλημάτων σε σχέση με τη χρήση της συμβολικής αναπαράστασης και της 

εικόνας. 

 

Περιορισμοί της Έρευνας 

 Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης 

Δημοτικού από σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λεμεσού.  Πιθανή γενίκευση 

των συμπερασμάτων μπορεί να αφορά μόνο στους μαθητές πρώτης και δεύτερης 
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τάξης που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία της πόλης και επαρχίας Λεμεσού και όχι 

τους μαθητές γενικά. 

 

Ορισμοί 

Η έννοια της αναπαράστασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε ολότητες:  

(α)  την ολότητα που αναπαρίσταται, (β)  την ολότητα που αναπαριστά, (γ)  τις 

συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας προς αναπαράσταση που αναπαρίστανται, (δ) τις 

συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας που αναπαριστά, οι οποίες κάνουν την 

αναπαράσταση και (ε)  την αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο ολότητες (Kaput, 1987a, σ. 

23).  

Εσωτερικές αναπαραστάσεις είναι οι νοητικές εικόνες και οι προτασιακές 

αναπαραστάσεις που κατασκευάζουν τα υποκείμενα, για να αναπαραστήσουν την 

πραγματικότητα - βρισκόμαστε στο πεδίο του σημαινόμενου (Dufour-Janvier, 

Bednarz, & Belanger, 1987, σ. 109). 

Εξωτερικές - σημειωτικές αναπαραστάσεις είναι όλοι οι εξωτερικοί 

συμβολικοί φορείς (σύμβολα, σχήματα, διαγράμματα κτλ.), οι οποίοι έχουν στόχο να 

αναπαραστήσουν εξωτερικά μια συγκεκριμένη μαθηματική [στη δική μας 

περίπτωση] πραγματικότητα - βρισκόμαστε στο πεδίο του σημαίνοντος (Dufour-

Janvier et al., 1987, σ. 109). 

Ο όρος μετάφραση αναφέρεται στις ψυχολογικές διαδικασίες που 

εμπλέκονται στη μετάβαση από τη μια μορφή αναπαράστασης στην άλλη, για 

παράδειγμα, από μια εξίσωση σε μια γραφική παράσταση (Janvier, 1987a, σ. 27).   

Η έννοια του γεωμετρικού μοντέλου ορίζεται ως εξής: Έστω μια συλλογή S 

από σημεία, ευθείες ή άλλα σχήματα στο ν – διαστάσεων ευκλείδειο χώρο, που 

αναπαριστά ένα σύστημα Σ αντικειμένων, ή μια κατάσταση ή μια διαδικασία. Η 
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συλλογή S είναι γεωμετρικό μοντέλο του Σ, αν οι εγγενείς γεωμετρικές ιδιότητες των 

στοιχείων της συλλογής S – δηλαδή οι γεωμετρικές ιδιότητες των σημείων, των 

ευθειών και των σχημάτων της συλλογής S, ανεξάρτητα από το Σ – αντιστοιχούν 

όλες σε ιδιότητες στοιχείων του συστήματος Σ (Gagatsis & Ρatronis, 1990, σ. 35).  

Αν αυτή η συνθήκη ικανοποιείται μόνο από τις τοπολογικές ιδιότητες των ευθειών ή 

των διαγραμμάτων της συλλογής S, τότε γίνεται αναφορά σε ένα γεωμετρικό μοντέλο 

με πλατιά (ή τοπολογική) σημασία (Gagatsis & Ρatronis, 1990, σ. 35). 

Διαφανή συστήματα αναπαράστασης είναι τα συστήματα αναπαράστασης που 

έχουν ακριβώς το ίδιο νόημα με την έννοια ή τη δομή που αναπαριστούν (Lesh, Post, 

& Behr, 1987, σ. 56). 

Αδιαφανή συστήματα αναπαράστασης είναι τα συστήματα αναπαράστασης 

που δίνουν έμφαση σε ορισμένες πτυχές της έννοιας ή της δομής, που αναπαριστούν, 

υποβαθμίζοντας κάποιες άλλες.  Ένα αδιαφανές σύστημα είναι δυνατό να έχει 

κάποιες ιδιότητες πέραν από τις ιδιότητες των υποκείμενων εννοιών και δομών, ενώ 

ταυτόχρονα να παραλείπει κάποιες άλλες (Lesh, Post, & Behr, 1987, σ. 56). 

Ισομορφικά προβλήματα είναι τα προβλήματα που έχουν τα ίδια δομικά 

χαρακτηριστικά (Greer & Harel, 1998, σ. 16).     

Η αριθμητική γραμμή είναι μια ευθεία με κλίμακα, που χρησιμοποιείται για 

την αναπαράσταση και εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων των ακεραίων – ή και 

των ρητών – αριθμών (Ernest, 1985). 

Η άδεια αριθμητική γραμμή είναι μια οριζόντια γραμμή πάνω στην οποία οι 

μαθητές τοποθετούν αριθμούς και πράξεις με έναν άτυπο και κατά προσέγγιση 

τρόπο (Selter, 1998, σσ. 100-101). 

Σύμφωνα με τη στατική αντίληψη, σε ένα σημείο αντιστοιχεί ένας ακέραιος. 
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Με βάση τη χαρτογραφική αντίληψη, όταν δοθούν σημεία, η απόσταση 

ανάμεσα σε αυτά τα αριθμημένα σημεία παραπέμπει σε έναν ευκλείδειο χώρο μιας 

διάστασης που είναι οικείος στα παιδιά. 

 Σύμφωνα με τη δυναμική αντίληψη, όταν δοθούν δύο σημεία μπορεί να 

εξεταστούν δύο τελεστές, που αλλάζουν τη φορά και παραπέμπουν σε ένα 

διανυσματικό χώρο – ή σε ένα μετασχηματισμό.  Ένας τελεστής οδηγεί στην 

πρόσθεση και ένας άλλος στην αφαίρεση.  

 Στεγανοποίηση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο έργα, ασκήσεις ή 

προβλήματα σχηματίζουν διαφορετικές ομαδοποιήσεις ή κλάσεις ομαδοποιήσεων 

στο Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας, που προκύπτει από τη Συνεπαγωγική Στατιστική 

Μέθοδο του Gras (1995). 

 

Δομή της Εργασίας 

H παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια.  Το δεύτερο κεφάλαιο 

αφορά στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας.  Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 

στην έννοια της αναπαράστασης και στις παιδαγωγικές συνέπειες, που προκύπτουν 

από τη χρήση των εξωτερικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών.  

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στους στόχους της χρήσης εξωτερικών 

αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών και στις πιθανές δυσκολίες που 

προκύπτουν.  Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια του μοντέλου και γίνεται διάκριση 

ανάμεσα στις απλές αναπαραστάσεις και στις αναπαραστάσεις που λειτουργούν ως  

μοντέλα με έμφαση στη χρήση των γεωμετρικών μοντέλων στη διδασκαλία των 

μαθηματικών.  Αναλύεται η έννοια της αριθμητικής γραμμής ως γεωμετρικού 

μοντέλου και εξετάζεται η χρήση της, για την αναπαράσταση της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης των ακεραίων.  Επισημαίνεται η διπλή φύση της αριθμητικής γραμμής ως 
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μέσου αναπαράστασης και αναλύεται η χρήση του γεωμετρικού αυτού μοντέλου στη 

διδασκαλία των μαθηματικών. Το δεύτερο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορά 

στις προσθετικές σχέσεις, αφού θέμα της παρούσας εργασίας είναι η χρήση του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση της 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακέραιων αριθμών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πειραματικό πλαίσιο της έρευνας.  

Γίνεται αναφορά στις υποθέσεις της έρευνας, στα υποκείμενα, περιγράφονται τα 

έργα, ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας και οι στατιστικές μέθοδοι, που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν με 

βάση (α) τη στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων και (β) την ανάλυση των 

ποιοτικών δεδομένων από τις συνεντεύξεις και τα πειράματα επικοινωνίας.  Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με δύο μεθόδους: με τη Συνεπαγωγική 

Στατιστική Μέθοδο του Gras (1995) και με το Στατιστικό Πακέτο SPSS.   

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που προκύπτουν με 

βάση τα αποτελέσματα, καθώς επίσης εισηγήσεις για μελλοντική έρευνα.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Eισαγωγή 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της αναπαράστασης και 

στις παιδαγωγικές συνέπειες, που προκύπτουν από τη χρήση εξωτερικών 

αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών.  Ειδικότερα, γίνεται αναφορά 

στους στόχους της χρήσης εξωτερικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των 

μαθηματικών και στις πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν.  Ακολουθεί αναφορά 

στην έννοια του μοντέλου και γίνεται διάκριση ανάμεσα στις απλές αναπαραστάσεις 

και στα μοντέλα με έμφαση στη χρήση των γεωμετρικών μοντέλων στη διδασκαλία 

των μαθηματικών.  Αναλύεται η έννοια της αριθμητικής γραμμής ως γεωμετρικού 

μοντέλου και ως μεταφοράς σε σχέση με την πρόσθεση και αφαίρεση των φυσικών 

αριθμών.   Ακολουθεί αναφορά στη χρήση του γεωμετρικού αυτού μοντέλου στη 

διδασκαλία των μαθηματικών και συγκεκριμένα στη διδασκαλία της πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ακεραίων.  Το δεύτερο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια αναφορά στις 

προσθετικές σχέσεις, αφού θέμα της παρούσας εργασίας είναι η χρήση του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, για την αναπαράσταση της 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακέραιων αριθμών.   

 
 

Η Έννοια της Αναπαράστασης 

Στα μαθηματικά χρησιμοποιείται μια ποικιλία συμβόλων, σχημάτων και 

μοντέλων.  Αυτοί οι συμβολισμοί είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη της 

μαθηματικής ισχύος, καθώς αποτελούν μέσο έκφρασης, αναπαράστασης, 

αναστοχασμού και τεκμηρίωσης (McClain, 2000).  Οι μαθητές, ωστόσο, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των μοντέλων και των συμβόλων, που 

χρησιμοποιούνται, για την αναπαράσταση των μαθηματικών ιδεών (Lesh, Post, & 
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Behr, 1987).  Συνεπώς, είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η ικανότητα των μαθητών 

να αναπτύξουν διάφορους τρόπους συμβολισμού, για να εκφράσουν τη μαθηματική 

τους σκέψη και η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τα σύμβολα και τα μοντέλα, 

που χρησιμοποιούν, ως μέσα επικοινωνίας της μαθηματικής τους δραστηριότητας. 

Οι αναπαραστάσεις ανήκουν σε δομικά πολύπλοκα συστήματα, προσωπικά ή 

πολιτισμικά και συμβατικά (Goldin, & Kaput, 1996: Kaput, 1998).  Τα συστήματα 

αυτά έχουν ονομαστεί σχήματα συμβόλων (Kaput, 1987a: Kaput, 1987b) ή 

συστήματα αναπαράστασης (Goldin, 1987).  Στο γενικό αυτό πλαίσιο εντάσσονται 

δύο είδη αναπαραστάσεων: οι εσωτερικές – νοητικές και οι εξωτερικές – 

σημειωτικές αναπαραστάσεις (π. χ. DeLoache, Uttal, & Pierroutsakos, 1998: Goldin, 

& Kaput, 1996: Janvier, 1987a: Roth, & McGinn, 1998: Seeger, 1998).  Οι Goldin 

και Kaput υποστηρίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στα εσωτερικά και τα εξωτερικά 

συστήματα αναπαράστασης «είναι ουσιαστικής σημασίας για την Ψυχολογία και τη 

μάθηση των μαθηματικών» (Goldin & Kaput, 1996, σ. 399).   

Οι εσωτερικές αναπαραστάσεις δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες, εξαιτίας της 

φύσης τους.  H ύπαρξή τους υποδηλώνεται από την εξωτερική συμπεριφορά των 

υποκειμένων.  Πολλές φορές η διδασκαλία αποσκοπεί στη δημιουργία 

συγκεκριμένων νοητικών αναπαραστάσεων.  Οι νοητικές αναπαραστάσεις 

παράγονται εσωτερικά και οργανώνονται, εμπλουτίζονται ή απορρίπτονται ανάλογα 

με το βαθμό χρήσης και εφαρμογής τους στα πλαίσια της καθημερινής εμπειρίας 

(Von Glasersfeld, 1987).  

Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις είναι μεταφορικά συστήματα έκφρασης.  

Δανείζονται στοιχεία από μια περιοχή για να διασαφηνίσουν ή να διαφωτίσουν κάτι 

από μια άλλη περιοχή.  Σε μια μεταφορική έκφραση τα σημαίνοντα – τα αντικείμενα 

που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση – δεν είναι ποτέ ισόμορφα με τα 
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αντίστοιχα σημαινόμενα – με τις αφηρημένες οντότητες που αναπαρίστανται.  Αυτό 

είναι ιδιαίτερα προφανές αναφορικά με τις μαθηματικές ιδέες, που είναι ευρύτερες 

από οποιαδήποτε αναπαράστασή τους.  Συνεπώς, η εξοικείωση των μαθητών με μια 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων αναπαράστασης πρέπει να αποτελεί 

κεντρικό στόχο της μαθηματικής εκπαίδευσης.  Επιπρόσθετα, ο δάσκαλος πρέπει να 

βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν να χτίζουν τα δικά τους μοντέλα αναπαράστασης 

πραγματικών καταστάσεων και μαθηματικών ιδεών (Κολέζα, 2000). 

Συνοπτικά ο όρος αναπαράσταση ή σύστημα αναπαράστασης περιλαμβάνει τα 

εξής (Goldin, 1998): 

1. Εξωτερικές φυσικές ενσωματώσεις – οποιαδήποτε δομημένη φυσική 

κατάσταση ή σύνολο καταστάσεων εξωτερικών προς το άτομο, οι οποίες μπορούν 

να περιγραφούν με τη χρήση των μαθηματικών ή να θεωρηθούν ως ενσωματώσεις 

μιας μαθηματικής έννοιας.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα ακόλουθα: 

(α) μια αριθμητική γραμμή, η οποία εξηγεί σχέσεις σειροθέτησης ανάμεσα σε 

αριθμούς· (β) ένας σχηματισμός βελόνων σε ένα βελονοπίνακα, που παρέχει ένα 

μοντέλο διάταξης για τον πολλαπλασιασμό· (γ) μια υπολογιστική μηχανή ή ένα 

περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα από το οποίο μπορούν να παρασταθούν 

και να τροποποιηθούν μαθηματικές κατασκευές, όπως είναι οι συναρτήσεις και οι 

γραφικές παραστάσεις. 

2. Εξωτερικές γλωσσικές ενσωματώσεις – δίνεται έμφαση στα συντακτικά 

και σημασιολογικά δομικά χαρακτηριστικά  της γλώσσας, που χρησιμοποιείται για 

τη δημιουργία μαθηματικών προβλημάτων και τη συζήτηση των μαθηματικών. 

3. Τυπικές μαθηματικές κατασκευές ή συστήματα κατασκευών, που 

αναπαριστούν καταστάσεις μέσω της χρήσης συμβόλων, τα οποία συνήθως 

υπακούουν σε συγκεκριμένα αξιώματα ή είναι σύμφωνα με ακριβείς ορισμούς.  Τα 
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σύμβολα ή σημεία αφορούν στα τεχνητά σημεία που χρησιμοποιούνται για να 

αναπαραστήσουν κάτι.  Το σύμβολο επιλέγεται αυθαίρετα ανάμεσα σε πολλές 

πιθανές επιλογές, για να υποδηλώσει κάτι άλλο.  Η έμφαση βρίσκεται σε ένα 

περιβάλλον προβλήματος εξωτερικό προς το υποκείμενο. 

4. Εσωτερικές νοητικές αναπαραστάσεις η ύπαρξη των οποίων 

συμπεραίνεται με βάση τη συμπεριφορά.  Πρόκειται για εσωτερικές, γνωστικές 

διαμορφώσεις των υποκειμένων, για ατομικές εσωτερικές αναπαραστάσεις 

μαθηματικών ιδεών, όπως είναι το εμβαδόν, οι συναρτήσεις κτλ.  Στην κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνονται, επίσης, συστήματα γνωστικής αναπαράστασης με μια 

ευρύτερη έννοια, ως κατασκευές που υποβοηθούν την περιγραφή των διαδικασιών 

μάθησης και επίλυσης προβλήματος στα μαθηματικά. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις 

εσωτερικές και τις εξωτερικές αναπαραστάσεις (Goldin, & Kaput, 1996:  Kaput, 

1998).  Σε μερικές περιπτώσεις το άτομο εξωτερικεύει σε φυσική μορφή πράξεις που 

πηγάζουν από εσωτερικές δομές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εσωτερικεύει πράξεις 

μέσω της αλληλεπίδρασης με τις εξωτερικές φυσικές δομές ενός συμβολικού 

συστήματος διαβάζοντας και ερμηνεύοντας λέξεις και προτάσεις, ερμηνεύοντας 

εξισώσεις και γραφικές παραστάσεις.  Πολύ συχνά οι αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές αναπαραστάσεις συμβαίνουν 

ταυτόχρονα (Goldin, & Kaput, 1996:  Kaput, 1998). 

  Η ερμηνεία των εξωτερικών αναπαραστάσεων και των σχέσεων 

αναπαράστασης δεν είναι αντικειμενική ή απόλυτη, αλλά εξαρτάται από τις 

εσωτερικές αναπαραστάσεις των ατόμων που δίνουν την ερμηνεία (Goldin & Kaput, 

1996).  Κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει μια εξωτερική αναπαράσταση με 

βάση τις νοητικές αναπαραστάσεις που έχει ήδη οικοδομήσει, ως αποτέλεσμα 
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προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών.  Η ερμηνεία μπορεί να προκύψει και με το 

συνδυασμό επιμέρους γνωστών στοιχείων με αποτέλεσμα να οικοδομηθεί μια νέα 

έννοια.  

 

Η Χρήση Εξωτερικών Αναπαραστάσεων στη Διδασκαλία των Μαθηματικών:  
Παιδαγωγικές Συνέπειες 

 
Τα παιδιά, από μικρή ηλικία, έρχονται σε επαφή με μια μεγάλη ποικιλία 

εξωτερικών αναπαραστάσεων μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθηματικών, 

της χρήσης των διδακτικών εγχειριδίων και των διάφορων διδακτικών μέσων.  

Στόχος της διδασκαλίας είναι η σε βάθος κατανόηση των μαθηματικών εννοιών 

μέσα από τη δημιουργία πλούσιων και καλά οργανωμένων νοητικών 

αναπαραστάσεων (Γαγάτσης et al., 2001).   

Ο ρόλος των εξωτερικών αναπαραστάσεων στην επίλυση των μαθηματικών 

προβλημάτων έχει τονιστεί από πολλούς ερευνητές (Κολέζα, 2000).  Οι Dufour – 

Janvier et al. (1987) επισημαίνουν την ανάγκη να εξεταστούν (α) οι στόχοι που 

εξυπηρετεί η χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των 

μαθηματικών, (β) τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που δικαιολογούν τη 

χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων και ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται και (γ) 

η πιθανότητα η υπέρμετρη χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων να δυσχεραίνει τη 

μάθηση των μαθηματικών. 

 

Στόχοι της Χρήσης Εξωτερικών  Αναπαραστάσεων στη Διδασκαλία των 
Μαθηματικών 

 
Η χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών 

εξυπηρετεί διάφορους στόχους.  Οι αναπαραστάσεις είναι «σύμφυτες» (Dufour-

Janvier et al., 1987, σ. 110) με τα μαθηματικά αποτελώντας το μέσο για την 
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κατανόηση και το χειρισμό των μαθηματικών εννοιών.  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

οι αναπαραστάσεις είναι τόσο στενά συνδεδεμένες με μια έννοια, όπως για 

παράδειγμα οι συναρτήσεις και η γραφική παράσταση, ώστε είναι δύσκολο να γίνει 

κατανοητή η έννοια χωρίς τη χρήση της συγκεκριμένης αναπαράστασης.  Ένας 

πρώτος στόχος της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι να αντιληφθεί ο μαθητής τη 

βοηθητική φύση των αναπαραστάσεων και να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει 

αποδοτικά σε μια συγκεκριμένη κατάσταση προβλήματος. 

Σε πολλές περιπτώσεις η ίδια έννοια ή η ίδια μαθηματική δομή 

παρουσιάζονται με διαφορετικές αναπαραστάσεις.  Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής 

έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει τις διάφορες αναπαραστάσεις, να εντοπίσει τις 

κοινές τους ιδιότητες και κατ’ επέκταση τη μαθηματική δομή, που αποτελεί στόχο 

της διδασκαλίας (Dufour- Janvier et al, 1987).   

Ένας τρίτος στόχος της χρήσης εξωτερικών αναπαραστάσεων στη 

διδασκαλία των μαθηματικών είναι η ανάπτυξη της ικανότητας μετάφρασης από ένα 

σύστημα αναπαράστασης μιας έννοιας σε άλλο, γεγονός που αποτελεί ένδειξη 

κατανόησης της έννοιας (Γαγάτσης et al., 2001).  Η Weber – Kubler (1982) 

μελέτησε πώς πραγματοποιείται το πέρασμα από μια μορφή αναπαράστασης σε μια 

άλλη στην περίπτωση ενός προβλήματος γεωμετρικής φύσης.  Έδωσε σε μαθητές 

όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εκτέλεση ενός μαθηματικού έργου (Έργο Α).  

Στον κάθε μαθητή δόθηκε ένα δοκίμιο, που περιλάμβανε μαθηματικά έργα ίδιας 

δομής και περιεχομένου με το Έργο Α.  Αν ο μαθητής εκτελούσε με επιτυχία τα 

έργα, που περιλαμβάνονταν στο δοκίμιο, γινόταν πομπός και έδινε τις απαραίτητες 

οδηγίες, για την ανακατασκευή και εκτέλεση του Έργου Α, σε ένα δεύτερο μαθητή.  

Ο δεύτερος μαθητής – δέκτης ανακατασκεύαζε και εκτελούσε το Έργο Α με βάση 

τις οδηγίες του μαθητή – πομπού, χωρίς να έχει δει το Έργο Α.  Οι πομποί – 
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κωδικοποιητές δε γνώριζαν τους δέκτες – αποκωδικοποιητές.  Ο ερευνητής ανάφερε 

ότι είναι συμμαθητές τους.  Η συζήτηση μαγνητοφωνήθηκε.  Η κατάσταση 

επικοινωνίας φαίνεται στο Διάγραμμα 1.   

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Η κατάσταση επικοινωνίας.  Από «Traitement d’ informations 
mathematiques dans une transmission orale chez des eleves de douze et quatorze ans. 
(These pour obtenir le grade de Docteur de 3e cycle Specialite : Didactique des 
Mathematiques), » της J. Weber-Kubler, 1982.  
 

Όπως επισημαίνει η Weber-Kubler (1982) η κατάσταση αυτή, που βασίζεται 

σε ένα πείραμα προφορικής επικοινωνίας, δεν είναι ίσως η πιο ευνοϊκή, για να 

μελετηθεί η μετάδοση μαθηματικών πληροφοριών.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

σε μια προφορική επικοινωνία το παιδί έχει λιγότερες δυνατότητες ελέγχου των 

διατυπώσεών του, λιγότερες δυνατότητες να τις διαφοροποιήσει και ενδεχόμενα να 

τις διορθώσει.  Είναι δυνατόν να παραχθούν τυχαίες διαφορές ανάμεσα σε αυτά που 

το παιδί θέλει να πει και σε αυτά που τελικά λέει.  Μια διαδικασία γραπτής 

επικοινωνίας επιτρέπει να επανορθωθούν αυτές οι δυσχέρειες.  Ωστόσο, η Weber-

Kubler δεν προχώρησε στη γραπτή διαδικασία, γιατί για τα παιδιά ηλικίας 12 και 14 

χρόνων, που συμμετείχαν στην έρευνα, η χρήση γραπτού κειμένου παρουσίαζε 

δυσκολίες.  Οι δυσκολίες αυτές αφορούσαν από τη μια σε δυσκολίες έκφρασης, που 

παρατηρούνται συχνά, όταν οι μαθητές πρέπει να συντάξουν αυτό που μόλις 

εξήγησαν ή έκαναν.  Για το λόγο αυτό η γραπτή έκφραση είναι για πολλούς ένα έργο 

με ιδιαίτερο κόστος, το οποίο είναι δυνατόν να οδηγήσει στην παράλυση της 
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επεξεργασίας της μαθηματικής πληροφορίας.  Το δεύτερο είδος δυσκολίας έγκειται 

στο γεγονός ότι η γραπτή διατύπωση απαιτεί μια διαφορετική οργάνωση της 

παρουσίασης των πληροφοριών σε σχέση με μια προφορική επικοινωνία.  Είναι 

απαραίτητη μια ακριβής περιγραφή των αντικειμένων στα οποία γίνεται αναφορά, 

ώστε να μπορούν να ανακατασκευαστούν με ακρίβεια από τη στιγμή που απουσιάζει 

ένα κοινό πλαίσιο ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη. 

Η αλλαγή συστήματος αναπαράστασης – από το διαγραμματικό / γεωμετρικό 

στο λεκτικό – έχει ως αποτέλεσμα (α) την εμφάνιση, κατά τη διάρκεια της 

περιγραφής, των πιθανών παρανοήσεων που έχουν οι πομποί και (β) τη μη 

αναγνώριση των παρανοήσεων αυτών από τους δέκτες κατά τη διάρκεια της 

ανακατασκευής του έργου.  Με βάση το πιο πάνω πειραματικό μοντέλο η Weber – 

Kubler (1982) έδειξε τη σημασία των διαφορετικών συστημάτων παραπομπών, που 

χρησιμοποιούνται για το συμβολισμό των μαθηματικών αντικειμένων από παιδιά 12 

ως 14 χρόνων. 

Η ικανότητα αλλαγής συστήματος αναπαράστασης και διατύπωσης λεκτικών 

οδηγιών για την ανακατασκευή δοσμένου έργου αποτελεί στόχο της τρίτης διεθνούς 

έρευνας TIMSS στα μαθηματικά.  Στο Μαθηματικό Πλαίσιο για την τρίτη διεθνή 

έρευνα TIMSS στα μαθηματικά (IEA, 2001) αναφέρεται ότι οι μαθητές τετάρτης 

τάξης δημοτικού πρέπει να είναι ικανοί να ερμηνεύουν δοσμένα μαθηματικά 

μοντέλα (εξισώσεις, διαγράμματα, κτλ.), να ακολουθούν και να εκτελούν 

μαθηματικές οδηγίες.  Συγκεκριμένα, προτείνεται το εξής έργο: «Με βάση δοσμένο 

άγνωστο (αλλά όχι πολύπλοκο) σχήμα ή διαδικασία, να γράψετε τις λεκτικές οδηγίες 

που θα δίνατε σε έναν άλλο μαθητή, για να μπορέσει να ανακατασκευάσει το 

σχήμα» (IEA, 2001, σ. 31). 
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Μια μετάφραση περιλαμβάνει δύο μορφές αναπαράστασης: την πηγή (αρχική 

αναπαράσταση) και το στόχο (τελική αναπαράσταση) (Janvier, 1987a).  Αν, για 

παράδειγμα, οι δύο μορφές αναπαράστασης είναι η μαθηματική πρόταση – 

συμβολική αναπαράσταση και η αναπαράσταση της μαθηματικής πρότασης στην 

αριθμητική γραμμή τότε προκύπτουν οι μεταφράσεις μαθηματική πρόταση σε 

αριθμητική γραμμή και αριθμητική γραμμή σε μαθηματική πρόταση.  Όπως 

επισημαίνει ο Janvier, προκειμένου μια μετάφραση να πραγματοποιηθεί άμεσα και 

σωστά πρέπει να επιλεγούν και να αξιοποιηθούν τα στοιχεία της πηγής που είναι 

απαραίτητα για να δημιουργηθεί ο στόχος.  Φαίνεται, λοιπόν, ο ρόλος που 

διαδραματίζει η διδασκαλία στρατηγικών με στόχο την επιτυχημένη μετάφραση από 

το ένα σύστημα αναπαράστασης στο άλλο.  Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας 

(Janvier, 1987a) έχει φανεί ότι οι διαδικασίες μετάφρασης αναπτύσσονται 

αποτελεσματικότερα, όταν οι μαθητές καλούνται να κάνουν μεταφράσεις τόσο από 

την πηγή στο στόχο όσο και από το στόχο στην πηγή κατά τρόπο συμμετρικό – 

μαθηματική πρόταση              αριθμητική γραμμή.  

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ικανότητα μετάφρασης από ένα σύστημα 

αναπαράστασης σε άλλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο για την απόκτηση και 

τη χρήση των μαθηματικών εννοιών όσο και για την επίλυση μαθηματικού 

προβλήματος.  Παρά τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η ικανότητα 

μετάφρασης οι στρατηγικές μετάφρασης σπάνια αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας 

μέσα στην τάξη (Ασβεστά, & Γαγάτσης, 1995: Γαγάτσης et al., 2001: Janvier, 

1987a: Janvier, 1987b: Lesh, Behr, & Post, 1987: Lesh, Post, & Behr, 1987).  Το 

γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρη (α) σε αναπάντητα ερευνητικά ερωτήματα που 

αφορούν στον ακριβή ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφράσεις στην απόκτηση και 

τη χρήση μαθηματικών εννοιών και στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που 
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προκύπτουν από την αποτελεσματική διδασκαλία στρατηγικών μετάφρασης και (β) 

στην επικράτηση της παρανόησης ότι η μετάφραση είναι εύκολη διαδικασία 

(Γαγάτσης et al., 2001: Lesh, Post, & Behr, 1987). 

Προκειμένου οι αναπαραστάσεις να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και να 

λειτουργήσουν ως μέσα για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων είναι 

απαραίτητο τα παιδιά να κατανοήσουν σε βάθος τη φύση, τα χαρακτηριστικά, τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς των συγκεκριμένων αναπαραστάσεων και να 

είναι σε θέση να περνούν με ακρίβεια από τη μια αναπαράσταση στην άλλη.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τις σχέσεις δομής ανάμεσα 

στις διάφορες αναπαραστάσεις, καθώς επίσης την αναλογία ανάμεσα στις 

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται και στην έννοια προς μάθηση. 

Ωστόσο, με βάση ερευνητικά αποτελέσματα (Dufour-Janvier et al., 1987) 

έχει φανεί ότι παρόλο που οι μαθητές χρησιμοποιούν διάφορες αναπαραστάσεις στα 

μαθηματικά, όταν τους ζητηθεί, δεν αντιλαμβάνονται τις αναπαραστάσεις ως μέσα 

που θα τους βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων, αλλά ως μαθηματικά 

αντικείμενα καθ’ αυτά.  Επιπρόσθετα, δεν αντιλαμβάνονται ότι οι διαφορετικές 

αναπαραστάσεις αποτελούν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης του ίδιου 

προβλήματος.  Θεωρούν ότι κάθε αναπαράσταση αποτελεί διαφορετικό πρόβλημα.  

Κατά συνέπεια, θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό η χρήση διαφορετικών 

αναπαραστάσεων, για την επίλυση του ίδιου προβλήματος, να οδηγήσει σε 

διαφορετικές απαντήσεις. 

Όπως έχει φανεί μέσα από αποτελέσματα ερευνών η χρήση ποικιλίας 

αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών δεν οδηγεί πάντοτε 

στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.  Σε μερικές περιπτώσεις η χρήση 

αναπαραστάσεων όχι μόνο δε συμβάλλει στη μάθηση, αλλά οδηγεί στη δημιουργία 
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επιπρόσθετων μαθησιακών δυσκολιών  (DeLoache et al., 1998: Dufour-Janvier et al., 

1987: Seeger, 1998).  

 

Πιθανές Δυσκολίες που Προκύπτουν από την Υπερβολική Χρήση Εξωτερικών 
Αναπαραστάσεων 

 
Η μάθηση των μαθηματικών αποτελεί πρόκληση για όλους τους μαθητές, οι 

οποίοι καλούνται να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες και κανόνες λογικής.  Οι 

εκπαιδευτικοί, στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν τις έννοιες με σαφήνεια, να 

καταστήσουν τις αφηρημένες ιδέες πιο προσιτές και να μεγιστοποιήσουν την 

επικοινωνία, χρησιμοποιούν ποικιλία εξωτερικών αναπαραστάσεων. 

Τίθεται, ωστόσο, το ερώτημα κατά πόσο τα συμβολικά αυτά μέσα 

αναπαράστασης συμβάλλουν θετικά στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών 

(Γαγάτσης et al., 2001: DeLoache et al., 1998: Dufour-Janvier et al., 1987: Seeger, 

1998).  Σύμφωνα με τους DeLoache et al. η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα 

εξαρτάται τόσο από τη φύση του διδακτικού μέσου όσο και από τη δυναμική και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών, αλλά κυρίως από την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο. 

 Η χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων δεν έχει κατ’ ανάγκη τα αναμενόμενα 

θετικά αποτελέσματα και τα παιδιά είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 

όσον αφορά στην κατανόηση και στη χρήση τους.  Όπως επισημαίνουν οι DeLoache 

et al. (1998), για να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία μια αναπαράσταση πρέπει να 

πληρούνται τρεις προϋποθέσεις.  Αρχικά, τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν ότι μια 

αναπαράσταση αναφέρεται σε κάποια άλλη ολότητα, για την οποία παρέχει 

πληροφορίες.  Δεύτερο, τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν πώς η αναπαράσταση – τα 

επιμέρους στοιχεία της – σχετίζονται με τα επιμέρους στοιχεία της ολότητας στην 

οποία αναφέρεται.  Τέλος, η χρήση αναπαραστάσεων απαιτεί την ικανότητα 
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υπολογισμού συγκεκριμένων σχέσεων ανάμεσα στην αναπαράσταση και στην 

ολότητα στην οποία αυτή αναφέρεται. 

Οι δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αναφορικά με την κατανόηση 

της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην αναπαράσταση και στην ολότητα στην οποία 

αυτή αναφέρεται, οφείλονται στην ανάγκη για διπλή αναπαράσταση (DeLoache et 

al., 1998).  Τα παιδιά θα πρέπει να αντιληφθούν τη διπλή φύση των 

αναπαραστάσεων τόσο των εικονικών όσο και των τρισδιάστατων μοντέλων.  Θα 

πρέπει να αντιμετωπίζουν μια αναπαράσταση ως ολότητα με δική της υπόσταση, 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες και ταυτόχρονα ως αναπαράσταση μιας άλλης 

ολότητας στην οποία αναφέρεται και για την οποία παρέχει πληροφορίες, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ένα μαθηματικό γεγονός ή μια μαθηματική έννοια.   

Για παράδειγμα, για την ερμηνεία μιας αναπαράστασης πρόσθεσης ή 

αφαίρεσης στην αριθμητική γραμμή το παιδί πρέπει να αντιμετωπίσει την 

αριθμητική γραμμή ως γεωμετρικό μοντέλο με συγκεκριμένες ιδιότητες και 

ταυτόχρονα να αντιληφθεί τη λειτουργία της αριθμητικής γραμμής ως 

αναπαράστασης, που αναφέρεται σε κάποια άλλη έννοια – την έννοια της πρόσθεσης 

ή της αφαίρεσης, αντίστοιχα.  Η επιτυχημένη αναπαράσταση των πράξεων της 

πρόσθεσης ή της αφαίρεσης στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής – 

μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή – προϋποθέτει (α) 

τη γνώση ότι ένας αριθμός αναπαρίσταται από ένα βέλος καθορισμένου μήκους, (β) 

τη γνώση ότι το πρώτο βέλος ξεκινά από το μηδέν και αναπαριστά τον πρώτο 

προσθετέο ή το μειωτέο, (γ) τη γνώση ότι η πράξη της πρόσθεσης αναπαρίσταται 

από διαδοχικά βέλη, όπου το δεύτερο βέλος έχει την ίδια φορά με το πρώτο, ξεκινά 

από το σημείο κατάληξης του πρώτου βέλους και αναπαριστά το δεύτερο προσθετέο 

ή τη γνώση ότι η πράξη της αφαίρεσης αναπαρίσταται από δύο βέλη, όπου το 
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δεύτερο βέλος ξεκινά από το σημείο που καταλήγει το πρώτο, έχει αντίθετη φορά 

και αναπαριστά τον αφαιρετέο· (δ) την ικανότητα σχεδιασμού βελών κατάλληλου 

μήκους, (ε) τη γνώση ότι το μήκος και το σημείο κατάληξης του πρώτου βέλους 

είναι ο πρώτος προσθετέος ή ο μειωτέος, (στ) τη γνώση ότι το μήκος του δεύτερου 

βέλους είναι ο δεύτερος προσθετέος ή ο αφαιρετέος και (ζ) τη γνώση ότι το σημείο 

κατάληξης του δεύτερου βέλους – το άθροισμα του μήκους των δύο διαδοχικών 

βελών ή η διαφορά του μήκους των δύο βελών – αναπαριστά το άθροισμα ή τη 

διαφορά της μαθηματικής πρότασης πρόσθεσης ή αφαίρεσης, αντίστοιχα.   

Η επιτυχία σε έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση πρόσθεσης ή αφαίρεσης προϋποθέτει (α) τη γνώση ότι το μήκος ενός 

βέλους στο μοντέλο της αριθμητικής γραμμής αναπαριστά έναν αριθμό, (β) τη 

γνώση ότι η πράξη της πρόσθεσης αναπαρίσταται από δύο διαδοχικά βέλη, όπου το 

δεύτερο βέλος ξεκινά από το σημείο που καταλήγει το πρώτο βέλος και έχει την ίδια 

φορά με αυτό ή τη γνώση ότι η πράξη της αφαίρεσης αναπαρίσταται από δύο βέλη, 

όπου το δεύτερο βέλος ξεκινά από το σημείο κατάληξης του πρώτου και έχει 

αντίθετη φορά· (γ) την ικανότητα μέτρησης και καταγραφής του μήκους του κάθε 

βέλους, (δ) τη γνώση ότι το μήκος του πρώτου βέλους και το σημείο κατάληξής του 

είναι ο πρώτος προσθετέος ή ο μειωτέος, (ε) τη γνώση ότι το μήκος του δεύτερου 

βέλους είναι ο δεύτερος προσθετέος ή ο αφαιρετέος, (στ) τη γνώση ότι τα μήκη των 

δύο διαδοχικών βελών πρέπει να προστεθούν ή τη γνώση ότι τα μήκη των δύο βελών 

πρέπει να αφαιρεθούν, (ζ) τη γνώση ότι το σημείο κατάληξης του δεύτερου βέλους 

είναι το άθροισμα της μαθηματικής πρότασης πρόσθεσης ή η διαφορά της 

μαθηματικής πρότασης αφαίρεσης και (η) τη γνώση σχετικά με τα στοιχεία που 

αποτελούν μια μαθηματική πρόταση πρόσθεσης ή αφαίρεσης και την ικανότητα 

γραφής μαθηματικής πρότασης. 
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  Προκειμένου οι μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά το γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση και την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων πρέπει 

να είναι ικανοί (α) να αναπαριστούν τους ακέραιους αριθμούς  με τη χρήση βελών 

στο μοντέλο της αριθμητικής γραμμής και (β) να κωδικοποιούν και να 

αποκωδικοποιούν τα αθροίσματα και τις διαφορές, που αναπαρίστανται με τη χρήση 

βελών στην αριθμητική γραμμή.  Εξετάζεται η γνώση των μαθητών σε σχέση με ένα 

μοντέλο πρόσθεσης και αφαίρεσης και η ικανότητα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση – μαθηματική πρόταση σε αναπαράσταση αριθμητικής γραμμής και 

αντίστροφα.  Όπως επισημαίνει ο Ernest (1985) η επιτυχία σε έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής αποτελεί ένδειξη κατανόησης των 

εννοιών της πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων και της ικανότητας μετάφρασης 

ανάμεσα σε μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης – συμβολική 

αναπαράσταση και σε αναπαραστάσεις αριθμητικής γραμμής.  Η αποτυχία στα έργα 

είναι δυνατόν να σημαίνει (α) έλλειψη κατανόησης των εννοιών της πρόσθεσης και 

της αφαίρεσης ακέραιων αριθμών, (β) έλλειψη γνώσης ή κατανόησης του μοντέλου 

της αριθμητικής γραμμής ή (γ) και τα δύο (Ernest, 1985). 

Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα παιδιά θα αντιληφθούν τη συμβολική 

σχέση ανάμεσα στην αναπαράσταση και στην ολότητα στην οποία αυτή αναφέρεται 

(DeLoache et al., 1998).  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κανένα σύστημα 

αναπαράστασης δεν είναι πλήρως διαφανές.  Συμφωνώντας ο Seeger (1998) 

επισημαίνει ότι η χρήση των αναπαραστάσεων πρέπει να γίνεται με μεγάλη 

προσοχή.  Υποστηρίζει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η αντίληψη σύμφωνα με την 

οποία η κατανόηση στα μαθηματικά θεμελιώνεται με την αναφορά σε κάποια 

αντιληπτική δομή της οποίας το νόημα θεωρείται αυτονόητο.  Αντίθετα, επισημαίνει 
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ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε σχέση με τις αναπαραστάσεις.  Πρόκειται για  

συμβολικά μέσα και για να μπορέσει κάποιος να τα χειριστεί ως τέτοια θα πρέπει να 

εξοικειωθεί με τον τρόπο χρήσης τους και να μάθει τη γλώσσα τους. 

Οι αναπαραστάσεις συμβάλλουν θετικά στην επίλυση προβλήματος με την 

προϋπόθεση ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει τη λειτουργία τους και είναι σε θέση 

να τις χειριστούν με ευχέρεια.  Όπως επισημαίνουν οι Dufour-Janvier et al. (1987) η 

πρώιμη εισαγωγή ορισμένων αναπαραστάσεων αποτελεί πηγή δυσκολιών για τα 

παιδιά.  Η χρήση αναπαραστάσεων που είναι εξίσου αφηρημένες όσο και η έννοια 

προς διδασκαλία έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να χειρίζονται κανόνες και σύμβολα, 

που δεν έχουν κανένα νόημα.  Κατά συνέπεια, εστιάζεται η προσοχή τους στην 

κατανόηση της λειτουργίας της αναπαράστασης με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται 

οι μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, που αποτελούσαν στόχο της διδασκαλίας.  Η 

διδασκαλία της αναπαράστασης γίνεται αυτοσκοπός παύοντας να είναι το μέσο που 

θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν και να οργανώσουν τις μαθηματικές έννοιες. 

Με βάση αποτελέσματα ερευνών (Dufour-Janvier et al., 1987) έχει φανεί ότι 

η εφαρμογή μιας αναπαράστασης σε ακατάλληλο περιεχόμενο είναι δυνατόν να 

οδηγήσει στη δημιουργία παρανοήσεων, οι οποίες θα παρεμποδίσουν τη μάθηση σε 

μετέπειτα στάδια.  Ένα παράδειγμα αποτελεί η χρήση της αριθμητικής γραμμής για 

τη διδασκαλία των θετικών ακεραίων.  Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την αριθμητική 

γραμμή ως μια ακολουθία βημάτων, όπου κάθε βήμα είναι μια πέτρα και ανάμεσα σε 

δύο διαδοχικές πέτρες υπάρχει κενό.  Αυτή η αντίληψη δε συνάδει με την έννοια της 

πυκνότητας της ευθείας των πραγματικών αριθμών. 

Είναι σημαντικό οι εξωτερικές αναπαραστάσεις, που χρησιμοποιούνται στη 

διδασκαλία, να σχετίζονται με τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών, 

να σχετίζονται με τις ήδη υπάρχουσες εσωτερικές αναπαραστάσεις (DeLoache et al., 
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1998: Dufour-Janvier et al., 1987: Κολέζα, 2000: Von Glasersfeld, 1987).  Ωστόσο, 

συχνά δε λαμβάνεται υπόψη το χάσμα που πιθανόν να υπάρχει ανάμεσα στις 

εξωτερικές αναπαραστάσεις, τις οποίες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, 

και στην αναπαράσταση που έχουν τα ίδια δημιουργήσει για την κατάσταση του 

προβλήματος ως αποτέλεσμα προσωπικών βιωμάτων και προηγούμενων εμπειριών.  

Είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να εξωτερικεύσουν τις εσωτερικές 

αναπαραστάσεις που δημιουργούν για τις μαθηματικές έννοιες και καταστάσεις 

προβλήματος, ώστε να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της μάθησης. 

 Έχει φανεί ότι η χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των 

μαθηματικών εννοιών έχει θετικά αποτελέσματα, μπορεί ωστόσο να δημιουργήσει 

προβλήματα στη μάθηση.  Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες, που πιθανόν να 

αντιμετωπίσουν τα παιδιά, όταν χειρίζονται τις διάφορες εξωτερικές 

αναπαραστάσεις. 

 

Η Έννοια του Μοντέλου 

Τα μοντέλα αποτελούν εργαλείο απαραίτητο για τη διαμόρφωση της 

ενορατικά αποδεκτής γνώσης (Fischbein, 1987).  Σε κάθε περίπτωση όπου ένα 

άτομο καλείται να χειριστεί μια έννοια, η οποία ενορατικά δεν είναι αποδεκτή, τείνει 

να παράγει – σκόπιμα ή ασυνείδητα – υποκατάστατα της έννοιας, στα οποία έχει 

μεγαλύτερη πρόσβαση ενορατικά.  Αυτά τα υποκατάστατα καλούνται ενορατικά 

μοντέλα.  Ένα Σύστημα Β αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα Α αν, με βάση ένα 

συγκεκριμένο ισομορφισμό, μια περιγραφή ή μια λύση, που παράγεται στο Α, 
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μπορεί να αντανακλαστεί με συνέπεια στο Β και αντίστροφα (Gentner, 1983) 

(αναφορά στο Fischbein, 1987).   

Όπως επισημαίνει η Nersessian (2002), οι διαδικασίες επίλυσης προβλήματος 

περιλαμβάνουν την κατασκευή μοντέλων, που είναι όμοιου είδους με τα φαινόμενα 

– στόχους ως προς τις βασικές τους πτυχές.   Τα μοντέλα αποτελούν ερμηνείες 

φυσικών συστημάτων, διαδικασιών, φαινομένων ή καταστάσεων – στόχων.  Οι 

διαδικασίες μοντελοποίησης περιλαμβάνουν (α) συγκεκριμένες γνώσεις πεδίου, (β) 

γνώσεις αφηρημένων γενικών αρχών και (γ) γνώσεις για την πραγματοποίηση των 

κατάλληλων αφαιρέσεων.  Τα αρχικά μοντέλα προκύπτουν ή κατασκευάζονται με 

κριτήριο την ικανοποίηση των βασικών περιορισμών του πεδίου – στόχου.  Η 

αξιολόγηση και η προσαρμογή του μοντέλου γίνονται με βάση την ικανοποίηση των 

περιορισμών δομής, αιτίας και / ή λειτουργικών περιορισμών και την αυξημένη 

κατανόηση του προβλήματος – στόχου, η οποία προκύπτει από τη διαδικασία 

μοντελοποίησης.  

Ο Fischbein (1987) σημειώνει τις παρακάτω διακρίσεις ανάμεσα σε μοντέλα: 

(α) αφηρημένα (abstract) και ενορατικά (intuitive), (β) έκδηλα (explicit) και άδηλα 

(implicit / tacit), (γ) αναλογικά (analogical) και παραδειγματικά (paradigmatic).  Η 

πρώτη διάκριση είναι αυτή ανάμεσα στα αφηρημένα και στα ενορατικά μοντέλα.  

Παραδείγματα αφηρημένων μοντέλων, για συγκεκριμένες πραγματικές ολότητες, 

αποτελούν οι μαθηματικές σχέσεις (τύποι, συναρτήσεις κτλ.).  Η λύση, που 

προκύπτει στο αφηρημένο σύστημα, ισχύει για το αντίστοιχο πραγματικό φαινόμενο 

και αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την πρόβλεψη γεγονότων αναφορικά με 

αυτό το φαινόμενο.  Ένα ενορατικό μοντέλο είναι από τη φύση του αισθητηριακό με 

την έννοια ότι μπορεί να γίνει αντιληπτό, να αναπαρασταθεί ή να τύχει χειρισμού 

όπως οποιαδήποτε άλλη πραγματική ολότητα.  Για παράδειγμα, για την 
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αναπαράσταση προσανατολισμένων αριθμών χρησιμοποιείται η αριθμητική γραμμή 

με μια συμβατική αρχή.  Ένα ενορατικό μοντέλο δεν αποτελεί απαραίτητα άμεση 

αντανάκλαση μιας ολότητας.  Πολύ συχνά βασίζεται σε μια αφηρημένη ερμηνεία 

αυτής της ολότητας.  Τα ενορατικά μοντέλα που χρησιμοποιούν συμβατικά, γραφικά 

μέσα καλούνται διαγράμματα. 

Όπως επισημαίνει ο Fischbein (1987), τα διαγραμματικά μοντέλα 

αναπαριστούν ενορατικά την πρωτότυπη ολότητα μέσω μιας παρεμβαλλόμενης 

εννοιολογικής δομής.  Ένα διάγραμμα δεν μπορεί να μεταδώσει το μήνυμά του, 

χωρίς να γίνει απόλυτα κατανοητή αυτή η παρεμβαλλόμενη δομή, που διέπεται από 

τους δικούς της νόμους και περιορισμούς.  Δεν υπάρχει φυσική, αυτονόητη αναλογία 

ανάμεσα στο πρωτότυπο και το μοντέλο στην περίπτωση των διαγραμμάτων (De 

Loache et al., 1998). 

Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν κατανοήσουν τη δομή του μοντέλου 

προκύπτουν δυσκολίες και λάθη (De Loache et al., 1998: Fischbein, 1987).  Το 

διάγραμμα – εικονική αναπαράσταση – είναι δυνατόν να επιβάλει τους δικούς του 

περιορισμούς, χωρίς να έχει γίνει καμιά σύνδεση με τη λειτουργία του ως μοντέλου.  

Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις, το διάγραμμα είναι τόσο καλά δομημένο, ώστε 

μπορεί να γίνει αδιαφανές επισκιάζοντας το πρωτότυπο.  Τέλος, η ερμηνεία μερικών 

διαγραμμάτων είναι δυνατόν να απαιτεί μια έκδηλη, συστηματική εννοιολογική 

ανάλυση των επιμέρους στοιχείων τους και των αντίστοιχων σημασιών με βάση το 

πρωτότυπο.  Η χρήση διαγραμμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία, 

γιατί παρέχεται στο μαθητή το οπτικό μέσο για τη σύνθεση των δεδομένων, την 

αναπαράσταση αφηρημένων σχέσεων και την επίλυση διάφορων προβλημάτων.   Η 

ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να κατασκευάζει και να ερμηνεύει 

διαγράμματα έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει καλύτερο έλεγχο των γνωστικών του 
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διαδικασιών – μεταγνώση – και να αναπτύξει ανώτερες ενορατικές διαδικασίες 

(Fischbein, 1987).  

Η δεύτερη διάκριση, που κάνει ο Fischbein (1987), είναι αυτή ανάμεσα στα 

έκδηλα και στα άδηλα μοντέλα.  Έκδηλα είναι τα μοντέλα που επιλέγονται ή 

κατασκευάζονται σκόπιμα και συνειδητά, για να διευκολύνουν την εύρεση μιας 

λύσης.  Τα άδηλα μοντέλα παράγονται αυτόματα και χρησιμοποιούνται άδηλα σε 

σχέση με μια πραγματικότητα.  Ένα άτομο ίσως πιστεύει ότι κατά την προσπάθεια 

επίλυσης ενός προβλήματος ασχολείται με ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, ενώ οι 

νοητικές του διεργασίες αφορούν σε ένα μοντέλο της κατάστασης προβλήματος. 

Η τρίτη διάκριση, που κάνει ο Fischbein (1987), είναι ανάμεσα στα 

αναλογικά και στα παραδειγματικά μοντέλα.  Δύο ολότητες έχουν αναλογική σχέση, 

αν υπάρχουν συστηματικές ομοιότητες ανάμεσά τους, οι οποίες επιτρέπουν σε ένα 

άτομο να υποθέσει την ύπαρξη και άλλων ομοιοτήτων.  Αναφορικά με τα αναλογικά 

μοντέλα, το μοντέλο και το πρωτότυπο ανήκουν σε διαφορετικά εννοιολογικά 

συστήματα.  Όπως επισημαίνει η Nersessian (2002), ένα νοητικό μοντέλο είναι 

αναλογικό με την έννοια ότι διατηρεί περιορισμούς, που ενυπάρχουν στην ολότητα 

που αναπαρίσταται.  Η αναπαράσταση πρέπει να είναι ισομορφική με τις πτυχές του 

πραγματικού συστήματος, που είναι βασικές για τη διαδικασία λογικής σκέψης. 

Σύμφωνα με τον Fischbein (1987), οι αναλογίες είναι δυνατόν να αποτελέσουν πηγή 

παρανοήσεων, όταν θεωρηθεί ότι υπάρχουν αντιστοιχίες, οι οποίες στην 

πραγματικότητα δεν περιλαμβάνονται στη δομική χαρτογράφηση ανάμεσα στα δύο 

συστήματα.  Σε σχέση με τα παραδειγματικά μοντέλα, το πρωτότυπο περιλαμβάνει 

μια κλάση ολοτήτων, ενώ το μοντέλο είναι υποσύνολο της κλάσης αυτής.   

Τα άδηλα, ενορατικά μοντέλα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 

διαδικασία παραγωγικής σκέψης (Fischbein, 1987).  Ένα μοντέλο παρέχει στο λύτη 
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ένα υποκατάστατο του πρωτότυπου, το οποίο είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στη 

φύση της ανθρώπινης σκέψης σε σχέση με το πρωτότυπο.  Τα άτομα χειρίζονται 

καλύτερα κάτι που είναι αντιληπτό, που μπορούν να το χειριστούν πρακτικά, που 

είναι γνωστό παρά αφηρημένο, αβέβαιο, αόριστο.  Ο βασικός ρόλος που 

διαδραματίζει ένα ενορατικό μοντέλο αφορά στο γεγονός ότι αποτελεί μια 

διαμεσολαβητική επινόηση ανάμεσα σε αυτό στο οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση 

νοητικά και σε αυτό στο οποίο είναι νοητικά αποδεκτό και μπορεί να τύχει 

χειρισμού.  Το μοντέλο πρέπει να κωδικοποιεί τα δεδομένα του πρωτότυπου – 

ιδιότητες, διαδικασίες, σχέσεις – με βάση τους δικούς του συγκεκριμένους, 

ενορατικά αποδεκτούς όρους.  Ένα πρόβλημα επιλύεται με βάση το μοντέλο και 

επανερμηνεύεται με βάση το πρωτότυπο.   

Σύμφωνα με τη Nersessian (2002), κατά τη διαδικασία κατασκευής μοντέλων 

οι περιορισμοί, που προκύπτουν τόσο από το πεδίο – στόχο όσο και από το πεδίο – 

πηγή, αφορούν στα συγκεκριμένα πεδία και πρέπει να γίνουν κατανοητοί σε 

ικανοποιητικό βαθμό αφαίρεσης προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκληση, η 

μεταφορά και η ενσωμάτωση.  Η Nersessian ονομάζει αυτό το είδος αφαίρεσης 

γενικευμένο – generic.  Παρόλο που το παράδειγμα ενός μοντέλου είναι 

συγκεκριμένο, προκειμένου να λειτουργήσει ως αναπαράσταση όμοια με το 

φαινόμενο – στόχο ως προς τις βασικές του πτυχές, τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν με βάση το μοντέλο πρέπει να θεωρηθούν ως γενικευμένα.  

Αντιμετωπίζοντας ένα μοντέλο ως γενικευμένο θεωρείται ότι αναπαριστά 

χαρακτηριστικά, όπως η δομή και η συμπεριφορά, που είναι κοινά στα μέλη μιας 

κλάσης φαινομένων.  Για παράδειγμα, κάποιος δεν μπορεί να σχεδιάσει ή να 

φανταστεί ένα τρίγωνο γενικά, παρά μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τριγώνου.  

Ωστόσο, επισημαίνοντας τα κοινά στοιχεία που έχει με όλα τα τρίγωνα, οι άνθρωποι 
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έχουν την ικανότητα να βλέπουν το συγκεκριμένο τρίγωνο, χωρίς τις συγκεκριμένες 

γωνίες  και πλευρές. 

Μια σύγχυση, που υπάρχει συχνά στη βιβλιογραφία, αφορά στη μη σαφή 

διάκριση ανάμεσα σε μια απλή αναπαράσταση και στην αναπαράσταση που 

λειτουργεί ως μοντέλο, όπως είναι, για παράδειγμα, η αριθμητική γραμμή.  Μια 

απλή αναπαράσταση αναπαριστά μερικά από τα στοιχεία της ολότητας προς 

αναπαράσταση, ενώ είναι δυνατόν να παραλείπει κάποια άλλα ή να περιλαμβάνει 

στοιχεία πέραν από τα στοιχεία της ολότητας προς αναπαράσταση (DeLoache, et al., 

1998).   

Ένα μοντέλο, όπως επισημαίνει ο Fischbein (1987), πρέπει απαραίτητα να 

έχει γενεσιουργό και ευρετικό χαρακτήρα.  Η σπουδαιότερη λειτουργία, που πρέπει 

να κάνει ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία, είναι να γεννά – να 

παράγει – και να αναπαριστά ένα απεριόριστο πλήθος ιδιοτήτων, ξεκινώντας από 

έναν περιορισμένο αριθμό στοιχείων και κανόνων συνδυασμού τους, όπως η δομή 

της γλώσσας επιτρέπει στο παιδί να δημιουργήσει απεριόριστο πλήθος φράσεων 

ξεκινώντας από ένα μικρό αριθμό στοιχείων και γραμματικών κανόνων (Fischbein, 

1987).  Πέραν από το γενεσιουργό αυτό χαρακτήρα, ένα μοντέλο, σύμφωνα με τον 

Fischbein, πρέπει να έχει και ευρετικό χαρακτήρα, δηλαδή να οδηγεί, εύκολα και 

ανεξάρτητα από το αρχικό σύστημα που αναπαριστά, σε νέες πληροφορίες σχετικά 

με αυτό το σύστημα.   

Ο ευρετικός χαρακτήρας, που απαιτείται να έχει ένα μοντέλο, περιλαμβάνει 

τρεις προϋποθέσεις (Fischbein, 1987).  Αρχικά, το μοντέλο πρέπει να είναι πιστό με 

το πρωτότυπο με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει ένας δομικός ισομορφισμός 

ανάμεσά τους.  Μια λύση, που προκύπτει με βάση το μοντέλο, πρέπει να είναι 

ισοδύναμη με μια λύση, που προκύπτει με βάση το πρωτότυπο.  Η εγκυρότητα της 
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λύσης με βάση το μοντέλο πρέπει να είναι επαρκής προϋπόθεση για την εγκυρότητα 

της λύσης με βάση το πρωτότυπο.   

Δεύτερο, το μοντέλο πρέπει να είναι αυτόνομο σε σχέση με το πρωτότυπο.  Η 

αυτονομία ενός δυναμικού συστήματος προϋποθέτει ότι αυτό είναι καλά δομημένο, 

έχει εσωτερική συνέπεια και διέπεται από τους δικούς του νόμους.  Ένα παράδειγμα 

ισομορφικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα αυτόνομων, είναι οι αριθμοί και τα 

γεωμετρικά διαγράμματα.  Κάθε πρόβλημα, που προτείνεται σε αλγεβρική μορφή, 

μπορεί να επιλυθεί γεωμετρικά και αντίστροφα.  Χρήση ενός μοντέλου σημαίνει 

παραγωγική σκέψη με βάση το μοντέλο.  Ένα νοητικό μοντέλο οδηγεί σε 

στρατηγικές επίλυσης, εισηγείται λύσεις και συχνά επιβεβαιώνει τη συνάφεια και τη 

λογικότητα των λύσεων, που προκύπτουν με βάση το πρωτότυπο.  Για τους πιο πάνω 

λόγους, το μοντέλο πρέπει έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας. 

Μια τρίτη προϋπόθεση, ώστε ένα μοντέλο να έχει ευρετικό χαρακτήρα, 

αφορά στην ανάγκη να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 

διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών.  Ωστόσο, σύμφωνα με τον Fischbein 

(1987), αυτές οι τρεις προϋποθέσεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προβλήματα.  

Το βασικό πλεονέκτημα ενός αυτόνομου μοντέλου είναι το γεγονός ότι το 

υποκείμενο μπορεί να βασιστεί μόνο στο μοντέλο, για να επιλύσει διάφορα 

προβλήματα.  Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το μοντέλο στηρίζει τη λειτουργία 

του στη δομική χαρτογράφηση.  Ταυτόχρονα, όμως, το γεγονός αυτό εμπερικλείει 

τον κίνδυνο ο λύτης να εξάγει συμπεράσματα για το πρωτότυπο με βάση ιδιότητες 

του μοντέλου, που δεν είναι σχετικές με το πρωτότυπο.  Ο κίνδυνος αυτός γίνεται 

μεγαλύτερος στην περίπτωση που εμπλέκονται άδηλα, ανεξέλεγκτα μοντέλα στη 

διαδικασία λογικής σκέψης.   
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Συνήθως πολλές ιδιότητες των μοντέλων, που χρησιμοποιούνται σε μια 

διαδικασίας λογικής σκέψης, δεν γίνονται αντιληπτές.  Ακόμα και στην περίπτωση 

που ένα μοντέλο χρησιμοποιείται συνειδητά, υπάρχουν ιδιότητες που δρουν ως 

άδηλα συστατικά του μοντέλου.  Σε μερικές περιπτώσεις δεν επηρεάζουν το 

υποκείμενο και τότε το μοντέλο είναι χρήσιμο.  Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τέτοια 

άσχετα συστατικά είναι δυνατόν να επέμβουν άδηλα και να παραπλανήσουν ή να 

παρεμποδίσουν τη σωστή ερμηνεία μιας έννοιας (Fischbein, 1987).  Για παράδειγμα, 

κατά τη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση προσθέσεων ή 

αφαιρέσεων ο μαθητής είναι δυνατόν να μετρά τις κατακόρυφες γραμμές που 

δηλώνουν τη θέση του κάθε αριθμού και όχι τα διαστήματα, με αποτέλεσμα να 

καταλήξει σε λανθασμένη ερμηνεία της αναπαράστασης της αριθμητικής γραμμής. 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι ένα μοντέλο είναι ένα μέσο αναπαράστασης – όπως η 

γλώσσα, αλλά μια αναπαράσταση (π. χ. ψηφιακή ή αναλογική) δεν είναι μοντέλο, αν 

δεν έχει γενεσιουργό και ευρετικό χαρακτήρα.  Είναι εμφανές ότι τα μοντέλα 

αποτελούν υποσύνολο των αναπαραστάσεων.  Όλα τα μοντέλα είναι 

αναπαραστάσεις, ωστόσο, μια αναπαράσταση θεωρείται μοντέλο μόνο αν έχει 

γενεσιουργό και ευρετικό χαρακτήρα.  

 

Η Έννοια του Γεωμετρικού Μοντέλου 
 

Πολλές γεωμετρικές αναπαραστάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως μοντέλα 

(Γαγάτσης, & Πατρώνης, 1993: Gagatsis, & Patronis, 1990).  Η χρήση ενός 

γεωμετρικού μοντέλου για την περιγραφή μιας κατάστασης παρέχει (α) μια σφαιρική 

άποψη, που δεν παρέχεται μέσα από τη λεκτική περιγραφή, εξαιτίας της 

αποσπασματικότητας, που είναι έμφυτη στο λόγο (Γαγάτσης, & Πατρώνης, 1993: 

Gagatsis, & Patronis, 1990) και (β) τη δυνατότητα οπτικοποίησης, αφού το 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 42 

υποκείμενο, που σκέφτεται, μπορεί να απεικονίσει το αντικείμενο της μελέτης του 

στο χώρο (Ernest, 1985).   

Γεωμετρικό μοντέλο είναι μια γεωμετρική αναπαράσταση ενός προβλήματος 

κατάλληλη για την επίλυσή του και για παραπέρα μελέτη.  Πρόκειται για μια 

γεωμετρική αναπαράσταση, που έχει το γενεσιουργό και ευρετικό χαρακτήρα που 

απαιτεί για ένα μοντέλο ο Fischbein (1987).  Σύμφωνα με τους Γαγάτση και 

Πατρώνη (1993), μια συλλογή S από σημεία, ευθείες ή άλλα σχήματα στο ν – 

διαστάσεων ευκλείδειο χώρο, που αναπαριστά ένα σύστημα Σ αντικειμένων, ή μια 

κατάσταση ή μια διαδικασία,.είναι γεωμετρικό μοντέλο της ολότητας Σ, αν η S ως 

αναπαράσταση της Σ είναι πιστή ως προς Σ. 

 

Η Χρήση Μοντέλων στη Διδασκαλία των Μαθηματικών 

Ο Brousseau (1983: 1985) (αναφορά στο Γαγάτσης, & Πατρώνης, 1993: 

Gagatsis, & Patronis, 1990) διακρίνει στη μαθηματική δραστηριότητα τρία στάδια 

διαλεκτικής αλληλεπίδρασης του υποκειμένου με το πρόβλημα και με το κοινωνικό 

περιβάλλον.  Η κατασκευή και η χρήση των μοντέλων στη διδασκαλία εξετάζεται 

μέσα στα πλαίσια τριών διαφορετικών διαδικασιών: (α) τη διαλεκτική της δράσης, 

που αφορά στις αποφάσεις ενός υποκειμένου για δράση και σε ένα σύστημα 

επεξεργασίας αυτών των αποφάσεων, το οποίο παραμένει σε άδηλο επίπεδο για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα· (β) τη διαλεκτική της διατύπωσης, που αφορά στην 

έκδηλη περιγραφή ή ανακοίνωση, προς τους άλλους, των αντιλήψεων ή των 

αποφάσεων του υποκειμένου και των εμπειρικών αποτελεσμάτων των διάφορων 

αποφάσεων και (γ) τη διαλεκτική της επικύρωσης, που αφορά στην απόδειξη των 

ισχυρισμών του υποκειμένου σε κάποιο άλλο υποκείμενο – πραγματικό ή νοερό, το 

οποίο αποδέχεται ή απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς.   
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Ένα τέταρτο στάδιο θα μπορούσε να αποτελέσει η επικύρωση του μοντέλου 

από το βαθμό στον οποίο το μοντέλο ταιριάζει με την πραγματικότητα.  Ένα 

μοντέλο δοκιμάζεται και χρησιμοποιείται ή απορρίπτεται από το υποκείμενο 

ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή 

ανάλογα με το κατά πόσο μια λύση, που προκύπτει με βάση το μοντέλο, είναι 

ισοδύναμη με μια λύση, που προκύπτει με βάση το πρωτότυπο. 

 Είναι εμφανές ότι η αυθόρμητη, η ευκαιριακή χρήση μιας γνώσης, ενός 

λεκτικού επιχειρήματος ή ενός μοντέλου απέχει πολύ από τη συνειδητή και 

συστηματική τους χρήση στα πλαίσια της μαθηματικής δραστηριότητας.  Όπως 

επισημαίνουν οι Γαγάτσης και Πατρώνης (1993), το υποκείμενο ενδέχεται να 

χρησιμοποιεί αξιόλογα επιχειρήματα ή μοντέλα σε μια συζήτηση για τα μαθηματικά, 

αλλά πρέπει να αναστοχαστεί τα επιχειρήματα και τα μοντέλα αυτά προκειμένου να 

τα χρησιμοποιήσει, για να κατασκευάσει μια μαθηματική απόδειξη. 

 Οι Γαγάτσης και Πατρώνης (1993) αναφέρονται στη χρήση των μοντέλων στη 

διδασκαλία των μαθηματικών σε σχέση με μια διαδικασία αναστοχαστικής σκέψης.  

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται άμεσα στην αναστοχαστική σκέψη και τη 

συνειδητότητα, ενώ οι διαλεκτικές της δράσης, της διατύπωσης και της επικύρωσης 

παρέχουν έμμεση πληροφορία για τη σκέψη αυτή.  Η διαδικασίας αναστοχαστικής 

σκέψης εξελίσσεται σε πέντε στάδια με τα εξής χαρακτηριστικά σε κάθε στάδιο 

(Γαγάτσης & Πατρώνης, 1993, σσ. 196-197): 

1. Στάδιο 0: Αρχικές σκέψεις, πρωτογενείς διαισθήσεις και αντιλήψεις σε 

ένα θέμα ή πρόβλημα· προσπάθεια που χαρακτηρίζεται από μερική επιτυχία ή 

αποτυχία· ασαφείς και αποσπασματικές νοερές εικόνες· τυχαίες παρατηρήσεις. 

2. Στάδιο 1:  Στοχασμός πάνω στο θέμα και προσπάθεια του υποκειμένου 

να καταλάβει, δηλαδή, να οργανώσει τη νέα εμπειρία στη βάση των διαισθητικών 
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δομών που ήδη κατέχει· ταξινόμηση των παρατηρήσεων, ανάλυση των ολοτήτων 

στα μέρη τους, στοχασμός σε αυτά, ανάκληση παρόμοιων παραδειγμάτων, εύρεση 

αντιπαραδειγμάτων, μερικός έλεγχος των προηγούμενων αντιλήψεων. 

3. Στάδιο 2:  Ανάλυση και μερική κατανόηση· εύρεση ή και αιτιολόγηση 

ενός κανόνα· εξήγηση ενός λάθους· ανασύνθεση των επιμέρους στοιχείων μιας 

ολότητας με νέο τρόπο· ερμηνεία και μερική αναδιοργάνωση των νέων ευρημάτων 

με βάση προηγούμενες δομές· συμπλήρωση των νοερών εικόνων και κατασκευή 

ενός σχεδίου για την επίλυση ή την απόδειξη· διαισθητική βεβαιότητα για την 

επιτυχία του σχεδίου. 

4. Στάδιο 3:  Ενδοσκόπηση· αναστοχασμός στη διαδικασία επίλυσης, στη 

λογικότητα της απόδειξης, στις γνωστικές δομές και διεργασίες του υποκειμένου· 

εφαρμογή των συμπερασμάτων, που έχουν βρεθεί προηγούμενα, σε άλλα 

προβλήματα ή πεδία· εντοπισμός των αναλογιών που υπάρχουν και διατύπωση νέων 

ερωτημάτων· ανάλυση της κατάστασης σε ένα ανώτερο επίπεδο. 

5. Στάδιο 4:  Πλήρης επίγνωση, κατανόηση της υποκείμενης λογικής· 

αυτεπίγνωση των γνωστικών δομών και διεργασιών του υποκειμένου· 

αναδιοργάνωση, διεύρυνση των υφιστάμενων δομών, μετασχηματισμός ή πλήρης 

απόρριψή τους και κατασκευή νέων· ουσιαστικές γενικεύσεις και επεκτάσεις· 

κατασκευή και διατύπωση νέων θεωριών. 

 Βασικό χαρακτηριστικό της πιο πάνω διαδικασίας είναι ο ισχυρά ιεραρχικός 

χαρακτήρας (Γαγάτσης & Πατρώνης, 1993), αφού κάθε στάδιο εξαρτάται από όλα 

τα προηγούμενα.  Οι διαλεκτικές της δράσης, της διατύπωσης και της επικύρωσης 

δεν αντιστοιχούν μονοσήμαντα σε κάποια από τα στάδια, αλλά επαναλαμβάνονται 

σε διαφορετικά επίπεδα: η διαλεκτική της δράσης στα Στάδια 0, 1 και 2, η 

διαλεκτική της διατύπωσης στα Στάδια 1, 2 και 3 και η διαλεκτική της επικύρωσης 
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στα Στάδια 2, 3 και 4.  Όπως επισημαίνουν οι Γαγάτσης και Πατρώνης (1993), κάτι 

που δεν ήταν συνειδητό – βρισκόταν στο άδηλο επίπεδο – σε ένα στάδιο 

διατυπώνεται ρητά στο επόμενο, αλλά στη διατύπωση αυτή ή στην επικύρωση 

εμπλέκεται κάποιο άλλο στοιχείο, που είναι άδηλο και θα γίνει έκδηλο σε ένα 

ανώτερο στάδιο. 

 Ο Fischbein (1987) θεωρεί το γενεσιουργό χαρακτήρα και την ευρετική 

λειτουργία των μοντέλων, που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, ως τη 

σημαντικότερη για τη νοητική ανάπτυξη.  Επισημαίνει, ωστόσο, έναν περιορισμό 

στη χρήση τέτοιων μοντέλων για διδασκαλία στην τάξη, που προκύπτει από το 

επίπεδο συνειδητότητας στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές.  Είναι καθοριστικής 

σημασίας το πότε και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα διάφορα μοντέλα (Γαγάτσης, & 

Πατρώνης, 1993: Dufour-Janvier et al., 1987: Fischbein, 1987).  Σε κάθε στάδιο 

διαλεκτικής αλληλεπίδρασης του μαθητή με το πρόβλημα και με το κοινωνικό 

περιβάλλον αντιστοιχούν ορισμένα μοντέλα.  Στο στάδιο της δράσης τα μοντέλα 

αυτά είναι μοντέλα δράσης, που συνήθως δεν εκφράζονται με λόγια ή γραπτό 

συμβολισμό από το υποκείμενο, αλλά αν η διαδικασία που ακολουθείται στην τάξη 

το επιτρέπει, γίνονται αντιληπτά από το δάσκαλο.  Στο στάδιο της διατύπωσης ο 

γραπτός – σχηματικός – συμβολισμός εμφανίζεται πριν από τη λεκτική διατύπωση 

μιας ιδέας, εικασίας ή σχεδίου δράσης.  Αυτή η διαλεκτική αντιστοιχεί με στο 

Στάδιο 1 της διαδικασίας αναστοχαστικής σκέψης.  Σε περίπτωση που κάποιο 

μοντέλο οδηγήσει στο Στάδιο 2, τότε γίνεται μοντέλο διατύπωσης.  Είναι δυνατόν το 

ίδιο μοντέλο να χρησιμοποιηθεί και σαν ένα μοντέλο επικύρωσης.  Συνεπώς, 

υπάρχουν μοντέλα δράσης, τα οποία αρχικά βρίσκονται σε άδηλο επίπεδο στη νόηση 

του παιδιού, μοντέλα διατύπωσης και μοντέλα επικύρωσης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε έκδηλο επίπεδο. 
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 Προκύπτει, λοιπόν, ότι για να διατυπωθεί και να χρησιμοποιηθεί συνειδητά 

ένα μοντέλο από το υποκείμενο, σε κάποια φάση της διαδικασίας επίλυσης 

προβλήματος, πρέπει προηγούμενα το μοντέλο αυτό να έχει χρησιμοποιηθεί από το  

υποκείμενο ως μοντέλο δράσης.  Σύμφωνα με τους Γαγάτση και Πατρώνη (1993), ο 

φυσικός αυτός κανόνας δεν μπορεί να παραβιαστεί, χωρίς δυσάρεστες συνέπειες.  

Για παράδειγμα, ο δάσκαλος των μαθηματικών μπορεί, αναστοχαζόμενος κάποια 

δραστηριότητα στην τάξη, να χρησιμοποιήσει το γεωμετρικό μοντέλο της 

αριθμητικής γραμμής, για να εμβαθύνει στο θέμα της πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων (Στάδια 3 και 4 της διαδικασίας αναστοχαστικής σκέψης).  Ο δάσκαλος 

μπορεί να πιστεύει ότι η επινόησή του θα είναι χρήσιμη για τους μαθητές, αλλά αυτό 

δε συμβαίνει από τη στιγμή που το μοντέλο αυτό είναι εντελώς καινούριο για τους 

μαθητές και δεν ήταν προηγούμενα ένα μοντέλο δράσης.  Οι μαθητές έχουν να 

αντιμετωπίσουν ένα χάσμα στη διαδικασία αναστοχαστικής σκέψης, που είναι μια 

αναδρομική διαδικασία.  Προκειμένου να προχωρήσει κάποιος στο επόμενο στάδιο, 

χρειάζεται όλη την προηγούμενη εμπειρία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

υπάρχει για τους μαθητές. 

 
 

Η Αριθμητική Γραμμή ως Γεωμετρικό Μοντέλο 

Μια προσανατολισμένη ευθεία – στην Ευκλείδεια Γεωμετρία – μπορεί να 

αποτελέσει ένα γεωμετρικό μοντέλο για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των ρητών αριθμών, καθώς επίσης για την 

κατασκευή των άρρητων αριθμών.   Έστω ότι Σ είναι ο δακτύλιος των ακεραίων ή 

το σώμα των ρητών αριθμών – ή ένα σώμα, που περιλαμβάνει το σώμα των ρητών 

αριθμών – με τις εξής πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και 

διαίρεση.  Έστω ότι S είναι μια βαθμολογημένη ευθεία, δηλαδή μια ευθεία με ένα 
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διακριτό σύνολο σημείων, τα οποία αντιστοιχούν στους ακέραιους ή τους ρητούς 

αριθμούς. Το γεγονός ότι το S είναι ένα γεωμετρικό μοντέλο για το Σ φαίνεται από 

το εξής: Υπάρχει ένας ισομορφισμός Σ  S, έτσι ώστε οι πράξεις ανάμεσα 

στους αριθμούς, που ανήκουν στο Σ, να αντιστοιχούν στις πράξεις ανάμεσα σε 

προσανατολισμένα ευθύγραμμα τμήματα ή στις πράξεις ανάμεσα σε αριθμούς και 

προσανατολισμένα ευθύγραμμα τμήματα – όπως, για παράδειγμα, το γινόμενο ενός 

αριθμού με ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα.  

 Η βαθμολογημένη ευθεία λειτουργεί ως ένα γεωμετρικό μοντέλο των 

πράξεων στο Σ ως εξής: Δίνονται δύο στοιχεία στο S, τα οποία αντιστοιχούν σε 

αριθμούς του Σ.  Η πράξη εκτελείται γεωμετρικά στο S και το αποτέλεσμα 

μεταφράζεται σε αριθμό του Σ.  Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, είναι δυνατόν να 

θεωρείται περισσότερο επίπονη από μερικούς μαθητές σε σχέση με την εκτέλεση της 

πράξης στο Σ με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου.  

 

Η Αριθμητική Γραμμή ως Μεταφορά   

Οι Tapia, Bibiloni και Tapia (1974) (αναφορά στο Herbst, 1997) θεωρούν 

τους φυσικούς αριθμούς ως πληθικούς αριθμούς συνόλων και εξάγουν τις πράξεις 

των φυσικών αριθμών από τις πράξεις με σύνολα.  Η ευκλείδεια ευθεία, η οποία 

εισάγεται μέσω της αξιωματικής ανάπτυξης της επίπεδης γεωμετρίας, αποτελεί μια 

αναπαράσταση των φυσικών αριθμών, την αριθμητική γραμμή.  Η αναπαράσταση 

του Συνόλου Ν σε μια ευθεία επιτρέπει την απεικόνιση μερικών ιδιοτήτων του 

Συνόλου Ν.  Ορίζεται ένα τυχαίο σημείο 0 πάνω σε μια ευθεία  ε και επιλέγεται ένα 

ευθύγραμμο τμήμα τ ως μονάδα.  Το ευθύγραμμο τμήμα τ μετακινείται διαδοχικά 

από το 0.  Σε κάθε σημείο τομής αντιστοιχεί ένας φυσικός αριθμός, όπως φαίνεται 

στο Διάγραμμα 2. 
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Διάγραμμα 2. Η αριθμητική γραμμή για τους φυσικούς αριθμούς.  Από «The 
number-line metaphor in the discourse of a textbook series,» του P. Herbst, 1997, For 
the Learning of Mathematics, 17 (3), σ. 36. 
 

Με τον τρόπο αυτό η ευθεία παρουσιάζεται ως μεταφορά για το αριθμητικό 

σύστημα (Herbst, 1997).  Ο Herbst (1997) αναλύει τους λόγους για τους οποίους η 

αριθμητική γραμμή θεωρείται μεταφορά.  Ένας πρώτος λόγος αφορά στο γεγονός ότι 

η ευθεία δεν ανήκει στην ορολογία της αριθμητικής.  Η ευθεία αποτελεί την αρχική 

έννοια της γεωμετρίας.  Η χρήση της ευθείας, για να δημιουργηθεί η αναπαράσταση 

της αριθμητικής γραμμής, υπακούει στις στρατηγικές του πεδίου της γεωμετρίας.  Η 

αναπαράσταση της αριθμητικής γραμμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν, με 

βάση το αξίωμα της διάταξης της ευθείας, διασφαλιστεί ότι όλοι οι φυσικοί αριθμοί 

αντιπροσωπεύονται πάνω στη γραμμή.  Η εισαγωγή της αριθμητικής γραμμής στη 

συζήτηση για τους αριθμούς αποτελεί εστίαση στους φυσικούς αριθμούς μέσα στο 

πλαίσιο της ευκλείδειας ευθείας.  Η φράση αριθμητική γραμμή δε συνηθίζεται στις 

γεωμετρικές χρήσεις της ευθείας.  Μια ευθεία έχει σημεία και όχι αριθμούς και 

συνήθως τα σημεία αυτά ορίζονται με τη χρήση γραμμάτων και όχι αριθμών.  Η 

φράση αριθμητική γραμμή είναι κατάχρηση με την έννοια της εφαρμογής ενός όρου 

σε ένα αντικείμενο, το οποίο δε δηλώνει κατάλληλα.  Η αριθμητική γραμμή 

προκύπτει από τη βασική αναλογία, αριθμός : αριθμητικό σύστημα :: σημείο : 

ευθεία.  Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι μεταφορά.  Η βιωσιμότητα της 

αναπαράστασης των αριθμών στην ευθεία και κατά συνέπεια η ανάδυση του όρου 
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αριθμητική γραμμή  ως κατάχρηση, με την έννοια απόδοσης νέου νοήματος σε παλιές 

λέξεις, βασίζεται στην πιο πάνω αναλογία.   

Οι Tapia et al. (1974) (αναφορά στο Herbst, 1997) προβάλλουν ένα δεύτερο 

λόγο για τον οποίο η αριθμητική γραμμή θεωρείται μεταφορά.  Σε κάθε πραγματικό 

αριθμό αντιστοιχεί ένα σημείο στην ευθεία.  Σε κάθε σημείο στην ευθεία αντιστοιχεί 

ένας πραγματικός αριθμός.  Υπάρχει μια αμφίδρομη λειτουργία, που απεικονίζει το 

σύνολο των πραγματικών αριθμών στο σύνολο των σημείων της ευθείας. 

Οι Tapia et al. (1974) (αναφορά στο Herbst, 1997) ορίζουν τις πράξεις της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθμών και τις ερμηνεύουν με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής.  Αναφέρουν ότι στην περίπτωση της μαθηματικής πρότασης 

3+4=7, κάποιος μετρά 3 μονάδες ξεκινώντας από το μηδέν και στη συνέχεια 4 

μονάδες προς τα δεξιά του σημείου 3.  Το σημείο στο οποίο καταλήγει αναπαριστά 

το άθροισμα.  Γενικά, προκειμένου να αναπαρασταθεί το άθροισμα α + n = b, 

κάποιος μετρά n θέσεις προς τα δεξιά του σημείου α.  Το άθροισμα 3 + 4 = 7, με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής, φαίνεται στο Διάγραμμα 3. 

 

 

 
Διάγραμμα 3.  Πρόσθεση φυσικών αριθμών.  Από «The number-line metaphor in the 
discourse of a textbook series,» του P. Herbst, 1997, For the Learning of 
Mathematics, 17 (3), σ. 37. 
 

Όπως επισημαίνει ο Herbst (1997), σημασία δεν έχει το άθροισμα 3 + 4, 

αλλά οι δομικές ιδιότητες της πρόσθεσης φυσικών αριθμών και ο τρόπος με τον 

οποίο μια ερμηνεία της πρόσθεσης, με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, θα 

επεξηγούσε αυτές τις ιδιότητες.  Με βάση τη λεκτική περιγραφή του διαγράμματος 

της αριθμητικής γραμμής για την πρόσθεση, ο πρώτος προσθετέος θεωρείται ως η 

αρχική θέση για το μετασχηματισμό και το άθροισμα ως η τελική θέση μετά το 
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μετασχηματισμό.  Ωστόσο, η χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση της πρόσθεσης διαγράφει αυτό το πλαίσιο ορίζοντας κάθε προσθετέο 

και το άθροισμα με βέλη.  Συνεπώς, παρόλο που η πρόσθεση με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής περιγράφεται ως μια μη συμμετρική διαδικασία μέτρησης, 

παρουσιάζεται ως μια συμμετρική παράσταση μιας πρόσθεσης διατυπωμένης με 

αριθμούς. 

Σύμφωνα με τον Herbst (1997), η διαδικασία αναπαράστασης της 

πρόσθεσης, με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, συνδέει τη συνολοθεωρητική 

έννοια της πρόσθεσης με τις πρακτικές της πρόσθεσης, που ήδη κατέχουν οι 

μαθητές.   Η αριθμητική γραμμή διατηρεί την ανεξαρτησία της πρόσθεσης (που 

επιτυγχάνεται με τη συνολοθεωρητική κατασκευή) από τη βάση του αριθμητικού 

συστήματος και παρέχει ένα περιβάλλον, όπου μπορούν να εκτελεστούν προσθέσεις 

(π. χ. με τη μέτρηση).  Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια όρο προς όρο 

αντιστοιχία ανάμεσα σε μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης και στην ερμηνεία τους 

με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  

 

Πρόσθεση με τη Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής  

Ο Herbst (1997) επισημαίνει ότι τα έργα πρόσθεσης, με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, αφορούν στην ερμηνεία και όχι στην εκτέλεση προσθέσεων 

στην αριθμητική γραμμή.  Η αναπαράσταση μιας πρόσθεσης στην αριθμητική 

γραμμή περιλαμβάνει την αντιπαράθεση δύο βελών καθένα από τα οποία καθορίζει 

μια θέση.  Αυτή η γραφική αναδιατύπωση του προβλήματος πρόσθεσης κάνει το 

αποτέλεσμα εμφανές και απλά απαιτεί τον εντοπισμό του αρχικού και του τελικού 

σημείου του τρίτου βέλους.  Συνεπώς, η αριθμητική γραμμή δεν αφήνει κενό 

ανάμεσα στη διατύπωση του προβλήματος πρόσθεσης και στη λύση του.  Η επιτυχία 
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στη λύση του προβλήματος πρόσθεσης αποτελεί μέρος της ικανότητας που 

απαιτείται, για να διατυπωθεί το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας την αριθμητική 

γραμμή.  Το πρόβλημα προς επίλυση δεν είναι πρόβλημα πρόσθεσης, αλλά 

πρόβλημα μετάφρασης της πρόσθεσης από το πεδίο της αριθμητικής στο πεδίο της 

αριθμητικής γραμμής και αντίστροφα. 

Τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής 

έχουν δύο συνιστώσες (Ernest, 1985: Herbst, 1997).  Οι μαθητές καλούνται (α) να 

αναπαραστήσουν δοσμένες προσθέσεις ή αφαιρέσεις πάνω στην αριθμητική γραμμή 

και (β) να γράψουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές, που αναπαρίστανται στην 

αριθμητική γραμμή.  Η ερμηνεία μιας πρόσθεσης πάνω στην αριθμητική γραμμή δε 

χρησιμοποιεί την αριθμητική γραμμή ως ένα περιβάλλον επίλυσης προβλημάτων 

πρόσθεσης, αλλά ως απεικόνιση μιας ένα προς ένα αντιστοιχίας ανάμεσα στις 

αριθμητικές προτάσεις και στα διαγράμματα της αριθμητικής γραμμής (Herbst, 

1997).    

 
Προσθέτοντας και Αφαιρώντας το Μηδέν   

Σύμφωνα με τους Tapia et al. (1974) (αναφορά στο Herbst, 1997) για την 

ερμηνεία προσθέσεων στην αριθμητική γραμμή, όπου ο ένας προσθετέος είναι το 

μηδέν, το μηδέν αναπαρίσταται με τη χρήση ενός θύλακα, όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 4. 

 
 

 

 

Διάγραμμα 4.  Πρόσθεση του μηδέν με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Από 
«The number-line metaphor in the discourse of a textbook series,» του P. Herbst, 
1997, For the Learning of Mathematics, 17 (3), σ. 38. 
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Όπως επισημαίνει ο Herbst (1997), κατά την αναπαράσταση της πρόσθεσης 

0+7 = 7, ο θύλακας στο μηδέν εισάγει ένα νέο αντικείμενο στο πεδίο της 

αριθμητικής γραμμής.  Μέχρι τώρα η χρήση βελών έδειχνε μια αλλαγή θέσης κατά 

μήκος της αριθμητικής γραμμής.  Στην πρόσθεση η διαφορά ανάμεσα στην αρχή και 

την κατάληξη ενός βέλους ήταν απαραίτητη για την αναπαράσταση της κατάστασης 

πρόσθεσης.  Ο θύλακας δεν είναι βέλος.  Όταν βρίσκεται στο τέλος, για παράδειγμα 

στην αναπαράσταση της πρόσθεσης 7 + 0, δεν απεικονίζει μια κατάσταση μέτρησης.  

Όταν βρίσκεται στην αρχή, για παράδειγμα στην αναπαράσταση της πρόσθεσης 0+7, 

προσθέτει στο πρώτο βέλος το γεγονός ότι δεν υπάρχει καν διαφορετικό αρχικό 

σημείο για τη μέτρηση. 

Ωστόσο, σε όλες τις προσθέσεις σχεδιάζονται τουλάχιστον δύο βέλη.  Η 

χρήση των θυλάκων προκύπτει από την αναγκαιότητα διατήρησης της ένα προς ένα 

αντιστοιχίας ανάμεσα στη μαθηματική πρόταση και στην αναπαράστασή της με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Οι θύλακες γίνονται μέρος της ορολογίας της 

αριθμητικής γραμμής παρέχοντας ένα τρόπο διαφοροποίησης ανάμεσα στο 

αντίστοιχο προτάσεων όπως είναι οι εξής: 7, 0 + 7, 7 + 0, 0 + 7 + 0 στην αριθμητική 

γραμμή (Herbst, 1997). 

Χρησιμοποιώντας την ορολογία του Brousseau (1986), η πρόσθεση του 

μηδέν στους Tapia et al. (1974) είναι ένα παράδειγμα της επίδρασης της 

μεταδιδακτικής αλλαγής (αναφορά στο Herbst, 1997).  Αυτό που αρχικά θεωρήθηκε 

ως μέσο για την κατανόηση των μαθηματικών που περιλαμβάνει – η αριθμητική 

γραμμή για τους φυσικούς αριθμούς – μετατρέπεται σε αντικείμενο μελέτης καθαυτό 

με δική του δομή – το μηδέν είναι θύλακας, για την πρόσθεση πρέπει να 

αντιπαρατεθούν δύο βέλη κτλ.  Ο Ernest (1985) έχει παρατηρήσει παρόμοιο 

φαινόμενο κατά την ανάλυση έργων που χρησιμοποίησε σε δοκίμιο.  Τα έργα 
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εξετάζουν τη γνώση ενός συγκεκριμένου μοντέλου πρόσθεσης και την ικανότητα 

μετάφρασης μαθηματικών προτάσεων σε αναπαραστάσεις με τη χρήση αυτού του 

μοντέλου και αντίστροφα. 

Όπως επισημαίνει ο Herbst (1997), η μεταδιδακτική αλλαγή είναι έντονη 

στην περίπτωση της αφαίρεσης, η οποία περιγράφεται στην αριθμητική γραμμή ως 

μετάβαση προς τα αριστερά.  Προκειμένου να αναπαρασταθεί η αφαίρεση, τα βέλη 

σχεδιάζονται με διαφορετικό πάχος ανάλογα με τη φορά – τα βέλη προς τα δεξιά 

είναι χοντρά, ενώ τα βέλη προς τα αριστερά είναι λεπτά.  Η διαφορά στο πάχος απλά 

δίνει έμφαση στη διαφορετική φορά των βελών.  Η αφαίρεση 6 – 0 – 4 = 2 

αναπαρίσταται στην αριθμητική γραμμή, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5. 

 

 

  

 
Διάγραμμα 5.  Η αφαίρεση 6 – 0 – 4 = 2 στην αριθμητική γραμμή.  Από «The 
number-line metaphor in the discourse of a textbook series,» του P. Herbst, 1997, For 
the Learning of Mathematics, 17 (3), σ. 38. 
 
Με βάση το Διάγραμμα 9 είναι εμφανές ότι αν τα βέλη και οι θύλακες είχαν το ίδιο 

πάχος θα ήταν δυνατές οι εξής δύο απαντήσεις: (α) 6 – 0 – 4 = 2 και 6 + 0 – 4 = 2.  

Το γεγονός ότι τα βέλη και ο θύλακας έχουν διαφορετικό πάχος και το γεγονός ότι 

το βέλος με φορά προς τα αριστερά και ο θύλακας έχουν το ίδιο χρώμα δηλώνει ότι 

το πάχος αποτελεί ένα καινούριο χαρακτηριστικό στην αριθμητική της αριθμητικής 

γραμμής.  Τα βέλη έχουν διαφορετικό πάχος, για να διαχωρίζονται οι θύλακες που 

αναπαριστούν το +0 από τους θύλακες που αναπαριστούν το –0.  Με τον τρόπο αυτό 

διατηρείται η ένα προς ένα αντιστοιχία ανάμεσα στην αριθμητική πρόταση και στην 

ερμηνεία της με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  
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Η ένα προς ένα αντιστοιχία ενισχύει τη μεταφορά (Herbst, 1997).  Οι πιο 

πάνω περιπτώσεις αριθμητικής, με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, είναι 

παραδείγματα που δείχνουν πώς το κείμενο εμπλουτίζει τη μεταφορά 

επιτυγχάνοντας μια ένα προς ένα αντιστοιχία ανάμεσα στις αριθμητικές πράξεις και 

στις ερμηνείες τους στην αριθμητική γραμμή.  Με βάση τα παραδείγματα, φαίνεται 

ότι οι πρακτικές, στις οποίες περιλαμβάνεται η χρήση της αριθμητικής γραμμής, δεν 

ξεκαθαρίζουν πάντοτε τις ιδιότητες του αριθμητικού συστήματος.  Επιβεβαιώνεται, 

επίσης, το γεγονός ότι η αριθμητική γραμμή αποτελεί μεταφορά για το αριθμητικό 

σύστημα.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή στην αριθμητική γραμμή 

αντιστοίχων για όλα τα χαρακτηριστικά του αριθμητικού συστήματος.   

 
 

Η Χρήση του Γεωμετρικού Μοντέλου της Αριθμητικής Γραμμής στη 
Διδασκαλία των Μαθηματικών 

 
Η αριθμητική γραμμή θεωρείται, από μερικούς ερευνητές, σημαντικό 

χειριστικό μοντέλο και ουσιαστικό συστατικό στη διδασκαλία της αριθμητικής, 

γενικά και ειδικότερα της διατακτικής πτυχής των αριθμών (Fueyo, & Bushell, 1998: 

Klein et al., 1998: Selter, 1998: Van den Heuvel-Panhuizen, 2001).  Η αριθμητική 

γραμμή, ως διδακτικό μέσο, είναι μια ευθεία με κλίμακα, που χρησιμοποιείται για 

την αναπαράσταση και εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων των ακεραίων.  Με τον 

τρόπο αυτό παρέχεται στα παιδιά οπτικοποίηση, γεγονός που θεωρείται ότι 

συμβάλλει στην κατανόηση και την επιτυχημένη επίλυση μαθηματικών έργων 

(Γαγάτσης, & Πατρώνης, 1993: Ernest, 1985: Hegarty, & Kozhevnikov, 1999).   

Οι Fueyo και Bushell (1998) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα μιας 

πειραματικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων παιδιών πρώτης 

τάξης δημοτικού, με χαμηλή επίδοση στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 

πρόσθεσης με άγνωστο τον ένα προσθετέο, με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  
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Η διαδικασία εφαρμόστηκε από εκπαιδευμένους ικανούς μαθητές.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας (Fueyo & Bushell, 1998) η επίδοση των μαθητών 

βελτιώθηκε, όταν οι εκπαιδευμένοι μαθητές δίδαξαν στους μαθητές, με χαμηλή 

επίδοση, διαδικασίες χρήσης της αριθμητικής γραμμής για την επίλυση 

προβλημάτων πρόσθεσης. 

 Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Klein et al. (1998) σύγκριναν δύο 

πειραματικά προγράμματα για τη διδασκαλία νοερής πρόσθεσης και αφαίρεσης σε 

175 παιδιά δεύτερης τάξης δημοτικού στην Ολλανδία.  Στόχος των δύο 

προγραμμάτων ήταν η καλλιέργεια μεγαλύτερης ευελιξίας στη νοερή αριθμητική με 

τη βοήθεια της άδειας αριθμητικής γραμμής ως νέου νοητικού μοντέλου.  Οι 

μαθητές βάζουν πάνω στην άδεια αριθμητική γραμμή τους αριθμούς που χρειάζονται 

για να εκτελέσουν μια πράξη, η οποία αναπαρίσταται με πηδήματα πάνω στην 

αριθμητική γραμμή.  Στο Διάγραμμα 6 φαίνονται πιθανοί τρόποι εύρεσης του 

αθροίσματος 48 + 27 και της διαφοράς 72–38 με τη χρήση της άδειας αριθμητικής 

γραμμής.   

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6.  Πρόσθεση και αφαίρεση με τη χρήση της άδειας αριθμητικής 
γραμμής.  Από «Building on children’s mathematics – A teaching experiment in 
grade three,» του Ch. Selter, 1998, Educational Studies in Mathematics, 36, σ. 101.  
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (Klein et al., 1998), η άδεια 

αριθμητική γραμμή φαίνεται να είναι ένα πολύ ισχυρό μοντέλο για τη μάθηση της 
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πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέχρι το 100.  Η χρήση της άδειας αριθμητικής 

γραμμής στην αριθμητική, με αριθμούς από το 1 μέχρι το 100, έχει πολλά 

πλεονεκτήματα.  Ο Selter (1998) επισημαίνει ότι η χρήση της άδειας αριθμητικής 

γραμμής είναι πιο κοντά στις άτυπες μεθόδους, που αναπτύσσουν τα παιδιά και για 

το λόγο αυτό δεν υποστηρίζει την εισαγωγή της κατακόρυφης πρόσθεσης από νωρίς.  

Επιπρόσθετα, υποστηρίζει ότι η άδεια αριθμητική γραμμή παρέχει ένα γραμμικό 

μοντέλο στα παιδιά, το οποίο αναπαριστά την πτυχή της μέτρησης στους αριθμούς, 

σε αντίθεση με τους κύβους Dienes, που αναπαριστούν την πληθικότητα του 

αριθμού.  Η άδεια αριθμητική γραμμή δεν είναι απλά μια αναπαράσταση της σειράς 

των αριθμών, αλλά ένα αποτελεσματικό εργαλείο καταγραφής του τρόπου σκέψης 

του μαθητή, που επιτρέπει την επικοινωνία των ιδεών του μαθητή με έναν άτυπο 

τρόπο.  Η άδεια αριθμητική γραμμή αποφορτίζει τη μνήμη εργασίας, καθώς 

προκαταρκτικά αποτελέσματα μπορούν να καταγραφούν σχετικά γρήγορα με τρόπο 

ώστε να φαίνεται τι έχει ήδη γίνει και τι θα πρέπει να γίνει.  Τέλος, η άδεια 

αριθμητική γραμμή παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία να βελτιώσουν ποιοτικά τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν και να παρουσιάσουν τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν.  Η ανταλλαγή απόψεων και η επικοινωνία έχει ως αποτέλεσμα οι 

μαθητές να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.  Όπως επισημαίνει η Van den Heuvel-

Panhuizen (2001), στα διδακτικά εγχειρίδια της δεύτερης τάξης δημοτικού, που 

χρησιμοποιούνται στην Ολλανδία, υπάρχει η αριθμητική γραμμή ως μοντέλο που 

υποβοηθά την εκτέλεση πράξεων με αριθμούς μέχρι το 100. 

Σύμφωνα με τον Selter (1998), η αριθμητική γραμμή αποτελεί κεντρικό 

μοντέλο με πολλές εφαρμογές στην αριθμητική ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η 

μακροπρόθεσμη διαδικασία μάθησης.  Πέραν από τη χρήση της για τις τέσσερις 

πράξεις των φυσικών  αριθμών, χρησιμοποιείται για τα κλάσματα (Bright, Behr, 
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Post, & Wachsmuth, 1988: Ni, 2001: Ni, in press), τα ποσοστά, τους λόγους και τις 

αναλογίες, τους δεκαδικούς αριθμούς κτλ. (Herbst, 1997).  

Μερικοί ερευνητές, ωστόσο, αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα χρήσης 

της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την κατανόηση των πράξεων 

των ακεραίων και για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών σε έργα πρόσθεσης 

και αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα, ο μετασχηματισμός, ή η 

αρχική ποσότητα (Γαγάτσης, & Παναούρα, 2000: Carpenter et al., 1981: Dufour-

Janvier, 1987: Ernest, 1985: Gagatsis et al., 2003: Hart, 1981: Liebeck, 1984: 

Φιλίππου, & Χρίστου, 1995).  Όπως επισημαίνει ο Ernest (1985) τα παιδιά είναι 

δυνατόν να μάθουν τις πράξεις της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης ακεραίων μέσα από 

διάφορες συγκεκριμένες εμπειρίες, όπως είναι ο συνδυασμός δύο συνόλων 

φασολιών και η μέτρηση του αριθμού των φασολιών στο τελικό σύνολο – πρόσθεση 

– ή με τη χρήση αναπαραστάσεων της αριθμητικής γραμμής, οι οποίες μπορεί να 

είναι χειριστικές ή τυπωμένες στο χαρτί.  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση 

με την εκμάθηση μιας πράξης αφορούν στην ικανότητα των παιδιών (α) να 

ανακαλούν την πράξη από τη μνήμη, (β) να ανακαλούν μια διαδικασία για εκτέλεση 

της πράξης ή (γ) να εξάγουν μια απάντηση από κάποια άλλη γνωστή πράξη.  

Έχουν εντοπιστεί τρεις διαφορετικές στρατηγικές κατά την εκτέλεση 

πράξεων πρόσθεσης, όπως η πράξη 3 + 5, που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά 

(Resnick & Ford, 1981) (αναφορά στο Ernest, 1985).  Ο Ernest (1985) υποθέτει ότι 

οι ίδιες στρατηγικές μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της πράξης με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής. 

Η πρώτη στρατηγική αφορά στη μετακίνηση του δαχτύλου ή του μολυβιού 

πρώτα τρία και μετά ακόμα πέντε βήματα κατά μήκος της αριθμητικής γραμμής.  Η 

απάντηση – το άθροισμα – προκύπτει από την τελική θέση, που είναι το οχτώ.  Η 
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μέθοδος αυτή ονομάζεται μέθοδος ολικής μέτρησης – counting all method – αφού 

μετρούνται και τα οχτώ βήματα ή σταθμοί (Ernest, 1985). 

Τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη δεύτερη στρατηγική αρχίζουν από το 

σημείο τρία και μετρούν ακόμα πέντε.  Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μέτρηση προς τα 

πάνω – counting on method.  Τα παιδιά τοποθετούν το μολύβι τους στο σημείο τρία 

και προχωρούν ακόμα πέντε βήματα κατά μήκος της αριθμητικής γραμμής 

καταλήγοντας στο σημείο οχτώ.  Τα παιδιά που χρησιμοποιούν την τρίτη στρατηγική 

επιλέγουν το μεγαλύτερο προσθετέο, το πέντε, και μετρούν ακόμα τρία προς τα 

πάνω (Ernest, 1985). 

Ο Ernest (1985) ισχυρίζεται ότι η γνώση της διαδικασίας εκτέλεσης 

αθροισμάτων ή διαφορών με τη χρήση αναπαραστάσεων της αριθμητικής γραμμής 

είναι ενεργητική γνώση.  Με την πάροδο του χρόνου η κατανόηση του παιδιού, το 

οποίο έμαθε να εκτελεί βασικές πράξεις των ακεραίων ενεργητικά με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, θα εξελιχθεί και θα αλλάξει.  Ένα παιδί θα είναι σε θέση να 

εκτελέσει ένα έργο πρόσθεσης ή αφαίρεσης (α) από μνήμης, (β) με τη βοήθεια 

άλλων γνωστών πράξεων ή (γ) με κάποια άλλη φυσική διαδικασία μέτρησης.  

Ακόμα και στην περίπτωση που το παιδί υιοθετεί κάποια φυσική διαδικασία 

μέτρησης αυτή μπορεί να είναι η μέτρηση με τα δάχτυλα και όχι η χρήση της 

αριθμητικής γραμμής. Συνεπώς, ακόμα και αν οι εμπειρίες, που αφορούν στη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής, έχουν συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην εκμάθηση της 

πράξης της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης, το παιδί είναι πιθανόν να σταματήσει να 

χρησιμοποιεί την αριθμητική γραμμή για την εκτέλεση προσθέσεων ή αφαιρέσεων 

(Ernest, 1985).  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής είναι πιθανόν να αντικατασταθεί 

από άλλες μεθόδους. 
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Η χρήση της αριθμητικής γραμμής με στόχο την κατανόηση και την 

εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων των ακεραίων δεν έχει πάντοτε τα αναμενόμενα 

θετικά αποτελέσματα.  Οι Dufour-Janvier et al. (1987) επισημαίνουν ορισμένες 

παρανοήσεις, που προκύπτουν από τη χρήση της αριθμητικής γραμμής στη 

διδασκαλία των μαθηματικών.  Μια πρώτη παρανόηση αφορά στη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής στη διδασκαλία των θετικών ακεραίων.  Οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται την αριθμητική γραμμή ως μια ακολουθία βημάτων.  Κάθε βήμα 

είναι όπως μια πέτρα και ανάμεσα σε δύο διαδοχικές πέτρες υπάρχει κενό. Η 

αντίληψη αυτή απέχει πολύ από την έννοια της πυκνότητας των πραγματικών 

αριθμών, οι οποίοι αναπαρίστανται στην αριθμητική γραμμή.  Η παρανόηση αυτή 

έχει ως αποτέλεσμα πολλοί μαθητές, σε επίπεδο γυμνασίου και λυκείου, να 

ισχυρίζονται ότι ανάμεσα σε δύο ακέραιους αριθμούς δεν υπάρχουν αριθμοί ή 

υπάρχει το πολύ ένας αριθμός. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

τοποθέτηση ενός αριθμού στην αριθμητική γραμμή, γιατί δεν μπορούν να συνδέσουν 

τον αριθμό με τη διαβάθμιση της αριθμητικής γραμμής.  Επιπλέον, υπάρχουν 

δυσκολίες στην ανάγνωση γραφικών παραστάσεων, όταν οι μαθητές 

επικεντρώνονται μόνο στις τιμές των διαβαθμίσεων των αξόνων. 

Μια δεύτερη παρανόηση (Dufour-Janvier et al., 1987) αφορά στο γεγονός ότι 

πολλά παιδιά αντιλαμβάνονται τους αριθμούς στην αριθμητική γραμμή ως πινακίδες 

με αριθμούς τοποθετημένες κατά μήκος ενός δρόμου, χωρίς να θεωρούν αναγκαία 

την τοποθέτησή τους σε ίσες αποστάσεις. Η αντίληψη αυτή απέχει από την έννοια 

της μέτρησης, η οποία αναπαρίσταται στην αριθμητική γραμμή. 

Μια τρίτη δυσκολία, που προκύπτει σε σχέση με την αριθμητική γραμμή, 

είναι η χρήση βελών (Dufour-Janvier et al., 1987).  Ο γραφικός αυτός κώδικας είναι 

δυνατόν να έχει διάφορα νοήματα: μετασχηματισμό, δείχτη, σχέση αιτίας – 
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αποτελέσματος κτλ.  Ωστόσο, τα παιδιά αντιλαμβάνονται το βέλος ως δείχτη ή 

γραμμή με τα δύο άκρα να δηλώνουν δύο καταστάσεις ή δύο θέσεις. 

Πολλά εγχειρίδια των μαθηματικών χρησιμοποιούν ως βοηθητικό μέσο την 

αριθμητική γραμμή.  Η χρήση, ωστόσο, της αριθμητικής γραμμής προκαλεί, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης εθνικής έρευνας αξιολόγησης των 

μαθηματικών επιπέδων, που έγινε στην Αμερική, σύγχυση στους μικρούς μαθητές 

(Φιλίππου & Χρίστου, 1995).  Συγκεκριμένα, πολλοί μαθητές δεν μπορούν να 

κατανοήσουν τη σημασία της αριθμητικής γραμμής.  Για παράδειγμα, 70% των 

εννιάχρονων μαθητών, που κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα τι παριστάνει μια 

αριθμητική γραμμή έδωσαν ως απάντηση «5 + 7» αντί «5 + 2 = 7».  Σε παρόμοιο 

ερώτημα, σε έρευνα που έγινε στην Κύπρο, το 82% των μαθητών της έκτης τάξης 

δημοτικού στην επαρχία Λεμεσού έδωσε λανθασμένη απάντηση (Φιλίππου & 

Χρίστου, 1995). 

Οι Γαγάτσης και Παναούρα (2000) πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τη 

χρήση του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, για την εκμάθηση των 

πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης ακέραιων αριθμών.  Στην έρευνα 

συμμετείχαν 130 μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού σχολείου.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (Γαγάτσης & Παναούρα, 2000), δεν 

υπήρχε σχέση ανάμεσα στην ικανότητα επίλυσης έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

σε συμβολική αναπαράσταση και στην ικανότητα επίλυσης των ίδιων έργων με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Το γεγονός ότι, παρόλο που πρόκειται για τα ίδια 

έργα με μόνη διαφορά την αναπαράσταση που χρησιμοποιείται (συμβολική 

αναπαράσταση, αριθμητική γραμμή), δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους, δημιουργεί 

το εύλογο ερώτημα που αφορά στην αξία χρήσης της αριθμητικής γραμμής, ως 
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γεωμετρικού μοντέλου, για την κατανόηση και εκμάθηση των πράξεων των 

ακεραίων.  

Η σφαιρική προσέγγιση, που εφαρμόστηκε στην έρευνα των Γαγάτση και 

Παναούρα (2000), είναι δυνατόν να κρύβει τις διάφορες αντιλήψεις των μαθητών σε 

σχέση με την αριθμητική γραμμή και τις πράξεις ακεραίων που αναπαριστά.  Σε 

έργα αριθμητικής γραμμής παρεμβαίνουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 

αντιλήψεις για την έννοια τους αριθμού, οι οποίες κρύβονται σε ένα γενικό σκορ 

επιτυχίας: (α) η στατική αντίληψη των αριθμών – φωτογραφική, (β) η χαρτογραφική 

αντίληψη και (γ) η δυναμική αντίληψη.  Σύμφωνα με τη στατική αντίληψη, σε ένα 

σημείο αντιστοιχεί ένας ακέραιος.  Με βάση τη χαρτογραφική αντίληψη, όταν 

δοθούν σημεία, η απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα αριθμημένα σημεία παραπέμπει σε 

έναν ευκλείδειο χώρο μιας διάστασης, που είναι οικείος στα παιδιά, όπως φαίνεται 

στο Διάγραμμα 7. 

 
 
   
 
 

Διάγραμμα 7.  Η χαρτογραφική αντίληψη. 

 Σύμφωνα με τη δυναμική αντίληψη, όταν δοθούν δύο σημεία μπορεί να 

εξεταστούν δύο τελεστές, που αλλάζουν τη φορά και παραπέμπουν σε ένα 

διανυσματικό χώρο – ή σε ένα μετασχηματισμό.  Ένας τελεστής οδηγεί στην 

πρόσθεση και ένας άλλος στην αφαίρεση, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 8. 

                                                                               6 + 5 = 11 (πρόσθεση) 

 

 

       11 – 5 = 6 (αφαίρεση) 

Διάγραμμα 8.  Η δυναμική αντίληψη. 

     0    1   2    3   4    5    6   7    8    9  10  11  

  Απόσταση 5 
 

  –5 

 6                       11 

 6                       11     

 
+5 
 ΜΥ

ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 62 

Η συνύπαρξη των τριών αντιλήψεων αποτελεί πηγή δυσκολιών στη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, για την αναπαράσταση της πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων, και δεν ανιχνεύεται σε ένα ολικό σκορ επιτυχίας.  

Είναι εμφανές ότι προτού χρησιμοποιηθεί η αριθμητική γραμμή ως μέσο 

αναπαράστασης στη διδασκαλία των μαθηματικών ή αξιολογηθεί η ικανότητα 

χρήσης της για την εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων των ακεραίων, τα παιδιά θα 

πρέπει να διδαχτούν τη χρήση του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, 

για να είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά για την εκτέλεση 

αριθμητικών πράξεων (Εrnest, 1985).   Η αριθμητική γραμμή είναι ένα γεωμετρικό 

μοντέλο, το οποίο, σύμφωνα με τον Fischbein (1987), όπως όλα τα διαγραμματικά 

μοντέλα, αναπαριστά ενορατικά την πρωτότυπη ολότητα μέσω μιας 

παρεμβαλλόμενης εννοιολογικής δομής.  Η αριθμητική γραμμή δεν μπορεί να 

μεταδώσει το μήνυμά της, χωρίς να γίνει απόλυτα κατανοητή αυτή η 

παρεμβαλλόμενη δομή, που διέπεται από τους δικούς της νόμους και περιορισμούς.  

Δεν υπάρχει φυσική, αυτονόητη αναλογία ανάμεσα στο πρωτότυπο και το μοντέλο.  

Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν κατανοήσουν τη δομή του μοντέλου 

προκύπτουν δυσκολίες και λάθη (Fischbein, 1987).  Η αριθμητική γραμμή είναι 

δυνατόν να επιβάλει τους δικούς της περιορισμούς, χωρίς να έχει γίνει καμιά 

σύνδεση με τη λειτουργία της ως μοντέλου.  Επιπλέον, μπορεί να γίνει αδιαφανής 

επισκιάζοντας το πρωτότυπο.  Η ερμηνεία της αριθμητικής γραμμής απαιτεί μια 

έκδηλη, συστηματική εννοιολογική ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της και των 

αντίστοιχων σημασιών με βάση το πρωτότυπο.  Πρόκειται για ένα αυτόνομο 

μοντέλο, που διέπεται από δικούς του νόμους και περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να 

γίνουν κατανοητοί από τα παιδιά προκειμένου να είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά ως αναπαράσταση μια άλλης ολότητας. 
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Ο Raftopoulos (2002) τονίζει το γεγονός ότι οι αριθμοί γίνονται ενορατικά 

αντιληπτοί ως ιδιότητες αντικειμένων και ειδικότερα ως ιδιότητες χωρικών 

διαστάσεων.  Με αυτή την έννοια, οι φυσικοί αριθμοί ταυτίζονται με μήκη ευθειών.  

Ωστόσο, η έννοια του αριθμού, όπως διδάσκεται στα σύγχρονα μαθηματικά με βάση 

τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα είναι διαφορετική, αφού οι αριθμοί 

αντιμετωπίζονται ως αφηρημένες ολότητες και όχι ως ιδιότητες αντικειμένων.  Οι 

αριθμοί, όπως γίνονται αντιληπτοί στα σύγχρονα μαθηματικά, ανήκουν σε 

διαφορετική οντολογική κατηγορία σε σχέση με τους αριθμούς στα ενορατικά μας 

μαθηματικά και η ενορατική οντολογία πολύ δύσκολα αλλάζει (Raftopoulos, 2002). 

Η αριθμητική γραμμή, εξαιτίας της φύσης της ως ευθείας στην οποία οι 

αριθμοί αντιστοιχούν σε σημεία, που έχουν μεταξύ τους ίσες αποστάσεις και στην 

οποία υπάρχει ένα σημείο αφετηρίας, σχετίζεται άμεσα με το χώρο.  Οι αριθμοί 

σχετίζονται εικονικά με χωρικές διαστάσεις.  Με δεδομένη τη χωρική ενόραση για 

τους αριθμούς – spatial intuition of numbers – είναι προφανές ότι η αριθμητική 

γραμμή ενισχύει την ήδη ισχυρή ενορατική αντίληψη για τους αριθμούς, την οποία η 

διδασκαλία προσπαθεί να αντικαταστήσει με τη σύγχρονη αντίληψη του αριθμού ως 

αφηρημένης ολότητας (Raftopoulos, 2002). 

Όπως επισημαίνει ο Raftopoulos (2002), όταν χρησιμοποιείται η αριθμητική 

γραμμή ως μέσο για τη διδασκαλία των αριθμητικών πράξεων των ακεραίων, 

έρχεται στην επιφάνεια η ενορατική αντίληψη για την έννοια του αριθμού, η οποία 

δε συνάδει με τη σύγχρονη αντίληψη για τον αριθμό, που διδάσκεται στα σχολεία.  

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης στους μαθητές, που 

οδηγεί σε χαμηλή επίδοση στα διάφορα έργα αριθμητικής.   

Το γεγονός ότι μια αναπαράσταση είναι δυνατόν να δυσκολεύει την 

κατανόηση μιας έννοιας ή ενός αλγόριθμου δεν αποτελεί λόγο για αποκλεισμό της. 
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Τίθεται, ωστόσο, το ερώτημα: τι κερδίζουν τα παιδιά σε σχέση με τη μάθηση των 

μαθηματικών, αν χρησιμοποιούν την αριθμητική γραμμή σε θέματα τα οποία θα 

μπορούσαν να αναπαρασταθούν με πιο εύκολο τρόπο;  Η παρούσα εργασία εξετάζει 

τη χρήση του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής για τη διδασκαλία 

της πρόσθεσης και αφαίρεσης των ακεραίων.   

 

Η Απόκτηση των Εννοιών Πρόσθεσης και Αφαίρεσης  
 

 Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την ποικιλία προβλημάτων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης, καθώς και με τις δυσκολίες, που δημιουργούν στα παιδιά (π. χ. 

Bebout, 1990: Carpenter, & Moser, 1984: Giroux, & Lemoyne, 1998: Gutstein, & 

Romberg, 1995: Okamoto, 1996).  Οι περισσότεροι συγκλίνουν στο ότι το πεδίο των 

προσθετικών δομών είναι πολύπλοκο, γεγονός που προκύπτει (α) από την ποικιλία 

καταστάσεων πρόσθεσης και αφαίρεσης, (β) από την ποικιλία των διαδικασιών 

επεξεργασίας, (γ) από την ποικιλία των συμβολικών αναπαραστάσεων και (γ) από 

την προοδευτική και αργή κατανόηση από τα παιδιά των ιδιοτήτων των σχέσεων που 

παρεμβαίνουν (Γαγάτσης, 1995). 

 

Οι Έξι Κατηγορίες των Προσθετικών Σχέσεων 

 O Vergnaud (1983) διακρίνει έξι κατηγορίες προσθετικών σχέσεων: (α) 

σύνθεση δύο μέτρων, (β) μετασχηματισμός ενός μέτρου, (γ) σύγκριση μέτρων, (δ) 

σύνθεση μετασχηματισμών, (ε) μετασχηματισμός μιας σχέσης και (στ) σύνθεση δύο 

σχέσεων.  Στο Διάγραμμα 9 φαίνονται οι βασικές προσθετικές σχέσεις. 
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(α) Σύνθεση δύο μέτρων. (β)  Μετασχηματισμός (γ)  Σύγκριση μέτρων. 

      ενός μέτρου. 
 
 
 

 

 

 

(δ) Σύνθεση μετασχηματισμών. 

 

 

 

 

(ε)  Μετασχηματισμός μιας σχέσης.  (στ)  Σύνθεση δύο σχέσεων. 

 

  Μέτρο: αριθμός χωρίς πρόσημο. 

 Μετασχηματισμός ή σχέση: αριθμός με πρόσημο. 

 Σύνθεση καταστάσεων (καταστάσεις – μέτρα, καταστάσεις – σχέσεις). 

 Μετασχηματισμός (αλλαγή κατάστασης). 

 Σχέση ανάμεσα σε καταστάσεις. 

Διάγραμμα 9.  Βασικές προσθετικές σχέσεις. Από «Προβλήματα προσθετικών 
σχέσεων σύμφωνα με τις εργασίες του G. Vergnaud,» του Α. Γαγάτση, 1995, 
στου Α. Γαγάτση, Διδακτική των μαθηματικών, σσ. 68-69. 
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Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει παραδείγματα προβλημάτων για καθεμιά από τις 

έξι κατηγορίες προσθετικών σχέσεων.   

Πίνακας 1 

Παραδείγματα Προβλημάτων για Καθεμιά από τις Έξι Κατηγορίες Προσθετικών 
Σχέσεων 
 

Κατηγορίες    Πρόβλημα   Παράσταση 
προσθετικών σχέσεων 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η Μαρία κρατά 8 κόκκινα 
και πράσινα μπαλόνια.  Τα 3 
είναι κόκκινα. Πόσα είναι τα 
πράσινα μπαλόνια; 

3 

 

8 

2.  Η Ελένη είχε 8 σοκολάτες. 
Έφαγε τις 3.  Πόσες 
σοκολάτες έχει τώρα; 

Πρώτη κατηγορία: 
σύνθεση δύο μέτρων 

Δεύτερη κατηγορία: 
μετασχηματισμός ενός 
μέτρου 8  

 -3 

Τρίτη κατηγορία:  
σύγκριση μέτρων 

4.  Η Ειρήνη έχει 3 σοκολάτες.  
Η Μαρία έχει 8 σοκολάτες.  
Πόσες σοκολάτες περισσότερες 
έχει η Μαρία; 

3 

8 
 
Τέταρτη κατηγορία: 
σύνθεση 
μετασχηματισμών 

5.  Ο Μάριος έπαιξε δύο 
παιχνίδια με βόλους.  Στο 
πρώτο κέρδισε 3 βόλους και 
στο δεύτερο έχασε 8 βόλους.  
Πόσους βόλους κέρδισε ή 
έχασε τελικά; 

   

    +3     -8 

Πέμπτη κατηγορία: 
μετασχηματισμός μιας 
σχέσης 

Έκτη κατηγορία: 
σύνθεση δύο 
σχέσεων 

6.  Ο Γιώργος χρωστούσε 8 
βόλους στο Γιάννη.  Του 
έδωσε τις 3. Πόσους του 
χρωστά ακόμα;   8 

   -3 

7.  Ο Γιώργος χρωστά 8 βόλους 
στο Γιάννη, αλλά ο Γιάννης 
χρωστά 3 βόλους στο Γιώργο. 
Πόσους βόλους χρωστά τελικά ο 
Γιώργος στο Γιάννη; 

8 

  3 

3.  Ο Νίκος είχε 8 βόλους.  
Έπαιξε με το Γιάννη και 
τώρα έχει 3 βόλους.  Τι έγινε 
κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού; 
 

8 3 
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Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων προσθετικού τύπου ποικίλει τόσο σε 

συνάρτηση των διαφορετικών κατηγοριών των αριθμητικών σχέσεων όσο και σε 

συνάρτηση των διαφορετικών κλάσεων των προβλημάτων, που μπορούν να τεθούν.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η οποία επικεντρώνεται στην εκτέλεση 

προσθέσεων και αφαιρέσεων από παιδιά πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, θα αναλυθούν οι τρεις πρώτες κατηγορίες 

προσθετικών σχέσεων.   

Σε σχέση με την πρώτη κατηγορία – Σύνθεση Μέτρων (Διάγραμμα 10) – 

διακρίνονται δύο κλάσεις προβλημάτων (Γαγάτσης, 1995: Okamoto, 1996).  Οι δύο 

κλάσεις προβλημάτων προκύπτουν από το γεγονός ότι μπορεί (α) να είναι άγνωστη η 

τελική ποσότητα γ – συνδυασμός , ή (β) να είναι άγνωστο το ένα από τα δύο 

υποσύνολα α ή β.   

 

 

 

Διάγραμμα 10.  Σύνθεση μέτρων. 

Στη δεύτερη κατηγορία – Μετασχηματισμός ενός Μέτρου (Διάγραμμα 11) – 

περιλαμβάνονται έξι κλάσεις προβλημάτων (Γαγάτσης, 1995: Okamoto, 1996). 

 

 

Διάγραμμα 11.  Μετασχηματισμός ενός μέτρου. 

Οι έξι κλάσεις προβλημάτων προκύπτουν από το γεγονός ότι (α) ο μετασχηματισμός 

β μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός, (β) η ερώτηση είναι δυνατόν να αφορά στην 

τελική ποσότητα γ (τα α και β να είναι γνωστά), το μετασχηματισμό β (τα α και γ να 

είναι γνωστά) ή την αρχική ποσότητα α (τα β και γ να είναι γνωστά).   

α γ 
β 

α 

β 

γ 
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 Η τρίτη κατηγορία – Σύγκριση Μέτρων (Διάγραμμα 12) – περιλαμβάνει έξι 

κλάσεις προβλημάτων.  Οι έξι κλάσεις προβλημάτων προκύπτουν από το γεγονός ότι 

(α) η διαφορά β, η συγκρινόμενη ποσότητα γ ή η ποσότητα αναφοράς α μπορεί να 

είναι περισσότερη ή λιγότερη και (β) η ερώτηση μπορεί να αφορά στη διαφορά β (τα 

α και γ να είναι γνωστά), στη συγκρινόμενη ποσότητα γ (τα α και β να είναι γνωστά), 

ή στην ποσότητα αναφοράς α (τα β και γ να είναι γνωστά). 

 

 

 

Διάγραμμα 12.  Σύγκριση μέτρων. 

Ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει παραδείγματα για καθεμιά από τις κλάσεις 

προβλημάτων, που υπάρχουν σε κάθε κατηγορία προσθετικών σχέσεων. 

Πίνακας 2 

Παραδείγματα για Καθεμιά από τις Κλάσεις Προβλημάτων, που Υπάρχουν σε κάθε 
Κατηγορία Προσθετικών Σχέσεων 
 

Κλάσεις προβλημάτων    Παράδειγμα προβλήματος 

 
Σύνθεση Μέτρων 1    Ο Γιάννης έχει 2 βόλους. 
(άγνωστος ο συνδυασμός γ)   Ο Νίκος έχει 6 βόλους. 
      Πόσους βόλους έχουν και οι δύο μαζί; 
 
Σύνθεση Μέτρων 2    Ο Γιάννης έχει 2 βόλους. 
(άγνωστο το υποσύνολο β)   Ο Νίκος έχει μερικούς βόλους. 
      Και οι δύο μαζί έχουν 6 βόλους. 
      Πόσους βόλους έχει ο Νίκος; 
 
Μετασχηματισμός Μέτρου 1   Ο Γιάννης είχε 2 βόλους.   
(άγνωστη η τελική ποσότητα γ,   Ο Νίκος του έδωσε 6 βόλους. 
θετικός ο μετασχηματισμός β – αύξηση)  Πόσους βόλους έχει τώρα ο Γιάννης; 
 
Μετασχηματισμός Μέτρου 2   Ο Γιάννης είχε 6 βόλους.   
(άγνωστη η τελική ποσότητα γ,   Έδωσε στο Νίκο 2 βόλους. 
αρνητικός ο μετασχηματισμός β – μείωση)  Πόσους βόλους έχει τώρα ο Γιάννης; 
 
Μετασχηματισμός Μέτρου 3   Ο Γιάννης είχε 2 βόλους.   
(άγνωστος ο μετασχηματισμός β,   Ο Νίκος του έδωσε μερικούς βόλους. 
θετικός ο μετασχηματισμός β – αύξηση)  Τώρα ο Γιάννης έχει 6 βόλους. Πόσους 

βόλους του έδωσε ο Νίκος; 

α 

γ 

  β 
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Πίνακας 2 (συνεχίζεται) 

Παραδείγματα για καθεμιά από τις Κλάσεις Προβλημάτων, που Υπάρχουν σε κάθε 
Κατηγορία Προσθετικών Σχέσεων 
 

Κλάσεις προβλημάτων    Παράδειγμα προβλήματος 

 
 
Μετασχηματισμός Μέτρου 4   Ο Γιάννης είχε 6 βόλους.   
(άγνωστος ο μετασχηματισμός β,   Έδωσε στο Νίκο μερικούς βόλους. 
αρνητικός ο μετασχηματισμός β – μείωση)  Τώρα ο Γιάννης έχει 2 βόλους. 

Πόσους βόλους έδωσε στο Νίκο; 
 
Μετασχηματισμός Μέτρου 5   Ο Γιάννης είχε μερικούς βόλους.  
(άγνωστη η αρχική ποσότητα α,   Ο Νίκος του έδωσε 2 βόλους. 
θετικός ο μετασχηματισμός β – αύξηση)  Τώρα ο Γιάννης έχει 6 βόλους. 

Πόσους βόλους είχε στην αρχή ο Γιάννης; 
 
Μετασχηματισμός Μέτρου 6   Ο Γιάννης είχε μερικούς βόλους.  
(άγνωστη η αρχική ποσότητα α,   Έδωσε στο Νίκο 2 βόλους. 
αρνητικός ο μετασχηματισμός β – μείωση)  Τώρα ο Γιάννης έχει 6 βόλους. 

Πόσους βόλους είχε στην αρχή ο Γιάννης; 
 
Σύγκριση Μέτρων 1    Ο Γιάννης έχει 2 βόλους.  
(άγνωστη η διαφορά β, περισσότερα)  Ο Νίκος έχει 6 βόλους. 

Πόσους περισσότερους βόλους από το Γιάννη 
έχει ο Νίκος; 

Σύγκριση Μέτρων 2    Ο Γιάννης έχει 6 βόλους.  
(άγνωστη η διαφορά β, λιγότερα)   Ο Νίκος έχει 2 βόλους. 

Πόσους λιγότερους βόλους από το Γιάννη έχει ο 
Νίκος; 
 

Σύγκριση Μέτρων 3    Ο Γιάννης έχει 2 βόλους.  
(άγνωστη η συγκρινόμενη ποσότητα γ, Ο Νίκος έχει 6 βόλους περισσότερους από το  
περισσότερα) Γιάννη. Πόσους βόλους έχει ο Νίκος; 
 
Σύγκριση Μέτρων 4    Ο Γιάννης έχει 6 βόλους.  
(άγνωστη η συγκρινόμενη ποσότητα γ, Ο Νίκος έχει 2 βόλους λιγότερους από το  
λιγότερα) Γιάννη. Πόσους βόλους έχει ο Νίκος; 
 
Σύγκριση Μέτρων 5    Ο Γιάννης έχει 6 βόλους.  
(άγνωστη η ποσότητα αναφοράς β, Έχει 2 βόλους περισσότερους από το  
περισσότερα) Νίκο.  Πόσους βόλους έχει ο Νίκος; 
 
Σύγκριση Μέτρων 6    Ο Γιάννης έχει 2 βόλους.  
(άγνωστη η ποσότητα αναφοράς β, Έχει 6 βόλους λιγότερους από το  
λιγότερα) Νίκο. Πόσους βόλους έχει ο Νίκος; 
 
 

Πέραν από τις διάφορες κλάσεις προβλημάτων είναι δυνατόν να υπάρχουν 

διαφορές, που αφορούν στη μεγαλύτερη ή μικρότερη ευκολία των αναγκαίων 

υπολογισμών – μέγεθος των αριθμών, δεκαδικοί αριθμοί κτλ. – τη σειρά 
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παρουσίασης των πληροφοριών, το περιεχόμενο του προβλήματος και το είδος της 

σχέσης που εξετάζεται (Gutstein, & Romberg, 1995: Vergnaud, 1983: 1986).   

 Η πρώτη αντίληψη ενός παιδιού για την αφαίρεση συνίσταται στη μείωση 

μιας αρχικής ποσότητας με κατανάλωση, απώλεια ή πώληση (Vergnaud, 1986).  Με 

βάση αυτή την αντίληψη δεν είναι άμεσα κατανοητή η αφαίρεση ως συμπλήρωμα, 

για παράδειγμα 2 + ___ = 6 (Προβλήματα 2 και 5,  Πίνακας 2), ως διαφορά ανάμεσα 

σε διαδοχικές καταστάσεις, για παράδειγμα 6 – ___ = 2 (Πρόβλημα 6, Πίνακας 2) ή 

ως διαφορά ανάμεσα σε μετασχηματισμούς, για παράδειγμα ___ + 2 = 6 (Πρόβλημα 

7, Πίνακας 2). 

Όπως επισημαίνει ο Γαγάτσης (1995), η αναγνώριση της ποικιλίας των 

κλάσεων των πιθανών προβλημάτων, που περιλαμβάνονται σε καθεμιά από τις έξι 

κατηγορίες προσθετικών σχέσεων και η ανάλυση της δομής τους και των αναγκαίων 

για την επεξεργασία τους νοητικών πράξεων είναι απαραίτητη.  Η αντιστροφή ενός 

μετασχηματισμού ή η εύρεση ενός συμπληρώματος δεν είναι η ίδια νοητική πράξη. 

Για παράδειγμα, για να βρεθεί το αποτέλεσμα της μαθηματικής πρότασης  

 ___ + 2 = 6, ο μαθητής θα πρέπει να αντιστρέψει το μετασχηματισμό και να κάνει 

την αφαίρεση 6 – 2 = 4.  Προβλήματα όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα 

λύνονται πιο εύκολα σε σχέση με προβλήματα όπου άγνωστος είναι ο 

μετασχηματισμός, τα οποία λύνονται πιο εύκολα σε σχέση με προβλήματα όπου 

άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα (Γαγάτσης, 1995: Gutstein, & Romberg, 1995).  

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας του Vergnaud (1989), η επίλυση προβλημάτων 

με άγνωστη την αρχική ποσότητα επιτυγχάνεται ένα ή δύο χρόνια αργότερα από την 

επίλυση προβλημάτων με άγνωστη την τελική κατάσταση.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην ερευνητική μεθοδολογία της έρευνας.  

Παρουσιάζονται οι υποθέσεις της έρευνας, τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων που 

έλαβαν μέρος και περιγράφονται τα έργα, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή 

των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων.  Γίνεται αναφορά στον τρόπο 

διεξαγωγής της έρευνας και στην ανάλυση των δεδομένων. 

 

Οι Υποθέσεις της Έρευνας 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία διατυπώνονται οι παρακάτω υποθέσεις: 

Υ1.  Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ικανότητα των μαθητών πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής και στην ικανότητα να εκτελούν τις πράξεις αυτές 

χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Με άλλα λόγια, η επιτυχημένη ή μη 

επιτυχημένη χρήση του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, για την 

εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, δεν αποτελεί ένδειξη 

κατανόησης ή μη κατανόησης των πράξεων αυτών, αντίστοιχα. 

Υ1.1.  Με βάση το μαθηματικό κριτήριο της ομοιότητας υπάρχει μια στεγανοποίηση, 

συνολικά, των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής, σε σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής. 

Υ2.  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση συγκεκριμένων 

ειδών έργων σε σχέση με την επίλυση των ίδιων έργων, όταν αυτά αναπαρίστανται 

συμβολικά.  Έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, με τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα, είναι πιο εύκολα (α) σε σχέση με 
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έργα, όπου άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός – ο δεύτερος προσθετέος ή ο 

αφαιρετέος και (β) σε σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα.   

Υ3.  Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση των μαθητών πρώτης και 

δεύτερης τάξης δημοτικού ανάλογα με την κατεύθυνση της μετάφρασης – από 

συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή ή αντίστροφα. 

Υ4.   Η αριθμητική γραμμή λειτουργεί (α) ως βοηθητικό μέσο για την επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, (β) ως μέσο εντοπισμού των τριών αντιλήψεων 

των μαθητών – της στατικής, της χαρτογραφικής, της δυναμικής – για την έννοια 

του αριθμού, οι οποίες εμπλέκονται σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, (γ) ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων, που 

οδηγούν σε συγκεκριμένα είδη λαθών και (δ) ως μέσο ανίχνευσης του τρόπου 

σκέψης του μαθητή κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης.   

Υ5.  Η ηλικία αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στην ικανότητα 

εκτέλεσης πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής 

και στην ικανότητα εκτέλεσης των πράξεων αυτών χωρίς τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής.  

Υ6.   Κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος, οι μαθητές πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού δε χρησιμοποιούν την αριθμητική γραμμή ή την εικόνα, που 

περιλαμβάνεται στο πρόβλημα, ως βοηθητικό μέσο επίλυσης του προβλήματος.  Η 

χρήση της αριθμητικής γραμμής ή της εικόνας προκαλεί επιπρόσθετες δυσκολίες 

στους μαθητές σε σχέση με την απλή διατύπωση της μαθηματικής πρότασης – 

συμβολική αναπαράσταση. 
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Tα Υποκείμενα της Έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν 231 μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού – με μέσο 

όρο ηλικίας 6.1 – που προέρχονταν από δέκα διαφορετικά τμήματα και 241 μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού – με μέσο όρο ηλικίας 7.2 – που προέρχονταν από έντεκα 

διαφορετικά τμήματα.  Οι μαθητές προέρχονταν από δύο διαφορετικές τάξεις για να 

εξεταστεί η πέμπτη υπόθεση, που αφορά στο κατά πόσο η ηλικία αποτελεί 

παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στην ικανότητα εκτέλεσης πράξεων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής και στην 

ικανότητα εκτέλεσης των πράξεων αυτών, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  

Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν οι μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού, που φοιτούν στα 74 δημόσια δημοτικά σχολεία της εκπαιδευτικής 

περιφέρειας Λεμεσού.  Για την επιλογή του δείγματος εφαρμόστηκε η 

δειγματοληψία με κλήρο, χωρίς αντικατάσταση.  Τα υποκείμενα του δείγματος 

προέρχονταν από έξι διαφορετικά σχολεία. 

 

Έργα 

Συλλογή Ποσοτικών Δεδομένων 

Δόθηκαν τέσσερα δοκίμια (Δοκίμιο Α, Β, Γ, Δ) (Παράρτημα Α).  Το πρώτο 

δοκίμιο (Δοκίμιο Α) περιλαμβάνει 12 έργα πρόσθεσης και 12 έργα αφαίρεσης 

ακεραίων με αριθμούς μέχρι το 30 σε συμβολική αναπαράσταση.  Τα 12 έργα 

πρόσθεσης ομαδοποιούνται ως εξής: (α) τρία έργα πρόσθεσης με αριθμούς 

μικρότερους από το 10, (β) τρία έργα πρόσθεσης με υπερπήδηση δεκάδας με 

άθροισμα μικρότερο από το 20, (γ) τρία έργα πρόσθεσης χωρίς υπερπήδηση δεκάδας 

με άθροισμα μικρότερο από το 20 και (δ) τρία έργα πρόσθεσης με υπερπήδηση 

δεκάδας με άθροισμα μικρότερο από το 30 (ο ένας προσθετέος είναι διψήφιος 
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αριθμός, ενώ ο άλλος προσθετέος είναι μονοψήφιος αριθμός).  Σε κάθε ομάδα τριών 

έργων πρόσθεσης υπάρχει (α) ένα έργο όπου άγνωστο είναι το άθροισμα – τελική 

ποσότητα, (β) ένα έργο όπου άγνωστος είναι ο δεύτερος προσθετέος – 

μετασχηματισμός και (γ) ένα έργο όπου άγνωστος είναι ο πρώτος προσθετέος – 

αρχική ποσότητα.   

Τα 12 έργα αφαίρεσης ομαδοποιούνται ως εξής: (α) τρία έργα αφαίρεσης με 

αριθμούς μικρότερους από το 10, (β) τρία έργα αφαίρεσης με δανεισμό με αριθμούς 

μικρότερους από το 20, (γ) τρία έργα αφαίρεσης χωρίς δανεισμό με αριθμούς 

μικρότερους από το 20 και (δ) τρία έργα αφαίρεσης με δανεισμό με αριθμούς 

μικρότερους από το 30 (ο μειωτέος είναι διψήφιος αριθμός, ενώ ο αφαιρετέος είναι 

μονοψήφιος αριθμός).  Σε κάθε ομάδα τριών έργων αφαίρεσης υπάρχει (α) ένα έργο 

όπου άγνωστη είναι η διαφορά – τελική ποσότητα, (β) ένα έργο όπου άγνωστος είναι 

ο αφαιρετέος – μετασχηματισμός και (γ) ένα έργο όπου άγνωστος είναι ο μειωτέος – 

αρχική ποσότητα.  Οι μαθητές κλήθηκαν να βάλουν τον κατάλληλο αριθμό στο 

κουτάκι.  

Το δεύτερο δοκίμιο (Δοκίμιο Β) περιλαμβάνει τα ίδια 24 έργα συνοδευόμενα 

από 24 αριθμητικές γραμμές.  Οι μαθητές κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την 

αριθμητική γραμμή, για να αναπαραστήσουν τη δοσμένη μαθηματική πρόταση και 

να συμπληρώσουν το κουτάκι.  

Το τρίτο δοκίμιο (Δοκίμιο Γ) περιλαμβάνει 8 αριθμητικές γραμμές, που 

αναπαριστούν τις 8 μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης του Δοκιμίου 

Α, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα.  Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν τη 

μαθηματική πρόταση, που αντιστοιχεί στην κάθε αριθμητική γραμμή.  

Το τέταρτο δοκίμιο (Δοκίμιο Δ) περιλαμβάνει έξι λεκτικά προβλήματα με 

περιεχόμενο που ωθεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την αριθμητική γραμμή για 
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να τα επιλύσουν.  Οι μαθηματικές προτάσεις, που αντιστοιχούν σε καθένα από τα έξι 

λεκτικά προβλήματα, περιλαμβάνονται στο Δοκίμιο Α και είναι οι εξής:  8 + 6 = ___ 

(πρόσθεση με υπερπήδηση δεκάδας, με άγνωστη την τελική ποσότητα), 15 – 7 = ___ 

(αφαίρεση με δανεισμό, με άγνωστη την τελική ποσότητα), 4 + ___ = 12 (πρόσθεση 

με υπερπήδηση δεκάδας, με άγνωστο το μετασχηματισμό),  14 – ___ = 6 (αφαίρεση 

με δανεισμό, με άγνωστο το μετασχηματισμό), ___ + 5 = 13 (πρόσθεση με 

υπερπήδηση δεκάδας, με άγνωστη την αρχική ποσότητα) και ___ – 6 = 7 (αφαίρεση 

με δανεισμό, με άγνωστη την αρχική ποσότητα).   

Αναφορικά με τη συμπλήρωση του Δοκιμίου Δ, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 

τρεις ομάδες:  163 μαθητές (78 μαθητές πρώτης και 85 μαθητές δεύτερης τάξης 

δημοτικού) κλήθηκαν να επιλύσουν τα προβλήματα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 

αναπαράσταση ήθελαν, για να δείξουν τον τρόπο που εργάστηκαν για να βρουν την 

απάντηση, 154 μαθητές (76 μαθητές πρώτης και 78 μαθητές δεύτερης τάξης 

δημοτικού) κλήθηκαν να επιλύσουν τα προβλήματα χρησιμοποιώντας την 

αριθμητική γραμμή, που συνοδεύει το κάθε πρόβλημα και 155 μαθητές (77 μαθητές 

πρώτης και 78 μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού) κλήθηκαν να επιλύσουν τα 

προβλήματα χρησιμοποιώντας την εικόνα, που συνοδεύει το κάθε πρόβλημα.  Πέραν 

από την αναπαράσταση που κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν – προαιρετική χρήση 

οποιασδήποτε αναπαράστασης, υποχρεωτική χρήση αριθμητικής γραμμής, 

υποχρεωτική χρήση εικόνας – όλοι οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν τη μαθηματική 

πρόταση που αντιστοιχεί σε κάθε λεκτικό πρόβλημα.  Η διαφοροποίηση της 

αναπαράστασης, που κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές κατά την επίλυση 

λεκτικού προβλήματος, αποσκοπούσε στην απάντηση του τελευταίου ερευνητικού 

ερωτήματος που αφορά στην πιθανή διαφοροποίηση της επίδοσης των μαθητών 
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πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος 

ανάλογα με το είδος της αναπαράστασης που χρησιμοποιείται. 

 Η χορήγηση των τεσσάρων δοκιμίων αποσκοπούσε στη διερεύνηση (α) της 

σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην κατανόηση των πράξεων της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης ακέραιων αριθμών και στην ικανότητα χρήσης του γεωμετρικού 

μοντέλου της αριθμητικής γραμμής για τη σωστή εκτέλεση των πράξεων αυτών 

(Υ1), (β) κατά πόσο η χρήση αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση 

συγκεκριμένων έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης σε σχέση με τα ίδια έργα σε 

συμβολική αναπαράσταση (Υ2), (γ) κατά πόσο έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων, με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, όπου άγνωστη είναι η τελική 

ποσότητα, είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα, όπου άγνωστος είναι ο 

μετασχηματισμός και σε σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα 

(Υ2)· (δ) κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση των 

μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού ανάλογα με την κατεύθυνση της 

μετάφρασης – από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή ή αντίστροφα 

(Υ3) και (ε) του είδους της αναπαράστασης – συμβολική αναπαράσταση, αριθμητική 

γραμμή, εικόνα – που διευκολύνει την επίλυση λεκτικού προβλήματος από μαθητές 

πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού (Υ6).  

 

Συλλογή Ποιοτικών Δεδομένων 

 Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις και πειράματα επικοινωνίας με στόχο τη 

συλλογή ποιοτικών δεδομένων, για να διερευνηθεί κατά πόσο η αριθμητική γραμμή 

λειτουργεί (α) ως βοηθητικό μέσο για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων, (β) ως μέσο εντοπισμού των τριών αντιλήψεων των μαθητών – της 

στατικής, της χαρτογραφικής, της δυναμικής – για την έννοια του αριθμού, οι οποίες 
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εμπλέκονται σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, (γ) ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων, που οδηγούν σε 

συγκεκριμένα είδη λαθών και (δ) ως μέσο ανίχνευσης του τρόπου σκέψης του 

μαθητή κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης (Υ4).   

 Στα πλαίσια της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκαν τα εξής έργα:  

(α) 8 + 6 = ____, (β) 15 – 7 = ___, (γ) 4 + ___ = 12, (δ) 14 – ___ = 6, (ε) ___ + 5 =13 

και (στ) ___ – 6 = 7 (Παράρτημα Β). 

 Στα πλαίσια του πειράματος επικοινωνίας οι μαθητές κλήθηκαν να 

ανακατασκευάσουν τα εξής έργα αριθμητικής γραμμής, τα οποία παρουσιάζονται σε 

συμβολική αναπαράσταση:  (α) 9 + 15 = ___, (β) 8 + ___ = 25, (γ) ___ + 7 = 22, (δ) 

22 – 4 = ___, (ε) 23 – ___ = 16 και (στ) ___ – 5 = 18. 

 

Τρόπος Διεξαγωγής της Έρευνας 

Συλλογή Ποσοτικών Δεδομένων 

Το κάθε δοκίμιο χορηγήθηκε στους μαθητές σε μία διδακτική περίοδο 

διάρκειας 40 λεπτών.  Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο δοκίμιο χορηγήθηκαν σε 

διάστημα μιας βδομάδας από το πρώτο και σε διάστημα μιας βδομάδας μεταξύ τους.  

Τα δοκίμια χορηγήθηκαν προτού οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού διδαχτούν 

πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με υπερπήδηση δεκάδας ή δανεισμό. 

Ο ερευνητής διάβασε στους μαθητές την οδηγία, που υπάρχει στην αρχή 

κάθε δοκιμίου.  Όσον αφορά στο Δοκίμιο Α, ο ερευνητής είπε στους μαθητές ότι 

πρέπει να διαβάσουν τις μαθηματικές προτάσεις και να συμπληρώσουν το κουτάκι.  

Επεσήμανε ότι σε μερικές περιπτώσεις πρόκειται για πρόσθεση, ενώ σε μερικές για 

αφαίρεση.  Σε σχέση με το Δοκίμιο Β, ο ερευνητής τόνισε στους μαθητές ότι πρέπει 

να χρησιμοποιήσουν την αριθμητική γραμμή, για να αναπαραστήσουν τη δοσμένη 
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μαθηματική πρόταση, να βρουν τον αριθμό που λείπει με τη βοήθεια της 

αριθμητικής γραμμής και να συμπληρώσουν τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  

Όσον αφορά στο Δοκίμιο Γ, ο ερευνητής είπε στους μαθητές να γράψουν τη 

μαθηματική πρόταση που φαίνεται στην αριθμητική γραμμή.  Τέλος, αναφορικά με 

το Δοκίμιο Δ, οι οδηγίες του ερευνητή διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το είδος της 

αναπαράστασης που κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για την επίλυση των 

λεκτικών προβλημάτων.  Στην πρώτη ομάδα μαθητών, οι οποίοι μπορούσαν να 

επιλύσουν τα λεκτικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας όποια αναπαράσταση ήθελαν 

για να δείξουν τον τρόπο σκέψης τους, ο ερευνητής ανάφερε ότι έπρεπε να λύσουν 

τα προβλήματα, να γράψουν τη μαθηματική πρόταση και να δείξουν τον τρόπο που 

εργάστηκαν όπως ήθελαν (π. χ. με λόγια, με σχέδιο, με αριθμητική γραμμή).  Στη 

δεύτερη ομάδα μαθητών, οι οποίοι έπρεπε να επιλύσουν τα λεκτικά προβλήματα με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, ο ερευνητής ανάφερε ότι έπρεπε να δείξουν τη 

σκέψη τους στην αριθμητική γραμμή και να γράψουν τη μαθηματική πρόταση.  Στην 

τρίτη ομάδα μαθητών, οι οποίοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την εικόνα για την 

επίλυση των λεκτικών προβλημάτων, ο ερευνητής ανάφερε ότι έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουν την εικόνα για να δείξουν τη σκέψη τους και να γράψουν τη 

μαθηματική πρόταση. 

 

Κριτήρια Βαθμολόγησης 

Τα έργα του Δοκιμίου Α βαθμολογήθηκαν με 0, αν η απάντηση ήταν 

λανθασμένη και με 1, αν η απάντηση ήταν σωστή.  Αναφορικά με τα έργα του 

Δοκιμίου Β, βαθμολογήθηκε ξεχωριστά η αναπαράσταση της δοσμένης μαθηματικής 

πρότασης στην αριθμητική γραμμή και ξεχωριστά η συμπλήρωση της μαθηματικής 

πρότασης.  Αναφορικά με την αναπαράσταση της μαθηματικής πρότασης στην 
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αριθμητική γραμμή, βαθμολογήθηκε με 0 η λανθασμένη αναπαράσταση της 

μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική γραμμή, με 0,5 η αναπαράσταση της 

σκέψης που οδήγησε στην εύρεση της απάντησης και όχι της δοσμένης μαθηματικής 

πρότασης (π. χ. αντί να αναπαρασταθεί η δοσμένη μαθηματική πρόταση ___ – 6 = 7, 

αναπαραστάθηκε η σκέψη 7 + 6 = 13) και με 1 η σωστή αναπαράσταση της 

μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική γραμμή.  Αναφορικά με τη συμπλήρωση 

της μαθηματικής πρότασης, βαθμολογήθηκε με 0 η λανθασμένη απάντηση και με 1 

η σωστή απάντηση.   

Τα έργα του Δοκιμίου Γ βαθμολογήθηκαν με 0, αν η μαθηματική πρόταση 

ήταν λανθασμένη και με 1, αν η μαθηματική πρόταση ήταν σωστή.  Τα λεκτικά 

προβλήματα, που περιλαμβάνονται στο Δοκίμιο Δ, βαθμολογήθηκαν ως εξής:  (α) 1 

για σωστή αριθμητική απάντηση, 0 για λανθασμένη αριθμητική απάντηση, (β) 1 για 

σωστή εξήγηση – μαθηματική πρόταση, 0 για λανθασμένη εξήγηση – μαθηματική 

πρόταση και (γ) 1 για σωστή χρήση διαγράμματος και 0 για λανθασμένη χρήση 

διαγράμματος ή για μη χρήση διαγράμματος.  

 

Παρεμβατικό Πρόγραμμα 

Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η πρώτη υπόθεση (Υ1.1) 

οργανώθηκε παρεμβατικό πρόγραμμα διάρκειας εννιά εβδομάδων.  Σκοπός του 

προγράμματος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο η συστηματική διδασκαλία χρήσης της 

αριθμητικής γραμμής, για την εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων, συμβάλλει στην άρση της στεγανοποίησης – αποστεγανοποίηση.  Στο 

παρεμβατικό πρόγραμμα συμμετείχαν 42 μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού – 2 

τμήματα, που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και 45 μαθητές πρώτης τάξης 

δημοτικού – 2 τμήματα, που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.  Το παρεμβατικό 
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πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις (Φάση 1, Φάση 2, Φάση 3).  Η κάθε 

φάση είχε διάρκεια τριών εβδομάδων.  Η πρώτη φάση του παρεμβατικού 

προγράμματος (Φάση 1) περιλάμβανε την πρώτη χορήγηση των Δοκιμίων Α, Β και 

Γ (pre test) τόσο στην πειραματική ομάδα όσο και στην ομάδα ελέγχου, για να είναι 

δυνατή η σύγκριση ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών της 

πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών της ομάδας 

ελέγχου πριν τη διδακτική παρέμβαση.  Τα τρία δοκίμια χορηγήθηκαν σε διάστημα 

μιας εβδομάδας το ένα από το άλλο.  Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του 

παρεμβατικού προγράμματος (Φάση 2), στην πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε από 

τον ερευνητή διδακτική παρέμβαση, ενώ στην ομάδα ελέγχου δεν έγινε καμία 

παρέμβαση.  Μετά την πάροδο των τριών εβδομάδων ακολούθησε η τρίτη φάση 

(Φάση 3), κατά την οποία έγινε επαναχορήγηση των Δοκιμίων Α, Β και Γ (post test) 

τόσο στην πειραματική ομάδα όσο και στην ομάδα ελέγχου, για να είναι δυνατή η 

σύγκριση ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών της πειραματικής 

ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών της ομάδας ελέγχου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση.  Τα τρία δοκίμια χορηγήθηκαν σε διάστημα μιας εβδομάδας 

το ένα από το άλλο. 

Η διδακτική παρέμβαση (Φάση 2) περιλάμβανε έξι διδασκαλίες (Μαθήματα 

1 – 6) διάρκειας 40 λεπτών η καθεμιά.  Τα Μαθήματα 1 και 2 αφορούσαν στη δομή 

και στη λειτουργία του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής ως 

αναπαράστασης της ακολουθίας των ακέραιων αριθμών.  Τα Μαθήματα 3 και 4 

αφορούσαν στη χρήση της αριθμητικής γραμμής ως αναπαράστασης της πρόσθεσης 

ακέραιων αριθμών και ως βοηθητικού μέσου για εύρεση του αποτελέσματος.  Τα 

Μαθήματα 5 και 6 αφορούσαν στη χρήση της αριθμητικής γραμμής ως 
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αναπαράστασης της αφαίρεσης ακέραιων αριθμών και ως βοηθητικού μέσου για 

εύρεση του αποτελέσματος.   

Μαθήματα 1 και 2: Η δομή και η λειτουργία του γεωμετρικού μοντέλου 

της αριθμητικής γραμμής ως αναπαράστασης της ακολουθίας των ακέραιων 

αριθμών.    

Στόχοι: Οι μαθητές να είναι ικανοί: 

1. Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν την αριθμητική γραμμή. 

2. Να αντιληφθούν ότι η αριθμητική γραμμή είναι μια αναπαράσταση της 

ακολουθίας των ακέραιων αριθμών. 

3. Να αντιληφθούν ότι η αριθμητική γραμμή ως αναπαράσταση της ακολουθίας 

των ακέραιων αριθμών περιλαμβάνει σημεία τοποθετημένα σε ίσα διαστήματα, 

όπου κάθε σημείο δηλώνει τη θέση ενός ακέραιου αριθμού. 

4. Να αντιληφθούν ότι η διαφορά ενός αριθμού από τον επόμενο είναι σταθερή, γι’ 

αυτό τα διαστήματα ανάμεσα στους αριθμούς πρέπει να είναι ίσα. 

5. Να χρησιμοποιούν βέλος για να δείχνουν έναν αριθμό (α) ξεκινώντας από το 

μηδέν, (β) ξεκινώντας από έναν τυχαίο αριθμό. 

Πορεία – Δραστηριότητες:   

1.  Στον πίνακα υπήρχε μια αριθμητική γραμμή με αριθμούς από το μηδέν 

μέχρι το 30, όπου μερικοί αριθμοί έλειπαν.  Η αριθμητική γραμμή, που 

χρησιμοποιήθηκε, φαίνεται στο Διάγραμμα 13. 

  
   
 
 
Διάγραμμα 13.  Η αριθμητική γραμμή. 

Ο ερευνητής υπέβαλε τις παρακάτω ερωτήσεις στους μαθητές: 

(α)  Τι υπάρχει στον πίνακα; (Αναμενόμενη απάντηση: Μια αριθμητική γραμμή). 
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(β)  Γιατί ονομάζεται έτσι; (Αναμενόμενη απάντηση: Είναι μια γραμμή που 

περιλαμβάνει αριθμούς). 

(γ)  Ποιος είναι ο πρώτος και ποιος είναι ο τελευταίος αριθμός στην αριθμητική 

γραμμή, που υπάρχει στον πίνακα; (Αναμενόμενη απάντηση: Ο πρώτος αριθμός 

είναι το μηδέν και ο τελευταίος αριθμός είναι το 30). 

(δ)  Από την αριθμητική γραμμή λείπουν μερικοί αριθμοί.  Μπορείτε να τους 

συμπληρώσετε;  (Έρχονται εννιά μαθητές στον πίνακα και ο καθένας συμπληρώνει 

έναν αριθμό). 

2.  Στον πίνακα υπήρχαν τέσσερις αριθμητικές γραμμές.  Στην πρώτη 

αριθμητική γραμμή δεν υπήρχαν τα σημεία που ορίζουν τη θέση του κάθε αριθμού.  

Οι αριθμοί ήταν γραμμένοι πάνω στην αριθμητική γραμμή σε ίσα διαστήματα.  Στη 

δεύτερη αριθμητική γραμμή δεν υπήρχαν τα σημεία που ορίζουν τη θέση του κάθε 

αριθμού.  Οι αριθμοί ήταν γραμμένοι πάνω στην αριθμητική γραμμή σε άνισα 

διαστήματα.  Στην τρίτη αριθμητική γραμμή υπήρχαν τα σημεία που ορίζουν τη 

θέση του κάθε αριθμού, ωστόσο οι αριθμοί και τα σημεία ήταν σε άνισα διαστήματα.  

Στην τέταρτη αριθμητική γραμμή οι αριθμοί δεν ήταν γραμμένοι ως ακολουθία από 

το μικρότερο στο μεγαλύτερο (π. χ. 0  1   2   5   3   4   6   7   10   9  11  12  20  13  14  

15  18  16  17 19 21 20 22 23 25 28 27 26 29 30).  Οι μαθητές κλήθηκαν να 

συγκρίνουν την καθεμιά από τις τέσσερις αριθμητικές γραμμές με την αρχική 

αριθμητική γραμμή, να αποφασίσουν αν τα διαγράμματα που υπήρχαν στον πίνακα 

ήταν αριθμητικές γραμμές και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους.  Μέσα από τη 

συζήτηση προέκυψε ότι μια αριθμητική γραμμή (α) δείχνει τη σειρά – διάταξη των 

αριθμών, (β) περιλαμβάνει σημεία σε ίσα διαστήματα, που δείχνουν τη θέση του 

κάθε αριθμού, (γ) η διαφορά του αριθμού από τον επόμενο είναι σταθερή. 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



  83 
 
 

3. Δόθηκε στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας Π1 (Παράρτημα Α), που 

περιλαμβάνει διάφορα διαγράμματα.  Οι μαθητές κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να 

κυκλώσουν τις αριθμητικές γραμμές. 

4. Οι μαθητές κλήθηκαν να δείξουν τον αριθμό 5, ξεκινώντας από το 0, στην 

αριθμητική γραμμή που υπήρχε στον πίνακα (Διάγραμμα 13).  Ο ερευνητής υπέβαλε 

τις εξής ερωτήσεις στο μαθητή που εργάστηκε στον πίνακα: 

(α)  Πώς θα δείξεις τον αριθμό 5; (Αναμενόμενη απάντηση:  Θα σχεδιάσω 

πηδηματάκια). 

(β)  Από πού θα ξεκινήσεις; (Αναμενόμενη απάντηση: Από το 0). 

(γ)  Μετά τι θα κάνεις; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα προχωρήσω 5 πηδηματάκια). 

(δ) Όταν προχωράς μετράς γραμμούλες ή πηδηματάκια; (Αναμενόμενη απάντηση: 

Μετρώ πηδηματάκια). 

(ε) Πόση είναι η απόσταση από τον έναν αριθμό στον επόμενο; (Αναμενόμενη 

απάντηση: 1). 

(στ) Πώς δείχνεις αυτή την απόσταση; (Αναμενόμενη απάντηση: Το κάθε 

πηδηματάκι δείχνει ότι προχωρώ 1). 

(ζ) Γιατί θα προχωρήσεις 5 πηδηματάκια; (Αναμενόμενη απάντηση: Γιατί πρέπει να 

προχωρήσω 5 και τα πέντε πηδηματάκια δείχνουν απόσταση 5). 

(η) Σε ποιον αριθμό έφτασες; (Αναμενόμενη απάντηση: Στον αριθμό 5). 

(θ) Τι παρατηρείς; (Αναμενόμενη απάντηση: Ο αριθμός στον οποίο έφτασα όταν 

ξεκίνησα από το 0 είναι ο αριθμός που έπρεπε να δείξω).  Ο ερευνητής ανάφερε ότι 

μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 5, για να δείξουμε 

τον αριθμό 5.  Το βέλος αυτό δείχνει απόσταση 5 ίσων πηδημάτων. 
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5. Οι μαθητές κλήθηκαν να δείξουν τον αριθμό 5 ξεκινώντας από το 4 στην 

αριθμητική γραμμή που υπήρχε στον πίνακα (Διάγραμμα 13).  Ο ερευνητής υπέβαλε 

τις εξής ερωτήσεις στο μαθητή που εργάστηκε στον πίνακα: 

(α)  Πώς θα δείξεις τον αριθμό 5; (Αναμενόμενη απάντηση:  Θα σχεδιάσω 

πηδηματάκια). 

(β)  Από πού θα ξεκινήσεις; (Αναμενόμενη απάντηση: Από το 4). 

(γ)  Μετά τι θα κάνεις; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα προχωρήσω 5 πηδηματάκια). 

(δ) Όταν προχωράς μετράς γραμμούλες ή πηδηματάκια; (Αναμενόμενη απάντηση: 

Μετρώ πηδηματάκια). 

(ε) Πόση είναι η απόσταση από τον έναν αριθμό στον επόμενο; (Αναμενόμενη 

απάντηση: 1). 

(στ) Πώς δείχνεις αυτή την απόσταση; (Αναμενόμενη απάντηση: Το κάθε 

πηδηματάκι δείχνει ότι προχωρώ 1). 

(ζ) Γιατί θα προχωρήσεις 5 πηδηματάκια; (Αναμενόμενη απάντηση: Γιατί πρέπει να 

προχωρήσω 5 και τα πέντε πηδηματάκια δείχνουν απόσταση 5). 

(η) Σε ποιον αριθμό έφτασες; (Αναμενόμενη απάντηση: Στον αριθμό 9). 

(θ) Τι παρατηρείς; (Αναμενόμενη απάντηση: Ο αριθμός στον οποίο έφτασα όταν 

ξεκίνησα από το 0 είναι ο αριθμός που έπρεπε να δείξω, ενώ όταν ξεκίνησα από το 4 

έφτασα στον αριθμό 9, γιατί 4 και ακόμα 5 πηδηματάκια ίσον 9.  Η απόσταση από το 

4 μέχρι το 9 είναι 5 πηδηματάκια). Ο ερευνητής ανάφερε ότι μπορούμε να 

σχεδιάσουμε ένα βέλος με αρχή το 4 και τέλος το 9, για να δείξουμε τον αριθμό 5.  

Το βέλος αυτό δείχνει απόσταση 5 ίσων πηδημάτων. 

6. Οι μαθητές κλήθηκαν να δείξουν τον αριθμό 5 ξεκινώντας από το 8 και 

προχωρώντας προς τα πίσω στην αριθμητική γραμμή που υπήρχε στον πίνακα 
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(Διάγραμμα 13).  Ο ερευνητής υπέβαλε τις εξής ερωτήσεις στο μαθητή που 

εργάστηκε στον πίνακα: 

(α)  Πώς θα δείξεις τον αριθμό 5; (Αναμενόμενη απάντηση:  Θα σχεδιάσω 

πηδηματάκια). 

(β)  Από πού θα ξεκινήσεις; (Αναμενόμενη απάντηση: Από το 8). 

(γ)  Μετά τι θα κάνεις; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα προχωρήσω 5 πηδηματάκια 

προς τα πίσω). 

(δ) Όταν προχωράς μετράς γραμμούλες ή πηδηματάκια; (Αναμενόμενη απάντηση: 

Μετρώ πηδηματάκια). 

(ε) Πόση είναι η απόσταση από τον έναν αριθμό στον επόμενο; (Αναμενόμενη 

απάντηση: 1). 

(στ) Πώς δείχνεις αυτή την απόσταση; (Αναμενόμενη απάντηση: Το κάθε 

πηδηματάκι δείχνει ότι προχωρώ 1). 

(ζ) Γιατί θα προχωρήσεις 5 πηδηματάκια προς τα πίσω; (Αναμενόμενη απάντηση: 

Γιατί πρέπει να προχωρήσω 5 προς τα πίσω και τα πέντε πηδηματάκια δείχνουν 

απόσταση 5). 

(η) Σε ποιον αριθμό έφτασες; (Αναμενόμενη απάντηση: Στον αριθμό 3). 

(θ) Τι παρατηρείς; (Αναμενόμενη απάντηση: Ο αριθμός στον οποίο έφτασα όταν 

ξεκίνησα από το 0 είναι ο αριθμός που έπρεπε να δείξω, ενώ όταν ξεκίνησα από το 8 

και προχώρησα 5 πηδηματάκια προς τα πίσω έφτασα στον αριθμό 3.  Η απόσταση 

από το 8 στο 3 είναι 5 πηδηματάκια).  Ο ερευνητής ανάφερε ότι μπορούμε να 

σχεδιάσουμε ένα βέλος με αρχή το 8 και τέλος το 3, για να δείξουμε τον αριθμό 5. 

Το βέλος αυτό δείχνει απόσταση 5 ίσων πηδημάτων. 

7. Στην αριθμητική γραμμή, που υπήρχε στον πίνακα (Διάγραμμα 13), 

σχεδιάστηκε (α) ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 6, (β) ένα βέλος με αρχή το 2 
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και τέλος το 8, (γ) ένα βέλος με αρχή το 10 και τέλος το 4.  Σε κάθε περίπτωση οι 

μαθητές κλήθηκαν να αναφέρουν ποιον αριθμό δείχνει το βέλος εξηγώντας τη σκέψη 

τους. 

 8.  Δόθηκε στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας Π2 (Παράρτημα Α), που 

περιλαμβάνει έξι αριθμητικές γραμμές με αριθμούς από το 0 μέχρι το 30.  Οι 

μαθητές κλήθηκαν να κάνουν τα εξής: 

(α) Αριθμητική Γραμμή 1: Να δείξουν τον αριθμό 6 ξεκινώντας από το 0. 

(β) Αριθμητική Γραμμή 2: Να δείξουν τον αριθμό 6 ξεκινώντας από το 3. 

(γ) Αριθμητική Γραμμή 3: Να δείξουν τον αριθμό 6 ξεκινώντας από το 10 και 

προχωρώντας προς τα πίσω. 

(δ) Αριθμητική Γραμμή 4: Στην αριθμητική γραμμή υπάρχει ένα βέλος με αρχή το 0 

και τέλος το 3.  Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ποιον αριθμό δείχνει το βέλος. 

(ε) Αριθμητική Γραμμή 5: Στην αριθμητική γραμμή υπάρχει ένα βέλος με αρχή το 5 

και τέλος το 8.  Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ποιον αριθμό δείχνει το βέλος. 

(στ) Αριθμητική Γραμμή 6: Στην αριθμητική γραμμή υπάρχει ένα βέλος με αρχή το 

9 και τέλος το 6.  Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ποιον αριθμό δείχνει το βέλος. 

 Μαθήματα 3 και 4: H χρήση της αριθμητικής γραμμής ως 

αναπαράστασης της πρόσθεσης ακέραιων αριθμών και ως βοηθητικού μέσου 

για εύρεση του αποτελέσματος.   

Στόχοι:  Οι μαθητές να είναι ικανοί: 

1. Να αναπαριστούν στην αριθμητική γραμμή δοσμένες μαθηματικές προτάσεις 

πρόσθεσης, όπου άγνωστο είναι το άθροισμα – τελική ποσότητα – και να 

βρίσκουν το αποτέλεσμα. 
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2. Να αναπαριστούν στην αριθμητική γραμμή δοσμένες μαθηματικές προτάσεις 

πρόσθεσης, όπου άγνωστος είναι ο δεύτερος προσθετέος – μετασχηματισμός – 

και να βρίσκουν το αποτέλεσμα. 

3. Να αναπαριστούν στην αριθμητική γραμμή δοσμένες μαθηματικές προτάσεις 

πρόσθεσης, όπου άγνωστος είναι ο πρώτος προσθετέος – αρχική ποσότητα – και 

να βρίσκουν το αποτέλεσμα. 

4. Να αντιληφθούν ότι για την αναπαράσταση της πράξης της πρόσθεσης 

χρησιμοποιούνται δύο διαδοχικά βέλη, όπου το πρώτο βέλος ξεκινά από το 

μηδέν και αναπαριστά τον πρώτο προσθετέο και το δεύτερο βέλος έχει την ίδια 

φορά με το πρώτο, ξεκινά από το σημείο κατάληξης του πρώτου βέλους και 

αναπαριστά το δεύτερο προσθετέο. 

5. Να αντιληφθούν ότι το μήκος και το σημείο κατάληξης του πρώτου βέλους είναι 

ο πρώτος προσθετέος, ενώ το μήκος του δεύτερου βέλους είναι ο δεύτερος 

προσθετέος.  

6. Να αντιληφθούν ότι το σημείο κατάληξης του δεύτερου βέλους αναπαριστά το 

άθροισμα της μαθηματικής πρότασης πρόσθεσης.   

Πορεία – Δραστηριότητες:  

1.  Στον πίνακα υπήρχε μια αριθμητική γραμμή με αριθμούς από το 0 μέχρι το 

30.  Ο ερευνητής είπε στους μαθητές το εξής πρόβλημα: Ο Νίκος είχε 4 βόλους.  

Έπαιξε και κέρδισε ακόμα 3 βόλους.  Πόσους βόλους έχει τώρα;  Οι μαθητές 

κλήθηκαν να γράψουν τη μαθηματική πρόταση και να την αναπαραστήσουν στην 

αριθμητική γραμμή εξηγώντας τον τρόπο που εργάστηκαν.  Ο ερευνητής υπέβαλε τις 

εξής ερωτήσεις στο μαθητή που εργάστηκε στον πίνακα: 
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1.1  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή.  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  Ποια είναι 

η πράξη; Τι δεν ξέρεις;  

1.2  Τι δείχνει ο πρώτος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους είχε ο 

Νίκος στην αρχή). 

1.3  Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα σχεδιάσω 

πηδηματάκια και ένα βέλος). 

1.4 Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και πού θα σταματήσει; (Αναμενόμενη 

απάντηση: Το βέλος θα ξεκινήσει από το 0 και θα σταματήσει στο 4). 

1.5  Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Το 3). 

1.6  Τι λέει το 3; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους κέρδισε ο Νίκος.  Αφού 

η πράξη είναι πρόσθεση, θα προχωρήσω ακόμα τρία πηδηματάκια.  Το 3 μου λέει 

πόσο θα προχωρήσω).  

1.7  Πώς θα δείξεις το δεύτερο αριθμό; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα σχεδιάσω 

ακόμα 3 πηδηματάκια και ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 4 και τέλος τον αριθμό στον 

οποίο φτάνω αν προχωρήσω 3 πηδηματάκια). 

1.8  Σε ποιον αριθμό έφτασες; (Αναμενόμενη απάντηση:  Στο 7). 

1.9  Τι λέει το 7;  (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους έχει στο τέλος). 

1. 10  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; (Συμπληρώνεται η 

μαθηματική πρόταση). 

1. 11  Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  Ο πρώτος αριθμός δείχνει την αρχή, 

ο δεύτερος δείχνει πόσο πρέπει να προχωρήσουμε και η απάντηση δείχνει πού 

πρέπει να φτάσουμε. 

1. 12  Πώς έδειξες τη μαθηματική πρόταση πρόσθεσης; (Αναμενόμενη απάντηση:  

Σχεδίασα δύο βέλη.  Το πρώτο βέλος δείχνει τον πρώτο αριθμό.  Έχει αρχή το 0 και 
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τέλος τον πρώτο αριθμό, που είναι το 4.  Επειδή η πράξη είναι πρόσθεση θα 

προχωρήσω όσα πηδηματάκια λέει ο δεύτερος αριθμός.  Το δεύτερο βέλος δείχνει το 

δεύτερο αριθμό.  Ξεκινά από εκεί που σταμάτησε το πρώτο βέλος και δείχνει όσα 

πηδηματάκια λέει ο δεύτερος αριθμός.  Το τέλος του δεύτερου βέλους δείχνει την 

απάντηση.  Για να δείξω έναν αριθμό μετρώ πηδηματάκια και όχι γραμμούλες).  

 2.  Ο ερευνητής είπε στους μαθητές το εξής πρόβλημα: Ο Νίκος είχε 4 

βόλους.  Έπαιξε και κέρδισε μερικούς βόλους. Τώρα έχει 6 βόλους.  Πόσους βόλους 

κέρδισε;  Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν τη μαθηματική πρόταση και να την 

αναπαραστήσουν στην αριθμητική γραμμή εξηγώντας τον τρόπο που εργάστηκαν.  

Ο ερευνητής υπέβαλε τις εξής ερωτήσεις στο μαθητή που εργάστηκε στον πίνακα: 

2.1  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή.  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  Ποια είναι 

η πράξη; Ποια είναι η απάντηση στη μαθηματική πρόταση;  Τι δεν ξέρεις;  

2.2  Τι δείχνει ο πρώτος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους είχε ο 

Νίκος στην αρχή). 

2.3  Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα σχεδιάσω 

πηδηματάκια και ένα βέλος). 

2.4 Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και πού θα σταματήσει; (Αναμενόμενη 

απάντηση: Το βέλος θα ξεκινήσει από το 0 και θα σταματήσει στο 4). 

2.5 Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Δεν ξέρω.  Είναι αυτό 

που ψάχνω να βρω). 

2.6  Ποια είναι η απάντηση; (Αναμενόμενη απάντηση: Το 6). 

2.7  Τι λέει το 6; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους έχει στο τέλος ο Νίκος. 

Μου λέει πού θέλω να φτάσω).  
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2.8  Τι δεν ξέρεις; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσο θα προχωρήσω για να φτάσω στο 

6). 

2.9  Το πρώτο βέλος ξεκινά από το 0 και σταματά στο 4.  Σου λέει πόσους βόλους 

είχε στην αρχή ο Νίκος.  Ξέρεις ότι στο τέλος έχει 6 βόλους. Πώς θα σχεδιάσεις το 

δεύτερο βέλος; Τι θα σου δείξει το δεύτερο βέλος; (Αναμενόμενη απάντηση: Το 

δεύτερο βέλος θα μου δείξει πόσα πηδηματάκια πρέπει να προχωρήσω, για να 

φτάσω στο 6.  Θα μου δείξει πόσους βόλους κέρδισε ο Νίκος). 

2.10 Από πού θα ξεκινήσει και πού θα σταματήσει το δεύτερο βέλος; (Αναμενόμενη 

απάντηση: Θα ξεκινήσει από το 4, όπου σταμάτησε το πρώτο βέλος, αφού ο Νίκος 

είχε 4 βόλους και θα προχωρήσει μέχρι το 6, που είναι ο αριθμός όπου θέλω να 

φτάσω.  Όταν μετρήσω πόσα πηδηματάκια έκανα για να φτάσω από το 4 στο 6, θα 

βρω την απάντηση). 

2.11  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

2.12  Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

2.13  Πώς έδειξες τη μαθηματική πρόταση πρόσθεσης με άγνωστο το δεύτερο 

αριθμό; (Αναμενόμενη απάντηση:  Σχεδίασα δύο βέλη.  Το πρώτο βέλος δείχνει τον 

πρώτο αριθμό.  Έχει αρχή το 0 και τέλος τον πρώτο αριθμό.  Επειδή η πράξη είναι 

πρόσθεση θα προχωρήσω.  Δεν ξέρω πόσα πηδηματάκια πρέπει να προχωρήσω.  

Ξέρω, όμως, ότι πρέπει να φτάσω στο 6.  Το δεύτερο βέλος δείχνει τον αριθμό που 

είναι άγνωστος.  Ξεκινά από εκεί που σταμάτησε το πρώτο βέλος και σταματά στο 6.  

Ο αριθμός των πηδημάτων, που προχώρησα, είναι η απάντηση).  

 3.  Ο ερευνητής είπε στους μαθητές το εξής πρόβλημα: Ο Νίκος είχε στην 

αρχή μερικούς βόλους.  Έπαιξε και κέρδισε 5 βόλους. Τώρα έχει 8 βόλους.  Πόσους 

βόλους είχε στην αρχή;  Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν τη μαθηματική πρόταση 

και να την αναπαραστήσουν στην αριθμητική γραμμή εξηγώντας τον τρόπο που 
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εργάστηκαν.  Ο ερευνητής υπέβαλε τις εξής ερωτήσεις στο μαθητή που εργάστηκε 

στον πίνακα: 

3.1  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή. Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  Ποια είναι η απάντηση; Τι δεν ξέρεις;  

3.2  Τι δείχνει ο δεύτερος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Δείχνει πόσο θα 

προχωρήσω). 

3.3  Τι δείχνει η απάντηση; (Αναμενόμενη απάντηση: Πού πρέπει να φτάσω). 

3.4 Αφού δεν ξέρεις τον πρώτο αριθμό, πρώτα θα δείξεις το δεύτερο αριθμό.  Από 

πού θα ξεκινήσει το βέλος που θα δείχνει το δεύτερο αριθμό και πού θα σταματήσει; 

(Αναμενόμενη απάντηση: Το βέλος θα προχωρήσει 5 πηδηματάκια και θα 

σταματήσει στο 8). 

3.5  Το πρώτο βέλος από πού θα ξεκινήσει και πού θα σταματήσει; (Αναμενόμενη 

απάντηση: Θα ξεκινήσει από το 0 και θα σταματήσει στο 3). 

3.6 Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

3.7 Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

3.8 Πώς έδειξες τη μαθηματική πρόταση πρόσθεσης; (Αναμενόμενη απάντηση:  Δεν 

ήξερα ποιος είναι ο πρώτος αριθμός.  Ήξερα ότι πρέπει να προχωρήσω 5 για να 

φτάσω στο 8.  Σχεδίασα δύο βέλη.  Πρώτα σχεδίασα το δεύτερο βέλος, για να δείξω 

το δεύτερο αριθμό.   Το δεύτερο βέλος πρέπει να δείχνει 5 πηδηματάκια και τα 

σταματά στο 8.  Άρα πρέπει να ξεκινήσω από το 8 και να μετρήσω 5 πηδηματάκια 

προς τα πίσω για να βρω από πού θα ξεκινήσει το δεύτερο βέλος.  Πρέπει να 

ξεκινήσει από το 3.  Το πρώτο βέλος θα έχει αρχή το 0 και τέλος το 3, που είναι ο 

πρώτος αριθμός). 
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 Μαθήματα 5 και 6: H χρήση της αριθμητικής γραμμής ως 

αναπαράστασης της αφαίρεσης ακέραιων αριθμών και ως βοηθητικού μέσου 

για εύρεση του αποτελέσματος.   

Στόχοι:  Οι μαθητές να είναι ικανοί: 

1. Να αναπαριστούν στην αριθμητική γραμμή δοσμένες μαθηματικές προτάσεις 

αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η διαφορά – τελική ποσότητα – και να βρίσκουν 

το αποτέλεσμα. 

2. Να αναπαριστούν στην αριθμητική γραμμή δοσμένες μαθηματικές προτάσεις 

αφαίρεσης, όπου άγνωστος είναι ο αφαιρετέος – μετασχηματισμός – και να 

βρίσκουν το αποτέλεσμα. 

3. Να αναπαριστούν στην αριθμητική γραμμή δοσμένες μαθηματικές προτάσεις 

αφαίρεσης, όπου άγνωστος είναι ο μειωτέος – αρχική ποσότητα – και να 

βρίσκουν το αποτέλεσμα. 

4. Να αντιληφθούν ότι για την αναπαράσταση της πράξης της αφαίρεσης 

χρησιμοποιούνται δύο βέλη, όπου το πρώτο βέλος ξεκινά από το μηδέν και 

αναπαριστά το μειωτέο και το δεύτερο βέλος έχει αντίθετη φορά από το πρώτο, 

ξεκινά από το σημείο κατάληξης του πρώτου βέλους και αναπαριστά τον 

αφαιρετέο. 

5. Να αντιληφθούν ότι το μήκος και το σημείο κατάληξης του πρώτου βέλους είναι 

ο μειωτέος, ενώ το μήκος του δεύτερου βέλους είναι ο αφαιρετέος.  

6. Να αντιληφθούν ότι το σημείο κατάληξης του δεύτερου βέλους αναπαριστά τη 

διαφορά της μαθηματικής πρότασης αφαίρεσης.   

Πορεία – Δραστηριότητες:  

1.  Στον πίνακα υπήρχε μια αριθμητική γραμμή με αριθμούς από το 0 μέχρι το 

30.  Ο ερευνητής είπε στους μαθητές το εξής πρόβλημα: Ο Νίκος είχε 9 βόλους.  
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Έπαιξε και έχασε 5 βόλους.  Πόσους βόλους έχει τώρα;  Οι μαθητές κλήθηκαν να 

γράψουν τη μαθηματική πρόταση και να την αναπαραστήσουν στην αριθμητική 

γραμμή εξηγώντας τον τρόπο που εργάστηκαν.  Ο ερευνητής υπέβαλε τις εξής 

ερωτήσεις: 

1.1  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή.  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  Ποια είναι 

η πράξη; Τι δεν ξέρεις;  

1.2  Τι μας δείχνει ο πρώτος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους είχε 

ο Νίκος στην αρχή). 

1.3  Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα σχεδιάσω 

πηδηματάκια και ένα βέλος). 

1.4 Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και πού θα σταματήσει; (Αναμενόμενη 

απάντηση: Το βέλος θα ξεκινήσει από το 0 και θα σταματήσει στο 9). 

1.5  Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Το 5). 

1.6  Τι λέει το 5; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους έχασε ο Νίκος.  Αφού η 

πράξη είναι αφαίρεση, θα πάω πέντε πηδηματάκια προς τα πίσω.  Το 5 μου λέει 

πόσα πηδηματάκια προς τα πίσω θα κάνω).  

1.7  Πώς θα δείξεις το δεύτερο αριθμό; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα σχεδιάσω 5 

πηδηματάκια προς τα πίσω και ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 9 και τέλος τον αριθμό 

στον οποίο φτάνω αν πάω 5 πηδηματάκια προς τα πίσω). 

1.8  Σε ποιον αριθμό έφτασες; (Αναμενόμενη απάντηση:  Στο 4). 

1.9  Τι σου λέει το 4;  (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους έχει στο τέλος). 

1. 10  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  
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1. 11  Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  Ο πρώτος αριθμός δείχνει την αρχή, 

ο δεύτερος δείχνει πόσο πρέπει να πας προς τα πίσω και η απάντηση δείχνει πού 

πρέπει να φτάσεις. 

1. 12  Πώς έδειξες τη μαθηματική πρόταση αφαίρεσης; (Αναμενόμενη απάντηση:  

Σχεδίασα δύο βέλη.  Το πρώτο βέλος δείχνει τον πρώτο αριθμό.  Έχει αρχή το 0 και 

τέλος τον πρώτο αριθμό, που είναι το 9.  Επειδή η πράξη είναι αφαίρεση θα πάω 

προς τα πίσω όσα πηδηματάκια λέει ο δεύτερος αριθμός.  Το δεύτερο βέλος δείχνει 

το δεύτερο αριθμό.  Ξεκινά από εκεί που σταμάτησε το πρώτο βέλος και δείχνει όσα 

πηδηματάκια λέει ο δεύτερος αριθμός.  Το τέλος του δεύτερου βέλους δείχνει την 

απάντηση.  Για να δείξω έναν αριθμό μετρώ πηδηματάκια και όχι γραμμούλες). 

 2.  Ο ερευνητής είπε στους μαθητές το εξής πρόβλημα: Ο Νίκος είχε 9 

βόλους.  Έπαιξε και έχασε μερικούς βόλους. Τώρα έχει 4 βόλους.  Πόσους βόλους 

έχασε;  Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν τη μαθηματική πρόταση και να την 

αναπαραστήσουν στην αριθμητική γραμμή εξηγώντας τον τρόπο που εργάστηκαν.  

Ο ερευνητής υπέβαλε τις εξής ερωτήσεις: 

2.1  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή.  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  Τι δεν 

ξέρεις; Ποια είναι η απάντηση στη μαθηματική πρόταση; 

2.2  Τι δείχνει ο πρώτος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους είχε ο 

Νίκος στην αρχή). 

2.3  Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; (Αναμενόμενη απάντηση: Θα σχεδιάσω 

πηδηματάκια και ένα βέλος). 

2.4 Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και πού θα σταματήσει; (Αναμενόμενη 

απάντηση: Το βέλος θα ξεκινήσει από το 0 και θα σταματήσει στο 9). 
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2.5 Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Δεν ξέρω.  Είναι αυτό 

που ψάχνω να βρω). 

2.6  Ποια είναι η απάντηση; (Αναμενόμενη απάντηση: Το 4). 

2.7  Τι λέει το 4; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσους βόλους έχει στο τέλος ο Νίκος. 

Λέει πού θέλω να φτάσω).  

2.8  Τι δεν ξέρεις; (Αναμενόμενη απάντηση: Πόσο προς τα πίσω θα πάω για να 

φτάσω στο 4). 

2.9  Το πρώτο βέλος ξεκινά από το 0 και σταματά στο 9.  Σου λέει πόσους βόλους 

είχε στην αρχή ο Νίκος.  Ξέρεις ότι στο τέλος έχει 4 βόλους. Πώς θα σχεδιάσεις το 

δεύτερο βέλος; Τι θα σου δείξει το δεύτερο βέλος; (Αναμενόμενη απάντηση: Το 

δεύτερο βέλος θα μου δείξει πόσα πηδηματάκια πρέπει να πάω προς τα πίσω για να 

φτάσω στο 4.  Θα μου δείξει πόσους βόλους έχασε ο Νίκος). 

2.13  Από πού θα ξεκινήσει και πού θα σταματήσει το δεύτερο βέλος; (Αναμενόμενη 

απάντηση: Θα ξεκινήσει από το 9, που σταμάτησε το πρώτο βέλος, αφού ο Νίκος 

είχε 9 βόλους και θα πάει πίσω μέχρι το 4, που είναι ο αριθμός που θέλω να φτάσω.  

Όταν μετρήσω πόσα πηδηματάκια έκανα για να φτάσω από το 9 στο 4, θα βρω την 

απάντηση). 

2.14  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

2.15  Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

2.16  Πώς έδειξες τη μαθηματική πρόταση αφαίρεσης με άγνωστο το δεύτερο 

αριθμό; (Αναμενόμενη απάντηση:  Σχεδίασα δύο βέλη.  Το πρώτο βέλος δείχνει τον 

πρώτο αριθμό.  Έχει αρχή το 0 και τέλος τον πρώτο αριθμό.  Επειδή η πράξη είναι 

αφαίρεση θα πάω προς τα πίσω.  Δεν ξέρω πόσα πηδηματάκια πρέπει να πάω προς 

τα πίσω.  Ξέρω όμως ότι πρέπει να φτάσω στο 4.  Το δεύτερο βέλος δείχνει τον 
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αριθμό που είναι άγνωστος.  Ξεκινά από εκεί που σταμάτησε το πρώτο βέλος και 

σταματά στο 4.  Ο αριθμός των πηδημάτων που έκανα είναι η απάντηση).  

 3.  Ο ερευνητής είπε στους μαθητές το εξής πρόβλημα: Ο Νίκος είχε στην 

αρχή μερικούς βόλους.  Έπαιξε και έχασε 5 βόλους. Τώρα έχει 4 βόλους.  Πόσους 

βόλους είχε στην αρχή;  Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν τη μαθηματική πρόταση 

και να την αναπαραστήσουν στην αριθμητική γραμμή εξηγώντας τον τρόπο που 

εργάστηκαν.  Ο ερευνητής υπέβαλε τις εξής ερωτήσεις: 

3.1  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή.  Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  Ποια είναι η απάντηση; Τι δεν ξέρεις;  

3.2  Τι δείχνει ο δεύτερος αριθμός; (Αναμενόμενη απάντηση: Δείχνει πόσο θα πάω 

προς τα πίσω). 

3.3  Τι δείχνει η απάντηση; (Αναμενόμενη απάντηση: Πού πρέπει να φτάσω στο 

τέλος). 

3.4 Αφού δεν ξέρεις τον πρώτο αριθμό, πρώτα θα δείξεις το δεύτερο αριθμό.  Από 

πού θα ξεκινήσει το βέλος, που θα δείχνει το δεύτερο αριθμό και πού θα σταματήσει; 

(Αναμενόμενη απάντηση: Το βέλος θα πάει πίσω 5 πηδηματάκια και θα σταματήσει 

στο 4). 

3.5  Το πρώτο βέλος από πού θα ξεκινήσει και πού θα σταματήσει; (Αναμενόμενη 

απάντηση: Θα ξεκινήσει από το 0 και θα σταματήσει στο 9). 

3.6  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

3.7  Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

3.8  Πώς έδειξες τη μαθηματική πρόταση αφαίρεσης με άγνωστο τον πρώτο αριθμό; 

(Αναμενόμενη απάντηση:  Δεν ήξερα ποιος είναι ο πρώτος αριθμός.  Ήξερα ότι 

πρέπει να πάω προς τα πίσω 5, για να φτάσω στο 4.  Σχεδίασα δύο βέλη.  Πρώτα 

σχεδίασα το δεύτερο βέλος, για να δείξω το δεύτερο αριθμό.   Το δεύτερο βέλος 
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πρέπει να δείχνει 5 πηδηματάκια προς τα πίσω και τα σταματά στο 4.  Άρα πρέπει να 

ξεκινήσω από το 4 και να μετρήσω 5 πηδηματάκια προς τα εμπρός, για να βρω από 

πού θα ξεκινήσει το δεύτερο βέλος.  Πρέπει να ξεκινήσει από το 9.  Το πρώτο βέλος 

θα έχει αρχή το 0 και τέλος το 9, που είναι ο πρώτος αριθμός).  

 

Συλλογή Ποιοτικών Δεδομένων 

Πραγματοποιήθηκαν (α) συνεντεύξεις και (β) πειράματα επικοινωνίας με 

στόχο τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, τα οποία συνέβαλαν, σε συνδυασμό με τα 

ποσοτικά δεδομένα, στην πληρέστερη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων.  

Βασικός στόχος των ποιοτικών μεθόδων συλλογής δεδομένων, που επιλέγηκαν, ήταν 

η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας για κάθε περίπτωση και η εύρεση κοινών 

στοιχείων, που ενδέχεται να υπάρχουν.  Η μελέτη βάθους, που συνεπάγεται η 

ποιοτική έρευνα, οδηγεί στη συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για πολλαπλές 

πτυχές των υπό έρευνα υποθέσεων διευκολύνοντας τη διαδικασία ανάπτυξης και 

αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών. 

 

Η Συνέντευξη 

Πραγματοποιήθηκαν έξι συνεντεύξεις.  Οι τρεις συνεντεύξεις αφορούσαν σε 

μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού (μαθητής με ψηλή επίδοση, με μέτρια επίδοση, με 

χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά), ενώ οι υπόλοιπες τρεις αφορούσαν σε μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού (μαθητής με ψηλή επίδοση, με μέτρια επίδοση, με χαμηλή 

επίδοση στα μαθηματικά).  Η επιλογή των μαθητών έγινε τυχαία με κριτήριο την 

επίδοσή τους στα μαθηματικά, ώστε να φανούν πιθανές διαφοροποιήσεις στην 

ικανότητα χρήσης της αριθμητικής γραμμής για την επίλυση πράξεων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης ακεραίων, σε σχέση με την επίδοση και την ηλικία.   Οι μαθητές, που 
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συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, δεν είχαν συμπληρώσει τα τέσσερα δοκίμια που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων.  

Ένας πρώτος στόχος των συνεντεύξεων ήταν ο εντοπισμός των τριών 

αντιλήψεων για την έννοια του αριθμού, που αφορούν στην ικανότητα χρήσης του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής για εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης ακεραίων – στατική, χαρτογραφική, δυναμική, οι οποίες δεν 

ανιχνεύονται σε ένα ολικό σκορ επιτυχίας.  Ένας δεύτερος στόχος αφορούσε στην 

απάντηση του ερωτήματος κατά πόσο οι μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού χρησιμοποιούν το γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής ως 

βοηθητικό μέσο, όταν καλούνται να επιλύσουν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

αριθμούς μέχρι το 20, ή προτιμούν να επιλύουν τα έργα που προτείνονται, χωρίς τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής.   Ένας τρίτος στόχος αφορούσε στην απάντηση του 

ερωτήματος κατά πόσο η αριθμητική γραμμή λειτουργεί (α) ως μέσο εντοπισμού 

παρανοήσεων, που οδηγούν σε συγκεκριμένα είδη λαθών και (β) ως μέσο 

ανίχνευσης του τρόπου σκέψης του μαθητή κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης.   

Η κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια 35 – 40 λεπτά.  Όλες οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν για καλύτερη καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο κάθε μαθητής κλήθηκε να χρησιμοποιήσει τη 

δοσμένη αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσει τρία έργα πρόσθεσης (άγνωστο το 

άθροισμα – τελική ποσότητα, άγνωστος ο δεύτερος προσθετέος – μετασχηματισμός, 

άγνωστος  ο πρώτος προσθετέος – αρχική ποσότητα) και τρία έργα αφαίρεσης 

(άγνωστη η διαφορά – τελική ποσότητα, άγνωστος ο αφαιρετέος – 

μετασχηματισμός, άγνωστος ο μειωτέος – αρχική ποσότητα).  Το κάθε έργο 

περιλάμβανε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση και την αριθμητική γραμμή, που θα 
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χρησιμοποιούσε ο μαθητής για την αναπαράσταση της δοσμένης μαθηματικής 

πρότασης.  Η κάθε αριθμητική γραμμή περιλάμβανε αριθμούς από το μηδέν μέχρι το 

20 και είχε βέλη στα δύο άκρα (Παράρτημα Β).  Αρχικά, ο ερευνητής παρουσίασε 

στο μαθητή το πρώτο έργο.  Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έργου, ο ερευνητής 

παρουσίαζε το δεύτερο έργο κτλ.  

Ο ερευνητής ζήτησε από το μαθητή να αναπαραστήσει τη δοσμένη 

μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή και να περιγράψει τον τρόπο που 

εργάστηκε, για να επιλύσει το κάθε έργο με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Οι 

συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και οι ερωτήσεις, που υποβλήθηκαν, προέκυψαν με 

βάση την περιγραφή και τις αντιδράσεις του κάθε μαθητή.  Αναφέρονται ενδεικτικές 

ερωτήσεις σε σχέση με τα έξι διαφορετικά είδη έργων, που παρουσιάστηκαν στους 

μαθητές, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  Παρόμοιες ερωτήσεις έχουν 

χρησιμοποιήσει οι Fueyo και Bushell (1998) σε έρευνα που πραγματοποίησαν 

αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η χρήση της αριθμητικής γραμμής 

αναπτύσσει την κατανόηση της αριθμητικής σε μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού.   

Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν στη συμπλήρωση του έργου 8 + 6 = ___.  

1. Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή. 

2. Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός;  

3. Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και 

πού θα σταματήσει;  

4. Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; 

5. Τι σου λέει το 6;  

6. Πώς θα δείξεις το δεύτερο αριθμό; Από πού θα ξεκινήσει το βέλος; Προς 

τα πού θα προχωρήσεις; Γιατί; Πόσο θα προχωρήσεις; Γιατί; Να μετράς δυνατά. 
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7. Σε ποιον αριθμό έφτασες;  

8. Τι σου λέει το 14; 

9.  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

10. Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  

11.  Τι έκανες για να βρεις την απάντηση; 

12.  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; Πώς; 

13.  Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για την απάντησή σου; 

14.  Έχεις ένα συμμαθητή που δεν κατάλαβε πώς βρήκες την απάντηση.  Τι 

θα έκανες για να του εξηγήσεις; 

 Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο μαθητής αναμένεται να σχεδιάσει ένα βέλος που 

θα ξεκινά από το μηδέν και θα σταματά στο 8.  Στη συνέχεια, αναμένεται να 

ξεκινήσει από το 8 και να μετρήσει έξι πηδήματα: από το 8 στο 9, από το 9 στο 10 

κτλ. σχεδιάζοντας τα πηδήματα με το μολύβι του.  Αφού μετρήσει έξι πηδήματα, θα 

φτάσει στον αριθμό 14, που είναι η απάντηση.  Στη συνέχεια, αναμένεται να 

σχεδιάσει ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 8 και τέλος το 14 και να συμπληρώσει τη 

μαθηματική πρόταση. 

Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν στη συμπλήρωση του έργου 4 + ___ = 12.  

1. Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή.  

2. Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός;  

3. Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και 

πού θα σταματήσει;  

4. Το κουτάκι βρίσκεται πριν ή μετά το ίσον;  

5. Τι σου λέει το κουτάκι; 

6. Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  
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7. Τι σου λέει το 12;  

8. Πώς θα φτάσεις στο 12; Προς τα πού θα προχωρήσεις; Γιατί; Βρες το 12.  

Να μετράς δυνατά.  

9. Σε ποιον αριθμό έφτασες;  

10. Πόσα πηδήματα έκανες, για να φτάσεις στο 12;  

11. Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

12. Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  

13. Τι έκανες για να βρεις την απάντηση; 

14. Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; Πώς; 

15. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για την απάντησή σου; 

16. Έχεις ένα συμμαθητή, που δεν κατάλαβε πώς βρήκες την απάντηση.  Τι 

θα έκανες για να του εξηγήσεις; 

 Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο μαθητής αναμένεται να σχεδιάσει ένα βέλος που 

θα ξεκινά από το μηδέν και θα σταματά στο 4.  Στη συνέχεια, αναμένεται να 

ξεκινήσει από το 4 και να μετρήσει πηδήματα από το 8 στο 9, από το 9 στο 10 κτλ. 

σχεδιάζοντας τα πηδήματα με το μολύβι του μέχρι να φτάσει στο 12.  Στη συνέχεια, 

αναμένεται να μετρήσει τα πηδήματα, που σημείωσε και να συμπληρώσει τη 

μαθηματική πρόταση. 

Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν στη συμπλήρωση του έργου ___ + 5 = 13.  

1. Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή. 

2. Πού βρίσκεται το κουτάκι;  

3. Τι σημαίνει το κουτάκι; 

4. Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός;  

5. Τι σου λέει το πέντε; 
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6. Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  

7. Τι σου λέει το 13; 

8. Πόσα πηδηματάκια πρέπει να κάνεις, για να φτάσεις στο 13; 

9. Από πού ξεκίνησες για να φτάσεις στο 13; 

10. Πώς θα βρεις τον αριθμό, που πρέπει να μπει στο κουτάκι; Από πού θα 

ξεκινήσει το βέλος και πού θα σταματήσει;  

11. Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

12. Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  

13. Τι έκανες για να βρεις την απάντηση;   

14. Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; Πώς; 

15. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για την απάντησή σου; 

16. Έχεις ένα συμμαθητή, που δεν κατάλαβε πώς βρήκες την απάντηση.  Τι 

θα έκανες για να του εξηγήσεις; 

 Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο μαθητής αναμένεται να σχεδιάσει ένα βέλος που 

να έχει μήκος 5 και να σταματά στο 13.  Το πρώτο βέλος θα πρέπει να έχει αρχή το 

μηδέν και τέλος το σημείο που αρχίζει το δεύτερο βέλος.  Τέλος, το παιδί αναμένεται 

να βρει το μήκος του πρώτου βέλους και να συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση. 

Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν στη συμπλήρωση του έργου 15 – 7 = ___. 

1. Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή. 

2.  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός;  

3. Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και πού 

θα σταματήσει;  

4. Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; 

5. Τι σου λέει το 7; 
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6. Πώς θα δείξεις το δεύτερο αριθμό; Από πού θα ξεκινήσει το βέλος; Προς 

τα πού θα προχωρήσεις; Γιατί; Πόσο θα προχωρήσεις; Γιατί; Να μετράς δυνατά. 

7. Σε ποιον αριθμό έφτασες;  

8. Τι σου λέει το 8; 

9. Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

10. Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  

11. Τι έκανες για να βρεις την απάντηση; 

12. Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; Πώς; 

13. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για την απάντησή σου; 

14. Έχεις ένα συμμαθητή, που δεν κατάλαβε πώς βρήκες την απάντηση.  Τι 

θα έκανες για να του εξηγήσεις; 

 Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο μαθητής αναμένεται να σχεδιάσει ένα βέλος, 

που θα ξεκινά από το μηδέν και θα σταματά στο 15.  Στη συνέχεια, αναμένεται να 

αρχίσει από το 15 και να μετρήσει εφτά πηδήματα προς τα πίσω, αφού πρόκειται για 

αφαίρεση, από το 15 στο 14, από το 14 στο 13 κτλ. σχεδιάζοντας τα πηδήματα με το 

μολύβι του.  Αφού μετρήσει εφτά πηδήματα, θα φτάσει στον αριθμό 8, που είναι η 

απάντηση.  Στη συνέχεια, αναμένεται να σχεδιάσει ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 15 

και τέλος το 8.  Τέλος, θα συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση. 

Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν στη συμπλήρωση του έργου 14 –  ___ = 6.  

1. Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή. 

2. Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός;  

3. Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και 

πού θα σταματήσει;  

4. Το κουτάκι βρίσκεται πριν ή μετά το ίσον;  
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5. Τι λέει το κουτάκι; 

6. Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  

7. Τι λέει το 6;  

8. Πώς θα φτάσεις στο 6; Προς τα πού θα προχωρήσεις; Γιατί; Βρες το 6.  

Να μετράς δυνατά.  

9. Σε ποιον αριθμό έφτασες;  

10. Πόσα πηδήματα έκανες για να φτάσεις στο 6;  

11. Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

12. Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  

13. Τι έκανες για να βρεις την απάντηση; 

14. Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; Πώς; 

15. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για την απάντησή σου; 

16. Έχεις ένα συμμαθητή, που δεν κατάλαβε πώς βρήκες την απάντηση.  Τι 

θα έκανες για να του εξηγήσεις; 

 Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο μαθητής αναμένεται να σχεδιάσει ένα βέλος, 

που θα ξεκινά από το μηδέν και θα σταματά στο 14.  Στη συνέχεια, αναμένεται να 

αρχίσει από το 14, να προχωρά προς τα αριστερά, αφού πρόκειται για αφαίρεση, και 

να μετρά πηδήματα από το 14 στο 13, από το 13 στο 12 κτλ. σχεδιάζοντας τα 

πηδήματα με το μολύβι του μέχρι να φτάσει στο 6.  Στη συνέχεια, αναμένεται να 

μετρήσει τα πηδήματα, που σημείωσε και να συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση. 

Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν στη συμπλήρωση του έργου ___ – 6 = 7.  

1. Διάβασε τη μαθηματική πρόταση, που πρέπει να δείξεις στην αριθμητική 

γραμμή. 

2. Πού βρίσκεται το κουτάκι;  

3. Τι σημαίνει το κουτάκι; 
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4. Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός;  

5. Τι λέει το 6; 

6. Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  

7. Τι λέει το 7; 

8. Πόσα πηδηματάκια πρέπει να κάνεις, για να φτάσεις στο 7; 

9. Από πού ξεκίνησες για να φτάσεις στο 7;  Προς τα πού πρέπει να 

προχωρήσεις; Γιατί; 

10. Πώς θα δείξεις τον πρώτο αριθμό; Από πού θα ξεκινήσει το βέλος και 

πού θα σταματήσει;  

11. Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση;  

12. Τώρα διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  

13. Τι έκανες για να βρεις την απάντηση;   

14. Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; Πώς; 

15. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για την απάντησή σου; 

16. Έχεις ένα συμμαθητή, που δεν κατάλαβε πώς βρήκες την απάντηση.  Τι 

θα έκανες για να του εξηγήσεις; 

 Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο μαθητής αναμένεται να σχεδιάσει ένα βέλος που 

να έχει μήκος 6, να έχει φορά προς τα αριστερά και να σταματά στο 7.  Το πρώτο 

βέλος θα πρέπει να έχει αρχή το μηδέν και τέλος το σημείο που αρχίζει το δεύτερο 

βέλος.  Τέλος, το παιδί αναμένεται να βρει το μήκος του πρώτου βέλους και να 

συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση. 

 

Το Πείραμα Επικοινωνίας 

Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε το πείραμα επικοινωνίας της Weber-

Kubler (1982) με κάποιες διαφοροποιήσεις.  Το πείραμα επικοινωνίας 
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πραγματοποιήθηκε για την ανακατασκευή έξι έργων.  Τα πρώτα τρία έργα (Έργα Ε1, 

Ε2, Ε3) αφορούν σε προσθέσεις, όπου άγνωστη είναι (α) η τελική ποσότητα – 

άθροισμα, (β) ο μετασχηματισμός – δεύτερος προσθετέος και (γ) η αρχική ποσότητα 

– πρώτος προσθετέος, αντίστοιχα.  Τα υπόλοιπα τρία έργα (Έργα Ε4, Ε5, Ε6) 

αφορούν σε αφαιρέσεις, όπου άγνωστη είναι (α) η τελική ποσότητα – διαφορά, (β) ο 

μετασχηματισμός – αφαιρετέος και (γ) η αρχική ποσότητα – μειωτέος, αντίστοιχα. Η 

πραγματοποίηση του πειράματος επικοινωνίας στόχευε στην απάντηση των 

παρακάτω ερωτημάτων:  (α) Ποια πληροφορία μεταδίδεται αναλλοίωτη ή 

αποκαθίσταται πλήρως; (β)  Ποια πληροφορία τροποποιείται; (γ) Ποια πληροφορία 

αναλύεται σε επιμέρους στοιχειώδεις πληροφορίες; (δ)  Ποια πληροφορία 

παραλείπεται;  

Το πείραμα επικοινωνίας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (Φάση 1, Φάση 

2).  Στα πλαίσια της πρώτης φάσης, ο ερευνητής παρουσίασε στο Μαθητή 1 – πομπό 

το έργο προς ανακατασκευή και τον κάλεσε να το παρατηρήσει προσεχτικά για 

μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 1 λεπτό).  Στη συνέχεια ο Μαθητής 1 κλήθηκε να 

συμπληρώσει δοκίμιο που περιλάμβανε δέκα έργα με ίδιο περιεχόμενο και δομή με 

το έργο προς ανακατασκευή (Παράρτημα Β).  Ακολούθως,  ο Μαθητής 1 κλήθηκε 

να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μαθητή 2 – δέκτη, για να ανακατασκευάσει 

το έργο.  Μετά την ανακατασκευή του έργου ο Μαθητής 2 συμπλήρωσε το ίδιο 

δοκίμιο.  Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης, ο ερευνητής έδωσε στο Μαθητή 1 – 

πομπό τις απαραίτητες οδηγίες για την κατασκευή της αριθμητικής γραμμής και την 

εκτέλεση του έργου, ενώ ταυτόχρονα κατασκεύαζε την αριθμητική γραμμή και 

εκτελούσε το έργο.  Ακολούθως, ο Μαθητής 1 κλήθηκε να δώσει τις απαραίτητες 

οδηγίες στο Μαθητή 3 – δέκτη, για να ανακατασκευάσει το έργο.  Ο Μαθητής 2 – 

δέκτης στη Φάση 1 ήταν διαφορετικό πρόσωπο από το Μαθητή 3 – δέκτη στη Φάση 
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2 προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο Μαθητής 2 να έχει μάθει τι πρέπει να 

κάνει κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 του πειράματος επικοινωνίας και το γεγονός 

αυτό να επηρεάσει την ικανότητα ανακατασκευής του έργου στη Φάση 2.  Στη 

συνέχεια αναφέρονται οι οδηγίες που έδωσε ο ερευνητής στο Μαθητή 1 στα πλαίσια 

της Φάσης 2. 

Ο ερευνητής έδωσε στο Μαθητή 1 τις απαραίτητες οδηγίες για την εκτέλεση 

του Έργου Ε1, που φαίνεται συμπληρωμένο στο Διάγραμμα 14. 

 
 
 
                                
         
 
    9 + 15 =  

Διάγραμμα 14.  Έργο Ε1: Χρήση της αριθμητικής γραμμής για τη συμπλήρωση της 
μαθηματικής πρότασης 9 + 15 = ___ .  
 
Ο ερευνητής ανάφερε ότι θα σχεδιάσει μια αριθμητική γραμμή και θα τη 

χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση (9 + 15 = ___ ) και 

να συμπληρώσει το κουτάκι.  Οι ακριβείς οδηγίες του ερευνητή ήταν οι εξής: Θα 

κατασκευάσουμε μια αριθμητική γραμμή και θα τη χρησιμοποιήσουμε για να 

δείξουμε τη μαθηματική πρόταση 9 + 15 = ___ και να βρούμε την απάντηση.  

Σχεδιάζουμε μια ευθεία γραμμή με βέλη στα δύο άκρα.  Πάνω στην ευθεία θα 

βάλουμε τους αριθμούς από το 0 μέχρι το 30.  Σύρουμε κατακόρυφες γραμμές σε 

ίσες αποστάσεις, για να φανεί η θέση του κάθε αριθμού.  Κάτω από κάθε 

κατακόρυφη γραμμή γράφουμε έναν αριθμό.  Στην πρώτη κατακόρυφη γραμμή 

γράφουμε το μηδέν, στη δεύτερη το ένα, στην τρίτη το τρία κτλ. μέχρι να 

συμπληρωθούν οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 30.  Θα σχεδιάσουμε βέλη, για να 

δείξουμε ποιον αριθμό θα βρούμε, αν στο 9 προσθέσουμε 15.  Αφού αρχικά έχουμε 

9, το πρώτο βέλος θα έχει αρχή το μηδέν και θα καταλήγει στον αριθμό 9.  Σύμφωνα 
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με τη μαθηματική πρόταση, πρέπει να προσθέσουμε στο 9 τον αριθμό 15.  Θα 

ξεκινήσουμε από τον αριθμό 9 και θα προχωρήσουμε 15 πηδηματάκια.  Ο ερευνητής 

μετακινεί το μολύβι από το 9 στο 10, από το 10 στο 11 κτλ. μετρώντας 15 πηδήματα.  

Καταλήγουμε στον αριθμό 24.  Θα σχεδιάσουμε το δεύτερο βέλος, που θα ξεκινά 

από τον αριθμό 9, όπου σταμάτησε το πρώτο βέλος και θα καταλήγει στον αριθμό 

24.  Ο αριθμός 24 είναι το άθροισμα, που θα συμπληρώσουμε στο κουτάκι.  Η χρήση 

της αριθμητικής γραμμής μας βοηθά να βρούμε ότι αν στο 9 προσθέσουμε 15, 

βρίσκουμε 24.  Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε τη μαθηματική πρόταση.    

Ο Μαθητής 1 μετατράπηκε σε πομπό και έδωσε τις οδηγίες εκτέλεσης του 

Έργου Ε1 σε ένα δεύτερο μαθητή – δέκτη (Μαθητής 3).  Οι οδηγίες που έδωσε ο 

ερευνητής στο Μαθητή 1 και οι οδηγίες που έδωσε ο Μαθητής 1 στο Μαθητή 2 

(Φάση 1) και στο Μαθητή 3 (Φάση 2) μαγνητοφωνήθηκαν. 

 Η πιο πάνω διαδικασία ακολουθήθηκε για όλα τα έργα (Ε2 , Ε3, Ε4, Ε5, Ε6).  

Αναφορικά με το Έργο Ε2, που φαίνεται συμπληρωμένο στο Διάγραμμα 15, ο 

ερευνητής έδωσε στο Μαθητή 1 τις απαραίτητες οδηγίες για την εκτέλεση του 

έργου. 

 
 
       

     

Διάγραμμα 15.  Έργο Ε2: Χρήση της αριθμητικής γραμμής για τη συμπλήρωση της 
μαθηματικής πρότασης 8 + ___ = 25.    
 
Οι οδηγίες που αφορούν στην κατασκευή της αριθμητικής γραμμής ήταν οι ίδιες για 

όλα τα έργα.  Σε σχέση με το Έργο Ε2 οι ακριβείς οδηγίες του ερευνητή ήταν οι 

εξής:  Θα σχεδιάσουμε βέλη για δείξουμε ποιον αριθμό πρέπει να προσθέσουμε στο 

8, για να βρούμε απάντηση 25.  Αρχικά έχουμε 8.  Το πρώτο βέλος θα έχει αρχή το 

μηδέν και θα καταλήγει στον αριθμό 8.  Στο τέλος θέλουμε να καταλήξουμε στον 
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αριθμό 25, που είναι το αποτέλεσμα της μαθηματικής πρότασης.  Το αποτέλεσμα της 

μαθηματικής πρότασης είναι ο αριθμός στον οποίο καταλήγει το δεύτερο βέλος.  Το 

δεύτερο βέλος, λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσει από τον αριθμό 8, όπου κατέληξε το 

πρώτο βέλος και να καταλήξει στον αριθμό 25.  Το δεύτερο βέλος θα είναι 

διακεκομμένο, γιατί δείχνει τον άγνωστο αριθμό.  Μετρούμε τα πηδηματάκια κάτω 

από το δεύτερο βέλος.  Είναι 17. Η χρήση της αριθμητικής γραμμής μας βοηθά να 

βρούμε ότι πρέπει να προσθέσουμε 17 στο 8, για να βρούμε 25.  Στη συνέχεια, 

συμπληρώνουμε τη μαθηματική πρόταση. 

Ο ερευνητής έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μαθητή 1 για την εκτέλεση 

του Έργου Ε3, που φαίνεται συμπληρωμένο στο Διάγραμμα 16. 

 
 
 
 
   
 
 

                 + 7 = 22 

Διάγραμμα 16.  Έργο Ε3: Χρήση της αριθμητικής γραμμής για τη συμπλήρωση της 
μαθηματικής πρότασης ___ + 7 = 22.  
 
Θα σχεδιάσουμε βέλη, για να δείξουμε σε ποιον αριθμό όταν προσθέσουμε 7 

βρίσκουμε 22.  Αφού ο πρώτος αριθμός είναι άγνωστος, θα ξεκινήσουμε από το 

δεύτερο βέλος.  Το δεύτερο βέλος θα έχει μήκος 7 πηδηματάκια και θα πρέπει να 

καταλήξει στον αριθμό 22, που είναι η απάντηση.  Για να έχει μήκος 7 και να 

καταλήγει στον αριθμό 22, το δεύτερο βέλος θα πρέπει να ξεκινά από τον αριθμό 15.  

Ο ερευνητής ξεκινά από το 22 και μετακινεί το μολύβι του 7 πηδηματάκια προς τα 

πίσω.  Το πρώτο βέλος θα είναι διακεκομμένο, αφού ο πρώτος αριθμός είναι 

άγνωστος, θα έχει αρχή το μηδέν και θα καταλήγει στο 15, που είναι η αρχή του 

δεύτερου βέλους.  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής μας βοηθά να βρούμε σε ποιον 
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αριθμό πρέπει να προσθέσουμε 7 για να βρούμε απάντηση 22.  Στη συνέχεια, 

συμπληρώνουμε τη μαθηματική πρόταση.      

 Ο ερευνητής έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μαθητή 1 για την εκτέλεση 

του Έργου Ε4, που φαίνεται συμπληρωμένο στο Διάγραμμα 17. 

 
 
 
 
                                
        

     22 – 4 =  

Διάγραμμα 17. Έργο Ε4: Χρήση της αριθμητικής γραμμής για τη συμπλήρωση της 
μαθηματικής πρότασης 22 – 4 = ___ .  
 
Θα σχεδιάσουμε βέλη, για να δείξουμε ποιον αριθμό βρίσκουμε αν αφαιρέσουμε 4 

από το 22.  Αφού αρχικά έχουμε 22, το πρώτο βέλος θα έχει αρχή το 0 και θα 

καταλήγει στον αριθμό 22.  Για να δείξουμε ότι αφαιρούμε 4 από το 22, το δεύτερο 

βέλος θα πρέπει να έχει αρχή το 22 – εκεί που καταλήγει το πρώτο βέλος – και θα 

κινηθεί 4 πηδήματα προς τα πίσω.  Μετρούμε διαστήματα – πηδήματα και όχι 

γραμμές.  Αν ξεκινήσουμε από τον αριθμό 22 και κινηθούμε 4 πηδήματα προς τα 

πίσω, το βέλος καταλήγει στον αριθμό 18.   Ο αριθμός 18, όπου κατάληξε το βέλος 

είναι η απάντηση.  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής μας βοηθά να βρούμε ότι αν 

από το 22 αφαιρέσουμε 4 καταλήγουμε στον αριθμό 18.  Στη συνέχεια, 

συμπληρώνουμε τη μαθηματική πρόταση. 

Η πιο πάνω διαδικασία ακολουθήθηκε για την εκτέλεση των Έργων Ε5 και 

Ε6.  Τα έργα αυτά φαίνονται συμπληρωμένα στο Διάγραμμα 18. 
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     23 –           = 16 

 
 
 
 
                                
  
 

– 5 = 18 

Διάγραμμα 18.  Έργο Ε5: Χρήση της αριθμητικής γραμμής για τη συμπλήρωση της 
μαθηματικής πρότασης 23 – ___ = 16.  Έργο Ε6: Χρήση της αριθμητικής γραμμής 
για τη συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης __ – 5 = 18. 
 
Αναφορικά με το Έργο Ε5 οι ακριβείς οδηγίες του ερευνητή ήταν οι εξής: Θα 

κατασκευάσουμε μια αριθμητική γραμμή και θα τη χρησιμοποιήσουμε, για να 

δείξουμε τη μαθηματική πρόταση 23 – ___ = 16 και να βρούμε την απάντηση.  Θα 

σχεδιάσουμε βέλη, για να δείξουμε ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσουμε από το 23 

για να βρούμε 16.  Αρχικά έχουμε 23 και θέλουμε να καταλήξουμε στο 16, που είναι 

η απάντηση της μαθηματικής πρότασης.  Το πρώτο βέλος θα έχει αρχή το 0 και θα 

καταλήγει στον αριθμό 23.  Για να δείξουμε ότι αφαιρούμε από το 23 έναν άγνωστο 

αριθμό και καταλήγουμε στο 16, το δεύτερο βέλος θα πρέπει να έχει αρχή το 23, θα 

έχει αντίθεση φορά, αφού είναι αφαίρεση και θα καταλήγει στο 16.  Το δεύτερο 

βέλος θα πρέπει να είναι διακεκομμένο, για να δείχνει ότι είναι άγνωστος ο αριθμός 

που αφαιρούμε.  Αν μετρήσουμε τα πηδήματα από το 23 μέχρι το 16 βρίσκουμε την 

απάντηση.  Μετρούμε πηδήματα και όχι γραμμές.  Η χρήση της αριθμητικής 

γραμμής μας βοηθά να βρούμε ότι από τον αριθμό 23 θα πρέπει να  αφαιρέσουμε 7, 

για να καταλήξουμε στον αριθμό 16.  Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε τη μαθηματική 

πρόταση. 
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 Οι ακριβείς οδηγίες του ερευνητή για την εκτέλεση του Έργου Ε6 ήταν οι 

εξής: Θα κατασκευάσουμε μια αριθμητική γραμμή και θα τη χρησιμοποιήσουμε για 

να δείξουμε τη μαθηματική πρόταση ___ – 5 = 18 και να βρούμε την απάντηση.  Θα 

σχεδιάσουμε βέλη, για να δείξουμε από ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσουμε 5 για 

να βρούμε 18.  Αφού η αρχική ποσότητα είναι άγνωστη θα ξεκινήσουμε από το 

δεύτερο βέλος.  Το δεύτερο βέλος θα έχει φορά προς το μηδέν, αφού είναι αφαίρεση, 

θα καταλήγει στο 18, που είναι η απάντηση της μαθηματικής πρότασης και θα έχει 

μήκος 5.  Για να έχει μήκος 5 και να καταλήγει στο 18, θα πρέπει να ξεκινά από το 

23.  Ο ερευνητής ξεκινά από το 18, που είναι η κατάληξη του δεύτερου βέλους και 

μετακινεί το μολύβι 5 βήματα προς τα δεξιά, που είναι το μήκος του δεύτερου 

βέλους και καταλήγει στο 23.  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής μας βοηθά να 

βρούμε ότι από το 23 πρέπει να αφαιρέσουμε 5 για να καταλήξουμε στο 18.  Το 

πρώτο βέλος, λοιπόν, θα έχει αρχή το 0, θα καταλήγει στο 23 και θα είναι 

διακεκομμένο, για να δείχνει ότι το 23 είναι ο άγνωστος αριθμός. 

   

Ανάλυση Δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε (α) η Συνεπαγωγική 

Στατιστική Μέθοδος του Gras (1995) – Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας, 

Συνεπαγωγικό Διάγραμμα και (β) το Στατιστικό Πακέτο SPSS – 

Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις (Repeated Measures), Ανάλυση Διασποράς 

(ANOVA), Ανάλυση Συνδιασποράς (ANCOVA), Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς 

(MANOVA), Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis), Μέσοι Όροι.  Η 

αναγκαιότητα χρήσης της συνεπαγωγικής μεθόδου φαίνεται από την παράθεση ενός 

προβληματισμού σχετικά με την έρευνα που διεξάγεται σε διάφορα εκπαιδευτικά 

θέματα.  Ο Gras (1995) αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη για χρήση μιας μεθόδου 
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ανάλυσης δεδομένων, η οποία να αποτελεί «έναν ακριβή μηχανισμό συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων κατάλληλων να ενισχύσουν ή να διαψεύσουν υποθέσεις, να 

εξάγουν συμπεράσματα» (σ. 97).   Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια 

μέθοδος ανάλυσης, η οποία ιεραρχεί και συνδέει παράγοντες.      

 Η μέθοδος που προτείνει ο Gras (1995) κρίνεται κατάλληλη στην περίπτωση 

όπου αναζητούνται: (α) οι κύριοι παράγοντες διάκρισης σε ένα πληθυσμό μέσω των 

μεταβλητών, (β) ένας διαμερισμός των μεταβλητών, (γ) μια τυπολογία ή μια 

ταξινόμηση - μια ιεραρχική ταξινόμηση ομοιοτήτων και (δ) μια συνεπαγωγή 

ανάμεσα στις μεταβλητές ή τις κλάσεις μεταβλητών - ένα δέντρο συνεπαγωγής ή μια 

ιεραρχία συνεπαγωγής κτλ. 

Η συνεπαγωγική μέθοδος επιτρέπει την παρακολούθηση της γένεσης μιας 

ικανότητας και επιτρέπει την εύρεση αναλλοίωτων ή σταθερών στη σκέψη των 

υποκειμένων.  Δεν πρόκειται για σχέσεις αιτιότητας, αλλά για ένα δείκτη ποιότητας 

που επιτρέπει τον  ισχυρισμό ότι η επιτυχία σε ένα έργο συνεπάγεται την επιτυχία σε 

κάποιο άλλο έργο με το οποίο το πρώτο έργο συνδέεται.  Κατ’ αναλογία η αποτυχία 

σε κάποιο έργο συνεπάγεται την αποτυχία σε κάποιο άλλο έργο με το οποίο το 

πρώτο έργο συνδέεται (Γαγάτσης et al., 2001). 

Όπως επισημαίνει ο Gras (1995) η προβληματική που εισάγει τη 

συνεπαγωγική μέθοδο, στην περίπτωση που οι μεταβλητές είναι δυαδικές (ένα άτομο 

ικανοποιεί  ή όχι μια μεταβλητή), είναι η ακόλουθη:  Αν Α και Β είναι οι 

υποπληθυσμοί των υποκειμένων που έχουν ικανοποιήσει τις μεταβλητές a και b, 

αντίστοιχα, τίθεται το ερώτημα, σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι «αν a τότε 

b» , χωρίς η συνεπαγωγή να δικαιολογείται a priori; 

Με βάση το Διάγραμμα 19 αν  ΑCB, η πρόταση επιβεβαιώνεται. Γενικά, 

όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις η τομή Α∩Β είναι μη κενή. Σε αυτή την 
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περίπτωση ο Gras (1995) θεωρεί δύο τυχαία σύνολα X και Y του Ε με πληθάριθμους 

na και nb ίσους με τους πληθάριθμους των Α και Β, αντίστοιχα. Τότε η πρόταση αν 

α τότε β είναι αποδεκτή σε επίπεδο εμπιστοσύνης 0,95 αν και μόνο αν: 

Πιθανότητα [πληθάριθμος (X ∩ Y) < πληθάριθμος (Α ∩ Β)] < 0,05. 

 

Διάγραμμα 19.  Η συνεπαγωγική μέθοδος. Από «Ανάλυση ενός ερωτηματολογίου με 
τη συνεπαγωγική μέθοδο,» του R. Gras, 1995, στου Α. Γαγάτση (Εκδ.), Διδακτική 
και ιστορία των Μαθηματικών, σ. 100. 
 
 Η ένδειξη συνεπαγωγής μετράει το βαθμό έκπληξης μπροστά στη μικρότητα 

του Α ∩ Β σε σχέση με την εκ των προτέρων ανεξαρτησία και τα παρατηρούμενα 

αποτελέσματα. 

Η συνεπαγωγική μέθοδος δίνει τα εξής διαγράμματα: (α) Συνεπαγωγικό 

Διάγραμμα και (β) Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας.  Στο Συνεπαγωγικό Διάγραμμα 

φαίνονται οι διάφορες σχέσεις συνεπαγωγής που υπάρχουν ανάμεσα στις 

μεταβλητές.  Οι συνεπαγωγές είναι δυνατό να ισχύουν σε επίπεδο σημαντικότητας 

99% ή 95%.  Σε περίπτωση που παρουσιάζεται η συνεπαγωγή (Έργο 1 Έργο 2) 

αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία στο Έργο 1 συνεπάγεται την επιτυχία στο Έργο 2 και η 

αποτυχία στο Έργο 2 συνεπάγεται την αποτυχία στο Έργο 1.  Αν το υποκείμενο 

επιτύχει στο Έργο 1, θα επιτύχει και στο Έργο 2, ενώ αν το υποκείμενο αποτύχει στο 

Έργο 2, θα αποτύχει και στο Έργο 1.    Στο Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας φαίνονται 

οι σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα διάφορα έργα.  Έργα κατά την επίλυση των 

οποίων τα υποκείμενα συμπεριφέρονται με όμοιο τρόπο ομαδοποιούνται μαζί.  
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Οι Μεταβλητές της Έρευνας 

 Οι μεταβλητές, που αφορούν στο Δοκίμιο Α, είναι της μορφής Α1, Α2 κτλ.  

Το γράμμα Α αναφέρεται στο δοκίμιο, ενώ ο αριθμός αναφέρεται στη σειρά 

εμφάνισης του έργου στο δοκίμιο.  Για παράδειγμα, η μεταβλητή Α1 αντιστοιχεί στο 

πρώτο έργο του Δοκιμίου Α, που περιλαμβάνει έργα συμβολικής αναπαράστασης.  

 Οι μεταβλητές, που αφορούν στο Δοκίμιο Β, είναι της μορφής Β1, Β2 κτλ.  

Το γράμμα Β αναφέρεται στο δοκίμιο, ενώ ο αριθμός αναφέρεται στη σειρά 

εμφάνισης του έργου στο δοκίμιο.  Για παράδειγμα, η μεταβλητή Β1 αντιστοιχεί στο 

πρώτο έργο του Δοκιμίου Β, που περιλαμβάνει έργα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή. 

 Οι μεταβλητές, που αφορούν στο Δοκίμιο Γ, είναι της μορφής Γ1, Γ2 κτλ.  

Το γράμμα Γ αναφέρεται στο δοκίμιο, ενώ ο αριθμός αναφέρεται στη σειρά 

εμφάνισης του έργου στο δοκίμιο.  Για παράδειγμα, η μεταβλητή Γ1 αντιστοιχεί στο 

πρώτο έργο του Δοκιμίου Γ, που περιλαμβάνει έργα μετάφρασης από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Σχέση Ανάμεσα στην Ικανότητα των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης 
Δημοτικού να Εκτελούν Πράξεις Πρόσθεσης και Αφαίρεσης Ακεραίων με τη 

Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής και στην Ικανότητα να Εκτελούν τις Πράξεις 
Αυτές Χωρίς τη Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής 

 
 Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας αφορά στο κατά πόσο 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ικανότητα των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού να εκτελούν αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής και στην ικανότητα να εκτελούν τις πράξεις αυτές 

χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Εξετάζεται κατά πόσο η επιτυχημένη ή μη 

επιτυχημένη χρήση του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, για την 

εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, αποτελεί ένδειξη κατανόησης 

ή μη κατανόησης των πράξεων αυτών, αντίστοιχα. 

 Προκειμένου να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκε 

(α) το Στατιστικό Πακέτο SPSS και (β) η Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδος του Gras.  

Αναφορικά με το Στατιστικό Πακέτο SPSS εφαρμόστηκε (α) η ανάλυση 

Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις (Repeated Measures) και (β) η Παραγοντική Ανάλυση 

(Factor Analysis). Από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο του Gras προκύπτει (α) 

το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας και (β) το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα.  Με βάση το 

μαθηματικό κριτήριο της ομοιότητας εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει μια 

στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, σε σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  

Ο όρος στεγανοποίηση χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία με μια στατιστική 

έννοια: ένα σύνολο έργων, ασκήσεων ή προβλημάτων είναι στεγανοποιημένο ως προς 

ένα άλλο αντίστοιχο σύνολο, όταν τα δύο σύνολα σχηματίζουν διαφορετικές 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     117 
 

ομαδοποιήσεις ή κλάσεις ομαδοποιήσεων στο Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας, που 

προκύπτει από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο.   

 Στην ανάλυση Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το 

είδος της αναπαράστασης.  Η εξαρτημένη μεταβλητή διαφοροποιήθηκε ως εξής: (α) η 

επίδοση των υποκειμένων στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου 

Α) και (β) η επίδοση των υποκειμένων στα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση 

από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β).  Ο 

Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν. 

Πίνακας 3 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Συμβολικής 
Αναπαράστασης (Έργα Δοκιμίου Α) και στα Έργα Αριθμητικής Γραμμής (Έργα 
Δοκιμίου Β) 
 
 
Τάξη   Αριθμός     Δοκίμιο Μέσος       F        Βαθμοί              Επίπεδο 
              Υποκειμένων         Όρος                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
        N               x   df  Sig. 
 

Πρώτη      231          Α     13.433   61.023 1  0.000 
            Β  13.400 
    
Δεύτερη      241          Α  19.191 
            Β  15.035 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, η διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) (13.433) και στο μέσο 

όρο της επίδοσής τους στα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) (13.400) είναι 

στατιστικά σημαντική (<0.05).  Η επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

είναι ψηλότερη στην επίλυση έργων συμβολικής αναπαράστασης σε σχέση με την 

επίδοσή τους στην επίλυση των ίδιων έργων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.   
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 Αναφορικά με τους μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 3, είναι εμφανές ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (<0.05) ανάμεσα 

στο μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του 

Δοκιμίου Α) (19.191) και στο μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα αριθμητικής 

γραμμής – μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα 

του Δοκιμίου Β) (15.035).  Η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι 

ψηλότερη στην επίλυση έργων συμβολικής αναπαράστασης σε σχέση με την επίδοσή 

τους στην επίλυση των ίδιων έργων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Με βάση 

τα αποτελέσματα (Πίνακας 3) είναι εμφανές ότι τόσο οι μαθητές πρώτης όσο και οι 

μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα αριθμητικής 

γραμμής – μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα 

του Δοκιμίου Β). 

  Σε σχέση με την Παραγοντική Ανάλυση, η εξαγωγή των κυρίων παραγόντων 

έγινε με τη μέθοδο εξαγωγής Ανάλυση Βασικών Συνιστωσών (Principal Component 

Analysis), με περιστροφή varimax σε 56 έργα, για ένα δείγμα 472 μαθητών πρώτης και 

δεύτερης τάξης δημοτικού (231 μαθητές πρώτης και 241 μαθητές δεύτερης τάξης 

δημοτικού).  Από την Παραγοντική Ανάλυση προέκυψαν έξι παράγοντες.  Οι 

παράγοντες αυτοί εξηγούν ποσοστό 53% (52,671%) της συνολικής διασποράς.  Τα 

αποτελέσματα, που προέκυψαν από την Παραγοντική Ανάλυση, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.   
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Πίνακας 4 

Οι Έξι Παράγοντες 

 

Έργο Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 Παράγοντας 6 

 
Α10 0.637 
Α8 0.635 
Α15 0.612 
Α9 0.600 
Α20 0.599 
Α16 0.563 
Α21 0.545 
Α11 0.545 
Α19 0.535 
Α22 0.526 
Α23 0.526 
Α14 0.517 
Α17 0.488 
Α7 0.453 
Α13 0.445 
Β18  0.712 
Β12  0.705 
Β24  0.676 
Α18  0.593 
Α24  0.584 
Β6  0.570 
Α12  0.563 
Α6  0.456 
Β11  0.443 
Β17  0.424 
Γ6   0.737 
Γ4   0.699 
Γ3   0.698 
Γ2   0.690 
Γ8   0.685 
Γ7   0.680 
Γ5   0.663 
Γ1   0.654 
Β20   0.716 
Β19   0.690 
Β14   0.626 
Β8   0.585 
Β21   0.569 
Β7   0.525 
Β23   0.504 
Β16   0.499  
Β15   0.486 
Β22   0.454 
Β13   0.454 
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Πίνακας 4 (συνεχίζεται) 

Οι Έξι Παράγοντες 

 

Έργο Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 Παράγοντας 6 

 
Β3  0.670 
Β5   0.622   
Β2  0.605 
Β4  0.576 
Β9  0.573 
Β1  0.550 
Β10  0.464 
Α3  0.709 
Α2  0.591 
Α5  0.556 
Α4  0.436 
Α1  0.287 
 

Ο Παράγοντας 1 αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές Α10, Α8, Α15, 

Α9, Α20, Α16, Α21, Α11, Α19, Α22, Α23, Α14, Α17, Α7 και Α13 και αφορά στα έργα 

του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης).  Ο Παράγοντας 2 

αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές  Β18, Β12, Β24, Α18, Α24, Β6, 

Α12, Α6, Β11 και Β17.  Πρόκειται για τα δυσκολότερα έργα αφαίρεσης των Δοκιμίων 

Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και Β (έργα αριθμητικής γραμμής) με άγνωστη 

την αρχική ποσότητα, καθώς και για τα έργα Β11 (___ + 5 = 13) και Β17 (___ + 6 = 

18), που είναι δύο από τα δυσκολότερα έργα πρόσθεσης του Δοκιμίου Β, με άγνωστη 

την αρχική ποσότητα.  Είναι εμφανές ότι ο Παράγοντας 2 αφορά στα έργα πρόσθεσης 

και αφαίρεσης, με άγνωστη την αρχική ποσότητα, χωρίς να παίζει ρόλο το είδος της 

αναπαράστασης, το μέγεθος των αριθμών, το κατά πόσο πρόκειται για έργα με 

υπερπήδηση ή δανεισμό.  Ο Παράγοντας 3 αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στις 

μεταβλητές C6, C4, C3, C2, C8, C7, C5 και C1 και αφορά στα έργα του Δοκιμίου Γ 

(έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση).  Ο Παράγοντας 4 αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές 
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Β20, Β19, Β14, Β8, Β21, Β7, Β23, Β16, Β15, Β22 και Β13 και αφορά στα έργα του 

Δοκιμίου Β (έργα αριθμητικής γραμμής).  Ο Παράγοντας 5 αντιπροσωπεύει τη σχέση 

ανάμεσα στις μεταβλητές:  Β3, Β5, Β2, Β4, Β9, Β1 και Β10.  Πρόκειται για τα 

ευκολότερα έργα του Δοκιμίου Β (Κατηγορία Α: Έργα με αριθμούς μικρότεροι από το 

10) και τα Έργα Β9 (4 + ___ = 12) και Β10 (14 – ___ = 6) (Κατηγορία Β: Έργα με 

αριθμούς μικρότερους από το 20). Ο Παράγοντας 6 αντιπροσωπεύει τη σχέση 

ανάμεσα στις μεταβλητές Α3, Α2, Α5, Α4 και Α1.  Πρόκειται για τα ευκολότερα έργα 

του Δοκιμίου Α (Κατηγορία Α: Έργα με αριθμούς μικρότερους από το 10).   

 Οι παράγοντες, που βρέθηκαν, αφορούν κυρίως στο είδος αναπαράστασης – 

συμβολική αναπαράσταση, μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 

γραμμή, μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση.   Ο 

Παράγοντας 1 αφορά στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α), ο 

Παράγοντας 3 αφορά στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ), ο Παράγοντας 4 αφορά στα έργα μετάφρασης από 

συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β), ο Παράγοντας 5 

αφορά στα εύκολα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 

γραμμή (έργα Δοκιμίου Β), ενώ ο Παράγοντας 6 αφορά στα εύκολα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α).  Μόνο ο Παράγοντας 2 αφορά τόσο σε έργα 

συμβολικής αναπαράστασης όσο και σε έργα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή.  Στην περίπτωση αυτή η ομαδοποίηση των 

μεταβλητών γίνεται με βάση τη δυσκολία του έργου, που προκύπτει από τη θέση του 

αγνώστου (άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα) και όχι με βάση το είδος της 

αναπαράστασης.   

 Οι μεταβλητές ομαδοποιούνται με βάση το είδος της αναπαράστασης (έργα 

Δοκιμίου Α – συμβολική αναπαράσταση, έργα Δοκιμίου Β – μετάφραση από 
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συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή, έργα Δοκιμίου Γ – μετάφραση από 

αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση).  Πέραν από την ομαδοποίηση με 

βάση το είδος της αναπαράστασης, τα έργα των Δοκιμίων Α και Β χωρίζονται σε 

εύκολα έργα (Κατηγορία Α) και σε δυσκολότερα έργα.  Μόνο ο Παράγοντας 2 

περιλαμβάνει τόσο έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) όσο και έργα 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β).  

Στην περίπτωση αυτή η ομαδοποίηση έγινε με βάση τη θέση του αγνώστου και όχι το 

είδος της αναπαράστασης.  Τα πιο πάνω αποτελέσματα, που αφορούν σε μαθητές 

πρώτης και δεύτερης τάξη δημοτικού, ενισχύονται από τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο. 

  

Πρώτη Τάξη Δημοτικού 

Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 20), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα σε 

όλα τα έργα των Δοκιμίων Α (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης χωρίς τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής) και Β (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής).  Ομαδοποιούνται μαζί τα έργα κατά την επίλυση των οποίων 

τα υποκείμενα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. 
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Διάγραμμα 20.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και στα έργα του Δοκιμίου Β 
(έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή). 
 
Όπως φαίνεται από το Δεδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 20), υπάρχει μια 

πολύ μικρή ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Α και στα έργα του Δοκιμίου Β.  

Τα έργα του Δοκιμίου Α ομαδοποιούνται μαζί, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τα έργα του 

Δοκιμίου Β.   

 Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 20) εντοπίζονται 

τέσσερις περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 44:  Α1, Α2, Α11, Α6, Α7, Α13, Α24, Α9, Α23, Α14, Β12. 

Ομοιότητα 42:  A17, B7, B13, B3, B22, B5, A19, A21, B2, B4, B6. 

Ομοιότητα 43:  A3, A5, B1, B16, B9, B10, A18, B8, B14, B24, B11, B19, B15, B17, 

B18, B20. 

Ομοιότητα 41:  A4, A12, A16, A8, A10, A15, A20, A22, B21, B23.  
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Arbre des similari tes : C:\ My Documents\ PhD\ Chic Data Final\ Class A\ Class A - Test AB - Chic.csv 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     124 
 

 Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 44 και περιλαμβάνει έργα του 

Δοκιμίου Α με μόνη εξαίρεση το Έργο Β12.  Στην ομοιότητα αυτή περιλαμβάνονται 

όλα τα έργα πρόσθεσης (Έργο Α7: άγνωστη η τελική ποσότητα, Έργο Α9: άγνωστος ο 

μετασχηματισμός, Έργο Α11: άγνωστη η τελική ποσότητα) με αριθμούς μικρότερους 

από το 20, με υπερπήδηση δεκάδας (Κατηγορία Β).  Η Ομοιότητα 44 περιλαμβάνει, 

επίσης, τα δύο έργα πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα, με υπερπήδηση 

δεκάδας (Έργο Α11: Κατηγορία Β, Έργο Α23: Κατηγορία Δ: έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με υπερπήδηση ή δανεισμό με αριθμούς μικρότερους από το 30).  Στην 

ομοιότητα αυτή περιλαμβάνονται δύο από τα τέσσερα έργα αφαίρεσης με άγνωστη 

την αρχική ποσότητα (Έργο Α6: Κατηγορία Α: έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

αριθμούς μικρότερους από το 10, Έργο Α24: Κατηγορία Δ).  Περιλαμβάνονται, 

επίσης, όλα τα έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, χωρίς υπερπήδηση 

δεκάδας (Έργο Α1: Κατηγορία Α, Έργο Α13: Κατηγορία Γ: έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης χωρίς υπερπήδηση ή δανεισμό με αριθμούς μικρότερους από το 20) και 

όλα τα έργα αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, χωρίς δανεισμό (Έργο Α2: 

Κατηγορία Α, Έργο Α14: Κατηγορία Γ).  Το μοναδικό έργο του Δοκιμίου Β, που 

περιλαμβάνεται στην ομοιότητα αυτή, είναι το Έργο Β12, το οποίο είναι έργο 

αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα, με δανεισμό (Κατηγορία Β).  Η 

συμπεριφορά των μαθητών κατά την επίλυση του έργου αυτού φαίνεται να είναι όμοια 

με τη συμπεριφορά τους κατά την επίλυση των Έργων Α6 και Α24, που είναι επίσης 

έργα αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  Φαίνεται ότι η ομοιότητα αυτή 

περιλαμβάνει, κυρίως, έργα πρόσθεσης του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής 

αναπαράστασης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής). 

 Η δεύτερη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 42.  Η ομοιότητα αυτή 

περιλαμβάνει έργα του Δοκιμίου Β, με εξαίρεση τα Έργα Α17 (___ + 6 = 18), Α19  
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(17 + 5 = ___) και Α21 (19 + ___ = 25) του Δοκιμίου Α.  Πρόκειται για τρία απλά 

έργα πρόσθεσης, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα, η τελική ποσότητα και ο 

μετασχηματισμός, αντίστοιχα.  Τα έργα του Δοκιμίου Β, που περιλαμβάνονται στην 

ομοιότητα αυτή είναι όλα τα έργα της Κατηγορίας Α (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

με αριθμούς μικρότερους από το 10) με εξαίρεση το Έργο Β1, που δεν περιλαμβάνεται 

στην ομοιότητα αυτή και τα Έργα Β7, Β13 και Β22.  Τα Έργα Β7 (8 + 6 = ___) και 

Β13 (4 + 15 = ___) είναι έργα πρόσθεσης, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα, με 

μικρό βαθμό δυσκολίας.  Το Έργο Β22 (22 – ___ = 4) είναι έργο αφαίρεσης με 

άγνωστο το μετασχηματισμό, το οποίο εύκολα μπορεί να επιλυθεί με 

συμπληρωματική πρόσθεση και εντάσσεται στην ομοιότητα αυτή.  Είναι εμφανές ότι η 

Ομοιότητα 42 περιλαμβάνει τα εύκολα έργα του Δοκιμίου Β και τρία εύκολα έργα του 

Δοκιμίου Α.  Το Έργο Β1 είναι το πρώτο έργο του Δοκιμίου Β και παρόλο που είναι 

το ευκολότερο έργο προκαλεί δυσκολίες σε πολλούς μαθητές, οι οποίοι είναι δυνατόν 

να αποτύχουν στην ορθή συμπλήρωσή του και στη συνέχεια να αντιληφθούν τι πρέπει 

να κάνουν με αποτέλεσμα να συμπληρώνουν τα επόμενα έργα με μεγαλύτερη 

επιτυχία.  Για το λόγο αυτό το Έργο Β1 δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την ομοιότητα, η 

οποία φαίνεται να περιλαμβάνει τα εύκολα έργα του Δοκιμίου Β.    

 Η τρίτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 43.  Η ομοιότητα αυτή περιλαμβάνει 

έργα του Δοκιμίου Β, με εξαίρεση τα Έργα Α3, Α5 και Α18 του Δοκιμίου Α, και είναι 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.  Τα Έργα Α3 και Α5 είναι 

έργα με μονοψήφιους αριθμούς, της μορφής α + ___ = γ (άγνωστος ο 

μετασχηματισμός) και ___ + β = γ (άγνωστη η αρχική ποσότητα), αντίστοιχα, χωρίς 

υπερπήδηση δεκάδας.  Το Έργο Α18 είναι έργο της μορφής  ___ – β = γ (άγνωστη η 

αρχική ποσότητα).  Στην ομοιότητα αυτή περιλαμβάνονται όλα τα έργα του Δοκιμίου 

Β, που ανήκουν στην Κατηγορία Β (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς 
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μικρότερους από το 20, με υπερπήδηση δεκάδας ή δανεισμό) και στην Κατηγορία Γ 

(έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 20, χωρίς 

υπερπήδηση δεκάδας ή δανεισμό).  Εξαίρεση αποτελούν τα Έργα Β7 (8 + 6 = ___, 

Κατηγορία Β) και Β13 (4 + 15 = ___, Κατηγορία Γ), τα οποία είναι τα ευκολότερα 

έργα στην κατηγορία τους.  Εξαίρεση αποτελεί και το Έργο Β12 (___ – 6 = 7).  Στην 

ομοιότητα αυτή περιλαμβάνεται, επίσης, το Έργο Β24 (έργο αφαίρεσης με άγνωστη 

την αρχική ποσότητα, με δανεισμό – Κατηγορία Δ), το οποίο είναι το δυσκολότερο 

έργο του Δοκιμίου Β.  Είναι εμφανές ότι στην Ομοιότητα 43 περιλαμβάνονται τα 

δύσκολα έργα του Δοκιμίου Β. 

 Η τέταρτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 41.  Αυτή περιλαμβάνει έργα του 

Δοκιμίου Α με εξαίρεση τα Έργα Β21 και Β23 του Δοκιμίου Β.  Τα Έργα Β21 και Β23 

είναι έργα της μορφής α + ___ = γ (άγνωστος ο μετασχηματισμός) και  

___ + β = γ (άγνωστη η αρχική ποσότητα).  Στην Ομοιότητα 41 περιλαμβάνεται το 

Έργο Α15, το οποίο έχει την ίδια μορφή (α + ___ = γ, άγνωστος ο μετασχηματισμός) 

με τα έργα του Δοκιμίου Β, που περιλαμβάνονται στην ομοιότητα αυτή.  Η Ομοιότητα 

41 περιλαμβάνει όλα τα έργα της μορφής α – ___ = γ (έργα αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό – Έργα Α4, Α10, Α16, Α22), όλα τα έργα αφαίρεσης με δανεισμό 

(Έργα Α8, Α20) και όλα τα έργα αφαίρεσης με δανεισμό, με αριθμούς μικρότερους 

από το 20 (Έργα Α8, Α10, Α12 – Κατηγορία Β).  Στην Ομοιότητα 41 περιλαμβάνονται 

κυρίως έργα αφαίρεσης του Δοκιμίου Α με εξαίρεση τα δύο έργα του Δοκιμίου Β και 

το Έργο Α15, τα οποία είναι έργα πρόσθεσης με άγνωστο είτε την αρχική ποσότητα 

είτε το μετασχηματισμό.  Τα έργα αυτά, ωστόσο, μπορούν να επιλυθούν με αφαίρεση. 

 Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 20) οι ομοιότητες 

1, 5, 11, 19, 23, 26, 30, 33, 36, 39 και 43 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99%.  Δεν παρατηρείται ιδιαίτερη ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του 
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Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής) και στα έργα του Δοκιμίου Β (έργα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή).  Δημιουργούνται δύο ομάδες με έργα του 

Δοκιμίου Α (Ομοιότητες 44 και 41) και δύο ομάδες με έργα του Δοκιμίου Β 

(Ομοιότητες 42 και 43).  Τα έργα του Δοκιμίου Α χωρίζονται στις δύο ομάδες κυρίως 

με βάση το είδος της πράξης.  Η Ομοιότητα 44 περιλαμβάνει κυρίως έργα πρόσθεσης, 

ενώ η Ομοιότητα 41 περιλαμβάνει κυρίως έργα αφαίρεσης.  Αντίθετα, τα έργα του 

Δοκιμίου Β χωρίζονται στις δύο ομάδες με βάση το επίπεδο δυσκολίας του έργου.  Η 

Ομοιότητα 42 περιλαμβάνει τα ευκολότερα έργα του Δοκιμίου Β, ενώ η Ομοιότητα 

43, που είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99%, περιλαμβάνει τα 

δυσκολότερα έργα του Δοκιμίου Β.  Ωστόσο, τα πιο δύσκολα έργα του Δοκιμίου Β 

(Κατηγορία Δ) φαίνεται να διασπώνται και να εντάσσονται και στις τέσσερις περιοχές 

ομοιότητας.  Με βάση το μαθηματικό κριτήριο της ομοιότητας φαίνεται να υπάρχει 

μια στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Α), σε σχέση με τα ίδια έργα με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) σε επίπεδο μαθητών πρώτης 

τάξης δημοτικού. 

 Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΒ (Διάγραμμα 21), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο,  παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα 

στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) και στα αντίστοιχα έργα 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β) 

σε επίπεδο σημαντικότητας 99%. 
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Διάγραμμα 21.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΒ.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και στα έργα του Δοκιμίου Β 
(έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή).   
 
Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΒ (Διάγραμμα 21) δημιουργούνται δύο 

περιοχές έργων: (α) Έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) και (β) έργα 

συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α).  Η περιοχή έργων του Δοκιμίου 

Β περιλαμβάνει τα Έργα Β12, Β23, Β24, Β1, Β8, Β19 και Β14.   Η περιοχή έργων του 

Δοκιμίου Α περιλαμβάνει τα Έργα Α24, Α3, Α13, Α14, Α6, Α4 και Α7.  Οι δύο 

περιοχές δε συνδέονται μεταξύ τους.  Το γεγονός αυτό ενισχύει τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 20) σύμφωνα με 

το οποίο δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάμειξη ανάμεσα στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης και στα αντίστοιχα έργα αριθμητικής γραμμής.  Σύμφωνα με το 

Συνεπαγωγικό Διάγραμμα (Διάγραμμα 21) μόνο η αλυσίδα συνεπαγωγής (Α17, Β7) 

συνδέει έργο του Δοκιμίου Α με έργο του Δοκιμίου Β.  

Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 22), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα σε 

όλα τα έργα των Δοκιμίων Α (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής) και Γ (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση).  Ομαδοποιούνται μαζί τα έργα κατά την επίλυση των οποίων τα 

υποκείμενα συμπεριφέρονται με όμοιο τρόπο. 
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Διάγραμμα 22.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και στα έργα του Δοκιμίου Γ 
(έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 
αναπαράσταση).   
 
Όπως φαίνεται από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 22) δεν υπάρχει 

ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Α και στα έργα του Δοκιμίου Γ με 

μοναδική εξαίρεση το Έργο Α1.  Τα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου 

Α) ομαδοποιούνται μαζί, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τα έργα αριθμητικής γραμμής – 

μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου 

Γ).   

 Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 22) εντοπίζονται 

δύο περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 13:  Α1, C3, C4, C1, C5, C2, C6, C7, C8. 

Ομοιότητα 14:  A2, A8, A7, A14, A20, A13, A19. 

 Οι ομοιότητες 1, 8, 10 και 13 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99%.  Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 13, η οποία 

περιλαμβάνει όλα τα έργα του Δοκιμίου Γ και το Έργο Α1 (5 + 3 = ___) και είναι 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.  Η δεύτερη περιοχή αφορά 

στην Ομοιότητα 14 και περιλαμβάνει όλα τα έργα του Δοκιμίου Α.  Είναι εμφανές ότι 

υπάρχει στεγανοποίηση ανάμεσα στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα 
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Δοκιμίου Α) και στα αντίστοιχα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από 

αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ). 

 Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 23+), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο,  παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα σε 

όλα τα έργα του Δοκιμίου Α και του Δοκιμίου Γ.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Διάγραμμα 23.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και στα έργα του Δοκιμίου Γ 
(έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 
αναπαράσταση). 
 
Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 23) δημιουργούνται δύο 

περιοχές έργων.  Η πρώτη περιοχή περιλαμβάνει έργα του Δοκιμίου Γ (Έργα C5, C3, 

C1, C2, C6, C4, C8, C7), ενώ η δεύτερη περιοχή περιλαμβάνει έργα του Δοκιμίου Α 

(Α20, Α1, Α7, Α13, Α14, Α19, Α8).  Η μόνη σύνδεση ανάμεσα στις δύο περιοχές είναι 

τα Έργα Α1 (5 + 3 = ___) και C6 (16 – 2 = ___).  Τα αποτελέσματα, που προκύπτουν 

από το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 23), ενισχύουν τα αποτελέσματα, 

που προκύπτουν από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 22), σύμφωνα 

με το οποίο δεν υπάρχει ανάμειξη ανάμεσα στα έργα συμβολικής αναπαράστασης 
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(έργα Δοκιμίου Α) και στα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ).  Σύμφωνα με το 

Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 23) μόνο δύο αλυσίδες συνεπαγωγής 

συνδέουν έργα του Δοκιμίου Α με έργα του Δοκιμίου Γ.  Πρόκειται για τις αλυσίδες 

(C5, A1) και (A20, C6, C2, C1). 

 

Δεύτερη Τάξη Δημοτικού 

Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 24), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο,  παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα σε 

όλα τα έργα των Δοκιμίων Α (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής) και Β (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής).  Ομαδοποιούνται μαζί τα έργα κατά την επίλυση των οποίων 

τα υποκείμενα συμπεριφέρονται με όμοιο τρόπο. 

 Όπως φαίνεται από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 24), δεν 

υπάρχει ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Α και στα έργα του Δοκιμίου Β.  

Τα έργα του Δοκιμίου Α ομαδοποιούνται μαζί, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τα έργα του 

Δοκιμίου Β. 
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Διάγραμμα 24.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και στα έργα του Δοκιμίου Β 
(έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή).   
 
 Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 24) εντοπίζονται 

τρεις περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 45:  Α1, Α2, Α4, Α13, Α3, Α7, Α5, Α17, Α9, Α19. 

Ομοιότητα 43:  Α6, Α12, Α11, Α16, Α23, Α22, Α8, Α10, Α20, Α15, Α18, Α24, Β6. 

Ομοιότητα 44:  Α14, Β13, Β19, Β4, Β8, Β14, Β18, Β20, Β2, Β10, Β7, Β12, Β15, Β17, 

Β16, Β1, Β9, Β5, Β3, Β24, Β11, Β21, Β22, Β23. 

 Οι Ομοιότητες 1, 4, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 27, 33, 35, 37, 39, 41 και 44 είναι 

στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.  Η πρώτη περιοχή αφορά 

στην Ομοιότητα 45 και περιλαμβάνει μόνο έργα του Δοκιμίου Α.  Η ομοιότητα αυτή 

περιλαμβάνει όλα τα έργα της Κατηγορίας Α (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5) με εξαίρεση το 

Έργο Α6 (___ – 4 = 5), που είναι το δυσκολότερο έργο της Κατηγορίας Α.  Η 

Κατηγορία Α περιλαμβάνει τα ευκολότερα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με 
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αριθμούς μικρότερους από το 10.  Πέραν από τα έργα της Κατηγορίας Α, η ομοιότητα 

αυτή περιλαμβάνει όλα τα έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργα 

Α7, Α13, Α19) και τα έργα πρόσθεσης Α9 (4 + ___ =12) και Α17 (___ + 6 = 18).  

Είναι εμφανές ότι η πρώτη περιοχή ομοιότητας περιλαμβάνει τα εύκολα έργα του 

Δοκιμίου Α.  Η δεύτερη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 43 και περιλαμβάνει μόνο 

έργα του Δοκιμίου Α με μοναδική εξαίρεση το Έργο Β6 (___ – 4 = 5) του Δοκιμίου Β.  

Στην ομοιότητα αυτή περιλαμβάνονται τα πιο δύσκολα έργα του Δοκιμίου Α.  Η τρίτη 

περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 44, η οποία είναι η πιο σημαντική ομοιότητα.  Στην 

ομοιότητα αυτή περιλαμβάνονται όλα τα έργα του Δοκιμίου Β με μοναδική εξαίρεση 

το Έργο Α14 του Δοκιμίου Α. 

 Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 24) φαίνεται ότι 

δημιουργούνται τρεις περιοχές ομοιότητας.  Οι πρώτες δύο περιλαμβάνουν έργα του 

Δοκιμίου Α, τα οποία χωρίζονται με βάση το επίπεδο δυσκολίας του έργου – εύκολα 

έργα του Δοκιμίου Α, δύσκολα έργα του Δοκιμίου Α.  Η τρίτη περιλαμβάνει όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Β.  Δεν υπάρχει καμία ανάμειξη ανάμεσα στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Β) και στα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση 

από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή.  Με βάση το μαθηματικό 

κριτήριο της ομοιότητας φαίνεται να υπάρχει μια στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του 

Δοκιμίου Α), σε σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα 

του Δοκιμίου Β) σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού. 

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 25), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα σε 

όλα τα έργα των Δοκιμίων Α (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής) και Γ (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της 
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αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση).  Ομαδοποιούνται μαζί τα έργα κατά την επίλυση των οποίων τα 

υποκείμενα συμπεριφέρονται με όμοιο τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 25.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και στα έργα του Δοκιμίου Γ 
(έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 
αναπαράσταση).   
 
Όπως φαίνεται από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 25), δεν υπάρχει 

καθόλου ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Α και στα έργα του Δοκιμίου Γ.   

Τα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) ομαδοποιούνται μαζί, ενώ το 

ίδιο συμβαίνει με τα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή 

σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ).   

 Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 25) εντοπίζονται 

δύο περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 14:  Α1, Α2, Α7, Α13, Α8, Α20, Α14, Α19. 

Ομοιότητα 11: C1, C2, C4, C3, C6, C8, C5, C7. 

 Οι ομοιότητες 1, 4, 6 και 11 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99%.  Η πιο σημαντική ομοιότητα είναι η Ομοιότητα 11.  Η πρώτη 

περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 14, η οποία περιλαμβάνει όλα τα έργα του Δοκιμίου 
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Α.  Η δεύτερη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 11, είναι η πιο σημαντική ομοιότητα 

και περιλαμβάνει όλα τα έργα του Δοκιμίου Γ.  Είναι εμφανές ότι υπάρχει πλήρης 

στεγανοποίηση ανάμεσα στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) και 

στα αντίστοιχα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε 

συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ). 

 Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 26) παρουσιάζει τις σχέσεις 

συνεπαγωγής ανάμεσα σε όλα τα έργα του Δοκιμίου Α και του Δοκιμίου Γ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 26.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και στα έργα του Δοκιμίου Γ 
(έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 
αναπαράσταση). 
 
Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 26) σχηματίζονται δύο 

περιοχές έργων.  Η πρώτη περιοχή περιλαμβάνει έργα του Δοκιμίου Γ (Έργα C8, C7, 

C5, C3, C4, C6, C2), ενώ η δεύτερη περιοχή περιλαμβάνει έργα του Δοκιμίου Α (Α20, 

Α14).  Η μόνη σύνδεση ανάμεσα στις δύο περιοχές είναι το Έργο Α14 (16 – 2 = ___).  

Τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 
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26), ενισχύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Δενδροδιάγραμμα 

Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 25) σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει ανάμειξη ανάμεσα 

στα έργα συμβολικής έκφρασης (έργα Δοκιμίου Α) και στα έργα αριθμητικής γραμμής 

(έργα Δοκιμίου Γ).  Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 26) 

μόνο μία αλυσίδα συνεπαγωγής συνδέει έργα του Δοκιμίου Α με έργα του Δοκιμίου Γ.  

Πρόκειται για την αλυσίδα (C8, A14). 

  

Παρεμβατικό Πρόγραμμα 

 Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η πρώτη υπόθεση οργανώθηκε και 

πραγματοποιήθηκε παρεμβατικό πρόγραμμα διάρκειας εννιά εβδομάδων με μαθητές 

πρώτης τάξης δημοτικού.  Δύο τμήματα αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, στην 

οποία εφαρμόστηκε η διδακτική παρέμβαση, ενώ δύο τμήματα αποτέλεσαν την ομάδα 

ελέγχου στην οποία δεν έγινε καμία παρέμβαση.  Πριν την εφαρμογή της διδακτικής 

παρέμβασης έγινε η πρώτη χορήγηση των Δοκιμίων Α, Β και Γ τόσο στην 

πειραματική ομάδα όσο και στην ομάδα ελέγχου.  Μετά την πάροδο των τριών 

εβδομάδων, κατά τη διάρκεια των οποίων εφαρμόστηκε η διδακτική παρέμβαση στην 

πειραματική ομάδα, έγινε η επαναχορήγηση των Δοκιμίων Α, Β και Γ τόσο στην 

πειραματική ομάδα όσο και στην ομάδα ελέγχου.  Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας 

ΑΒ (Διάγραμμα 27) παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα έργα του 

Δοκιμίου Α και στα έργα του Δοκιμίου Β, που προέκυψαν με βάση τα αποτελέσματα 

από την πρώτη χορήγηση των δοκιμίων στην πειραματική ομάδα. 
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Διάγραμμα 27.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα των Δοκιμίων Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και Β (έργα μετάφρασης 
από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή) κατά την πρώτη χορήγηση 
στην πειραματική ομάδα.   
 
Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 27) σχηματίζονται 

τέσσερις περιοχές ομοιότητας. 

Ομοιότητα 43:  Α1, Α2, Α3, Α5, Α4, Α11. 

Ομοιότητα 41:  Α6, Α18, Α17, Β14, Α19, Β20, Β23, Β8, Β12, Β24, Β15, Β17. 

Ομοιότητα 44:  Α7, Α20, Α13, Α24, Α23, Α21, Α8, Α10, Α9, Α12, Α14, Α15, Α22, 

Α16. 

Ομοιότητα 45:  Β1, Β5, Β2, Β6, Β7, Β13, Β19, Β3, Β4, Β10, Β11, Β21, Β9, Β22, Β16, 

Β18. 

 Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 43 και περιλαμβάνει μόνο έργα 

συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α).  Η δεύτερη περιοχή αφορά στην 

Ομοιότητα 41, είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99% και 

περιλαμβάνει κυρίως έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β) με εξαίρεση τα Έργα Α6, 
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Α18, Α17 και Α19, που είναι έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α).  Η 

τρίτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 44 και περιλαμβάνει μόνο έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α).   Η τέταρτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 45, 

είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99% και περιλαμβάνει μόνο 

έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β).   

 Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 27) 

παρατηρείται στεγανοποίηση των έργων των Δοκιμίων Α και Β.  Τα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης ομαδοποιούνται μαζί, ενώ τα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση 

από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή σχηματίζουν διαφορετικές 

ομάδες ομοιότητας.  Οι δύο περιοχές ομοιότητας περιλαμβάνουν έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (Ομοιότητα 43, Ομοιότητα 44), ενώ οι υπόλοιπες δύο περιοχές 

ομοιότητας περιλαμβάνουν έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (Ομοιότητα 41, Ομοιότητα 45). 

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 28) παρουσιάζει τις σχέσεις 

ομοιότητας ανάμεσα στα έργα των Δοκιμίων Α και Β  κατά την επαναχορήγηση στην 

πειραματική ομάδα. 
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Διάγραμμα 28.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα των Δοκιμίων Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και Β (έργα μετάφρασης 
από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή) κατά την επαναχορήγηση στην 
πειραματική ομάδα. 
 
Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 28) σχηματίζονται 

τέσσερις περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 44:  Α1, Β3, Α16, Β2, Α17, Α7, Β16, Α24, Β5, Β9, Β10, Β22, Β15, Α9, 

Α22, Α13, Β4, Β21, Β12, Β24, Β18. 

Ομοιότητα 42:  Α2, Β17, Β20, Β14, Β19, Β23, Α14, Α23, Β8. 

Ομοιότητα 43:  Α3, Α19, Β6, Α6, Α12, Α11, Α20, Α4, Β11, Β7. 

Ομοιότητα 38:  Α5, Β13, Α15, Α18, Α8, Α21, Α10. 

 Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 44, η οποία περιλαμβάνει τόσο έργα 

του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) όσο και έργα του Δοκιμίου Β 
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(έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή).  Η δεύτερη 

περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 42.  Η ομοιότητα αυτή επίσης περιλαμβάνει έργα του 

Δοκιμίου Α και έργα του Δοκιμίου Β.  Η τρίτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 43, 

που είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.  Η ομοιότητα αυτή 

περιλαμβάνει έργα και από τα δύο δοκίμια.  Η τέταρτη περιοχή ομοιότητας αφορά 

στην Ομοιότητα 38, η οποία περιλαμβάνει έργα του Δοκιμίου Α, με μόνη εξαίρεση το 

Έργο Β13 του Δοκιμίου Β.   

 Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 28), το οποίο 

προέκυψε με βάση τα αποτελέσματα από την επαναχορήγηση των δοκιμίων στην 

πειραματική ομάδα, φαίνεται ότι υπάρχει ανάμειξη ανάμεσα στα έργα των Δοκιμίων Α 

και Β σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη χορήγηση των 

δοκιμίων στην πειραματική ομάδα, όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο της 

στεγανοποίησης. 

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 29) παρουσιάζει τις σχέσεις 

ομοιότητας ανάμεσα στα έργα των Δοκιμίων Α και Β  κατά την πρώτη χορήγηση στην 

ομάδα ελέγχου. 
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Διάγραμμα 29.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα των Δοκιμίων Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και Β (έργα μετάφρασης 
από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή) κατά την πρώτη χορήγηση 
στην ομάδα ελέγχου. 
 
Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 29) σχηματίζονται 

τέσσερις περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 43: Α1, Α4, Α11, Α2, Α10, Α3, Α5.  

Ομοιότητα 44: Α6, Α8, Α24, Α13, Α23, Α7, Α20, Α9, Α12, Α15, Α22, Α14, Β12, Α17, 

Β21, Β23, Α19, Α21. 

Ομοιότητα 42: Α16, Β15, Β24, Β19, Β5, Β8, Β18, Α18, Β14, Β16, Β13, Β17, Β20. 

Ομοιότητα 41:  Β1, Β2, Β6, Β7, Β3, Β11, Β4, Β9, Β22, Β10. 

 Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 43, η οποία περιλαμβάνει μόνο τα 

εύκολα έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης).  Η δεύτερη περιοχή 

αφορά στην Ομοιότητα 44 και είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

99%.  Η ομοιότητα αυτή περιλαμβάνει μόνο έργα του Δοκιμίου Α με εξαίρεση τα 

Έργα Β12, Β21 και Β23 του Δοκιμίου Β.  Η τρίτη περιοχή ομοιότητας αφορά στην 
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Ομοιότητα 42, είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99% και 

περιλαμβάνει μόνο έργα του Δοκιμίου Β, με μόνη εξαίρεση τα Έργα Α16 και Α18 του 

Δοκιμίου Α.  Η τέταρτη περιοχή ομοιότητας αφορά στην Ομοιότητα 41 και 

περιλαμβάνει μόνο τα εύκολα έργα του Δοκιμίου Β με εξαίρεση το Έργο Β22 που 

είναι δυσκολότερο έργο. 

 Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 29), που 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη χορήγηση των δοκιμίων 

στην ομάδα ελέγχου, παρατηρείται στεγανοποίηση των έργων των Δοκιμίων Α και Β. 

Φαίνεται ότι τα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) 

ομαδοποιούνται ξεχωριστά σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα μετάφρασης από 

συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β).  Οι δύο 

περιοχές ομοιότητας περιλαμβάνουν έργα συμβολικής αναπαράστασης (Ομοιότητα 

43: εύκολα έργα του Δοκιμίου Α, Ομοιότητα 44), ενώ οι υπόλοιπες δύο περιοχές 

ομοιότητας περιλαμβάνουν έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (Ομοιότητα 42, Ομοιότητα 41: εύκολα έργα του Δοκιμίου Β). 

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 30) παρουσιάζει τις σχέσεις 

ομοιότητας ανάμεσα στα έργα των Δοκιμίων Α και Β  κατά την επαναχορήγηση των 

δοκιμίων στην ομάδα ελέγχου. 
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Διάγραμμα 30.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα των Δοκιμίων Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) και Β (έργα μετάφρασης 
από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή) κατά την επαναχορήγηση στην 
ομάδα ελέγχου. 
 
Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 30) σχηματίζονται πέντε 

περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 41: Α1, Α2, Α11, Α3, Α5.  

Ομοιότητα 35: Α4, Α12, Α15, Α22, Α20, Α16. 

Ομοιότητα 40: Α14, Β16, Β12, Β21, Β23, Α17, Β7, Β13, Β11, Β19. 

Ομοιότητα 44: Α6, Α24, Α7, Α13, Α18, Α8, Α10, Α19, Α21, Β1, Β2, Β6. 

Ομοιότητα 42: Α9, Α23, Β14, Β24, Β9, Β10, Β4, Β8, Β18, Β3, Β22, Β5, Β15, Β17, 

Β20. 

 Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 41 και περιλαμβάνει μόνο έργα του 

Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης).  Η δεύτερη περιοχή αφορά στην 

A1 A2 A1
1

A3 A5 A4 A1
2

A1
5

A2
2

A2
0

A1
6

A1
4

B1
6L

B1
2L

B2
1L

B2
3L

A1
7

B7
L

B1
3L

B1
1L

B1
9L

A6 A2
4

A7 A1
3

A1
8

A8 A1
0

A1
9

A2
1

B1
L

B2
L

B6
L

A9 A2
3

B1
4L

B2
4L

B9
L

B1
0L

B4
L

B8
L

B1
8L

B3
L

B2
2L

B5
L

B1
5L

B1
7L

B2
0L

Arbre des similarites : C:\ My Documents\ PIRAMA1.csv 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     144 
 

Ομοιότητα 35 και περιλαμβάνει μόνο έργα του Δοκιμίου Α. Η τρίτη περιοχή αφορά 

στην Ομοιότητα 40, είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99% και 

περιλαμβάνει μόνο έργα του Δοκιμίου Β, με μόνη εξαίρεση τα Έργα Α14 και Α17 του 

Δοκιμίου Α.  Η τέταρτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 44 και περιλαμβάνει μόνο 

έργα του Δοκιμίου Α, με εξαίρεση τα Έργα Β1, Β2 και Β6.  Η πέμπτη περιοχή αφορά 

στην Ομοιότητα 42, που είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.  

Η ομοιότητα αυτή περιλαμβάνει μόνο έργα του Δοκιμίου Β, με μόνη εξαίρεση τα 

Έργα Α9 και Α23. 

 Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 30), που 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επαναχορήγηση των δοκιμίων 

στην ομάδα ελέγχου, παρατηρείται στεγανοποίηση των έργων των Δοκιμίων Α και Β. 

Φαίνεται ότι τα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) 

ομαδοποιούνται ξεχωριστά σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα μετάφρασης από 

συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β).  Οι τρεις 

περιοχές ομοιότητας περιλαμβάνουν έργα συμβολικής αναπαράστασης (Ομοιότητα 

41, Ομοιότητα 35, Ομοιότητα 40), ενώ οι υπόλοιπες δύο περιοχές ομοιότητας 

περιλαμβάνουν έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 

γραμμή (Ομοιότητα 44, Ομοιότητα 42). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη Συνεπαγωγική 

Στατιστική Μέθοδο, τόσο στην πειραματική ομάδα όσο και στην ομάδα ελέγχου κατά 

την πρώτη χορήγηση των δοκιμίων παρατηρήθηκε στεγανοποίηση των έργων 

συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) και των αντίστοιχων έργων 

αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 

γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) (Διάγραμμα 27, Διάγραμμα 29).  Μετά την εφαρμογή 

της διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική ομάδα τα αποτελέσματα 
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διαφοροποιήθηκαν.  Με βάση τα αποτελέσματα, κατά την επαναχορήγηση των 

δοκιμίων, στην πειραματική ομάδα δεν παρατηρήθηκε στεγανοποίηση (Διάγραμμα 

28), ενώ στην ομάδα ελέγχου εξακολουθούσε να υπάρχει στεγανοποίηση (Διάγραμμα 

30). 

 Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο,  

ενισχύονται από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από το Στατιστικό Πακέτο SPSS.  

Αναφορικά με τα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α), 

εφαρμόστηκε η Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση 

των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα 

του Δοκιμίου Α) κατά την πρώτη χορήγηση του Δοκιμίου Α (pre test) στην 

πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου.  Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την Ανάλυση Διασποράς. 

Πίνακας 5 

Επίδοση των Μαθητών της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου κατά την 
Πρώτη Χορήγηση του Δοκιμίου Α 
 
 
Ομάδα   Αριθμός     Μέσος      Τυπική        F        Βαθμοί              Επίπεδο 
              Υποκειμένων      Όρος     Απόκλιση                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
        N         x            SD   df  Sig. 
 

Πειραματική 42 10.7619 6.0317    5.272 1  0.024 

Ελέγχου  45   8.1556 4.4922 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 5) η διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας (10.7619) και στο μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών της ομάδας ελέγχου (8.1556) στα έργα του Δοκιμίου Α κατά 

την πρώτη χορήγηση είναι στατιστικά σημαντική (<0.05). 
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 Εφαρμόστηκε η Ανάλυση Συνδιασποράς (ANCOVA), για να εξισωθούν οι δύο 

ομάδες (πειραματική ομάδα, ομάδα ελέγχου) ως προς την επίδοση των υποκειμένων 

στο Δοκίμιο Α κατά την πρώτη χορήγηση και να γίνει σύγκριση των μέσων όρων της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου κατά την 

επαναχορήγηση.  Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η επίδοση των υποκειμένων της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στα έργα του Δοκιμίου Α κατά την 

επαναχορήγηση.  Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την 

Ανάλυση Συνδιασποράς. 

Πίνακας 6 

Επίδοση των Μαθητών της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου κατά την 
Επαναχορήγηση του Δοκιμίου Α 
 
 
Ομάδα   Αριθμός     Μέσος      Τυπική        F        Βαθμοί              Επίπεδο 
              Υποκειμένων      Όρος     Απόκλιση                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
        N         x            SD   df  Sig. 
 

Πειραματική 42 15.7619 5.7204    0.540 1  0.464 

Ελέγχου  45 14.0000 5.9544 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 6) η διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας (15.7619) και στο μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών της ομάδας ελέγχου (14.0000) στα έργα του Δοκιμίου Α (έργα 

συμβολικής αναπαράστασης) κατά την επαναχορήγηση δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (>0.05). 

 Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την Ανάλυση Συνδιασποράς, 

φαίνεται ότι δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των 

υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης των 

υποκειμένων της ομάδας ελέγχου στα έργα του Δοκιμίου Α κατά την πρώτη 
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χορήγηση.  Μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης και την επαναχορήγηση 

του Δοκιμίου Α εξακολουθούν να μην υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης 

των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου. 

 Αναφορικά με τα έργα του Δοκιμίου Β, εφαρμόστηκε η Ανάλυση Διασποράς 

(ANOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση των υποκειμένων στα έργα 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 

Δοκιμίου Β) κατά την πρώτη χορήγηση (pre test) του Δοκιμίου Β στην πειραματική 

ομάδα και στην ομάδα ελέγχου.  Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει τα αποτελέσματα, που 

προέκυψαν από την Ανάλυση Διασποράς. 

Πίνακας 7 

Επίδοση των Μαθητών της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου κατά την 
Πρώτη Χορήγηση του Δοκιμίου Β 
 
 
Ομάδα   Αριθμός     Μέσος      Τυπική        F        Βαθμοί              Επίπεδο 
              Υποκειμένων      Όρος     Απόκλιση                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
        N         x            SD   df  Sig. 
 

Πειραματική 42 11.9345 6.8122    0.946 1  0.333 

Ελέγχου  45 10.6500 5.4716 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 7) η διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας (11.9345) και στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου (10.6500) στα έργα του Δοκιμίου Β 

κατά την πρώτη χορήγηση δεν είναι στατιστικά σημαντική (>0.05). 

 Εφαρμόστηκε η Ανάλυση Συνδιασποράς (ANCOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή 

την επίδοση των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στα 
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έργα του Δοκιμίου Β κατά την επαναχορήγηση. Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα, που προέκυψαν από την Ανάλυση Συνδιασποράς. 

Πίνακας 8 

Επίδοση των Μαθητών της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου κατά την 
Επαναχορήγηση του Δοκιμίου B 
 
 
Ομάδα   Αριθμός     Μέσος      Τυπική        F        Βαθμοί              Επίπεδο 
              Υποκειμένων      Όρος     Απόκλιση                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
        N         x            SD   df  Sig. 
 

Πειραματική 42 17.2262 5.3868    4.481 1  0.037 

Ελέγχου  45 14.3389 6.0324 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 8) υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

(<0.05) ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής 

ομάδας (17.2262) και στο μέσο όρο της επίδοσης των υποκειμένων της ομάδας 

ελέγχου (14.3389) στα έργα του Δοκιμίου Β κατά την επαναχορήγηση.  

 Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την Ανάλυση Συνδιασποράς, 

φαίνεται ότι δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των 

υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης των 

υποκειμένων της ομάδας ελέγχου στα έργα του Δοκιμίου Β κατά την πρώτη 

χορήγηση.  Μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική ομάδα 

και την επαναχορήγηση του Δοκιμίου Β, υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στο μέσο όρο 

της επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου.  Ο μέσος όρος της επίδοσης των 

υποκειμένων της πειραματικής ομάδας είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου και η διαφορά είναι στατιστικά 

σημαντική. 
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 Αναφορικά με τα έργα του Δοκιμίου Γ, εφαρμόστηκε η Ανάλυση Διασποράς 

(ANOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση των υποκειμένων στα έργα 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του 

Δοκιμίου Γ) κατά την πρώτη χορήγηση (pre test) του Δοκιμίου Γ στην πειραματική 

ομάδα και στην ομάδα ελέγχου.  Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τα αποτελέσματα, που 

προέκυψαν από την Ανάλυση Διασποράς. 

Πίνακας 9 

Επίδοση των Μαθητών της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου κατά την 
Πρώτη Χορήγηση του Δοκιμίου Γ 
 
 
Ομάδα   Αριθμός     Μέσος      Τυπική        F        Βαθμοί              Επίπεδο 
              Υποκειμένων      Όρος     Απόκλιση                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
        N         x            SD   df  Sig. 
 

Πειραματική 42   3.7381 3.2087    0.008 1  0.927 

Ελέγχου  45   3.8000 3.0940 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 9) η διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας (3.7381) και στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου (3.8000) στα έργα του Δοκιμίου Γ 

κατά την πρώτη χορήγηση δεν είναι στατιστικά σημαντική (>0.05). 

 Εφαρμόστηκε η Ανάλυση Συνδιασποράς (ANCOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή 

την επίδοση των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στα 

έργα του Δοκιμίου Γ κατά την επαναχορήγηση. Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα, που προέκυψαν από την Ανάλυση Συνδιασποράς. 
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Πίνακας 10 

Επίδοση των Μαθητών της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου κατά την 
Επαναχορήγηση του Δοκιμίου Γ 
 
 
Ομάδα   Αριθμός     Μέσος      Τυπική        F        Βαθμοί              Επίπεδο 
              Υποκειμένων      Όρος     Απόκλιση                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
        N         x            SD   df  Sig. 
 

Πειραματική 42 5.7381          2.6417   0.067  1  0.756 

Ελέγχου  45 5.6000          2.9030 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 10) η διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας (5.7381) και στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου (5.6000) στα έργα του Δοκιμίου Γ 

κατά την επαναχορήγηση δεν είναι στατιστικά σημαντική (>0.05). 

 Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την Ανάλυση Συνδιασποράς, 

φαίνεται ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης 

των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου στο Δοκίμιο Γ κατά την πρώτη χορήγηση.  

Μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική ομάδα και την 

επαναχορήγηση του Δοκιμίου Γ εξακολουθεί να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής 

ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου.  
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Διαφοροποίηση της Επίδοσης των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης 
Δημοτικού Κατά την Επίλυση Έργων Αριθμητικής Γραμμής σε Σχέση (α) με την 
Επίλυση των Ίδιων Έργων σε Συμβολική Αναπαράσταση και (β) με τη Δυσκολία 

του Έργου  
   

 Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά στο κατά πόσο η χρήση της 

αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση συγκεκριμένων ειδών έργων σε σχέση 

με την επίλυση των ίδιων έργων, όταν αυτά αναπαρίστανται συμβολικά.  Με άλλα 

λόγια, εξετάζεται κατά πόσο η αριθμητική γραμμή λειτουργεί ως βοηθητικό μέσο για 

την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων ανάλογα (α) με τη θέση της 

άγνωστης ποσότητας, (β) με το είδος της πράξης, (γ) με την ανάγκη για υπερπήδηση ή 

δανεισμό και (δ) με το μέγεθος των αριθμών.  Επιπρόσθετα, εξετάζεται κατά πόσο 

έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, 

όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα, είναι πιο εύκολα (α) σε σχέση με έργα, όπου 

άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός και (β) σε σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η 

αρχική ποσότητα.  Το φαινόμενο αυτό ισχύει κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ακεραίων, όταν αυτά αναπαρίστανται συμβολικά (Okamoto, 1996: 

Vergnaud, 1986).  Στην παρούσα εργασία διερευνάται κατά πόσο η ίδια διαβάθμιση 

δυσκολίας του έργου παρουσιάζεται σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  

 Προκειμένου να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκε 

(α) το Στατιστικό Πακέτο SPSS – Μέσοι όροι, Παραγοντική Ανάλυση, (β)  η 

Συναπαγωγική Στατιστική Μέθοδος – Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας, Συνεπαγωγικό 

Διάγραμμα και (γ) ποιοτικά αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις. 

 Τα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) και τα έργα 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 

Δοκιμίου Β) ομαδοποιήθηκαν με βάση (α) τη θέση του αγνώστου (άγνωστη η τελική 
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ποσότητα, άγνωστος ο μετασχηματισμός, άγνωστη η αρχική ποσότητα), (β) το είδος 

της πράξης (πρόσθεση, αφαίρεση), (γ) την ανάγκη για υπερπήδηση ή δανεισμό και (δ) 

το μέγεθος των αριθμών (αριθμοί μικρότεροι από το 20, αριθμοί μικρότεροι από το 

30). 

 

Πρώτη Τάξη Δημοτικού 

 Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

στις πιο πάνω κατηγορίες έργων συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) 

και στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β).  

Πίνακας 11 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης Τάξης Δημοτικού στις Κατηγορίες Έργων με Βάση το 
Είδος της Αναπαράστασης 
  
 
 
 Έργο Είδος Αναπαράστασης        Μέσος    Τυπική 
                                                Όρος  Απόκλιση  
                                                   x        SD 
     
Πρόσθεση, Τελική Ποσότητα    Συμβολική Αναπαράσταση 2.9610  1.0727 
                                         Αριθμητική Γραμμή   2.9762  1.2232 
Πρόσθεση, Μετασχηματισμός   Συμβολική Αναπαράσταση 2.6450  1.2526 
                                         Αριθμητική Γραμμή   2.7035  1.4632 
Πρόσθεση, Αρχική Ποσότητα Συμβολική Αναπαράσταση 1.8571  1.3453 
                                          Αριθμητική Γραμμή   1.7165  1.3596 
 
Αφαίρεση, Τελική Ποσότητα Συμβολική Αναπαράσταση 2.4242  1.1042 
                                          Αριθμητική Γραμμή   2.9221  1.4515 
Αφαίρεση, Μετασχηματισμός Συμβολική Αναπαράσταση 2.0519  1.2325 
                                          Αριθμητική Γραμμή   1.8225  1.5690 
Αφαίρεση, Αρχική Ποσότητα Συμβολική Αναπαράσταση 1.4935  1.3249 
                                          Αριθμητική Γραμμή   1.2597  1.4415 
 
Πρόσθεση Συμβολική Αναπαράσταση 7.4632  3.1974 
                                          Αριθμητική Γραμμή   7.3961  3.5444 
Αφαίρεση Συμβολική Αναπαράσταση 5.9697  3.1490 
                                          Αριθμητική Γραμμή   6.0043  3.7072 
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Πίνακας 11 (συνεχίζεται) 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης Τάξης Δημοτικού στις Κατηγορίες Έργων με Βάση το 
Είδος της Αναπαράστασης 
  
 
 
 Έργο Είδος Αναπαράστασης        Μέσος    Τυπική 
                                                Όρος  Απόκλιση  
                                                   x        SD 
     
Υπερπήδηση / Δανεισμός Συμβολική Αναπαράσταση 5.2121  3.5341 
                                          Αριθμητική Γραμμή   6.4762  3.5857 
Μη Υπερπήδηση / Δανεισμός Συμβολική Αναπαράσταση 8.2208  2.9041 
                                          Αριθμητική Γραμμή   6.9242  3.5527 
 
Αριθμοί μικρότεροι από το 20 Συμβολική Αναπαράσταση 8.2078  2.9073 
                                          Αριθμητική Γραμμή   7.2900  3.5863 
Αριθμοί μικρότεροι από το 30 Συμβολική Αναπαράσταση 5.2251  3.5572 
                                          Αριθμητική Γραμμή   6.1104  3.6916 
 

Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 11) φαίνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα αριθμητικής 

γραμμής στις εξής κατηγορίες έργων: (α) έργα πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα, (β) έργα αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό και την αρχική 

ποσότητα, (γ) έργα πρόσθεσης, (δ) έργα χωρίς υπερπήδηση ή δανεισμό και (ε) έργα με 

αριθμούς μικρότερους από το 20.  Αντίθετα, ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών 

πρώτης τάξης δημοτικού είναι χαμηλότερος στα έργα συμβολικής αναπαράστασης σε 

σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα αριθμητικής γραμμής στις εξής 

κατηγορίες έργων: (α) έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό, (β) έργα αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, (γ) έργα 

αφαίρεσης, (δ) έργα με υπερπήδηση ή δανεισμό και (ε) έργα με αριθμούς μικρότερους 

από το 30. 

 Σε σχέση με τη θέση του αγνώστου, η χρήση της αριθμητικής γραμμής 

διευκολύνει την επίλυση έργων πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 
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μετασχηματισμό και έργα αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα.  Αναφορικά 

με το είδος της πράξης είναι εμφανές ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής 

διευκολύνει την επίλυση έργων αφαίρεσης.  Σε σχέση με την ανάγκη για υπερπήδηση 

ή δανεισμό η αριθμητική γραμμή διευκολύνει την επίλυση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με υπερπήδηση ή δανεισμό, ενώ αναφορικά με το μέγεθος των αριθμών ο 

μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος σε 

έργα αριθμητικής γραμμής, όταν αυτά περιλαμβάνουν αριθμούς μικρότερους από το 

30.  

 Οι Πίνακες 12, 13 και 14 παρουσιάζουν την επίδοση των μαθητών πρώτης 

τάξης δημοτικού στα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) με βάση (α) 

τη θέση του αγνώστου (Πίνακας 12), (β) το είδος της πράξης (Πίνακας 13), (γ) την 

ανάγκη για υπερπήδηση ή δανεισμό (Πίνακας 14) και (δ) το μέγεθος των αριθμών 

(Πίνακας 14).  Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης 

δημοτικού στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με χρήση της αριθμητικής γραμμής 

(έργα του Δοκιμίου Β), όπου άγνωστη είναι (α) η τελική ποσότητα, (β) ο 

μετασχηματισμός και (γ) η αρχική ποσότητα. 

Πίνακας 12 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Πρόσθεσης και 
Αφαίρεσης με Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής (Έργα του Δοκιμίου Β) με Βάση τη 
Θέση του Αγνώστου 
 
 
Έργο                                        Θέση Αγνώστου                     Μέσος    Τυπική 
                                        Όρος  Απόκλιση  
                                           x        SD 
 
 
Πρόσθεση                            Τελική Ποσότητα 2.9762  1.2232 
                             Μετασχηματισμός 2.7035  1.4632 
  Αρχική Ποσότητα 1.7165  1.3596 
Αφαίρεση  Τελική Ποσότητα 2.9221  1.4515  
                             Μετασχηματισμός 1.8225  1.5690 
  Αρχική Ποσότητα 1.2597  1.4415 
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Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 12) φαίνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού στα έργα αριθμητικής γραμμής είναι ψηλότερος 

στα έργα με άγνωστη την τελική ποσότητα σε σχέση με τα έργα όπου άγνωστος είναι 

ο μετασχηματισμός και σε σχέση με τα έργα όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα, 

τόσο στα έργα πρόσθεσης όσο και στα έργα αφαίρεσης. 

 Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του 

Δοκιμίου Β). 

Πίνακας 13 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Πρόσθεσης και 
Αφαίρεσης με Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής (Έργα του Δοκιμίου Β) 
 
 
 Έργο       Μέσος   Τυπική 
         Όρος Απόκλιση  
            x       SD 
 
 
Πρόσθεση   7.3961  3.5444                           
  
Αφαίρεση    6.0043  3.7072  
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 13) είναι εμφανές ότι ο μέσος όρος της 

επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος στα έργα πρόσθεσης 

με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) σε σχέση με το μέσο όρο 

της επίδοσής του στα έργα αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του 

Δοκιμίου Β). 

 Ο Πίνακας 14 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

στα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) με ή χωρίς υπερπήδηση / 

δανεισμό και στα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) με αριθμούς 

μικρότερους από το 20 ή μικρότερους από το 30. 
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Πίνακας 14 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Αριθμητικής Γραμμής 
(Έργα του Δοκιμίου Β) με Βάση την Ανάγκη για Υπερπήδηση / Δανεισμό και με 
Βάση το Μέγεθος των Αριθμών 
 
  
 
 Έργο       Μέσος   Τυπική 
         Όρος Απόκλιση  
            x       SD 
 
 
Υπερπήδηση / Δανεισμός   6.4762  3.5857                            
Μη υπερπήδηση / Δανεισμός  6.9242  3.5527  
 
Αριθμοί μικρότεροι από το 20  7.2900  3.5863   
Αριθμοί μικρότεροι από το 30  6.1104  3.6916 
 
 

Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 14) ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών 

πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος στα έργα αριθμητικής γραμμής χωρίς 

υπερπήδηση ή δανεισμό (6.9242) σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα 

έργα αριθμητικής γραμμής με υπερπήδηση ή δανεισμό (6.4762).  Αναφορικά με το 

μέγεθος των αριθμών φαίνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών πρώτης 

τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος στα έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μικρότερους από το 20 (7.2900) σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα 

αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 30 (6.1104). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 12) φαίνεται ότι, σε σχέση με τη θέση 

του αγνώστου, η επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη στα 

έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την τελική 

ποσότητα σε σχέση με έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με 

άγνωστο το μετασχηματισμό και σε σχέση με έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  Αναφορικά με το είδος της 

πράξης, φαίνεται ότι η επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη 
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στα  έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής σε σχέση με τα έργα αφαίρεσης 

αριθμητικής γραμμής (Πίνακας 13).  Σε σχέση με την ανάγκη για υπερπήδηση / 

δανεισμό φαίνεται ότι οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση 

στην επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής, χωρίς 

υπερπήδηση / δανεισμό σε σχέση την επίδοσή τους σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

αριθμητικής γραμμής με υπερπήδηση / δανεισμό (Πίνακας 14).  Αναφορικά με το 

μέγεθος των αριθμών, είναι εμφανές η επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

είναι ψηλότερη στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μικρότερους από το 20 σε σχέση με την επίδοσή τους στα έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 30 (Πίνακας 14). 

 Τα πιο πάνω αποτελέσματα ενισχύονται από τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο.  Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Α 

(Διάγραμμα 31) παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) σε επίπεδο σημαντικότητας 95%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 31.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Α.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης). 
 
Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Α (Διάγραμμα 31) δημιουργούνται τρεις 

ομάδες έργων.  Στην πρώτη ομάδα υπάρχει το Έργο Α24 (___ – 7 = 18), το οποίο είναι 

το δυσκολότερο έργο συμβολικής αναπαράστασης.  Πρόκειται για έργο αφαίρεσης με 

αριθμούς μικρότερους από το 20, με δανεισμό, όπου άγνωστη είναι η αρχική 

A15 A1A9A6

A19 A8A21 A18 A17A12A23 A20A22

A24

A4 A2A13 A14A3 A7
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ποσότητα.  Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα Έργα Α8 και Α12 (Κατηγορία Β: Έργα 

με αριθμούς μικρότερους από το 20, με υπερπήδηση / δανεισμό), τα Έργα Α17 και 

Α18 (Κατηγορία Γ: Έργα με αριθμούς μικρότερους από το 20, χωρίς υπερπήδηση / 

δανεισμό) και όλα τα έργα της Κατηγορίας Δ (έργα με αριθμούς μικρότερους από το 

30 με υπερπήδηση / δανεισμό) με εξαίρεση το Έργο Α24, που ανήκει στην πρώτη 

ομάδα ως το δυσκολότερο έργο.  Φαίνεται ότι η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει όλα τα 

έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα (Έργα Α12, 

Α17, Α18, Α23).  Εξαίρεση αποτελούν τα Έργα Α5 (Κατηγορία Α: Έργα με αριθμούς 

μικρότερους από το 10) και Α11 (Κατηγορία Β), που δε συμμετέχουν στο 

συνεπαγωγικό διάγραμμα και το Έργο Α6, που είναι το ευκολότερο από τα έργα 

αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Κατηγορία Α).  Στην ομάδα αυτή 

περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα έργα της Κατηγορίας Δ, που είναι η δυσκολότερη 

κατηγορία, αφού περιλαμβάνει έργα με αριθμούς μικρότερους από το 30, με 

υπερπήδηση δεκάδας ή δανεισμό.  Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει όλα τα έργα της 

Κατηγορίας Α, που είναι η ευκολότερη κατηγορία, αφού περιλαμβάνει έργα με 

αριθμούς μικρότερους από το 10, τα έργα πρόσθεσης 7, 9, (Κατηγορία Β) και 13, 15 

(Κατηγορία Γ), καθώς επίσης το Έργο 14 (έργο αφαίρεσης χωρίς δανεισμό με 

άγνωστη την τελική ποσότητα – Κατηγορία Γ).  Φαίνεται ότι τα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης χωρίζονται σε τρεις ομάδες με κριτήρια (α) τη θέση του αγνώστου και 

(β) το μέγεθος των αριθμών. 

 Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β (Διάγραμμα 32),  που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα 

έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) σε επίπεδο σημαντικότητας 95%. 
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Διάγραμμα 32.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Β (έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 
γραμμή). 
 
Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β (Διάγραμμα 32) δημιουργούνται δύο 

ομάδες έργων.  Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα δύσκολα έργα, που συγκεντρώνονται 

στο πάνω μέρος του διαγράμματος.  Όλες οι αλυσίδες συνεπαγωγής ξεκινούν από τα 

έργα αυτά.  Πρόκειται για τα Έργα Β4 και Β6 (Κατηγορία Α: Έργα με αριθμούς 

μικρότερους από το 10), Β11 και Β12 (Κατηγορία Β: Έργα με αριθμούς μικρότερους 

από το 20 με υπερπήδηση / δανεισμό), Β16, Β17 και Β18 (Κατηγορία Γ: Έργα με 

αριθμούς μικρότερους από το 20, χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό) και Β22, Β23 και 

Β24 (Κατηγορία Δ: Έργα με αριθμούς μικρότερους από το 30 με υπερπήδηση / 

δανεισμό).  Φαίνεται ότι στην πρώτη ομάδα συμμετέχουν όλα τα έργα πρόσθεσης με 

άγνωστη την αρχική ποσότητα και όλα τα έργα αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό και την αρχική ποσότητα.  Εξαίρεση αποτελούν τα Έργα Β5 (έργο 

πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα – Κατηγορία Α) και Β10 (έργο 

αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό – Κατηγορία Β), που όπως και στην 

περίπτωση του Δοκιμίου Α, δε συμμετέχουν στο συνεπαγωγικό διάγραμμα.  Η 

δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα εύκολα έργα, που συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος 

του διαγράμματος.  Όλες οι αλυσίδες συνεπαγωγής καταλήγουν στα έργα αυτά.  

Πρόκειται για τα Έργα Β1, Β2 και Β3 (Κατηγορία Α), Β7, Β8 και Β9 (Κατηγορία Β), 

B1L B2L B8LB3L B20LB14LB15L B9L

B16L B11L B4LB6L B22L B17LB12L B23LB18L B24L

B21LB7L B19L

Graphe implicatif : C:\ My Documents\ PhD\ Chic Data Final\ Class A\ Class A - Test B - Chic.csv99 95 90 85 
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Β14 και Β15 (Κατηγορία Γ) και Β19, Β20 και Β21 (Κατηγορία Δ).  Φαίνεται ότι στη 

δεύτερη ομάδα συμμετέχουν όλα τα έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα 

και το μετασχηματισμό και όλα τα έργα αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα.  

Εξαίρεση αποτελεί το Έργο Β13 (έργο πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα – 

Κατηγορία Γ), που δε συμμετέχει στο συνεπαγωγικό διάγραμμα.  Σύμφωνα με το 

Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β (Διάγραμμα 32) η επιτυχία στα έργα που ανήκουν στην 

πρώτη ομάδα συνεπάγεται την επιτυχία στα έργα που ανήκουν στη δεύτερη ομάδα. 

 Είναι εμφανές ότι στην περίπτωση των έργων αριθμητικής γραμμής – 

μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β) 

δυσκολότερα είναι όλα τα έργα πρόσθεσης, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα 

και όλα τα έργα αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα και ο 

μετασχηματισμός.  Αντίθετα, η ομάδα με τα εύκολα έργα περιλαμβάνει όλα τα έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα και όλα τα έργα 

πρόσθεσης, όπου άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός.  Με βάση το Συνεπαγωγικό 

Διάγραμμα Β (Διάγραμμα 32) φαίνεται ότι τα έργα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) χωρίζονται σε δύο 

ομάδες με κριτήριο τη θέση του αγνώστου. 

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β (Διάγραμμα 33), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα σε 

όλα τα έργα του Δοκιμίου Β. 
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Διάγραμμα 33.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Β (έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 
γραμμή).   
 
Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β (Διάγραμμα 33) δημιουργούνται δύο 

περιοχές ομοιότητας. 

Ομοιότητα 19:  Β1, Β16, Β6, Β2, Β4, Β5. 

Ομοιότητα 22:  Β3, Β22, Β12, Β9, Β10, Β15, Β17, Β18, Β20, Β7, Β13, Β21, Β23, Β8, 

Β14, Β24, Β11, Β19. 

 Οι Ομοιότητες 1, 9, 12, 18, 20 και 22 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99%.  Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 19 και περιλαμβάνει 

όλα τα έργα της Κατηγορίας Α, με μοναδική εξαίρεση το Έργο Β3  

(4 + ___ = 6).  Η Κατηγορία Α περιλαμβάνει τα ευκολότερα έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 10.  Κατά την επίλυση έργων αριθμητικής 

γραμμής, που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού 

είναι σε θέση να βρίσκουν την απάντηση πρώτα στο συμβολικό πεδίο, να 

συμπληρώνουν τη μαθηματική πρόταση και στη συνέχεια να την αναπαριστούν στην 

αριθμητική γραμμή.  Η δεύτερη περιοχή ομοιότητας αφορά στην Ομοιότητα 22 και 

περιλαμβάνει τα υπόλοιπα έργα με αριθμούς μικρότερους από το 30.  Κατά την 

επίλυση των έργων αυτών στο συμβολικό πεδίο οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες, γι’ αυτό το λόγο τα έργα 7 – 24 αποτελούν ξεχωριστή 

B1LB16
L
B6LB2LB4LB5LB3LB22

L
B12

L
B9LB10

L
B15

L
B17

L
B18

L
B20

L
B7LB13

L
B21

L
B23

L
B8LB14

L
B24

L
B11

L
B19

L

Arbre des similari tes : C:\ My Documents\ PhD\ Chic Data Final\ Class A\ Class A - Test B - Chic.csv 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     162 
 

ομάδα.  Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β (Διάγραμμα 33) φαίνεται ότι τα 

έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 

Δοκιμίου Β) χωρίζονται σε δύο ομάδες με κριτήριο το μέγεθος των αριθμών.   

 Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Γ (Διάγραμμα 34), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα σε 

όλα τα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 34.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Γ.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα 
του Δοκιμίου Γ (έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 
αναπαράσταση). 
 
Με βάση το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Γ (Διάγραμμα 34) δημιουργούνται οι εξής 

αλυσίδες συνεπαγωγής έργων αφαίρεσης: (α) (C4, C6, C2, C1) και (β) (C8, C6, C2, 

C1).  Οι δύο αλυσίδες συνεπαγωγής καταλήγουν στο έργο πρόσθεσης C1, το οποίο 

είναι το ευκολότερο έργο του Δοκιμίου Γ.  Με βάση τις αλυσίδες αυτές η επιτυχία στα 

πιο δύσκολα έργα αφαίρεσης (C4: 15 – 7, C8:  26 – 8) συνεπάγεται την επιτυχία στα 

πιο εύκολα έργα αφαίρεσης (C6:  16 – 2, C2: 7 – 2) με κατάληξη το ευκολότερο έργο 

C1

C2

C3

C7C6

C4

C5
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πρόσθεσης (C1: 5 + 3).  Πέραν από τις δύο αλυσίδες συνεπαγωγής, δημιουργείται μια 

περιοχή έργων πρόσθεσης (C5:  4 + 15, C1:  5 + 3, C3:  8 + 6) σύμφωνα με την οποία 

η επιτυχία στο Έργο C5 συνεπάγεται την επιτυχία στα Έργα C1 και C3.  Φαίνεται ότι 

στην αρχή των αλυσίδων συνεπαγωγής βρίσκονται (α) τα έργα πρόσθεσης ή 

αφαίρεσης με μεγαλύτερους αριθμούς και (β) τα έργα αφαίρεσης που απαιτούν 

δανεισμό.   

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Γ (Διάγραμμα 35), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 

έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ). 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 35.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Γ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Γ (έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 
αναπαράσταση). 
 
Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Γ (Διάγραμμα 35) ομαδοποιούνται μαζί 

τα Έργα C1 και C5 (έργα πρόσθεσης χωρίς υπερπήδηση), τα Έργα C2 και C6 (έργα 

αφαίρεσης χωρίς δανεισμό), τα Έργα C7 και C8 (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

υπερπήδηση / δανεισμό, με μεγάλους αριθμούς – Κατηγορία Δ) και τα Έργα C3 και 

C4 (έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με υπερπήδηση / δανεισμό, με μικρούς αριθμούς – 

Κατηγορία Α).  Οι πρώτες δύο ομαδοποιήσεις γίνονται με βάση (α) την πράξη και (β) 

C1 C5 C2 C6 C7 C8 C3 C4
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την ανάγκη για υπερπήδηση / δανεισμό.  Οι άλλες δύο ομαδοποιήσεις γίνονται με 

βάση (α) το μέγεθος των αριθμών και (β) την ανάγκη για υπερπήδηση / δανεισμό. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με 

ψηλή επίδοση στα μαθηματικά χρησιμοποίησε σωστά την αριθμητική γραμμή για την 

επίλυση όλων των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης (Έργα 1 και 2: άγνωστη η τελική 

ποσότητα, Έργα 3 και 4: άγνωστος ο μετασχηματισμός, Έργα 5 και 6: άγνωστη η 

αρχική ποσότητα) και ήταν σε θέση να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε.   

Αντίθετα, οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού με μέτρια και χαμηλή επίδοση 

στα μαθηματικά χρησιμοποίησαν σωστά την αριθμητική γραμμή για τη συμπλήρωση 

των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργα 1 και 2) 

και το μετασχηματισμό (Έργα 3 και 4), ενώ δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν την 

αριθμητική γραμμή για την αναπαράσταση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργα 5 και 6).  Φαίνεται ότι οι μαθητές πρώτης τάξης 

δημοτικού με μέτρια και χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά αντιμετώπισαν δυσκολίες 

στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων (Στατιστικό 

Πακέτο SPSS, Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδος), σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές 

πρώτης τάξης δημοτικού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής για την αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα σε σχέση με έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό και την τελική ποσότητα. 
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Δεύτερη Τάξη Δημοτικού 

 Ο Πίνακας 15 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού στις κατηγορίες έργων συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) 

με βάση (α) τη θέση του αγνώστου (άγνωστη η τελική ποσότητα, άγνωστος ο 

μετασχηματισμός, άγνωστη η αρχική ποσότητα), (β) το είδος της πράξης (πρόσθεση, 

αφαίρεση), (γ) την ανάγκη για υπερπήδηση ή δανεισμό και (δ) το μέγεθος των 

αριθμών (αριθμοί μικρότεροι από το 20, αριθμοί μικρότεροι από το 30) και στις 

αντίστοιχες κατηγορίες έργων μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β).  

Πίνακας 15 

Επίδοση των Μαθητών Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στις Κατηγορίες Έργων με Βάση 
το Είδος της Αναπαράστασης 
  
 
 
Έργο  Είδος Αναπαράστασης        Μέσος    Τυπική 
                                                Όρος  Απόκλιση  
                                                   x        SD 
     
Πρόσθεση, Τελική Ποσότητα      Συμβολική Αναπαράσταση 3.5768  0.7327 
                                         Αριθμητική Γραμμή   2.8631  1.3424 
Πρόσθεση, Μετασχηματισμός   Συμβολική Αναπαράσταση 3.4606  0.9262 
                                         Αριθμητική Γραμμή   2.9502  1.4824 
Πρόσθεση, Αρχική Ποσότητα Συμβολική Αναπαράσταση 3.0747  1.1738 
                                          Αριθμητική Γραμμή   2.1826  1.3578 
Αφαίρεση, Τελική Ποσότητα Συμβολική Αναπαράσταση 3.3361  0.8845 
                                          Αριθμητική Γραμμή   2.8880  1.5220 
Αφαίρεση, Μετασχηματισμός Συμβολική Αναπαράσταση 3.1577  1.0801 
                                          Αριθμητική Γραμμή   2.1950  1.5170 
Αφαίρεση, Αρχική Ποσότητα Συμβολική Αναπαράσταση 2.5851  1.3942 
                                          Αριθμητική Γραμμή   1.9564  1.5696 
Πρόσθεση Συμβολική Αναπαράσταση     10.1120  2.3699 
                                          Αριθμητική Γραμμή   7.9959  3.8068 
Αφαίρεση Συμβολική Αναπαράσταση 9.0788  2.7474 
                                          Αριθμητική Γραμμή   7.0394  4.0360 
Υπερπήδηση / Δανεισμός Συμβολική Αναπαράσταση 8.7469  2.9166 
                                          Αριθμητική Γραμμή   7.2697  3.8441 
Μη Υπερπήδηση / Δανεισμός Συμβολική Αναπαράσταση     10.4440  2.1771 
                                          Αριθμητική Γραμμή   7.7656  3.8509 
Αριθμοί μικρότεροι από το 20 Συμβολική Αναπαράσταση     10.4108  2.0720 
                                          Αριθμητική Γραμμή   7.7158  3.8266 
Αριθμοί μικρότεροι από το 30 Συμβολική Αναπαράσταση 8.7801  3.0286 
                                          Αριθμητική Γραμμή   7.3195  3.9245 
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Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 15) φαίνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος σε όλα τα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους 

στα αντίστοιχα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β).   

 Οι Πίνακες 16, 17 και 18 παρουσιάζουν την επίδοση των μαθητών δεύτερης 

τάξης δημοτικού στα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) με βάση (α) 

τη θέση του αγνώστου (Πίνακας 16), (β) το είδος της πράξης (Πίνακας 17), (γ) την 

ανάγκη για υπερπήδηση ή δανεισμό (Πίνακας 18) και (δ) το μέγεθος των αριθμών 

(Πίνακας 18).  Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με χρήση της αριθμητικής γραμμής 

(έργα του Δοκιμίου Β), όπου άγνωστη είναι (α) η τελική ποσότητα, (β) ο 

μετασχηματισμός και (γ) η αρχική ποσότητα. 

Πίνακας 16 

Επίδοση των Μαθητών Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Πρόσθεσης και 
Αφαίρεσης με Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής (Έργα του Δοκιμίου Β) με Βάση τη 
Θέση του Αγνώστου 
 
 
 
Έργο                                    Θέση Αγνώστου                  Μέσος    Τυπική 
                                      Όρος  Απόκλιση  
                                         x        SD 
 
 
Πρόσθεση                            Τελική Ποσότητα 2.8631  1.3424 
                             Μετασχηματισμός 2.9502  1.4824 
  Αρχική Ποσότητα 2.1826  1.3578 
 
Αφαίρεση  Τελική Ποσότητα 2.8880  1.5220  
                             Μετασχηματισμός 2.1950  1.5170 
  Αρχική Ποσότητα 1.9564  1.5696 
   
  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 16) φαίνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης 

των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού στα έργα πρόσθεσης, με χρήση της 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     167 
 

αριθμητικής γραμμής, είναι ψηλότερος στα έργα με άγνωστο το μετασχηματισμό σε 

σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα με άγνωστη την τελική ποσότητα 

και σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα.  Αναφορικά με τα έργα αφαίρεσης, με χρήση της αριθμητικής γραμμής, 

φαίνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι 

ψηλότερος στα έργα με άγνωστη την τελική ποσότητα σε σχέση με το μέσο όρο της 

επίδοσής τους στα έργα με άγνωστο το μετασχηματισμό και σε σχέση με το μέσο όρο 

της επίδοσής τους στα έργα με άγνωστη την αρχική ποσότητα. 

 Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής 

(έργα του Δοκιμίου Β). 

Πίνακας 17 

Επίδοση των Μαθητών Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Πρόσθεσης και 
Αφαίρεσης με Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής (Έργα του Δοκιμίου Β) 
 
 
 
Έργο        Μέσος   Τυπική 
         Όρος Απόκλιση  
            x       SD 
 
 
 
Πρόσθεση   7.9959  3.8068                           
  
Αφαίρεση    7.0394  4.0360  
 

 

Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 17) είναι εμφανές ότι ο μέσος όρος της επίδοσης 

των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος στα έργα πρόσθεσης με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) σε σχέση με το μέσο όρο της 
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επίδοσής τους στα έργα αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του 

Δοκιμίου Β). 

 Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού στα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) με ή χωρίς 

υπερπήδηση / δανεισμό και στα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) με 

αριθμούς μικρότερους από το 20 ή μικρότερους από το 30. 

Πίνακας 18 

Επίδοση των Μαθητών Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Αριθμητικής Γραμμής 
(Έργα του Δοκιμίου Β) με Βάση την Ανάγκη για Υπερπήδηση / Δανεισμό και με 
Βάση το Μέγεθος των Αριθμών 
 
  
 
Έργο             Μέσος   Τυπική 
         Όρος Απόκλιση  
            x       SD 
 
 
Υπερπήδηση / Δανεισμός   7.2697  3.8441                            
Μη υπερπήδηση / Δανεισμός  7.7656  3.8509  
 
Αριθμοί μικρότεροι από το 20  7.7158  3.8266   
Αριθμοί μικρότεροι από το 30  7.3195  3.9245 
 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 18) ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών 

δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος στα έργα αριθμητικής γραμμής χωρίς 

υπερπήδηση ή δανεισμό σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα 

αριθμητικής γραμμής με υπερπήδηση ή δανεισμό.  Αναφορικά με το μέγεθος των 

αριθμών φαίνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού είναι ψηλότερος στα έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους 

από το 20 σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα αριθμητικής γραμμής 

με αριθμούς μικρότερους από το 30. 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     169 
 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 16) φαίνεται ότι, σε σχέση με τη θέση 

του αγνώστου, η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη στα 

έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το μετασχηματισμό σε σχέση με 

έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την τελική ποσότητα και σε σχέση 

με έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  

Αναφορικά με τα έργα αφαίρεσης φαίνεται ότι οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού 

έχουν ψηλότερη επίδοση στα έργα αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την 

τελική ποσότητα σε σχέση με έργα αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το 

μετασχηματισμό και σε σχέση με έργα αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη 

την αρχική ποσότητα.  Όσον αφορά το είδος της πράξης, φαίνεται ότι η επίδοση των 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερα στα έργα πρόσθεσης σε σχέση με 

τα έργα αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής (Πίνακας 17).  Σε σχέση με την ανάγκη για 

υπερπήδηση / δανεισμό είναι εμφανές ότι οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν 

ψηλότερη επίδοση στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής, χωρίς 

υπερπήδηση / δανεισμό σε σχέση με τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής 

γραμμής με υπερπήδηση / δανεισμό (Πίνακας 18).  Αναφορικά με το μέγεθος των 

αριθμών φαίνεται ότι η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι 

ψηλότερη στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μέχρι το 19 σε σχέση με τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με 

αριθμούς μέχρι το 29 (Πίνακας 18). 

 Τα πιο πάνω αποτελέσματα ενισχύονται από τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο.  Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Α 

(Διάγραμμα 36) παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) σε επίπεδο σημαντικότητας 95%. 
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Διάγραμμα 36.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Α.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης). 
 
Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Α (Διάγραμμα 36) δεν υπάρχουν πολλές 

συνδέσεις ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Α.  Δημιουργούνται δύο ομάδες έργων.  Η 

πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα Έργα Α17 (___ + 6 = 18, Κατηγορία Γ: Έργα με 

αριθμούς μικρότερους από το 20, χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό), Α24 (___ – 7 = 18, 

Κατηγορία Δ: Έργα με αριθμούς μικρότερους από το 30 με υπερπήδηση / δανεισμό) 

και Α23 (___ + 16 = 24, Κατηγορία Δ).  Πρόκειται για τα δύο δυσκολότερα έργα 

πρόσθεσης με αριθμούς μικρότερους από το 20 ή μικρότερους από το 30, αντίστοιχα, 

όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα.  Το Έργο Α24 είναι το δυσκολότερο έργο 

αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 30, με δανεισμό, όπου άγνωστη είναι η 

αρχική ποσότητα.  Φαίνεται ότι στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τα τρία 

δυσκολότερα έργα με κριτήρια (α) τη θέση του αγνώστου και (β) το μέγεθος των 

αριθμών.  Με βάση το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Α (Διάγραμμα 36) η επιτυχία στα 

έργα που ανήκουν στην πρώτη ομάδα συνεπάγεται την επιτυχία στα έργα που ανήκουν 

στη δεύτερη ομάδα. 

 Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα Έργα Α3 (Κατηγορία Α: Έργα με αριθμούς 

μικρότερους από το 10), Α13, Α14, Α15 και Α18 (Κατηγορία Γ).  Φαίνεται ότι η 

δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει πιο εύκολα έργα πρόσθεσης, χωρίς υπερπήδηση δεκάδας 

(Α3, Α13, Α15) και έργα αφαίρεσης, χωρίς δανεισμό (Α14, Α18).   Τα υπόλοιπα έργα 

A17 A23A24

A15A3 A18A13 A14
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συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) δε συμμετέχουν στο συνεπαγωγικό 

διάγραμμα.   Στο συνεπαγωγικό διάγραμμα συμμετέχουν μόνο έργα που ανήκουν στις 

Κατηγορίες Γ και Δ με μόνη εξαίρεση το Έργο Α3 (Κατηγορία Α).  Με βάση το 

Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Α (Διάγραμμα 36) είναι εμφανές ότι τα έργα του Δοκιμίου 

Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης) ομαδοποιούνται με κριτήρια (α) τη θέση του 

αγνώστου και (β) το μέγεθος των αριθμών. 

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Α (Διάγραμμα 37), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο,  παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα σε 

όλα τα έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης).  Ομαδοποιούνται 

μαζί έργα κατά την επίλυση των οποίων η συμπεριφορά των υποκειμένων είναι όμοια. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 37.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Α.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Α (έργα συμβολικής αναπαράστασης). 
 
Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Α (Διάγραμμα 37) εντοπίζονται δύο 

περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 22:  Α1, Α2, Α4, Α13, Α3, Α7, Α5, Α17, Α9, Α19. 

Ομοιότητα 21:  Α6, Α12, Α11, Α16, Α23, Α22, Α8, Α10, Α20, Α14, Α21, Α15, Α18, 

Α24. 
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 Οι Ομοιότητες 1, 5, 7, 10, 15, 17 και 21 είναι στατιστικά σημαντικές σε 

επίπεδο σημαντικότητας 99%.  Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 22 και 

περιλαμβάνει όλα τα έργα της Κατηγορίας Α (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5) με εξαίρεση το 

Έργο Α6 (___ – 4 = 5), που είναι το δυσκολότερο έργο της Κατηγορίας Α.  Η 

Κατηγορία Α περιλαμβάνει τα ευκολότερα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

αριθμούς μικρότερους από το 10.  Πέραν από τα έργα της Κατηγορίας Α, η ομοιότητα 

αυτή περιλαμβάνει όλα τα έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργα 

Α7, Α13, Α19) και τα έργα πρόσθεσης Α9 (4 + ___ = 12) και Α17 (___ + 6 = 18).  

Είναι εμφανές ότι η πρώτη περιοχή ομοιότητας περιλαμβάνει τα εύκολα έργα του 

Δοκιμίου Α.  Η δεύτερη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 21, η οποία είναι η πιο 

σημαντική ομοιότητα, και περιλαμβάνει τα πιο δύσκολα έργα του Δοκιμίου Α.  Τα 

έργα του Δοκιμίου Α χωρίζονται στις δύο περιοχές ομοιότητας με βάση (α) το μέγεθος 

των αριθμών και (β) τη θέση του αγνώστου.   

 Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β (Διάγραμμα 38), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο,  παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα 

στα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β) σε επίπεδο σημαντικότητας 95%. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 38.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Β (έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 
γραμμή). 
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B2L B8LB20L B13L
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B22L B4L B24L

B16LB3L B15LB21L
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Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β (Διάγραμμα 38) δημιουργούνται τρεις 

ομάδες έργων.  Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα Έργα Β22, Β4, Β24 και Β17.  Η 

δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα Έργα Β20, Β13, Β18, Β21, Β3, Β2, Β16, Β8 και Β15.  

Στο χαμηλότερο σημείο του διαγράμματος βρίσκεται το Έργο Β14. 

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β (Διάγραμμα 39), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο,  παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα σε 

όλα τα έργα του Δοκιμίου Β. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 39.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β.   Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Β (έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 
γραμμή). 
 
Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β (Διάγραμμα 39) οι Ομοιότητες 1, 4, 

9, 12, 17, 21 και 23 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.  Η 

Ομοιότητα 23, η οποία είναι η πιο σημαντική ομοιότητα, περιλαμβάνει όλα τα έργα 

του Δοκιμίου Β.  Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά των μαθητών είναι 

όμοια κατά την επίλυση όλων των έργων του Δοκιμίου Β.  Αυτό είναι δυνατόν να 

σημαίνει ότι ο παράγοντας αριθμητική γραμμή αποτελεί πηγή δυσκολίας για τους 

μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο δυσκολίας του έργου στο συμβολικό πεδίο (είδος 

πράξης, μέγεθος αριθμών, θέση άγνωστης ποσότητας, υπερπήδηση / δανεισμός).  Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β (Διάγραμμα 38) 
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ενισχύουν τα αποτελέσματα αυτά, γιατί οι σχέσεις συνεπαγωγής, που παρατηρήθηκαν 

ανάμεσα στα έργα, είναι τυχαίες. 

 Το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Γ (Διάγραμμα 40), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα σε 

όλα τα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ). 

Διάγραμμα 40.  Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Γ.  Σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα 
του Δοκιμίου Γ (έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 
αναπαράσταση). 
 
Με βάση το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Γ (Διάγραμμα 40) δημιουργούνται οι εξής 

αλυσίδες συνεπαγωγής: (α) (C7, C5, C3, C6, C2), (β) (C8, C5, C3, C6, C2) και (γ) 

(C4, C6, C2).  Οι αλυσίδες συνεπαγωγής (α) και (β) είναι οι ίδιες με μόνη διαφορά το 

C2
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έργο που βρίσκεται στην αρχή τους.   Η πρώτη αλυσίδα συνεπαγωγής ξεκινά με το 

Έργο C7 (17 + 5 = ___), που είναι το δυσκολότερο έργο πρόσθεσης, ενώ η δεύτερη 

αλυσίδα συνεπαγωγής ξεκινά με το Έργο C8 (26 – 8 = ___), που είναι το δυσκολότερο 

έργο αφαίρεσης.  Οι δύο αλυσίδες περιλαμβάνουν τόσο έργα πρόσθεσης όσο και έργα 

αφαίρεσης.  Σύμφωνα με την πρώτη αλυσίδα η επιτυχία στο Έργο C7 (17 + 5 = ___, 

έργο πρόσθεσης με αριθμούς μικρότερους από το 30, με υπερπήδηση δεκάδας) 

συνεπάγεται  την επιτυχία στο Έργο C5 (4 + 15 = ___, έργο πρόσθεσης με αριθμούς 

μικρότερους από το 20, χωρίς υπερπήδηση δεκάδας), στο Έργο C3 (8 + 6 = ___, έργο 

πρόσθεσης με αριθμούς μικρότερους από το 20, με υπερπήδηση δεκάδας), στο Έργο 

C6 (16 – 2 = ___, έργο αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 20, χωρίς 

δανεισμό) και στο Έργο C2 (7 – 2 = ___, έργο αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους 

από το 10).  Η δεύτερη αλυσίδα συνεπαγωγής είναι η ίδια με την πρώτη με μόνη 

διαφορά το γεγονός ότι ξεκινά από το Έργο C8 αντί από το Έργο C7.  Με βάση τις 

δύο αλυσίδες συνεπαγωγής, η επιτυχία στα έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με 

μεγαλύτερους αριθμούς και με υπερπήδηση δεκάδας ή δανεισμό συνεπάγεται την 

επιτυχία στα έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με μικρότερους αριθμούς., χωρίς 

υπερπήδηση δεκάδας ή δανεισμό.  Η τρίτη αλυσίδα συνεπαγωγής (C4, C6, C2) 

περιλαμβάνει μόνο έργα αφαίρεσης.  Σύμφωνα με την αλυσίδα αυτή η επιτυχία στο 

Έργο C4 (15 – 7 = ___, έργο αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 20, με 

δανεισμό) συνεπάγεται την επιτυχία στο Έργο C6 (16 – 2 = ___, έργο αφαίρεσης με 

αριθμούς μικρότερους από το 20, χωρίς δανεισμό) και στο Έργο C2 (7 – 2 = ___, έργο 

αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 10).  Με βάση αυτή την αλυσίδα η 

επιτυχία σε έργα αφαίρεσης με δανεισμό συνεπάγεται την επιτυχία σε έργα αφαίρεσης 

χωρίς δανεισμό και σε έργα αφαίρεσης με μικρότερους αριθμούς. 
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 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Γ (Διάγραμμα 41) παρουσιάζει τις σχέσεις 

ομοιότητας ανάμεσα στα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ). 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 41.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Γ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Γ (έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 
αναπαράσταση). 
 
Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Γ (Διάγραμμα 41) δημιουργούνται δύο 

περιοχές ομοιότητας: 

Ομοιότητα 5: C3, C6, C8, C5, C7.   

Ομοιότητα 6: C1, C2, C3. 

 Οι Ομοιότητες 1 και 5 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 

99%.  Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 6 και περιλαμβάνει τα πιο εύκολα 

έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 20 (C1: 5 + 3 = ___, 

C2: 7 – 2 = ___, C4: 15 – 7 = ___) με εξαίρεση το Έργο C3 (8 + 6 = ___), που 

περιλαμβάνεται στη δεύτερη περιοχή ομοιότητας.  Η δεύτερη περιοχή αφορά στην 

Ομοιότητα 5 και περιλαμβάνει τα πιο δύσκολα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

αριθμούς μεγαλύτερους από το 20 (C6: 16 – 2 =___, C8: 26 – 8 = ___, C5: 4 + 15 = 

___, C7: 17 + 5 = ___).  Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Δενδροδιάγραμμα 

Ομοιότητας Γ (Διάγραμμα 41) ενισχύουν τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από το 

C1 C2 C4 C3 C6 C8 C5 C7

Arbre des similarites : C:\My Documents\PhD\Chic Data Final\Class B\Class B - Test C - Chic.csv
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Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Γ (Διάγραμμα 40), σύμφωνα με το οποία η επιτυχία σε έργα 

πρόσθεσης ή αφαίρεσης με μεγαλύτερους αριθμούς συνεπάγεται την επιτυχία σε έργα 

πρόσθεσης ή αφαίρεσης με μικρότερους αριθμούς.  Σύμφωνα με το Δενδροδιάγραμμα 

Ομοιότητας Γ (Διάγραμμα 41) τα τρία έργα με μικρότερους αριθμούς ομαδοποιούνται 

μαζί, ενώ τα τέσσερα έργα με μεγαλύτερους αριθμούς αποτελούν ξεχωριστή περιοχή 

ομοιότητας.  

Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με 

ψηλή επίδοση στα μαθηματικά δε χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για την 

εύρεση της απάντησης στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η 

τελική ποσότητα (Έργα 1 και 2).  Πρώτα βρήκε την απάντηση νοερά, χωρίς τη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής, συμπλήρωσε τη συμβολική έκφραση (μαθηματική 

πρόταση) και μετά έδειξε τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή, επειδή 

του έχει ζητηθεί.  Είναι εμφανές ότι προτίμησε να βρει την απάντηση, χωρίς τη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής.  Δε χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή ως βοηθητικό 

μέσο για την εύρεση του αθροίσματος, εξήγησε τον τρόπο που σκέφτηκε για να 

καταλήξει στο αποτέλεσμα, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής και ήταν 

σίγουρος ότι η απάντηση που έδωσε ήταν σωστή.   Ωστόσο, ήταν σε θέση να 

χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή σωστά, για να αναπαραστήσει τη μαθηματική 

πρόταση και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε.   Το πιο κάτω 

απόσπασμα αφορά στο Έργο 1 (8 + 6 = ___) (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή, για να βρεις την απάντηση ή πρώτα 

σκέφτηκες την απάντηση και μετά την έδειξες στην αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Πρώτα βρήκα την απάντηση στο μυαλό μου. 

- Ε:  Τι σκέφτηκες στο μυαλό σου; 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     178 
 

- Μ:  Είπα «οχτώ και δύο είναι δέκα και ακόμα τέσσερα, δεκατέσσερα». 

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η απάντηση που βρήκες; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Γιατί είσαι σίγουρος; 

(Ο Μ δεν απαντά) 

- Ε:  Πριν δείξεις τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή, μόλις 

σκέφτηκες με το μυαλό σου την απάντηση, ήσουν σίγουρος ότι ήταν σωστή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Αν δεν ήσουν σίγουρος τι θα μπορούσες να κάνεις; 

(Ο Μ δεν απαντά) 

- Ε:  7 και 5 πόσο κάνει; 

- Μ:  12. 

- Ε:  Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η απάντηση που σκέφτηκες; Τι 

μπορείς να χρησιμοποιήσεις; Μήπως θα σε βοηθούσε κάτι που χρησιμοποιήσαμε 

πριν; 

- Μ:  Θα πω 7 και 3 κάνουν 10 και ακόμα 2 κάνουν 12. 

Το πιο κάτω απόσπασμα αφορά στο Έργο 2 (15 – 7 = ___) (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή ή σκέφτηκες πρώτα στο μυαλό σου; 

- Μ:  Σκέφτηκα με το μυαλό μου. 

- Ε:  Πώς το σκέφτηκες; 

- Μ:  Είπα «δέκα πλην εφτά ίσον τρία και πέντε, οχτώ». 

Αναφορικά με τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης, όπου άγνωστος είναι ο 

μετασχηματισμός (Έργα 3 και 4), ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με ψηλή 

επίδοση στα μαθηματικά κατέληξε στην απάντηση με τη βοήθεια της αριθμητικής 

γραμμής, παρόλο που ισχυρίστηκε ότι βρήκε την απάντηση πρώτα στο μυαλό του 
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(νοερά) σε σχέση με το Έργο 3.  Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι πρώτα έδειξε τη 

μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή και μετά συμπλήρωσε τη μαθηματική 

πρόταση.  Επιπλέον, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει τον τρόπο σκέψης του, όταν του 

ζητήθηκε, σε αντίθεση με τα Έργα 1 και 2.  Το απόσπασμα που ακολουθεί αφορά στο 

Έργο 3 (4 + ___ = 12) (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή ή σκέφτηκες την απάντηση στο μυαλό σου; 

- Μ:  Το σκέφτηκα. 

- Ε:  Πώς; 

(Ο Μ δεν μπορεί να εξηγήσει) 

Το πιο κάτω απόσπασμα αφορά στο Έργο 4 (14 – ___ = 6) (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

- Μ:  Πήγα στο 14 και μετά μου είπε να πάω στο 6.  Για να πάω στο 6 έκανα 8 

πηδηματάκια. 

Αναφορικά με τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η 

αρχική ποσότητα (Έργα 5 και 6), ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με ψηλή 

επίδοση στα μαθηματικά βρήκε πρώτα την απάντηση νοερά και μετά έδειξε τη 

μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Το παρακάτω απόσπασμα αφορά στο 

Έργο 5 (___ + 5 = 13) (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Γιατί σχεδίασες αυτό το βέλος που σταματά στο 7; 

- Μ:  Επειδή είναι η απάντηση. 

- Ε:  Το σκέφτηκες; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Τι κάνεις τώρα; 
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- Μ:  Θα προχωρήσω πέντε πηδηματάκια και θα φτάσω στο δεκατρία. 

- Ε:  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; 

- Ε:  Πώς το σκέφτηκες στο μυαλό σου; 

- Μ:  Είπα «εφτά και πέντε ίσον δεκατρία». 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με 

ψηλή επίδοση στα μαθηματικά δε χρησιμοποιεί την αριθμητική γραμμή για την 

επίλυση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική (Έργα 1 και 2) 

και την αρχική ποσότητα (Έργα 5 και 6) παρά μόνο μετά τη συμπλήρωση της 

μαθηματικής πρότασης, επειδή του έχει ζητηθεί.  Χρησιμοποιεί την αριθμητική 

γραμμή μόνο για τη συμπλήρωση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό (Έργα 3 και 4). 

Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για την επίλυση όλων των έργων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης (Έργα 1 – 6).  Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή 

επίδοση στα μαθηματικά αντιμετώπισε δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής 

για την αναπαράσταση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης.  Αναφορικά με το έργο 

πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο 1), βρήκε το άθροισμα στο 

συμβολικό πεδίο, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την αναπαράσταση της 

συμπληρωμένης μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική γραμμή.  Σε σχέση με το 

έργο αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, χρησιμοποίησε την αριθμητική 

γραμμή για να συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση.  Αναφορικά με τα έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργα 3 και 4), ο μαθητής 

δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά αντιμετώπισε 

δυσκολίες στην αναπαράσταση της δοσμένης μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική 
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γραμμή.  Οι δυσκολίες αφορούσαν στην ερμηνεία της δοσμένης μαθηματικής 

πρότασης.  Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο 

5) ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για την εύρεση της απάντησης, ενώ δεν 

μπορούσε να αναπαραστήσει το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα 

στην αριθμητική γραμμή, για να βρει την απάντηση.  Τα αποτελέσματα, που 

προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), ενισχύουν 

τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων 

σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα σε σχέση με έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό και την τελική ποσότητα. 

 

Διαφοροποίηση της Επίδοσης των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης 
Δημοτικού Ανάλογα με την Κατεύθυνση της Μετάφρασης 

 
Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στο κατά πόσο υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού 

ανάλογα με την κατεύθυνση της μετάφρασης – από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) ή αντίστροφα (έργα του Δοκιμίου Γ).  

Προκειμένου να απαντηθεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκε (α) το 

Στατιστικό Πακέτο SPSS – Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις (Repeated Measures) και 

(β) η Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδος – Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας. 

 Στην ανάλυση Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις (Repeated Measures) 

ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η κατεύθυνση της μετάφρασης.  Η εξαρτημένη 

μεταβλητή διαφοροποιήθηκε ως εξής: (α) η επίδοση των υποκειμένων στα έργα 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 
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Δοκιμίου Β) και (β) η επίδοση των υποκειμένων στα αντίστοιχα έργα μετάφρασης από 

αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ).  Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 19. 

Πίνακας 19 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα 
Μετάφρασης από Συμβολική Αναπαράσταση σε Αριθμητική Γραμμή (Έργα Δοκιμίου 
Β) και στα Έργα Μετάφρασης από Αριθμητική Γραμμή σε Συμβολική Αναπαράσταση 
(Έργα Δοκιμίου Γ) 
 
 
Τάξη   Αριθμός     Δοκίμιο Μέσος       F        Βαθμοί              Επίπεδο 
              Υποκειμένων         Όρος                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
        N               x   df  Sig. 
 

Πρώτη      231          Β     4.242   7.433     1  0.007 
            Γ  5.052 
    
Δεύτερη      241          Β  4.207 
            Γ  5.589 
 

Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 19) φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (<0.05) ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης 

δημοτικού στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 

γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) (4.242) και στο μέσο όρο της επίδοσή τους στα έργα 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του 

Δοκιμίου Γ) (5.052).  Είναι εμφανές ότι η επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης 

δημοτικού διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση της μετάφρασης.  Η επίδοση 

των μαθητών είναι ψηλότερη στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε 

συμβολική αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 19), υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (<0.05) ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης 
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δημοτικού στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 

γραμμή (έργα Δοκιμίου Β) (4.207) και στο μέσο όρο της επίδοσή τους στα έργα 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ) 

(5.589).  Είναι εμφανές ότι η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού 

διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση της μετάφρασης.  Η επίδοση των 

μαθητών είναι ψηλότερη στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ). 

 Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ανάλυση Επαναλαμβανόμενες 

Μετρήσεις (Πίνακας 19), δείχνουν ότι η επίδοση τόσο των μαθητών πρώτης όσο και 

των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση 

της μετάφρασης.  Η επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού είναι 

ψηλότερη στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ).  Τα πιο πάνω αποτελέσματα ενισχύονται από τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο. 

 

Πρώτη Τάξη Δημοτικού 
 

 Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΒΓ (Διάγραμμα 42), που προέκυψε από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο, παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 

έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα 

Δοκιμίου Β) και στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ). 
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Διάγραμμα 42.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΒΓ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Β (έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 
γραμμή) και στα έργα του Δοκιμίου Γ (έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε 
συμβολική αναπαράσταση). 
 
Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΒΓ (Διάγραμμα 42) δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Β (μετάφραση από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή) και στα έργα του Δοκιμίου Γ (μετάφραση από 

αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση).  Δημιουργούνται δύο περιοχές 

ομοιότητας: 

Ομοιότητα 13: Β1, Β2, Β8, Β14, Β7, Β13. 

Ομοιότητα 14:  Β19, Β20, C7, C8, C1, C5, C2, C6, C4. 

Οι ομοιότητες 1, 10, 12 και 14 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99%.  Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 13, που περιλαμβάνει 

μόνο έργα του Δοκιμίου Β.  Η δεύτερη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 14, που είναι 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99% και περιλαμβάνει όλα τα έργα 

του Δοκιμίου Γ και δύο έργα του Δοκιμίου Β.  Πρόκειται για τα Έργα Β19  

(17 + 5 = ___) και Β20 (26 – 8 = ___), που συνδέονται με τα αντίστοιχα έργα του 

Δοκιμίου Γ (C7, C8).  Τα υπόλοιπα έργα του Δοκιμίου Γ (C1 – C6) συμμετέχουν στην 

Ομοιότητα 12, που είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.  

Φαίνεται ότι υπάρχει στεγανοποίηση των έργων μετάφρασης από συμβολική 
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αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή και των έργων μετάφρασης από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση, παρόλο που πρόκειται για δύο διαφορετικές 

κατευθύνσεις μετάφρασης του ίδιου έργου.  Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα πιο δύσκολα 

έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης (Έργα B19, B20, C7, C8) κατά την επίλυση των 

οποίων οι μαθητές συμπεριφέρονται με όμοιο τρόπο.  

 

Δεύτερη Τάξη Δημοτικού 
 

Το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΒΓ (Διάγραμμα 43) παρουσιάζει τις σχέσεις 

ομοιότητας ανάμεσα στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) και στα έργα μετάφρασης από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 43.  Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΒΓ.  Σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα 
έργα του Δοκιμίου Β (έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 
γραμμή) και στα έργα του Δοκιμίου Γ (έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε 
συμβολική αναπαράσταση). 
 
Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΒΓ (Διάγραμμα 43) δεν υπάρχει καμιά 

ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Β (μετάφραση από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή) και στα έργα του Δοκιμίου Γ (μετάφραση από 

B1
L

B7
L

B1
3L

B1
9L

B2
L

B8
L

B1
4L

B2
0L

C1 C2 C4 C3 C6 C8 C5 C7

Arbre des similari tes : C:\ My Documents\ PhD\ Chic Data Final\ Class B\ Class B - Test BC - Chic.csv 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     186 
 

αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση).  Δημιουργούνται δύο περιοχές 

ομοιότητας: 

Ομοιότητα 13: Β1, Β7, Β13, Β19, Β2, Β8, Β14, Β20. 

Ομοιότητα 14:  C1, C2, C4, C3, C6, C8, C5, C7. 

Οι ομοιότητες 1, 5, 8, 10 και 14 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99%.  Η πρώτη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 13 που είναι 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99% και περιλαμβάνει όλα τα έργα 

του Δοκιμίου Β.  Η δεύτερη περιοχή αφορά στην Ομοιότητα 14, που περιλαμβάνει 

όλα τα έργα του Δοκιμίου Γ.  Φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης στεγανοποίηση των έργων 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή και των έργων 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση, παρόλο που 

πρόκειται για δύο διαφορετικές κατευθύνσεις μετάφρασης του ίδιου έργου.   

 

Οι Λειτουργίες της Αριθμητικής Γραμμής  
 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στο κατά πόσο η αριθμητική γραμμή 

λειτουργεί (α) ως βοηθητικό μέσο για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων, (β) ως μέσο εντοπισμού των τριών αντιλήψεων των μαθητών – της 

στατικής, της χαρτογραφικής, της δυναμικής – σε σχέση με την έννοια του αριθμού, οι 

οποίες εμπλέκονται σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, (γ) ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων, που οδηγούν σε 

συγκεκριμένα είδη λαθών και (δ) ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή κατά 

την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης.  Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα 

αυτό αναλύθηκαν τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν (α) από τις συνεντεύξεις και 

(β) από τα πειράματα επικοινωνίας. 
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Πρώτη Τάξη Δημοτικού 

Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού, με 

ψηλή επίδοση στα μαθηματικά, χρησιμοποίησε σωστά την αριθμητική γραμμή για τη 

συμπλήρωση όλων των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης και ήταν σε θέση να 

εξηγήσει τον τρόπο που εργάστηκε.   

Ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή ως βοηθητικό μέσο για τη συμπλήρωση των 

έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό (Έργα 1 – 4).  Ήταν σε θέση να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο 

εργάστηκε και δήλωσε ότι η αριθμητική γραμμή το βοήθησε στη συμπλήρωση των 

έργων.  Επισήμανε ότι μετά την αναπαράσταση του έργου στην αριθμητική γραμμή 

ήταν σίγουρος ότι η απάντηση που έδωσε ήταν σωστή, γιατί μέτρησε τα πηδηματάκια 

στην αριθμητική γραμμή.  Αντίθετα, δε θα ήταν σίγουρος για την ορθότητα της 

απάντησης, αν δεν είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή.  

Ανάφερε ότι αν κάποιος συμμαθητής του αντιμετώπιζε δυσκολίες στη συμπλήρωση 

των έργων θα τον παρότρυνε να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή και θα του 

εξηγούσε πώς να αναπαραστήσει το έργο, για να βρει την απάντηση και να 

συμπληρώσει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.    

Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο 5), ο 

μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού, με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά, αναπαράστησε 

στην αριθμητική γραμμή τη μαθηματική πρόταση 5 + ___ = 13, αντί τη δοσμένη 

μαθηματική πρόταση ___ + 5 = 13.  Στην περίπτωση αυτή η αριθμητική γραμμή 

λειτούργησε ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή, ο οποίος αναπαράστησε το 

5 και στη συνέχεια σχεδίασε πηδηματάκια μέχρι να φτάσει στο 13.  Μέτρησε τα 
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πηδηματάκια από το 5 μέχρι το 13 και συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 8.   

Αναφορικά με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο 6), 

ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού, με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά, αντιμετώπισε 

δυσκολίες στην κατανόηση της συμβολικής έκφρασης – δοσμένη μαθηματική 

πρόταση – και κατ’ επέκταση δεν ήταν σε θέση να την αναπαραστήσει σωστά στην 

αριθμητική γραμμή και να χρησιμοποιήσει την αναπαράσταση για την εύρεση της 

απάντησης.  Στην περίπτωση αυτή η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο 

εντοπισμού παρανοήσεων, αφού στην προσπάθεια του μαθητή να αναπαραστήσει τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή αποκαλύφτηκαν οι 

παρανοήσεις του σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο αφαίρεσης με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα.  Στην αριθμητική γραμμή αναπαράστησε τη μαθηματική πρόταση  

7 – 7 = 0 (σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 7 και στη συνέχεια ξεκίνησε 

από το 7 και σχεδίασε 7 μικρά πηδηματάκια σταματώντας στο 0) και συμπλήρωσε τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 0.  Όταν τον κάλεσε ο ερευνητής να 

διαβάσει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση ο μαθητής διάβασε: «Πόσα θέλει το 6 για 

να γίνει 7».  Επειδή είχε χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για την 

αναπαράσταση της μαθηματικής πρότασης ήταν σίγουρος ότι η απάντηση που βρήκε 

ήταν σωστή.  Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής 

μπορεί να οδηγήσει σε λάθη, όταν δε γίνει σωστή μετάφραση από τη συμβολική 

αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή.    

Μετά από παρέμβαση του ερευνητή ο μαθητής αντιλήφθηκε ότι η μαθηματική 

πρόταση, που αναπαράστησε στην αριθμητική γραμμή, δεν ήταν η δοσμένη, αλλά δεν 

ήταν σε θέση να κατανοήσει τη συμβολική έκφραση, ώστε να μπορέσει να 
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χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για την εύρεση της απάντησης.   Το 

απόσπασμα αφορά στο Έργο 6 (___ – 6 = 7) (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Τον πρώτο αριθμό τον ξέρεις; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Το δεύτερο αριθμό τον ξέρεις; 

- Μ:  Ναι.  

- Ε:  Τι σου λέει το «πλην 6»; 

- Μ:  Πόσα πρέπει να πάω πίσω. 

- Ε:  Πόσα; 

- Μ:  6. 

- Ε:  Το 7 τι σου λέει; 

- Μ:  Να πάω πίσω. 

- Ε:  Αφού το 6 σου λέει να πας πίσω 6.  Το 7 τι σου λέει; 

- Μ:  Από πού θα ξεκινήσω; 

Μετά από παρέμβαση του ερευνητή ο μαθητής αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να πάει 

6 πηδηματάκια πίσω και να φτάσει στο 7.  Το απόσπασμα αφορά στο Έργο 6  

(___ – 6 = 7) (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Τώρα αυτή η μαθηματική πρόταση τι λέει; 

-  Μ:  Να πάω 6 πίσω και να φτάσω στο 7. 

- Ε:  Πού πρέπει να φτάσεις στο τέλος; 

-  Μ:  Στο 7. 

- Ε:  Για να φτάσεις στο 7 τι πρέπει να κάνεις; 

- Μ:  Να πάω πίσω. 

- Ε:  Δείξε το. 
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Παρόλο που ο μαθητής ανάφερε ότι σύμφωνα με τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση έπρεπε να καταλήξει στο 7, σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 7.  

Στη συνέχεια ξεκίνησε από το 7, σχεδίασε 6 πηδηματάκια προς τα πίσω και 

σταμάτησε στο 1 αναπαριστώντας τη μαθηματική πρόταση 7 – 6 = 1.  Μετά από 

παρέμβαση του ερευνητή αντιλήφθηκε ότι η μαθηματική πρόταση που αναπαράστησε 

διέφερε από τη δοσμένη, αλλά δεν ήταν σε θέση να αναπαραστήσει τη δοσμένη 

μαθηματική πρόταση.  Μόνο μετά από παρέμβαση του ερευνητή κατά την οποία 

διατύπωσε λεκτικό πρόβλημα με βάση τη μαθηματική πρόταση προς αναπαράσταση, ο 

μαθητής κατανόησε τη συμβολική έκφραση, βρήκε την απάντηση στο συμβολικό 

πεδίο και αναπαράστησε τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική 

γραμμή.   

Είναι φανερό ότι σε σχέση με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα (Έργο 6) ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού, με μέτρια επίδοση στα 

μαθηματικά, αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση της συμβολικής 

έκφρασης και κατ’ επέκταση στην αναπαράστασή της στην αριθμητική γραμμή.  Μετά 

την παρέμβαση του ερευνητή και τη διατύπωση του λεκτικού προβλήματος, ο μαθητής 

κατανόησε τη συμβολική έκφραση, αλλά εξακολουθούσε να μην είναι σε θέση να την 

αναπαραστήσει στην αριθμητική γραμμή.  Βρήκε την απάντηση στο συμβολικό πεδίο, 

συμπλήρωσε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση και μετά την αναπαράστησε στην 

αριθμητική γραμμή.  Φαίνεται ότι η αριθμητική γραμμή δε διευκολύνει την επίλυση 

του έργου αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο 6). 

Ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για τη συμπλήρωση όλων των έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με εξαίρεση τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη 

την αρχική ποσότητα (Έργα 5 και 6).  Κατά την αναπαράσταση των έργων στην 
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αριθμητική γραμμή φαίνεται ότι ο μαθητής είχε τη στατική και τη χαρτογραφική 

αντίληψη για την έννοια του αριθμού.  Η ύπαρξη της στατικής αντίληψης φαίνεται 

από το γεγονός ότι για την αναπαράσταση του πρώτου προσθετέου (Έργα 1 και 3) και 

του μειωτέου (Έργα 2 και 4) δε χρησιμοποίησε βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 

δοσμένο αριθμό.  Απλά ξεκίνησε από το δοσμένο αριθμό.  Αυτό σημαίνει ότι 

αντιλαμβάνεται τον αριθμό ως σημείο πάνω σε μία ευθεία.  Η ύπαρξη της 

χαρτογραφικής αντίληψης φαίνεται από το γεγονός ότι για την αναπαράσταση του 

δεύτερου προσθετέου και του αφαιρετέου σχεδίασε πηδηματάκια σύμφωνα με τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται τους δύο αριθμούς 

ως ακεραίους που αντιστοιχούν σε δύο σημεία πάνω στην ευθεία και σχεδιάζοντας 

πηδηματάκια από τον ένα στον άλλο δείχνει την απόσταση μεταξύ τους.  Ήταν, 

ωστόσο, σε θέση να αναπαραστήσει σωστά τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική 

γραμμή και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε.  Η αριθμητική γραμμή 

λειτούργησε ως βοηθητικό μέσο εύρεσης της απάντησης για τα έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το μετασχηματισμό (Έργα 1 – 4).  Ο 

μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά δήλωσε ότι το 

βοήθησε η αριθμητική γραμμή και ότι ήταν σίγουρος ότι η απαντήσεις που έδωσε 

ήταν σωστές, γιατί είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή, για 

την αναπαράσταση της δοσμένης μαθηματικής πρότασης.  Χαρακτηριστικό είναι το 

εξής απόσπασμα (Έργο 1, Παράρτημα Β): 

- Ε: Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση;  

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Τι θα προτιμούσες; Να γράψω 8 + 6 = ____ και να σε ρωτήσω να μου πεις την 

απάντηση ή να σχεδίαζα και μια αριθμητική γραμμή για να μπορείς να δείξεις τη 

μαθηματική πρόταση; 
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- Μ:  Είναι πιο εύκολο με την αριθμητική γραμμή.  Θα δυσκολευόμουν να βρω την 

απάντηση χωρίς την αριθμητική γραμμή. 

Σε ερώτηση πώς θα βοηθούσε ένα συμμαθητή του που αντιμετωπίζει 

δυσκολίες στη συμπλήρωση των έργων, ο μαθητής απάντησε ότι θα χρησιμοποιούσε 

την αριθμητική γραμμή. 

Στην περίπτωση του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο 

5)  ο μαθητής βρήκε πρώτα την απάντηση στο συμβολικό πεδίο και συμπλήρωσε τη 

μαθηματική πρόταση λανθασμένα.  Ωστόσο, δεν ήταν σίγουρος κατά πόσο η 

απάντηση ήταν σωστή.  Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για να 

αναπαραστήσει τη μαθηματική πρόταση και διαπίστωσε ότι έκανε λάθος.  Σε αυτή την 

περίπτωση η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο επαλήθευσης του 

αποτελέσματος.  Μετά τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, για την αναπαράσταση της 

μαθηματικής πρότασης, δήλωσε ότι ήταν σίγουρος ότι η απάντηση ήταν σωστή.  

Επιπρόσθετα, η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο ανίχνευσης του τρόπου 

σκέψης του μαθητή.  Ο μαθητής δεν αναπαράστησε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση 

___ + 5 = 13, αλλά τη μαθηματική πρόταση που αντιστοιχεί στη σκέψη του:  13 – 5 = 

8.   

Αναφορικά με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο 6) ο 

μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά φάνηκε να έχει 

κατανοήσει τη συμβολική έκφραση, αφού ερμήνευσε τη μαθηματική πρόταση ως 

εξής: «Έχω μερικά που είναι πολλά, πρέπει να βγάλω 6 και να φτάσω στο 7».  

Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για την εύρεση 

της απάντησης.  Αντιλήφθηκε ότι στο τέλος έπρεπε να σταματήσει στον αριθμό 7, ότι 

για να φτάσει στο 7 έπρεπε να ξεκινήσει από τα δεξιά του εφτά, γιατί ο πρώτος 

αριθμός είναι μεγάλος και να κάνει 6 πηδηματάκια προς τα πίσω, αλλά δεν μπορούσε 
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να το δείξει στην αριθμητική γραμμή.  Μόνο μετά από παρέμβαση του ερευνητή ο 

μαθητής αντιλήφθηκε τη συμβολική έκφραση και έδωσε την απάντηση 12.  Κατά την 

παρέμβαση ο ερευνητής ανάφερε ότι μέσα στην τσάντα του είχε μερικά μολύβια.  

Έβγαλε τα έξι και μέσα έμειναν 7.  Στη συνέχεια ρώτησε το μαθητή τι έπρεπε να κάνει 

για να βρει πόσα μολύβια υπήρχαν μέσα στην τσάντα στην αρχή.  Ο ερευνητής  

κάλεσε το μαθητή να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για να ελέγξει την 

απάντησή του.  Ο μαθητής ξεκίνησε από το 12 και μέτρησε πηδηματάκια μέχρι το 7.  

Μέτρησε 5 πηδηματάκια και τα σχεδίαζε καθώς μετρούσε.  Τότε αντιλήφθηκε ότι 

έπρεπε να ξεκινήσει από το 13, αφού έπρεπε να πάει 6 πηδηματάκια προς τα πίσω και 

να σταματήσει στο 7. 

Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού, με 

ψηλή επίδοση στα μαθηματικά, χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή ως βοηθητικό 

μέσο για την επίλυση όλων των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης.  Ο μαθητής πρώτης 

τάξης δημοτικού με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά έχει τη δυναμική αντίληψη για την 

έννοια του αριθμού.  Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι κατά την αναπαράσταση μιας 

μαθηματικής πρότασης πρόσθεσης ή αφαίρεσης αναπαριστούσε τον πρώτο προσθετέο 

ή το μειωτέο, αντίστοιχα, σχεδιάζοντας ένα βέλος με αρχή το μηδέν και τέλος το 

δοσμένο αριθμό.  Αντιλαμβάνεται το δεύτερο προσθετέο ή τον αφαιρετέο ως τελεστή, 

που υποδηλώνει μια μεταβολή (αύξηση ή μείωση).  Προκειμένου να αναπαραστήσει 

αυτή τη μεταβολή στην αριθμητική γραμμή σχεδίαζε ένα βέλος με μήκος όσο ήταν το 

μήκος του τελεστή και με φορά ανάλογη με το είδος της πράξης.  Αν η πράξη ήταν 

πρόσθεση σχεδίαζε ένα βέλος με αρχή το σημείο κατάληξης του πρώτου βέλους, φορά 

προς τα δεξιά, αφού πρόκειται για αύξηση και μήκος ίσο με το δεύτερο προσθετέο.  

Αν η πράξη ήταν αφαίρεση σχεδίαζε ένα βέλος με αρχή το σημείο κατάληξης του 
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πρώτου βέλους, φορά προς τα αριστερά, αφού πρόκειται για μείωση και μήκος ίσο με 

τον αφαιρετέο.   

Τόσο ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά 

όσο και ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά 

δήλωσαν ότι η αριθμητική γραμμή τους βοήθησε στη συμπλήρωση των έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης.  Μετά τη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση των δοσμένων μαθηματικών προτάσεων ήταν βέβαιοι ότι οι 

απαντήσεις που έδωσαν ήταν ορθές.  Φαίνεται ότι η αριθμητική γραμμή λειτούργησε 

ως βοηθητικό μέσο για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων από 

τους μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού με μέτρια και χαμηλή επίδοση 

στα μαθηματικά.  Οι μαθητές αυτοί δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιούσαν την αριθμητική 

γραμμή για να βοηθήσουν κάποιο συμμαθητή τους που θα αντιμετώπιζε δυσκολίες 

στην επίλυση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Στην περίπτωση του μαθητή πρώτης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα 

μαθηματικά η αριθμητική γραμμή λειτούργησε (α) ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης 

του μαθητή (Έργο 5), (β) ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων (Έργο 6).  Φάνηκε, 

επίσης, ότι η αριθμητική γραμμή μπορεί να αποτελέσει πηγή σύγχυσης σε περίπτωση 

που ο μαθητής δεν είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσει σωστά και να κάνει τη 

μετάφραση από τη συμβολική αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή.  Σε σχέση με 

την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό (Έργα 1 – 4) ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση 

στα μαθηματικά φαίνεται να έχει τη δυναμική αντίληψη για την έννοια του αριθμού.  

Αντίθετα, όσον αφορά στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα (Έργα 5 – 6), φαίνεται να έχει τη στατική και τη χαρτογραφική αντίληψη. 
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Στην περίπτωση του μαθητή πρώτης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα 

μαθηματικά η αριθμητική γραμμή λειτούργησε (α) ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης 

του μαθητή (Έργο 5) και (β) ως μέσο επαλήθευσης (Έργο 5).  Ο μαθητής πρώτης 

τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά φαίνεται να έχει τη στατική και 

τη χαρτογραφική αντίληψη για την έννοια του αριθμού.  

 

Δεύτερη Τάξη Δημοτικού 

 Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με 

ψηλή επίδοση στα μαθηματικά αναγνωρίζει τη λειτουργία της αριθμητικής γραμμής 

ως βοηθητικού μέσου για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, παρόλο που ο 

ίδιος δεν τη χρησιμοποιεί παρά μόνο για την επίλυση των έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργα 3 και 4).  Αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι δηλώνει πως θα χρησιμοποιούσε την αριθμητική γραμμή για να εξηγήσει 

σε κάποιο συμμαθητή του, που αντιμετωπίζει δυσκολίες, πώς να βρει την απάντηση.  

Το απόσπασμα, που ακολουθεί, αφορά στο Έργο 1 (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Αν είχες ένα συμμαθητή που δεν κατάλαβε πώς βρήκες την απάντηση, τι  θα 

έκανες για να του εξηγήσεις; Πώς θα τον βοηθούσες να καταλάβει ότι οχτώ και έξι 

κάνουν δεκατέσσερα; 

- Μ:  Θα του έλεγα να πάει στο οχτώ και να προχωρήσει ακόμα έξι για να φτάσει 

στην απάντηση. 

- Ε:  Δηλαδή θα χρησιμοποιούσες την αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

Το παρακάτω απόσπασμα αφορά στο Έργο 2 (Παράρτημα Β): 
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- Ε:  Τι θα έκανες για να εξηγήσεις σε ένα συμμαθητή σου πώς να βρει την 

απάντηση; 

- Μ:  Θα του έλεγα να πάει στο δεκαπέντε και μετά να πάει πίσω εφτά πηδηματάκια, 

γιατί είναι «πλην», δεν είναι «και». 

- Ε:  Εσένα σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή ή αν δεν υπήρχε πάλι θα έβρισκες τη 

σωστή απάντηση; 

- Μ:  Πάλι θα το έβρισκα. 

Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά έχει τη 

δυναμική αντίληψη για την έννοια του αριθμού. 

Ο μαθητής με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά χρησιμοποίησε την αριθμητική 

γραμμή για την επίλυση όλων των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης (Έργα 1 – 6).  

Ήταν πιο σίγουρος για το αποτέλεσμα επειδή είχε την ευκαιρία να αναπαραστήσει τη 

μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή και να βρει την απάντηση με τη 

βοήθεια της αριθμητικής γραμμής.  Το ακόλουθο απόσπασμα αφορά στο Έργο 1 

(Παράρτημα Β): 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Με βοήθησε. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

- Μ:  Μου έδειξε πόσα κάνουν. 

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η απάντηση; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Αν δε χρησιμοποιούσες την αριθμητική γραμμή θα ήσουν σίγουρος ότι είναι 

σωστή η απάντηση ή είσαι πιο σίγουρος τώρα που χρησιμοποίησες την αριθμητική 

γραμμή. 

- Μ:  Είμαι πιο σίγουρος τώρα. 
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Με βάση την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων (Παράρτημα Β) προκύπτει 

ότι η αριθμητική γραμμή δε λειτουργεί μόνο ως βοηθητικό μέσο για εύρεση του 

αποτελέσματος, αλλά και ως μέσο ανίχνευσης του τρόπου σκέψης του μαθητή.  Κατά 

την επίλυση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα 

(Έργα 5 και 6), ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα 

μαθηματικά δεν αναπαράστησε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική 

γραμμή, αλλά τον τρόπο σκέψης που θα τον οδηγούσε στην εύρεση της απάντησης.  

Αναφορικά με το Έργο 5 (___ + 5 = 13), ο μαθητής ξεκίνησε από το 13 και σχεδίασε 5 

πηδηματάκια προς τα πίσω.  Σταμάτησε στο 8.  Σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και 

τέλος το 8.  Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8.  Είναι εμφανές ότι 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή ως εξωτερική αναπαράσταση του τρόπου 

σκέψης του σύμφωνα με τον οποίο αν από το 13 αφαιρούσε 5 θα μπορούσε να 

συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση «πόσα και 5 ίσον 13».  Το απόσπασμα αφορά 

στο Έργο 5 (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Μου έλεγε «κουτάκι και 5 ίσον 13».   

- Ε:  Το κουτάκι τι σημαίνει; 

- Μ:  Σημαίνει «Πόσα να βάλω;».  Μέτρησα από το 13 πέντε για να βρω «πόσα 

χρειάζεται και ακόμα 5 ίσον 13».  Μέτρησα από το 13 πίσω πίσω 5 και είδα ότι 

μου έμειναν 8.  Συμπλήρωσα το κουτάκι και είπα «8 και 5 ίσον 13». 

Σε σχέση με το Έργο 6 (___  – 6 = 7) ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με 

μέτρια επίδοση στα μαθηματικά σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 7.  Στη 

συνέχεια, ξεκίνησε από το 7, σχεδίασε 6 πηδηματάκια και σταμάτησε στο 13.  

Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 13.  Όπως και στην περίπτωση 

του Έργου 5, η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως εργαλείο ανίχνευσης της σκέψης 
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του μαθητή.   Ο μαθητής δεν αναπαράστησε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση, αλλά 

τη σκέψη που τον οδήγησε στην εύρεση της απάντησης.  Ο μαθητής χρησιμοποίησε 

την αριθμητική γραμμή, για να αναπαραστήσει τη μαθηματική πρόταση 7 + 6 = 13.  

Μετά την παρέμβαση του ερευνητή ο μαθητής αναπαράστησε στην αριθμητική 

γραμμή τη δοσμένη μαθηματική πρόταση, αφού είχε ήδη καταλήξει στην απάντηση.  

Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά έχει τη 

δυναμική αντίληψη για την έννοια του αριθμού. 

Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο 1), 

ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά βρήκε το 

άθροισμα στο συμβολικό πεδίο, αλλά αντιμετώπιζε δυσκολίες κατά την 

αναπαράσταση της συμπληρωμένης μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική γραμμή.  

Είναι εμφανής η ύπαρξη της στατικής και της χαρτογραφικής αντίληψης για την 

έννοια του αριθμού.  Η ύπαρξη της χαρτογραφικής αντίληψης φαίνεται από το γεγονός 

ότι ο μαθητής αρχικά αναπαράστησε τη μαθηματική πρόταση 8 + 6 = ___ με ένα 

βέλος που ξεκίνησε από το 6 και σταμάτησε στο 8.  Ο μαθητής σύνδεσε με ένα βέλος 

τους δύο αριθμούς, που υπήρχαν στη μαθηματική πρόταση.  Σημείωσε τους δύο 

αριθμούς και έδειξε την απόσταση μεταξύ τους.  Επιπρόσθετα, όταν ο ερευνητής 

ρώτησε το μαθητή κατά πόσο έπρεπε να δείξει τον αριθμό 14 με τον οποίο 

συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση, ο μαθητής σχεδίασε ένα δεύτερο βέλος με αρχή 

το 8 και τέλος το 14.  Και στην περίπτωση αυτή φαίνεται η ύπαρξη της χαρτογραφικής 

αντίληψης για την έννοια του αριθμού, αφού ο μαθητής αναπαράστησε την απόσταση 

ανάμεσα στο 8 και το 14.  Η στατική αντίληψη για την έννοια του αριθμού φαίνεται 

από το γεγονός ότι ο μαθητής αντιλαμβάνεται τον αριθμό ως σημείο.  Όταν κλήθηκε 

να αναπαραστήσει τον αριθμό 8 στην αριθμητική γραμμή, κύκλωσε το αριθμό 8, ενώ 
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όταν κλήθηκε να αναπαραστήσει το «και 6» έσβησε δύο πηδηματάκια, για να δείξει 

τον αριθμό 6.  Το παρακάτω απόσπασμα αφορά στο Έργο 1 (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός στη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Πώς θα δείξεις το 8 στην αριθμητική γραμμή; 

(Ο Μ κυκλώνει τον αριθμό 8 πάνω στην αριθμητική γραμμή). 

- (Ο Ε δείχνει και μετρά τα οχτώ πηδηματάκια).  Μέχρι εδώ είναι 8.  Πώς θα δείξω 

το «και 6»; 

- Μ:  Να σβήσω τα δύο πηδηματάκια. 

Σε σχέση με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο 2), 

είναι εμφανές ότι ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα 

μαθηματικά χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσει τη 

μαθηματική πρόταση.  Κατά τη συμπλήρωση του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την 

τελική ποσότητα ο μαθητής με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά φάνηκε να έχει τη 

στατική και τη χαρτογραφική αντίληψη για την έννοια του αριθμού και να μην είναι 

σε θέση να αναπαραστήσει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή 

και να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για την εύρεση της απάντησης.  Ο 

ερευνητής  έδειξε στο μαθητή βήμα προς βήμα τη διαδικασία αναπαράστασης της 

δοσμένης μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική γραμμή και εξήγησε τον τρόπο με 

τον οποίο η αριθμητική γραμμή μπορεί να αποτελέσει βοηθητικό μέσο για την εύρεση 

της απάντησης.  Μετά την παρέμβαση του ερευνητή φαίνεται ότι ο μαθητής 

αντιλήφθηκε τη λειτουργία της αριθμητικής γραμμή ως βοηθητικού μέσου και τη 

χρησιμοποίησε για να βρει την απάντηση και να συμπληρώσει το Έργο 2.  Το 

απόσπασμα αφορά στο Έργο 2 (Παράρτημα Β): 

-  Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 
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- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

- Μ:  Με τα πηδηματάκια που σχεδίασα. 

- Ε:  Θα προτιμούσες να σε ρωτούσα πόσο κάνει 15 πλην 7, χωρίς να 

χρησιμοποιήσεις την  αριθμητική γραμμή ή προτιμάς να μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις την αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Προτιμώ να μπορώ να χρησιμοποιήσω την αριθμητική γραμμή. 

- Ε:  Είναι πιο εύκολο να το βρεις με την αριθμητική γραμμή ή σε δυσκόλεψε, σε 

σύγχυσε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Είναι πιο εύκολο με την αριθμητική γραμμή. 

Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά 

χρησιμοποίησε σωστά την αριθμητική γραμμή για τη συμπλήρωση του έργου 

αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε την 

αριθμητική γραμμή για να βοηθήσει κάποιο συμμαθητή του, που αντιμετωπίζει 

δυσκολίες στη συμπλήρωση του συγκεκριμένου έργου αφαίρεσης. 

Αναφορικά με τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό (Έργα 3 και 4), ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή 

επίδοση στα μαθηματικά αντιμετώπισε δυσκολίες στην αναπαράσταση της δοσμένης 

μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική γραμμή.  Οι δυσκολίες αφορούσαν στην 

ερμηνεία της δοσμένης μαθηματικής πρότασης.  Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης 

(Έργο 3) ο μαθητής αντιλήφθηκε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση ως 4 + 12 = ___ 

και όχι ως 4 + ___= 12.  Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σχεδίασε το πρώτο βέλος 

με αρχή το 0 και τέλος το 4 και στη συνέχεια σχεδίασε ακόμα 12 πηδηματάκια και 

σταμάτησε στο 16.  Πρόκειται για παρανόηση που αφορά στην κατανόηση και στην 
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ερμηνεία της συμβολικής έκφρασης.  Σε σχέση με το έργο αφαίρεσης (Έργο 4) ο 

μαθητής αντιλήφθηκε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση ως 14 – 6 = ___ και όχι ως  

14 – ___ = 6.  Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σχεδίασε το πρώτο βέλος με αρχή 

το 0 και τέλος το 14 και στη συνέχεια σχεδίασε 6 πηδηματάκια προς τα πίσω.  Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως εργαλείο εντοπισμού 

παρανοήσεων.  Προκειμένου να είναι σε θέση ο μαθητής να κάνει τη μετάφραση από 

τη συμβολική αναπαράσταση στην αναπαράσταση της αριθμητικής γραμμής 

(μετάφραση από ένα πεδίο αναπαράστασης σε άλλο) πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοεί και να χειρίζεται με ευελιξία τη συμβολική αναπαράσταση 

(μετασχηματισμοί μέσα στο ίδιο το πεδίο αναπαράστασης).  Οι καθοδηγητικές 

ερωτήσεις του ερευνητή συνέβαλαν στην κατανόηση και σωστή ερμηνεία της 

συμβολικής αναπαράστασης και στην κατανόηση του τρόπου χρήσης της αριθμητικής 

γραμμής, για την αναπαράσταση του συγκεκριμένου έργου και για την εύρεση της 

απάντησης.  Η αδυναμία του μαθητή να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για 

την αναπαράσταση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό οφείλεται στην έλλειψη κατανόησης της συμβολικής 

αναπαράστασης.   Ο μαθητής δήλωσε ότι η αριθμητική γραμμή τον βοήθησε στην 

εύρεση της απάντησης.  Το απόσπασμα αφορά στο Έργο 3 (Παράρτημα Β): 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

-  Μ:  Με τα πηδηματάκια. 

Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο 5) 

ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για την εύρεση της απάντησης.  Ωστόσο, δεν 
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αναπαράστησε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση, αλλά τη μαθηματική πρόταση 

5+___= 13.  Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως 

μέσο ανίχνευσης του τρόπου σκέψης του μαθητή. 

 Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά δεν 

μπορούσε να αναπαραστήσει το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα 

(Έργο 6) στην αριθμητική γραμμή, για να βρει την απάντηση.  Αντιλαμβανόταν ότι 

στο τέλος έπρεπε να σταματήσει στο 7, σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 

6, έκανε ακόμα ένα πηδηματάκι και σταμάτησε στο 7.  Πρόκειται για ένα από τα πιο 

συχνά είδη λαθών που κάνουν οι μαθητές.  Είναι εμφανές ότι παρόλο που ο μαθητής 

διάβασε σωστά τη συμβολική έκφραση δεν την κατανόησε.  Στην περίπτωση αυτή η 

αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο εντοπισμού των παρανοήσεων που έχει ο 

μαθητής.  Δεν αντιλαμβάνεται ότι η άγνωστη αρχική ποσότητα  είναι η μεγαλύτερη, 

ότι από αυτή την ποσότητα πρέπει να αφαιρεθούν 6 για να μείνουν 7.  Μετά από 

παρέμβαση του ερευνητή ο μαθητής ανάφερε ότι σύμφωνα με τη μαθηματική πρόταση 

πρέπει να αφαιρεθούν 6 για να μείνουν 7.  Ωστόσο, στην ερώτηση από ποιον αριθμό 

θα αφαιρεθούν τα 6, για να μείνουν 7, ο μαθητής απάντησε, «Από το 6 θα βγάλουμε 

τα 7».  Μετά από παρέμβαση του ερευνητή και με τη βοήθεια της αριθμητικής 

γραμμής ο μαθητής αντιλήφθηκε ότι πρέπει να βρεθεί η μεγάλη αρχική ποσότητα από 

την οποία θα αφαιρεθεί το 6 για να μείνουν 7.  Το απόσπασμα αφορά στο Έργο 6 

(Παράρτημα Β): 

- Ε:  Αφού πρέπει να βγάλω 6 για να σταματήσω στο 7 θα ξεκινήσω από εδώ (Ο Ε 

δείχνει δεξιά του αριθμού 7) ή από εδώ (Ο Ε δείχνει αριστερά του αριθμού 7); 

- Μ:  Από εδώ (Ο Μ δείχνει δεξιά του αριθμού 7). 

- Ε:  Στην αρχή πρέπει να είμαι κάπου εδώ, δεξιά (Ο Ε δείχνει την περιοχή δεξιά του 

αριθμού 7).  Μετά τι θα κάνω; 
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- Μ:  14. 

- Ε:  Από εκεί που θα είμαι τι πρέπει να κάνω; 

- Μ:  Να βγάλω τα 6 και να σταματήσω στο 7. 

- Ε:  Πού πρέπει να είμαι για να βγάλω 6 και να σταματήσω στο 7;  Δοκίμασε. 

- Μ:    (Ο Μ ξεκινά από το 7 και σχεδιάζει 7 πηδηματάκια μετρώντας μεγαλόφωνα.  

Σταματά στο 14). 

- Ε:  Δεν είπες ότι θα βγάλω 6; 

- Μ:  Πρέπει να είμαι στο 13. 

- Ε:  Πού πρέπει να πας στην αρχή;  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική 

πρόταση; 

- Μ:  13 – 6 = 7. 

Το πιο πάνω απόσπασμα δείχνει ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση της συμβολικής έκφρασης βοήθησε το μαθητή δεύτερης τάξης 

δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά να κατανοήσει τη συμβολική έκφραση 

και να βρει την απάντηση.   Επιπλέον, η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο 

ανίχνευσης του τρόπου σκέψης του μαθητή, ο οποίος δήλωσε ότι για να βρει την 

απάντηση στο Έργο ___ – 6 = 7, από το 7 προχώρησε 6 πηδηματάκια.  Στην 

αριθμητική γραμμή έδειξε τη σκέψη 7 + 6 = 13.  Το ίδιο συνέβηκε όταν ο μαθητής 

κλήθηκε να συμπληρώσει το Έργο ___ – 8 = 4.  Στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη 

σκέψη 4 + 8 = 12. 

Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με 

ψηλή επίδοση στα μαθηματικά αναγνωρίζει τη λειτουργία της αριθμητικής γραμμής 

ως βοηθητικού μέσου για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, παρόλο που ο 

ίδιος δεν τη χρησιμοποιεί παρά μόνο για την επίλυση των έργων πρόσθεσης και 
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αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργα 3 και 4).  Ο μαθητής δεύτερης 

τάξης δημοτικού με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά έχει τη δυναμική αντίληψη για την 

έννοια του αριθμού. 

Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά 

αναγνωρίζει τη λειτουργία της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την 

επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, το 

μετασχηματισμό και την αρχική ποσότητα.   Χρησιμοποιεί την αριθμητική γραμμή για 

την επίλυση όλων των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης και δηλώνει ότι θα 

χρησιμοποιούσε την αριθμητική γραμμή για να εξηγήσει σε κάποιο συμμαθητή του, 

που αντιμετωπίζει δυσκολίες, πώς να βρει την απάντηση.  Στην περίπτωση του μαθητή 

δεύτερης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά η αριθμητική γραμμή 

λειτούργησε ως εργαλείο ανίχνευσης του τρόπου σκέψης του μαθητή (Έργα 5 και 6).  

Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά έχει τη 

δυναμική αντίληψη για την έννοια του αριθμού. 

Αναφορικά με το μαθητή δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα 

μαθηματικά φαίνεται ότι η αριθμητική γραμμή αποτελεί (α) μέσο εντοπισμού της 

στατικής και χαρτογραφικής αντίληψης του μαθητή για την έννοια του αριθμού (Έργα 

1 και 2), (β) εργαλείο εντοπισμού παρανοήσεων (Έργα 3, 4) και (γ) μέσο ανίχνευσης 

της σκέψης του μαθητή (Έργα 5 και 6).  Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με 

χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά αντιμετώπισε δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων.  Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων, ενισχύονται από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική 

ανάλυση των πειραμάτων επικοινωνίας, που πραγματοποιήθηκαν με μαθητές δεύτερης 

τάξης δημοτικού με ψηλή, μέτρια και χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά. 
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Πείραμα Επικοινωνίας με Μαθητές Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Ψηλή 
Επίδοση στα Μαθηματικά: Πρώτη Φάση 
 

Κατά την περιγραφή όλων των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης (Έργα Ε1 – 

Ε6, Παράρτημα Β) ο Μαθητής 1 (Μ1) παρέλειψε να αναφέρει (α) ότι οι κατακόρυφες 

γραμμές πάνω στην αριθμητική γραμμή δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού και πρέπει 

να σχεδιαστούν σε ίσα διαστήματα και (β) ότι η αρίθμηση πρέπει να ξεκινήσει από το 

μηδέν.  Κατά την ανακατασκευή όλων των έργων ο Μαθητής 2 (Μ2) σχεδίαζε μια 

αριθμητική γραμμή, έβαζε τα βέλη στα δύο άκρα, σχεδίαζε τις κατακόρυφες γραμμές, 

που δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού, τυχαία, σε άνισα μεταξύ τους διαστήματα και 

έγραφε κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 30, 

χωρίς να σημειώνει το μηδέν.  Μετά από παρέμβαση του Μ1 πρόσθετε ακόμη μια 

κατακόρυφη γραμμή και κάτω από αυτήν έγραφε το 0.  Εξαίρεση αποτέλεσαν τα Έργα 

Ε4, Ε5 και Ε6 κατά την ανακατασκευή των οποίων ο Μ2 ξεκινούσε από το μηδέν, 

παρόλο που δεν του έδινε την οδηγία ο Μ1, επειδή το έμαθε από τα προηγούμενα 

έργα.  Ο Μ2 ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του Μ1, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι 

κατακόρυφες γραμμές πρέπει να βρίσκονται σε ίσα μεταξύ τους διαστήματα (Έργα Ε1 

– Ε6) και ότι η αρίθμηση πρέπει να ξεκινά από το μηδέν (Έργα Ε1 – Ε3). 

Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε1: 

9 + 15 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε σωστά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε1 

(Παράρτημα Β).  Κατά την περιγραφή του έργου αυτού, ο Μ1 είπε στο Μ2 να 

σχεδιάσει τα πηδήματα του λαγού, για να δείξει στην αριθμητική γραμμή τη δοσμένη 

μαθηματική πρόταση.  Ο Μ1 φαίνεται να έχει ταυτίσει την αναπαράσταση της 

αριθμητικής γραμμής με την αναπαράσταση που υπάρχει στο διδακτικό εγχειρίδιο, 

που χρησιμοποιείται στην πρώτη τάξη δημοτικού.  Εκεί υπάρχουν πέτρες πάνω στις 

οποίες είναι γραμμένοι οι αριθμοί.  Ένας λαγός βρίσκεται στην πέτρα με τον αριθμό 0 

και οι μαθητές σχεδιάζουν τα πηδήματα του λαγού με βάση τη δοσμένη μαθηματική 
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πρόταση.   Ο Μ2 χρησιμοποίησε σωστά την αριθμητική γραμμή, για να δείξει τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση και να συμπληρώσει το κουτάκι με τη σωστή 

απάντηση, χωρίς να χρειάζεται οδηγίες από το Μ1.  Ο Μ2 συμπλήρωσε σωστά εννεά 

από τα δέκα έργα του Δοκιμίου Ε1.  

Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε2:  

8 + ___ = 25, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε σωστά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε2 

(Παράρτημα Β).  Ο Μ2 αντιμετώπισε δυσκολίες στην αναπαράσταση της δοσμένης 

μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική γραμμή, χωρίς να δεχτεί οδηγίες από το Μ1.  

Σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8 και μετά δεν ήξερε πώς να συνεχίσει.  

Ο Μ1 του είπε να σχεδιάσει πηδηματάκια μέχρι το 25, που είναι η απάντηση, να 

μετρήσει τα πηδηματάκια και να συμπληρώσει το κουτάκι.  Μετά από τις οδηγίες του 

Μ1, ο Μ2 έδειξε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή και 

συμπλήρωσε το κουτάκι.  Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του 

Δοκιμίου Ε2.  Παρόλο που ο Μ2 αρχικά αντιμετώπισε δυσκολίες στη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, για την αναπαράσταση του Έργου Ε2, μετά τις οδηγίες του Μ1 

συμπλήρωσε σωστά το έργο συμπληρώνοντας σωστά και όλα τα έργα του Δοκιμίου 

Ε2.  

Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε3: 

___ + 7 = 22, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε σωστά οχτώ από τα δέκα έργα του 

Δοκιμίου Ε3.  Ο Μ2 δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για 

να αναπαραστήσει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 

1 και τέλος το 7 (δεν τοποθέτησε το μηδέν στην αριθμητική γραμμή) και μετά δεν 

ήξερε πώς να συνεχίσει.  Ο Μ1 του είπε ότι δεν είναι έτσι και τον παρότρυνε να βρει 

πρώτα την απάντηση στο συμβολικό πεδίο και μετά να αναπαραστήσει τη 

συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Το γεγονός αυτό 
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δείχνει ότι (α) ο Μ1 δεν ήταν σε θέση να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στο Μ2, ώστε 

να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για την αναπαράσταση του  Έργου Ε3 και 

(β) ο Μ1 δε χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για τη συμπλήρωση των έργων 

πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  Ο Μ2 έσβησε το βέλος που σχεδίασε, 

βρήκε την απάντηση στο συμβολικό πεδίο, συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση και 

την έδειξε στην αριθμητική γραμμή.  Ο Μ2 αντιμετώπισε δυσκολίες στη συμπλήρωση 

του Δοκιμίου Ε3.  Είπε στον ερευνητή: «Δε θυμάμαι τι να κάνω».  Ο Μ2 έκανε λάθος 

στο έργο ___ + 7 = 22, παρόλο που ήταν το έργο που ανακατασκεύασε.  Στην 

αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 7 + 15 = 22 και στο κουτάκι 

έγραψε 14.  Στα έργα ___ + 13 = 21,  ___ + 3 = 28 και ___ + 25 = 29 συμπλήρωσε 

ορθά τις μαθηματικές προτάσεις, αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειξε τις 

μαθηματικές προτάσεις 13 + 8 = 21, 3 + 25 = 28 και 25 + 4 = 29, αντίστοιχα.  

Πρόκειται για τα τέσσερα δυσκολότερα έργα του Δοκιμίου Ε3.  Στις τρεις αυτές 

περιπτώσεις η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του 

μαθητή, ο οποίος εφάρμοσε την αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης. 

 Όσον αφορά στο έργο αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε4:  

22 – 4 = ___, Παράρτημα Β) και στο έργο αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό 

(Έργο Ε5: 23 – ___ = 16, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα των 

Δοκιμίων Ε4 και Ε5.  Ο Μ2 χρησιμοποίησε σωστά την αριθμητική γραμμή για την 

αναπαράσταση της δοσμένης μαθηματικής πρόταση, χωρίς να χρειάζεται οδηγίες από 

το Μ1.  Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα των Δοκιμίων Ε4 και Ε5. 

 Σε σχέση με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε6:  

___ – 5 = 18, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε6.  

Ο Μ2 αντιμετώπισε δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση του έργου αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  Αρχικά, 
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σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το μηδέν και τέλος το 5.  Μετά από παρέμβαση του Μ1, ο 

οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται για αφαίρεση και όχι πρόσθεση, ο Μ2 έδειξε στην 

αριθμητική γραμμή τη μαθηματική πρόταση 18 – 5 = 13 και συμπλήρωσε τη δοσμένη 

μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 13 (13 – 5 = 18).  Ο Μ1 είπε στο Μ2 ότι πρέπει 

να δείξει τη μαθηματική πρόταση 23 – 5 = 18.  Ο Μ2 απόρησε και τότε ο Μ1 του 

έδωσε ακριβείς οδηγίες, για να αναπαραστήσει τη μαθηματική πρόταση 23 – 5 = 18 

στην αριθμητική γραμμή και να συμπληρώσει το κουτάκι.  Ο ερευνητής παρότρυνε το 

Μ1 να εξηγήσει στο Μ2 γιατί έκανε λάθος και να εξηγήσει πώς σκέφτηκε ο ίδιος, για 

να επιλύσει το έργο.  Ο Μ1 είπε: «13 πλην 5, που έβαλες, δεν είναι 18.  Εγώ είπα 18 

και 5 ίσον 23 και μετά έκανα την αριθμητική γραμμή».  Είναι εμφανές ότι ο Μ1 βρήκε 

πρώτα την απάντηση στο συμβολικό πεδίο, κάνοντας τη σκέψη «18 + 5 = 23», 

συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση και κατόπιν αναπαράστησε τη συμπληρωμένη 

μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή. 

Παρά τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε ο Μ2 κατά την αναπαράσταση του 

Έργου Ε6 στην αριθμητική γραμμή, συμπλήρωσε ορθά τα έργα του Δοκιμίου Ε6, γιατί 

πρώτα έβρισκε την απάντηση στο συμβολικό πεδίο και μετά έδειχνε τη 

συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Εξαίρεση αποτέλεσε 

το έργο ___ – 6 = 7, όπου συμπλήρωσε λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 12 και έδειξε τη λανθασμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή, 

και το έργο ___ – 3 = 25, όπου συμπλήρωσε λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση με 

τον αριθμό 25 και έδειξε στην αριθμητική γραμμή τη μαθηματική πρόταση 25 – 3 = 2.  

Ο Μ2 δεν ήξερε πώς να λύσει το έργο ___ – 9 = 17.  Ο ερευνητής του είπε ότι μπορεί 

να τον βοηθήσει η αριθμητική γραμμή.  Ο Μ2 χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή 

για να βρει το άθροισμα 17 + 9, συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση και την έδειξε 

στην αριθμητική γραμμή.  Είναι φανερό ότι τόσο ο Μ1 όσο και ο Μ2 αντιμετώπισαν 
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δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμή για την αναπαράσταση έργων 

αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα με αποτέλεσμα να βρίσκουν πρώτα την 

απάντηση στο συμβολικό πεδίο, προσθέτοντας τον αφαιρετέο με τη διαφορά, και μετά 

να αναπαριστούν τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στις περιπτώσεις που έκαναν λάθος στην πράξη να 

αναπαριστούν τη λανθασμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Στη 

μοναδική περίπτωση που ο Μ2 δεν μπόρεσε να βρει την απάντηση στο συμβολικό 

πεδίο και μετά από παρότρυνση του ερευνητή χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, 

αναπαράστησε τη σκέψη του.  Στην περίπτωση αυτή η αριθμητική γραμμή 

λειτούργησε ως εργαλείο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή, ο οποίος πρόσθετε τον 

αφαιρετέο με τη διαφορά για να βρει την απάντηση. 

  

Πείραμα Επικοινωνίας με Μαθητές Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Ψηλή 
Επίδοση στα Μαθηματικά: Δεύτερη Φάση 
 
 Στη δεύτερη φάση του πειράματος επικοινωνίας ο ερευνητής σχεδίασε την 

αριθμητική γραμμή, που θα χρησιμοποιούσε, μόνο στο Έργο Ε1.  Για τα Έργα Ε2 – 

Ε6 χρησιμοποίησε έτοιμες αριθμητικές γραμμές.  Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με 

άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε1: 9 + 15 = ___, Παράρτημα Β) μετά τις 

οδηγίες του ερευνητή για την ανακατασκευή του έργου, ο Μ1 εξήγησε στο Μ3 ότι οι 

κατακόρυφες γραμμές, που θα σχεδιάσει, για να δείξει τη θέση του κάθε αριθμού, 

έπρεπε να είναι σε ίσα διαστήματα.  Παρά τις σαφείς οδηγίες του Μ1, ο Μ3 δε 

σχεδίαζε πάντα τις γραμμές σε ίσα διαστήματα.  Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Μ1 

έσβηνε τις γραμμές, που σχεδίασε ο Μ3 και τις σχεδίασε σε ίσα διαστήματα.  Στη 

συνέχεια, ο Μ3 ανακατασκεύασε με επιτυχία το Έργο Ε1 με βάση τις οδηγίες του Μ1. 

Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε2:  
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8 + ___ = 25, Παράρτημα Β), ο Μ3 ανακατασκεύασε με επιτυχία το Έργο Ε2 με βάση 

τις οδηγίες του Μ1 και συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση.  Ο Μ3 δεν ήξερε τι 

σημαίνει διακεκομμένο βέλος.   

Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε3: 

___ + 7 = 22, Παράρτημα Β), ο Μ3 αντιμετώπισε δυσκολίες στην ανακατασκευή του 

έργου.  Αρχικά σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 7 και τέλος το 22.  Προσπάθησε να 

αναπαραστήσει τη σκέψη του:  7 + ___ = 22.  Ο Μ1 αναγκάστηκε να παρέμβει και να 

δώσει ακριβείς οδηγίες.  Ωστόσο, ο Μ1 είπε στο Μ3 τι να κάνει, χωρίς να του 

εξηγήσει, γιατί έκανε το καθετί.   

Όσον αφορά στα έργα αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε4: 

22 – 4 = ___, Παράρτημα Β), το μετασχηματισμό (Έργο Ε5: 23 – ___ = 16, 

Παράρτημα Β) και την αρχική ποσότητα (Έργο Ε6: ___ – 5 = 18, Παράρτημα Β), ο 

Μ3 ανακατασκεύασε τα έργα χωρίς καμιά δυσκολία με βάση τις οδηγίες του Μ1.  

Στην περίπτωση του έργου αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε5) ο 

Μ3 δε σχεδίασε το δεύτερο βέλος διακεκομμένο, παρά τις οδηγίες του Μ1.  Ο Μ1 τον 

διόρθωσε και μετά από παρότρυνση του ερευνητή του εξήγησε ότι το δεύτερο βέλος 

έπρεπε να είναι διακεκομμένο γιατί «δεν ξέρουμε πόσα πηδηματάκια θα πάμε πίσω».  

Σε όλες τις περιπτώσεις ο Μ1 παρέλειπε να εξηγήσει στο Μ3, γιατί έπρεπε να κάνει 

αυτά που του έλεγε, με βάση τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  

 

Πείραμα Επικοινωνίας με Μαθητές Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Μέτρια 
Επίδοση στα Μαθηματικά: Πρώτη Φάση 
 

Κατά την περιγραφή όλων των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης (Έργα Ε1 – 

Ε6, Παράρτημα Β) ο Μ1 παρέλειψε να αναφέρει (α) ότι πρέπει να σχεδιαστούν  

κατακόρυφες γραμμές πάνω στην αριθμητική γραμμή, για να φαίνεται η θέση του 

κάθε αριθμού και (β) ότι οι κατακόρυφες γραμμές πρέπει να σχεδιαστούν σε ίσα 
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διαστήματα.  Κατά την ανακατασκευή όλων των έργων (Έργα Ε1 – Ε6) ο Μ2 έγραψε 

αριθμούς από το 1 μέχρι το 30 πάνω στη γραμμή τυχαία, σε άνισα διαστήματα, χωρίς 

να σχεδιάσει οτιδήποτε, για να δηλώσει τη θέση του κάθε αριθμού πάνω στην 

αριθμητική γραμμή.  

Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε1: 

9 + 15 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε1 

με εξαίρεση το έργο 3 + 26= ___, όπου συμπλήρωσε ορθά τη μαθηματική πρόταση, 

αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 26 + 3 = ___.  Στην 

περίπτωση αυτή η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης 

του μαθητή, ο οποίος εφάρμοσε τη στρατηγική «μέτρηση προς τα πάνω ξεκινώντας 

από το μεγαλύτερο προσθετέο».  Ο Μ1 είπε στο Μ2 να βάλει γραμμούλες και να 

πηγαίνει 9 + 15.  Του είπε να βάλει και το μηδέν και να πάει στο 9 και στο 15. Ο Μ2 

σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 15.  Τότε ο Μ1 του είπε να πάει στο 9 

και ύστερα στο 15.  Ο Μ2 σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 9 και ένα 

δεύτερο βέλος με αρχή το 9 και τέλος το 15.  Στη συνέχεια, ο Μ1 του είπε να γράψει 

τη μαθηματική πρόταση 9 + 15 = 24, χωρίς να αντιδράσει με βάση το έργο που 

ανακατασκεύασε ο Μ2.  Παρά το γεγονός ότι ο Μ2 δεν αναπαράστησε σωστά τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση, συμπλήρωσε αλάνθαστα το Δοκίμιο Ε1. 

 Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε2:  

8 + ___ = 25, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε, χωρίς δυσκολία και ορθά, τα πρώτα 

έξι έργα του Δοκιμίου Ε2.  Σε σχέση με το έκτο έργο 16 + ___ = 24, συμπλήρωσε 

σωστά τη μαθηματική πρόταση, αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική 

πρόταση 16 + 12 = 28.  Στη συνέχεια, δεν ήξερε πώς να λύσει τα έργα 7 ως 10.  

Έδειχνε τον πρώτο προσθετέο και δεν ήξερε πώς να προχωρήσει.  Ο ερευνητής του 

είπε ότι θα εργαστεί με τον ίδιο τρόπο, όπως και στα προηγούμενα έργα του Δοκιμίου 
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Ε2.  Τον ρώτησε πού πρέπει να φτάσει στο τέλος και τότε μπόρεσε να λύσει και τα 

υπόλοιπα έργα ορθά.  Ο Μ1 είπε στο Μ2 να κάνει δύο γραμμούλες και «να πάει στο 8 

και ως το 25». Ο Μ2 σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8 και ένα δεύτερο 

βέλος με αρχή το 8 και τέλος το 25, αλλά δεν ήταν σε θέση να συμπληρώσει τη 

μαθηματική πρόταση.  Ο Μ1 του είπε να συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 17, χωρίς να δώσει εξηγήσεις.  Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε2 παρά το γεγονός ότι είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στην 

αναπαράσταση του Έργου Ε2. 

 Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε3: 

___ + 7 = 22, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά τα έξι πρώτα έργα του 

Δοκιμίου Ε3.  Για τη συμπλήρωση των έξι πρώτων έργων πρώτα συμπλήρωσε τη 

μαθηματική πρόταση και μετά την έδειχνε στην αριθμητική γραμμή.  Σε σχέση με τα 

έργα ___ + 7 =22, ___+13 = 21, ___ + 3 = 28 και ___ + 25 = 29 αντιμετώπισε 

δυσκολίες στη συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης.  Ο ερευνητής παρότρυνε το 

Μ1 να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή, για να βρει την απάντηση.  Σε σχέση 

με τα τέσσερα πιο πάνω έργα, ο Μ1 έβρισκε την απάντηση με τη βοήθεια της 

αριθμητικής γραμμής και συμπλήρωνε τη μαθηματική πρόταση.  Στην αριθμητική 

γραμμή έδειξε τις εξής μαθηματικές προτάσεις: 7 + 15 = 22, 13 + 8 = 21, 3 + 25 = 28 

και 25 + 4= 29.  Είναι εμφανές ότι ο Μ1 χρησιμοποιούσε την αριθμητική γραμμή μόνο 

στις περιπτώσεις όπου αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εύρεση της απάντησης στο 

συμβολικό πεδίο.  Σε αυτές τις περιπτώσεις στην αριθμητική γραμμή αναπαράστησε 

τη σκέψη του – εφάρμοσε την αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης – και όχι τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο 

ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή.  Ο Μ1 είπε στο Μ2 ότι έχει δύο γραμμές από το 7 

ως το 22.  Ο Μ2 σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 7, ένα δεύτερο βέλος 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     213 
 

με αρχή το 7 και τέλος το 22 και έγραψε τη μαθηματική πρόταση 7 + 15 = 22.  Ο Μ1 

αναγνώρισε ότι πρόκειται για την ίδια μαθηματική πρόταση και το δέχτηκε.  

Χαρακτηριστικό είναι το εξής απόσπασμα:  «Έπρεπε να βάλεις 15 + 7 = 22, αλλά δεν 

πειράζει».  Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά τα έργα του Δοκιμίου Ε3 με εξαίρεση τα έργα 

___  + 7 = 11 και ___ + 4 = 19.  Δε συμπλήρωσε ορθά τις μαθηματικές προτάσεις και 

έδειξε στην αριθμητική γραμμή τις λανθασμένες μαθηματικές προτάσεις.  Αυτό 

σημαίνει ότι ο Μ2 πρώτα έβρισκε την απάντηση στο συμβολικό πεδίο και μετά 

αναπαριστούσε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή. 

 Σε σχέση με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε4:  

22 – 4 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά οχτώ από τα δέκα έργα του 

Δοκιμίου Ε4.  Ο Μ2 ανακατασκεύασε με επιτυχία το Έργο Ε4 με βάση τις οδηγίες του 

Μ1.  Στη συνέχεια, συμπλήρωσε ορθά εννιά από τα δέκα έργα του Δοκιμίου Ε4.

 Αναφορικά με το έργο αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε5: 

23 – ___ = 16, Παράρτημα Β), ο Μ1 χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για να 

βρει την απάντηση και να συμπληρώσει το κουτάκι.  Συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα 

του Δοκιμίου Ε5.  Ο Μ2 ανακατασκεύασε σωστά το Έργο Ε5 με βάση τις οδηγίες του 

Μ1.  Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλες τις μαθηματικές προτάσεις στα έργα 

του Δοκιμίου Ε5 με εξαίρεση το έργο14 – ___ = 6, όπου στο κουτάκι έβαλε τον 

αριθμό 9.  Στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 14 – 5 = 9, 

γεγονός που τον οδήγησε στη λανθασμένη συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης.  

Στην περίπτωση αυτή η λανθασμένη χρήση της αριθμητικής γραμμής είχε ως 

αποτέλεσμα τη λανθασμένη συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης.  Στα υπόλοιπα 

έργα ενώ συμπλήρωνε ορθά τις μαθηματικές προτάσεις της μορφής α – ___ = γ, στην 

αριθμητική γραμμή έδειχνε τις αντίστοιχες μαθηματικές προτάσεις της μορφής  

α – γ = β. 
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Όσον αφορά στο έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε6: 

___ – 5 = 18, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε6.  

Αντιμετώπισε δυσκολίες στα έργα  ___ – 4 = 22, ___ – 3 = 25, ___ – 9 = 17 και  

___ –  5 = 18.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 να εργαστεί όπως πριν και να 

χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή.  Ο Μ2 ανακατασκεύασε με επιτυχία το Έργο 

Ε6 με βάση τις οδηγίες του Μ1.  Ο Μ1 του είπε τι να κάνει ακριβώς με βάση τη 

συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση, χωρίς να του εξηγήσει το λόγο.  Ο Μ2 

συμπλήρωσε λανθασμένα όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε6 με εξαίρεση το έργο  

___ – 5 = 3, όπου συμπλήρωσε ορθά τη μαθηματική πρόταση, αλλά στην αριθμητική 

γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 8 – 3 = 5.  Στα υπόλοιπα έργα συμπλήρωνε τη 

μαθηματική πρόταση της μορφής ___ – β = γ με βάση τη σκέψη γ – β = α και έδειχνε 

τη λανθασμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Στην περίπτωση αυτή 

η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο ανίχνευσης παρανοήσεων, που αφορούν 

στην κατανόηση της συμβολικής αναπαράστασης σε έργα αφαίρεσης με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα. 

 

Πείραμα Επικοινωνίας με Μαθητές Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Μέτρια 
Επίδοση στα Μαθηματικά:  Δεύτερη Φάση 
 

Στη δεύτερη φάση του πειράματος επικοινωνίας ο ερευνητής σχεδίασε την 

αριθμητική γραμμή που χρησιμοποίησε μόνο στο Έργο Ε1.  Για τα Έργα Ε2 – Ε6 

χρησιμοποίησε έτοιμες αριθμητικές γραμμές.  Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με 

άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε1: 9 + 15 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ1 εξήγησε 

στο Μ3 ότι οι γραμμές που θα σχεδιάσει, για να δείξει τη θέση του κάθε αριθμού πάνω 

στην αριθμητική γραμμή, έπρεπε να είναι σε ίσα διαστήματα.  Παρά τις σαφείς 

οδηγίες του Μ1, ο Μ3 δε σχεδίαζε πάντα τις γραμμές σε ίσα διαστήματα.  Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο Μ1 υπενθύμιζε στο Μ3 ότι οι γραμμές πρέπει να είναι σε ίσα 
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διαστήματα.  Στη συνέχεια, ο Μ3 ανακατασκεύασε με επιτυχία τα Έργα Ε1 (έργο 

πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα), Ε2 (έργο πρόσθεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό) και Ε3 (έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα) με βάση 

τις οδηγίες του Μ1.  Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα, ο Μ1 είπε στο Μ3 να ξεκινήσει από το 22, να κάνει 7 πηδηματάκια προς τα 

πίσω και να σχεδιάσει ένα βέλος από το 0 στο 15, χωρίς να εξηγήσει γιατί. 

Όσον αφορά στο έργο αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε4: 

22 – 4 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ1 είπε στο Μ3 να πάει από το 0 στο 22 και μετά να 

πάει 4 πηδηματάκια προς τα πίσω.  Ο Μ3 σχεδίασε τρία πηδηματάκια προς τα πίσω 

και σταμάτησε στον αριθμό 19.  Προφανώς αντί να μετρήσει τέσσερα πηδηματάκια, 

μέτρησε 4 κατακόρυφες γραμμούλες, άρα τρία πηδηματάκια.  Πρόκειται για ένα 

συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι μαθητές.  Μετρούν κατακόρυφες γραμμές, αντί να 

μετρούν πηδηματάκια.  Ο Μ1 ανάφερε στο Μ3 ότι έκανε λάθος και του είπε ότι 

έπρεπε να πάει 4 πίσω.  Ο Μ3 έσβησε αυτό που έγραψε, αλλά έκανε ξανά το ίδιο και 

συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 19.  Το ίδιο συνέβηκε στην 

περίπτωση του έργου αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε5:   

23 – ___ = 16, Παράρτημα Β), όπου ο Μ2 μέτρησε 8 κατακόρυφες γραμμές προς τα 

πίσω, αντί 7 πηδηματάκια και συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8. 

Σε σχέση με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε6:  

___ – 5 = 18, Παράρτημα Β), ο Μ1 είπε στο Μ3 να γράψει τη μαθηματική πρόταση 

και να κυκλώσει το 18.  Μετά του είπε να σχεδιάσει 5 πηδηματάκια από το 19 στο 18, 

από το 20 στο 19, από το 21 στο 20, από το 22 στο 21 και από το 23 στο 22, χωρίς να 

μπορεί να εξηγήσει γιατί.  Μετά του είπε «Τώρα πιάσε το 0 και πάρε το στο 23.  Έτσι 

θα βγει ο αριθμός».  Ο Μ3 συγχύστηκε και δεν ήξερε με ποιο αριθμό να συμπληρώσει 

τη μαθηματική πρόταση.  Ο Μ1 του είπε να συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση με 
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τον αριθμό 23 εξηγώντας ως εξής: «Έπιασες την πρώτη σου αριθμητική γραμμή και 

την πήρες στο 23.  Ύστερα πήγες πλην, βλέπεις εδώ (δείχνει τη μαθηματική πρόταση), 

πλην 5 για να φτάσεις στο 18.  Το 18 το γράφει εδώ.  Εγώ είναι αυτό το πρώτο που 

θέλω να βρεις».  Σε όλες τις περιπτώσεις ο Μ1 παρέλειπε να εξηγήσει στο Μ3, γιατί 

έπρεπε να κάνει αυτά που του έλεγε με βάση τη δοσμένη μαθηματική πρόταση με 

εξαίρεση το Έργο Ε6, όπου προσπάθησε να δώσει κάποιες εξηγήσεις.  

 

Πείραμα Επικοινωνίας με Μαθητές Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Χαμηλή 
Επίδοση στα Μαθηματικά:  Πρώτη Φάση 
 

Στις οδηγίες, που έδωσε ο Μ1 στο Μ2, δεν έκανε καμιά αναφορά στο γεγονός 

ότι έπρεπε να σχεδιαστούν κατακόρυφες γραμμές σε ίσα διαστήματα, για να φαίνεται 

η θέση του κάθε αριθμού και ότι κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή έπρεπε να 

γραφτεί ένας αριθμός.  Παρόλα αυτά ο Μ2 σχεδίασε κατακόρυφες γραμμές σε ίσα 

περίπου διαστήματα και κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή έγραψε τους αριθμούς 

από το 0 μέχρι το 30.  Αυτό ισχύει για τα Έργα Ε1 και Ε2.  Για τα Έργα Ε3 – Ε6 

χρησιμοποιήθηκαν έτοιμες αριθμητικές γραμμές.  

Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε1: 

9 + 15 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε1 

(Παράρτημα Β) με εξαίρεση το έργο  8 + 6 = ___, όπου έδειξε στην αριθμητική 

γραμμή τη μαθηματική πρόταση 8 + 6 = 16 και συμπλήρωσε το κουτάκι με τον αριθμό 

16.  Ο Μ1 είπε στο Μ2 να γράψει τη μαθηματική πρόταση «9 και 15» και να πάει στο 

9.  Ο Μ2 σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 9.  Στη συνέχεια, ο Μ1 του 

είπε να μετρήσει 15 από αυτά (έδειξε με το χέρι του τα πηδηματάκια) και να φτάσει 

στον αριθμό που πρέπει να βάλει στο κουτάκι.  Ο Μ2 σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 9 

και τέλος το 15.  Ο Μ2 του εξήγησε ότι έπρεπε να μετρήσει 15 πηδηματάκια.  Τότε ο 

Μ2 έσβησε το βέλος και σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το 9 και τέλος το 23.  Αντί να 
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μετρήσει πηδηματάκια – διαστήματα, μέτρησε κατακόρυφες γραμμές.  Πρόκειται για 

ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι μαθητές, όταν αναπαριστούν μαθηματικές 

προτάσεις στην αριθμητική γραμμή.  Ο Μ1 του έδειξε ότι έπρεπε να μετρά 

πηδηματάκια.   Ξεκίνησε από το 9, έδειξε ένα ένα τα πηδηματάκια και μέτρησε 15 

πηδηματάκια.  Ο Μ2 σχεδίασε το δεύτερο βέλος με αρχή το 9 και τέλος το 24 και 

συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 24.  Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλα 

τα έργα του Δοκιμίου Ε1 με εξαίρεση τα έργα 2 + 7 = ___, 6 + 12 = ___ και  

3 + 26 = ___.  Στα έργα 2 + 7 = ___ και 6 + 12 = ___  συμπλήρωσε ορθά τη 

μαθηματική πρόταση, αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειξε τις μαθηματικές 

προτάσεις 7 + 2 = 9 και 12 + 6 = 18, αντίστοιχα.  Ξεκίνησε από το μεγαλύτερο 

προσθετέο εφαρμόζοντας τη στρατηγική «μέτρηση προς τα πάνω ξεκινώντας από το 

μεγαλύτερο προσθετέο».  Σε σχέση με το έργο 3 + 26 = ___ στην αριθμητική γραμμή 

έδειξε τη μαθηματική πρόταση 26 + 2 = 28 και συμπλήρωσε το κουτάκι με τον αριθμό 

28.  Σε αυτή την περίπτωση ξεκίνησε από το μεγαλύτερο προσθετέο, το 26, αλλά αντί 

να μετρήσει τρία πηδηματάκια – διαστήματα μέτρησε τρεις κατακόρυφες γραμμές με 

αποτέλεσμα να καταλήξει στο 28. 

 Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε2:  

8 + ___ = 25, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε σωστά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε2 

(Παράρτημα Β).   Ακολούθησε τις οδηγίες του Μ1 και αναπαράστησε το Έργο Ε2 

στην αριθμητική γραμμή, χωρίς καμιά δυσκολία.  Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε2 με εξαίρεση το έργο 7 + ___ = 13 και το έργο 13 + ___ = 17.  

Στο έργο 7 + ___ = 13 συμπλήρωσε ορθά τη μαθηματική πρόταση, αλλά στην 

αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 7 + 5 = 13.  Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι (α) ο Μ2 μέτρησε έξι κατακόρυφες γραμμούλες, αντί έξι διαστήματα, 

(β) δεν αντιλαμβάνεται ότι το διάγραμμα της αριθμητικής γραμμής είναι μια 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



     218 
 

αναπαράσταση της δοσμένης μαθηματικής πρότασης, άρα πρέπει να υπάρχει 

αντιστοιχία ανάμεσα στα δύο – συμβολική αναπαράσταση και αναπαράσταση στην 

αριθμητική γραμμή.  Στο έργο 13 + ___ = 17 ο Μ2 έδειξε στην αριθμητική γραμμή τη 

μαθηματική πρόταση 13 + 7 = 20 και συμπλήρωσε το κουτάκι με τον αριθμό 20.  

Προφανώς προσπάθησε να δείξει τη μαθηματική πρόταση 13 + 17 = ___, αντί τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση 13 + ___ = 17, όπου στη θέση του 17 έβαλε το 7.  Στην 

περίπτωση αυτή ο Μ2 δεν αντιλαμβάνεται ότι άγνωστος είναι ο δεύτερος προσθετέος.  

Απλά βλέπει το σύμβολο της πρόσθεσης και προσθέτει τους δύο αριθμούς, που 

περιλαμβάνει η δοσμένη μαθηματική πρόταση. 

 Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε3: 

___ + 7 = 22, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά τα τρία πρώτα έργα του 

Δοκιμίου Ε3 (Παράρτημα Β).  Κατά τη συμπλήρωση των έργων αυτών, ο Μ1 

συμπλήρωνε πρώτα τη μαθηματική πρόταση και στη συνέχεια έδειχνε τη 

συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Στα Έργα 4 – 10, ο 

Μ1 χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να βρει την απάντηση και να 

συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση.  Τις περισσότερες φορές (Έργα 3 – 10) ο Μ1 

έδειχνε πρώτα το δοσμένο προσθετέο και μετρούσε τα πηδηματάκια μέχρι το 

άθροισμα.  Στη συνέχεια συμπλήρωνε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Ο Μ1 

εφάρμοσε την αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης.  Συμπλήρωσε ορθά τις 

μαθηματικές προτάσεις, αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειχνε τη μαθηματική 

πρόταση της μορφής β + α = γ, αντί τη δοσμένη μαθηματική πρόταση της μορφής  

α + β = γ.  Οι οδηγίες που έδωσε ο Μ1 στο Μ2, για τη συμπλήρωση του έργου 

πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα, ήταν ανάλογες με τον τρόπο που 

εργάστηκε ο ίδιος, για να συμπληρώσει τα έργα του Δοκιμίου Ε3.  Ο Μ1 κάλεσε το 

Μ2 να δείξει πρώτα το δοσμένο προσθετέο και μετά να μετρήσει πηδηματάκια μέχρι 
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να φτάσει στον αριθμό, που δηλώνει το άθροισμα.  Ο Μ2 ακολούθησε τις οδηγίες του 

Μ1 και αναπαράστησε στην αριθμητική γραμμή τη μαθηματική πρόταση 7 + 15 = 22, 

αντί τη δοσμένη μαθηματική πρόταση ___ + 7 = 22.  Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά μόνο τα 

Έργα 1, 2 και 9 του Δοκιμίου Ε3.  Στα Έργα 3, 5, 6, 7, και 8 ήταν λανθασμένη τόσο η 

μαθηματική πρόταση όσο και η αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή.  Στο έργο 

___ + 7 = 11 συμπλήρωσε ορθά τη μαθηματική πρόταση, ωστόσο η αναπαράσταση 

στην αριθμητική γραμμή ήταν λανθασμένη.  Στο έργο ___ + 25 = 29 στην αριθμητική 

γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 25 + 4 = 29, ωστόσο συμπλήρωσε λανθασμένα 

τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 5.  Προφανώς μέτρησε τις 5 κατακόρυφες 

γραμμούλες, αντί 4 διαστήματα. 

 Σε σχέση με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε4:  

22 – 4 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά τα Έργα 1 – 5 του Δοκιμίου Ε4.  

Στα Έργα 6 – 10 ο Μ1 αναπαριστούσε ορθά τη δοσμένη μαθηματική πρόταση στην 

αριθμητική γραμμή, αλλά συμπλήρωνε λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση.  Σε όλες 

τις περιπτώσεις ο αριθμός με τον οποίο συμπλήρωνε το κουτάκι ήταν κατά μία μονάδα 

μικρότερος από την ορθή απάντηση.  Το γεγονός ότι στα Έργα 6 – 10 παρατηρείται 

ασυμφωνία ανάμεσα στη συμπλήρωση της συμβολικής έκφρασης και στην 

αναπαράσταση της συμβολικής έκφρασης στην αριθμητική γραμμή υποδηλώνει ότι ο 

Μ1 δεν έχει αντιληφθεί ότι η αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή και η 

συμβολική αναπαράσταση είναι δύο διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης της ίδιας 

σχέσης.  Ο Μ1 είπε στο Μ2 να δείξει τη μαθηματική πρόταση «22 πλην 4 ίσον» στην 

αριθμητική γραμμή.  Ο Μ2 αναπαράστησε σωστά τη δοσμένη μαθηματική πρόταση, 

ωστόσο, συμπλήρωσε το κουτάκι με τον αριθμό 19.  Προφανώς μέτρησε τέσσερις 

κατακόρυφες γραμμούλες προς τα πίσω και όχι τέσσερα διαστήματα   Ο Μ2 του είπε 
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ότι έκανε λάθος, χωρίς να αναφέρει ποιο λάθος, και ο Μ1 έγραψε στο κουτάκι τον 

αριθμό 18.  Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά τα έργα 8 – 6 = 2, 7 – 2 = 5,  27 – 5 = 22 και  

22 – 4 = 18 του Δοκιμίου Ε4.  Στα έργα 12 – 8 = 4, 15 – 7 = 9, 19 – 7 = 13,  

16 – 2 = 14, 26 – 4 = 23 και 24 – 9 = 16 δε χρησιμοποίησε ορθά την αριθμητική 

γραμμή, για να δείξει τη μαθηματική πρόταση και συμπλήρωσε λανθασμένα τη 

μαθηματική πρόταση.  Πηγή του λάθους ήταν το γεγονός ότι ο Μ2 μετρούσε 

κατακόρυφες γραμμούλες προς τα πίσω και όχι διαστήματα.  Η λανθασμένη 

αναπαράσταση της μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική γραμμή παραπλάνησε το 

Μ2 με αποτέλεσμα να συμπληρώσει λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση.   

Αναφορικά με το έργο αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε5: 

23 – ___ = 16, Παράρτημα Β), ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε5 

με εξαίρεση τα έργα 17 – ___ = 15 και 29 – ___ = 23.  Στο έργο 17 – ___ = 15 ήταν 

λανθασμένη τόσο η αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή όσο και η συμπλήρωση 

της μαθηματικής πρότασης.  Στο έργο 29 – ___ = 23 ήταν σωστή η αναπαράσταση 

στην αριθμητική γραμμή, αλλά ο Μ2 μέτρησε κατακόρυφες γραμμούλες, αντί 

διαστήματα με αποτέλεσμα να συμπληρώσει λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση με 

τον αριθμό 7, αντί με τον αριθμό 6.  Η λανθασμένη ερμηνεία της αναπαράστασης στην 

αριθμητική γραμμή αποτέλεσε την πηγή του λάθους.  Ο Μ1 είπε στο Μ2 να σχεδιάσει 

μια γραμμή μέχρι το 23 και να μετρήσει, ώσπου να βρει το 16.  Ο Μ2 ακολούθησε τις 

οδηγίες του Μ1 και αναπαράστησε σωστά τη δοσμένη μαθηματική πρόταση στην 

αριθμητική γραμμή.  Ωστόσο, συμπλήρωσε το κουτάκι με τον αριθμό 8.  Ο Μ2 

μέτρησε κατακόρυφες γραμμούλες, αντί διαστήματα.  Ο Μ1 επεσήμανε στο Μ2 ότι 

έκανε λάθος και μέτρησε τα πηδηματάκια από το 23 στο 16 δείχνοντάς τα με το 

δάχτυλό του.  Τότε ο Μ2 συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 7.  Ο 

Μ2 συμπλήρωσε ορθά μόνο τα έργα 6 – ___ = 4, 17 – ___ = 15 και 28 – ___ = 21 του 
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Δοκιμίου Ε5.  Στα υπόλοιπα έργα η αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή ήταν 

ορθή.  Ωστόσο, ο Μ2 συμπλήρωσε λανθασμένα τις μαθηματικές προτάσεις, γιατί 

μετρούσε κατακόρυφες γραμμούλες και όχι πηδηματάκια.  Πηγή της λανθασμένης 

συμπλήρωσης της μαθηματικής πρότασης ήταν η λανθασμένη ερμηνεία της 

αναπαράστασης στην αριθμητική γραμμή. 

Όσον αφορά στο έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε6: 

___ – 5 = 18, Παράρτημα Β), ο Μ1 απέτυχε σε όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε6 

(Παράρτημα Β).  Ο Μ1 είπε στο Μ2 να πάει μέχρι το 23 και μετά να κάνει «πλην», 

ώσπου να βρει το 18, χωρίς να του εξηγήσει γιατί.  Ο Μ2 ακολούθησε τις οδηγίες του 

Μ2, σχεδίασε το πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 23, σχεδίασε το δεύτερο 

βέλος με αρχή το 23 και τέλος το 18 και συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 23.  Ο Μ2 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε6.  Συμπλήρωσε ορθά τα έργα  

___  – 5 = 3, ___ – 4 = 5, ___ – 3 = 14 και ___ – 3 = 25, ενώ στα υπόλοιπα έργα ήταν 

λανθασμένη τόσο η αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή όσο και η συμπλήρωση 

της μαθηματικής πρότασης.     

 

Πείραμα Επικοινωνίας με Μαθητές Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Χαμηλή 
Επίδοση στα Μαθηματικά: Δεύτερη Φάση 
 

Στη δεύτερη φάση ο ερευνητής χρησιμοποίησε έτοιμες αριθμητικές γραμμές. 

Αναφορικά με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε1: 

 9 + 15 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ3 ανακατασκεύασε με επιτυχία το Έργο Ε1 με βάση 

τις οδηγίες του Μ1.   

Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε2:  

8 + ___ = 25, Παράρτημα Β), ο Μ3 σχεδίασε το πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος 

κάποιο σημείο ανάμεσα στο 7 και το 8.  Επειδή το πρώτο βέλος δε σταμάτησε πάνω 

στη γραμμή, που δείχνει τη θέση του 8, ο Μ3 άρχισε να σχεδιάζει πηδηματάκια 
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ξεκινώντας από το 7 και έτσι μέτρησε 18 πηδηματάκια.  Ο Μ1 επεσήμανε στο Μ3 ότι 

έκανε λάθος και του είπε ότι έπρεπε να αρχίσει να μετρά πηδηματάκια ξεκινώντας από 

τον αριθμό 8.  Ο Μ3 διόρθωσε το λάθος πάνω στην αριθμητική γραμμή και 

συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 17. 

Σε σχέση με το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε3: 

___ + 7 = 22, Παράρτημα Β), αρχικά ο Μ1 δεν έβρισκε τον τρόπο να δώσει τις 

κατάλληλες οδηγίες στο Μ3 με αποτέλεσμα ο Μ3 να μην ξέρει τι να κάνει.  Τελικά, ο 

Μ1 είπε στο Μ3 να ξεκινήσει από το 22, να κάνει 7 πηδηματάκια προς τα πίσω, να 

σχεδιάσει ένα βέλος από το 22 στο 15 και ένα δεύτερο βέλος από το 0 στο 15, χωρίς 

να εξηγήσει γιατί.  Στη συνέχεια του είπε να συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση.  Ο 

Μ3 έγραψε τον αριθμό 15 στο κουτάκι. 

Όσον αφορά στο έργο αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε4: 

22 – 4 = ___, Παράρτημα Β), ο Μ3 ανακατασκεύασε με επιτυχία το έργο με βάση τις 

οδηγίες του Μ1.   

Αναφορικά με το έργο αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε5: 

23 – ___ = 16, Παράρτημα Β), ο Μ1 είπε στο Μ3 να κάνει ένα βέλος από το 0 ως το 

23, που έχει στη μαθηματική πρόταση και στη συνέχεια το ρώτησε πόσα πηδηματάκια 

πρέπει να κάνει, για να φτάσει στο 16.  Ο Μ3 ξεκίνησε από το 23, έκανε 16 

πηδηματάκια προς τα πίσω και σταμάτησε στον αριθμό 7.  Πρόκειται για ένα 

συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι μαθητές, όταν καλούνται να αναπαραστήσουν στην 

αριθμητική γραμμή μαθηματικές προτάσεις αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό.  Ο Μ1 επεσήμανε στο Μ3 ότι έκανε λάθος και του είπε ότι η 

μαθηματική πρόταση δεν εννοεί να κάνει 16 πηδήματα και να φτάσει στο 7.  Του είπε 

ότι έπρεπε να φτάσει στο 16, όχι να κάνει 16 πηδήματα.  Ο Μ3 έσβησε τα 16 

πηδήματα, που σχεδίασε.  Ξεκίνησε από τον αριθμό 23, σχεδίασε πηδηματάκια προς 
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τα πίσω, μετρώντας δυνατά, μέχρι να φτάσει στον αριθμό 16.  Μέτρησε 7 

πηδηματάκια και συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 7. 

Σε σχέση με το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε6: 

___ – 5 = 18, Παράρτημα Β), ο Μ1 είπε στο Μ3 να κυκλώσει το 18 και να σχεδιάσει 5 

πηδήματα μπροστά, χωρίς να δώσει εξηγήσεις.  Στη συνέχεια ρώτησε το Μ3 ποιος 

είναι ο αριθμός στον οποίο έφτασε.  Ο Μ3 απάντησε «Το 23».  Ο Μ1 του είπε να 

κάνει ένα βέλος ως το 23 και να συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση.  Ο Μ3 

συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 23.   

  

Η Ηλικία ως Παράγοντας που Επηρεάζει τη Σχέση Ανάμεσα στην Ικανότητα των 
Μαθητών να Εκτελούν Πράξεις Πρόσθεσης και Αφαίρεσης Ακεραίων με τη 

Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής και στην Ικανότητα να Εκτελούν τις Πράξεις 
Αυτές Χωρίς τη Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής  

 
Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στο κατά πόσο η ηλικία αποτελεί 

παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στην ικανότητα εκτέλεσης αριθμητικών 

πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής 

και στην ικανότητα εκτέλεσης των πράξεων αυτών χωρίς τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής.  Προκειμένου να εξεταστεί αυτό το ερώτημα χρησιμοποιήθηκε το 

Στατιστικό Πακέτο SPSS. 

 Εφαρμόστηκε η Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA) με εξαρτημένες 

μεταβλητές (α) την επίδοση των μαθητών στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα 

του Δοκιμίου Α), (β) την επίδοση των μαθητών στα έργα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) και (γ) την επίδοση των 

μαθητών στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση 

(έργα του Δοκιμίου Γ).  Ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η ηλικία των υποκειμένων.  Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή διαφοροποιήθηκε ως εξής: (α) μαθητές πρώτης τάξης 

δημοτικού και (β) μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού.  Ο Πίνακας 20 παρουσιάζει την 
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επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α), στα έργα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) και στα έργα 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του 

Δοκιμίου Γ). 

Πίνακας 20 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Συμβολικής 
Αναπαράστασης (Έργα Δοκιμίου Α), στα Έργα Μετάφρασης από Συμβολική 
Αναπαράσταση σε Αριθμητική Γραμμή (Έργα Δοκιμίου Β) και στα Έργα 
Μετάφρασης από Αριθμητική Γραμμή σε Συμβολική Αναπαράσταση (Έργα Δοκιμίου 
Γ) 
 
 
Δοκίμιο   Τάξη Αριθμός         Μέσος       F        Βαθμοί              Επίπεδο 
                             Υποκειμένων      Όρος                  Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
                  Ν                    x   df  Sig. 
 

Α   Πρώτη       231  13.433     132.091 1  0.000 
   Δεύτερη       241  19.191 
            
Β   Πρώτη    231  13.400         6.007 1  0.015 
   Δεύτερη    241  15.035 
 
Γ   Πρώτη    231    5.052         3.936 1  0.048 
   Δεύτερη    241    5.589 
 
             
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 20) υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

(<0.05) ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού σε 

σχέση με το μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού στα έργα 

συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α).  Φαίνεται ότι οι μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (19.191) σε σχέση με τους μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού 

(13.433).  Αναφορικά με την επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 
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γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού (13.400) σε σχέση με το μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού (15.035) είναι στατιστικά 

σημαντική (<0.05). Οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση 

στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή.  Σε 

σχέση με τα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση 

(έργα του Δοκιμίου Γ) υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης 

των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού (5.052) σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσης 

των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού (5.589).  Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (<0.05).  Οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση 

στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση σε σχέση 

με τους μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού. 

 Πέραν από τη σύγκριση της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

με την επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού σε όλα τα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) και σε όλα τα έργα μετάφρασης από 

συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β), τόσο τα 

έργα του Δοκιμίου Α όσο και τα έργα του Δοκιμίου Β ομαδοποιήθηκαν ως εξής: (α) 

έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, (β) έργα πρόσθεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό, (γ) έργα πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα, (δ) έργα 

αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, (ε) έργα αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό, (στ) έργα αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα, (ζ) έργα 

πρόσθεσης, (η) έργα αφαίρεσης, (θ) έργα με υπερπήδηση ή δανεισμό, (ι) έργα χωρίς 

υπερπήδηση ή δανεισμό, (κ) έργα με αριθμούς μικρότερους από το 20 και (λ) έργα με 

αριθμούς μικρότερους από το 30.  Η επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού στις πιο πάνω κατηγορίες έργων παρουσιάζονται στους Πίνακες 21 – 24.  Ο 
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Πίνακας 21 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που αφορούν στις κατηγορίες, έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, το μετασχηματισμό και 

την αρχική ποσότητα (κατηγορίες (α) – (στ)) . 

Πίνακας 21 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στις Κατηγορίες 
Έργων Συμβολικής Αναπαράστασης (Έργα Δοκιμίου Α) και Έργων Μετάφρασης από 
Συμβολική Αναπαράσταση σε Αριθμητική Γραμμή (Έργα Δοκιμίου Β) με Βάση το 
Είδος της Πράξης και τη Θέση του Αγνώστου 
 
 
 
Έργα         Τάξη       Μέσος F Βαθμοί               Επίπεδο 
                                      Όρος            Ελευθερίας      Σημαντικότητας       
                                               x      df        Sig. 
 

Πρόσθεση, Τελική Ποσότητα, Πρώτη      2.961        53.412      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    3.577 
 Πρόσθεση, Μετασχηματισμός Πρώτη      2.645        65.057      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    3.461 
Πρόσθεση, Αρχική Ποσότητα, Πρώτη      1.857      110.019      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    3.075 
 
Πρόσθεση, Τελική Ποσότητα, Πρώτη      2.976          0.913      1      0.340 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    2.863 
Πρόσθεση, Μετασχηματισμός Πρώτη      2.703          3.309      1      0.070 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    2.950 
Πρόσθεση, Αρχική Ποσότητα, Πρώτη      1.716        13.882      1      0.000 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    2.183 
   
Αφαίρεση, Τελική Ποσότητα, Πρώτη      2.424        98.448      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    3.336 
 Αφαίρεση, Μετασχηματισμός Πρώτη      2.052        107.688      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    3.158 
Αφαίρεση, Αρχική Ποσότητα, Πρώτη      1.494          75.899      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    2.585 
 
Αφαίρεση, Τελική Ποσότητα, Πρώτη      2.922            0.062      1      0.803 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    2.888 
Αφαίρεση, Μετασχηματισμός Πρώτη      1.823            6.877      1      0.009 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    2.195 
Αφαίρεση, Αρχική Ποσότητα, Πρώτη      1.260           25.165      1      0.000 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    1.956 
 
             
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 21) σε όλες τις περιπτώσεις ο μέσος όρος της 

επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος από το μέσο όρο 
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της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού.   Οι διαφορές στους μέσους 

όρους είναι στατιστικά σημαντικές (<0.05) με εξαίρεση τα έργα πρόσθεσης με 

άγνωστο το μετασχηματισμό του Δοκιμίου Β (έργα αριθμητικής γραμμής) (>0.05).  Οι 

μόνες περιπτώσεις όπου ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης 

δημοτικού είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών δεύτερης 

τάξης δημοτικού αφορά στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική 

ποσότητα του Δοκιμίου Β (έργα αριθμητικής γραμμής).  Ωστόσο, οι διαφορές, που 

παρατηρούνται, δεν είναι στατιστικά σημαντικές (>0.05). 

  Ο Πίνακας 22 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που αφορούν στις κατηγορίες 

έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Πίνακας 22 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Συμβολικής 
Αναπαράστασης (Έργα Δοκιμίου Α) και στα Έργα Μετάφρασης από Συμβολική 
Αναπαράσταση σε Αριθμητική Γραμμή (Έργα Δοκιμίου Β) με Βάση το Είδος της 
Πράξης 
 
 
 
Έργα       Τάξη      Μέσος F Βαθμοί               Επίπεδο 
                                     Όρος            Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
                                              x      df        Sig. 
 

Πρόσθεση,    Πρώτη      7.463        105.138      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη   10.112 
  
Πρόσθεση,    Πρώτη      7.396            3.131      1      0.077 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    7.996 
 
Αφαίρεση,    Πρώτη      5.970        130.948      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    9.079 
  
Αφαίρεση,    Πρώτη      6.004            8.400      1      0.004 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    7.039 
 

Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 22) φαίνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος τόσο στα έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης συμβολικής αναπαράστασης όσο και στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης 
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αριθμητικής γραμμής σε σχέση με το μέσο όσο της επίδοσης των μαθητών πρώτης 

τάξης δημοτικού.  Οι διαφορές, που παρατηρούνται, είναι στατιστικά σημαντικές 

(<0.05) με εξαίρεση τα έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής. 

 Στον Πίνακα 23 παρουσιάζεται η επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού στα έργα συμβολικής αναπαράστασης και αριθμητικής γραμμής με 

υπερπήδηση ή δανεισμό και στα έργα συμβολικής αναπαράστασης και αριθμητικής 

γραμμής χωρίς υπερπήδηση ή δανεισμό. 

Πίνακας 23 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Συμβολικής 
Αναπαράστασης (Έργα Δοκιμίου Α) και στα Έργα Μετάφρασης από Συμβολική 
Αναπαράσταση σε Αριθμητική Γραμμή (Έργα Δοκιμίου Β) με Βάση την Ανάγκη για 
Υπερπήδηση ή Δανεισμό  
 
 
 
Έργα       Τάξη      Μέσος F Βαθμοί               Επίπεδο 
                                     Όρος            Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
                                              x      df        Sig. 
 

Υπερπήδηση ή Δανεισμός, Πρώτη      5.212        140.947      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    8.747 
  
Υπερπήδηση ή Δανεισμός, Πρώτη      6.476            5.367      1      0.021 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    7.270 
 
Μη Υπερπήδηση ή Δανεισμός, Πρώτη      8.221          89.040      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη  10.444 
  
Μη Υπερπήδηση ή Δανεισμός, Πρώτη      6.924            6.072      1      0.014 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    7.766 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 23) οι μέσοι όροι της επίδοσης των μαθητών 

δεύτερης τάξης δημοτικού στα έργα συμβολικής αναπαράστασης και αριθμητικής 

γραμμής με υπερπήδηση ή δανεισμό και στα έργα συμβολικής αναπαράστασης και 

αριθμητικής γραμμής χωρίς υπερπήδηση ή δανεισμό είναι ψηλότεροι σε σχέση με τους 

αντίστοιχους μέσους όρους της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού.  Οι 

διαφορές που παρατηρούνται είναι στατιστικά σημαντικές (<0.05). 
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 Ο Πίνακας 24 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού σε έργα συμβολικής αναπαράστασης και αριθμητικής γραμμής με 

αριθμούς μικρότερους από το 20 και σε έργα συμβολικής αναπαράστασης και 

αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 30. 

Πίνακας 24 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στα Έργα Συμβολικής 
Αναπαράστασης (Έργα Δοκιμίου Α) και στα Έργα Μετάφρασης από Συμβολική 
Αναπαράσταση σε Αριθμητική Γραμμή (Έργα Δοκιμίου Β) με Βάση το Μέγεθος των 
Αριθμών 
 
 
 
Έργα       Τάξη      Μέσος F Βαθμοί               Επίπεδο 
                                     Όρος            Ελευθερίας     Σημαντικότητας       
                                              x      df        Sig. 
 

Αριθμοί μικρότεροι από το 20, Πρώτη      8.208          90.452      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη   10.411 
  
Αριθμοί μικρότεροι από το 20, Πρώτη      7.290            1.552      1      0.213 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    7.716 
 
Αριθμοί μικρότεροι από το 30, Πρώτη      5.225       137.056      1      0.000 
Συμβολική Αναπαράσταση Δεύτερη    8.780 
  
Αριθμοί μικρότεροι από το 30, Πρώτη      6.110         11.864      1      0.001 
Αριθμητική Γραμμή  Δεύτερη    7.320 
 

Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 24) οι μέσοι όροι της επίδοσης των μαθητών 

δεύτερης τάξης δημοτικού τόσο στα έργα συμβολικής αναπαράστασης και 

αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 20 όσο και στα έργα 

συμβολικής αναπαράστασης και αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από 

το 30 είναι ψηλότεροι σε σχέση με τους αντίστοιχους μέσους όρους της επίδοσης των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού.  Οι διαφορές, που παρατηρούνται, είναι στατιστικά 

σημαντικές (<0.05) με εξαίρεση τα έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μικρότερους από το 20. 
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 Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 21, Πίνακας 22, Πίνακας 23, Πίνακας 24) 

φαίνεται ότι η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη σε όλα 

τα έργα σε σχέση με την επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού.  Στα έργα 

πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το μετασχηματισμό, στα έργα 

πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής και στα έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μικρότερους από το 20 η διαφορά που παρατηρήθηκε δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(>0.05).  Εξαίρεση αποτελούν τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής 

γραμμής, με άγνωστη την τελική ποσότητα, όπου ο μέσος όρος της επίδοσης των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, αλλά η διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (>0.05).  

 

Το Είδος της Αναπαράστασης ως Παράγοντας που Επηρεάζει την 
Επίλυση Λεκτικού Προβλήματος 

  
Το έκτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στο κατά πόσο οι μαθητές πρώτης και 

δεύτερης τάξης δημοτικού χρησιμοποιούν την αριθμητική γραμμή ή την εικόνα ως 

βοηθητικό μέσο επίλυσης λεκτικού προβλήματος.  Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η 

χρήση της αριθμητικής γραμμής ή της εικόνας προκαλεί επιπρόσθετες δυσκολίες 

στους μαθητές σε σχέση με την απλή διατύπωση της μαθηματικής πρότασης 

(συμβολική αναπαράσταση).  Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο SPSS.  Εφαρμόστηκε (α) η Ανάλυση 

Διασποράς (ANOVA) και (β) η Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA).   

Στην Ανάλυση Διασποράς ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η επίδοση των 

μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος.  

Η εξαρτημένη μεταβλητή διαφοροποιήθηκε ως εξής: (α) επίδοση των μαθητών στην 

επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, 
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(β) επίδοση των μαθητών στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση 

της αριθμητικής γραμμής και (γ) επίδοση των μαθητών στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της εικόνας.   

Η επίδοση των μαθητών στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική 

χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης ορίστηκε με βάση την αριθμητική απάντηση και 

τη διατύπωση της μαθηματικής πρότασης.  Η επίδοση των μαθητών στην επίλυση 

λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής ορίστηκε με 

βάση την αριθμητική απάντηση και τη σωστή χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση της μαθηματικής πρότασης και εύρεση της απάντησης.  Η επίδοση των 

μαθητών στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της εικόνας 

ορίστηκε με βάση την αριθμητική απάντηση και τη χρήση της εικόνας για 

αναπαράσταση της μαθηματικής πρότασης και εύρεση της απάντησης.   

Ο Πίνακας 25 παρουσιάζει την επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος (α) με προαιρετική χρήση 

οποιασδήποτε αναπαράστασης, (β) με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής 

και (γ) με υποχρεωτική χρήση της εικόνας.  Η διαφορά που παρατηρήθηκε ανάμεσα 

στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού στην επίλυση 

λεκτικού προβλήματος σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών δεύτερης 

τάξης δημοτικού δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Sig. = 0.477), γι΄ αυτό το λόγο δεν 

παρουσιάζεται ξεχωριστά η επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού. 
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Πίνακας 25 

Επίδοση των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης Δημοτικού στην Επίλυση 
Λεκτικού Προβλήματος με Βάση το Είδος της Αναπαράστασης 
 

Επίλυση                        Αριθμός     Μέσος          Βαθμοί       F            Επίπεδο 
Λεκτικού                 Υποκειμένων    Όρος      Ελευθερίας                  Σημαντικότητας 
Προβλήματος                    N              x  df      Sig. 
 

Οποιαδήποτε 
Αναπαράσταση 163 7.438  2   6.238  0.002 

Αριθμητική  
Γραμμή 154 7.833 
 
Εικόνα 155 6.535 

   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 25) φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (<0.05) ανάμεσα στους μέσους όρους της επίδοσης των μαθητών 

πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος ανάλογα 

με το είδος της αναπαράστασης που χρησιμοποιείται – οποιαδήποτε αναπαράσταση, 

αριθμητική γραμμή, εικόνα.  Ωστόσο, στατιστικά σημαντικές είναι μόνο οι διαφορές 

που παρατηρούνται (α) ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών πρώτης και 

δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική χρήση 

οποιασδήποτε αναπαράστασης σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στην 

επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση εικόνας (Sig. = 0.016) και (β) 

ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση αριθμητικής 

γραμμής σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με υποχρεωτική χρήση εικόνας (Sig. = 0.001).  Η διαφορά που 

παρατηρείται ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική χρήση 
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οποιασδήποτε αναπαράστασης και στο μέσο όρο της επίδοσής τους στην επίλυση 

λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση αριθμητικής γραμμής δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (Sig. = 0.290). 

 Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 25) προκύπτει ότι οι μαθητές πρώτης και 

δεύτερης τάξης δημοτικού (α) έχουν ψηλότερη επίδοση στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης σε σχέση με την 

επίδοσή τους στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση εικόνας και 

(β) έχουν ψηλότερη επίδοση στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική 

χρήση της αριθμητικής γραμμής σε σχέση με την επίδοσή τους στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με υποχρεωτική χρήση εικόνας.  Φαίνεται ότι η χρήση εικόνας 

δημιουργεί δυσκολίες στους μαθητές τόσο σε σχέση με τη χρήση της συμβολικής 

αναπαράστασης (μαθηματική πρόταση) όσο και σε σχέση με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής.   Αντίθετα, η επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού δε διαφοροποιείται με βάση τη χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης ή 

αριθμητικής γραμμής.   

Πέραν από την Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή την 

επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος, πραγματοποιήθηκε Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA) (α) σε 

επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού και (β) σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού.  Και στις δύο περιπτώσεις εξαρτημένες μεταβλητές ήταν (α) η επίδοση των 

μαθητών με βάση την αριθμητική απάντηση, (β) η επίδοση των μαθητών με βάση την 

εξήγηση που έδωσαν (διατύπωση σωστής συμβολικής αναπαράστασης – μαθηματικής 

πρότασης) και (γ) η επίδοση των μαθητών με βάση τη χρήση του διαγράμματος 

(προαιρετική χρήση διαγράμματος, υποχρεωτική χρήση αριθμητικής γραμμής, 

υποχρεωτική χρήση εικόνας).  
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Πρώτη Τάξη Δημοτικού 

Ο Πίνακας 26 παρουσιάζει τους μέσους όρους της επίδοσης των μαθητών 

πρώτης τάξης δημοτικού, με βάση την αριθμητική απάντηση, κατά την επίλυση 

λεκτικού προβλήματος (α) με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, (β) 

με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής ή (γ) με υποχρεωτική χρήση της 

εικόνας. 

Πίνακας 26  

Μέσοι Όροι της Επίδοσης των Μαθητών Πρώτης Τάξης Δημοτικού με Βάση την 
Αριθμητική Απάντηση κατά την Επίλυση Λεκτικού Προβλήματος 
 

Είδος Αναπαράστασης    Μέσος Όρος (x) 

 
Οποιαδήποτε αναπαράσταση         3,500 
 
Αριθμητική γραμμή          3,803 
 
Εικόνα            3,377 

 

Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 26) φαίνεται ότι, αναφορικά με την ορθότητα της 

αριθμητικής απάντησης, που δίνουν οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού κατά την 

επίλυση λεκτικού προβλήματος, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (> 0,05)  

ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, στο μέσο όρο της 

επίδοσής τους στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της 

αριθμητικής γραμμής και στο μέσο όρο της επίδοσής τους στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της εικόνας.  Είναι εμφανές ότι η επίδοση των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με βάση την 

ορθότητα της απάντησης δε διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αναπαράστασης 

που καλούνται να χρησιμοποιήσουν. 
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Ο Πίνακας 27 παρουσιάζει τους μέσους όρους της επίδοσης των μαθητών 

πρώτης τάξης δημοτικού, με βάση την εξήγηση – διατύπωση μαθηματικής πρότασης, 

κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος (α) με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε 

αναπαράστασης, (β) με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής ή (γ) με 

υποχρεωτική χρήση της εικόνας. 

Πίνακας 27   

Μέσοι Όροι της Επίδοσης των Μαθητών Πρώτης Τάξης Δημοτικού με Βάση την 
Εξήγηση κατά την Επίλυση Λεκτικού Προβλήματος 
 

Είδος Αναπαράστασης    Μέσος Όρος (x) 

 
Οποιαδήποτε αναπαράσταση         3,564 
 
Αριθμητική γραμμή          2,197 
 
Εικόνα            2,844 

 
 
 
Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 27) φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 

στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών που δίνουν σωστή εξήγηση κατά την 

επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, 

στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών που δίνουν σωστή εξήγηση κατά την 

επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής και 

στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών που δίνουν σωστή εξήγηση κατά την 

επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της εικόνας.  Στατιστικά 

σημαντική (<0,05) είναι μόνο η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών που δίνουν σωστή εξήγηση κατά την επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης και στο μέσο όρο 

της επίδοσης των μαθητών που δίνουν σωστή εξήγηση κατά την επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Φαίνεται ο μέσος 
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όρος των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού, που δίνουν σωστή εξήγηση – σωστή 

διατύπωση της μαθηματικής πρότασης, είναι μεγαλύτερος, όταν οι μαθητές είναι 

ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε αναπαράσταση, για να αναπαραστήσουν 

τη σκέψη τους, σε σχέση με το μέσο όρο των μαθητών, που δίνουν σωστή εξήγηση – 

σωστή διατύπωση της μαθηματικής πρότασης, όταν καλούνται να χρησιμοποιήσουν 

υποχρεωτικά την αριθμητική γραμμή.  Έχει φανεί ότι στην περίπτωση που οι μαθητές 

έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν οποιαδήποτε αναπαράσταση για να επιλύσουν το 

πρόβλημα προτιμούν να διατυπώσουν τη μαθηματική πρόταση. 

Ο Πίνακας 28 παρουσιάζει τους μέσους όρους της επίδοσης των μαθητών 

πρώτης τάξης δημοτικού, με βάση τη χρήση διαγράμματος, κατά την επίλυση 

λεκτικού προβλήματος (α) με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, (β) 

με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής ή (γ) με υποχρεωτική χρήση της 

εικόνας. 

Πίνακας 28    

Μέσοι Όροι της Επίδοσης των Μαθητών Πρώτης Τάξης Δημοτικού με Βάση τη 
Χρήση Διαγράμματος κατά την Επίλυση Λεκτικού Προβλήματος 
 

Είδος Αναπαράστασης    Μέσος Όρος (x) 

 
Οποιαδήποτε αναπαράσταση         1,077 
 
Αριθμητική γραμμή          4,184 
 
Εικόνα            3,052 

 
 
 
Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 28) φαίνεται ότι, αναφορικά με τη χρήση 

διαγράμματος κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (< 0,05) ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών που 

χρησιμοποιούν διάγραμμα κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική 
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χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών που 

χρησιμοποιούν ορθά την αριθμητική γραμμή κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος 

και στο μέσο όρο των μαθητών που χρησιμοποιούν ορθά την εικόνα.  Με βάση τα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι ο μέσος όρος των μαθητών που χρησιμοποιούν ορθά την 

αριθμητική γραμμή κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος είναι μεγαλύτερος σε 

σχέση με το μέσο όρο των μαθητών που χρησιμοποιούν διάγραμμα κατά την επίλυση 

λεκτικού προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης και το 

μέσο όρο των μαθητών που χρησιμοποιούν ορθά την εικόνα κατά την επίλυση 

λεκτικού προβλήματος.   Φαίνεται ότι όταν οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού έχουν 

την επιλογή να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τρόπο αναπαράστασης της σκέψης 

τους, κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος, προτιμούν να χρησιμοποιήσουν τη 

συμβολική αναπαράσταση – μαθηματική πρόταση.  Σε σχέση με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής και της εικόνας για την αναπαράσταση της σκέψης τους, είναι 

εμφανές ότι οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού προτιμούν να χρησιμοποιούν την 

αριθμητική γραμμή. 

 

Δεύτερη Τάξη Δημοτικού 

Ο Πίνακας 29 παρουσιάζει τους μέσους όρους της επίδοσης των μαθητών 

δεύτερης τάξης δημοτικού, με βάση την αριθμητική απάντηση, κατά την επίλυση 

λεκτικού προβλήματος (α) με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, (β) 

με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής ή (γ) με υποχρεωτική χρήση της 

εικόνας. 
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Πίνακας 29 

Μέσοι Όροι της Επίδοσης των Μαθητών Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Βάση την 
Αριθμητική Απάντηση κατά την Επίλυση Λεκτικού Προβλήματος 
 

Είδος Αναπαράστασης    Μέσος Όρος (x) 

 
Οποιαδήποτε αναπαράσταση         3,882 
 
Αριθμητική γραμμή          3,859 
 
Εικόνα            4,026 

 
 
 
Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 29) φαίνεται ότι, αναφορικά με την ορθότητα της 

αριθμητικής απάντησης, που δίνουν οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού κατά την 

επίλυση λεκτικού προβλήματος, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (>0.05) 

ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, στο μέσο όρο της 

επίδοσής τους στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της 

αριθμητικής γραμμής και στο μέσο όρο της επίδοσής τους στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της εικόνας.  Είναι εμφανές ότι η επίδοση των 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με βάση την 

ορθότητα της απάντησης δε διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αναπαράστασης, 

που καλούνται να χρησιμοποιήσουν. 

Ο Πίνακας 30 παρουσιάζει τους μέσους όρους της επίδοσης των μαθητών 

δεύτερης τάξης δημοτικού, με βάση την εξήγηση, κατά την επίλυση λεκτικού 

προβλήματος (α) με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, (β) με 

υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής ή (γ) με υποχρεωτική χρήση της 

εικόνας. 
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Πίνακας 30   

Μέσοι Όροι της Επίδοσης των Μαθητών Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Βάση την 
Εξήγηση κατά την Επίλυση Λεκτικού Προβλήματος 
 

Είδος Αναπαράστασης    Μέσος Όρος (x) 

 
Οποιαδήποτε αναπαράσταση         3,929 
 
Αριθμητική γραμμή          3,551 
 
Εικόνα            3,462 

 
 
 
Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 30) φαίνεται ότι, αναφορικά με την εξήγηση – 

διατύπωση μαθηματικής πρότασης, που δίνουν οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού 

κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  

(> 0,05) ανάμεσα στο μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, στο μέσο όρο της 

επίδοσής τους στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της 

αριθμητικής γραμμής και στο μέσο όρο της επίδοσής τους στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της εικόνας.  Φαίνεται ότι η επίδοση των 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με βάση την 

εξήγηση δε διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αναπαράστασης, που καλούνται 

να χρησιμοποιήσουν. 

Ο Πίνακας 31 παρουσιάζει τους μέσους όρους της επίδοσης των μαθητών 

δεύτερης τάξης δημοτικού, με βάση τη χρήση διαγράμματος, κατά την επίλυση 

λεκτικού προβλήματος (α) με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, (β) 

με υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής ή (γ) με υποχρεωτική χρήση της 

εικόνας. 
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Πίνακας 31   

Μέσοι Όροι της Επίδοσης των Μαθητών Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Βάση τη 
Χρήση Διαγράμματος κατά την Επίλυση Λεκτικού Προβλήματος 
 

Είδος Αναπαράστασης    Μέσος Όρος (x) 

 
Οποιαδήποτε αναπαράσταση         1,024 
 
Αριθμητική γραμμή          3,821 
 
Εικόνα            2,615 

 
 
 
Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 31) φαίνεται ότι, αναφορικά με τη χρήση 

διαγράμματος κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (< 0,05) ανάμεσα στο μέσο όρο των μαθητών που χρησιμοποιούν διάγραμμα 

κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε 

αναπαράστασης, στο μέσο όρο των μαθητών που χρησιμοποιούν ορθά την αριθμητική 

γραμμή κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος και στο μέσο όρο των μαθητών που 

χρησιμοποιούν ορθά την εικόνα.  Ο μέσος όρος των μαθητών που χρησιμοποιούν ορθά 

την αριθμητική γραμμή κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος είναι μεγαλύτερος 

σε σχέση με το μέσο όρο των μαθητών που χρησιμοποιούν διάγραμμα κατά την 

επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε συμβολικής 

αναπαράστασης και το μέσο όρο των μαθητών που χρησιμοποιούν ορθά την εικόνα 

κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος.    

Φαίνεται ότι όταν οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν την επιλογή να 

χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τρόπο αναπαράστασης της σκέψης τους κατά την 

επίλυση λεκτικού προβλήματος προτιμούν να χρησιμοποιήσουν τη συμβολική 

αναπαράσταση – μαθηματική πρόταση.  Σε σχέση με τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής και της εικόνας για την αναπαράσταση της σκέψης τους, είναι εμφανές ότι οι 
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μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού προτιμούν να χρησιμοποιούν την αριθμητική 

γραμμή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Εισαγωγή 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν με 

βάση τα αποτελέσματα.  Ένα πρώτο συμπέρασμα αφορά στο γεγονός ότι δεν 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ικανότητα των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής και στην ικανότητα να εκτελούν τις πράξεις αυτές, χωρίς τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Η επιτυχημένη ή μη επιτυχημένη χρήση του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, για την εκτέλεση πράξεων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, δεν αποτελεί ένδειξη κατανόησης ή μη 

κατανόησης των πράξεων αυτών, αντίστοιχα.  Φαίνεται να υπάρχει ασυμφωνία 

ανάμεσα στην κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης ακέραιων αριθμών από 

τους μαθητές και στην κατανόηση του μοντέλου πρόσθεσης και αφαίρεσης της 

αριθμητικής γραμμής.   

Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής πέραν από την κατανόηση της έννοιας της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης εξετάζουν και την ικανότητα μετάφρασης ανάμεσα σε 

μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης / αφαίρεσης – συμβολική αναπαράσταση και σε 

αναπαραστάσεις αριθμητικής γραμμής.  Συνεπώς, η αποτυχία σε έργα αριθμητικής 

γραμμής είναι δυνατόν να σημαίνει έλλειψη κατανόησης των εννοιών της πρόσθεσης 

και της αφαίρεσης ακέραιων αριθμών, έλλειψη κατανόησης του μοντέλου της 

αριθμητικής γραμμής ή και τα δύο (Ernest, 1985).  Από τη στιγμή που η επίδοση των 

μαθητών είναι ψηλότερη στα έργα συμβολικής αναπαράστασης σε σχέση με την 

επίδοσή τους στα ίδια έργα αριθμητικής γραμμής, φαίνεται ότι η αποτυχία στα έργα 
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αριθμητικής γραμμής σημαίνει έλλειψη κατανόησης του γεωμετρικού μοντέλου της 

αριθμητικής γραμμής. 

Tόσο σε επίπεδο μαθητών πρώτης όσο και σε επίπεδο μαθητών δεύτερης 

τάξης δημοτικού υπάρχει μια στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, σε σχέση με τα ίδια έργα με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Η στεγανοποίηση είναι πιο έντονη σε επίπεδο 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού.  Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τα ίδια έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης σε συμβολική αναπαράσταση και σε αριθμητική γραμμή, 

τα έργα ομαδοποιούνται με βάση το είδος της αναπαράστασης σα να πρόκειται για 

διαφορετικά έργα.  Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις 

δύο αναπαραστάσεις των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης – τη συμβολική 

αναπαράσταση και την αναπαράσταση της αριθμητικής γραμμής και ενισχύει το 

συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο η αποτυχία σε έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής δε σημαίνει έλλειψη κατανόησης των εννοιών 

της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης, αλλά έλλειψη κατανόησης του γεωμετρικού 

μοντέλου της αριθμητικής γραμμής. 

 Μετά τη διδακτική παρέμβαση, σε μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού, 

παρατηρήθηκε άρση της στεγανοποίησης - αποστεγανοποίηση στην πειραματική 

ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  Αυτό δείχνει ότι η συστηματική διδασκαλία 

χρήσης της αριθμητικής γραμμής, για την αναπαράσταση και την επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

βελτιώνει την ικανότητα χρήσης του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής 

γραμμής ως μέσου αναπαράστασης προσθέσεων και αφαιρέσεων ακεραίων.  Είναι 

πιθανόν η χαμηλή επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού σε 

έργα αριθμητικής γραμμής και η στεγανοποίηση, που παρατηρείται, να οφείλεται στη 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 244 

μη συστηματική διδασκαλία χρήσης του συγκεκριμένου γεωμετρικού μοντέλου και 

όχι στην ακαταλληλότητά του, για την αναπαράσταση και την επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων. 

Με βάση τα αποτελέσματα έχει φανεί ότι η αριθμητική γραμμή λειτουργεί ως 

βοηθητικό μέσο για την επίλυση συγκεκριμένων ειδών έργων, αφού η επίδοση των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού σε ορισμένες κατηγορίες έργων αριθμητικής 

γραμμής είναι ψηλότερη σε σχέση με την επίδοσή τους στα ίδια έργα συμβολικής 

αναπαράστασης.  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση των 

πιο δύσκολων έργων που είναι τα έργα αφαίρεσης σε σχέση με τα έργα πρόσθεσης, 

τα έργα με υπερπήδηση / δανεισμό σε σχέση με τα έργα χωρίς υπερπήδηση / 

δανεισμό και τα έργα με αριθμούς μικρότερους από το 30 σε σχέση με τα έργα με 

αριθμούς μικρότερους από το 20.   Σε σχέση με τη θέση του αγνώστου, η χρήση της 

αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση έργων πρόσθεσης με άγνωστη την 

τελική ποσότητα και το μετασχηματισμό και την επίλυση έργων αφαίρεσης με 

άγνωστη την τελική ποσότητα.  Οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού, οι οποίοι δεν 

είναι σε θέση να εκτελούν αυτόματα πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς 

μεγαλύτερους από το 20, πράξεις πρόσθεσης σε σχέση με πράξεις αφαίρεσης, 

πράξεις με υπερπήδηση / δανεισμό σε σχέση με πράξεις χωρίς υπερπήδηση / 

δανεισμό, χρησιμοποιούν την αριθμητική γραμμή ως βοηθητικό μέσο 

αναπαράστασης και επίλυσης των έργων αυτών.  Αντίθετα, οι μαθητές δεύτερης 

τάξης δημοτικού, οι οποίοι είναι σε θέση να εκτελούν αυτόματα πράξεις πρόσθεσης 

και αφαίρεσης ακεραίων μέχρι το 100, δε νιώθουν την ανάγκη χρήσης της 

αριθμητικής γραμμής.  Φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου η χρήση της 

αριθμητικής γραμμής εγκαταλείπεται (Ernest, 1985). 
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Επιπρόσθετα, έχει φανεί ότι η επίδοση τόσο των μαθητών πρώτης όσο και 

των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, διαφοροποιείται ανάλογα με τη 

δυσκολία του έργου.  Σε επίπεδο πρώτης τάξης δημοτικού έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ακεραίων, με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, όπου άγνωστη είναι η 

τελική ποσότητα, είναι πιο εύκολα (α) σε σχέση με έργα, όπου άγνωστος είναι ο 

μετασχηματισμός και (β) σε σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα.  

Όσον αφορά στο είδος της πράξης, έργα πρόσθεσης με τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα αφαίρεσης.  Σε σχέση με την ανάγκη για 

υπερπήδηση / δανεισμό έχει φανεί ότι έργα αριθμητικής γραμμής χωρίς υπερπήδηση 

/ δανεισμό είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα με υπερπήδηση / δανεισμό.  Τέλος, 

έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 20 είναι ευκολότερα σε 

σχέση με έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 30.  

Σε επίπεδο δεύτερης τάξης δημοτικού έργα πρόσθεσης ακεραίων με τη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής, όπου άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός, είναι πιο 

εύκολα (α) σε σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα και (β) σε 

σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα.  Έργα αφαίρεσης ακεραίων, 

με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα, είναι 

πιο εύκολα (α) σε σχέση με έργα, όπου άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός και (β) 

σε σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα.  Όσον αφορά στο είδος 

της πράξης, έργα πρόσθεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής είναι πιο εύκολα 

σε σχέση με έργα αφαίρεσης.  Σε σχέση με την ανάγκη για υπερπήδηση / δανεισμό, 

έχει φανεί ότι έργα αριθμητικής γραμμής χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό είναι πιο 

εύκολα σε σχέση με έργα με υπερπήδηση / δανεισμό.  Τέλος, έργα αριθμητικής 

γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 20 είναι ευκολότερα σε σχέση με έργα 
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αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 30.  Η ίδια ιεράρχηση των 

έργων με βάση το βαθμό δυσκολίας που καθορίζεται από τη θέση του αγνώστου, το 

είδος της πράξης, την ανάγκη για υπερπήδηση / δανεισμό και το μέγεθος των 

αριθμών έχει παρατηρηθεί στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (Vergnaud, 1986).  

Η μόνη διαφοροποίηση αφορά στα έργα πρόσθεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, όπου έργα με 

άγνωστο το μετασχηματισμό, είναι πιο εύκολα (α) σε σχέση με έργα, με άγνωστη 

την τελική ποσότητα και (β) σε σχέση με έργα με άγνωστη την αρχική ποσότητα. 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέσο όρο της επίδοσης των 

μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού ανάλογα με την κατεύθυνση της 

μετάφρασης – από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 

Δοκιμίου Β) ή αντίστροφα (έργα του Δοκιμίου Γ).  Η επίδοση τόσο των μαθητών 

πρώτης όσο και των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη στα έργα 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση.   

Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και τα 

πειράματα επικοινωνίας (Παράρτημα Β), έχει φανεί ότι η αριθμητική γραμμή 

λειτουργεί (α) ως βοηθητικό μέσο για την αναπαράσταση και επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με άγνωστη την τελική ποσότητα ή το 

μετασχηματισμό, ενώ προκαλεί δυσκολίες για την αναπαράσταση και επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα· (β) ως μέσο 

εντοπισμού των τριών αντιλήψεων των μαθητών – της στατικής, της χαρτογραφικής, 

της δυναμικής – για την έννοια του αριθμού, οι οποίες εμπλέκονται σε έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής· (γ) ως 

μέσο εντοπισμού παρανοήσεων, που οδηγούν σε συγκεκριμένα είδη λαθών και (δ) 
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ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ακεραίων με άγνωστη την αρχική ποσότητα.   

Η ηλικία αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στην 

ικανότητα εκτέλεσης πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής και στην ικανότητα εκτέλεσης των πράξεων αυτών, χωρίς τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού είναι ψηλότερη σε σχέση με την επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης 

δημοτικού, με εξαίρεση τα έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής, τα έργα 

πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το μετασχηματισμό και τα έργα 

αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 20, όπου η διαφορά, που 

παρατηρείται, δεν είναι στατιστικά σημαντική (>0.05). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος οι 

μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού σχολείου δε χρησιμοποιούν την 

εικόνα ως βοηθητικό μέσο επίλυσης του προβλήματος.  Η χρήση της εικόνας 

φαίνεται να προκαλεί επιπρόσθετες δυσκολίες στους μαθητές σε σχέση με την απλή 

διατύπωση της μαθηματικής πρότασης – συμβολική αναπαράσταση ή τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής.  Αντίθετα, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού, όταν 

διατυπώνουν τη συμβολική αναπαράσταση ή όταν χρησιμοποιούν την αριθμητική 

γραμμή για την επίλυση του προβλήματος.  

 Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στον πειραματικό σχεδιασμό της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας και τα συμπεράσματα, που προέκυψαν με βάση τα 

αποτελέσματα, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες.  Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει τα συμπεράσματα, που αποτελούν επαλήθευση των συμπερασμάτων, 

στα οποία έχουν καταλήξει προηγούμενες έρευνες σε σχέση με τη χρήση της 
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αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την επίλυση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ακεραίων (Γαγάτσης, & Παναούρα, 2000: Carpenter et al., 1981: Carr, & 

Katterns, 1984: Ernest, 1985: Fueyo, & Bushell, 1998: Hart, 1981: Liebeck, 1984).  

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει (α) τα καινούρια θεωρητικά και (β) τα καινούρια 

πειραματικά στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ερευνητική εργασία και 

(γ) τα καινούρια συμπεράσματα, που προκύπτουν.   

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα εξής συμπεράσματα: 

1.  Η επιτυχημένη ή μη επιτυχημένη χρήση της αριθμητικής γραμμής, για 

την εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, δεν αποτελεί ένδειξη 

κατανόησης ή μη κατανόησης των πράξεων αυτών (Carpenter et al., 1981: Carr, & 

Katterns, 1984: Ernest, 1985). 

2.  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση έργων 

πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης 

δημοτικού (Fueyo & Bushell, 1998). 

3.  Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέσο όρο της επίδοσης των 

μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού ανάλογα με την κατεύθυνση της 

μετάφρασης – από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή ή αντίστροφα 

(π. χ. Γαγάτσης, & Παναούρα, 2000: Carpenter et al., 1981: Carr, & Katterns, 1984: 

Ernest, 1985: Janvier, 1987a). 

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα εξής: 

Καινούρια θεωρητικά στοιχεία: 

1. Η αριθμητική γραμμή ως γεωμετρικό μοντέλο. 

2. Οι τρεις αντιλήψεις για την έννοια του αριθμού: στατική, χαρτογραφική, 

δυναμική, οι οποίες παρεμβαίνουν κατά την επίλυση έργων αριθμητικής γραμμής 

και προκαλούν δυσκολίες στους μαθητές. 
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Καινούρια πειραματικά στοιχεία: 

1. Το πείραμα επικοινωνίας ως μεθοδολογικό εργαλείο (α) για τον 

εντοπισμό  παρανοήσεων και (β) για ανίχνευση του τρόπου σκέψης του μαθητή κατά 

την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής.  

 2. Το μαθηματικό κριτήριο της ομοιότητας σύμφωνα με το οποίο ένα 

σύνολο έργων, ασκήσεων ή προβλημάτων είναι στεγανοποιημένο ως προς ένα άλλο 

αντίστοιχο σύνολο, όταν τα δύο σύνολα σχηματίζουν διαφορετικές ομαδοποιήσεις ή 

κλάσεις ομαδοποιήσεων στο Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας, που προκύπτει από τη 

Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο του Gras (1995). 

3.  Τα Δοκίμια Α και Β, που χρησιμοποιήθηκαν για συλλογή ποσοτικών 

δεδομένων, περιλαμβάνουν τα ίδια ακριβώς έργα σε συμβολική αναπαράσταση 

(Δοκίμιο Α) και σε αναπαράσταση αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από 

συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (Δοκίμιο Β), ώστε να είναι δυνατή 

η σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των μαθητών στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης και στα έργα αριθμητικής γραμμής.  Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται ότι πιθανή στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους θα 

οφείλεται αποκλειστικά στον παράγοντα αριθμητική γραμμή.   Σε προηγούμενες 

έρευνες η σύγκριση ανάμεσα σε έργα συμβολικής αναπαράστασης και σε έργα 

αριθμητικής γραμμής αφορούσε σε διαφορετικά έργα. 

4. Αφού διαπιστώθηκε εμπειρικά ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής 

για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων προκαλεί δυσκολίες 

στους μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού, οργανώθηκε διδακτική 

παρέμβαση για να διερευνηθεί κατά πόσο οι δυσκολίες αυτές οφείλονται στην 
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ακαταλληλότητα του μοντέλου ή στην έλλειψη συστηματικής διδασκαλίας χρήσης 

του.  

5. Πέραν από τα έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό και τα έργα αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, που 

χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες έρευνες, στην παρούσα ερευνητική εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης (α) με άγνωστη την τελική 

ποσότητα, το μετασχηματισμό ή την αρχική ποσότητα, (β) με υπερπήδηση / 

δανεισμό ή χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό και (γ) με αριθμούς μικρότερους από το 20 

ή μικρότερους από το 30.  Την περίοδο που χορηγήθηκαν τα δοκίμια σε μαθητές 

πρώτης τάξης δημοτικού δεν είχε προηγηθεί συστηματική διδασκαλία των πράξεων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με υπερπήδηση / δανεισμό.  Η χρησιμότητα ενός 

βοηθητικού εργαλείου κρίνεται από το κατά πόσο διευκολύνει την επίλυση έργων, 

τα οποία προκαλούν δυσκολίες στους μαθητές, όταν είναι διατυπωμένα σε 

συμβολική αναπαράσταση.   

6. Τα ίδια δοκίμια χορηγήθηκαν τόσο σε μαθητές πρώτης όσο και σε 

μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, ώστε να φανούν πιθανές διαφοροποιήσεις στην 

επίδοση των μαθητών στα έργα αριθμητικής γραμμής σε σχέση με την ηλικία.  Η 

χρησιμότητα και η καταλληλότητα ενός βοηθητικού εργαλείου, όπως είναι η 

αριθμητική γραμμή, κρίνεται από το κατά πόσο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και 

σε επόμενα στάδια. 

7. Χρησιμοποιήθηκαν λεκτικά προβλήματα με περιεχόμενο που ωθεί τους 

μαθητές να τα επιλύσουν με χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Εξετάστηκε κατά 

πόσο η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση των λεκτικών 

προβλημάτων σε σχέση με τη χρήση της συμβολικής αναπαράστασης και της 

εικόνας. 
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Καινούρια συμπεράσματα: 

1.  Τόσο σε επίπεδο μαθητών πρώτης όσο και σε επίπεδο μαθητών δεύτερης 

τάξης δημοτικού, υπάρχει μια στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, σε σχέση με τα ίδια έργα με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Η στεγανοποίηση είναι πιο έντονη σε επίπεδο 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού. 

2. Η συστηματική διδασκαλία χρήσης της αριθμητικής γραμμής για την 

επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων σε επίπεδο μαθητών πρώτης 

τάξης δημοτικού έχει ως αποτέλεσμα την άρση της στεγανοποίησης – 

αποστεγανοποίηση.   Είναι πιθανόν η αποτυχία σε έργα αριθμητικής γραμμής να 

οφείλεται στην έλλειψη συστηματικής διδασκαλίας χρήσης του μοντέλου και όχι 

στην ακαταλληλότητά του. 

3. Έχει φανεί ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση 

των έργων, που ανήκουν στις πιο δύσκολες κατηγορίες, σε επίπεδο μαθητών πρώτης 

τάξης δημοτικού.  Πρόκειται για τα έργα αφαίρεσης, για τα έργα με υπερπήδηση / 

δανεισμό και για τα έργα με αριθμούς μικρότερους από το 30. 

4. Η ίδια ιεράρχηση με βάση τη δυσκολία του έργου, που παρατηρείται σε 

έργα συμβολικής αναπαράστασης (Verngaud, 1986), έχει παρατηρηθεί σε έργα 

αριθμητικής γραμμής σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού.  Έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με χρήση της αριθμητικής γραμμής, όπου άγνωστη είναι η 

τελική ποσότητα είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα αριθμητικής γραμμής, όπου 

άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός, τα οποία είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα 

αριθμητικής γραμμής, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα.  Έργα πρόσθεσης 

είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα αφαίρεσης, έργα χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό 

είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα με υπερπήδηση / δανεισμό και έργα με αριθμούς 
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μικρότερους από το 20 είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα με αριθμούς μικρότερους 

από το 30.  Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα έργα πρόσθεσης με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού.  Έχει φανεί 

ότι έργα πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό είναι πιο εύκολα σε σχέση με 

έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, τα οποία είναι πιο εύκολα σε 

σχέση με έργα πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα. 

5. Η αριθμητική γραμμή λειτουργεί ως βοηθητικό μέσο για την επίλυση 

έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό, ενώ προκαλεί δυσκολίες για την αναπαράσταση και επίλυση έργων 

με άγνωστη την αρχική ποσότητα. 

6. Η αριθμητική γραμμή λειτουργεί ως μέσο εντοπισμού των τριών 

αντιλήψεων για την έννοια του αριθμού – στατική, χαρτογραφική, δυναμική, οι 

οποίες εμπλέκονται σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής. 

7. Η αριθμητική γραμμή λειτουργεί ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων, που 

οδηγούν σε συγκεκριμένα είδη λαθών και ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του 

μαθητή κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα. 

8. Κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος η χρήση της αριθμητικής 

γραμμής δεν προκαλεί δυσκολίες στους μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού σε σχέση με την απλή διατύπωση της μαθηματικής πρότασης.   

Το πέμπτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με εισηγήσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Σχέση Ανάμεσα στην Ικανότητα των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης 
Δημοτικού να Εκτελούν Πράξεις Πρόσθεσης και Αφαίρεσης Ακεραίων με τη 

Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής και στην Ικανότητα να Εκτελούν τις Πράξεις 
Αυτές Χωρίς τη Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής 

 
Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ανάλυση 

Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις (Πίνακας 3), είναι εμφανές ότι τόσο οι μαθητές 

πρώτης όσο και οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση στα 

έργα συμβολικής αναπαράστασης σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα αριθμητικής 

γραμμής – μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή.  Η 

επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού είναι χαμηλότερη στα 

έργα αριθμητικής γραμμής, παρόλο που πρόκειται για τα ίδια ακριβώς έργα με μόνη 

διαφορά την υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση 

της συμβολικής έκφρασης – μαθηματική πρόταση.  Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η χρήση του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, ως 

εργαλείου για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, αποτελεί 

παράγοντα που προκαλεί δυσκολίες, τόσο στους μαθητές πρώτης όσο και στους 

μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού.  Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να ιεραρχηθούν 

ως εξής: 

1. Πρώτης τάξης δυσκολία: Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τη 

συμβολική αναπαράσταση της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης – μαθηματική πρόταση.  

Πρόκειται για την ικανότητα ευέλικτου χειρισμού μιας έννοιας στο ίδιο πεδίο 

αναπαράστασης – συμβολικό πεδίο (DeLoache et al., 1998: Lesh, Post, & Behr, 

1987). 

2. Δεύτερης τάξης δυσκολία: Οι μαθητές πρέπει να αντιληφθούν ότι η 

αριθμητική γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση της 

μαθηματικής πρότασης πρόσθεσης ή αφαίρεσης.  Στόχος είναι η αριθμητική γραμμή 

να αποτελέσει βοηθητικό μέσο για την εύρεση της απάντησης.  Πρέπει να γίνει 
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κατανοητό ότι (α) η αναπαράσταση της μαθηματικής πρότασης στην αριθμητική 

γραμμή παρέχει πληροφορίες για εύρεση της απάντησης και (β) πρέπει να υπάρχει 

πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στη συμβολική αναπαράσταση – μαθηματική πρόταση 

και στην αναπαράσταση της αριθμητικής γραμμής.  Πρόκειται για την ικανότητα 

αναγνώρισης της έννοιας, όταν αυτή παρουσιάζεται με δύο ποιοτικά διαφορετικά 

συστήματα αναπαράστασης (DeLoache et al., 1998: Lesh, Post, & Behr, 1987). 

 3.    Τρίτης τάξης δυσκολία:  Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν πώς τα 

επιμέρους στοιχεία της αριθμητικής γραμμής σχετίζονται με τα επιμέρους στοιχεία 

της συμβολικής αναπαράστασης, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τη μετάφραση 

από τη συμβολική αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή.  Με άλλα λόγια, πρέπει 

να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν την αναπαράσταση της αριθμητικής γραμμής, να 

υπολογίσουν συγκεκριμένες σχέσεις ανάμεσα στο μοντέλο και στη μαθηματική 

πρόταση και με βάση την ερμηνεία να συμπληρώσουν τη μαθηματική πρόταση – 

συμβολική αναπαράσταση.  Η συνεχής εναλλαγή ανάμεσα στα δύο συστήματα 

αναπαράστασης (συμβολική αναπαράσταση – αριθμητική γραμμή) προκαλεί 

δυσκολίες στους μαθητές.  Πρόκειται για την ικανότητα μετάφρασης της έννοιας 

από το ένα σύστημα στο άλλο (DeLoache et al., 1998: Lesh, Post, & Behr, 1987). 

Το γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής, όπως κάθε μοντέλο, 

αποτελεί αυτόνομο δυναμικό σύστημα (Fischbein, 1987), το οποίο έχει τις δικές του 

ιδιότητες και διέπεται από τους δικούς του κανόνες.  Όπως επισημαίνουν οι 

DeLoache et al. (1998) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία μια 

αναπαράσταση ή ένα μοντέλο πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις.  Αρχικά, τα 

παιδιά πρέπει να αντιληφθούν ότι μια αναπαράσταση / ένα μοντέλο αναφέρεται σε 

κάποια άλλη ολότητα, για την οποία παρέχει πληροφορίες.  Δεύτερο, τα παιδιά 

πρέπει να κατανοήσουν πώς η αναπαράσταση / το μοντέλο – τα επιμέρους στοιχεία 
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της / του – σχετίζονται με τα επιμέρους στοιχεία της ολότητας στην οποία 

αναφέρεται.  Τέλος, η χρήση αναπαραστάσεων / μοντέλων απαιτεί την ικανότητα 

υπολογισμού συγκεκριμένων σχέσεων ανάμεσα στην αναπαράσταση / στο μοντέλο 

και στην ολότητα στην οποία αυτή / αυτό αναφέρεται.   

Οι δυσκολίες, που προκαλεί στους μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού η χρήση του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, για την 

αναπαράσταση και την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, 

οφείλονται εν μέρη στη διπλή φύση της αριθμητικής γραμμής: τη γεωμετρική και 

την αριθμητική.  Όπως επισημαίνουν οι Γαγάτσης και Πατρώνης (1993), αν Σ είναι ο 

δακτύλιος των ακεραίων με τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του 

πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης και S είναι μια ευθεία με ένα διακριτό σύνολο 

σημείων, τα οποία αντιστοιχούν στους ακεραίους, το S είναι ένα γεωμετρικό 

μοντέλο για το Σ.  Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει ένας ισομορφισμός  

Σ S, έτσι ώστε οι πράξεις ανάμεσα στους αριθμούς, που ανήκουν στο Σ, να 

αντιστοιχούν στις πράξεις ανάμεσα σε προσανατολισμένα ευθύγραμμα τμήματα.   

Σύμφωνα με τη γεωμετρική φύση της αριθμητικής γραμμής, οι αριθμοί 

αντιστοιχούν σε διανύσματα με αρχή την αρχή της αριθμητικής γραμμής και τέλος 

το σημείο που αντιστοιχεί στον ακέραιο αριθμό.  Η φορά του διανύσματος εξαρτάται 

από το πρόσημο του αριθμού και την πράξη στην οποία εμπλέκεται ο αριθμός.  Στην 

περίπτωση όπου δύο αριθμοί προστίθενται η φορά του διανύσματος είναι από τα 

αριστερά προς τα δεξιά.  Αντίθετα, στην περίπτωση όπου ένας αριθμός αφαιρείται 

από κάποιο άλλο αριθμό το διάνυσμα έχει φορά από δεξιά προς τα αριστερά.  

Σύμφωνα με την αριθμητική φύση της αριθμητικής γραμμής ο αριθμός αντιστοιχεί 

σε ένα σημείο πάνω στη γραμμή.   

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 256 

Η βαθμολογημένη ευθεία λειτουργεί ως ένα γεωμετρικό μοντέλο των 

πράξεων στο Σ ως εξής: Δίνονται δύο στοιχεία στο S, τα οποία αντιστοιχούν σε 

αριθμούς του Σ.  Η πράξη εκτελείται γεωμετρικά στο S και το αποτέλεσμα 

μεταφράζεται σε αριθμό του Σ.  Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, φαίνεται να θεωρείται 

περισσότερο επίπονη από τους μαθητές σε σχέση με την εκτέλεση της πράξης στο Σ 

με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου ή μιας άλλης φυσικής διαδικασίας.  Επιπρόσθετη 

πηγή λαθών αποτελεί η αποτυχημένη ερμηνεία της αναπαράστασης μιας συμβολικής 

έκφρασης – μαθηματικής πρότασης – στην αριθμητική γραμμή.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών σε σχέση με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού 

μέσου για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων (Γαγάτσης, & 

Παναούρα, 2000: Carpenter et al., 1981: Dufour-Janvier et al., 1987: Gagatsis et al., 

2003: Hart, 1981: Liebeck, 1984).  Με βάση τις έρευνες αυτές έχουν διατυπωθεί 

αμφιβολίες αναφορικά με την καταλληλότητα χρήσης της αριθμητικής γραμμής για 

τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των πράξεων των ακέραιων αριθμών.  Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της δεύτερης Εθνικής Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής 

Προόδου στα Μαθηματικά (NAEP) (Carpenter et al., 1981) μόνο το ένα τέταρτο των 

εννιάχρονων και το μισό των δεκατριάχρονων μαθητών, που εξετάστηκαν, ήταν σε 

θέση να απαντήσουν σωστά σε ένα έργο πρόσθεσης με τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής, ενώ η επίδοσή τους ήταν πολύ καλύτερη στα υπόλοιπα έργα πρόσθεσης 

ακέραιων αριθμών, που δεν περιλάμβαναν τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  

Όπως επισημαίνει ο Ernest (1985) είναι πιθανόν πολλοί μαθητές να μην κατέχουν 

γνώσεις σχετικές με το μοντέλο πρόσθεσης της αριθμητικής γραμμής, αλλά να 

κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό την έννοια της πρόσθεσης ακέραιων αριθμών. 
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Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων της δεύτερης Εθνικής 

Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Προόδου στα Μαθηματικά, ο Ernest (1985) 

ισχυρίζεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ασυμφωνία ανάμεσα στην κατανόηση της 

πρόσθεσης ή της αφαίρεσης ακέραιων αριθμών από τους μαθητές και στην 

κατανόηση του μοντέλου πρόσθεσης ή αφαίρεσης της αριθμητικής γραμμής.  Τα 

έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής πέραν από την 

κατανόηση της έννοιας της πρόσθεσης και της αφαίρεσης εξετάζουν και την 

ικανότητα μετάφρασης ανάμεσα σε μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης / αφαίρεσης 

– συμβολική αναπαράσταση και σε αναπαραστάσεις αριθμητικής γραμμής.  

Συνεπώς, η αποτυχία σε έργα αριθμητικής γραμμής είναι δυνατόν να σημαίνει (α) 

έλλειψη κατανόησης των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης ακέραιων 

αριθμών, (β) έλλειψη κατανόησης του μοντέλου της αριθμητικής γραμμής ή (γ) και 

τα δύο (Ernest, 1985). 

Η διαφορά, που παρατηρήθηκε ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών στα 

έργα συμβολικής αναπαράστασης και στα έργα αριθμητικής γραμμής, είναι 

μεγαλύτερη σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού (Πίνακας 3).  Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο για τους ακόλουθους λόγους.  Οι μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού, σε αντίθεση με τους μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού, 

είναι σε θέση να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με αριθμούς 

μέχρι το 100 στο συμβολικό πεδίο με μεγάλη ευχέρεια (Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, 1994).  Όπως ισχυρίζεται ο Ernest (1985), με την πάροδο του χρόνου η 

κατανόηση του παιδιού, το οποίο έμαθε να εκτελεί βασικές πράξεις των ακεραίων με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, θα εξελιχθεί και θα αλλάξει.  Ο μαθητής 

δεύτερης τάξης δημοτικού θα είναι σε θέση να εκτελέσει ένα έργο πρόσθεσης ή 

αφαίρεσης (α) από μνήμης, (β) με τη βοήθεια άλλων γνωστών πράξεων ή (γ) με 
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κάποια άλλη φυσική διαδικασία μέτρησης. Συνεπώς, ακόμα και αν οι εμπειρίες που 

αφορούν στη χρήση της αριθμητικής γραμμής έχουν συμβάλει σε σημαντικό βαθμό 

στην εκμάθηση της πράξης της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης το παιδί είναι πιθανόν 

να σταματήσει να χρησιμοποιεί την αριθμητική γραμμή για την εκτέλεση 

προσθέσεων ή αφαιρέσεων (Ernest, 1985).  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής είναι 

πιθανόν να αντικατασταθεί από άλλες μεθόδους.   

Οι περισσότεροι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού είναι σε θέση να 

εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων αυτόματα, χωρίς να νιώθουν 

την ανάγκη χρήσης της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την 

αναπαράσταση αυτών των πράξεων.  Επιπρόσθετα, η χρήση της αριθμητικής 

γραμμής για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων παύει να 

διδάσκεται συστηματικά στη δεύτερη τάξη δημοτικού.  Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού να έχουν ξεχάσει 

τον τρόπο χρήσης και χειρισμού του συγκεκριμένου γεωμετρικού μοντέλου για την 

αναπαράσταση και επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Αντίθετα, οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού δεν έχουν αποκτήσει ευχέρεια 

στην εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων στο συμβολικό πεδίο.  

Η έμφαση της διδασκαλίας βρίσκεται στην εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με αριθμούς μέχρι το 10 (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1994) με 

αποτέλεσμα οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

εκτέλεση πράξεων με μεγαλύτερους αριθμούς και με υπερπήδηση δεκάδας ή 

δανεισμό στο συμβολικό πεδίο.  Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

καταφεύγουν στη χρήση της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την 

επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης.  Επιπρόσθετα, οι μαθητές πρώτης τάξης 

δημοτικού διδάσκονται συστηματικά τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, για την 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 259 

αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με αποτέλεσμα να είναι πιο 

εξοικειωμένοι στη χρήση της.  Παρόλα αυτά ακόμα και σε επίπεδο μαθητών πρώτης 

τάξης δημοτικού η χρήση της αριθμητικής γραμμής φαίνεται να προκαλεί δυσκολίες, 

αφού η επίδοση των μαθητών είναι λίγο ψηλότερη στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (Πίνακας 3).   

Το γεγονός ότι τόσο η επίδοση των μαθητών πρώτης όσο και η επίδοση των 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης σε σχέση με την επίδοσή τους στα αντίστοιχα έργα αριθμητικής 

γραμμής οδηγεί στη δημιουργία ερωτημάτων αναφορικά με την καταλληλότητα του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής ως εργαλείου για την κατανόηση 

και την εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων ακεραίων.  Γιατί να χρησιμοποιείται 

ένα εργαλείο το οποίο (α) προκαλεί δυσκολίες στους μαθητές πρώτης τάξης 

δημοτικού, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις 

αυτόματα στο συμβολικό πεδίο, άρα θα έχουν την ανάγκη να καταφύγουν στη χρήση 

ενός βοηθητικού εργαλείου και (β) προκαλεί δυσκολίες στους μαθητές δεύτερης 

τάξης δημοτικού, οι οποίοι είναι σε θέση να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις 

αυτόματα στο συμβολικό πεδίο και δεν νιώθουν την ανάγκη χρήσης της αριθμητικής 

γραμμή ως βοηθητικού μέσου, αλλά τη χρησιμοποιούν επειδή είναι υποχρεωμένοι. 

 
 

Στεγανοποίηση των Έργων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης, Χωρίς τη Χρήση της 
Αριθμητικής Γραμμής, σε Σχέση με τα Ίδια Έργα με τη Χρήση της 

Αριθμητικής Γραμμής 
 

Οι έξι παράγοντες, που προέκυψαν από την Παραγοντική Ανάλυση (Πίνακας 

4) δείχνουν ότι τα έργα πρόθεσης και αφαίρεσης ομαδοποιήθηκαν με βάση το είδος 

της αναπαράστασης.  Ο Παράγοντας 1 αφορά στα έργα συμβολικής αναπαράστασης 

(έργα Δοκιμίου Α), ο Παράγοντας 6 αφορά στα εύκολα έργα συμβολικής 
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αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α), ο Παράγοντας 4 αφορά στα έργα μετάφρασης 

από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β), ο 

Παράγοντας 5 αφορά στα εύκολα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση 

σε αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β), ενώ ο Παράγοντας 3 αφορά στα έργα 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική έκφραση (έργα Δοκιμίου Γ).  

Μόνο ο Παράγοντας 2 αφορά τόσο σε έργα συμβολικής αναπαράστασης όσο και σε 

έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή.  Στην 

περίπτωση αυτή η ομαδοποίηση των μεταβλητών έγινε με βάση τη δυσκολία του 

έργου, που προκύπτει από τη θέση του αγνώστου (άγνωστη είναι η αρχική 

ποσότητα) και όχι με βάση το είδος της αναπαράστασης.  Με βάση τα 

αποτελέσματα, που προέκυψαν από την Παραγοντική Ανάλυση (Πίνακας 4), φαίνεται 

ότι υπάρχει μια στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, 

χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, σε σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής.  Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη Συνεπαγωγική 

Στατιστική Μέθοδο, ενισχύουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

Παραγοντική Ανάλυση (Πίνακας 4). 

 

Πρώτη Τάξη Δημοτικού 

 Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 20), που 

παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα έργα συμβολικής αναπαράστασης 

(έργα Δοκιμίου Α) και στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β), σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης 

δημοτικού, δεν παρατηρείται ιδιαίτερη ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Α 

και στα έργα του Δοκιμίου Β.  Δημιουργούνται δύο ομάδες με έργα του Δοκιμίου Α 

και δύο ομάδες με έργα του Δοκιμίου Β.  Με βάση το μαθηματικό κριτήριο της 
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ομοιότητας φαίνεται να υπάρχει μια στεγανοποίηση, συνολικά, των έργων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Α), σε 

σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) 

σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού. 

 Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΒ (Διάγραμμα 21), που 

παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) και στα έργα αριθμητικής γραμμής – 

μετάφραση από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 

Δοκιμίου Β) σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού, δημιουργούνται δύο 

περιοχές έργων: (α) έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 

γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) και (β) έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του 

Δοκιμίου Α).  Το γεγονός αυτό ενισχύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το 

Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 20) σύμφωνα με το οποίο δεν 

υπάρχει ιδιαίτερη ανάμειξη ανάμεσα στα έργα συμβολικής αναπαράστασης και στα 

αντίστοιχα έργα αριθμητικής γραμμής. 

 Όπως φαίνεται από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 22), το 

οποίο παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) και στα έργα αριθμητικής γραμμής – 

μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση – (έργα του 

Δοκιμίου Γ) σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού, δεν υπάρχει ανάμειξη 

ανάμεσα στα έργα του Δοκιμίου Α και στα έργα του Δοκιμίου Γ.  Τα έργα 

συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) ομαδοποιούνται μαζί, ενώ το ίδιο 

συμβαίνει με τα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Γ).  Είναι εμφανές 

ότι υπάρχει στεγανοποίηση ανάμεσα στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα 
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Δοκιμίου Α) και στα αντίστοιχα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από 

αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ). 

 Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 23), που 

παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) και στα έργα αριθμητικής γραμμής – 

μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του 

Δοκιμίου Γ) σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού, δημιουργούνται δύο 

περιοχές έργων.  Η πρώτη περιοχή περιλαμβάνει έργα του Δοκιμίου Γ, ενώ η 

δεύτερη περιοχή περιλαμβάνει έργα του Δοκιμίου Α.  Τα αποτελέσματα, που 

προκύπτουν από το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ (Διάγραμμα 23), ενισχύουν τα 

αποτελέσματα, που προκύπτουν από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ 

(Διάγραμμα 22), σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει ανάμειξη ανάμεσα στα έργα 

συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) και στα έργα αριθμητικής γραμμής – 

μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου 

Γ). 

  

Δεύτερη Τάξη Δημοτικού 

 Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΒ (Διάγραμμα 24), που 

παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα έργα συμβολικής αναπαράστασης 

(έργα Δοκιμίου Α) και στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β) σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του 

Δοκιμίου Α και στα έργα του Δοκιμίου Β.  Δημιουργούνται τρεις περιοχές 

ομοιότητας.  Οι πρώτες δύο περιλαμβάνουν έργα του Δοκιμίου Α, τα οποία 

χωρίζονται με βάση το επίπεδο δυσκολίας του έργου – εύκολα έργα του Δοκιμίου Α, 
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δύσκολα έργα του Δοκιμίου Α.  Η τρίτη περιλαμβάνει όλα τα έργα του Δοκιμίου Β.  

Με βάση το μαθηματικό κριτήριο της ομοιότητας φαίνεται να υπάρχει πλήρης 

στεγανοποίηση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Α), σε σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής (έργα του Δοκιμίου Β) σε επίπεδο μαθητών δεύτερης 

τάξης δημοτικού. 

 Όπως φαίνεται από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΑΓ (Διάγραμμα 25), το 

οποίο παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) και στα έργα μετάφρασης από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ) σε επίπεδο μαθητών 

δεύτερης τάξης δημοτικού, δεν υπάρχει καθόλου ανάμειξη ανάμεσα στα έργα του 

Δοκιμίου Α και στα έργα του Δοκιμίου Γ.   Τα έργα συμβολικής αναπαράστασης 

ομαδοποιούνται μαζί, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τα έργα μετάφρασης από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση.  Είναι εμφανές ότι υπάρχει πλήρης 

στεγανοποίηση ανάμεσα στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα Δοκιμίου Α) 

και στα αντίστοιχα έργα αριθμητικής γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή 

σε συμβολική έκφραση (έργα Δοκιμίου Γ). 

 Τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα ΑΓ 

(Διάγραμμα 26), το οποίο παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα 

συμβολικής αναπαράστασης και στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε 

συμβολική αναπαράσταση σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, 

ενισχύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας 

ΑΓ (Διάγραμμα 25) σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει ανάμειξη ανάμεσα στα έργα 

συμβολικής έκφρασης (έργα Δοκιμίου Α) και στα έργα μετάφρασης από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ).  
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Είναι εμφανές ότι, τόσο σε επίπεδο μαθητών πρώτης όσο και σε επίπεδο 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, υπάρχει μια στεγανοποίηση, συνολικά, των 

έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, χωρίς τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, σε 

σχέση με τα ίδια έργα με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Η στεγανοποίηση είναι 

πιο έντονη σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού.  Παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται για τα ίδια έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης σε συμβολική αναπαράσταση 

και σε αριθμητική γραμμή, τα έργα ομαδοποιούνται με βάση το είδος της 

αναπαράστασης σα να πρόκειται για διαφορετικά έργα.  Το γεγονός αυτό δηλώνει 

ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δύο αναπαραστάσεις των εννοιών της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης – τη συμβολική αναπαράσταση και την 

αναπαράσταση της αριθμητικής γραμμής.  Οι μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού δεν αντιλαμβάνονται ότι οι δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις απλώς 

αποτελούν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της ίδιας έννοιας.  Με βάση 

ερευνητικά αποτελέσματα (Dufour-Janvier et al., 1987) έχει φανεί ότι παρόλο που τα 

υποκείμενα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν διάφορες αναπαραστάσεις στα 

μαθηματικά, όταν τους ζητηθεί, δεν αντιλαμβάνονται τις αναπαραστάσεις ως μέσα 

που θα τους βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων, αλλά ως μαθηματικά 

αντικείμενα καθ’ αυτά.  

Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση 

ανάμεσα στην ικανότητα των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού να 

εκτελούν αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής και στην ικανότητα να εκτελούν τις πράξεις αυτές χωρίς τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Η επιτυχημένη ή μη επιτυχημένη χρήση του 

γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής, για την εκτέλεση πράξεων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, δεν αποτελεί ένδειξη κατανόησης ή μη 
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κατανόησης των πράξεων αυτών, αντίστοιχα.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

φαίνεται ότι οι τόσο οι μαθητές πρώτης όσο και οι μαθητές δεύτερης τάξης 

δημοτικού είναι σε θέση να επιλύσουν έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης ακεραίων στο 

συμβολικό πεδίο, ενώ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και τη χρήση του 

μοντέλου πρόσθεσης ή αφαίρεσης της αριθμητικής γραμμής.   

Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής πέραν από την κατανόηση της έννοιας της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης εξετάζουν και την ικανότητα μετάφρασης ανάμεσα σε 

μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης / αφαίρεσης – συμβολική αναπαράσταση και σε 

αναπαραστάσεις αριθμητικής γραμμής.  Από τη στιγμή που η επίδοση των μαθητών 

είναι ψηλότερη στα έργα συμβολικής αναπαράστασης σε σχέση με την επίδοσή τους 

στα ίδια έργα αριθμητικής γραμμής φαίνεται ότι η αποτυχία στα έργα αριθμητικής 

γραμμής σημαίνει έλλειψη κατανόησης του μοντέλου της αριθμητικής γραμμής. 

 

Παρεμβατικό Πρόγραμμα 

 Έχει φανεί ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση και 

την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων προκαλεί δυσκολίες στους 

μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού σε σχέση με την επίλυση των ίδιων 

έργων διατυπωμένων συμβολικά.  Τίθεται, ωστόσο, το εξής ερώτημα:  Οι δυσκολίες 

αυτές οφείλονται στην ακαταλληλότητα του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής 

γραμμής ως εργαλείου για την αναπαράσταση πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων ή στον παράγοντα διδασκαλία;  Με άλλα λόγια, τίθεται το ερώτημα κατά 

πόσο στα πλαίσια της διδασκαλίας δε δίνεται η απαιτούμενη έμφαση στην 

κατανόηση του μοντέλου της αριθμητικής γραμμής και στη σωστή χρήση του για 

την αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, παρά το γεγονός ότι 
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στα διδακτικά εγχειρίδια μαθηματικών και στα φύλλα αξιολόγησης της πρώτης 

τάξης δημοτικού υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η χρήση της αριθμητικής γραμμής τόσο 

για την κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης όσο και για την κατανόηση 

του πολλαπλασιασμού.  Προκειμένου να απαντηθεί το πιο πάνω ερώτημα 

οργανώθηκε διδακτική παρέμβαση σε δύο τμήματα πρώτης τάξης δημοτικού.  

  Με βάση τα αποτελέσματα, που αφορούν στη διδακτική παρέμβαση, είναι 

εμφανές ότι:  

1.  Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης 

των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου στα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα 

του Δοκιμίου Α) κατά την επαναχορήγηση του Δοκιμίου Α (Πίνακας 6). 

2.  Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο των 

υποκειμένων της ομάδας ελέγχου στα έργα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) κατά την 

επαναχορήγηση του Δοκιμίου Β (Πίνακας 8).  Ο μέσος όρος της επίδοσης των 

υποκειμένων της πειραματικής ομάδας είναι ψηλότερος από το μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου. 

3. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 

επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και στο μέσο όρο της επίδοσης 

των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή 

σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ) κατά την επαναχορήγηση του 

Δοκιμίου Γ (Πίνακας 10). 

4. Έχει παρατηρηθεί στεγανοποίηση των έργων συμβολικής 

αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) και των έργων μετάφρασης από συμβολική 
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αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) κατά την πρώτη 

χορήγηση των δοκιμίων τόσο στην πειραματική ομάδα (Διάγραμμα 27) όσο και στην 

ομάδα ελέγχου (Διάγραμμα 29).  Τα έργα συμβολικής αναπαράστασης και τα έργα 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή σχηματίζουν 

ξεχωριστές περιοχές ομοιότητας.  Ωστόσο, μετά τη διδακτική παρέμβαση στην 

πειραματική ομάδα και την επαναχορήγηση των Δοκιμίων Α και Β, παρατηρήθηκε 

στεγανοποίηση μόνο στην ομάδα ελέγχου (Διάγραμμα 29), ενώ στην πειραματική 

ομάδα παρατηρήθηκε ανάμειξη των έργων (Διάγραμμα 28).  

  Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η συστηματική διδασκαλία χρήσης της 

αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση και την επίλυση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ακεραίων σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού βελτιώνει την 

ικανότητα χρήσης του γεωμετρικού μοντέλου της αριθμητικής γραμμής ως μέσου 

αναπαράστασης προσθέσεων και αφαιρέσεων ακεραίων.  Αντίθετα, επειδή στα 

πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης δεν έγινε διδασκαλία αναφορικά με τη 

μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση, δεν 

παρατηρήθηκε βελτίωση στην πειραματική ομάδα.  

 Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας ενισχύονται από τα αποτελέσματα 

έρευνας (Carr & Katterns, 1984) σύμφωνα με τα οποία η επίδοση των μαθητών, στη 

Νέα Ζηλανδία, σε έργα πρόσθεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής είναι ψηλή 

και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με βάση την εθνική πολιτική στη Νέα Ζηλανδία 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία του μοντέλου της αριθμητικής γραμμής για 

την εκτέλεση έργων πρόσθεσης.  Αντίθετα, τα αποτελέσματα από τη Δεύτερη 

Εθνική Αξιολόγηση Προόδου στα Μαθηματικά (NAEP), που έγινε στις Η.Π.Α. με 

μαθητές της ίδιας ηλικίας, όπου δε δίνεται έμφαση στη χρήση του μοντέλου της 

αριθμητικής γραμμής, ήταν απογοητευτικά.  Προκύπτει, λοιπόν, ότι η χαμηλή 
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επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού σε έργα αριθμητικής 

γραμμής είναι πιθανόν να οφείλεται στη μη συστηματική διδασκαλία χρήσης του 

συγκεκριμένου γεωμετρικού μοντέλου και όχι στην ακαταλληλότητα του μοντέλου 

για την αναπαράσταση και την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων. 

Ο Raftopoulos (2002) θέτει το εξής ερώτημα: Γιατί η χωρική ενόραση – 

spacial intuition – για τον αριθμό να προκαλεί δυσκολίες στους μαθητές στην 

επίλυση έργων αριθμητικής; Με άλλα λόγια, γιατί η αντίληψη του αριθμού ως 

διανύσματος να καθιστά τις αριθμητικές πράξεις δυσκολότερες; Μερικοί από τους 

παράγοντες στους οποίους οφείλεται το γεγονός αυτό είναι οι ακόλουθοι 

(Raftopoulos, 2002): 

1. Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο συγκρουόμενων αντιλήψεων για την 

έννοια του αριθμού: ο αριθμός ως ιδιότητα του χώρου και ο αριθμός ως αφηρημένη 

ολότητα.  Η έννοια του αριθμού ως ιδιότητας του χώρου αφορά στον αριθμό ως 

διάνυσμα στην ευθεία, ενώ η έννοια του αριθμού ως αφηρημένη ολότητα αφορά 

στον αριθμό ως ένα σημείο στην αριθμητική γραμμή.  Οι δύο αυτές αντιλήψεις 

περιλαμβάνουν διαφορετικούς υπολογισμούς για την αποτελεσματική εκτέλεση των 

αριθμητικών πράξεων. 

2. Το γεγονός ότι οι υπολογισμοί, που σχετίζονται με την αναπαράσταση του 

αριθμού ως διανύσματος, είναι πιο πολύπλοκοι σε σχέση με τους υπολογισμούς, που 

σχετίζονται με την αναπαράσταση του αριθμού ως σημείου στην αριθμητική 

γραμμή, γιατί πέραν από την αριθμητική τιμή, περιλαμβάνουν τη φορά του 

διανύσματος για την αναπαράσταση δύο διαφορετικών αριθμών στην αριθμητική 

γραμμή. 

3. Η αριθμητική γραμμή συνήθως συνοδεύεται από βέλη, τα οποία δηλώνουν 

τις πράξεις που πρέπει να εκτελεστούν.  Δύο βέλη με την ίδια φορά, για παράδειγμα, 
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δηλώνουν ότι οι δύο αριθμοί πρέπει να προστεθούν.  Δύο βέλη με αντίθετη φορά 

δηλώνουν ότι οι αριθμοί πρέπει να αφαιρεθούν.  Το γεγονός αυτό εισάγει μια 

δυναμική διάσταση στο πρόβλημα καθιστώντας το δυσκολότερο (Gagatsis et al., 

2003: Κολέζα, 2000). 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών (Carr, & Katterns, 1984: Fueyo, & Bushell, 1998) παρέχουν 

εμπειρική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης της αριθμητικής 

γραμμής ως γεωμετρικού μοντέλου κάτω από μερικές προϋποθέσεις.  Αυτές 

περιλαμβάνουν τη συστηματική διδασκαλία χρήσης της αριθμητικής γραμμής και 

την ανατροφοδότηση.  

 

Διαφοροποίηση της Επίδοσης των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης 
Δημοτικού Κατά την Επίλυση Έργων Αριθμητικής Γραμμής σε Σχέση (α) με 
την Επίλυση των Ίδιων Έργων σε Συμβολική Αναπαράσταση και (β) με τη 

Δυσκολία του Έργου  
 

 Με βάση τα αποτελέσματα έχει φανεί ότι η αριθμητική γραμμή λειτουργεί ως 

βοηθητικό μέσο για την επίλυση συγκεκριμένων ειδών έργων, αφού η επίδοση των 

μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού σε ορισμένες κατηγορίες έργων 

αριθμητικής γραμμής είναι ψηλότερη σε σχέση με την επίδοσή τους στα ίδια έργα 

συμβολικής αναπαράστασης.  Επιπρόσθετα, έχει φανεί ότι η επίδοση τόσο των 

μαθητών πρώτης όσο και των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, σε έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, 

διαφοροποιείται ανάλογα με τη δυσκολία του έργου.  Η δυσκολία του έργου 

καθορίζεται με κριτήριο (α) τη θέση της άγνωστης ποσότητας – τελική ποσότητα, 

μετασχηματισμός, αρχική ποσότητα, (β) το είδος της πράξης – πρόσθεση, αφαίρεση, 

(γ) την ανάγκη για υπερπήδηση / δανεισμό και (δ) το μέγεθος των αριθμών – αριθμοί 

μικρότεροι από το 20, αριθμοί μικρότεροι από το 30.    
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Πρώτη Τάξη Δημοτικού 

 Η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση συγκεκριμένων 

ειδών έργων σε σχέση με την επίλυση των ίδιων έργων, όταν αυτά αναπαρίστανται 

συμβολικά.   Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 11), φαίνεται ότι ο μέσος όρος της 

επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος στα έργα 

αριθμητικής γραμμής σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής τους στα έργα 

συμβολικής αναπαράστασης στις εξής κατηγορίες έργων: (α) έργα πρόσθεσης με 

άγνωστη την τελική ποσότητα και το μετασχηματισμό, (β) έργα αφαίρεσης με 

άγνωστη την τελική ποσότητα, (γ) έργα αφαίρεσης, (δ) έργα με υπερπήδηση ή 

δανεισμό και (ε) έργα με αριθμούς μικρότερους από το 30. 

Αντίθετα, ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι 

χαμηλότερος στα έργα αριθμητικής γραμμής σε σχέση με το μέσο όρο της επίδοσής 

τους στα έργα συμβολικής αναπαράστασης στις εξής κατηγορίες έργων: (α) έργα 

πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα, (β) έργα αφαίρεσης με άγνωστο το 

μετασχηματισμό και την αρχική ποσότητα, (γ) έργα πρόσθεσης, (δ) έργα χωρίς 

υπερπήδηση ή δανεισμό και (ε) έργα με αριθμούς μικρότερους από το 20.  Τα πιο 

πάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στο Διάγραμμα 44, που ακολουθεί.  

Κατηγορίες έργων η επίλυση των οποίων 
διευκολύνεται από τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής 

Κατηγορίες έργων η επίλυση των οποίων 
δε διευκολύνεται από τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής 
1.  Πρόσθεση, άγνωστη η τελική 
ποσότητα  

1.  Πρόσθεση, άγνωστη η αρχική 
ποσότητα 

2.  Πρόσθεση, άγνωστος ο 
μετασχηματισμός 

2.  Αφαίρεση, άγνωστος ο 
μετασχηματισμός 

3.  Αφαίρεση, άγνωστη η τελική 
ποσότητα 

3.  Αφαίρεση, άγνωστη η αρχική 
ποσότητα 

4.  Αφαίρεση 4.  Πρόσθεση 
5.  Υπερπήδηση / Δανεισμός 5.  Μη υπερπήδηση / Δανεισμός 
6.  Αριθμοί μικρότεροι από το 30 6.  Αριθμοί μικρότεροι από το 20 
 
Διάγραμμα 44.  Κατηγορίες έργων η επίλυση των οποίων διευκολύνεται ή δε 
διευκολύνεται από τη χρήση της αριθμητικής γραμμής. 
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 Σε σχέση με τη θέση του αγνώστου, φαίνεται ότι, σε επίπεδο πρώτης τάξης 

δημοτικού, η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση έργων 

πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το μετασχηματισμό και έργων 

αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα 

συμβολικής αναπαράστασης.  Αντίθετα, οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού δεν 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την αριθμητική γραμμή για την αναπαράσταση 

και την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η αρχική 

ποσότητα.  Αναφορικά με το είδος της πράξης είναι εμφανές ότι η χρήση της 

αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση έργων αφαίρεσης.  Όσον αφορά στην 

ανάγκη για υπερπήδηση ή δανεισμό, έχει φανεί ότι η αριθμητική γραμμή 

διευκολύνει την επίλυση έργων με υπερπήδηση ή δανεισμό, ενώ αναφορικά με το 

μέγεθος των αριθμών η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση 

έργων που περιλαμβάνουν αριθμούς μικρότερους από το 30.  Με βάση τα πιο πάνω 

αποτελέσματα φαίνεται ότι οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού καταφεύγουν στη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίλυση των ίδιων έργων σε 

συμβολική αναπαράσταση.  Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η 

χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση των πιο δύσκολων έργων 

που είναι τα έργα αφαίρεσης σε σχέση με τα έργα πρόσθεσης, τα έργα με 

υπερπήδηση / δανεισμό σε σχέση με τα έργα χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό και τα 

έργα με αριθμούς μικρότερους από το 30 σε σχέση με τα έργα με αριθμούς 

μικρότερους από το 20. 

 Η επίδοση των μαθητών σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής διαφοροποιείται ανάλογα με τη δυσκολία του 

έργου.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 12) έχει φανεί ότι, σε σχέση με τη 
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θέση του αγνώστου, η επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι 

ψηλότερη σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την 

τελική ποσότητα σε σχέση με έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής 

με άγνωστο το μετασχηματισμό, ενώ η επίδοσή τους είναι ψηλότερη σε έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το μετασχηματισμό σε 

σχέση με έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα.  Αναφορικά με το είδος της πράξης, φαίνεται ότι η επίδοση των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη στα  έργα πρόσθεσης αριθμητικής 

γραμμής σε σχέση με τα έργα αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής (Πίνακας 13).  Σε 

σχέση με την ανάγκη για υπερπήδηση / δανεισμό φαίνεται ότι οι μαθητές πρώτης 

τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση στην επίλυση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής, χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό σε σχέση με την 

επίδοσή τους σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με 

υπερπήδηση / δανεισμό (Πίνακας 14).  Όσον αφορά στο μέγεθος των αριθμών είναι 

εμφανές ότι η επίδοση των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη στα 

έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από 

το 19 σε σχέση με έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μικρότερους από το 30 (Πίνακας 14).   

 Τα πιο πάνω αποτελέσματα, που προέκυψαν από το Στατιστικό Πακέτο 

SPSS, ενισχύονται από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη Συνεπαγωγική 

Στατιστική Μέθοδο.  Με βάση το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β (Διάγραμμα 32), 

φαίνεται ότι τα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική 

γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) χωρίζονται σε δύο ομάδες με κριτήριο τη θέση του 

αγνώστου.  Είναι εμφανές ότι δυσκολότερα είναι όλα τα έργα πρόσθεσης, όπου 

άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα και όλα τα έργα αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η 
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αρχική ποσότητα και ο μετασχηματισμός.  Αντίθετα, η ομάδα με τα εύκολα έργα 

περιλαμβάνει όλα τα έργα πρόσθεσης, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα και ο 

μετασχηματισμός και όλα τα έργα αφαίρεσης, όπου άγνωστη είναι η τελική 

ποσότητα.  Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β (Διάγραμμα 33), που 

παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα έργα μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β), φαίνεται ότι τα έργα 

αυτά  χωρίζονται σε δύο ομάδες με κριτήριο το μέγεθος των αριθμών.   

 Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Γ (Διάγραμμα 34), που 

παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα σε όλα τα έργα αριθμητικής γραμμής 

– μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του 

Δοκιμίου Γ), φαίνεται ότι στην αρχή των αλυσίδων συνεπαγωγής βρίσκονται (α) τα 

έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με μεγαλύτερους αριθμούς και (β) τα έργα αφαίρεσης 

που απαιτούν δανεισμό.  Με βάση το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Γ (Διάγραμμα 

35), που παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα έργα αριθμητικής 

γραμμής – μετάφραση από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα 

του Δοκιμίου Γ), δημιουργούνται τέσσερις ομάδες ομοιότητας.  Οι πρώτες δύο 

ομαδοποιήσεις γίνονται με βάση (α) το είδος της πράξης και (β) την ανάγκη για 

υπερπήδηση / δανεισμό, ενώ οι άλλες δύο γίνονται με βάση (α) το μέγεθος των 

αριθμών και (β) την ανάγκη για υπερπήδηση / δανεισμό. Τα πιο πάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται συνοπτικά στο Διάγραμμα 45. 
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Πρόσθεση – 
αφαίρεση, 
άγνωστη η 
τελική 
ποσότητα 

 
 
< 

Πρόσθεση – αφαίρεση, 
άγνωστη η αρχική 
ποσότητα 

 
 
< 

Πρόσθεση – αφαίρεση, 
άγνωστος ο 
μετασχηματισμός 

Πρόσθεση < Αφαίρεση 
Μη 
υπερπήδηση / 
Δανεισμός 

 
< 

Υπερπήδηση / Δανεισμός 

Αριθμοί 
μικρότεροι 
από το 20 

 
< 

Αριθμοί μικρότεροι από 
το 30 

 
Διάγραμμα 45.  Ιεράρχηση έργων αριθμητικής γραμμής με βάση το βαθμό 
δυσκολίας σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού.   
 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση 

των συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού 

με μέτρια και χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά αντιμετώπισαν δυσκολίες στη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

με άγνωστη την αρχική ποσότητα σε αντίθεση με το μαθητή πρώτης τάξης 

δημοτικού με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά, ο οποίος χρησιμοποίησε σωστά την 

αριθμητική γραμμή για την επίλυση όλων των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης και 

ήταν σε θέση να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε.  Τα αποτελέσματα 

αυτά ενισχύουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν με βάση την ποσοτική ανάλυση 

των δεδομένων (Στατιστικό Πακέτο SPSS, Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδος), 

σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα σε σχέση με έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό και την τελική ποσότητα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν τόσο από την ποσοτική 

ανάλυση των δεδομένων (Στατιστικό Πακέτο SPSS, Συνεπαγωγική Στατιστική 

Μέθοδος) όσο και από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (Συνέντεύξη), εξάγεται 
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το συμπέρασμα ότι σε επίπεδο πρώτης τάξης δημοτικού έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ακεραίων, με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, όπου άγνωστη είναι η 

τελική ποσότητα, είναι πιο εύκολα (α) σε σχέση με έργα, όπου άγνωστος είναι ο 

μετασχηματισμός και (β) σε σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα.  

Όσον αφορά στο είδος της πράξης, έργα πρόσθεσης με τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής.  Σε σχέση με την ανάγκη για υπερπήδηση / δανεισμό έχει φανεί ότι έργα 

αριθμητικής γραμμής χωρίς υπερπήδηση / δανεισμό είναι πιο εύκολα σε σχέση με 

έργα με υπερπήδηση / δανεισμό.  Τέλος, έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μικρότερους από το 20 είναι ευκολότερα σε σχέση με έργα αριθμητικής γραμμής με 

αριθμούς μικρότερους από το 30.   

Έργα συμβολικής αναπαράστασης, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα, 

λύνονται πιο εύκολα σε σχέση με έργα, όπου άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός, τα 

οποία λύνονται πιο εύκολα σε σχέση με έργα, όπου άγνωστη είναι η αρχική 

ποσότητα (Γαγάτσης, 1995: Gutstein, & Romberg, 1995: Okamoto, 1996).  Σύμφωνα 

με αποτελέσματα έρευνας του Vergnaud (1989), η επίλυση έργων με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα επιτυγχάνεται ένα ή δύο χρόνια αργότερα από την επίλυση έργων 

με άγνωστη την τελική ποσότητα. Πέραν από τις διάφορες κλάσεις έργων 

συμβολικής αναπαράστασης, που αφορούν στη θέση της άγνωστης ποσότητας, είναι 

δυνατόν να υπάρχουν διαφορές, που αφορούν στη μεγαλύτερη ή μικρότερη ευκολία 

των αναγκαίων υπολογισμών – μέγεθος των αριθμών, δεκαδικοί αριθμοί κτλ. – τη 

σειρά παρουσίασης των πληροφοριών, το περιεχόμενο του έργου και το είδος της 

σχέσης που εξετάζεται (Gutstein, & Romberg, 1995: Vergnaud, 1983: 1986).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας, έχει φανεί ότι 
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υπάρχει η ίδια διαφοροποίηση της επίδοσης των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού 

σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.   

 

Δεύτερη Τάξη Δημοτικού 

  Η χρήση της αριθμητικής γραμμής δε διευκολύνει την επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων σε σχέση με την επίλυση των ίδιων έργων, όταν 

αυτά αναπαρίστανται συμβολικά.   Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 15) ο μέσος 

όρος της επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος σε όλα 

τα έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α) σε σχέση με το μέσο 

όρο της επίδοσής τους στα αντίστοιχα έργα αριθμητικής γραμμής (έργα του 

Δοκιμίου Β).  Το πιο πάνω αποτέλεσμα ενισχύεται από τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο.  Σύμφωνα με το 

Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Β (Διάγραμμα 39), το οποίο παρουσιάζει τις σχέσεις 

ομοιότητας ανάμεσα στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β), η πιο σημαντική ομοιότητα, περιλαμβάνει 

όλα τα έργα του Δοκιμίου Β.  Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά των 

μαθητών είναι όμοια κατά την επίλυση όλων των έργων του Δοκιμίου Β.  Αυτό είναι 

δυνατόν να σημαίνει ότι ο παράγοντας αριθμητική γραμμή αποτελεί πηγή δυσκολίας 

για τους μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο δυσκολίας του έργου στο συμβολικό 

επίπεδο (είδος πράξης, μέγεθος αριθμών, θέση άγνωστης ποσότητας, υπερπήδηση / 

δανεισμός).  Τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα Β 

(Διάγραμμα 38), ενισχύουν τα αποτελέσματα αυτά, γιατί οι σχέσεις συνεπαγωγής 

ανάμεσα στα έργα είναι τυχαίες.   

 Το γεγονός ότι σε επίπεδο δεύτερης τάξης δημοτικού η χρήση της 

αριθμητικής γραμμής δε διευκολύνει την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 
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ακεραίων, σε σχέση με την επίλυση των ίδιων έργων στο συμβολικό πεδίο, δείχνει 

ότι οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού είναι σε θέση να εκτελούν πράξεις 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με αριθμούς μικρότερους από το 30 αυτόματα, 

στο συμβολικό πεδίο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να καταφύγουν στη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου.  Τα αποτελέσματα της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας συμφωνούν με τα αποτελέσματα έρευνας (Ernest, 1985) 

σύμφωνα με τα οποία ο μαθητής ο οποίος έμαθε να εκτελεί προσθέσεις και 

αφαιρέσεις με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής είναι πιθανόν να σταματήσει να 

χρησιμοποιεί την αριθμητική γραμμή επειδή με την πάροδο του χρόνου είναι σε 

θέση να βρίσκει αθροίσματα ή διαφορές αυτόματα, στο συμβολικό πεδίο. 

 Η επίδοση των μαθητών σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής διαφοροποιείται ανάλογα με τη δυσκολία του 

έργου.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 16) φαίνεται ότι, σε σχέση με τη 

θέση του αγνώστου, η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι 

ψηλότερη στα έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το 

μετασχηματισμό σε σχέση με έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την 

τελική ποσότητα και σε σχέση με έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη 

την αρχική ποσότητα.  Αναφορικά με τα έργα αφαίρεσης φαίνεται ότι οι μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση στα έργα αφαίρεσης 

αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την τελική ποσότητα σε σχέση με έργα αφαίρεσης 

αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το μετασχηματισμό και σε σχέση με έργα 

αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  Όσον αφορά 

στο είδος της πράξης, φαίνεται ότι η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού είναι ψηλότερη στα έργα πρόσθεσης σε σχέση με τα έργα αφαίρεσης 

αριθμητικής γραμμής (Πίνακας 17).  Σε σχέση με την ανάγκη για υπερπήδηση / 
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δανεισμό είναι εμφανές ότι οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη 

επίδοση στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής, χωρίς 

υπερπήδηση / δανεισμό σε σχέση με τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής 

γραμμής με υπερπήδηση / δανεισμό (Πίνακας 18).  Αναφορικά με το μέγεθος των 

αριθμών φαίνεται ότι η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι 

ψηλότερη στα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μικρότερους από το 20 σε σχέση με τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμητικής 

γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 30 (Πίνακας 18). 

 Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν 

από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο.  Σύμφωνα με το Συνεπαγωγικό Διάγραμμα 

Γ (Διάγραμμα 40), το οποίο παρουσιάζει τις σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα του 

Δοκιμίου Γ), η επιτυχία σε έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με μεγαλύτερους αριθμούς 

συνεπάγεται την επιτυχία σε έργα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με μικρότερους αριθμούς.  

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από το 

Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας Γ (Διάγραμμα 41), που παρουσιάζει τις σχέσεις 

ομοιότητας ανάμεσα στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ).  Σύμφωνα με το Δενδροιάγραμμα 

Ομοιότητας (Διάγραμμα 41), τα τρία έργα με μικρότερους αριθμούς ομαδοποιούνται 

μαζί, ενώ τα τέσσερα έργα με μεγαλύτερους αριθμούς αποτελούν ξεχωριστή περιοχή 

ομοιότητας. Τα πιο πάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στο Διάγραμμα 

46. 

 

 

 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 279 

Πρόσθεση, 
άγνωστος ο 
μετασχηματισμός 

 
< 

Πρόσθεση, άγνωστη η 
τελική ποσότητα 

 
< 

Πρόσθεση, άγνωστη η 
αρχική ποσότητα 

Αφαίρεση, 
άγνωστη η τελική 
ποσότητα 

 
< 

Αφαίρεση, άγνωστος ο 
μετασχηματισμός 

 
< 

Αφαίρεση, άγνωστη η 
αρχική ποσότητα 

Πρόσθεση < Αφαίρεση 
Μη υπερπήδηση / 
Δανεισμός 

< Υπερπήδηση / 
Δανεισμός 

Αριθμοί 
μικρότεροι από το 
20 

 
< 

Αριθμοί μικρότεροι από 
το 30 

 
Διάγραμμα 46.  Ιεράρχηση έργων αριθμητικής γραμμής με βάση το βαθμό 
δυσκολίας σε επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού. 
  

 Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων (Παράρτημα Β), ενισχύουν τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την 

ποσοτική ανάλυση των δεδομένων (Στατιστικό Πακέτο SPSS, Συνεπαγωγική 

Στατιστική Μέθοδος).  Από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων προκύπτει ότι ο 

μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά δε 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για την επίλυση των έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με άγνωστη την τελική (Έργα 1 και 2) και την αρχική ποσότητα (Έργα 5 

και 6) παρά μόνο μετά τη συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης, επειδή του είχε 

ζητηθεί.  Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή μόνο για τη συμπλήρωση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργα 3 και 4).  Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με ψηλή επίδοση 

στα μαθηματικά είναι σε θέση να επιλύει έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

άγνωστη την τελική ποσότητα στο συμβολικό πεδίο, αυτόματα.  Έχει ξεπεράσει την 

ανάγκη χρήσης της αριθμητικής γραμμής ή οποιουδήποτε άλλου βοηθητικού μέσου 

για την εύρεση της απάντησης.  Η μη χρήση της αριθμητικής γραμμής, για την 

αναπαράσταση και επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού, 
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με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά, αντιμετωπίζει δυσκολίες στη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

άγνωστη την αρχική ποσότητα.  Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν με βάση το πείραμα επικοινωνίας (Παράρτημα Β), 

σύμφωνα με τα οποία είναι εμφανές ότι οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού με 

ψηλή, μέτρια και χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση και επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.   

Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού, με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά, 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για την επίλυση όλων των έργων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης (Έργα 1 – 6).  Το αποτέλεσμα αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι 

ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού, με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά, δεν έχει 

αποκτήσει αυτοματοποίηση στην εύρεση της απάντησης στο συμβολικό πεδίο με 

αποτέλεσμα να καταφεύγει στη χρήση της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού 

μέσου.  Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά 

αντιμετώπισε δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση 

των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης.   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν τόσο από την ποσοτική 

ανάλυση των δεδομένων (Στατιστικό Πακέτο SPSS, Συνεπαγωγική Στατιστική 

Μέθοδος) όσο και από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (Συνέντευξη, Πείραμα 

Επικοινωνίας – Παράρτημα Β), εξάγεται το συμπέρασμα ότι σε επίπεδο δεύτερης 

τάξης δημοτικού έργα πρόσθεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, 

όπου άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός, είναι πιο εύκολα (α) σε σχέση με έργα, 

όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα και (β) σε σχέση με έργα όπου άγνωστη είναι 

η αρχική ποσότητα.  Έργα αφαίρεσης ακεραίων, με τη χρήση της αριθμητικής 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 281 

γραμμής, όπου άγνωστη είναι η τελική ποσότητα, είναι πιο εύκολα (α) σε σχέση με 

έργα, όπου άγνωστος είναι ο μετασχηματισμός και (β) σε σχέση με έργα, όπου 

άγνωστη είναι η αρχική ποσότητα.  Όσον αφορά στο είδος της πράξης, έργα 

πρόσθεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα 

αφαίρεσης με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Σε σχέση με την ανάγκη για 

υπερπήδηση / δανεισμό έχει φανεί ότι έργα αριθμητικής γραμμής χωρίς υπερπήδηση 

/ δανεισμό είναι πιο εύκολα σε σχέση με έργα με υπερπήδηση / δανεισμό.  Τέλος, 

έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 20 είναι ευκολότερα σε 

σχέση με έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 30.   Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας, έχει φανεί ότι, σε επίπεδο 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, υπάρχει η ίδια διαφοροποίηση της επίδοσης 

των μαθητών σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, όπως στην περίπτωση των έργων συμβολικής 

αναπαράστασης.   

  

Διαφοροποίηση της Επίδοσης των Μαθητών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης 
Δημοτικού Ανάλογα με την Κατεύθυνση της Μετάφρασης 

 
Υπάρχει διαφοροποίηση στην επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης 

τάξης δημοτικού ανάλογα με την κατεύθυνση της μετάφρασης – από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β) ή αντίστροφα (έργα 

του Δοκιμίου Γ).  Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν (α) από το Στατιστικό Πακέτο SPSS – Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις 

και (β) από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο – Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας. 

 Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ανάλυση Επαναλαμβανόμενες 

Μετρήσεις (Πίνακας 19), δείχνουν ότι η επίδοση τόσο των μαθητών πρώτης όσο και 

των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού διαφοροποιείται ανάλογα με την 
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κατεύθυνση της μετάφρασης.  Η επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού είναι ψηλότερη στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε 

συμβολική αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ) σε σχέση με την επίδοσή τους σε 

έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 

Δοκιμίου Β). 

 Τα πιο πάνω αποτελέσματα ενισχύονται από τα αποτελέσματα, που 

προέκυψαν από τη Συνεπαγωγική Στατιστική Μέθοδο.  Σύμφωνα (α) με το 

Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΒΓ (Διάγραμμα 42), που παρουσιάζει τις σχέσεις 

ομοιότητας ανάμεσα στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα Δοκιμίου Β) και στα έργα μετάφρασης από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση (έργα Δοκιμίου Γ) σε επίπεδο μαθητών 

πρώτης τάξης δημοτικού και (β) με το Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας ΒΓ 

(Διάγραμμα 43), που παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας ανάμεσα στα έργα 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 

Δοκιμίου Β) και στα έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ) σε επίπεδο δεύτερης τάξης δημοτικού, 

φαίνεται ότι υπάρχει στεγανοποίηση των έργων μετάφρασης από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή και των έργων μετάφρασης από αριθμητική 

γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση τόσο σε επίπεδο μαθητών πρώτης όσο και σε 

επίπεδο μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού, παρόλο που πρόκειται για δύο 

διαφορετικές κατευθύνσεις μετάφρασης του ίδιου έργου.  Εξαίρεση αποτελούν μόνο 

τα πιο δύσκολα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης (Έργα B19, B20, C7, C8) κατά την 

επίλυση των οποίων οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού συμπεριφέρονται με όμοιο 

τρόπο.  
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 Μια μετάφραση περιλαμβάνει δύο μορφές αναπαράστασης:  την πηγή 

(αρχική αναπαράσταση) και το στόχο (τελική αναπαράσταση) (Janvier, 1987a).  Αν, 

για παράδειγμα, οι δύο μορφές αναπαράστασης είναι η συμβολική αναπαράσταση – 

μαθηματική πρόταση και η αριθμητική γραμμή, τότε προκύπτουν οι μεταφράσεις 

συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή και αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση.  Όπως επισημαίνει ο Janvier προκειμένου μια μετάφραση να 

πραγματοποιηθεί άμεσα και σωστά πρέπει να επιλεγούν και να αξιοποιηθούν τα 

στοιχεία της πηγής που είναι απαραίτητα για να δημιουργηθεί ο στόχος.  Φαίνεται, 

λοιπόν, ο ρόλος που διαδραματίζει η διδασκαλία στρατηγικών με στόχο την 

επιτυχημένη μετάφραση από το ένα σύστημα αναπαράστασης στο άλλο.  Σύμφωνα 

με αποτελέσματα έρευνας (Γαγάτσης et al., 2001: Janvier, 1987a), έχει φανεί ότι οι 

διαδικασίες μετάφρασης αναπτύσσονται αποτελεσματικότερα, όταν οι μαθητές 

καλούνται να κάνουν μεταφράσεις τόσο από την πηγή στο στόχο όσο και από το 

στόχο στην πηγή κατά τρόπο συμμετρικό – συμβολική αναπαράσταση               

αριθμητική γραμμή.   Η παρούσα ερευνητική εργασία παρέχει εμπειρική 

τεκμηρίωση στο πιο πάνω συμπέρασμα.  Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν 

από το παρεμβατικό πρόγραμμα, φαίνεται ότι η επίδοση των υποκειμένων της 

πειραματικής ομάδας έχει βελτιωθεί σε σχέση με την επίδοση των υποκειμένων της 

ομάδας ελέγχου μόνο στα έργα μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε 

αριθμητική γραμμή (έργα του Δοκιμίου Β), ενώ δεν έχει βελτιωθεί στα έργα 

μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική αναπαράσταση.  Το αποτέλεσμα 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης η 

διδασκαλία αφορούσε μόνο στη μία κατεύθυνση μετάφρασης – από συμβολική 

αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή, αλλά όχι στο αντίστροφο. 
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Οι Λειτουργίες της Αριθμητικής Γραμμής 

Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και τα 

πειράματα επικοινωνίας (Παράρτημα Β), έχει φανεί ότι η αριθμητική γραμμή 

λειτουργεί (α) ως βοηθητικό μέσο για την αναπαράσταση και επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με άγνωστη την τελική ποσότητα ή το 

μετασχηματισμό, ενώ προκαλεί δυσκολίες για την αναπαράσταση και επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα· (β) ως μέσο 

εντοπισμού των τριών αντιλήψεων των μαθητών – της στατικής, της χαρτογραφικής, 

της δυναμικής – σε σχέση με την έννοια του αριθμού, οι οποίες εμπλέκονται σε έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής· (γ) ως 

μέσο εντοπισμού παρανοήσεων, που οδηγούν σε συγκεκριμένα είδη λαθών και (δ) 

ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ακεραίων με άγνωστη την αρχική ποσότητα.   

Αναφορικά με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για 

την αναπαράσταση και επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων, με βάση 

τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων 

(Παράρτημα Β), προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα.   

1.  Ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού, με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για την αναπαράσταση όλων των έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης – άγνωστη η τελική ποσότητα, άγνωστος ο 

μετασχηματισμός, άγνωστη η αρχική ποσότητα – σε αντίθεση με το μαθητή 

δεύτερης τάξης δημοτικού, με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά, ο οποίος, παρόλο που 

αναγνωρίζει τη λειτουργία της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την 

επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης, τη  χρησιμοποίησε μόνο για την 

αναπαράσταση και επίλυση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο το 
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μετασχηματισμό.  Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται σε δύο λόγους:  (α) οι μαθητές 

πρώτης τάξης δημοτικού δεν είναι σε θέση να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις 

στο συμβολικό πεδίο αυτόματα, σε αντίθεση με τους μαθητές δεύτερης τάξης 

δημοτικού, οι οποίοι δε νιώθουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν την αριθμητική 

γραμμή ως βοηθητικό μέσο για την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων και (β) οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού διδάσκονται συστηματικά τη 

χρήση της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση μαθηματικών προτάσεων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης και για την εύρεση της απάντησης σε αντίθεση με τους 

μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, οι οποίοι δε διδάσκονται πλέον τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής. 

2.  Τόσο οι μαθητές πρώτης όσο και οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, 

με μέτρια και χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά, δήλωσαν ότι η αριθμητική γραμμή 

τους βοήθησε στη συμπλήρωση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης και ότι θα 

χρησιμοποιούσαν την αριθμητική γραμμή για να βοηθήσουν κάποιο συμμαθητή 

τους, που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Οι μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού με μέτρια και χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά, 

χρησιμοποίησαν την αριθμητική γραμμή ως βοηθητικό μέσο για την επίλυση των 

έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό, ενώ αντιμετώπισαν δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής 

για την επίλυση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα.   

Ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά 

χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για την επίλυση όλων των έργων πρόσθεσης 

και αφαίρεσης.  Αντίθετα, ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση 

στα μαθηματικά χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή μόνο για την αναπαράσταση 
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του έργου αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, ενώ αντιμετώπισε δυσκολίες 

στη χρήση της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την επίλυση των 

υπόλοιπων έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης.  Τα πιο πάνω συμπεράσματα 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 32. 

Πίνακας 32 
 
Η Αριθμητική Γραμμή ως Βοηθητικό Μέσο για την Επίλυση Έργων Πρόσθεσης και 
Αφαίρεσης Ακεραίων  
 
 
Τάξη    Επίδοση στα Μαθηματικά  Έργο 
 
 
Α’       Ψηλή     1 – 6   

Μέτρια   1 – 4   
Χαμηλή    1 – 4  

 
Β’       Ψηλή    3 – 4  

Μέτρια    1 – 6  
Χαμηλή    2 

  
 

Σχετικά με τη λειτουργία της αριθμητικής γραμμής ως μέσο εντοπισμού των 

τριών αντιλήψεων των μαθητών – στατική, χαρτογραφική, δυναμική – σε σχέση με 

την έννοια του αριθμού, οι οποίες εμπλέκονται σε έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής προέκυψαν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα. 

Ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά και οι 

μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, με ψηλή και μέτρια επίδοση στα μαθηματικά, 

έχουν τη δυναμική αντίληψη για την έννοια του αριθμού.  Αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι κατά την αναπαράσταση μιας μαθηματικής πρότασης πρόσθεσης ή 

αφαίρεσης αναπαριστούσαν τον πρώτο προσθετέο ή το μειωτέο, αντίστοιχα, 

σχεδιάζοντας ένα βέλος με αρχή το μηδέν και τέλος το δοσμένο αριθμό.  

Αντιλαμβάνονταν το δεύτερο προσθετέο ή τον αφαιρετέο ως τελεστή, που 
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υποδηλώνει μια μεταβολή (αύξηση ή μείωση).  Προκειμένου να αναπαραστήσουν 

αυτή τη μεταβολή στην αριθμητική γραμμή σχεδίαζαν ένα βέλος με μήκος ίσο με το 

μήκος που δήλωνε ο τελεστής και με φορά ανάλογη με είδος της πράξης, που 

καθοριζόταν από το πρόσημο του τελεστή.  Αν η πράξη ήταν πρόσθεση, σχεδίαζαν 

ένα βέλος με αρχή το σημείο κατάληξης του πρώτου βέλους, φορά προς τα δεξιά, 

αφού πρόκειται για αύξηση και μήκος ίσο με το δεύτερο προσθετέο.  Αν η πράξη 

ήταν αφαίρεση, σχεδίαζαν ένα βέλος με αρχή το σημείο κατάληξης του πρώτου 

βέλους, φορά προς τα αριστερά, αφού πρόκειται για μείωση και μήκος ίσο με τον 

αφαιρετέο.   

Ο μαθητής πρώτης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά 

φαίνεται να έχει τη δυναμική αντίληψη για την έννοια του αριθμού σε σχέση με την 

επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό (Έργα 1 – 4).  Αντίθετα, όσον αφορά στα έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργα 5 – 6), φαίνεται να έχει τη 

στατική και τη χαρτογραφική αντίληψη. 

Τόσο ο μαθητής πρώτης όσο και ο μαθητής δεύτερης τάξης δημοτικού, με 

χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά, φαίνεται να έχουν τη στατική και τη 

χαρτογραφική αντίληψη για την έννοια του αριθμού.  Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι κατά την αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης στην αριθμητική γραμμή δε χρησιμοποίησαν βέλος, για να 

αναπαραστήσουν τον πρώτο αριθμό της δοσμένης μαθηματικής πρότασης.  

Ξεκίνησαν από το σημείο, που δηλώνει τη θέση του αριθμού, γεγονός που δείχνει ότι 

αντιλαμβάνονται τον αριθμό ως σημείο πάνω σε μια ευθεία.  Η ύπαρξη της 

χαρτογραφικής αντίληψης φαίνεται από το γεγονός ότι για την αναπαράσταση του 

δεύτερου προσθετέου και του αφαιρετέου σχεδίασαν πηδηματάκια σύμφωνα με τη 
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δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται τους δύο 

αριθμούς ως ακεραίους, που αντιστοιχούν σε δύο σημεία πάνω στην ευθεία και 

σχεδιάζοντας πηδηματάκια από τον ένα στον άλλο δείχνουν την απόσταση μεταξύ 

τους.  Τα πιο πάνω συμπεράσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 33. 

Πίνακας 33 
 
Η Αριθμητική Γραμμή ως Μέσο Εντοπισμού των Τριών Αντιλήψεων των Μαθητών 
– Στατική, Χαρτογραφική, Δυναμική – για την Έννοια του Αριθμού 
 
 
Τάξη  Επίδοση στα   Έργο  Αντίληψη 

Μαθηματικά      
 
Α’   Ψηλή     1 – 6  Δυναμική   
                        Μέτρια                        1 – 4   Δυναμική 
                                                            5 – 6  Στατική –  Χαρτογραφική   

Χαμηλή    1 – 6   Στατική – Χαρτογραφική 
Β’  Ψηλή     1 – 6   Δυναμική  

Μέτρια   1 – 6   Δυναμική 
Χαμηλή    1 – 6   Στατική – Χαρτογραφική  

  

Κατά την επίλυση των έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα (Έργα 5 και 6) η αριθμητική γραμμή δεν αποτέλεσε βοηθητικό 

μέσο για την αναπαράσταση και επίλυση των έργων, ωστόσο, λειτούργησε ως μέσο 

ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή και ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων, που 

οδηγούν σε συγκεκριμένα είδη λαθών.  Κατά την αναπαράσταση του έργου 

πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα οι μαθητές δεν αναπαριστούσαν στην 

αριθμητική γραμμή τη δοσμένη μαθηματική πρόταση ___ + β = γ, αλλά τη σκέψη 

τους β + ___ = γ ή τη σκέψη γ – β = ___.  Όσον αφορά στην αναπαράσταση του 

έργου αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα οι μαθητές δεν αναπαριστούσαν 

τη δοσμένη μαθηματική πρόταση ___ – β = γ, αλλά είτε αναπαριστούσαν τη σκέψη 

τους β + γ = ___ ή αναπαριστούσαν τη λανθασμένη μαθηματική πρόταση γ – β = __, 

το οποίο είναι το πιο συνηθισμένο είδος λάθους, που κάνουν οι μαθητές πρώτης και 
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δεύτερης τάξης δημοτικού κατά την επίλυση έργων αφαίρεσης με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα.  Στην περίπτωση του μαθητή δεύτερης τάξης δημοτικού με 

χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά, η αριθμητική γραμμή αποτέλεσε εργαλείο 

εντοπισμού παρανοήσεων και σε σχέση με τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργα 3 και 4).  Ο μαθητής αναπαράστησε τις 

μαθηματικές προτάσεις 4 + 12 = ___  και 14 – 6 = ___, αντί τις δοσμένες 

μαθηματικές προτάσεις 4 + ___ = 12 και 14 – ___ = 6.  Σε σχέση με το μαθητή 

πρώτης τάξης δημοτικού με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά φάνηκε, επίσης, ότι η 

αριθμητική γραμμή είναι δυνατόν να αποτελέσει πηγή σύγχυσης σε περίπτωση που ο 

μαθητής δεν είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσει σωστά και να κάνει τη μετάφραση 

από τη συμβολική αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή ιδιαίτερα κατά την 

αναπαράσταση έργων αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα. 

Τα πιο πάνω συμπεράσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στους Πίνακες 34 

και 35. 

Πίνακας 34 
 
Η Αριθμητική Γραμμή ως Μέσο Εντοπισμού Παρανοήσεων 

 
Τάξη Επίδοση στα Μαθηματικά  Έργο    
 
 
Α΄  Ψηλή       

Μέτρια   6 (7 – 7 = 0, 7 – 6 = 1 αντί ___ – 6 = 7)
 Χαμηλή         

 
Β΄   Ψηλή  
  Μέτρια  
  Χαμηλή    3 (4 + 12 = ___ αντί 4 + ___ = 12) 
      4 (14 – 6 = ___ αντί 14 – ___ = 6) 
      6 (6 + 1 = 7 αντί ___ – 6 = 7) 
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Πίνακας 35 
 
Η Αριθμητική Γραμμή ως Μέσο Ανίχνευσης της Σκέψης του Μαθητή 

 
Τάξη Επίδοση στα Μαθηματικά    Έργο    
 
 
Α΄   Ψηλή       
  Μέτρια     5 (5 + ___ = 13 αντί ___ + 5 = 13) 

Χαμηλή    5 (13 – 5 = 8 αντί ___ + 5 = 13) 
 

Β΄   Ψηλή  
Μέτρια     5 (13 – 5 = 8 αντί ___ + 5 = 13) 

 6 (7 + 6 = 13 αντί ___ – 6 = 13) 
 Χαμηλή  5 (5 + ___ = 13 αντί ___ + 5 = 13) 
 6 (7 + 6 = 13 αντί ___ – 6 = 7) 
  

 
Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση του 

πειράματος επικοινωνίας με μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, με ψηλή επίδοση 

στα μαθηματικά (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι κατά την πρώτη φάση ο μαθητής – 

πομπός παρέλειψε να αναφέρει ότι (α) οι κατακόρυφες γραμμές πάνω στην 

αριθμητική γραμμή δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού και πρέπει να σχεδιαστούν 

σε ίσα διαστήματα και (β) ότι η αρίθμηση πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν.  Κατά 

την ανακατασκευή όλων των έργων ο μαθητής – δέκτης σχεδίαζε τις κατακόρυφες 

γραμμές, που δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού, τυχαία, σε άνισα μεταξύ τους 

διαστήματα.  Κατά την ανακατασκευή των έργων πρόσθεσης με άγνωστη την τελική 

ποσότητα, το μετασχηματισμό και την αρχική ποσότητα (Έργα Ε1, Ε2 Ε3) 

παρέλειπε να ξεκινήσει την αρίθμηση από το μηδέν, το οποίο σημείωνε στην 

αριθμητική γραμμή μετά από παρέμβαση του μαθητή – πομπού.  Κατά την 

ανακατασκευή των έργων αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, το 

μετασχηματισμό και την αρχική ποσότητα (Έργα Ε4, Ε5, Ε6) ο μαθητής – δέκτης 

ξεκινούσε την αρίθμηση από το μηδέν, παρόλο που δεν του έδινε την οδηγία ο 

μαθητής – πομπός, επειδή το έμαθε από τα προηγούμενα έργα.  Είναι εμφανές ότι ο 
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μαθητής – δέκτης ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του μαθητή – πομπού, 

παραβλέποντας το γεγονός ότι οι κατακόρυφες γραμμές πρέπει να βρίσκονται σε ίσα 

μεταξύ τους διαστήματα (Έργα Ε1 – Ε6) και ότι η αρίθμηση πρέπει να ξεκινά από το 

μηδέν (Έργα Ε1 – Ε3). 

Ο μαθητής – δέκτης ανακατασκεύασε με επιτυχία το έργο πρόσθεσης με 

άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε1) και τα έργα αφαίρεσης με άγνωστη την 

τελική ποσότητα (Έργο Ε4) και το μετασχηματισμό (Έργο Ε5), χωρίς να χρειάζεται 

οποιεσδήποτε οδηγίες από το μαθητή – πομπό, ενώ αντιμετώπισε δυσκολίες στην 

ανακατασκευή του έργου πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε2), 

χωρίς οδηγίες από το μαθητή – πομπό.  Ο μαθητής – δέκτης δεν ήταν σε θέση να 

ανακατασκευάσει τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα (Έργα Ε3, Ε6), χωρίς οδηγίες από το μαθητή – πομπό.  Ο μαθητής – 

πομπός δεν ήταν σε θέση να δώσει οδηγίες στο μαθητή – δέκτη για την 

ανακατασκευή του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα και τον 

παρότρυνε να βρει πρώτα την απάντηση στο συμβολικό πεδίο και μετά να 

αναπαραστήσει τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο μαθητής – πομπός δε χρησιμοποίησε την αριθμητική 

γραμμή για τη συμπλήρωση του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  

Ο μαθητής – δέκτης ανακατασκεύασε το έργο αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα με βάση τις ακριβής οδηγίες του μαθητή – πομπού, ο οποίος του έλεγε τα 

βήματα που έπρεπε να ακολουθήσει με βάση τη συμπληρωμένη μαθηματική 

πρόταση, χωρίς να δίνει οποιεσδήποτε εξηγήσεις.   

Είναι φανερό ότι τόσο ο μαθητής – πομπός όσο και ο μαθητής – δέκτης 

αντιμετώπισαν δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμή για την 

αναπαράσταση έργων αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα με αποτέλεσμα 
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να βρίσκουν πρώτα την απάντηση στο συμβολικό πεδίο και μετά να αναπαριστούν 

τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα στις περιπτώσεις που έκαναν λάθος στην πράξη να αναπαριστούν τη 

λανθασμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Στη μοναδική 

περίπτωση που ο μαθητής – δέκτης δεν μπόρεσε να βρει την απάντηση στο 

συμβολικό πεδίο και μετά από παρότρυνση του ερευνητή χρησιμοποίησε την 

αριθμητική γραμμή, αναπαράστησε τη σκέψη του.  Στην περίπτωση αυτή η 

αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως εργαλείο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή, ο 

οποίος πρόσθετε τον αφαιρετέο με τη διαφορά για να βρει την απάντηση. 

Κατά τη δεύτερη φάση του πειράματος επικοινωνίας ο μαθητής – πομπός 

τόνισε στο μαθητή – δέκτη (που ήταν διαφορετικός από το μαθητή – δέκτη που 

συμμετείχε στην πρώτη φάση) ότι οι κατακόρυφες γραμμές, που δείχνουν τη θέση 

του κάθε αριθμού πάνω στην αριθμητική γραμμή, έπρεπε να είναι σε ίσα 

διαστήματα.  Παρά τις ρητές οδηγίες του μαθητή – πομπού, ο μαθητής – δέκτης σε 

μερικές περιπτώσεις δε σχεδίαζε τις κατακόρυφες γραμμές σε ίσα διαστήματα.  Ο 

μαθητής – δέκτης ανακατασκεύασε το έργο πρόσθεσης με άγνωστη την τελική 

ποσότητα (Έργο Ε1) και το έργο πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο 

Ε2), χωρίς να χρειάζεται οποιεσδήποτε οδηγίες από το μαθητή – πομπό.  

Αντιμετώπισε δυσκολίες στην ανακατασκευή του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα (Έργο Ε3), το οποίο ανακατασκεύασε μετά από τις ακριβείς 

οδηγίες που του έδωσε ο μαθητής – πομπός.  Κατά την ανακατασκευή των έργων 

αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε4), το μετασχηματισμό (Έργο 

Ε5) και την τελική ποσότητα (Έργο Ε6) ο μαθητής – δέκτης ακολούθησε τις οδηγίες 

του μαθητή – πομπού.  Ο μαθητής – πομπός δεν εξηγούσε στο μαθητή – δέκτη γιατί 
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έπρεπε να κάνει αυτά που του έλεγε, απλά του έδινε λεπτομερείς οδηγίες με βάση το 

συμπληρωμένο έργο.   

Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από το πείραμα επικοινωνίας με μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού, με ψηλή επίδοση στα μαθηματικά, δείχνουν ότι οι 

μαθητές δε θεωρούν σημαντική την τοποθέτηση των αριθμών σε ίσα διαστήματα 

πάνω στην αριθμητική γραμμή.  Επιπρόσθετα, έχει φανεί ότι οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  

Στις περιπτώσεις αυτές προτιμούν να βρίσκουν την απάντηση στο συμβολικό πεδίο 

και μετά να αναπαριστούν τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική 

γραμμή.  Έχει φανεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η αριθμητική γραμμή λειτουργεί 

ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή. 

Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση του 

πειράματος επικοινωνίας με μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, με μέτρια επίδοση 

στα μαθηματικά (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι κατά την πρώτη φάση ο μαθητής – 

πομπός παρέλειψε να αναφέρει ότι (α) πρέπει να σχεδιαστούν κατακόρυφες γραμμές 

για να φαίνεται η θέση του κάθε αριθμού πάνω στην αριθμητική γραμμή και (β) ότι 

οι κατακόρυφες γραμμές πρέπει να σχεδιαστούν σε ίσα διαστήματα.  Ο μαθητής – 

δέκτης δε σχεδίασε κατακόρυφες γραμμές πάνω στην αριθμητική γραμμή, για να 

δείξει τη θέση του κάθε αριθμού.  Απλά έγραψε τους αριθμούς 0 – 30 πάνω στην 

αριθμητική γραμμή σε τυχαία διαστήματα.   

Ο μαθητής – δέκτης αντιμετώπισε δυσκολίες στην ανακατασκευή των έργων 

πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το μετασχηματισμό (Έργα Ε1, Ε2), 

Ο μαθητής – δέκτης ανακατασκεύασε τα έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική 

ποσότητα και το μετασχηματισμό (Έργα Ε1, Ε2) και τα έργα αφαίρεσης με άγνωστη 
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την τελική ποσότητα, το μετασχηματισμό και την αρχική ποσότητα (Έργα Ε4, Ε5, 

Ε6) με βάση τις ακριβής οδηγίες του μαθητή – πομπού.   Ο μαθητής – πομπός έλεγε 

στο μαθητή – δέκτη τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσει με βάση τη 

συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση, χωρίς να δίνει οποιεσδήποτε εξηγήσεις. Κατά 

την ανακατασκευή του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο 

Ε3) ο μαθητής – δέκτης πρώτα βρήκε την απάντηση στο συμβολικό πεδίο και μετά 

αναπαράστησε τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  

Κατά τη δεύτερη φάση του πειράματος επικοινωνίας ο μαθητής – πομπός 

τόνισε στο μαθητή – δέκτη (που ήταν διαφορετικός από το μαθητή – δέκτη που 

συμμετείχε στην πρώτη φάση) ότι έπρεπε να σχεδιάσει κατακόρυφες γραμμές, για να  

δείξει τη θέση του κάθε αριθμού πάνω στην αριθμητική γραμμή και ότι οι 

κατακόρυφες γραμμές έπρεπε να είναι σε ίσα διαστήματα.  Παρά τις ρητές οδηγίες 

του μαθητή – πομπού, ο μαθητής – δέκτης σε μερικές περιπτώσεις δε σχεδίαζε τις 

κατακόρυφες γραμμές σε ίσα διαστήματα.  Ο μαθητής – δέκτης ανακατασκεύασε τα 

έργα πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε1) και το μετασχηματισμό 

(Έργο Ε2), χωρίς να χρειάζεται οποιεσδήποτε οδηγίες από το μαθητή – πομπό.  

Αντιμετώπισε δυσκολίες στην ανακατασκευή του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την 

αρχική ποσότητα (Έργο Ε3) και των έργων αφαίρεσης με άγνωστη την τελική 

ποσότητα (Έργο Ε4), το μετασχηματισμό (Έργο Ε5) και την αρχική ποσότητα (Έργο 

Ε6), τα οποία ανακατασκεύασε μετά από τις ακριβείς οδηγίες που του έδωσε ο 

μαθητής – πομπός.  Ο μαθητής – πομπός δεν εξηγούσε στο μαθητή – δέκτη γιατί 

έπρεπε να κάνει αυτά που του έλεγε, απλά του έδινε λεπτομερείς οδηγίες με βάση το 

συμπληρωμένο έργο.  Κατά την ανακατασκευή των έργων, ο μαθητής – δέκτης, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, μετρούσε κατακόρυφες γραμμές και όχι διαστήματα με 

αποτέλεσμα να καταλήγει στη λανθασμένη αναπαράσταση της δοσμένης 
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μαθηματικής πρότασης και κατ’ επέκταση στη λανθασμένη συμπλήρωση της 

μαθηματικής πρότασης.  Πρόκειται για ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι 

μαθητές κατά την επίλυση έργων αριθμητικής γραμμής.  Στην περίπτωση αυτή η 

χρήση της  αριθμητικής γραμμής αποτελεί πηγή σύγχυσης και οδηγεί σε λάθη.   

Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από το πείραμα επικοινωνίας με μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού, με μέτρια επίδοση στα μαθηματικά, δείχνουν ότι οι 

μαθητές δε θεωρούν σημαντική την τοποθέτηση των αριθμών σε ίσα διαστήματα 

πάνω στην αριθμητική γραμμή.  Επιπρόσθετα, έχει φανεί ότι οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  

Στις περιπτώσεις αυτές προτιμούν να βρίσκουν την απάντηση στο συμβολικό πεδίο 

και μετά να αναπαριστούν τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική 

γραμμή.  Τέλος, έχει φανεί ότι η λανθασμένη χρήση της αριθμητικής γραμμής είναι 

δυνατόν να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές και να οδηγήσει στη δημιουργία 

λαθών.  Φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να διδάσκονται οι μαθητές τη σωστή χρήση 

της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση προσθέσεων και αφαιρέσεων 

ακεραίων. 

 Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση του 

πειράματος επικοινωνίας με μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού, με χαμηλή επίδοση 

στα μαθηματικά (Παράρτημα Β), φαίνεται ότι κατά την πρώτη φάση ο μαθητής – 

πομπός παρέλειψε να αναφέρει ότι (α) πρέπει να σχεδιαστούν κατακόρυφες γραμμές 

για να φαίνεται η θέση του κάθε αριθμού πάνω στην αριθμητική γραμμή και (β) ότι 

οι κατακόρυφες γραμμές πρέπει να σχεδιαστούν σε ίσα διαστήματα.  Παρόλα αυτά ο 

μαθητής – δέκτης σχεδίασε σε ίσα διαστήματα κατακόρυφες γραμμές πάνω στην 

αριθμητική γραμμή, για να δείξει τη θέση του κάθε αριθμού.  Ο μαθητής – δέκτης 
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αντιμετώπισε δυσκολίες στην ανακατασκευή του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την 

τελική ποσότητα (Έργο Ε1), χωρίς οδηγίες από το μαθητή – πομπό.  Ο μαθητής – 

πομπός αναγκάστηκε να δώσει στο μαθητή – δέκτη ακριβείς οδηγίες προκειμένου να 

ανακατασκευάσει το έργο.  Ο μαθητής – δέκτης ανακατασκεύασε με επιτυχία το 

έργο πρόσθεσης με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε2).  Κατά την 

ανακατασκευή του έργου πρόσθεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα (Έργο Ε3) η 

αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή, ο 

οποίος αντί να αναπαραστήσει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση ___ + β = γ, έδειξε 

τη μαθηματική πρόταση β + ___ = γ.  Ο μαθητής – δέκτης αναπαράστησε τα έργα 

αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα (Έργο Ε4), το μετασχηματισμό (Έργο 

Ε5) και την αρχική ποσότητα (Έργο Ε6) με βάση τις ακριβής οδηγίες του μαθητή – 

πομπού.   Ο μαθητής – πομπός έλεγε στο μαθητή – δέκτη τα βήματα που έπρεπε να 

ακολουθήσει με βάση τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση, χωρίς να δίνει 

οποιεσδήποτε εξηγήσεις.  Κατά την ανακατασκευή του έργου αφαίρεσης με 

άγνωστη την τελική ποσότητα και το μετασχηματισμό ο μαθητής – δέκτης μετρούσε 

γραμμές αντί διαστήματα με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η παρέμβαση του 

μαθητή – πομπού. 

Κατά τη δεύτερη φάση του πειράματος επικοινωνίας ο μαθητής – δέκτης (ο 

οποίος ήταν διαφορετικός από το μαθητή – δέκτη που συμμετείχε στην πρώτη φάση) 

ανακατασκεύασε όλα τα έργα πρόσθεσης και αφαίρεσης (Έργα Ε1 – Ε6) με βάση τις 

ακριβείς οδηγίες του μαθητή – πομπού σύμφωνα με το συμπληρωμένο έργο, χωρίς 

να δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις.  Κατά την ανακατασκευή του έργου αφαίρεσης 

με άγνωστο το μετασχηματισμό (Έργο Ε5) η αριθμητική γραμμή λειτούργησε ως 

μέσο ανίχνευσης της σκέψης του μαθητή, ο οποίος αναπαράστησε τη μαθηματική 

πρόταση α – γ = ___, αντί τη δοσμένη μαθηματική πρόταση α – ___ = γ. 
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Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από το πείραμα επικοινωνίας με μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού, με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά, δείχνουν ότι οι 

μαθητές δε θεωρούν σημαντική την τοποθέτηση των αριθμών σε ίσα διαστήματα 

πάνω στην αριθμητική γραμμή.  Επιπρόσθετα, έχει φανεί ότι οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική ποσότητα.  

Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής – πομπός έδινε οδηγίες με βάση το συμπληρωμένο 

έργο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις.  Τέλος, έχει φανεί 

ότι η λανθασμένη χρήση της αριθμητικής γραμμής είναι δυνατόν να προκαλέσει 

σύγχυση στους μαθητές και να οδηγήσει στη δημιουργία λαθών.  Φαίνεται πόσο 

σημαντικό είναι να διδάσκονται οι μαθητές τη σωστή χρήση της αριθμητικής 

γραμμής για την αναπαράσταση προσθέσεων και αφαιρέσεων ακεραίων. 

Με βάση τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τα πειράματα επικοινωνίας 

με μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού με ψηλή, μέτρια και χαμηλή επίδοση στα 

μαθηματικά (Παράρτημα Β), έχει φανεί ότι (α) οι μαθητές δε θεωρούν σημαντική 

την τοποθέτηση των αριθμών σε ίσα διαστήματα πάνω στην αριθμητική γραμμή, (β) 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της αριθμητικής γραμμής για την 

αναπαράσταση και επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα, (γ) η αριθμητική γραμμή λειτουργεί ως μέσο ανίχνευσης της σκέψης του 

μαθητή κατά την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστη την αρχική 

ποσότητα, (δ) η αριθμητική γραμμή λειτουργεί ως μέσο εντοπισμού παρανοήσεων 

που οδηγούν σε συγκεκριμένα είδη λαθών, όπως είναι, για παράδειγμα, η μέτρηση 

γραμμών, αντί η μέτρηση διαστημάτων – πηδημάτων και (ε) η λανθασμένη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής είναι δυνατόν να αποτελέσει πηγή σύγχυσης και πηγή 

λαθών.  Σχετικά με αναγκαιότητα τοποθέτησης των αριθμών σε ίσα διαστήματα 
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πάνω στην αριθμητική γραμμή, οι Dufour-Janvier et al. (1987) αναφέρουν ότι μια 

παρανόηση, σε σχέση με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, αφορά στο γεγονός ότι 

πολλά παιδιά αντιλαμβάνονται τους αριθμούς στην αριθμητική γραμμή ως πινακίδες 

με αριθμούς τοποθετημένες κατά μήκος ενός δρόμου, χωρίς να θεωρούν αναγκαία 

την τοποθέτησή τους σε ίσες αποστάσεις.  Η αντίληψη αυτή απέχει από την έννοια 

της μέτρησης, η οποία αναπαρίσταται στην αριθμητική γραμμή. 

 

Η Ηλικία ως Παράγοντας που Επηρεάζει τη Σχέση Ανάμεσα στην Ικανότητα 
των Μαθητών να Εκτελούν Πράξεις Πρόσθεσης και Αφαίρεσης Ακεραίων με τη 
Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής και στην Ικανότητα να Εκτελούν τις Πράξεις 

Αυτές Χωρίς τη Χρήση της Αριθμητικής Γραμμής  
 

Η ηλικία αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στην 

ικανότητα εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση 

της αριθμητικής γραμμής και στην ικανότητα εκτέλεσης των πράξεων αυτών χωρίς 

τη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την 

ποσοτική ανάλυση των δεδομένων (Στατιστικό Πακέτο SPSS).    

 Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 20), φαίνεται ότι η επίδοση των 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερη σε όλα τα έργα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης – έργα συμβολικής αναπαράστασης (έργα του Δοκιμίου Α), έργα 

μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή (έργα του 

Δοκιμίου Β), έργα μετάφρασης από αριθμητική γραμμή σε συμβολική 

αναπαράσταση (έργα του Δοκιμίου Γ) – σε σχέση με την επίδοση των μαθητών 

πρώτης τάξης δημοτικού.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη 

σύγκριση των επιμέρους κατηγοριών των έργων συμβολικής αναπαράστασης και 

των έργων μετάφρασης από συμβολική αναπαράσταση σε αριθμητική γραμμή 

(Πίνακας 21, Πίνακας 22, Πίνακας 23, Πίνακας 24), έχει φανεί ότι στα έργα 

πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το μετασχηματισμό, στα έργα 
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πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής και στα έργα αριθμητικής γραμμής με αριθμούς 

μικρότερους από το 20 η διαφορά, που παρατηρήθηκε, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (>0.05).   

 Είναι αναμενόμενο η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού να 

είναι ψηλότερη στα έργα συμβολικής αναπαράστασης σε σχέση με την επίδοση των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού.  Οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν 

διδαχτεί όλα τα στάδια των πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων με 

αριθμούς μέχρι το 100, σε αντίθεση με τους μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού, οι 

οποίοι ασχολούνται κυρίως με πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 10, ενώ 

προς το τέλος της σχολικής χρονιάς διδάσκονται πράξεις πρόσθεσης με υπερπήδηση 

δεκάδας και πράξεις αφαίρεσης με δανεισμό με αριθμούς μέχρι το 20.  Οι μαθητές 

πρώτης τάξης δημοτικού δεν έρχονται καθόλου σε επαφή με πράξεις πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με αριθμούς μεγαλύτερους από το 20 (Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, 1994).   

 Αναφορικά με την επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού στα έργα αριθμητικής γραμμής, παρά το γεγονός ότι γενικά οι μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού έχουν ψηλότερη επίδοση σε σχέση με τους μαθητές 

πρώτης τάξης δημοτικού είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στις εξής επιμέρους 

ομάδες έργων (α) έργα πρόσθεσης αριθμητικής γραμμής, (β) έργα πρόσθεσης 

αριθμητικής γραμμής με άγνωστο το μετασχηματισμό και (γ) έργα αριθμητικής 

γραμμής με αριθμούς μικρότερους από το 20 η διαφορά που παρατηρείται δεν είναι 

στατιστικά σημαντική.  Οι μόνες περιπτώσεις όπου ο μέσος όρος της επίδοσης των 

μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού είναι ψηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο της 

επίδοσης των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού αφορούν στα έργα πρόσθεσης και 
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αφαίρεσης αριθμητικής γραμμής, με άγνωστη την τελική ποσότητα, ωστόσο η 

διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική.   

 Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στα έργα συμβολικής 

αναπαράστασης η διαφορά που παρατηρείται υπέρ των μαθητών δεύτερης τάξης 

δημοτικού είναι στατιστικά σημαντική, δηλώνει ότι η χρήση της αριθμητικής 

γραμμής αποτελεί βοηθητικό μέσο για τους μαθητές πρώτης τάξης δημοτικού και 

συμβάλλει στην αύξηση της επίδοσής τους στις κατηγορίες έργων (α) έργα 

πρόσθεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα και το μετασχηματισμό, (β) έργα 

αφαίρεσης με άγνωστη την τελική ποσότητα, (γ) έργα πρόσθεσης  και (δ) έργα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 20.  Κατά ανάλογο 

τρόπο θα μπορούσε να λεχθεί ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής στις 

συγκεκριμένες κατηγορίες έργων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εύκολα έργα, δεν 

αποτελεί βοηθητικό μέσο για τους μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού.  Το 

αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού 

είναι σε θέση να εκτελούν αυτόματα τα έργα αυτά, συνεπώς δε νιώθουν την ανάγκη 

να καταφύγουν στη χρήση της αριθμητικής γραμμής.  Έστω και αν κάποιος μαθητής 

έχει μάθει να χρησιμοποιεί το γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής για την 

εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων ακεραίων με την πάροδο το χρόνου η χρήση 

του μοντέλου σταδιακά θα εγκαταλειφθεί, ως συνέπεια της αυτοματοποίησης που θα 

επέλθει (Ernest, 1985).   

  

Το Είδος της Αναπαράστασης ως Παράγοντας που Επηρεάζει την 
Επίλυση Λεκτικού Προβλήματος 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση 

των δεδομένων με το Στατιστικό Πακέτο SPSS (Ανάλυση Διασποράς,  Πολλαπλή 

Ανάλυση Διασποράς), κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος οι μαθητές πρώτης 
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και δεύτερης τάξης δημοτικού σχολείου δε χρησιμοποιούν την εικόνα ως βοηθητικό 

μέσο επίλυσης του προβλήματος.  Η χρήση της εικόνας φαίνεται να προκαλεί 

επιπρόσθετες δυσκολίες στους μαθητές σε σχέση με την απλή διατύπωση της 

μαθηματικής πρότασης – συμβολική αναπαράσταση ή τη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής κατά την επίλυση του λεκτικού προβλήματος.  

Στην Ανάλυση Διασποράς ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η επίδοση των 

μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος.  Η εξαρτημένη μεταβλητή διαφοροποιήθηκε ως εξής: (α) επίδοση των 

μαθητών στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με προαιρετική χρήση οποιασδήποτε 

αναπαράστασης, (β) επίδοση των μαθητών στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με 

υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής και (γ) επίδοση των μαθητών στην 

επίλυση λεκτικού προβλήματος με υποχρεωτική χρήση της εικόνας.  Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι μαθητές κλήθηκαν να διατυπώσουν τη μαθηματική πρόταση – 

συμβολική αναπαράσταση.  Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 25) προκύπτει ότι 

οι μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού (α) έχουν ψηλότερη επίδοση στην 

επίλυση λεκτικού προβλήματος με την προαιρετική χρήση οποιασδήποτε 

αναπαράστασης σε σχέση με την επίδοσή τους στην επίλυση λεκτικού προβλήματος 

με την υποχρεωτική χρήση εικόνας και (β) έχουν ψηλότερη επίδοση στην επίλυση 

λεκτικού προβλήματος με την υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής σε 

σχέση με την επίδοσή τους στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με την υποχρεωτική 

χρήση εικόνας.  Στην περίπτωση όπου οι μαθητές είναι ελεύθεροι να 

χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε αναπαράσταση θέλουν, στην πλειοψηφία τους 

διατυπώνουν τη μαθηματική πρόταση – συμβολική αναπαράσταση.  Φαίνεται ότι η 

χρήση εικόνας δημιουργεί δυσκολίες στους μαθητές τόσο σε σχέση με τη χρήση της 

συμβολικής αναπαράστασης όσο και σε σχέση με τη χρήση της αριθμητικής 
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γραμμής.   Αντίθετα, η επίδοση των μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού 

δε διαφοροποιείται με βάση τη χρήση συμβολικής αναπαράστασης ή αριθμητικής 

γραμμής.   

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών αναφορικά με τη χρήση οπτικών – χωρικών αναπαραστάσεων 

(Hegarty, & Kozhevnikov, 1999: Καλδρυμίδου, & Οικονόμου, 1992).  Σύμφωνα με 

την έρευνα των Καλδρυμίδου και Οικονόμου, τα υποκείμενα αποφεύγουν τις 

εικονικές παραστάσεις και προτιμούν προσεγγίσεις αλγεβρικής μορφής.  Όπως 

επισημαίνουν οι Καλδρυμίδου και Οικονόμου η αρνητική στάση των υποκειμένων 

απέναντι στις εικονικές αναπαραστάσεις οφείλεται (α) σε λόγους γνωστικής φύσης, 

που αφορούν στη δυσκολία της εικόνας ως τρόπου αναπαράστασης πληροφοριών, 

στον ολιστικό και επιλεκτικό της χαρακτήρα και στην ιδιαιτερότητα της κάθε 

παράστασης· (β) σε λόγους επιστημολογικής φύσης, που αφορούν στην 

επιστημολογία της μαθηματικής κοινότητας και των σχολικών εγχειριδίων και (γ) σε 

λόγους συναισθηματικής φύσης, που αφορούν στο άγχος και στην αβεβαιότητα, που 

αισθάνονται τα υποκείμενα για τις εικονικές παραστάσεις.   

Οι Hegarty και Kozhevnikov (1999) διέκριναν δύο είδη οπτικών – χωρικών 

αναπαραστάσεων, που χρησιμοποιούνται στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος.  

Πρόκειται για τις σχηματικές αναπαραστάσεις – schematic representations, οι οποίες 

κωδικοποιούν τις χωρικές σχέσεις, που περιγράφονται σε ένα πρόβλημα και τις 

εικονικές αναπαραστάσεις – pictorial representations, οι οποίες κωδικοποιούν την 

οπτική εμφάνιση των αντικειμένων ή των προσώπων, που περιγράφονται.  Με βάση 

τα αποτελέσματα της έρευνας των Hegarty και Kozhevnikov έχει φανεί ότι οι 

οπτικές – χωρικές αναπαραστάσεις μπορούν να ταξινομηθούν αξιόπιστα σε μια από 

τις πιο πάνω κατηγορίες και ότι τα δύο είδη σχετίζονται διαφορετικά με την επιτυχία 
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στην επίλυση προβλήματος.  Η χρήση σχηματικών αναπαραστάσεων σχετίζεται 

θετικά με την επιτυχία στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, ενώ η χρήση 

εικονικών αναπαραστάσεων σχετίζεται αρνητικά με την επιτυχία στην επίλυση 

μαθηματικού προβλήματος.  Οι Hegarty και Kozhevnikov υποστηρίζουν ότι ο 

χαρακτηρισμός των μαθητών ως οπτικών ή λεκτικών τύπων είναι πολύ γενικός.  

Υπάρχουν δύο είδη οπτικών τύπων: οι σχηματικοί τύποι, οι οποίοι επιτυγχάνουν 

στην επίλυση προβλήματος και οι εικονικοί τύποι, οι οποίοι είναι λιγότερο 

επιτυχημένοι σε σχέση με τους σχηματικούς τύπους.   

Σύμφωνα με την έρευνα των Hegarty και Kozhevnikov (1999) φαίνεται 

καθαρά ότι μερικές οπτικές – χωρικές αναπαραστάσεις προάγουν την επιτυχία στην 

επίλυση προβλήματος, ενώ άλλες ίσως να αποτελούν εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία.  

Ανεξάρτητα από τη χωρική ικανότητα – spatial ability – ενός μαθητή, ίσως είναι 

δυνατό να διδαχτούν οι μαθητές τρόπους αναπαράστασης των πληροφορικών, που 

περιλαμβάνονται στα προβλήματα, χωρικά.  Η διδασκαλία, που στοχεύει στην 

ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να «οπτικοποιούν» τα μαθηματικά 

προβλήματα, είναι πολύ πιθανόν να μην είναι επιτυχημένη.  Αντίθετα, η διδασκαλία 

είναι καλό να ενθαρρύνει τους μαθητές να κατασκευάζουν χωρικές αναπαραστάσεις 

των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα αντικείμενα, που περιλαμβάνονται σε ένα 

μαθηματικό πρόβλημα και να τους αποθαρρύνει να αναπαριστούν άσχετες εικονικές 

λεπτομέρειες.  Η αριθμητική γραμμή αποτελεί αναπαράσταση των χωρικών σχέσεων 

ανάμεσα στα αντικείμενα, που περιλαμβάνονται σε ένα μαθηματικό πρόβλημα, σε 

αντίθεση με την εικόνα η οποία αναπαριστά και άσχετες εικονικές λεπτομέρειες. 

Μη αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα που αφορά στην επίδοση των μαθητών 

πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού προβλήματος με την 

υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής σε σχέση με την επίδοσή τους στην 
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επίλυση λεκτικού προβλήματος με τη χρήση της συμβολικής αναπαράστασης.  Έχει 

φανεί ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής δεν αποτελεί παράγοντα που προκαλεί 

δυσκολίες στους μαθητές, κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος, σε σχέση με την 

απλή χρήση της συμβολικής αναπαράστασης, παρά το γεγονός ότι οι μαθητές δεν 

εξασκούνται, στα πλαίσια της καθημερινής διδασκαλίας, στη χρήση της αριθμητικής 

γραμμής για την αναπαράσταση και την επίλυση λεκτικών προβλημάτων.  

Πέραν από την Ανάλυση Διασποράς πραγματοποιήθηκε η Πολλαπλή Ανάλυση 

Διασποράς (α) σε επίπεδο μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού και (β) σε επίπεδο 

μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού με εξαρτημένες μεταβλητές (α) την επίδοση των 

μαθητών με βάση την αριθμητική απάντηση, (β) την επίδοση των μαθητών με βάση 

την εξήγηση που έδωσαν (διατύπωση σωστής συμβολικής αναπαράστασης – 

μαθηματικής πρότασης) και (γ) την επίδοση των μαθητών με βάση τη χρήση του 

διαγράμματος (προαιρετική χρήση διαγράμματος, υποχρεωτική χρήση αριθμητικής 

γραμμής, υποχρεωτική χρήση εικόνας).  

Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 26) φαίνεται ότι η διαφοροποίηση της 

αναπαράστασης, που χρησιμοποιείται κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος – 

προαιρετική χρήση οποιασδήποτε αναπαράστασης, υποχρεωτική χρήση της 

αριθμητικής γραμμής, υποχρεωτική χρήση της εικόνας – δεν επηρεάζει την επίδοση 

των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού σε σχέση με την ορθότητα της αριθμητικής 

απάντησης.   

Αντίθετα, έχει φανεί ότι ο μέσος όρος των μαθητών πρώτης τάξης δημοτικού, 

που δίνουν εξήγηση – διατυπώνουν σωστά τη μαθηματική πρόταση, όταν είναι 

ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε αναπαράσταση είναι μεγαλύτερος σε 

σχέση με το μέσο όρο των μαθητών, που δίνουν εξήγηση – διατυπώνουν σωστά τη 

μαθηματική πρόταση, όταν καλούνται να χρησιμοποιήσουν υποχρεωτικά την 
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αριθμητική γραμμή, για να αναπαραστήσουν τον τρόπο σκέψης τους (Πίνακας 27).  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι (α) δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο των μαθητών, που δίνουν εξήγηση – 

διατυπώνουν τη μαθηματική πρόταση – στην περίπτωση που είναι ελεύθεροι να 

χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε αναπαράσταση και στο μέσο όρο των μαθητών που 

δίνουν εξήγηση στην περίπτωση που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν την 

εικόνα και το γεγονός ότι (β) δεν υπάρχει διαφοροποίηση της επίδοσης των μαθητών 

πρώτης τάξης δημοτικού σε σχέση με την ορθότητα της απάντησης, ανάλογα με την 

αναπαράσταση που καλούνται να χρησιμοποιήσουν δηλώνει ότι η χρήση της 

αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την εύρεση της ορθής απάντησης.  Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι μαθητές πρώτης τάξης 

δημοτικού, που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν την αριθμητική γραμμή, 

καταλήγουν στη σωστή απάντηση, χωρίς τη διατύπωση της μαθηματικής πρότασης.  

Αντίθετα, στην περίπτωση υποχρεωτικής χρήσης της εικόνας, οι μαθητές πρώτης 

τάξης δημοτικού διατυπώνουν και τη μαθηματική πρόταση προκειμένου να 

καταλήξουν στην απάντηση. 

Αναφορικά με τη χρήση διαγράμματος φαίνεται ότι όταν οι μαθητές πρώτης 

τάξης δημοτικού έχουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τρόπο 

αναπαράστασης της σκέψης τους κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος 

προτιμούν να χρησιμοποιήσουν τη συμβολική αναπαράσταση – μαθηματική 

πρόταση.  Σε σχέση με την υποχρεωτική χρήση της αριθμητικής γραμμής ή της 

εικόνας, για την αναπαράσταση της σκέψης τους, είναι εμφανές ότι οι μαθητές 

πρώτης τάξης δημοτικού προτιμούν να χρησιμοποιήσουν την αριθμητική γραμμή 

(Πίνακας 28). 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 306 

Η επίδοση των μαθητών δεύτερης τάξης δημοτικού στην επίλυση λεκτικού 

προβλήματος (α) με βάση την ορθότητα της απάντησης (Πίνακας 29) και (β) με 

βάση την εξήγηση (Πίνακας 30) δε διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της 

αναπαράστασης, που καλούνται να χρησιμοποιήσουν.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα (Πίνακας 31) φαίνεται ότι όταν οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού 

έχουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τρόπο αναπαράστασης της 

σκέψης τους κατά την επίλυση λεκτικού προβλήματος προτιμούν να χρησιμοποιούν 

τη συμβολική αναπαράσταση – μαθηματική πρόταση.  Σε σχέση με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής ή της εικόνας για την αναπαράσταση της σκέψης τους, είναι 

εμφανές ότι οι μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού προτιμούν να χρησιμοποιούν την 

αριθμητική γραμμή. 

 

Εισηγήσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 Θέμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η χρήση του γεωμετρικού 

μοντέλου της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση και επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων σε επίπεδο μαθητών πρώτης και δεύτερης τάξης 

δημοτικού.  Σε μελλοντική έρευνα θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί κατά πόσο το 

γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αναπαράσταση και επίλυση έργων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. 

 Η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα μόνο βήμα στη μελέτη αυτού που με ένα 

σφαιρικό τρόπο ονομάζεται αριθμητική γραμμή.  Σε μια μελλοντική ερευνητική 

προσπάθεια θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά είδη αριθμητικών 

γραμμών για την αναπαράσταση και την επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

ακεραίων και να διερευνηθούν (α) τα θετικά στοιχεία και (β) οι δυσκολίες που 

σχετίζονται με τη χρήση της κάθε αριθμητικής γραμμής σε σχέση με την κατανόηση 
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των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.  Όπως εισηγoύνται οι Brousseau και 

Gagatsis (2003) οι αριθμητικές γραμμές, που θα χρησιμοποιηθούν, είναι δυνατόν να 

διαφέρουν ως προς τη φόρμα (ευθεία γραμμή, κύκλος, σπείρα κτλ.), ως προς την 

κλίμακα (να περιλαμβάνουν ένα ή δύο σημεία, να περιλαμβάνουν ένα σύνολο 

διακριτών σημείων σε ίσα ή άνισα διαστήματα κτλ.), ως προς τη χρήση βελών, ως 

προς τη χρήση αριθμητικών συμβόλων.  Το Διάγραμμα 47 περιλαμβάνει 

παραδείγματα αριθμητικών γραμμών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. 
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Διάγραμμα 47.  Είδη αριθμητικών γραμμών. 
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 Οι Klein et al. (1998) χρησιμοποίησαν την άδεια αριθμητική γραμμή ως 

βασικό μοντέλο για την πρόσθεση και την αφαίρεση μέχρι το 100 σε μαθητές 

δεύτερης τάξης δημοτικού στην Ολλανδία.  Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 

διερευνηθεί κατά πόσο η χρήση της αριθμητικής γραμμής διευκολύνει την επίλυση 

έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς μεγαλύτερους από το 30.    

 Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί 

συνεντεύξεις με τρεις μαθητές πρώτης και τρεις μαθητές δεύτερης τάξης δημοτικού 

(ψηλή, μέτρια και χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά).  Προκειμένου να είναι δυνατή 

η γενίκευση των συμπερασμάτων, που προέκυψαν με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων, θα ήταν χρήσιμο να γίνουν συνεντεύξεις με περισσότερους μαθητές 

πρώτης και δεύτερης τάξης δημοτικού.  Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων θα ήταν 

καλό οι μαθητές να κληθούν να επιλύσουν και λεκτικά προβλήματα με τη χρήση της 

αριθμητικής γραμμής ή να διατυπώσουν οι ίδιοι λεκτικά προβλήματα με βάση 

δοσμένες αριθμητικές γραμμές. 

 Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις (α) με τους 

δασκάλους των τμημάτων οι μαθητές των οποίων έλαβαν μέρος στην έρευνα, (β) με 

δασκάλους γενικά και (γ) με μαθητές σε σχέση με τις αντιλήψεις τους για τη 

χρησιμότητα της αριθμητικής γραμμής ως βοηθητικού μέσου για την επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων.  Από τις συνεντεύξεις με τους δασκάλους των 

τμημάτων, οι μαθητές των οποίων έλαβαν μέρος στην έρευνα, θα μπορούσε να 

απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσο οι δάσκαλοι έδωσαν έμφαση στη διδασκαλία 

χρήσης της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση και την επίλυση έργων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων.  Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις 

συνεντεύξεις σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

παρεμβατικό πρόγραμμα δίνουν μια πιο τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα κατά 
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πόσο η αποτυχία χρήσης της αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση και την 

επίλυση έργων πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων οφείλεται στην ακαταλληλότητα 

του συγκεκριμένου μοντέλου ή στην έλλειψη συστηματικής διδασκαλίας.  Από τις 

συνεντεύξεις με δασκάλους και μαθητές θα φανεί ποιες είναι οι αντιλήψεις των πιο 

πάνω ομάδων ατόμων σε σχέση με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής. 

 Θα μπορούσε, επίσης, να διερευνηθεί κατά πόσο το φύλο αποτελεί 

παράγοντα που επηρεάζει την επίδοση των μαθητών σε έργα αριθμητικής γραμμής. 

 Ένα από τα βασικά προβλήματα της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι η 

στεγανοποίηση που παρατηρείται ανάμεσα σε διάφορα είδη αναπαράστασης των 

ίδιων μαθηματικών έργων.  Αυτή η στεγανοποίηση είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί 

στην ουσία σημαίνει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν την ίδια μαθηματική έννοια ή 

μαθηματική πράξη ως διαφορετικές μαθηματικές οντότητες και κατά συνέπεια δεν 

επιτυγχάνεται πλήρης κατανόηση του υπό διδασκαλία θέματος.  Η διδακτική 

παρέμβαση, όμως, έδειξε ότι είναι δυνατή η άρση της στεγανοποίησης ή διαφορετικά 

η αποστεγανοποίηση.  Επομένως, ένας από τους στόχους μελλοντικών ερευνητικών 

προσπαθειών θα είναι η μελέτη άλλων περιπτώσεων μαθηματικών εννοιών, όπου 

παρατηρείται το φαινόμενο της στεγανοποίησης και η πραγματοποίηση των 

αντίστοιχων διδακτικών παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την αποστεγανοποίηση.  Η 

πρόοδος στη μαθηματική εκπαίδευση περνά μόνο μέσω προσπαθειών 

αποστεγανοποίησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Δοκίμιο Α 
 

Όνομα: _________________________________________________ Τάξη: ____ 
 
 

Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση. 
 
1. 5 + 3 =     13. 4 + 15 = 
 
 
2. 7 – 2 =            14. 16 – 2 =  
 
 
3. 4 +         = 6             15. 13 +          = 19  
 
 
4. 9 –         = 2     16. 17 –          = 11 
 

 
5.         + 2 = 8     17.          + 6 = 18  
  
 
6.               – 4 = 5     18.          – 3 = 14 
 
 
7. 8 + 6 =     19. 17 + 5 =   
  
 
8. 15 – 7 =     20.     26 – 8 =    
         
 
9. 4 +        = 12     21. 19 +         = 25 
  
 
10. 14 –         = 6    22. 22 –         = 4 
 
 
11.      + 5 = 13     23.        + 16 = 24  
    
 
12.       – 6 = 7     24.        – 7 = 18 
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Δοκίμιο B 
Όνομα: ______________________________________________ Τάξη: _______ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσεις τη μαθηματική 
πρόταση. 
 
1. 
 
   
 
 
              5 + 3 =  
 
2. 
 
                                
         
 
              7 – 2 =  
 
3. 
 
   
 
 
              4 +        = 6 
 
4. 
 
                                
         
 
              9 –        = 2  
 
5. 
 
   
 
 
                    + 2 = 8 
 
6. 
 
                                
         
               
                        –  4 = 5 

     0    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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 
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7. 
 
   
 
 
              8 + 6 =  
 
 
 
8. 
 
                                
         
 
              15 – 7 =   
 
 
 
9. 
 
   
 
 
               4 +         = 12 
 
 
10. 
 
                                
         
 
                  14 –        = 6 
 
 
11. 
 
   
 
 
                       +  5 = 13  
 
 
12. 
 
                                
         
                 
                                                                              – 6 = 7 

     0    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 

     0    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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 
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13. 
 
   
 
 
              4 + 15 =  
 
 
14. 
 
                                
         
 
              16 – 2 =  
 
 
15. 
 
   
 
 
              13 +        = 19 
 
 
16. 
 
                                
         
 
              17 –        = 11 
 
 
17. 
 
   
 
               
                   + 6 = 18 
 
 
 
18. 
 
                                
         
               
                   – 3 = 14 
 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 
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19. 
 
   
 
 
              17 + 5 =  
 
 
 
20. 
 
                                
         
 
                26 – 8 =   
 
 
 
21. 
 
   
 
 
                19 +        = 25 
 
 
22. 
 
                                
         
 
                22 –         = 4 
 
 
23. 
 
   
 
 
                       + 16 = 24  
 
 
24. 
 
                                
         
 

– 7 = 18 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 
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Δοκίμιο Γ  
 
Όνομα: ____________________________________________ Τάξη: _____ 

 
Γράψε τη μαθηματική πρόταση που φαίνεται στην αριθμητική γραμμή. 
 
 
 
1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
3.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 

  0   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  

  0   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  

 

 

  0   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  

 

  0   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  
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5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 

  0   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  

  0   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  

 0    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  

 0    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  
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Δοκίμιο Δ 
Όνομα: _________________________________________  Τάξη:_____ 
 
Λύσε τα προβλήματα στο χώρο που υπάρχει κάτω από κάθε πρόβλημα.  Δείξε 
τον τρόπο που εργάστηκες για να βρεις την απάντηση. 
1. Το σχολικό λεωφορείο κάνει στάσεις μέχρι να φτάσει στο σχολείο.  Ξεκίνησε 

από το σταθμό των λεωφορείων και σταμάτησε στην όγδοη στάση (στάση 8).  
Μετά προχώρησε ακόμα 6 στάσεις.  Σε ποια στάση έφτασε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ένα βατραχάκι κάθεται πάνω σε ένα νούφαρο μέσα στη λιμνούλα.  Προχωρεί 

15 πηδήματα και σταματά για να ξεκουραστεί.  Μετά κάνει 7 πηδήματα προς 
τα πίσω.  Σε πιο νούφαρο έφτασε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ο κύριος Νίκος είναι ταχυδρόμος.  Πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και μοιράζει 

γράμματα.  Σταμάτησε στο τέταρτο σπίτι (σπίτι 4).  Από πόσα σπίτια θα 
περάσει, για να φτάσει στο δωδέκατο σπίτι (σπίτι 12); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Απάντηση:  

 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση:  
 
 

 
 
 
 
 
 
Απάντηση:  
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4. Η μικρή Γεωργία ανεβοκατεβαίνει στη σκάλα.  Ανέβηκε 14 σκαλιά και 
κάθισε να ξεκουραστεί.  Θέλει να επιστρέψει στο έκτο σκαλί (σκαλί 6), για 
να πιάσει την κούκλα της.  Πόσα σκαλιά πρέπει να κατεβεί;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ένας λαγός έκανε 5 πηδήματα και έφτασε στην πέτρα 13, για να φάει το 

καρότο.  Από ποια πέτρα ξεκίνησε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ο άταχτος Γιωργάκης παίζει με τον ανελκυστήρα (ασανσέρ).  Κατέβηκε 6 

ορόφους και έφτασε στον έβδομο όροφο (Όροφο 7).  Από ποιο όροφο 
ξεκίνησε; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Απάντηση:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση:  
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Δοκίμιο Δ 
 

Όνομα: _________________________________________  Τάξη:_____ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή για να λύσεις τα προβλήματα.   
 
1. Το σχολικό λεωφορείο κάνει στάσεις μέχρι να φτάσει στο σχολείο.  Ξεκίνησε 

από το σταθμό των λεωφορείων και σταμάτησε στην όγδοη στάση (στάση 8).  
Μετά προχώρησε ακόμα 6 στάσεις.  Σε ποια στάση έφτασε; 

 
 
   
 
 
 
 
Απάντηση: 
 
 
2. Ένα βατραχάκι κάθεται πάνω σε ένα νούφαρο μέσα στη λιμνούλα.  Προχωρεί 

15 πηδήματα και σταματά για να ξεκουραστεί.  Μετά κάνει 7 πηδήματα προς 
τα πίσω.  Σε πιο νούφαρο έφτασε; 

 
 
   
 
 
 
 
Απάντηση: 
 
 
3. Ο κύριος Νίκος είναι ταχυδρόμος.  Πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και μοιράζει 

γράμματα.  Σταμάτησε στο τέταρτο σπίτι (σπίτι 4).  Από πόσα σπίτια θα 
περάσει, για να φτάσει στο δωδέκατο σπίτι (σπίτι 12); 

 
 
   
 
 
 
 
Απάντηση: 
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4. Η μικρή Γεωργία ανεβοκατεβαίνει στη σκάλα.  Ανέβηκε 14 σκαλιά και κάθισε 
να ξεκουραστεί.  Θέλει να επιστρέψει στο έκτο σκαλί (σκαλί 6), για να πιάσει 
την κούκλα της.  Πόσα σκαλιά πρέπει να κατεβεί;  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Απάντηση:  
 
 
5. Ένας λαγός έκανε 5 πηδήματα και έφτασε στην πέτρα 13, για να φάει το 

καρότο.  Από ποια πέτρα ξεκίνησε; 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Απάντηση:  
 
 
6. Ο άταχτος Γιωργάκης παίζει με τον ανελκυστήρα (ασανσέρ).  Κατέβηκε 6 

ορόφους και έφτασε στον έβδομο όροφο (όροφο 7).  Από ποιο όροφο ξεκίνησε; 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Απάντηση: 
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     0    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 

     0    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 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



 332 

Φύλλο Εργασίας Π1 
 
Κύκλωσε τις αριθμητικές γραμμές. 

 
 

1. 
 
   
 
 
 
               
2. 
 
                                
         
 
                
 
 
3. 
 
   
 
 
 
 
               
4. 
 
                                
         
 
                
 
 
5. 
 
   
 
 
                     
 
 
6. 
 
                                
         

     0    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 

 0   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 

     0   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 

     0    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 

     0          1         2         3         4          5          6         7          8         9        10       11       12       13        14       15   

     0   1    4    3    2    5   6    7    8   10  9   15 12  13 14  11  16  17 20  19  18  21 22  23 30  25 26  27  28 29  24 
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Φύλλο Εργασίας Π2 
 
1. Δείξε στην αριθμητική γραμμή τον αριθμό 6 ξεκινώντας από το 0. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
             
2.  Δείξε στην αριθμητική γραμμή τον αριθμό 6 ξεκινώντας από το 3. 
 
 
 
 
 
 
                                
         
 
 
 
 
               
3.  Δείξε στην αριθμητική γραμμή τον αριθμό 6 ξεκινώντας από το 10 και 

προχωρώντας προς τα πίσω. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

     0    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 
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4. Ποιον αριθμό δείχνει το βέλος; 
 
 
 
 
 
 
                                
         
 
 
 
      
          
5.  Ποιον αριθμό δείχνει το βέλος; 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
             
 
 
6. Ποιον αριθμό δείχνει το βέλος; 
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Φύλλο Εργασίας Π3  
Όνομα: _______________________________________ Τάξη: _______ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσεις τη 
μαθηματική πρόταση. 
 
 
1. 
 
   
 
 
                4 + 2 =  
 
 
 
 
2. 
 
                                
         
 
              7 + 5 =  
 
 
 
 
3. 
 
   
 
 
              12 + 6 = 
 
 
 
 
4. 
 
                                
         
 
              18 + 5=   
 
 
 
 
 

     0    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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 
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Φύλλο Εργασίας Π4  
Όνομα: _______________________________________ Τάξη: _______ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσεις τη 
μαθηματική πρόταση. 
 
 
1. 
 
   
 
 
               3 +        = 8 
 
 
 
 
2. 
 
                                
         
               
               9 +         = 14 
 
 
 
 
3. 
 
   
 
 
              15 +         = 18  
 
 
 
 
4. 
 
                                
         
 
              17 +         = 23   
 
 
 
 
 

     0   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 
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     0    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 
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Φύλλο Εργασίας Π5  
Όνομα: _______________________________________ Τάξη: _______ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσεις τη 
μαθηματική πρόταση. 
 
 
1. 
 
   
 
 
                 + 4 = 9 
 
 
 
 
2. 
 
                                
         
 
                      + 7 = 15 
 
 
 
 
3. 
 
   
 
 
                       + 2 = 17  
 
 
 
 
4. 
 
                                
         
                 
                                                                              + 6 = 24 
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Φύλλο Εργασίας Π6  
Όνομα: _______________________________________ Τάξη: _______ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσεις τη 
μαθηματική πρόταση. 
 
 
1. 
 
   
 
 
                9 – 5  =  
 
 
 
 
2. 
 
                                
         
 
              12 – 7 =  
 
 
 
 
3. 
 
   
 
 
              16 – 4 = 
 
 
 
 
4. 
 
                                
         
 
              14 – 6 =   
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Φύλλο Εργασίας Π7  
Όνομα: _______________________________________ Τάξη: _______ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσεις τη 
μαθηματική πρόταση. 
 
 
1. 
 
   
 
 
                8 –        = 3 
 
 
 
 
2. 
 
                                
         
 
              14 –         = 8  
 
 
 
 
3. 
 
   
 
 
              17 –         = 5 
 
 
 
 
4. 
 
                                
         
 
              25 –         = 17 
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Φύλλο Εργασίας Π8  
Όνομα: _______________________________________ Τάξη: _______ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσεις τη 
μαθηματική πρόταση. 
 
 
1. 
 
   
 
 
                  – 3 = 4 
 
 
 
 
2. 
 
                                
         
 
                      – 9 = 7 
 
 
 
 
3. 
 
   
 
 
                        – 6 = 12  
 
 
 
 
4. 
 
                                
         
                 
                                                                              – 8 = 15 
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Φύλλο Εργασίας Π9  
Όνομα: _______________________________________ Τάξη: _______ 
 
Χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσεις τη 
μαθηματική πρόταση. 
 
 
 
 
 
1. 
 
   
 
 
                8 + 7 =  
 
 
 
 
 
 
2. 
 
                                
         
 
              12 – 8 =  
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
   
 
 
              9 +         = 13 
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4. 
 
                                
         
 
              14 –         = 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
   
 
 
                + 7 = 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
   
 
 
                          – 6 = 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Συνέντευξη 

 
Φύλλο Εργασίας 

 
Διάβασε προσεχτικά τη μαθηματική πρόταση.  Δείξε τη μαθηματική πρόταση στην 
αριθμητική γραμμή και βρες την απάντηση.  Μετά συμπλήρωσε το κουτάκι. 
 
1. 
  
 
            8 + 6 =  
 
 
 
2.  
 
 
            15 – 7 =  
 
 
 
3.  
 
 
            4 +            = 12 
 
 
 
4.  
 
 
             14 –         = 6 
 
 
 
 
5. 
 
 
                        + 5 = 13 
 
 
 
6. 
 
  

         – 6 = 7 
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Πρωτόκολλα Μαθητών 

Συνέντευξη με Μαθητή Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Ψηλή Επίδοση στα 
Μαθηματικά 
 
Έργο 1: 8 + 6 = ____.  

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό, τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 14.  

Σχεδιάζει στην αριθμητική γραμμή ένα βέλος με αρχή το μηδέν και τέλος το 8.  

Ξεκινά από το 8, σχεδιάζει πηδηματάκια από το 8 στο 9, από το 9 στο 10 κτλ. 

μετρώντας έξι πηδηματάκια.  Σταματά στον αριθμό 14). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  8 και 6 ίσον 14. 

(Ο Μ διαβάζει μεγαλόφωνα τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς χρησιμοποίησες την αριθμητική γραμμή, για 

να δείξεις αυτή τη μαθηματική πρόταση;  Προσπάθησε να περιγράφεις αυτό που 

έκανες κάθε φορά. 

-  Μ:  Το πήρα στο 8 (Δείχνει το πρώτο βέλος που σχεδίασε με αρχή το 0 και 

τέλος το 8).  Μετά σχεδίασα ακόμα 6 πηδηματάκια και έφτασα στο 14.  

- Ε:  Προς τα πού προχώρησες; 

(Ο Μ δείχνει προς τα δεξιά). 

- Ε:  Γιατί προχώρησες προς τα δεξιά και δεν πήγες προς τα πίσω; 

- Μ:  Επειδή είναι «και» πρέπει να προχωρήσω. 

- Ε:  Πόσα πρέπει να προχωρήσεις; 

- Μ:  Ακόμα 6. 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 14. 

- Ε:  Το 14 τι λέει; Τι είναι το 14; 
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(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση συμπληρωμένη. 

- Μ:  8 και 6 ίσον 14. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή, για να βρεις την απάντηση ή πρώτα 

σκέφτηκες την απάντηση και μετά την έδειξες στην αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Πρώτα βρήκα την απάντηση στο μυαλό μου. 

- Ε:  Τι σκέφτηκες στο μυαλό σου; 

- Μ:  Είπα «οχτώ και δύο είναι δέκα και ακόμα τέσσερα, δεκατέσσερα». 

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η απάντηση που βρήκες; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Γιατί είσαι σίγουρος; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Πριν δείξεις τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή, μόλις 

σκέφτηκες με το μυαλό σου την απάντηση, ήσουν σίγουρος ότι ήταν σωστή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Αν δεν ήσουν σίγουρος τι θα μπορούσες να κάνεις; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  7 και 5 πόσο κάνει; 

- Μ:  12. 

- Ε:  Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η απάντηση που σκέφτηκες; 

Τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις; Μήπως θα σε βοηθούσε κάτι που 

χρησιμοποίησες πριν; 

- Μ:  Θα πω 7 και 3 κάνουν 10 και ακόμα 2 κάνουν 12. 
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- Ε:  Αν είχες ένα συμμαθητή που δεν κατάλαβε πώς βρήκες την απάντηση. Τι  θα 

έκανες για να του εξηγήσεις; Πώς θα τον βοηθούσες να καταλάβει ότι 8 και 6 

κάνουν 14; 

- Μ:  Θα του έλεγα να πάει στο 8 και να προχωρήσει ακόμα 6, για να φτάσει στην 

απάντηση. 

- Ε:  Δηλαδή θα χρησιμοποιούσες την αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

Έργο 2: 15 – 7 = ____. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό, τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 15.  

Ξεκινά από το 15 και σχεδιάζει πηδηματάκια από το 15 στο 14, από το 14 στο 13 

κτλ.  Σταματά στον αριθμό 8).   

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ: 15 πλην 7 ίσον. 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες για να δείξεις τη μαθηματική πρόταση 

στην αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Σχεδίασα το 15 και μετά πήγα πίσω, επειδή είναι «πλην». 

(Ο Μ δείχνει το βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 15). 

- Ε:  Πόσα προχώρησες προς τα πίσω; 

- Μ:  7. 

- Ε:  Μέτρα δυνατά. 

(Ο Μ δείχνει τα πηδηματάκια που σχεδίασε από το 15 στο 14, από το 14 στο 13 κτλ. 

μετρώντας μεγαλόφωνα εφτά πηδηματάκια). 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 8. 
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- Ε:  Τι είναι το 8; 

- Μ:  Η απάντηση. 

- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 15. 

- Ε:  Πώς τον έδειξες;  Τι είναι αυτό που σχεδίασες; 

- Μ:  Αριθμητική γραμμή (Ο Μ ονομάζει το βέλος αριθμητική γραμμή). 

- Ε:  Είναι ένα βέλος, μια γραμμή.  Από πού ξεκίνησε το βέλος και πού 

σταμάτησε; 

- Μ:  Ξεκίνησα από το 0 και μετά πήγα στο 15. 

- Ε:  Ο δεύτερος αριθμός ποιος είναι; 

- Μ:  Το 7. 

- Ε:  Τι λέει το 7; 

- Μ:  Να πάω πίσω 7. 

- Ε:  Πώς έδειξες το εφτά; 

- Μ:  Σχεδίασα τα πηδηματάκια. 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 8. 

- Ε:  Μπορείς να διαβάσεις τη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  15 πλην 7 ίσον 8. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή ή σκέφτηκες πρώτα στο μυαλό σου; 

- Μ:  Σκέφτηκα με το μυαλό μου. 

- Ε:  Πώς το σκέφτηκες; 

- Μ:  Είπα «10 πλην 7 ίσον 3 και 5, 8». 

- Ε:  Τι θα έκανες για να εξηγήσεις σε ένα συμμαθητή σου πώς να βρει την 

απάντηση; 
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- Μ:  Θα του έλεγα να πάει στο 15 και μετά να πάει πίσω 7 πηδηματάκια, γιατί 

είναι «πλην», δεν είναι «και». 

- Ε:  Εσένα σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή ή αν δεν υπήρχε πάλι θα έβρισκες τη 

σωστή απάντηση; 

- Μ:  Πάλι θα το έβρισκα. 

Έργο 3: 4 + ___ = 12. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό, τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 4.  Ξεκινά 

από το 4 και σχεδιάζει πηδηματάκια μέχρι να φτάσει στο 12, μετρώντας τα 

πηδηματάκια που σχεδιάζει). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  4 και πόσα ίσον 12. 

- Ε: Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Έδειξα το 4 και προχώρησα για να πάω στο 12. 

- Ε:  Καθώς προχωρούσες τι έκανες; 

- Μ:  Μετρούσα πηδηματάκια. 

- Ε:  Μπορείς να μετράς μεγαλόφωνα; 

(Ο Μ μετρά και δείχνει τα πηδηματάκια που σχεδίασε μέχρι να φτάσει στον αριθμό 

12.  Μετρά 8 πηδηματάκια). 

- Ε:  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  Θα γράψω 8, γιατί προχώρησα 8, για να φτάσω στο 12. 

- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ: Το 4. 

- Ε:  Ποιος ήταν ο δεύτερος αριθμός; 

- Μ:  Το 12. 
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- Ε:  Το 12 τι σου λέει; 

- Μ:  Να φτάσω εκεί. 

- Ε:  Πώς έφτασες στο 12; 

- Μ:  Προχώρησα 8 πηδηματάκια. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή ή σκέφτηκες την απάντηση στο μυαλό σου; 

- Μ:  Το σκέφτηκα. 

- Ε:  Πώς; 

(Ο Μ δεν μπορεί να εξηγήσει). 

- Ε:  Τι θα έκανες για να εξηγήσεις σε ένα συμμαθητή σου πώς να βρει την 

απάντηση; 

- Μ:  Θα του έλεγα να πάει στο 4, να προχωρήσει μέχρι το 12 και να μετρήσει τα 

πηδηματάκια που σχεδίασε. 

Έργο 4:  14 – ___ = 6. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό, τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 14.  

Ξεκινά από το 14 και σχεδιάζει 6 πηδηματάκια.  Σταματά στο 8).  

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  4 πλην πόσα ίσον 6. 

- Ε:  Τι έκανες πρώτα; 

- Μ:  Πήγα στο 14. 

- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 14. 

- Ε:  Ποιος είναι ο άλλος αριθμός; 

- Μ:  Το 6. 

- Ε:  Τι σου λέει το 6; 
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- Μ:  Πόσα έμειναν και πήγα πίσω, γιατί είναι «πλην έξι». 

- Ε:  Ξέρεις πού πρέπει να σταματήσεις; 

- Μ:  Στο 6. 

- Ε:  Να μετράς μεγαλόφωνα. 

(Ο Μ μετρά και δείχνει τα 6 πηδήματα που σχεδίασε.  Έφτασε στον αριθμό 8 και 

είπε «οχτώ»). 

- Ε:  Πού είπες ότι πρέπει να σταματήσεις; 

- Μ:  Πρέπει να σταματήσω στο 8. 

- Ε:  Γιατί στο 8; 

- Μ:  Επειδή είναι «πλην». 

- Ε:  Η μαθηματική πρόταση που διάβασες λέει «14 πλην πόσα ίσον 6».  Πού είπες 

ότι πρέπει να φτάσεις στο τέλος; 

- Μ:  Στο 6. 

- Ε:  Πώς θα φτάσεις στο 6; 

(Ο Μ σχεδιάζει πηδηματάκια μέχρι να φτάσει στο 6). 

- Ε:  Πόσα πηδηματάκια έκανες για να φτάσεις στο 6; 

- Μ:  8. 

- Ε:  Μπορείς τώρα να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; 

(Ο Μ γράφει τον αριθμό 8 στο κουτάκι). 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

- Μ:  Πήγα στο 14 και μετά μου είπε να πάω στο 6.  Για να πάω στο 6 έκανα 8 

πηδηματάκια. 
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- Ε:  Τι θα έκανες για να εξηγήσεις σε ένα συμμαθητή σου πώς να βρει την 

απάντηση; 

- Μ:  Θα του έλεγα να πάει στο 14, να πάει πίσω μέχρι το 6 και να μετρήσει τα 

πηδηματάκια που σχεδίασε. 

Έργο 5:  ___ + 5 = 13. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό, τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Πόσα και 5 ίσον 13. 

- Ε:  Τι είναι εκείνο που δεν ξέρεις; 

- Μ:  Πόσα ήταν εδώ (Ο Μ δείχνει το κουτάκι). 

- Ε: Πού πρέπει να φτάσεις στο τέλος; 

- Μ:  Στο 13. 

- Ε:  Τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στο 13; 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το μηδέν και τέλος το 8).   

- Ε:  Γιατί σχεδίασες αυτό το βέλος που σταματά στο 8; 

- Μ:  Επειδή είναι η απάντηση. 

- Ε:  Το σκέφτηκες; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Τι κάνεις τώρα; 

- Μ:  Θα προχωρήσω πέντε πηδηματάκια και θα φτάσω στο δεκατρία. 

- Ε:  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; 

(Ο Μ συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Πώς το σκέφτηκες στο μυαλό σου; 

- Μ:  Είπα «8 και 5 ίσον 13». 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



   352 
 

Έργο 6:  ___ – 6 = 7. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό, τι λέει. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Πόσα πλην 6 ίσον 7. 

- Ε:  Τι πρέπει να κάνεις; 

- Μ:  Θα φύγω τα 6. 

- Ε:  Το 7 τι σου λέει; 

- Μ:  13 πλην 6 ίσον 7. 

- Ε:  Πώς βρήκες το 13;  Μπορείς να μου εξηγήσεις; 

(Ο Μ δεν μπορεί να εξηγήσει). 

- Ε:  Δείξε τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή; 

- Μ: Πήγα στο 13 και θα φύγω τα 6.   

(Ο Μ μετρά δυνατά 6 πηδηματάκια και τα σχεδιάζει.  Φτάνει στον αριθμό 7). 

- Ε:  Σε ποιον αριθμό έφτασες; 

- Μ:  Στο 7. 

 

Συνέντευξη με Μαθητή Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Μέτρια Επίδοση στα 
Μαθηματικά 
 
Έργο 1:  8 + 6 = ___. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό, τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει μεγαλόφωνα την οδηγία.  Σχεδιάζει το πρώτο βέλος με αρχή το 0 και 

τέλος το 8.  Στη συνέχεια, ξεκινά από το 8 και σχεδιάζει 6 πηδηματάκια.  Σταματά 

στον αριθμό 14.  Συμπληρώνει το κουτάκι με τον αριθμό 14). 

- Ε:  Μπορείς να διαβάσεις τη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  8 και 6 ίσον.  Έπρεπε να βάλω από το 0 στο 8, να βάλω ακόμα 6 και να 

συμπληρώσω το κουτάκι. 
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- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Πώς έδειξες το 8; 

- Μ:  Τράβηξα μια γραμμή από το 0 ως το 8 και μετά προχώρησα ακόμα 6 μικρά 

πηδηματάκια. 

- Ε:  Γιατί προχώρησες ακόμα 6 μικρά πηδηματάκια;  Τι σου λέει ο δεύτερος 

αριθμός; 

- Μ:  Και 6.   

- Ε:  Γιατί προχώρησες 6 πηδηματάκια μπροστά; 

- Μ:  Επειδή λέει «και». 

- Ε:  Σε ποιον αριθμό έφτασες; 

- Μ:  Στο 14. 

- Ε:  Το 14 τι σου λέει; 

- Μ:  Μου λέει ότι αυτή η πρόσθεση είναι 14. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Με βοήθησε. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

- Μ:  Μου έδειξε πόσα κάνουν. 

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η απάντηση; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Αν δε χρησιμοποιούσες την αριθμητική γραμμή θα ήσουν σίγουρος ότι είναι 

σωστή η απάντηση ή είσαι πιο σίγουρος τώρα που χρησιμοποίησες την 

αριθμητική γραμμή. 

- Μ:  Είμαι πιο σίγουρος τώρα. 
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- Ε:  Αν είχες ένα συμμαθητή που δεν μπορούσε να βρει την απάντηση στην 

εξίσωση «8 και 6 ίσον», τι θα έκανες για να τον βοηθήσεις; 

- Μ:  Θα του έλεγα να πάει ως το 8 και να σχεδιάσει ακόμα 6 πηδηματάκια.  

Έργο 2:  15 – 7 = ___. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό, τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 15.  

Ξεκινά από το 15, σχεδιάζει 7 πηδηματάκια προς τα πίσω και σταματά στο 8.  

Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Μου έλεγε να πάω στο 15 και να βγάλω 7.  Πήγα στο 15 και έβγαλα 7. 

- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 15. 

- Ε:  Πώς έδειξες το 15; 

- Μ:  Ζωγράφισα το 15 και μετά έκανα μικρά πηδηματάκια πίσω γιατί μου έλεγε 

«πλην». 

- Ε:  Πόσα πηδηματάκια έπρεπε να πας πίσω; 

- Μ:  7. 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 8. 

- Ε:  Τι είναι το 8; 

- Μ:  Είναι η απάντηση. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Με βοήθησε. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

- Μ:  Μου έδειξε πόσα κάνουν. 
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- Ε:  Αν δε χρησιμοποιούσες την αριθμητική γραμμή θα ήσουν σίγουρος ότι είναι 

σωστή η απάντηση ή είσαι πιο σίγουρος τώρα που χρησιμοποίησες την 

αριθμητική γραμμή. 

- Μ:  Είμαι πιο σίγουρος τώρα. 

- Ε:  Αν είχες ένα συμμαθητή που δεν μπορούσε να βρει την απάντηση στην 

εξίσωση «15 πλην 7 ίσον», τι θα έκανες για να τον βοηθήσεις; 

- Μ:  Θα του έλεγα να δείξει την εξίσωση στην αριθμητική γραμμή και να βρει την 

απάντηση. 

Έργο 3:  4 + ___ = 12. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνει ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 4.  Στη 

συνέχεια, ξεκινά από το 4 και σχεδιάζει πηδηματάκια μέχρι το 12.  Μετρά τα 

πηδηματάκια και συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Μου έλεγε «4 και πόσα ίσον 12».  Πρώτα πήγα στο 4.  Μετά είδα το κουτάκι 

και μετά είδα το ίσον ότι έλεγε 12.  Έκανα μικρά πηδηματάκια, ακόμα 8, και 

έφτασα στο 12. 

- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 4. 

- Ε:  Ο δεύτερος αριθμός ποιος είναι; 

- Μ:  Δεν ξέρω.  Δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσω. 

- Ε:  Θα προχωρήσεις μπροστά ή πίσω; 

- Μ:  Θα προχωρήσω μπροστά γιατί η απάντηση είναι 12.  Θα προχωρήσω ακόμα 

8 για να φτάσω στην απάντηση 12. 

- Ε:  Πώς κατάλαβες ότι έπρεπε να προχωρήσεις 8 πηδηματάκια; 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



   356 
 

- Μ:  Γιατί είπα «4 και πόσα ίσον 12;».  8. 

- Ε:  Πού πρέπει να φτάσεις στο τέλος; 

- Μ:  Στο τέλος πρέπει να φτάσω στο 12. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Με βοήθησε. 

- Ε:  Αν δε χρησιμοποιούσες την αριθμητική γραμμή θα ήσουν σίγουρος ότι είναι 

σωστή η απάντηση ή είσαι πιο σίγουρος τώρα που χρησιμοποίησες την 

αριθμητική γραμμή. 

- Μ:  Είμαι πιο σίγουρος τώρα. 

- Ε:  Αν είχες ένα συμμαθητή που δεν μπορούσε να βρει την απάντηση στην 

εξίσωση «4 και πόσα ίσον 12», τι θα έκανες για να τον βοηθήσεις; 

- Μ:  Θα του έλεγα να πάει στο 4 και να σχεδιάσει πηδηματάκια μέχρι να φτάσει 

στο 12.  Μετά να μετρήσει τα πηδηματάκια και να γράψει την απάντηση. 

Έργο 4:  14 – ___ = 6. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνει ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 14.  Στη 

συνέχεια, ξεκινά από το 14 και σχεδιάζει πηδηματάκια προς τα πίσω μέχρι το 6.  

Μετρά τα πηδηματάκια και συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Μου έλεγε να βάλω 14, μετά μου έλεγε «κουτάκι ίσον 6».  Πήγα στο 14.  

Πλην, δεν ξέρουμε πόσα.  Η απάντησή μας είναι το 6.  Στο τέλος πρέπει να 

φτάσουμε στο 6. 

- Ε:  Τα πηδηματάκια είναι μπροστά ή πίσω; 

- Μ:  Πίσω. 

- Ε:  Γιατί; 
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- Μ:  Επειδή έχει «πλην». 

- Ε:  Πόσα πηδηματάκια προς τα πίσω έκανες για να φτάσεις στο 6; 

- Μ:  8. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Αν δε χρησιμοποιούσες την αριθμητική γραμμή θα ήσουν σίγουρος ότι είναι 

σωστή η απάντηση. 

- Μ:  Όχι.  Είμαι πιο σίγουρος τώρα που χρησιμοποίησα την αριθμητική γραμμή. 

- Ε:  Αν είχες ένα συμμαθητή που δεν μπορούσε να βρει την απάντηση στην 

εξίσωση «14 πλην πόσα ίσον 6», τι θα έκανες για να τον βοηθήσεις; 

- Μ:  Θα του έλεγα να πάει πρώτα στο 14 και μετά να σχεδιάσει πηδηματάκια ως 

το 6.  Να μετρήσει τα πηδηματάκια και να γράψει την απάντηση. 

Έργο 5:  ___ +  5 = 13. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνει ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Ξεκινά από το 13 και σχεδιάζει 5 πηδηματάκια προς τα 

πίσω.  Σταματά στο 8. Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8.  

Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Μου έλεγε «κουτάκι και 5 ίσον 13».   

- Ε:  Το κουτάκι τι σημαίνει; 

- Μ:  Σημαίνει «Πόσα να βάλω;».  Μέτρησα από το 13 πέντε για να βρω «πόσα 

χρειάζεται και ακόμα 5 ίσον 13».  Μέτρησα από το 13 πίσω, πίσω 5 και είδα ότι 

μου έμειναν 8.  Συμπλήρωσα το κουτάκι και είπα «8 και 5 ίσον 13». 

- Ε:  Τι είναι το 13; 

- Μ:  Είναι η απάντηση. 
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Έργο 6:  ___ –  6 = 7. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία).  

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Πόσα πλην 6 ίσον 7; 

- Ε:  Δείξε τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή. 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 7.  Στη συνέχεια, ξεκινά από το 

7 σχεδιάζει 6 πηδηματάκια και σταματά στο 13.  Συμπληρώνει τη μαθηματική 

πρόταση με τον αριθμό 13). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Είπα 13 πλην 6 ίσον 7. 

- Ε:  Πώς βρήκες το 13; 

- Μ:  Σκέφτηκα πως αν βγάλω 6 από το 13, θα μου μείνουν 7 και ήταν σωστό. 

- Ε:  Το ξέρεις απ’ έξω; 

- Μ:  Ξέρω ότι αν βγάλω 6 από το 13, μένουν 7. 

- Ε:  Πώς το έδειξες στην αριθμητική γραμμή;  Από πού ξεκίνησες; 

- Μ:  Ξεκίνησα από το 13, έβγαλα τα 6 και μου έμειναν 7. 

- Ε:  Πάνω στην αριθμητική γραμμή τι δείχνει; 

- Μ:  Ξεκίνησα από το 13 και έκανα μικρά πηδηματάκια προς τα πίσω.  Εδώ στο 

πρώτο έκανα ένα μεγάλο. 

- Ε:  Αν ήθελες να γράψεις την εξίσωση γι’ αυτό που δείχνει η αριθμητική γραμμή 

τι θα έγραφες; 

- Μ:  Θα έγραφα «13 πλην 6 ίσον 7». 

- Ε:  Είπες ότι όταν έχουμε «πλην» πάμε προς τα πίσω.  Εσύ εδώ πήγες προς τα 

πίσω; 
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- Μ:  Θα σχεδιάσω ένα μεγάλο βέλος ως το 13 και θα βγάλω 6 (Ο Μ σβήνει το 

πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 7.  Σχεδιάζει το πρώτο βέλος με αρχή το 

0 και τέλος το 13). 

 
Συνέντευξη με Μαθητή Δεύτερης Τάξης Δημοτικού με Χαμηλή Επίδοση στα 
Μαθηματικά 
 
Έργο 1:  8 + 6 = ___. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 6 και τέλος το 8.  

Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 14). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθητική πρόταση που έγραψες. 

- Μ:  8 και 6 ίσον 14. 

- Ε:  Τι έδειξες στην αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Έδειξα το 6 και το πήρα στο 8. 

- Ε:  Το 14 που βρήκες και συμπλήρωσες τη μαθηματική πρόταση δεν πρέπει να 

το δείξεις; 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα δεύτερος βέλος με αρχή το 8 και τέλος το 14). 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός στη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Πώς θα δείξεις το 8 στην αριθμητική γραμμή; 

(Ο Μ κυκλώνει τον αριθμό 8 πάνω στην αριθμητική γραμμή). 

- Ε:  Να δείξεις ότι έχουμε 8. 

- Μ:  Θα το δείξω με μια γραμμή. 

- Ε:  Από πού θα ξεκινά και πού θα σταματά η γραμμή, για να δείξεις ότι έχουμε 8;  

Τι θα μετρήσεις για να δείξεις το 8;  

(Ο Μ δεν απαντά). 
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- Ε:  Ξεκινώ από το 0 και κάνω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ 

πηδηματάκια (Ο Ε σχεδιάζει τα πηδηματάκια καθώς μετρά) και τα αγκαλιάζω με 

ένα βέλος που ξεκινά από το 0 και σταματά στο 8.  Πόσα έδειξα;  Ποιον αριθμό 

έδειξα; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Ο πρώτος αριθμός είναι το 8.  Τον έδειξα.  Μετά τι λέει η μαθηματική 

πρόταση; 

- Μ:  Και 6. 

- Ε:  Τι σημαίνει «και 6»;  Τι πρέπει να κάνεις τώρα;  Έχεις 8.  Η μαθηματική 

πρόταση λέει «και 6».  Τι πρέπει να κάνεις; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- (Ο Ε δείχνει και μετρά τα οχτώ πηδηματάκια).  Μέχρι εδώ είναι 8.  Πώς θα δείξω 

το «και 6»; 

- Μ:  Να σβήσω τα δύο πηδηματάκια. 

- Ε:  Δε θέλω να μου δείξεις τον αριθμό 6.  Έχεις 8.  Το δείξαμε.  Έχω ακόμα 6.  

Πώς θα δείξουμε ότι έχουμε ακόμα 6;  

(Ο Μ δεν απαντά).   

- Ε:  Θα σχεδιάσεις ακόμα 6 πηδηματάκια.  Πού θα φτάσεις; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Έχω 8.  «Και 6» σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσω ακόμα 6.  Προχωρώ 

ακόμα ένα, ακόμα δύο, ακόμα τρία, ακόμα τέσσερα, ακόμα πέντε, ακόμα έξι (Ο 

Ε σχεδιάζει 6 πηδηματάκια καθώς μετρά).  Πού έφτασα; 

- Μ:  Στο 14. 

- Ε:  Έφτασα στο 14 που είναι η απάντηση. Έκανα 8 πηδηματάκια για να δείξω 

τον πρώτο αριθμό (Ο Ε δείχνει και μετρά τα 8 πηδηματάκια).  Η μαθηματική 
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πρόταση λέει «και 6».  Επειδή μου λέει «και» σημαίνει ότι θα προχωρήσω ακόμα 

6 πηδηματάκια.  Από το 8, που ήμουν, που είναι ο πρώτος αριθμός, θα 

προχωρήσω ακόμα 6 (Ο Ε δείχνει και μετρά τα 6 πηδηματάκια).  Έφτασα στο 14 

που είναι η απάντηση.  Με αυτό τον τρόπο η αριθμητική γραμμή με βοηθά να 

βρω την απάντηση.  Βάζω πρώτα τα 8, προχωρώ ακόμα 6 και βλέπω πού 

έφτασα.  Έφτασα στο 14.  Τώρα συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση. 

- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Πώς έδειξα το 8; 

- Μ:  Ξεκίνησες από το 0, έκανες 8 πηδηματάκια και έφτασες στο 8. 

- Ε:  Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός;  

- Μ:  Το 6. 

- Ε:  Τι μας λέει το «και 6»;  Δεν είναι «πλην». Είναι «και». 

- Μ:  Μου λέει να προχωρήσω ακόμα 6. 

- Ε:  Προχώρησα 6 πηδηματάκια.  Πού έφτασα στο τέλος; 

- Μ:  Στο 14. 

Έργο 2:  15 – 7 = ___. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία, αλλά δεν κάνει τίποτε). 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 15. 

- Ε:  Δείξε το 15. 

(Ο Μ μετρά και σχεδιάζει 15 πηδηματάκια). 

- Ε:  Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; 

- Μ:  Το 7.  
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- Ε:  Τι λέει η μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  Πλην 7. 

- Ε:  Τι θα κάνεις;  Θα προχωρήσεις ή θα κάνεις κάτι άλλο; 

- Μ:  Θα πάω πίσω. 

- Ε:  Γιατί θα πας προς τα πίσω; 

- Μ:  Επειδή λέει «πλην». 

- Ε:  Πόσα θα πας πίσω; 

- Μ:  7. 

- Ε:  Δείξε το. 

(Ο Μ ξεκινά από το 15 και σχεδιάζει 7 πηδηματάκια προς τα πίσω). 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 8. 

-  Ε:  Τι είναι το 8; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; 

(Ο Μ συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  15 πλην 7 ίσον 8. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

- Μ:  Με τα πηδηματάκια που σχεδίασα. 

- Ε:  Θα προτιμούσες να σε ρωτούσα πόσο κάνει 15 πλην 7, χωρίς να 

χρησιμοποιήσεις την  αριθμητική γραμμή ή προτιμάς να μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις την αριθμητική γραμμή; 
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- Μ:  Προτιμώ να μπορώ να χρησιμοποιήσω την αριθμητική γραμμή. 

- Ε:  Είναι πιο εύκολο να το βρεις με την αριθμητική γραμμή ή σε δυσκόλεψε, σε 

σύγχυσε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Είναι πιο εύκολο με την αριθμητική γραμμή. 

- Ε:  Αν κάποιος συμμαθητής σου δυσκολευόταν να συμπληρώσει τη μαθηματική 

πρόταση 15 – 7 = ___, πώς θα το βοηθούσες; 

- Μ:  Θα του έλεγα να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή. 

Έργο 3:  4 + ___ = 12. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  4 και κουτάκι ίσον 12. 

- Ε:  Το κουτάκι τι ρωτά; 

- Μ:  4 και θέλω ακόμα να φτάσω στο 12. 

- Ε:  Ξέρεις πόσα θέλεις ακόμα για να φτάσεις στο 12; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 4. 

- Ε:  Μπορείς να το δείξεις; 

(Ο Μ ξεκινά από το 0, σχεδιάζει 4 πηδηματάκια και σχεδιάζει το πρώτο βέλος με 

αρχή το 0 και τέλος το 4). 

- Ε:  Στη συνέχεια τι λέει η μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  Και κουτάκι ίσον 12. 

- Ε:  Ξέρεις το δεύτερο αριθμό; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Το 12 τι σου λέει; 

(Ο Μ δεν απαντά). 
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- Ε:  Στο τέλος πού θέλεις να φτάσεις;  Πού θα σταματήσεις; 

- Μ:  Στο 12. 

- Ε:  Κύκλωσε το 12.  Εσύ πού είσαι; 

- Μ:  Στο 4. 

- Ε:  Πού θέλεις να φτάσεις; 

- Μ:  Στο 12. 

- Ε:  Τι θα κάνεις για να φτάσεις στο 12; 

(Ο Μ ξεκινά από το 4 και σχεδιάζει 12 πηδηματάκια.  Σταματά στο 16). 

- Ε:  Τι έκανες; 

- Μ:  Έκανα 12 πηδηματάκια. 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 16. 

- Ε:  Πού είπες ότι έπρεπε να φτάσεις στο τέλος; 

- Μ:  Στο 12. 

- Ε:  Τι πρέπει να κάνεις; 

(Ο Μ σβήνει 4 πηδηματάκια). 

- Ε:  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  4 και 8 ίσον 12. 

- Ε:  Πώς βρήκες το 8; 

- Μ:  Μέτρησα τα πηδηματάκια. 

(Ο Μ δείχνει τα πηδηματάκια από το 4 μέχρι το 12). 

- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 4. 

- Ε:  Ήξερες το δεύτερο αριθμό; 

- Μ:  Όχι. 
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- Ε:  Τι ήξερες; 

- Μ:  Ήξερα το 12. 

- Ε:  Τι σου λέει το 12;   

- Μ:  Στο τέλος θα σταματήσω στο 12. 

- Ε:  Τι ήθελες να βρεις; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Τι είναι το 8;  Δείξε μου το 8 πάνω στην αριθμητική γραμμή. 

(Ο Μ δείχνει τα πηδηματάκια από το 4 μέχρι το 12). 

- Ε:  Τι δείχνουν τα πηδηματάκια; 

- Μ:  Δείχνουν πόσα θέλουμε από το 4 να πάμε στο 12. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε; 

-  Μ:  Με τα πηδηματάκια. 

- Ε:  Τώρα που συμπλήρωσες τη μαθηματική πρόταση και είναι σωστή μπορείς να 

μου πεις τι έκανες; 

- Μ:  Έκανα ένα, δύο, τρία, τέσσερα. 

(Ο Μ δείχνει τα πηδηματάκια). 

- Ε:  Γιατί το έκανες αυτό; 

- Μ:  Επειδή η εξίσωση έλεγε 4. 

- Ε:  Μετά πώς συνέχισες; 

- Μ:  Συνέχισα μέχρι να φτάσω στο 12. 

- Ε:  Τι μέτρησες για να συμπληρώσεις το κουτάκι; 

- Μ:  Μέτρησα 8.  

- Ε:  Από πού μέχρι πού; 
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- Μ:  Μέτρησα από το 4 ως το 12 και βρήκα 8. 

Έργο 4:  14 – ___ = 6. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  14 πλην κουτάκι ίσον 6. 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 14. 

- Ε:  Δείξε το. 

- Μ:  Θα αρχίσω από το 0 και θα σταματήσω στο 14. 

(Ο Μ ξεκινά από το 0 και σχεδιάζει 14 πηδηματάκια.  Στη συνέχεια σχεδιάζει το 

πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 14). 

- Ε:  Τι λέει στη συνέχεια η μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  Πλην κουτάκι ίσον 6. 

- Ε:  Ξέρεις το δεύτερο αριθμό; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Τι ξέρεις;  Το «ίσον 6» τι σημαίνει;  

(Ο Μ δεν απαντά).   

- Ε:  Στο τέλος πού πρέπει να φτάσεις; 

- Μ:  Στο 14. 

- Ε:  Στο 14 πήγες στην αρχή.  Στο τέλος πού πρέπει να φτάσεις; 

- Μ:  Στο 6. 

- Ε:  Κύκλωσε το 6 για να θυμάσαι ότι θα σταματήσεις εκεί.  Τι θα κάνεις για να 

φτάσεις στο 6; 

- Μ:  Θα κάνω πηδηματάκια. 

- Ε:  Μπροστά ή πίσω; 

- Μ:  Πίσω. 
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- Ε:  Γιατί πίσω; 

- Μ:  Επειδή μας λέει «πλην». 

(Ο Μ ξεκινά από το 14 και σχεδιάζει 6 πηδηματάκια.  Μετρά δυνατά και σταματά 

στο 8). 

- Ε:  Θα κάνεις 6 πηδηματάκια προς τα πίσω; 

- Μ:  Όχι.  8. 

- Ε:  Πού πρέπει να σταματήσεις; 

- Μ:  Στο 6. 

(Ο Μ σχεδιάζει ακόμα δύο πηδηματάκια και σταματά στο 6). 

- Ε:  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση τώρα; 

(Ο Μ συμπληρώνει το κουτάκι με τον αριθμό 8 και διαβάζει τη μαθηματική 

πρόταση). 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή. 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 14.  Από το 0 πήγα στο 14 και πήγα πίσω ως το 6. 

- Ε:  Γιατί πήγες ως το 6; 

- Μ:  Επειδή η μαθηματική πρόταση μας λέει «ίσον 6». 

- Ε:  Πώς βρήκες το 8; 

- Μ:  Μέτρησα τα πηδηματάκια από το 14 ως το 6.  Ήταν 8 πηδηματάκια. 

Έργο 5:  ___ + 5 = 13. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση.  

- Μ: Κουτάκι και 5 ίσον 13. 

- Ε:  Ξέρεις τον πρώτο αριθμό; 

- Μ:  Όχι. 
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- Ε:  Τι  λέει ο δεύτερος αριθμός; 

- Μ:  Και 5. 

- Ε:  Τι σημαίνει «και 5»; 

- Μ:  Να προχωρήσω πέντε πηδηματάκια. 

- Ε:  Πού πρέπει να φτάσεις; 

- Μ:  Στο 13. 

- Ε:  Κύκλωσε το 13.   

(Ο Μ κυκλώνει τον αριθμό 13).   

- Ε:  Δείξε την εξίσωση στην αριθμητική γραμμή.   

(Ο Μ ξεκινά από το 0, κάνει 5 πηδηματάκια και σταματά στο 5.  Σχεδιάζει το πρώτο 

βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 5).   

- Ε:  Πώς θα συνεχίσεις; 

- Μ: Θα ξεκινήσω από το 5 και θα σταματήσω στο 13. 

(Ο Μ ξεκινά από το 5, σχεδιάζει πηδηματάκια και σταματά στο 13.  Μετρά τα 

πηδηματάκια που σχεδιάζει και μόλις φτάνει στο 13 σταματά) 

- Μ:  8.  Βρήκα ότι είναι 8. 

(Ο Μ συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8 και τη διαβάζει). 

-  Ε:  Εσύ ποια μαθηματική πρόταση έδειξες στην αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Έδειξα από το 0 στο 5. 

- Ε:  Ποιον αριθμό έδειξες πρώτα; 

- Μ:  Έδειξα το 5. 

- Ε:  Γράψε το 5 που έδειξες. 

(Ο Μ γράφει τον αριθμό 5). 

- Ε:  Πώς συνέχισες; 

- Μ:  Μετά προχώρησα στο 13. 
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- Ε:  Πόσα προχώρησες; 

- Μ:  8. 

- Ε:  Έγραψες τον αριθμό 5 που έδειξες πρώτα.  Το «προχώρησα 8» πώς θα το 

γράψεις; 

- Μ:  Και 8 ίσον 13. 

(Ο Μ έγραψε τη μαθηματική πρόταση 5 + 8 = 13.  Αυτή είναι η μαθηματική 

πρόταση που έδειξε στην αριθμητική γραμμή). 

- Ε:  Αυτές οι δύο εξισώσεις είναι οι ίδιες; (Ο Ε δείχνει τις εξισώσεις 8 + 5 = 13 

και 5 + 8 = 13.  Η μια είναι γραμμένη κάτω από την άλλη). 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Γιατί δεν είναι οι ίδιες; 

- Μ:  Επειδή στη μια εξίσωση πρώτο ήταν το 8 και στην άλλη ήταν το 5.  Στη μια 

δεύτερο ήταν το 5 και στην άλλη το 8. 

- Ε:  Τι έχεις να πεις για την απάντηση; 

- Μ:  Είναι η ίδια. 

- Ε:  Αυτό που έδειξες εσύ είναι το «5 και ακόμα 8 ίσον 13».  Θέλεις να δείξεις 

στην αριθμητική γραμμή το «8 + 5 = 13»; 

- Μ:  Πρώτα θα δείξω το 8, μετά θα προχωρήσω ακόμα 5 και θα φτάσω στο 13. 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8.  Στη συνέχεια, ξεκινά από το 

8, σχεδιάζει 5 πηδηματάκια και σταματά στο 13). 

- Ε:  Τι έδειξες τώρα; 

- Μ:  Έδειξα το «8 και 5 ίσον 13». 

Έργο 6:  ___ – 6 = 7. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 
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- Μ:  Κουτάκι πλην 6 ίσον 7.  Πρώτα θα ξεκινήσω από το 0 στο 6 (Ο Μ σχεδιάζει 

ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 6).  Ίσον 7 (Ο Μ κάνει ακόμα ένα 

πηδηματάκι και σταματά στο 7).  Εδώ μας λέει πλην 6 κάνουν 7.     

- Ε:  Η εξίσωση πού λέει ότι πρέπει να σταματήσεις στο τέλος; 

- Μ:  Να σταματήσω στο 7. 

- Ε:  Κύκλωσε το 7 για να το θυμάσαι. 

(Ο Μ κυκλώνει το 7). 

- Ε:  Τι πρέπει να κάνεις για να πας στο 7;   

(Ο Μ δεν απαντά) 

- Ε: Πώς θα φτάσεις στο 7; 

- Μ: Να βγάλω τα 6. 

- Ε:  Η εξίσωση ρωτά:  Από ποιον αριθμό να βγάλω 6 για να φτάσω στο 7; 

- Μ:  (Διστακτικά)  Από το 6 θα βγάλουμε τα 7. 

- Ε:  Στο τέλος θέλω να φτάσω στο 7.  Για να φτάσω στο 7 πρέπει να βγάλω 6.  

Πού πρέπει να είμαι για να βγάλω 6 και να φτάσω στο 7;  Τι σημαίνει βγάζω 6;  

Θα πάω πίσω ή μπροστά; 

- Μ:  Πίσω. 

- Ε:  Θα πάω 6 πίσω και πού πρέπει να σταματήσω; 

- Μ:  Θα σταματήσω στο 7. 

- Ε:  Τι μου λέει να κάνω για να φτάσω στο 7; 

- Μ:  Να βγάλω τα 6. 

- Ε:  Αφού πρέπει να βγάλω 6 για να σταματήσω στο 7 θα ξεκινήσω από εδώ (Ο Ε 

δείχνει δεξιά του αριθμού 7) ή από εδώ (Ο Ε δείχνει αριστερά του αριθμού 7); 

- Μ:  Από εδώ (Ο Μ δείχνει δεξιά του αριθμού 7). 
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- Ε:  Στην αρχή πρέπει να είμαι κάπου εδώ, δεξιά (Ο Ε δείχνει την περιοχή δεξιά 

του αριθμού 7).  Μετά τι θα κάνω; 

- Μ:  14. 

- Ε:  Από εκεί που θα είμαι τι πρέπει να κάνω; 

- Μ:  Να βγάλω τα 6 και να σταματήσω στο 7. 

- Ε:  Πού πρέπει να είμαι για να βγάλω 6 και να σταματήσω στο 7;  Δοκίμασε. 

(Ο Μ ξεκινά από το 7 και σχεδιάζει 7 πηδηματάκια μετρώντας μεγαλόφωνα.  

Σταματά στο 14). 

- Ε:  Δεν είπες ότι θα βγάλω 6; 

- Μ:  Πρέπει να είμαι στο 13. 

- Ε:  Πού πρέπει να πας στην αρχή;  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική 

πρόταση; 

- Μ:  13 – 6 = 7. 

- Ε:  Είναι σωστό; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πώς βρήκες το 13; 

- Μ:  Μέτρησα πηδηματάκια.  Από το 7 προχώρησα μπροστά 6. 

- Ε:  Γιατί; 

- Μ:  Για να βρω την απάντηση. 

- Ε:  Στην αρχή πόσα έπρεπε να έχεις; 

- Μ:  13. 

- Ε:  Μετά πόσα πρέπει να βγάλεις; 

- Μ:  Τα 6. 

- Ε:  Πού πρέπει να σταματήσεις; 

- Μ:  Στο 7. 
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- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή να βρεις την απάντηση; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Τώρα διάβασε αυτή τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Κουτάκι πλην 8 ίσον 4. 

- Ε:  Τι σημαίνει το κουτάκι; 

- Μ:  Ψάχνω έναν αριθμό.  Από τον αριθμό θα βγάλω τα 8 και θα μείνουν 4. 

- Ε:  Δείξε το στην αριθμητική γραμμή.  Πού πρέπει να σταματήσεις; 

- Μ:  Στο 4. 

- Ε:  Κύκλωσε το 4. 

(Ο Μ κυκλώνει το 4). 

- Ε:  Όπως προηγούμενα σταμάτησες στο 7, τώρα πρέπει να σταματήσεις στο 4.  

Για να σταματήσεις στο 4 τι λέει η μαθηματική πρόταση ότι πρέπει να κάνεις; 

- Μ:  Θα πάω στο 4 (Ο Μ ξεκινά από το 0 και σχεδιάζει 4 πηδηματάκια.  Μετά 

σχεδιάζει το πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 4).  Θα προχωρήσω ακόμα 8 

(Ο Μ ξεκινά από το 4 και σχεδιάζει 8 πηδηματάκια.  Σταματά στο 12).  Βρήκα 

τον αριθμό 12. 

- Ε:  Μπορείς να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  12 πλην 8 ίσον 4. 

- Ε:  Ποια είναι η μαθηματική πρόταση γι’ αυτό που σχεδίασες στην αριθμητική 

γραμμή.  Γράψε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  4 – 12 = ___ 

- Ε:  Πρώτα έδειξες το 4.  Μετά γιατί είπες «πλην 12»; 

- Μ:  Επειδή προχώρησα. 

- Ε:  Όταν προχωρούμε βάζουμε «πλην» ή «και»; 

- Μ:  «Και». 
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(Ο Μ διορθώνει το «πλην» και γράφει «και»). 

- Ε:  Πόσο προχώρησες; 

- Μ:  8. 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 12. 

- Ε:  Διόρθωσε τη μαθηματική πρόταση. 

(Ο Μ γράφει 4 + 8 = 12). 

- Ε:  Ήθελες να βρεις αυτό τον αριθμό (Ο Ε δείχνει τον αριθμό που λείπει από το 

κουτάκι) και είπες 4 και 8 ίσον 12.  Γιατί είπες έτσι; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Μέσα στην τσάντα μου έχω καραμέλες, αλλά δε σου λέω πόσες έχω.  Βάζω 

κουτάκι, γιατί δεν ξέρεις πόσες καραμέλες έχω. Την ανοίγω και βγάζω 8.  Μέσα 

έμειναν 4.  Τι θα κάνεις για να βρεις πόσες ήταν όλες οι καραμέλες στην αρχή; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Ξέρεις ότι μέσα στην τσάντα είχε πολλές καραμέλες.  Έβγαλα 8.  Μέσα έχει 

4.  Έξω έχει 8.  Μέσα είναι 4.  Πόσες ήταν στην αρχή όλες μαζί μέσα στην 

τσάντα; 

- Μ:  12. 

- Ε:  Πώς το βρήκες; 

- Μ:  Είπα 8 και 4 ίσον 12. 

- Ε:  Μάλιστα!  Αυτές που έβγαλα πρέπει να τις βάλω μέσα για να βρω πόσες ήταν 

στην αρχή. 
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Συνέντευξη με Μαθητή Πρώτης Τάξης Δημοτικού με Ψηλή Επίδοση στα 
Μαθηματικά 
 
Έργο 1:  8 + 6 = ___. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία. 

- Μ:  «Διάβασε προσεχτικά τη μαθηματική πρόταση.  Δείξε τη μαθηματική 

πρόταση στην αριθμητική γραμμή και βρες την απάντηση.  Μετά συμπλήρωσε 

το κουτάκι». 

- Ε:  Κάνε ό, τι λέει η οδηγία (Ο Μ διστάζει).  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Δείξε το 8.   

(Ο Μ κυκλώνει το 8 και σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8). 

- Ε:  Μετά τι λέει η μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  8 και 6. 

- Ε:  Τι πρέπει να κάνεις; 

- Μ:  Να προχωρήσω. 

- Ε:  Πόσο πρέπει να προχωρήσεις; 

- Μ:  6.  

(Ο Μ ξεκινά από το 8 και σχεδιάζει έξι πηδηματάκια μετρώντας δυνατά.  Μετά 

σχεδιάζει το δεύτερο βέλος με αρχή το 8 και τέλος το 14). 

- Ε:  Μπορείς τώρα να συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; 

(Ο Μ γράφει τον αριθμό 14 στο κουτάκι). 

- Ε:  Γιατί προχώρησες 6 και δεν πήγες πίσω 6; 

- Μ:  Επειδή είναι «και». 

- Ε:  Πού έφτασες στο τέλος; 

- Μ:  Στο 14. 

- Ε:  Το 14 τι είναι;  Γιατί το έγραψες μέσα στο κουτάκι; 
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- Μ:  Είναι η απάντηση. 

- Ε:  Μπορείς μόνος σου να μου πεις τι έκανες για να βρεις την απάντηση και να 

συμπληρώσεις το κουτάκι;  Τι έδειξες πρώτα; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Πώς το έδειξες; 

- Μ:  Με τη γραμμή. 

- Ε:  Από πού ξεκίνησε και πού σταμάτησε η γραμμή; 

- Μ:  Ξεκίνησε από το 0 και πήγε στο 8. 

- Ε:  Μετά τι λέει η μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  8 και 6. 

- Ε:  Τι έκανες εσύ; 

- Μ:  Πήγα μπροστά. 

- Ε:  Πόσα; 

- Μ:  6. 

- Ε:  Τι πράγματα;  Πώς τα λέμε αυτά που σχεδιάζουμε; 

- Μ:  Πηδήματα. 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 14. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πώς σε βοήθησε;  Αν σε ρωτούσα να μου πεις την απάντηση, χωρίς να 

χρησιμοποιήσεις την αριθμητική γραμμή, θα ήσουν σίγουρος ότι είναι σωστή η 

απάντηση; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Τώρα είσαι σίγουρος; 
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- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Γιατί είσαι σίγουρος ότι 8 + 6 = 14; 

- Μ:  Επειδή τα σχεδίασα πάνω στην αριθμητική γραμμή. 

- Ε:  Αν ρωτούσαμε ένα παιδάκι πόσο κάνει 8 και 6 και δεν μπορούσε να βρει την 

απάντηση, πώς θα του το εξηγούσες να το βρει, αν ήσουν ο δάσκαλός του;  Θα 

του έλεγες να πάρει καλαμάκια, να σχεδιάσει γραμμούλες, να χρησιμοποιήσει 

την αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Θα του σχεδίαζα μια αριθμητική γραμμή. 

Έργο 2:  15 – 7 = ___. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  15 πλην 7.  

- Ε:  Δείξε τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή. 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 15.  Στη συνέχεια ξεκινά από το 

15 και σχεδιάζει 7 πηδηματάκια προς τα πίσω.  Σταματά στον αριθμό 8). 

- Ε:  Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση. 

(Ο Μ γράφει τον αριθμό 8 στο κουτάκι). 

- Ε:  Μπορείς να μου πεις τι έκανες;  Τι έκανες πρώτα; 

- Μ:  Τη γραμμή. 

- Ε:  Τι έδειξες πρώτα; 

- Μ:  Το 15. 

- Ε:  Μετά τι έκανες; 

- Μ:  Πήγα πίσω 7. 

- Ε:  Γιατί πήγες πίσω 7; 

- Μ:  Επειδή δείχνει «πλην». 

- Ε:  Πού έφτασες; 
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- Μ:  Στο 8.  

- Ε:  Τι είναι το 8. 

- Μ:  Η απάντηση. 

- Ε:  Αυτή τη φορά σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι η απάντηση που βρήκες είναι σωστή; 

- Μ:  Ναι. 

Έργο 3:  4 + ___ = 12. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  4 και πόσα να γίνουν 12. 

- Ε:  Δείξε τη στην αριθμητική γραμμή. 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος στο 4.  Στη συνέχεια κυκλώνει το 

12 και ξεκινώντας από το 4 σχεδιάζει πηδηματάκια μέχρι το 12.  Μετά σχεδιάζει το 

δεύτερο βέλος με αρχή το 4 και τέλος το 12.  Μετρά τα πηδηματάκια και 

συμπληρώνει το κουτάκι με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 4. 

- Ε:  Πώς το έδειξες;  Τι σχεδίασες; 

- Μ:  Μια γραμμή. 

- Ε:  Από που ξεκινά και πού σταματά; 

- Μ:  Από το 0 ως το 4. 

- Ε:  Τι άλλο λέει η μαθηματική πρόταση;  Διάβασέ την. 

- Μ:  4 και πόσα να γίνουν 12. 

- Ε:  Το δεύτερο αριθμό τον ξέρεις; 

- Μ:  Όχι. 
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- Ε:  Τι ξέρεις; 

- Μ:  Ξέρω ότι πρέπει να κάνουν 12. 

- Ε:  Στο τέλος πού πρέπει να φτάσεις; 

- Μ:  Στο 12.  

- Ε:  Τι πρέπει να κάνεις τώρα; 

- Μ:  Τη γραμμή ως το 12. 

(Ο Μ σχεδιάζει πηδηματάκια μέχρι το 12 μετρώντας δυνατά.  Μέτρησε 8 

πηδηματάκια). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  4 και 8 ίσον 12. 

- Ε:  Ο δεύτερος αριθμός είναι το 8.  Πώς το έδειξες; 

- Μ:  Με μια γραμμή. 

- Ε:  Από πού ξεκίνησε και πού σταμάτησε; 

- Μ:  Από το 4 ως το 12. 

- Ε:  Πότε θα ήταν πιο εύκολο να βρεις την απάντηση, χωρίς την αριθμητική 

γραμμή ή με τη βοήθεια της αριθμητικής γραμμής; 

- Μ:  Τώρα που είναι η αριθμητική γραμμή. 

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η εξίσωση; 

- Μ:  Ναι. 

Έργο 4:  14 – ___ = 6. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  14 πλην πόσα ίσον 6; 

- Ε:  Δείξε τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή. 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 14.  Στη συνέχεια, κυκλώνει τον 

αριθμό 6.  Ξεκινά από το 14 και σχεδιάζει πηδηματάκια προς τα πίσω μέχρι να 
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φτάσει στο 6.  Μετρά τα πηδηματάκια και συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με 

τον αριθμό 8). 

- Ε:  Τι έδειξες πρώτα; 

- Μ:  Το 14. 

- Ε:  Το δεύτερο αριθμό τον ξέρεις; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Τι ξέρεις; 

- Μ:  Πρέπει να κάνουν 6. 

- Ε:  Στο τέλος πού πρέπει να σταματήσεις; 

- Μ:  Στο 6. 

- Ε:  Από το 14 πρέπει να προχωρήσεις ή να πας πίσω; 

- Μ:  Θα πάω πίσω. 

- Ε:  Από πού το κατάλαβες αυτό; 

- Μ:  Από το «πλην». 

- Ε:  Πόσα πρέπει να πας πίσω; 

- Μ:  8. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  14 πλην 8 ίσον 6. 

Έργο 5:  ___ + 5 = 13. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. (Ο Μ διστάζει).  Τι βλέπεις στην αρχή; 

- Μ:  Κουτάκι. 

- Ε:  Το κουτάκι τι ρωτά; 

- Μ:  Πόσα.  Πόσα και 5 ίσον 13. 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός;  Τον ξέρεις; 

- Μ:  Όχι. 
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- Ε:  Ο δεύτερος; 

- Μ:  Το 5. 

- Ε:  Το 13 τι σου λέει; 

- Μ:  Πόσα κάνουν. 

- Ε:  Στο τέλος πού θα πρέπει να φτάσεις; 

- Μ:  Στο 13. 

- Ε:  Για να φτάσεις στο 13 τι λέει η μαθηματική πρόταση ότι πρέπει να κάνεις;  

(Ο Μ διστάζει).  Διάβασε ξανά τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Κουτάκι και 5 ίσον 13. 

- Ε:  Το «και 5» τι σου λέει; 

- Μ:  Ότι πρέπει να προχωρήσω 5. 

- Ε:  Πού θα φτάσεις όταν προχωρήσεις 5; 

- Μ:  Στο 13. 

- Ε:  Μπορείς να το δείξεις; 

(Ο Μ σχεδιάζει 5 πηδηματάκια προς το 13.  Σχεδιάζει το πηδηματάκι από το 12 στο 

13, από το 11 στο 12, από το 10 στο 11, από το 9 στο 10 και από το 8 στο 9 

μετρώντας μεγαλόφωνα τα πέντε πηδηματάκια). 

- Ε:  Από πού έπρεπε να ξεκινήσεις; 

- Μ:  Από το 8. 

- Ε:  Πώς θα δείξεις το 8; 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8). 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  8 + 5 = 13. 
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Έργο 6:  ___ – 6 = 7. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Πόσα πλην 6 ίσον 7. 

- Ε:  Το κουτάκι πού βρίσκεται; 

- Μ:  Μπροστά. 

- Ε:  Ξέρεις ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Το «πλην 6» τι σου λέει; 

- Μ:  Ότι πρέπει να διώξω 6. 

- Ε:  Το 7 τι σου λέει; 

- Μ:  Πόσα κάνουν. 

- Ε:  Πού πρέπει να φτάσεις στο τέλος; 

- Μ:  Στο 7. 

- Ε:  Τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στο 7; 

- Μ:  Πρέπει να διώξω 6. 

- Ε:  Δείξε το.  Είπες ότι πρέπει να διώξεις 6 και να φτάσεις στο 7.  Από πού θα 

ξεκινήσεις;   

(Ο Μ δυσκολεύεται να απαντήσει.  Ο ερευνητής παροτρύνει το Μ να 

χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή για να τον βοηθήσει να βρει την απάντηση). 

- Μ:  Θα ξεκινήσω από το 14. 

- Ε:  Δοκίμασε να ξεκινήσεις από το 14. 

(Ο Μ ξεκινά από το 14 και σχεδιάζει 6 πηδηματάκια προς τα πίσω). 

- Ε:  Έφτασες εκεί που ήθελες να φτάσεις; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Άρα από πού έπρεπε να ξεκινήσεις; 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



   382 
 

- Μ:  Από το 13. 

(Ο Μ ξεκινά από το 13 και σχεδιάζει 6 πηδηματάκια προς τα πίσω.  Σταματά στο 7). 

- Ε:  Πού έπρεπε να πας στην αρχή; 

- Μ:  Στο 13. 

- Ε:  Πώς θα δείξεις το 13. 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 13) 

- Ε:  Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση. 

(Ο Μ συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 13). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  13 πλην 6 ίσον 7. 

 

Συνέντευξη με Μαθητή Πρώτης Τάξης Δημοτικού με Μέτρια Επίδοση στα 
Μαθηματικά  
 
Έργο 1:  8 + 6 = ___. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8.  Στη 

συνέχεια, σχεδιάζει το δεύτερο βέλος με αρχή το 8 και τέλος το 14.  Συμπληρώνει τη 

μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 14). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  8 και 6 ίσον 14. 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός στην εξίσωση; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Πώς έδειξες το 8; 

- Μ:  Επειδή είναι 8 έκανα ως το 8. 

- Ε:  Ο δεύτερος αριθμός ποιος είναι; 

- Μ:  Το 6. 
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- Ε:  Τι σου λέει το 6; 

- Μ:  Πήγα ως το 8 και μετά έκανα πηδηματάκια και πήγα στο 14. 

- Ε:  Το 6 τι σου λέει να κάνεις; 

- Μ:  Να πηδήσω 6 πηδηματάκια. 

- Ε:  Προς τα που θα προχωρήσεις;  Θα πας δεξιά (δείχνει ο Ε) ή θα πας πίσω; 

- Μ:  Δεξιά. 

- Ε:  Από πού το κατάλαβες; 

- Μ:  Επειδή έχει «και». 

- Ε:  Τι έκανες για να αποφασίσεις πού θα σταματήσει το δεύτερο βέλος που 

σχεδίασες; 

- Μ:  Μέτρησα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. 

(Ο Μ σχεδιάζει 6 πηδηματάκια). 

- Ε:  Σε ποιον αριθμό έφτασες; 

- Μ:  Στο 14. 

- Ε:  Το 14 τι είναι;  Γιατί το έγραψες μέσα στο κουτάκι; 

- Μ:  Είναι ο αριθμός που δείχνει το τόξο. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση;  Προτιμάς να 

έγραφα την εξίσωση και να σου έλεγα να τη συμπληρώσεις, χωρίς να υπάρχει η 

αριθμητική γραμμή ή να δείξεις την εξίσωση στην αριθμητική γραμμή και μετά 

να τη συμπληρώσεις. 

- Μ:  Να τη δείξω στην αριθμητική γραμμή.  

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η απάντηση; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Γιατί είσαι σίγουρος; 

- Μ:  Γιατί μέτρησα (εννοεί πάνω στην αριθμητική γραμμή) και το βρήκα. 
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- Ε:  Αν δεν υπήρχε η αριθμητική γραμμή θα ήσουν σίγουρος ότι είναι σωστή η 

απάντηση; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Αν είχες ένα συμμαθητή που δυσκολεύεται να βρει πόσο κάνει 8 + 6, τι θα 

έκανες για να τον βοηθήσεις να βρει την απάντηση; 

- Ε:  Θα του έδινα μια αριθμητική γραμμή.  Θα του έλεγα να πηδήσει 8 και μετά 

να μετρήσει 6 πηδηματάκια για να δούμε πού θα φτάσει. 

Έργο 2:  15 – 7 = ___. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 15.  Στη 

συνέχεια ξεκινά από το 15, σχεδιάζει 7 πηδηματάκια προς τα πίσω και σταματά στο 

8.  Σχεδιάζει ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 15 και τέλος το 8). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Ξεκίνησα από το 0 και πήγα στο 15.  Ύστερα μου λέει να πάω πίσω 7 και 

πήγα.  Σταμάτησα στο 8.   

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 15. 

- Ε:  Πώς έδειξες το 15; 

- Μ:  Έκανα μια γραμμή από το 0 ως το 15. 

- Ε:  Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; 

- Μ:  Το 7. 

- Ε:  Τι σου λέει το 7; 

- Μ:  Να κατεβώ 7. 

- Ε:  Γιατί αυτή τη φορά θα κατεβείς και δε θα προχωρήσεις, όπως την 

προηγούμενη φορά; 
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- Μ:  Επειδή είναι «πλην». 

- Ε:  Πήγες 7 πηδηματάκια πίσω και σταμάτησες στο 8.  Τι είναι το 8; 

- Μ:  Η απάντηση. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η απάντησή σου; 

- Μ:  Ναι. 

Έργο 3:  4 + ___ = 12. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει μεγαλόφωνα την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος 

το 4.  Ξεκινά από το 4 και σχεδιάζει μικρά πηδηματάκια.  Σταματά στο 12.  

Σχεδιάζει το δεύτερο βέλος με αρχή το 4 και τέλος το 12.  Συμπληρώνει τη 

μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  4 και πόσα θέλουν για να γίνουν 12. 

- Ε:  Ξέρεις τον πρώτο αριθμό; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 4. 

- Ε:  Πώς έδειξες το 4; 

- Μ:  Έκανα το βέλος ως το 4. 

- Ε:  Το δεύτερο αριθμό τον ξέρεις; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Τι ξέρεις; 

- Μ:  Ξέρω ότι πρέπει να πάω στο 12. 
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- Ε:  Εσύ τι έκανες; 

- Μ:  Ήμουν στο τέσσερα και άρχισα να κάνω πηδηματάκια και μετρούσα πόσα 

πηδηματάκια έκανα μέχρι να φτάσω στο 12. 

- Ε:  Πόσα πηδηματάκια έκανες; 

- Μ:  Έκανα 8 πηδηματάκια. 

- Ε:  Τι είναι το 8; 

- Μ:  Αυτό που θα βάλω στο κουτάκι; 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή να το βρεις; 

- Μ:  Ναι. 

Έργο 4:  14 – ___ = 6. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει μεγαλόφωνα την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος 

ο 14.  Ξεκινά από το 14 και σχεδιάζει μικρά πηδηματάκια.  Σταματά στο 6. 

Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  14 και πόσα να βγάλω για να μείνουν 6. 

- Ε:  Τι έκανες; 

- Μ:  Ξεκίνησα από το 0 και έφτασα στο 14 και πήγα πίσω 8 και έφτασα στο 6. 

- Ε:  Ήξερες το δεύτερο αριθμό; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Τι ήξερες; 

- Μ:  Ότι έπρεπε να φτάσω στο 6.  Έκανα μικρά πηδηματάκια και έφτασα στο 6 

και έβαλα το 8 μέσα στο κουτάκι. 

- Ε:  Τι είναι το 8; 

- Μ:  Η απάντηση. 
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- Ε:  Πώς βρήκες το 8;  Τι μέτρησες; 

- Ε:  Μέτρησα τα πηδηματάκια. 

(Ο Μ δείχνει και ξαναμετρά τα πηδηματάκια). 

Έργο 5:  ___ + 5 = 13. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει μεγαλόφωνα την οδηγία.   Ξεκινά από το 5 και σχεδιάζει μικρά 

πηδηματάκια μέχρι το 13.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 5 και τέλος το 13.  

Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Πόσα και 5 ίσον 13. 

- Ε:  Τι έκανες; 

- Μ:  Όπως μου λέει, ήμουν στο 5, έκανα πηδηματάκια μικρά και έφτασα στο 13.  

Έβαλα το 8 εδώ (ο Μ δείχνει το κουτάκι) και ύστερα έκανα το μεγάλο (εννοεί το 

βέλος από το 5 στο 13). 

- Ε:  Πού βρήκες στο 8; 

- Μ:  Το μέτρησα.  Μέτρησα τα πηδηματάκια. 

- Ε:  Ήξερες τον πρώτο αριθμό; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Ποιος βρήκες ότι είναι; 

- Μ:  Το 8. 

- Ε:  Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; 

- Μ:  Το 5. 

- Ε:  Το 13 τι είναι; 

- Μ:  Η απάντηση. 
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Έργο 6: ___ – 6 = 7. 

- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε ό,τι λέει. 

(Ο Μ διαβάζει μεγαλόφωνα την οδηγία.  Σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος 

το 7.  Στη συνέχεια, ξεκινά από το 7 και σχεδιάζει 7 μικρά πηδηματάκια.  Σταματά 

στο 0.  Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 0). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Πόσα θέλει το 6 για να γίνει 7. 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Ξεκίνησα από το 7 και πήγα πίσω 7 και ήρθα στο 0. 

- Ε:  Είναι σωστό αυτό που έκανες; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Ξέρεις τον πρώτο αριθμό; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Το «πλην 6» τι σου λέει; 

- Μ:  Σημαίνει να κατεβώ 7. 

- Ε:  Αφού λέει «πλην 6».  Σημαίνει να κατεβώ 7; 

- Μ:  Πρέπει να κατεβώ 6.   

- Ε:  Εσύ κατέβηκες 7.  Το 7 τι μας λέει; 

- Μ:  Είναι η απάντηση. 

- Ε:  Άρα τι μας λέει το 7; 

- Μ:  Πόσα θέλει να γίνουν. 

- Ε:  Πόσα; 

- Μ:  6.  Άρα σημαίνει είναι 0 επειδή τα μέτρησα αυτά (δείχνει τα πηδηματάκια 

που σχεδίασε) και έφτασα εδώ (δείχνει το 0). 

- Ε:  Είπες ότι πρέπει να κατεβείς 6.  Στο τέλος πού πρέπει να φτάσεις; 
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- Μ:  Στο 0. 

- Ε:  Είσαι σίγουρος; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Γιατί είσαι σίγουρος; 

- Μ:  Έκανα πηδηματάκια και το βρήκα. 

- Ε:  Ξεκίνησες από το 7.  Πόσα πηδηματάκια πήγες πίσω; 

- Μ:  6. 

- Ε:  Μέτρα τα πηδηματάκια.  Είναι 6; 

- Μ:  Είναι 7. 

- Ε:  Ποια είναι η μαθηματική πρόταση γι’ αυτό που έδειξες στην αριθμητική 

γραμμή; 

- Μ:  Δείχνει την εξίσωση «0 – 6 = 7». 

- Ε:  Από πού ξεκίνησες; 

- Μ:  Από το 7. 

- Ε:  Γράψε το 7.  Μετά τι έκανες; 

- Μ:  Πήγα πίσω 6. 

- Ε:  Είναι 6 που πήγες πίσω; 

- Μ:  Όχι, 7. 

(Ο Μ γράφει 7 – 7). 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 0. 

(Ο Μ γράφει 7 – 7 = 0). 

- Ε:  Αυτή η εξίσωση που έγραψες (7 – 7 = 0) είναι η ίδια με αυτή που 

συμπλήρωσες (0 – 6 = 7); 

- Μ:  Όχι. 
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- Ε:  Θέλεις να το ξανασκεφτείς; 

- Μ:  Ναι. 

(Ο Μ σβήνει τα βέλη που σχεδίασε στην αριθμητική γραμμή, που αντιστοιχούν στην 

εξίσωση 7 – 7 = 0). 

- Ε:  Τον πρώτο αριθμό τον ξέρεις; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Το δεύτερο αριθμό τον ξέρεις; 

- Μ:  Ναι.  

- Ε:  Τι σου λέει το «πλην 6»; 

- Μ:  Πόσα πρέπει να πάω πίσω. 

- Ε:  Πόσα; 

- Μ:  6. 

- Ε:  Το 7 τι σου λέει; 

- Μ:  Να πάω πίσω. 

- Ε:  Αφού το 6 σου λέει να πας πίσω 6.  Το 7 τι σου λέει; 

- Μ:  Από πού θα ξεκινήσω; 

- Ε:  Αν είχες αυτή την εξίσωση:  5 – 3 = 2.  Το 5 τι σου λέει; 

- Μ:  Πόσα να πάω στην αρχή. 

- Ε:  Το «πλην 3» τι σου λέει; 

- Μ:  Να πάω 3 πίσω. 

- Ε:  Το 2 τι είναι; 

- Μ:  Η απάντηση. 

- Ε:  Τώρα έχεις την εξίσωση ___ – 6 = 7.  Ξέρεις πού θα πας πρώτα; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Το «πλην 6» τι σου λέει; 
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(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Το «πλην 3» τι σου είπε πριν; 

- Μ:  Να πάω πίσω 3. 

- Ε:  Το «πλην 6» τι σου λέει τώρα; 

- Μ:  Να πάω 6 πίσω. 

- Ε:  Το 2 τι σου είπε πριν; 

- Μ:  Να πάω 3 πίσω και να φτάσω στο 2. 

- Ε:  Τώρα αυτή η μαθηματική πρόταση τι σου λέει; 

-  Μ:  Να πάω 6 πίσω και να φτάσω στο 7. 

- Ε:  Πού πρέπει να φτάσεις στο τέλος; 

-  Μ:  Στο 7. 

- Ε:  Για να φτάσεις στο 7 τι πρέπει να κάνεις; 

- Μ:  Να πάω πίσω. 

- Ε:  Δείξε το. 

(Ο Μ σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 7.  Στη συνέχεια ξεκινά από το 

7, σχεδιάζει 6 πηδηματάκια προς τα πίσω και σταματά στο 1). 

- Ε:  Γράψε την εξίσωση (που αντιστοιχεί) για αυτό που σχεδίασες. 

- Μ:  7 – 6 = 1 

- Ε:  Αυτή η μαθηματική πρόταση (7 – 6 = 1) είναι η ίδια με αυτή (___ – 6 = 7); 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Άρα πρέπει κάτι να αλλάξεις.  Εσύ έδειξες τη μαθηματική πρόταση 7 πλην 6 

πηδηματάκια ίσον 1, που είναι η απάντηση.  Έφτασες στο 1.  Η μαθηματική 

πρόταση  ___ – 6 = 7 πού λέει ότι πρέπει να φτάσεις στο τέλος; 

- Μ:  Στο 7. 

- Ε:  Για να σταματήσεις στο 7 τι πρέπει να κάνεις; 
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- Μ:  Να πάω μπροστά. 

- Ε:  Πόσο; 

- Μ:  7. 

- Ε:  Και να σταματήσεις στο 7; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Έχω ένα κουτί.  Μέσα έχει καραμέλες.  Δεν ξέρεις πόσες έχει μέσα.  Βγάζω 

από μέσα 6.  Μέσα έμειναν 7.  Πόσες καραμέλες είχε μέσα στο κουτί στην αρχή; 

- Μ:  6. 

- Ε:  Να το κουτί.  Μέσα έχει καραμέλες.  Δεν ξέρεις πόσες καραμέλες έχει μέσα.  

Βγάζω μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι.  Μέσα έμειναν 7.  Πόσες καραμέλες 

είχε μέσα στην αρχή;  Τι θα κάνεις για να το βρεις; 

- Μ:  13. 

- Ε:  Πώς σκέφτηκες για να το βρεις αυτό; 

- Μ:  Είπα «7 και 6 ίσον 13». 

- Ε:  Γιατί είπες «7 και 6»;  Μπορείς να μου εξηγήσεις; 

- Μ:  Επειδή μέσα έμειναν 7 και μέτρησα και αυτές που έβγαλες. 

- Ε:  Δεν είναι αυτό που σου λέει η μαθηματική πρόταση «___ – 6 = 7»;  Δείξε το. 

- Μ:  Πήγα στο 13.  Πήγα πίσω 6 και έφτασα στο 7. 

- Ε:  Δεν ήξερες πού έπρεπε να πας στην αρχή.  Στο τέλος πού έπρεπε να φτάσεις; 

- Μ:  Στο 7. 

- Ε:  Για να φτάσεις στο 7 πόσα έπρεπε να πας πίσω; 

- Μ:  6. 
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Συνέντευξη με μαθητή πρώτης τάξης δημοτικού με χαμηλή επίδοση στα 
μαθηματικά 
 
Έργο 1: 8 + 6 = ___. 
 
- Ε:  Διάβασε την οδηγία και κάνε αυτό που λέει. 

(Ο Μ δυσκολεύεται και διαβάζει την οδηγία ο Ε.  Ο Μ ξεκινά από το 8, σχεδιάζει 

πηδηματάκια και σταματά στο 14.  Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 14). 

- Ε:  Μπορείς να μου πεις τι έκανες; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  8 και 6 ίσον 14. 

- Ε:  Εσύ τι έκανες;  Τι σκέφτηκες; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Από πού ξεκίνησες πρώτα; 

- Μ:  Από το 8; 

- Ε:  Γιατί; Πώς σκέφτηκες ότι θα ξεκινήσεις από το 8;  Υπάρχει κάτι που σου λέει 

να ξεκινήσεις από το 8: 

(Ο Μ δείχνει τη μαθηματική πρόταση). 

- Ε:  Το 8 είναι ο πρώτος αριθμός.  Ποιος είναι ο δεύτερος αριθμός; 

- Μ:  Το 6. 

- Ε:  Το 6 τι σου λέει ότι πρέπει να κάνεις;  Εσύ τι έκανες; 

- Μ:  Έκανα 6 πηδηματάκια μπροστά. 

- Ε:  Γιατί έκανες 6 πηδηματάκια μπροστά και δεν πήγες πίσω; 

- Μ:  Στην εξίσωση έχει «συν». 

- Ε:  Στο τέλος; 

- Μ:  Πήγα στο 14. 
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- Ε:  Αυτή η μαθηματική πρόταση είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε: Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή για να βρεις την απάντηση;  

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Τι θα προτιμούσες να σου γράψω; 8 + 6 = ____ και να σε ρωτήσω να μου 

πεις την απάντηση ή θα προτιμούσες να σχεδίαζα και μια αριθμητική γραμμή για 

να μπορείς να δείξεις τη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  Είναι πιο εύκολο με την αριθμητική γραμμή.  Θα δυσκολευόμουν να βρω 

την απάντηση χωρίς την αριθμητική γραμμή. 

- Ε:  Αν κάποιος συμμαθητής σου έπρεπε να συμπληρώσει τη μαθηματική 

πρόταση 8 + 6 = ___, τι θα έκανες για να το βοηθήσεις; 

- Μ:  Θα του έλεγα να κάνει μια αριθμητική γραμμή. 

Έργο 2: 15 – 7 = ___. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  15 πλην 7 ίσον. 

- Ε:  Κάνε ό,τι λέει η οδηγία. 

(Ο Μ ξεκινά από το 15, σχεδιάζει 7 πηδηματάκια προς τα πίσω και σταματά στο 8.  

Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες;   

- Μ:  Ξεκίνησα από το 15.  Επειδή είχε «πλην» πήγα 7 πίσω και έφτασα στο 8.   

- Ε:  Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός; 

- Μ:  Το 15. 

- Ε:  Μετά τι λέει η μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  Πλην 7.  

- Ε:  Τι σημαίνει «πλην 7»; 
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- Μ:  Να πάω 7 πίσω. 

- Ε:  Πού έφτασες; 

- Μ:  Στο 8. 

- Ε:  Μπορείς να διαβάσεις τη συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση; 

- Μ:  15 – 7 = 8. 

- Ε:  Αυτή τη φορά σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

Έργο 3:  4 + ___ = 12. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  4 και πόσα θέλω για να φτάσω στα 12. 

- Ε:  Πώς θα το δείξεις στην αριθμητική γραμμή; 

(Ο Μ ξεκίνησε από το 4 και σχεδίαζε πηδηματάκια μέχρι να φτάσει στο 12.  

Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Μπορείς να μου πεις τι έκανες; 

- Μ:  Ήμουν στο 4, πήγα 8 μπροστά και έφτασα στο 12. 

- Ε:  Γιατί σταμάτησες στο 12;  Υπάρχει κάτι που σου λέει ότι πρέπει να 

σταματήσεις στο 12; 

(Ο Μ δείχνει το «=12»). 

- Ε:  Από πού πρέπει να ξεκινήσεις; 

- Μ:  Από το 4. 

- Ε:  Στο τέλος πού πρέπει να σταματήσεις; 

- Μ:  Στο 12. 

- Ε:  Το 8 τι είναι;  Πού το βρήκες; 

- Μ:  Είναι η αριθμητική γραμμούλα. 

- Ε:  Γιατί προχώρησες και δεν πήγες πίσω; 
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- Μ:  Πήγα μπροστά για να φτάσω στα 12. 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

Έργο 4:  14 – ___ = 6. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  14 πλην πόσα θέλω να φτάσω στα 6. 

- Ε:  Δείξε τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή. 

(Ο Μ ξεκινά από το 14, σχεδιάζει πηδηματάκια προς τα πίσω και σταματά στο 6.  

Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 8). 

- Ε:  Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έκανες; 

- Μ:  Ήρθα 14, πήγα πίσω 8 για να φτάσω στα 6. 

- Ε:  Γιατί πήγες στο 14 πρώτα; 

- Μ:  Το λέει στη μαθηματική πρόταση. 

- Ε:  Στο τέλος πού έπρεπε να φτάσεις; 

- Μ:  Στο 6. 

- Ε:  Για να φτάσεις στο 6 από το 14, έπρεπε να προχωρήσεις μπροστά ή να πας 

πίσω; 

- Μ:  Πίσω. 

- Ε:  Γιατί; 

- Μ:  Επειδή έχει «πλην». 

- Ε:  Πόσα πήγες πίσω από το 14, για να φτάσεις στο 6. 

- Μ:  8. 

- Ε:  Τώρα σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 
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Έργο 5:  ___ + 5 = 13. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  13 και 5. 

- Ε:  Κοίταξε τη μαθηματική πρόταση πιο προσεκτικά.  Τι λέει; 

- Μ:  Έχω μερικά και έβαλα ακόμα 5 και έφτασα στα 13. 

- Ε:  Πόσα μερικά έχω;  Μπορεί να σε βοηθήσει η αριθμητική γραμμή να το βρεις;  

Δοκίμασε. 

(Ο Μ σκέφτεται και συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 9). 

- Ε:  Έγραψες 9 και 5 ίσον 13.  Πώς το σκέφτηκες; 

- Μ:  Πήγα στο 13 και πήγα 5 πίσω. 

- Ε:  Βρήκες 9; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστό; 

- Μ:  Όχι. 

- Ε:  Θέλεις να το δείξεις στην αριθμητική γραμμή για να δεις αν είναι σωστό;  

Πώς θα το δείξεις; 

- Μ:  Θα πάω στο 13 και θα πάω 5 πίσω.  Η απάντηση είναι 8. 

(Ο Μ ξεκίνησε από το 13, σχεδίασε 5 πηδηματάκια προς τα πίσω και σταμάτησε στο 

8.  Διόρθωσε τη μαθηματική πρόταση). 

- Ε:  Σε βοήθησε η αριθμητική γραμμή; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Τώρα είναι σίγουρος ότι είναι σωστό; 

- Μ:  Ναι. 

- Ε:  Πριν δεν ήσουν σίγουρος.  Τώρα γιατί είσαι σίγουρος; 

- Μ:  Πριν πήγα 4 πίσω. 
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Έργο 6:  ___ – 6 = 7. 

- Ε:  Διάβασε τη μαθηματική πρόταση. 

- Μ:  Έχω μερικά, να βγάλω 6 και να φτάσω στο 7. 

- Ε:  Τα μερικά που έχεις είναι πολλά ή λίγα; 

- Μ:  Πολλά. 

- Ε:  Πώς θα βρεις πόσα πολλά είναι; 

- Μ:  Με την αριθμητική γραμμή. 

- Ε:  Πώς;  Τι θα κάνεις; 

(Ο Μ δεν απαντά). 

- Ε:  Είπες ότι έχεις μερικά που είναι πολλά.  Από αυτά τα πολλά πρέπει να 

βγάλεις 6 και στο τέλος πρέπει να σου μείνουν 7.  Στο τέλος πού πρέπει να 

φτάσεις; 

- Μ:  Στο 7. 

- Ε:  Για να πας στο 7, τι πρέπει να κάνεις; 

- Μ:  Να βγάλω τα 6. 

- Ε:  Από ποιον αριθμό πρέπει να βγάλεις τα 6, για να φτάσεις στο 7;  Βάλε σε 

κύκλο το 7, που πρέπει να φτάσεις (Ο Μ κυκλώνει τον αριθμό 7).  Ο αριθμός 

που ψάχνεις θα είναι απ’ εδώ – ο ερευνητής δείχνει την περιοχή στα δεξιά του 

αριθμού 7 – ή απ’ εδώ – ο ερευνητής δείχνει την περιοχή στα αριστερά του 

αριθμού 7; 

(Ο Μ δείχνει την περιοχή στα δεξιά του αριθμού 7). 

- Ε:  Τι σημαίνει αυτό; 

- Μ:  Ότι είναι μεγάλος αριθμός. 

- Ε:  Από ποιον αριθμό πρέπει να βγάλω 6 και να σταματήσω στο 7; 

(Ο Μ δεν μπορεί να απαντήσει). 
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- Ε:  Να την τσάντα μου εδώ.  Έχω μέσα μερικά μολύβια.  Την ανοίγω και βγάζω 

έξι μολύβια (Ο Ε βγάζει ένα, ένα τα 6 μολύβια μετρώντας δυνατά).  Μέσα στην 

τσάντα έμειναν 7 μολύβια.  Τι θα κάνεις για να βρεις πόσα μολύβια είχε μέσα 

στην τσάντα στην αρχή; Τι θα σκεφτείς; Μέσα στην τσάντα στην αρχή είχα 

πολλά μολύβια.  Έβγαλα τα έξι και τώρα μέσα στην τσάντα έμειναν 7 μολύβια.  

Πόσα μολύβια είχε μέσα στην τσάντα; 

- Μ:  Το 12. 

- Ε:  Το 12;  Δοκίμασε στην αριθμητική γραμμή. 

- Μ:  Ο μαθητής ξεκινά από το 12 και μετρά πηδηματάκια μέχρι το 7.  Μετρά 5 

πηδηματάκια και τα σχεδιάζει καθώς μετρά. 

- Ε:  Πόσα πρέπει να πας πίσω; 

- Μ:  Έξι. 

- Ε:  Άρα από ποιον αριθμό πρέπει να ξεκινήσεις; 

- Μ:  Από το 13. 

(Ο Μ σχεδιάζει ακόμα ένα πηδηματάκια από το 12 στο 13 και σχεδιάζει ένα βέλος 

με αρχή το 13 και τέλος το 7). 

- Ε:  Γράψε το. 

- Μ:  Ο μαθητής συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 13. 

- Ε:  Άρα πόσα έπρεπε να έχεις στην αρχή; 

- Μ:  13. 

- Ε:  Μετά τι έκανες; 

- Μ:  Έβγαλα 6 και έμειναν 7. 
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Πείραμα Επικοινωνίας 

Αρχικά Διαγράμματα 
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Δοκίμια 

Δοκίμιο Ε1 

Δείξε τη μαθηματική πρόταση πάνω στην αριθμητική γραμμή και βάλε στο κουτάκι 
τον αριθμό που λείπει. 
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Δοκίμιο Ε2 

Δείξε τη μαθηματική πρόταση πάνω στην αριθμητική γραμμή και βάλε στο κουτάκι 
τον αριθμό που λείπει. 
 
 
 
 
   
 
 
              4 +          = 6 
 
 
 
 
 
                                
         
               
              5 +          = 9 
 
 
 
 
 
   
 
               
              7 +          = 13 
 
 
 
 
 
                                
         
               
              6 +          = 15 
   
 
 
 
 
   
 
               
              14 +           = 19 
 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



   405 
 

 
 
 
                                
         
               
              13 +           = 17 

 

 
 
 
 
 
   
 
               
              16 +           = 24 
 
 
 
 
 
 
                                
         
               
              8 +           = 25 
 
 
 
 
 
   
 
               
              25 +           = 27 
 
 
 
 
 
                                
         
               
              8 +           = 29 
 
 
Όνομα: _______________________________________________ Τάξη:  ________  

     0    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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

     0   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 

ΜΥ
ΡΙ
Α 
ΣΙΑ
ΚΑ
ΛΛ
Η



   406 
 

Δοκίμιο Ε3 

Δείξε τη μαθηματική πρόταση πάνω στην αριθμητική γραμμή και βάλε στο κουτάκι 
τον αριθμό που λείπει. 
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Δοκίμιο Ε4 

 
Δείξε τη μαθηματική πρόταση πάνω στην αριθμητική γραμμή και βάλε στο κουτάκι 
τον αριθμό που λείπει. 
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Δοκίμιο Ε5 

 
Δείξε τη μαθηματική πρόταση πάνω στην αριθμητική γραμμή και βάλε στο κουτάκι 
τον αριθμό που λείπει. 
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Δοκίμιο Ε6 

 
Δείξε τη μαθηματική πρόταση πάνω στην αριθμητική γραμμή και βάλε στο κουτάκι 
τον αριθμό που λείπει. 
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Πρωτόκολλα Μαθητών 
 

Υποκείμενα με Ψηλή Επίδοση – Δεύτερη Τάξη Δημοτικού: Φάση 1 

Έργο Ε1:  9 + 15 = ___. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μαθητή 1 το Έργο Ε1 και τον κάλεσε να το 

παρατηρήσει προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μαθητής 1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε1, 

που περιλαμβάνει 10 έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε1. Ο Μαθητής 

1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε1.  Ο ερευνητής είπε στο Μαθητή 1 

– πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε1 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μαθητή 

2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για 

να δείξει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε1 ήταν άγνωστο για το 

Μαθητή 2.  Ο Μαθητής 1 (Μ1) έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μαθητή 2 (Μ2):  

- Τράβηξε μια γραμμή (Ο Μ2 χρησιμοποιεί τη ρίγα και τραβά μια γραμμή). 

- Βάλε τοξάκια (Ο Μ2 απορεί και αρχίζει να σχεδιάζει βέλη, χωρίς να ξέρει από 

πού να αρχίσει και πού να σταματήσει). 

- Όχι έτσι.  Τοξάκια εδώ (Ο Μ1 σχεδιάζει το ένα στη μια άκρη της γραμμής και ο 

Μ2 σχεδιάζει το άλλο). 

- Τράβηξε γραμμούλες και βάλε τους αριθμούς μέχρι το 30 (Ο Μ1 δεν αναφέρει 

ότι οι γραμμές πρέπει να είναι σε ίσα διαστήματα ούτε ότι οι αριθμοί πρέπει να 

ξεκινούν από το 0.  Ο Μ2 τραβά γραμμές τυχαία, χωρίς να είναι σε ίσα 

διαστήματα, και κάτω από κάθε γραμμή βάζει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30). 

- Ξεκίνα από το μηδέν (Ο Μ2 προσθέτει μια γραμμή στην αρχή και γράφει από 

κάτω το 0). 

- Γράψε την εξίσωση εννιά και δεκαπέντε ίσον και σχεδίασε τα πηδηματάκια του 

λαγού για να τη δείξεις στην αριθμητική γραμμή (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με 

αρχή το 0 και τέλος το 9.  Στη συνέχεια, μετακινεί το μολύβι του από το 9 στο 
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10, από το 10 στο 11 κτλ. μετρώντας και σχεδιάζοντας τα πηδήματα.  Μετρά 15 

βήματα και καταλήγει στον αριθμό 24).   

- Πού έφτασες; Γράψε την απάντηση στην εξίσωση (Ο Μ2 γράφει τον αριθμό 24 

στο κουτάκι). 

Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε1.  Έκανε μόνο ένα λάθος στο έργο 

9+15 = ___.  Σχεδίασε το πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 9 και μετά 

σχεδίασε 14 πηδηματάκια και σταμάτησε στον αριθμό 23.  Συμπλήρωσε τη 

μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 23.  Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για τα 

Έργα Ε2, Ε3, Ε4, Ε5 και Ε6. 

Έργο Ε2:  8 + ___ = 25 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε2 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε2, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε2. Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε1.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε2 

και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την 

αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση.  Το Έργο Ε2 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες 

οδηγίες στο Μ2:  

- Τράβηξε μια γραμμή (Ο Μ2 χρησιμοποιεί τη ρίγα και τραβά μια γραμμή). 

- Βάλε τοξάκια (Ο Μ2 σχεδιάζει βέλη στα δύο άκρα της αριθμητικής γραμμής). 

- Τράβηξε γραμμούλες και βάλε τους αριθμούς μέχρι το 30 (Ο Μ1 δεν αναφέρει 

ότι οι γραμμές πρέπει να είναι σε ίσα διαστήματα, ούτε ότι οι αριθμοί πρέπει να 

ξεκινούν από το 0.  Ο Μ2 τραβά γραμμές τυχαία, χωρίς να είναι σε ίσα 

διαστήματα, και κάτω από κάθε γραμμή βάζει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30). 
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- Ξεκίνα από το μηδέν (Ο Μ2 προσθέτει μια γραμμή στην αρχή και γράφει από 

κάτω το 0). 

- Γράψε την εξίσωση οχτώ και πόσα ίσον 25 και δείξε την στην αριθμητική 

γραμμή (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8 και μετά δεν 

ξέρει πώς να συνεχίσει).  

- Σχεδίασε πηδηματάκια μέχρι το 25, που είναι η απάντηση (Ο Μ1 δεν αναφέρει 

ότι το δεύτερο βέλος είναι διακεκομμένο.  Ο Μ2 μετακινεί το μολύβι του από το 

8 στο 9, από το 9 στο 10 και σχεδιάζει πηδηματάκια μέχρι να φτάσει στον 

αριθμό 25).   

- Μέτρα τα πηδηματάκια που σχεδίασες και γράψε την απάντηση στο κουτάκι (Ο 

Μ2 μετρά τα πηδηματάκια και γράφει στο κουτάκι τον αριθμό 17). 

Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε2.   

Έργο Ε3:  ___ + 7 = 22 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε3 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε3, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε3. Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε3 με εξαίρεση τα έργα ___ + 4 =12 και ___ + 4 = 19.  Στο έργο 

___ + 4 = 12 έδειξε ορθά τη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή, αλλά 

στο κουτάκι έγραψε 4 αντί 8.  Στο έργο ___ + 4 = 19 συμπλήρωσε σωστά τη 

μαθηματική πρόταση, αλλά στην αριθμητική γραμμή σχεδίασε μόνο ένα βέλος με 

αρχή το 0 και τέλος το 15.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο 

Ε3 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την 

αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση.  Το Έργο Ε3 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες 

οδηγίες στο Μ2:  
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- Τράβηξε μια γραμμή (Ο Μ2 χρησιμοποιεί τη ρίγα και τραβά μια γραμμή). 

- Βάλε τοξάκια (Ο Μ2 σχεδιάζει βέλη στα δύο άκρα της αριθμητικής γραμμής). 

- Τράβηξε γραμμούλες και βάλε τους αριθμούς μέχρι το 30 (Ο Μ1 δεν αναφέρει 

ότι οι γραμμές πρέπει να είναι σε ίσα διαστήματα ούτε ότι οι αριθμοί πρέπει να 

ξεκινούν από το 0.  Ο Μ2 τραβά γραμμές τυχαία, χωρίς να είναι σε ίσα 

διαστήματα, και κάτω από κάθε γραμμή βάζει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30). 

- Γράψε την εξίσωση πόσα και εφτά ίσον 22 και δείξε την στην αριθμητική 

γραμμή (Ο Μ1 δεν αναφέρει ότι το πρώτο βέλος πρέπει να είναι διακεκομμένο.  

Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 1 και τέλος το 7 και μετά δεν ξέρει πώς να 

συνεχίσει).  

- Δεν είναι έτσι.  Βρες την απάντηση και μετά σχεδίασε τα βέλη (Ο Μ2 σβήνει το 

βέλος που σχεδίασε.  Βρίσκει την απάντηση με βάση τη μαθηματική πρόταση, 

συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση και τη δείχνει στην αριθμητική γραμμή). 

Ο Μ2 αντιμετώπισε δυσκολίες στη συμπλήρωση του Δοκιμίου Ε3.  Είπε στον 

ερευνητή: Δε θυμάμαι τι να κάνω.  Ο Μ2 έκανε λάθος στο έργο ___ + 7 = 22.  Στην 

αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 7 + 15 = 22 και στο κουτάκι 

έγραψε 14.  Στα έργα ___ + 13 = 21, ___ + 3 = 28 και ___ + 25 = 29 συμπλήρωσε 

ορθά τις μαθηματικές προτάσεις, αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειξε τις 

μαθηματικές προτάσεις 13 + 8 = 21, 3 + 25 = 28 και 4 + 25 = 29 αντίστοιχα. 

Έργο Ε4:  22 – 4 = ___ 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε4 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε4, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε4. Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε4.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε4 

και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την 
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αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση.  Το Έργο Ε4 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες 

οδηγίες στο Μ2:  

- Κάνε μια γραμμή (Ο Μ2 χρησιμοποιεί τη ρίγα και τραβά μια γραμμή). 

- Βάλε τοξάκια στις άκρες της γραμμής (Ο Μ2 σχεδιάζει βέλη στα άκρα της 

αριθμητικής γραμμής). 

- Τώρα κάνε γραμμούλες και γράψε από κάτω τους αριθμούς μέχρι το 30 (Ο Μ1 

δεν αναφέρει ότι οι γραμμές πρέπει να είναι σε ίσα διαστήματα, ούτε ότι οι 

αριθμοί πρέπει να ξεκινούν από το 0.  Ο Μ2 τραβά γραμμές τυχαία, χωρίς να 

είναι σε ίσα διαστήματα, και κάτω από κάθε γραμμή βάζει αριθμούς από το 0 

μέχρι το 30.  Παρόλο που ο Μ1 δεν του είπε να ξεκινήσει από το 0, ο Μ2 το 

θυμάται από τα προηγούμενα έργα). 

- Τώρα γράψε από κάτω την εξίσωση είκοσι δύο πλην τέσσερα ίσον (Ο Μ2 γράφει 

τη μαθηματική πρόταση). 

- Τώρα κάνε τις γραμμές πάνω στην αριθμητική γραμμή για να βρεις το 

αποτέλεσμα (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 22.  Στη 

συνέχεια, μετακινεί το μολύβι του από το 22 στο 21, από το 21 στο 20 κτλ. 

μετρώντας και σχεδιάζοντας τα βήματα.  Μέτρησε 4 βήματα και κατέληξε στον 

αριθμό 18. Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 18).   

Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε4.   

Έργο Ε5:  25 – ___ = 18 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε5 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε5, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε5. Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε5.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε5 
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και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την 

αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση.  Το Έργο Ε5 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες 

οδηγίες στο Μ2:  

- Κάνε μια γραμμή (Ο Μ2 χρησιμοποιεί τη ρίγα και τραβά μια γραμμή). 

- Κάνε τοξάκια (Ο Μ2 σχεδιάζει βέλη στα άκρα της αριθμητικής γραμμής). 

- Κάνε γραμμούλες μικρές πάνω στην αριθμητική γραμμή και γράψε από κάτω 

τους αριθμούς μέχρι το 30 (Ο Μ1 δεν αναφέρει ότι οι γραμμές πρέπει να είναι σε 

ίσα διαστήματα ούτε ότι οι αριθμοί πρέπει να ξεκινούν από το 0.  Ο Μ2 τραβά 

γραμμές τυχαία, χωρίς να είναι σε ίσα διαστήματα, και κάτω από κάθε γραμμή 

βάζει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30). 

- Γράψε από κάτω την εξίσωση είκοσι τρία πλην πόσα ίσον δεκαέξι (Ο Μ2 γράφει 

τη μαθηματική πρόταση). 

- Τώρα κάνε πάνω από την αριθμητική γραμμή τα τοξάκια για να βρεις το 

αποτέλεσμα (Ο Μ2 προσθέτει από μόνος του το 0 πάνω στην αριθμητική γραμμή 

και σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 23.  Στη συνέχεια, σχεδιάζει 

ένα δεύτερο βέλος, που έχει αντίθετη φορά από το πρώτο, ξεκινά από το 23 και 

καταλήγει στο 16.  Μέτρησε τα πηδήματα από το 16 στο 23 και  συμπλήρωσε τη 

μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 7.  Ο Μ2 χρησιμοποίησε την αριθμητική 

γραμμή για να βρει την απάντηση).   

Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε5. 

Έργο Ε6:  ___ – 5 = 18 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε6 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε6, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε6.  Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 
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έργα του Δοκιμίου Ε6.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε6 

και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την 

αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση.  Το Έργο Ε6 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες 

οδηγίες στο Μ2:  

- Κάνε μια αριθμητική γραμμή (Ο Μ2 χρησιμοποιεί τη ρίγα, τραβά μια γραμμή 

και σχεδιάζει βέλη στα άκρα της αριθμητικής γραμμής). 

- Κάνε 30 γραμμούλες και γράψε τους αριθμούς από κάτω (Ο Μ1 δεν αναφέρει 

ότι οι γραμμές πρέπει να είναι σε ίσα διαστήματα ούτε ότι οι αριθμοί πρέπει να 

ξεκινούν από το 0.  Ο Μ2 τραβά γραμμές τυχαία, χωρίς να είναι σε ίσα 

διαστήματα, και κάτω από κάθε γραμμή βάζει αριθμούς από το 0 μέχρι το 30). 

- Γράψε από κάτω την εξίσωση πόσα πλην πέντε ίσον δεκαοχτώ (Ο Μ2 γράφει τη 

μαθηματική πρόταση). 

- Τώρα κάνε πάνω από την αριθμητική γραμμή τα τοξάκια για να βρεις το 

αποτέλεσμα (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 5).   

- Πλην, όχι συν (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 18.  Στη 

συνέχεια σχεδιάζει ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 18 και μετακινεί το μολύβι του 

από το 18 στο 17, από το 17 στο 16 κτλ. μετρώντας 5 πηδήματα.  Το δεύτερο 

βέλος καταλήγει στον αριθμό 13.  Γράφει τον αριθμό 13 στη μαθηματική 

πρόταση). 

- Όχι! 23 – 5 = 18 (Ο Μ2 απορεί και ρωτά «23;»). 

- Το πρώτο βέλος θα πάει στο 23 (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και 

τέλος το 23). 

- Τώρα βάλε πλην 5 (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 23 και 

αντίθετη φορά από το πρώτο.  Μετακινεί το μολύβι του από το 23 στο 22, από το 
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22 στο 21 κτλ. μετρώντας 5 βήματα.  Καταλήγει στον αριθμό 18 και 

συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 23).   

Ο ερευνητής παροτρύνει το Μ1 να εξηγήσει στο Μ2 γιατί έκανε λάθος. 

- 13 πλην 5, που έβαλες, δεν είναι 18.   

Ο ερευνητής παροτρύνει το Μ1 να εξηγήσει στο Μ2 πώς σκέφτηκε ο ίδιος, για 

να λύσει το έργο. 

- Εγώ είπα 18 και 5 ίσον 23 και μετά έκανα την αριθμητική γραμμή. 

Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά τα έργα του Δοκιμίου Ε6 με εξαίρεση 

τα έργα ___ – 6 = 7, όπου συμπλήρωσε λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 12 και έδειξε τη λανθασμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή, 

και το έργο ___ – 3 = 25, όπου συμπλήρωσε λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση με 

τον αριθμό 25 και έδειξε στην αριθμητική γραμμή τη μαθηματική πρόταση 25 – 3 = 

22.  Ο Μ2 δεν ήξερε πώς να λύσει το έργο ___ – 9 = 17.  Ο ερευνητής του είπε ότι 

μπορεί να τον βοηθήσει η αριθμητική γραμμή.  Ο Μ2 χρησιμοποίησε την 

αριθμητική γραμμή για να βρει το άθροισμα 17 + 9, συμπλήρωσε τη μαθηματική 

πρόταση και την έδειξε στην αριθμητική γραμμή. 

 

Υποκείμενα με Ψηλή Επίδοση – Δεύτερη Τάξη Δημοτικού: Φάση 2 

Έργο 1:  9 + 15 = ___ 

 Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του πειράματος επικοινωνίας, ο ερευνητής 

έδωσε στο Μ1 λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή του Έργου Ε1 και παράλληλα 

με τις οδηγίες κατασκεύαζε το διάγραμμα, που περιλαμβάνεται στο Έργο Ε1.  Στη 

συνέχεια, ο Μ1 μετατράπηκε σε πομπό και κλήθηκε να δώσει σε ένα άλλο μαθητή, 

Μ3 (δέκτη) τις απαραίτητες οδηγίες, για να κατασκευάσει το Έργο Ε1.  Ο Μ1 

έβλεπε το Έργο Ε1.  
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Οι οδηγίες που έδωσε ο ερευνητής στο Μ1 ήταν οι εξής:  Θα σχεδιάσω μια 

αριθμητική γραμμή.  Η αριθμητική γραμμή θα με βοηθήσει να δείξω τη μαθηματική 

πρόταση 9 + 15 = ___ και να βρω την απάντηση.  Πρώτα σχεδιάζω μια ευθεία, μια 

γραμμή και βάζω βέλη στις δύο άκρες.  Πάνω σε αυτή τη γραμμή θα βάλω τους 

αριθμούς από το μηδέν μέχρι το τριάντα.  Για να τους βάλω θα τραβήξω γραμμούλες 

σε ίσες αποστάσεις.  Η απόσταση ανάμεσα στις γραμμούλες θα είναι η ίδια.  Δε θα 

σχεδιάσω δύο γραμμούλες που να είναι κοντά η μια στην άλλη και δύο γραμμούλες 

που να είναι πιο μακριά η μια από την άλλη (Ο ερευνητής σχεδιάζει την πρώτη 

γραμμή και γράφει από κάτω το μηδέν, σχεδιάζει τη δεύτερη γραμμή και γράφει από 

κάτω το ένα, αναφέρει ότι σχεδιάζει σε ίση απόσταση την τρίτη γραμμή και γράφει 

από κάτω το δύο κτλ. μέχρι το τριάντα).  Οι αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές είναι 

πάντα ίσες.  Κάτω από κάθε γραμμή γράφω τους αριθμούς από το μηδέν μέχρι το 

τριάντα..   

Θέλω να δείξω τη μαθηματική πρόταση 9 + 15 = ___.  Η αριθμητική γραμμή 

θα με βοηθήσει να βρω την απάντηση.  Θα σχεδιάσω βέλη για να δείξω ποιον 

αριθμό θα βρω αν στο 9 προσθέσω ακόμα 15.  Ο πρώτος αριθμός είναι το 9.  Για να 

δείξω το 9 θα σχεδιάσω ένα βέλος που θα ξεκινά από το 0 και θα σταματήσει στον 

αριθμό 9.  Με αυτό το βέλος έδειξα τον αριθμό 9.  Η μαθηματική πρόταση λέει 

«+15», άρα πρέπει να προσθέσω 15 στο 9, άρα θα προχωρήσω.  Το δεύτερο βέλος 

θα ξεκινήσει από το 9 και θα προχωρήσει 15 πηδηματάκια (Ο ερευνητής σχεδίασε τα 

15 πηδηματάκια μετρώντας δυνατά).  Έφτασα στον αριθμό 24.  Το δεύτερο βέλος 

ξεκίνησε από το 9, προχώρησε 15 πηδηματάκια και σταμάτησε στον αριθμό 24.  Ο 

αριθμός 24 είναι η απάντηση.  Συμπληρώνω το κουτάκι. Ξεκίνησα από το 9, το 

έδειξα με το πρώτο βέλος, προχώρησα 15, όπως μου λέει η μαθηματική πρόταση, 

και έφτασα στο 24.  Η αριθμητική γραμμή με βοήθησε να δείξω ότι 9 + 15 = 24.  Δε 
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μετρώ γραμμούλες, μετρώ πηδηματάκια.  Στο τέλος συμπλήρωσα τη μαθηματική 

πρόταση. 

 Οι οδηγίες που έδωσε ο Μ1 (πομπός) στο Μ3 (δέκτης) ήταν οι εξής:   

- Σχεδίασε μια αριθμητική γραμμή από το 0 μέχρι το 30.   

- Σχεδίασε βελάκια στις άκρες και εδώ (δείχνει την απόσταση ανάμεσα στις 

γραμμές που δηλώνουν τη θέση του κάθε αριθμού) να είναι η ίδια απόσταση.  

Βάζε το δάχτυλό σου, ώστε να είναι η ίδια απόσταση ανάμεσα στις γραμμούλες 

(Παρά τις οδηγίες του Μ1, ο Μ3 δε σχεδιάζει πάντα τις γραμμούλες σε ίσες 

αποστάσεις).  

- Να είναι η ίδια απόσταση (Ο Μ3 σβήνει κάποιες από τις γραμμούλες και τις 

ξανασχεδιάζει έτσι ώστε να είναι πάντα σε ίσες αποστάσεις). 

- Κάτω από κάθε γραμμούλα γράψε τους αριθμούς μέχρι το 30. 

- Τώρα πρέπει να γράψεις την εξίσωση 9 + 15 = ___ και θα σε βοηθήσει η 

αριθμητική γραμμή να βρεις την απάντηση. 

- Να σχεδιάσεις ένα βέλος μέχρι το 9 και μετά να προσθέσεις ακόμα 15 (Ο Μ3 

σχεδίασε ένα βέλος με αρχή το μηδέν και τέλος το 9, προχώρησε ακόμα 15 

πηδηματάκια και σταμάτησε στον αριθμό 24.  Συμπλήρωσε τη μαθηματική 

πρόταση με τον αριθμό 24). 

Έργο 2:  8 + ___ = 25 

 Οι οδηγίες που έδωσε ο ερευνητής στο Μ1 ήταν οι εξής:  Θα χρησιμοποιήσω 

την αριθμητική γραμμή για να δείξω τη μαθηματική πρόταση «8 και πόσα ίσον 25» 

(Αναφορικά με τα Έργα Ε2 – Ε6 οι αριθμητικές γραμμές ήταν έτοιμες).   Η 

γραμμούλα μας δείχνει τη θέση του κάθε αριθμού (Ο ερευνητής δείχνει τις 

κατακόρυφες γραμμές που δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού).  Εδώ είναι το 0, το 

1, το 2, το 3 κτλ.  Πρέπει να είναι ίσες οι αποστάσεις, γιατί από το μηδέν μέχρι το 
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ένα είναι 1, από το ένα μέχρι το δύο είναι 1, από το δύο στο τρία είναι πάλι 1 κτλ.  

Θα σχεδιάσω βέλη για να δείξω ποιον αριθμό πρέπει να προσθέσω στο 8 για να βρω 

απάντηση 25.  Ο πρώτος αριθμός είναι το 8.  Στην αρχή έχω 8, άρα το πρώτο βέλος 

θα ξεκινά από το 0 και θα σταματά στον αριθμό 8.  Με αυτό τον τρόπο έδειξα το 8.  

Πρέπει να προσθέσω έναν αριθμό στο 8, για να φτάσω στο 25.  Στο τέλος θέλω να 

φτάσω στον αριθμό 25, που είναι η απάντηση.  Το δεύτερο βέλος πρέπει να 

ξεκινήσει από το 8 και να σταματήσει στο 25, που είναι η απάντηση.  Το δεύτερο 

βέλος είναι διακεκομμένο, για να δείξω ότι δεν ξέρω πόσα πηδηματάκια θα κάνω για 

να φτάσω στο 25.  Ξεκινώ από το 8, πρέπει να φτάσω στο 25 και θέλω να βρω πόσα 

πηδηματάκια πρέπει να κάνω για να φτάσω από το 8 στο 25.  Μετρώ τα 

πηδηματάκια και τα σχεδιάζω.  Είναι 17 πηδηματάκια, άρα για να φτάσω από το 8 

στο 25 πρέπει να προσθέσω 17.  Συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 17.          

 Οι οδηγίες που έδωσε ο Μ1 (πομπός) στο Μ3 (δέκτης) ήταν οι εξής:   

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «8 συν κουτάκι ίσον 25» (Ο Μ3 γράφει τη 

μαθηματική πρόταση). 

- Τώρα κάνε πάνω στην αριθμητική γραμμή με βέλη το 8 (Ο Μ3 ρωτά αν θα πάει 

από το μηδέν στο 8 και σχεδιάζει το πρώτο βέλος με αρχή το μηδέν και τέλος το 

8). 

- Την άλλη γραμμή να την κάνεις διακεκομμένη ως το 25 (Ο Μ3 δεν καταλαβαίνει 

τι σημαίνει διακεκομμένη και ο Μ1 σχεδιάζει ένα παράδειγμα.  Ο Μ3 σχεδιάζει 

το δεύτερο βέλος, διακεκομμένο, με αρχή το 8 και τέλος το 25). 

- Να μετρήσεις τα πηδηματάκια κάτω από τη γραμμή (Ο Μ1 δείχνει το δεύτερο 

βέλος) και να συμπληρώσεις το κουτάκι (Ο Μ3 μετρά τα πηδηματάκια και 

συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 17). 
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Έργο Ε3:  ___ + 7 = 22 

Οι οδηγίες που έδωσε ο ερευνητής στο Μ1 ήταν οι εξής: Θα χρησιμοποιήσω 

την αριθμητική γραμμή, για να δείξω τη μαθηματική πρόταση «πόσα και 7 ίσον 22». 

Θα σχεδιάσω βέλη, για να δείξω σε ποιον αριθμό όταν προσθέσω 7 θα βρω 22, 

δηλαδή «πόσα και 7 ίσον 22».  Αφού δεν ξέρω τον πρώτο αριθμό, θα ξεκινήσω από 

το δεύτερο αριθμό.  Το δεύτερο βέλος πρέπει να σταματήσει στον αριθμό 22, που 

είναι η απάντηση και πρέπει να έχει μήκος 7 πηδηματάκια.  Πάω από το 22, όπου 

πρέπει να σταματήσει το βέλος, 7 πηδηματάκια προς τα πίσω για να βρω από πού 

πρέπει να ξεκινήσει το δεύτερο βέλος.  (Ο ερευνητής ξεκινά από το 22, σχεδιάζει και 

μετρά 7 πηδηματάκια προς τα πίσω.  Φτάνει στον αριθμό 15).  Το δεύτερο βέλος θα 

ξεκινήσει από τον αριθμό 15.   

Θα σου περιγράψω ξανά τι έκανα.  Αφού η απάντηση είναι 22, σημαίνει ότι 

το δεύτερο βέλος πρέπει να σταματήσει στο 22.  Η μαθηματική πρόταση λέει να 

προχωρήσω 7, για να φτάσω στο 22.  Επομένως, θα πάω 7 πηδηματάκια προς τα 

πίσω, για να βρω από πού θα ξεκινήσω, για να φτάσω στο 22.  Το δεύτερο βέλος 

ξεκινά από το 15 και σταματά στο 22.  Το πρώτο βέλος θα είναι διακεκομμένο, γιατί 

δεν ξέρω τον πρώτο αριθμό, θα ξεκινήσει από το μηδέν και θα σταματήσει στο 15.  

Η αριθμητική γραμμή με βοήθησε να βρω ότι 15 + 7 = 22. 

 Οι οδηγίες που έδωσε ο Μ1 (πομπός) στο Μ3 (δέκτης) ήταν οι εξής:   

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «πόσα και 7 ίσον 22». 

- Επειδή δεν ξέρεις ποιος είναι ο πρώτος αριθμός, θα ξεκινήσεις με το 7 (Ο Μ3 

σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 7 και τέλος το 22). 

- Όχι!  (Ο Μ3 σβήνει το βέλος που σχεδίασε).  Θα ξεκινήσεις από το 22, που είναι 

η απάντηση και θα πας πίσω 7 πηδηματάκια.   
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- Τώρα θα πας από το μηδέν με διακεκομμένο ως τον αριθμό που έφτασες, το 15.  

Μέτρα πόσα πηδηματάκια είναι από το μηδέν ως το 15.  Ποιος είναι ο αριθμός; 

Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση. 

 Έργο Ε4: 22 – 4 = ___ 

Οι οδηγίες που έδωσε ο ερευνητής στο Μ1 ήταν οι εξής:  Θα σχεδιάσω μια 

αριθμητική γραμμή, για να δείξω ποιον αριθμό θα βρω αν από το 22 αφαιρέσω 4.  Ο 

πρώτος αριθμός είναι το 22.  Το πρώτο βέλος θα έχει αρχή το μηδέν και θα 

σταματήσει στο 22.  Έτσι έδειξα το 22.  Για να δείξω ότι αφαιρώ 4 από το 22, το 

δεύτερο βέλος θα ξεκινήσει από το 22 και θα πάει 4 πηδηματάκια προς τα πίσω, 

διότι είναι αφαίρεση, είναι «πλην» (Ο ερευνητής ξεκινά από το 22, σχεδιάζει και 

μετρά 4 πηδηματάκια προς τα πίσω.  Σταματά στον αριθμό 18).  Σχεδιάζω το 

δεύτερο βέλος με αρχή το 22 και τέλος τον αριθμό που σταμάτησα, που είναι το 18.  

Μετρώ πηδηματάκια και όχι γραμμούλες.  Πήγα 4 πηδηματάκια προς τα πίσω επειδή 

λέει «πλην 4» και έφτασα στο 18.  Συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 18.  Η αριθμητική γραμμή με βοήθησε να δείξω ότι στην αρχή είχα 22, το 

έδειξα με ο πρώτο βέλος, αφαίρεσα 4 πηγαίνοντας 4 πηδηματάκια προς τα πίσω και 

έφτασα στο 18, που είναι η απάντηση. 

Ο Μ1 (πομπός) έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ3 (δέκτη): 

- Η μαθηματική πρόταση αυτή τη φορά είναι με «πλην».  Είναι «22 πλην 4». 

- Θα κάνεις από το μηδέν ως το 22. 

- Επειδή λέει «22 πλην 4», θα κάνεις 4 πηδηματάκια προς τα πίσω.  Συμπλήρωσε 

τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό που βρήκες. 

Έργο Ε5: 23 – ___ = 16. 

Οι οδηγίες που έδωσε ο ερευνητής στο Μ1 ήταν οι εξής:  Η αριθμητική 

γραμμή θα με βοηθήσει να δείξω τη μαθηματική πρόταση «23 πλην πόσα ίσον 16».  
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Θα σχεδιάσω βέλη, για να δείξω ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσω από το 23 για να 

βρω 16.  Ο πρώτος αριθμός είναι το 23.  Στην αρχή έχω 23.  Το πρώτο βέλος ξεκινά 

από το μηδέν και σταματά στο 23.  Με το πρώτο βέλος έδειξα τον πρώτο αριθμό, 

που είναι το 23.  Μετά δεν ξέρω πόσα θα αφαιρέσω.  Ξέρω, όμως, ότι πρέπει να 

φτάσω στο 16.  Επειδή είναι αφαίρεση, θα πάω πίσω, αλλά με διακεκομμένο βέλος.  

Δεν ξέρω πόσα πηδηματάκια θα πάω πίσω.  Ξέρω ότι πρέπει να πάω πίσω επειδή 

είναι αφαίρεση και ξέρω ότι πρέπει να σταματήσω στο 16.  Τώρα θα μετρήσω πόσα 

πηδηματάκια πήγα πίσω, για να συμπληρώσω τη μαθηματική πρόταση (Ο ερευνητής 

δείχνει και μετρά τα πηδηματάκια.  Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 7).  Άρα 23 – 7 = 16. 

Με το πρώτο βέλος έδειξα τον πρώτο αριθμό που είναι το 23.  Αφού είναι 

αφαίρεση θα πήγα προς τα πίσω.  Δεν ήξερα πόσα προς τα πίσω, ήξερα, όμως, ότι 

έπρεπε να φτάσω στο 16, που είναι η απάντηση.  Έκανα διακεκομμένο το βέλος, για 

να δείξω ότι δεν ήξερα πόσα πηδηματάκια προς τα πίσω έπρεπε να προχωρήσω.  

Έφτασα στο 16 και μέτρησα τα πηδηματάκια.  Ήταν 7 πηδηματάκια προς τα πίσω, 

επομένως συμπλήρωσα τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 7. 

Ο Μ1 (πομπός) έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ3 (δέκτη): 

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «23 πλην πόσα ίσον 16». 

- Να πας από το μηδέν με μεγάλο τόξο μέχρι το 23.   

- 23 πλην πόσα ίσον 16.  Να κάνεις ένα διακεκομμένο τόξο και να φτάσεις μέχρι 

το 16 (Ο Μ3 δε σχεδιάζει διακεκομμένο το βέλος και ο Μ1 του λέει να το κάνει 

διακεκομμένο, χωρίς να εξηγήσει γιατί.  Ο ερευνητής παροτρύνει το Μ1 να 

εξηγήσει στο Μ3 γιατί πρέπει να είναι διακεκομμένο το δεύτερο βέλος.  Ο Μ1 

εξηγεί ότι το δεύτερο βέλος πρέπει να είναι διακεκομμένο γιατί δεν ξέρουμε 

πόσα να βγάλουμε).   
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- Τώρα μέτρα πόσα μικρά πηδηματάκια έκανες για να βρεις την απάντηση.  

Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση. 

Έργο 6:  ___ – 5 = 18. 

 Ο ερευνητής έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ1:  Η αριθμητική γραμμή θα 

με βοηθήσει να δείξω την εξίσωση «πόσα πλην 5 ίσον 18».  Θα σχεδιάσω βέλη για 

να βρω από ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσω 5 για να μείνουν 18.  Δεν ξέρω τον 

πρώτο αριθμό.  Θα ξεκινήσω από το δεύτερο βέλος.  Το δεύτερο βέλος θα είναι προς 

τα πίσω γιατί είναι αφαίρεση, είναι «πλην».  Όταν πάω πίσω 5, θα φτάσω στο 18.  

Αυτό λέει η μαθηματική πρόταση.  Πρέπει να σταματήσω στο 18.  Εκεί που είναι η 

απάντηση σταματώ.  Αφού η απάντηση είναι 18, πρέπει να σταματήσω στο 18.  

Επειδή είναι αφαίρεση, το βέλος θα κινηθεί προς τα πίσω για να σταματήσει στο 18.  

Πρέπει να ξεκινήσω από κάπου στα δεξιά του αριθμού 18, να πάω 5 πηδηματάκια 

προς τα πίσω και να σταματήσω στο 18 (Ο ερευνητής ξεκινά από το 18 και μετρά 5 

πηδηματάκια).  Πρέπει να ξεκινήσω από το 23, για να πάω 5 πηδηματάκια προς τα 

πίσω και να φτάσω στο 18.  Το πρώτο βέλος θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν 

και να σταματήσει στο 23.  Συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 23.  

23 πλην 5 ίσον 18.   

Δεν ήξερα ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός.  Ήξερα ότι πρέπει να πάω 5 

πηδηματάκια προς τα πίσω, για να φτάσω στο 18.  Το 18 είναι η απάντηση, είναι 

εκεί που θα σταματήσω.  Για να πάω 5 πηδηματάκια προς τα πίσω και να καταλήξω 

στο 18 έπρεπε να ξεκινήσω από το 23.  Επομένως, το πρώτο βέλος  έχει αρχή το 

μηδέν και τέλος το 23. 

 Ο Μ1 (πομπός) έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ3 (δέκτης): 

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «πόσα πλην 5 ίσον 18».   
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- Πρέπει να ξεκινήσεις από το 23 και να πας 5 πηδηματάκια προς τα πίσω, για να 

φτάσεις στο 18. 

- Τώρα να ξεκινήσεις από το μηδέν και να σχεδιάσεις ένα μεγάλο διακεκομμένο 

βέλος μέχρι το 23. 

- Από το 23 πήγες πίσω 5 και έφτασες στο 18, που είναι η απάντηση.  Με ποιον 

αριθμό θα συμπληρώσεις τη μαθηματική πρόταση; (Ο Μ3 συμπληρώνει τη 

μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 23). 

          

Υποκείμενα με Μέτρια Επίδοση – Δεύτερη Τάξη Δημοτικού: Φάση 1 

Έργο Ε1:  9 + 15 = ____. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε1 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε1, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε1. Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε1 με εξαίρεση το έργο 3 + 26 = ___, όπου συμπλήρωσε ορθά τη 

μαθηματική πρόταση, αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 

26 + 3 = ___.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε1 και θα 

δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την αριθμητική 

γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει, για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  

Το Έργο Ε1 ήταν άγνωστο για το Μ2.   

Ο Μ1 (πομπός) έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2 (δέκτης):  

- Έχει μια γραμμή που έχει πάνω 30 (Ο Μ1 προσπαθεί να θυμηθεί τον όρο 

αριθμητική γραμμή, χωρίς επιτυχία.  Ο Μ2 χρησιμοποιεί τη ρίγα και τραβά μια 

γραμμή.  Πάνω στη γραμμή γράφει τον αριθμό 30). 

- Όχι! Θα πηγαίνεις 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μέχρι το 30 (Ο Μ1 δεν κάνει καμιά 

αναφορά στο γεγονός ότι πρέπει να σχεδιάσει κατακόρυφες γραμμές σε ίσα 
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διαστήματα, που θα δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού και κάτω από κάθε 

κατακόρυφη γραμμή θα γράφει έναν αριθμό. Ο Μ2 γράφει αριθμούς από το 1 

μέχρι το 30 πάνω στη γραμμή τυχαία, χωρίς να γράφει οτιδήποτε, για να δηλώσει 

τη θέση του κάθε αριθμού πάνω στη γραμμή). 

- Τώρα βάλε γραμμούλες και να πηγαίνει 9 + 15. Βάλε και το μηδέν εδώ και 

πήγαινε στο 9 και στο 15. (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος από το 0 μέχρι το 15). 

-  Πήγαινε στο 9 και ύστερα στο 15 (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος που ξεκινά από το 

0 και καταλήγει στο 9 και ένα δεύτερο βέλος που ξεκινά από το 9 και καταλήγει 

στο 15). 

- Τώρα γράψε την εξίσωση 9 + 15 = 24 (Ο Μ2 γράφει τη μαθηματική πρόταση). 

Στη συνέχεια, ο Μ2 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε1 αλάνθαστα. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθήθηκε για τα Έργα Ε2, Ε3, Ε4, Ε5 και Ε6. 

Έργο Ε2:  8 + ___ = 25. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε2 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε2, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε2. Ο Μ1 συμπλήρωσε, χωρίς 

δυσκολία και ορθά, τα πρώτα έξι έργα του Δοκιμίου Ε2.  Σε σχέση με το έκτο έργο 

16 + ___ = 24, συμπλήρωσε σωστά τη μαθηματική πρόταση, αλλά στην αριθμητική 

γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 16 + 12 = 28.  Στη συνέχεια, δεν ήξερε πώς 

να λύσει τα έργα 7 ως 10.  Έδειχνε τον πρώτο προσθετέο και δεν ήξερε πώς να 

προχωρήσει.  Ο ερευνητής του είπε ότι θα εργαστεί με τον ίδιο τρόπο, όπως και στα 

προηγούμενα έργα του Δοκιμίου Ε2.  Τον ρώτησε πού θα φτάσει και τότε μπόρεσε 

να λύσει και τα υπόλοιπα έργα ορθά.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα 

βλέπει το Έργο Ε2 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να 

σχεδιάσει την αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει, για να δείξει τη 
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δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε2 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε 

τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2:  

- Έχει μια αριθμητική γραμμή που έχει 30 (Ο Μ1 δεν κάνει καμιά αναφορά στο 

γεγονός ότι πρέπει να σχεδιάσει κατακόρυφες γραμμές σε ίσα διαστήματα, που 

θα δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού και κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή 

θα γράφει έναν αριθμό. Ο Μ2 χρησιμοποιεί τη ρίγα, τραβά μια γραμμή και 

γράφει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30 πάνω στη γραμμή τυχαία, χωρίς να γράφει 

οτιδήποτε για να δηλώσει τη θέση του κάθε αριθμού πάνω στη γραμμή). 

- Κάνε δύο γραμμούλες και να πας 8 και ως το 25 (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με 

αρχή το 0 και τέλος το 8 και ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 8 και τέλος το 25). 

- Τώρα γράψε την εξίσωση «8 και πόσα ίσον 25» (Ο Μ2 γράφει τη μαθηματική 

πρόταση, αλλά δεν μπορεί να βρει την απάντηση.  Ο Μ2 του λέει ότι η απάντηση 

είναι 17). 

Στη συνέχεια, ο Μαθητής 2 συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε2.   

Έργο Ε3:  ___ + 7 = 22. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε3 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε3, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε3. Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά τα έξι 

πρώτα έργα του Δοκιμίου Ε3.  Για τη συμπλήρωση των έξι πρώτων έργων πρώτα 

συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση και μετά την έδειχνε στην αριθμητική γραμμή.  

Σε σχέση με τα έργα ___ + 7 =22, ___ + 13 =21, ___ + 3 = 28 και ___ + 25 = 29 

αντιμετώπισε δυσκολίες στη συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης.  Ο ερευνητής 

παρότρυνε το Μ1 να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή, για να βρει την 

απάντηση.  Σε σχέση με τα τέσσερα πιο πάνω έργα ο Μ1 έβρισκε την απάντηση με 

τη βοήθεια της αριθμητικής γραμμής και συμπλήρωνε τη μαθηματική πρόταση.  
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Στην αριθμητική γραμμή έδειξε τις εξής μαθηματικές προτάσεις: 7 + 15 = 22, 13 + 8 

= 21, 3 + 25 = 28 και 25 + 4 = 29.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει 

το Έργο Ε3 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να 

σχεδιάσει την αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε3 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε 

τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2:  

- Έχει μια γραμμή.  Η γραμμή είναι ως το 30 (Ο Μ1 δεν κάνει καμιά αναφορά στο 

γεγονός ότι πρέπει να σχεδιάσει κατακόρυφες γραμμές σε ίσα διαστήματα, που 

θα δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού και κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή 

θα γράφει έναν αριθμό. Ο Μ2 γράφει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30 πάνω στη 

γραμμή τυχαία, χωρίς να γράφει οτιδήποτε για να δηλώσει τη θέση του κάθε 

αριθμού πάνω στη γραμμή). 

- Έχει δύο γραμμές από το 7 ως το 22 (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και 

τέλος το 7 και ένα δεύτερο βέλος με αρχή το 7 και τέλος το 22). 

- Πόσα να βάλω 7 και να μου κάνει 22;  (Ο Μ2 γράφει τη μαθηματική πρόταση  

7 + 15 = 22). 

- Έπρεπε να βάλεις 15 + 7 = 22, αλλά δεν πειράζει. 

Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά τα έργα του Δοκιμίου Ε3 με εξαίρεση τα έργα  

___  + 7 = 11 και ___ + 4 = 19.  Δε συμπλήρωσε ορθά τις μαθηματικές προτάσεις 

και έδειξε στην αριθμητική γραμμή τις λανθασμένες μαθηματικές προτάσεις. 

Έργο Ε4: 22 – 4 = ___. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε4 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε4, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε4.  Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά τα έργα 

του Δοκιμίου Ε4 με εξαίρεση τα έργα 8 – 6 = ___ και 27 – 5 = ___.  Στο έργο  
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8 – 6 = ___ στο κουτάκι έβαλε τον αριθμό 3 και στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη 

μαθηματική πρόταση 8 – 5 = 3.  Στο έργο 27 – 5 = ___ στο κουτάκι έβαλε 19 και 

στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 24 – 5 = 19.  Ο ερευνητής 

είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε4 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες 

στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την αριθμητική γραμμή και να τη 

χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε4 ήταν 

άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2:  

- Έχει μια γραμμή ως το 30 (Ο Μ1 δεν κάνει καμιά αναφορά στο γεγονός ότι 

πρέπει να σχεδιάσει κατακόρυφες γραμμές σε ίσα διαστήματα, που θα δείχνουν 

τη θέση του κάθε αριθμού και κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή θα γράφει 

έναν αριθμό. Ο Μ2 γράφει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30 πάνω στη γραμμή 

τυχαία, χωρίς να γράφει οτιδήποτε για να δηλώσει τη θέση του κάθε αριθμού 

πάνω στη γραμμή). 

- Κάνε τώρα «22 πλην 4 ίσον» (Ο Μ2 γράφει τη μαθηματική πρόταση).  

- Να πας στο 22 και πήγαινε πίσω (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και 

τέλος το 22 και ένα δεύτερο βέλος, με αντίθετη φορά, με αρχή το 22 και τέλος το 

18). 

- Πόσα βρήκες εκεί; (Ο Μ2 λέει 18). 

- Γράψε το στο ίσον (Ο Μ2 συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση). 

 Ο Μαθητής συμπλήρωσε ορθά τα έργα του Δοκιμίου Ε4 με εξαίρεση το έργο 

12 – 8 = ___.  Συμπλήρωσε ορθά τη μαθηματική πρόταση, αλλά στην αριθμητική 

γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 12 – 4 = 8. 

Έργο Ε5: 23 – ___ = 16. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε5 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε5, που περιλαμβάνει 10 
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έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε5. Ο Μ1 χρησιμοποίησε την 

αριθμητική γραμμή για να βρει την απάντηση και να συμπληρώσει το κουτάκι.  

Συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε5.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό 

ότι θα βλέπει το Έργο Ε5 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, 

ώστε να σχεδιάσει την αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε5 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε 

τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2:  

- Έχει μια γραμμή ως το 30 (Ο Μ1 δεν κάνει καμιά αναφορά στο γεγονός ότι 

πρέπει να σχεδιάσει κατακόρυφες γραμμές σε ίσα διαστήματα, που θα δείχνουν 

τη θέση του κάθε αριθμού και κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή θα γράφει 

έναν αριθμό. Ο Μ2 γράφει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30 πάνω στη γραμμή 

τυχαία, χωρίς να γράφει οτιδήποτε για να δηλώσει τη θέση του κάθε αριθμού 

πάνω στη γραμμή). 

- Έχει δύο τοξάκια που πηγαίνει το ένα στο 23 και το άλλο πλην 7 (Ο Μ2 

σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 23 και ένα δεύτερο βέλος, με 

αντίθετη φορά, με αρχή το 23.  Μετρά 7 βήματα και καταλήγει το 16.  Το 

δεύτερο βέλος έχει τέλος το 16). 

- Πόσα βρήκες εκεί; Γράψε την εξίσωση (Ο Μ2 γράφει 23 – 16 = ___ ). 

- Όχι! Ίσον 16 (Ο Μ2 γράφει τη μαθηματική πρόταση 23 – 7 = 16).  

Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά όλες τις μαθηματικές προτάσεις στα έργα του Δοκιμίου Ε5 

με εξαίρεση το έργο14 – ___ = 6, όπου στο κουτάκι έβαλε τον αριθμό 9. Στην 

αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 14 – 5 = 9, γεγονός που τον 

οδήγησε στη λανθασμένη συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης.  Στα υπόλοιπα 

έργα ενώ συμπλήρωνε ορθά τις μαθηματικές προτάσεις της μορφής α – ___ = γ, 

στην αριθμητική γραμμή έδειχνε τις αντίστοιχες μαθηματικές προτάσεις της μορφή  
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α – γ = β. 

Έργο Ε6: ___ – 5 = 18. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε6 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε6, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε6.  Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε6.  Αντιμετώπισε δυσκολίες στα έργα  ___ – 4 = 22,  

___ – 3 = 25, ___ – 9 = 17 και ___ –  5 = 18.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 να εργαστεί 

όπως πριν και να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή.  Στη συνέχεια, ο 

ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε6 και θα δώσει τις 

απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την αριθμητική γραμμή και 

να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε6 

ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2:  

- Κάνε μια γραμμή με 30 αριθμούς (Ο Μ1 δεν κάνει καμιά αναφορά στο γεγονός 

ότι πρέπει να σχεδιάσει κατακόρυφες γραμμές σε ίσα διαστήματα, που θα 

δείχνουν τη θέση του κάθε αριθμού και κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή θα 

γράφει έναν αριθμό. Ο Μ2 γράφει αριθμούς από το 1 μέχρι το 30 πάνω στη 

γραμμή τυχαία, χωρίς να γράφει οτιδήποτε για να δηλώσει τη θέση του κάθε 

αριθμού πάνω στη γραμμή). 

- Έχει δύο γραμμούλες, η μια πηγαίνει 23 και το άλλο πλην 5 (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα 

βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 23 και ένα δεύτερο βέλος, με αντίθετη φορά, με 

αρχή το 23.  Μετρά 5 βήματα και καταλήγει το 18.  Το δεύτερο βέλος έχει τέλος 

το 18). 

- Πόσα πλην 5 ίσον 18; (Ο Μ2 γράφει 23 – 5 = 18). 

Ο Μ2 συμπλήρωσε λανθασμένα όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε6 με εξαίρεση το έργο 

___ – 5 = 3, όπου συμπλήρωσε ορθά τη μαθηματική πρόταση, αλλά στην αριθμητική 
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γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 8 – 3 = 5.  Στα υπόλοιπα έργα συμπλήρωνε 

τη μαθηματική πρόταση της μορφής ___ – β = γ με βάση τη σκέψη γ – β = α και 

έδειχνε τη λανθασμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή. 

 

Υποκείμενα με Μέτρια Επίδοση – Δεύτερη Τάξη Δημοτικού: Φάση 2 

Έργο 1:  9 + 15 = ___. 

Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του πειράματος επικοινωνίας, ο ερευνητής 

έδωσε στο Μ1 λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή του Έργου 1 και παράλληλα 

με τις οδηγίες κατασκεύαζε το διάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Έργο 1.  Στη 

συνέχεια, ο Μ1 μετατράπηκε σε πομπό και κλήθηκε να δώσει στο Μ3 (δέκτη) τις 

απαραίτητες οδηγίες, για να κατασκευάσει το Έργο 1.  Ο Μ1 έβλεπε το Έργο 1.  Η 

ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για τα Έργα 2 – 6.   

Οι οδηγίες που έδωσε ο ερευνητής στο Μ1 ήταν οι εξής:  Πρώτα θα 

σχεδιάσω την αριθμητική γραμμή.  Κάνω μια γραμμή και βάζω βέλη στις άκρες.  

Γράφω τους αριθμούς από το 0 μέχρι το 30.  Για να γράψω τους αριθμούς κάνω 

γραμμούλες πάνω στην αριθμητική γραμμή.  Επειδή η κάθε γραμμούλα δείχνει τη 

θέση του κάθε αριθμού η απόσταση ανάμεσα στις γραμμούλες πρέπει να είναι πάντα 

η ίδια.  Τραβώ μια γραμμούλα και γράφω από κάτω το 0, τραβώ μια γραμμούλα και 

γράφω το 1, τραβώ μια γραμμούλα στην ίδια απόσταση και γράφω το 2 κτλ. μέχρι το 

30.  Θα χρησιμοποιήσω την αριθμητική γραμμή, για να συμπληρώσω τη μαθηματική 

πρόταση «9 και 15 ίσον» (9 + 15 = ___).  Ο πρώτος αριθμός είναι το 9.  Στην αρχή 

έχουμε 9.  Θα δείξω το 9 πάνω στην αριθμητική γραμμή.  Σχεδιάζω ένα βέλος με 

αρχή το 0 και τέλος το 9.  Έδειξα το 9.  Η μαθηματική πρόταση λέει «και 15».  

Επειδή λέει «και» θα προχωρήσω ακόμα 15 πηδηματάκια, για να δω πού θα φτάσω 

στο τέλος.  Στην αρχή είχα 9 και προχωρώ ακόμα 15 (Ο ερευνητής ξεκινά από το 9 
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και σχεδιάζει πηδηματάκια μετρώντας δυνατά).  Έφτασα στον αριθμό 24, άρα η 

απάντηση είναι το 24.  Συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 24. 

Στη συνέχεια ο Μ1 καλείται να περιγράψει το Έργο 1 στο Μ2.  Οι ακριβείς 

οδηγίες του Μ1 (πομπός) προς το Μ2 (δέκτης) είναι οι εξής:  

- Κάνε μια αριθμητική γραμμή ως το 30 (Ο Μ2 σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή). 

- Να κάνεις γραμμούλες αλλά να είναι ίσα ίσα η απόσταση (Ο Μ1 τονίζει αυτό το 

στοιχείο στο Μ2 και καθώς ο Μ2 σχεδιάζει τις κατακόρυφες γραμμούλες ο Μ1 

του δείχνει με το δάχτυλο ποιες αποστάσεις πρέπει να είναι ίσες.  Ο Μ2 

σχεδιάζει κατακόρυφες γραμμούλες σε ίσες αποστάσεις.  Σε κάποιες περιπτώσεις 

δεν είναι ίσες οι αποστάσεις και παρεμβαίνει ο Μ1 υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να 

είναι ίσες οι αποστάσεις). 

- Γράψε αριθμούς από το 0 ως το 30 (Ο Μ2 γράφει κάτω από κάθε κατακόρυφη 

γραμμούλα τον αντίστοιχο αριθμό από το 0 μέχρι το 30). 

- Γράψε την εξίσωση «9 και 15 ίσον», αλλά μη γράψεις την απάντηση. 

- Πρώτα να κάνεις μια μεγάλη γραμμή και ύστερα να κάνεις μικρά.  Θα σε 

βοηθήσουν τα μικρά. Πρώτα να πας στο 9 (Ο Μ2 σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή 

από το 0 μέχρι το 9). 

- Τώρα να κάνεις τα μικρά.  Να ξεκινήσεις από το 9 (Ο Μ1 του δείχνει από πού να 

ξεκινήσει).   

- Να μετράς (Ο Μ2 ξεκινά από το 9 και σχεδιάζει 15 πηδηματάκια.  Σταματά στον 

αριθμό 24). 

- Γράψε την απάντηση (Ο Μ2 συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 24). 
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Έργο 2:  8 + ___ = 25. 

Ο ερευνητής έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ1:  Θα χρησιμοποιήσω την 

αριθμητική γραμμή για να δείξω τη μαθηματική πρόταση «8 και πόσα ίσον 25».  Η 

αριθμητική γραμμή θα με βοηθήσει να συμπληρώσω τη μαθηματική πρόταση.  Ο 

πρώτος αριθμός είναι το 8.  Για να δείξω το 8 σχεδιάζω ένα βέλος που ξεκινά από το 

0 και σταματά στο 8.  Το δεύτερο αριθμό δεν τον ξέρω.  Ξέρω ότι στο τέλος πρέπει 

να σταματήσω στο 25.  Κυκλώνω το 25, για να θυμάμαι ότι στο τέλος πρέπει να 

σταματήσω στο 25.  Από το 8 πρέπει να κάνω πηδηματάκια μπροστά, επειδή είναι 

πρόσθεση, είναι «και» μέχρι το 25 και να μετρήσω πόσα πηδηματάκια έκανα.  

Επομένως, 8 και ένα, δύο, τρία κτλ. (ο ερευνητής ξεκινά από το 8 και σχεδιάζει 

πηδηματάκια μέχρι το 25 μετρώντας δυνατά.  Μέτρησε 17 πηδηματάκια).  Από το 8 

πρέπει να προχωρήσω ακόμα 17 πηδηματάκια, για να φτάσω στο 25.  Συμπληρώνω 

τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 17. 

Ο Μ1 (πομπός) έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ3 (δέκτης): 

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «8 συν κουτάκι ίσον 25» (Ο Μ2 γράφει τη 

μαθηματική πρόταση). 

- Πιάσε την αριθμητική γραμμή και πάρε την ως εδώ που σου λέει (Ο Μ1 δείχνει 

το 8 στη μαθηματική.  Ο Μ2 σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή από το 0 μέχρι το 

8). 

- Κύκλωσε το 25 για να το θυμάσαι. 

- Τώρα κάνε όπως σου έδειξα πριν.  Κάνε έτσι (δείχνει το πηδηματάκι) ώσπου να 

φτάσεις στο 25, που το κύκλωσες. 

- Πόσα έκανες; (Ο Μ2 απαντά 17). 

- Γράψε το. 
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Έργο 3:  ___ + 7 = 22. 

Ο ερευνητής έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ1:  Η αριθμητική γραμμή θα με 

βοηθήσει να βρω «πόσα και 7 ίσον 22».  Δεν ξέρω πόσα έχω στην αρχή.  Ξέρω ότι 

θα προχωρήσω 7, για να φτάσω στο 22.  Στο τέλος θα φτάσω στο 22, γι’ αυτό 

κυκλώνω το 22.  Για να φτάσω στο 22 πρέπει να προχωρήσω 7 πηδηματάκια.  

Προχωρώ ένα προς το 22 (ο ερευνητής σχεδιάζει πηδηματάκι από το 21 στο 22), δύο 

(από το 20 στο 21), τρία (από το 19 στο 20), τέσσερα (από το 18 στο 19), πέντε (από 

το 17 στο 18), έξι (από το 16 στο 17), εφτά (από το 15 στο 16).  Βλέπω ότι για να 

κάνω 7 πηδηματάκια και να φτάσω στο 22 έπρεπε να ξεκινήσω από το 15.  

Συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 15. 

Θα επαναλάβω τι έκανα.  Δεν ξέρω από ποιον αριθμό θα ξεκινήσω.  Είναι 

αυτό που θέλω να βρω.  Ξέρω ότι στο τέλος πρέπει να φτάσω στο 22.  Για να φτάσω 

στο 22 πρέπει να προχωρήσω 7, διότι η μαθηματική πρόταση λέει «και 7».  Πρέπει 

να ξεκινήσω από κάπου αριστερά του αριθμού 22, να προχωρήσω 7 και να φτάσω 

στο 22.  Πρέπει να ξεκινήσω από το 15.   Δεκαπέντε και εφτά ίσον είκοσι δύο.   

Ο Μ1 (πομπός) έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ3 (δέκτης): 

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «κουτάκι συν 7 ίσον 22». 

- Κύκλωσε το 22. 

- Πιάσε το 22 και να πας 7 πίσω.  Μικρά πηδηματάκια.   

- Τώρα πιάσε την πρώτη γραμμή και ένωσέ την με το 15. 

- Μέτρα πόσα έκανες (Ο Μ2 ρωτά: Τα μικρά;) 

- Όχι, αυτά (Ο Μ1 δείχνει την πρώτη γραμμή.  Ο Μ2 απαντά: 15). 

- Γράψε το (Ο Μ2 συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 15).     
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Έργο 4:  22 – 4 = ___. 

Ο ερευνητής έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ1:  Η αριθμητική γραμμή θα με 

βοηθήσει να συμπληρώσω τη μαθηματική πρόταση «22 πλην 4 ίσον», δηλαδή, ποιον 

αριθμό θα βρω αν από το 22 αφαιρέσω 4.  Ο πρώτος αριθμός είναι το 22.  Θα δείξω 

το 22 με ένα βέλος, που ξεκινά από το 0 και σταματά στο 22.  Επειδή είναι 

αφαίρεση, είναι «πλην» σημαίνει ότι πρέπει να πάω προς τα πίσω.  Ο δεύτερος 

αριθμός, που είναι το 4, λέει ότι θα πάω 4 πίσω.  Ένα πηδηματάκι, δύο πηδηματάκια, 

τρία πηδηματάκια, τέσσερα πηδηματάκια πίσω.  Φτάνω στο 18, άρα η απάντηση 

είναι 18.  22 πλην ένα, δύο, τρία, τέσσερα (Ο ερευνητής δείχνει τα πηδηματάκια 

προς τα πίσω) ίσον 18. 

Ο Μ1 (πομπός) δίνει τις εξής οδηγίες στο Μ3 (δέκτης): 

- Γράψε την εξίσωση «22 πλην 4 ίσον» (Ο Μ2 γράφει την εξίσωση). 

- Πιάσε το από το 0 και πήγαινε ως το 22 (Ο Μ2 ξεκινά από το 0 και σχεδιάζει 22 

μικρά πηδηματάκια μέχρι το 22). 

- Τώρα πήγαινε «πλην 4», πήγαινε 4 πίσω (Ο Μ2 σχεδιάζει τρία πηδηματάκια 

προς τα πίσω και σταματά στον αριθμό 19.  Προφανώς αντί να μετρήσει τέσσερα 

πηδηματάκια, μέτρησε 4 κατακόρυφες γραμμούλες, άρα τρία πηδηματάκια). 

- Είναι λάθος.  Πρέπει να πας 4 πίσω (Ο Μ2 σβήνει αυτό που έγραψε, αλλά 

ξανακάνει το ίδιο). 

- Γράψε αυτό που βρήκες (Ο Μ2 συμπληρώνει την εξίσωση με τον αριθμό 19). 

Έργο 5:  23  – ___ = 16. 

Ο ερευνητής έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ1:  Θα χρησιμοποιήσω την 

αριθμητική γραμμή για να συμπληρώσω τη μαθηματική πρόταση «23 πλην πόσα 

ίσον 16».  Στην αρχή έχω 23.  Πόσα πρέπει να αφαιρέσω για να μείνουν στο τέλος 

16;  Ξέρω ότι στην αρχή έχω 23, άρα θα σχεδιάσω ένα βέλος που θα ξεκινά από το 0 
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και θα σταματά στο 23.  Έδειξα το 23.  Επειδή είναι αφαίρεση, λέει «πλην» σημαίνει 

ότι θα πάω πίσω.  Δεν ξέρω πόσα θα πάω πίσω.  Έχει κουτάκι εδώ.  Ξέρω ότι στο 

τέλος πρέπει να σταματήσω στο 16.  Κυκλώνω το 16.  Πρέπει να πάω πίσω, για να 

φτάσουμε στο 16.  Μετρώ τα πηδηματάκια για να βρω την απάντηση.  Είμαι στο 23, 

πάω πίσω ένα, πίσω δύο, πίσω τρία, πίσω τέσσερα, πίσω πέντε, πίσω έξι, πίσω εφτά, 

έφτασα στο 16.  Άρα 23 πλην 7 ίσον 16.  Συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση. 

Ο Μ1 (πομπός) δίνει τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ3 (δέκτης): 

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «23 πλην κουτάκι ίσον 16» (Ο Μ3 γράφει τη 

μαθηματική πρόταση). 

- Πιάσε το 0 και πήγαινε ως το 23 (Ο Μ3 σχεδιάζει 23 πηδηματάκια μέχρι το 23). 

- Κύκλωσε το 16. 

- Τώρα είδες το «ίσον 16», πήγαινε πλην, πίσω ως το 16 (Ο Μ3 σχεδιάζει ένα 

βέλος με αρχή το 23 και τέλος το 16). 

- Γράψε την απάντηση.  Το 16 (Ο Μ3 γράφει τον αριθμό 15 στο κουτάκι). 

- 16.  Πού πήγες;  Εσύ έγραψες 15. Ξέχασα κι εγώ.  Δε θα γράψεις το 16 στο 

κουτάκι.  Θα γράψεις που πήγες πλην, πίσω.  Μέτρα (Ο Μ3 μετρά πόσα 

πηδηματάκια πήγε πίσω.  Μέτρησε 8 κατακόρυφες γραμμές αντί 7 

πηδηματάκια). 

- Γράψε το (Ο Μ3 συμπληρώνει το κουτάκι με τον αριθμό 8). 

Έργο 6:  ___ – 5 = 18.  

Ο ερευνητής έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ1:  Θα δείξω στην 

αριθμητική γραμμή τη μαθηματική πρόταση «πόσα πλην 5 ίσον 18».  Δεν ξέρω πόσα 

έχω στην αρχή.  Πρέπει να πάω πίσω 5 και να σταματήσω στο 18.  Κυκλώνω το 18 

που θα σταματήσω.  Αφού θα πάω πίσω 5, για να βρω το 18, σημαίνει ότι θα είμαι 

κάπου εδώ (Ο ερευνητής δείχνει την περιοχή δεξιά του αριθμού 18).  Θα πάω πίσω 
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ένα, πίσω δύο, πίσω τρία, πίσω τέσσερα, πίσω πέντε, για να φτάσω στο 18.  Άρα 

πρέπει να ξεκινήσω από το 23.  Έπρεπε πρώτα να πάω στο 23.  Δείχνω το 23 με ένα 

βέλος που ξεκινά από το 0 και σταματά στο 23.  Πάω πίσω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 

πέντε και φτάνω στο 18.  Συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση. 

Ο Μ1 (πομπός) έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ3 (δέκτη): 

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «κουτάκι πλην 5 ίσον 18» (Ο Μ3 γράφει τη 

μαθηματική πρόταση). 

- Κύκλωσε το 18 και από το 18 να πηγαίνεις πίσω (Ο Μ3 λέει: Ως το 15). 

- Όχι!  Να πηγαίνεις έτσι πίσω (Ο Μ1 δείχνει πηδηματάκια από το 19 στο 18, από 

το 20 στο 19 κτλ.  Θα πας πέντε πίσω). 

- Τώρα πιάσε το 0 και πάρε το στο 23.  Έτσι θα βγει ο αριθμός.  

- Βλέπεις βγήκε το 23.  Γράψε την απάντηση (Ο Μ3 λέει 5). 

- Όχι 5! Εδώ (Ο Μ1 δείχνει μέχρι το 23.  Ο Μ3 λέει: Όλα αυτά.  17). 

- Δεν είναι 17.  Αφού έπιασες αυτή τη γραμμή (δείχνει το πρώτο βέλος) και πήγες 

προς τα μπροστά (Ο Μ3 ρωτά: 18;). 

- Αφού έπιασες τη γραμμή και πήγες εδώ πάνω και μετά πήγες πίσω.  Αυτός ο 

αριθμός πόσα είναι; 23.  (Ο Μ3 δεν καταλαβαίνει ότι θα συμπληρώσει το 

κουτάκι με τον αριθμό 23.  Ο Μ1 του λέει να γράψει τον αριθμό 23 στο κουτάκι, 

αλλά ο Μ3 του λέει ότι δεν κατάλαβε). 

- Έπιασες την πρώτη σου αριθμητική γραμμή και την πήρες στο 23.  Ύστερα 

πήγες πλην, βλέπεις εδώ (δείχνει τη μαθηματική πρόταση), πλην 5 για να φτάσεις 

στο 18.  Το 18 το γράφει εδώ.  Εγώ είναι αυτό το πρώτο που θέλω να βρεις.    
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Υποκείμενα με Χαμηλή Επίδοση – Δεύτερη Τάξη Δημοτικού: Φάση 1 

Έργο Ε1:  9 + 15 = ___. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μαθητή 1 (Μ1) το Έργο Ε1 και τον κάλεσε να το 

παρατηρήσει προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε1, που 

περιλαμβάνει 10 έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε1. Ο Μ1 

συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του Δοκιμίου Ε1 με εξαίρεση το Έργο 3:  8 + 6 = 14.  

Στο Έργο 3 ο Μ1 έδειξε στην αριθμητική γραμμή τη μαθηματική πρόταση  

8 + 6 = 16 και συμπλήρωσε το κουτάκι με τον αριθμό 16.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 

– πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε1 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μαθητή 

2 (Μ2) – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την αριθμητική γραμμή και να τη 

χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε1 ήταν 

άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2:  

- Κάνε μια αριθμητική γραμμή που να πηγαίνει ως το 30.   

(Ο Μ2 σχεδιάζει μια γραμμή.  Πάνω στη γραμμή σχεδιάζει κατακόρυφες γραμμές σε 

ίσα περίπου διαστήματα και κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμή γράφει τους 

αριθμούς από το 0 μέχρι το 30). 

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «9 και 15» (Ο Μ2 γράφει τη μαθηματική 

πρόταση). 

- Πήγαινε στο 9 (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 9). 

- Να μετρήσεις 15 από αυτά και να φτάσεις στον αριθμό, που πρέπει να βάλεις στο 

κουτάκι (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 9 και τέλος το 15). 

- Έκανες λάθος. Θα μετρήσεις 15 πηδηματάκια (Ο Μ2 σβήνει το βέλος και 

σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 9 και τέλος το 23). 
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- Να πώς πρέπει να μετράς (Ο Μ1 ξεκινά από το 9, δείχνει ένα ένα τα 

πηδηματάκια και μετρά 15 πηδηματάκια.  Ο Μ2 σχεδιάζει το δεύτερο βέλος με 

αρχή το 9 και τέλος το 24). 

- Πού έφτασες; (Ο Μ2 απαντά στο 24). 

- Γράψε το (Ο Μ2 συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 24). 

Ο Μ2 κλήθηκε να συμπληρώσει το Δοκίμιο Ε1.  Συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του 

Δοκιμίου Ε1 με εξαίρεση το Έργο 2:  2 + 7 = ___, το Έργο 6:  6 + 12 = ___ και το 

Έργο 10:  3 + 26 = ___.  Στα Έργα 2 και 6 συμπλήρωσε ορθά τη μαθηματική 

πρόταση, αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειξε τις μαθηματικές προτάσεις 7 + 2 = 9 

και 12 + 6 = 18, αντίστοιχα.  Ξεκίνησε, δηλαδή, από το μεγαλύτερο προσθετέο 

(στρατηγική μέτρησης ξεκινώντας από το μεγαλύτερο προσθετέο).  Στο Έργο 10 

στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη μαθηματική πρόταση 26 + 2 = 28 και 

συμπλήρωσε το κουτάκι με τον αριθμό 28.  Σε αυτή την περίπτωση ξεκίνησε από το 

μεγαλύτερο προσθετέο, το 26, αλλά αντί να μετρήσει τρία πηδηματάκια – 

διαστήματα μέτρησε τρεις κατακόρυφες γραμμές με αποτέλεσμα να καταλήξει στο 

28. 

Έργο Ε2:  8 + ___ = 25. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε2 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε2, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε2. Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε2.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε2 

και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να σχεδιάσει την 

αριθμητική γραμμή και να τη χρησιμοποιήσει για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση.  Το Έργο Ε2 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες 

οδηγίες στο Μ2:  
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- Κάνε μια αριθμητική γραμμή που να πηγαίνει ως το 30 (Ο Μ2 σχεδιάζει μια 

γραμμή.  Πάνω στη γραμμή σχεδιάζει κατακόρυφες γραμμούλες σε περίπου ίσα 

διαστήματα.  Κάτω από κάθε κατακόρυφη γραμμούλα γράφει τους αριθμούς από 

το 0 μέχρι το 30). 

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «8 και πόσα να φτάσω στο 25» (Ο Μ2 γράφει τη 

μαθηματική πρόταση «8 + ___ = 25»). 

- Τώρα να κάνεις τα πράγματα, που μπαίνουν πάνω στην αριθμητική, για να βρεις 

τη μαθηματική πρόταση (Ο Μ2 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 8). 

- Τι θα κάνεις, για να φτάσεις στο 25;  (Ο Μ2 ξεκινά από το 8 και μετρά 

πηδηματάκια, χωρίς να τα σχεδιάζει.  Σταματά στο 25.και λέει ότι η απάντηση 

είναι 17.  Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 17). 

- Τώρα να ξεκινήσεις από το 8 και να έρθεις ως το 25 με εκείνο το πράγμα που 

πρέπει (Ο Μ2 σχεδιάζει το δεύτερο βέλος με αρχή το 8 και τέλος το 25). 

Ο Μ2 κλήθηκε να συμπληρώσει το Δοκίμιο Ε2.  Συμπλήρωσε ορθά όλα τα έργα του 

Δοκιμίου Ε2 με εξαίρεση το Έργο 3:  7 + ___ = 13 και το Έργο 6: 13 + ___ = 17.  

Στο Έργο 3 συμπλήρωσε ορθά το κουτάκι, αλλά στην αριθμητική γραμμή έδειξε τη 

μαθηματική πρόταση 7 + 5 = 13.  

Έργο Ε3:  ___ + 7 = 22. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε3 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε3, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε3.  Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά τα τρία 

πρώτα έργα του Δοκιμίου Ε3.  Κατά τη συμπλήρωση των έργων αυτών, ο Μ1 

συμπλήρωνε πρώτα τη μαθηματική πρόταση και στη συνέχεια έδειχνε τη 

συμπληρωμένη μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή.  Στα Έργα 4 – 10, ο 

Μ1 χρησιμοποίησε την αριθμητική γραμμή, για να βρει την απάντηση και να 
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συμπληρώσει τη μαθηματική πρόταση.  Τις περισσότερες φορές (Έργα 3 – 10) ο Μ1 

έδειχνε πρώτα το δοσμένο προσθετέο και μετρούσε τα πηδηματάκια μέχρι το 

άθροισμα.  Στη συνέχεια συμπλήρωνε τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Ο Μ1 

εφάρμοσε την αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης.  Στα Έργα 3 – 10 ο Μ1 

συμπλήρωσε ορθά τις μαθηματικές προτάσεις, αλλά στην αριθμητική γραμμή 

έδειχνε τη μαθηματική πρόταση της μορφής β + α = γ, αντί τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση της μορφής α + β = γ.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το 

Έργο Ε3 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να 

χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή, για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική 

πρόταση.  Το Έργο Ε3 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες 

οδηγίες στο Μ2: 

- Θα δείξεις στην αριθμητική γραμμή αυτό που θα σου πω.  Πόσα και 7 να φτάσω 

στο 22;  Βάλε 7 και μέτρα μέχρι να φτάσεις στο 22 (Ο Μ2 σχεδιάζει το πρώτο 

βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 7.  Στη συνέχεια σχεδιάζει το δεύτερο βέλος με 

αρχή το 7 και τέλος το 22.  Μετρά τα πηδηματάκια που δείχνει το δεύτερο βέλος 

και λέει 15). 

- Τώρα γράψε «15 και 7 ίσον 22». 

Ο Μ2 κλήθηκε να συμπληρώσει το Δοκίμιο Ε3.  Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά 

μόνο τα Έργα 1, 2 και 9.  Στα Έργα 3, 5, 6, 7, και 8 ήταν λανθασμένη τόσο η 

μαθηματική πρόταση όσο και η αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή.  Στο Έργο 

4: ___ + 7 = 11 συμπλήρωσε ορθά τη μαθηματική πρόταση, ωστόσο η 

αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή ήταν λανθασμένη.  Στο Έργο 10:  ___ + 25 

= 29 στην αριθμητική γραμμή έδειξε την εξίσωση 25 + 4 = 29, ωστόσο συμπλήρωσε 

λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 5.   
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Έργο Ε4: 22 – 4 = ___. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε4 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε4, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε4. Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά τα Έργα 

1 – 5 του Δοκιμίου Ε4.  Στα Έργα 6 – 10 ο Μ1 αναπαριστούσε ορθά τη δοσμένη 

μαθηματική πρόταση στην αριθμητική γραμμή, αλλά συμπλήρωνε λανθασμένα τη 

συμβολική έκφραση.  Σε όλες τις περιπτώσεις ο αριθμός με τον οποίο συμπλήρωνε 

το κουτάκι ήταν κατά μία μονάδα μικρότερος από την ορθή απάντηση.  Ο ερευνητής 

είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε4 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες 

στο Μ2 – δέκτη, ώστε να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή, για να δείξει τη 

δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε4 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε 

τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2: 

-  Γράψε τη μαθηματική πρόταση «22 πλην 4 ίσον κουτάκι» (Ο Μ2 γράφει τη 

μαθηματική πρόταση). 

- Τώρα να κάνεις τα πράγματα που πρέπει πάνω στην αριθμητική γραμμή.  Θα 

κάνεις 22 πλην 4 (Ο Μ2 σχεδιάζει το πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 22.  

Στη συνέχεια σχεδιάζει το δεύτερο βέλος με αρχή το 22 και τέλος το 19). 

-  Έκανες λάθος.  Δεν είναι 19 (Ο Μ2 αντιλαμβάνεται το λάθος και το διορθώνει.  

Σχεδιάζει το δεύτερο βέλος ώστε να σταματά στο 18). 

- Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση (Ο Μ2 συμπληρώνει τη μαθηματική 

πρόταση με τον αριθμό 18). 

Ο Μ2 κλήθηκε να συμπληρώσει το Δοκίμιο Ε4.  Ο Μ2 συμπλήρωσε ορθά τα 

Έργα 1 (8 – 6 = 2), 2 (7 – 2 = 5), 7 (27 – 5 = 22) και 10 (22 – 4 = 18).  Στα Έργα 3 

(12 – 8 = 4), 4 ( 15 – 7 = 9), 5 (19 – 7 = 13), 6 (16 – 2 = 14), 8 (26 – 4 = 23) και 9 

(24 – 9 = 16) δε χρησιμοποίησε ορθά την αριθμητική γραμμή, για να δείξει τη 
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μαθηματική πρόταση και συμπλήρωσε λανθασμένα τη μαθηματική πρόταση.  Πηγή 

του λάθους ήταν το γεγονός ότι ο Μ2 μετρούσε κατακόρυφες γραμμούλες προς τα 

πίσω και όχι διαστήματα.  

Έργο Ε5:  23 – ___ = 16. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε5 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε5, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε5.  Ο Μ1 συμπλήρωσε ορθά όλα τα 

έργα του Δοκιμίου Ε5 με εξαίρεση το Έργο 6:  17 – ___ = 15 και το Έργο 7:  

29 – ___ =23.  Στο Έργο 6 ήταν λανθασμένη τόσο η αναπαράσταση στην αριθμητική 

γραμμή όσο και η συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης.  Στο Έργο 7 ήταν 

σωστή η αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή, αλλά ο Μ2 μέτρησε κατακόρυφες 

γραμμούλες, αντί διαστήματα με αποτέλεσμα να συμπληρώσει λανθασμένα τη 

μαθηματική πρόταση με τον αριθμό 7, αντί με τον αριθμό 6.  Ο ερευνητής είπε στο 

Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε5 και θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 

– δέκτη, ώστε να χρησιμοποιήσει την αριθμητική γραμμή, για να δείξει τη δοσμένη 

μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε5 ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις 

ακόλουθες οδηγίες στο Μ2: 

- 23 πλην κουτάκι ίσον 16 (Ο Μ2 γράφει τη μαθηματική πρόταση). 

- Τώρα βάλε πάνω στην αριθμητική σου γραμμή 23 πλην  . . .  Πρώτα βάλε πάνω 

στην αριθμητική σου γραμμή ως το 23 και μέτρα, ώσπου να βρεις το 16 (Ο Μ2 

σχεδιάζει το πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 23 και το δεύτερο βέλος με 

αρχή το 23 και τέλος το 16.  Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση με τον 

αριθμό 8.  Ο Μ2 μέτρησε κατακόρυφες γραμμούλες, αντί διαστήματα). 

- Είναι λάθος.  23 πλην ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά (Ο Μ1 καθώς 

μετρά δείχνει πηδηματάκια.  Μετρά διαστήματα). 
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- Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση (Ο Μ2 γράφει τον αριθμό 7 στο κουτάκι). 

Ο Μ2 κλήθηκε να συμπληρώσει το Δοκίμιο Ε5.  Συμπλήρωσε ορθά μόνο τα 

Έργα 2 (6 – ___ = 4), 6 (17 – ___ = 15) και 8 (28 – ___ = 21).  Στα υπόλοιπα έργα η 

αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή ήταν ορθή.  Ωστόσο, ο Μ2 συμπλήρωσε 

λανθασμένα τις μαθηματικές προτάσεις, γιατί μετρούσε κατακόρυφες γραμμούλες 

και όχι πηδηματάκια.   

Έργο Ε6:  ___ – 5 = 18. 

Ο ερευνητής έδειξε στο Μ1 το Έργο Ε6 και τον κάλεσε να το παρατηρήσει 

προσεχτικά.  Στη συνέχεια, ο Μ1 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε6, που περιλαμβάνει 10 

έργα με ίδια δομή και περιεχόμενο με το Έργο Ε6.  Ο Μ1 απέτυχε σε όλα τα έργα 

του Δοκιμίου Ε6.  Ο ερευνητής είπε στο Μ1 – πομπό ότι θα βλέπει το Έργο Ε6 και 

θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στο Μ2 – δέκτη, ώστε να χρησιμοποιήσει την 

αριθμητική γραμμή, για να δείξει τη δοσμένη μαθηματική πρόταση.  Το Έργο Ε6 

ήταν άγνωστο για το Μ2.  Ο Μ1 έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στο Μ2: 

- Γράψε «κουτάκι πλην 5 ίσον 18» (Ο Μ2 γράφει τη μαθηματική πρόταση). 

- Να πας μέχρι το 23.  Μετά να κάνεις «πλην» ώσπου να βρεις το 18 (Ο Μ2 

σχεδιάζει το πρώτο βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 23.  Στη συνέχεια, σχεδιάζει 

το δεύτερο βέλος με αρχή το 23 και τέλος το 18 και συμπληρώνει τη μαθηματική 

πρόταση με τον αριθμό 23). 

Ο Μ2 συμπλήρωσε το Δοκίμιο Ε6.  Συμπλήρωσε ορθά τα Έργα 1  

(___  – 5 = 3), 2 (___ – 4 = 5), 6 (___ – 3 = 14) και 8 (___ – 3 = 25), ενώ στα 

υπόλοιπα έργα ήταν λανθασμένη τόσο η αναπαράσταση στην αριθμητική γραμμή 

όσο και η συμπλήρωση της μαθηματικής πρότασης.     
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Υποκείμενα με Χαμηλή Επίδοση – Δεύτερη Τάξη Δημοτικού: Φάση 2 

Έργο Ε1:  9 + 15 = ___. 

Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του πειράματος επικοινωνίας, ο ερευνητής 

έδωσε στο Μαθητή 1 (Μ1) λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή του Έργου Ε1 

και παράλληλα με τις οδηγίες κατασκεύαζε το διάγραμμα, που περιλαμβάνεται στο 

Έργο Ε1.  Στη συνέχεια, ο Μαθητής 1 μετατράπηκε σε πομπό και κλήθηκε να δώσει 

στο Μαθητή 3 (Μ3) (δέκτη) τις απαραίτητες οδηγίες, για να κατασκευάσει το Έργο 

Ε1.  Ο Μαθητής 1 έβλεπε το Έργο Ε1.   

Οι οδηγίες, που έδωσε ο ερευνητής στο Μ1, ήταν οι εξής:  Θα 

χρησιμοποιήσω την αριθμητική γραμμή, για να δείξω τη μαθηματική πρόταση  

9 + 15 = ___ και τη συμπληρώσω.  Δηλαδή, ποιον αριθμό θα βρω, αν στο 9 

προσθέσω ακόμα 15.  Η αριθμητική γραμμή θα με βοηθήσει να βρω την απάντηση.  

Ο πρώτος αριθμός στη μαθηματική πρόταση είναι το 9.  Για να δείξω το 9, θα 

σχεδιάσω ένα βέλος που ξεκινά από το 0 και σταματά στο 9.  Η μαθηματική 

πρόταση λέει «και 15».  Επειδή λέει «και» σημαίνει ότι θα προχωρήσω.  Πόσο θα 

προχωρήσω; Ο δεύτερος αριθμός είναι το 15, άρα θα προχωρήσω 15 πηδηματάκια.  

Προχωρώ (Ο ερευνητής ξεκινά από το οχτώ και σχεδιάζει πηδηματάκια μετρώντας 

δυνατά.  Σχεδιάζει 15 πηδηματάκια και σταματά.  Σχεδιάζει το δεύτερο βέλος με 

αρχή το 9 και τέλος τον αριθμό 24, όπου σταμάτησε).  Έφτασα στο 24, άρα  

9 + 15 = 24.  Η αριθμητική γραμμή με βοήθησε να βρω την απάντηση. 

Στη συνέχεια ο Μ1 καλείται να περιγράψει το Έργο Ε1 στο Μ3.  Οι ακριβείς 

οδηγίες του Μ1 προς το Μ3 είναι οι εξής:  

- Θα κάνουμε μια αριθμητική γραμμή με τη μαθηματική πρόταση 9 + 15 = ___.  

Να την κάνεις πάνω στην αριθμητική γραμμή.  Πρώτα γράψε τη μαθηματική 

πρόταση 9 + 15 = ___.  Κάνε ένα μεγάλο βέλος στην αριθμητική γραμμή να 
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φτάσει στο 9 (Ο Μ3 σχεδιάζει πάνω στην αριθμητική γραμμή ένα βέλος με αρχή 

το 0 και τέλος το 9).   

- Και τώρα κάνε 15 πηδηματάκια (Ο Μ3 ξεκινά από το 9 και σχεδιάζει ακόμα 15 

πηδηματάκια.  Σταματά στον αριθμό 24). 

- Ίσον; (Ο Μ3 απαντά 24 και συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση). 

Έργο Ε2:  8 + ___ = 25. 

Ο ερευνητής έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ1:  Θα χρησιμοποιήσω την 

αριθμητική γραμμή, για να δείξω τη μαθηματική πρόταση 8 + ___ = 25 και να 

συμπληρώσω το κουτάκι.  Ο πρώτος αριθμός είναι το 8.  Για να δείξω το 8, θα 

σχεδιάσω ένα βέλος που ξεκινά από το 0 και σταματά στο 8.  Το δεύτερο αριθμό δεν 

τον ξέρω.  Ξέρω, όμως, ότι στο τέλος πρέπει να φτάσω στο 25.  Το 25 μου λέει πού 

θέλω να φτάσω.  Από το 8 πόσο πρέπει να προχωρήσω, για να φτάσω στο 25;  Θα 

προχωρήσω, γιατί στη μαθηματική πρόταση βλέπω το «και», άρα η πράξη είναι 

πρόσθεση.  Από το 8, που είμαι, θα σχεδιάσω πηδηματάκια, για να φτάσω στο 25.  

Θέλω να βρω πόσα πηδηματάκια θα σχεδιάσω, για να φτάσω από το 8 στο 25 (Ο 

ερευνητής ξεκινά από το 8 και σχεδιάζει πηδηματάκια μέχρι να φτάσει στο 25 

μετρώντας δυνατά).  Σχεδίασα 17 πηδηματάκια.  Τώρα μπορώ να συμπληρώσω τη 

μαθηματική πρόταση: 8 + 17 = 25.   

Στη συνέχεια ο Μ1 καλείται να περιγράψει το Έργο Ε2 στο Μ3.  Οι ακριβείς 

οδηγίες του Μ1 προς το Μ3 είναι οι εξής:  

- Γράψε τη μαθηματική πρόταση 8 + ___ = 25 (Ο Μ3 γράφει τη μαθηματική 

πρόταση).   

- Να κάνεις ένα βέλος ως το 8 (Ο Μ3 σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος 

κάποιο σημείο ανάμεσα στο 7 και το 8). 
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- Να μετρήσεις πόσα πηδήματα πρέπει να κάνεις, για να φτάσεις στο 25 (Ο Μ3 

ξεκινά από το 7 και σχεδιάζει πηδηματάκια μέχρι να φτάσει στο 25 μετρώντας 

δυνατά. Επειδή το πρώτο βέλος δε σταμάτησε πάνω στη γραμμή, που δείχνει τη 

θέση του 8, ο Μ3 άρχισε να σχεδιάζει πηδηματάκια ξεκινώντας από το 7 και έτσι 

μέτρησε 18 πηδηματάκια). 

- Έκανες ένα λάθος.  Δεν είναι 18 πηδηματάκια. Δεν είναι από το 7 που αρχίζεις, 

αλλά από το 8 (Ο Μ3 διορθώνει το λάθος και βρίσκει ότι από το 8 μέχρι το 25 

είναι 17 πηδηματάκια. Συμπληρώνει τη μαθηματική πρόταση). 

Έργο Ε3: ___ + 7 = 22. 

 Ο ερευνητής έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ1:  Θα χρησιμοποιήσω την 

αριθμητική γραμμή, για να δείξω τη μαθηματική πρόταση ___ + 7 = 22 και να 

συμπληρώσω το κουτάκι.  Δεν ξέρω πόσα έχω στην αρχή.  Ξέρω ότι στο τέλος 

πρέπει να φτάσω στο 22.  Κυκλώνω τον αριθμό 22.  Για να φτάσω στο 22, πρέπει να 

προχωρήσω 7 πηδήματα.  Δε θα ξεκινήσω από το 0, γιατί δεν ξέρω πόσα έχω στην 

αρχή.  Με στόχο τον αριθμό 22 προχωρώ 7 πηδήματα, προς τον αριθμό 22, 

μετρώντας δυνατά (από το 21 στο 22 είναι 1 πήδημα, από το 20 στο 21, 2 πηδήματα, 

από το 19 στο 20, 3 πηδήματα κτλ).  Βλέπω ότι πρέπει να ξεκινήσω από τον αριθμό 

15, έτσι ώστε να προχωρήσω 7 πηδήματα και να φτάσω στον αριθμό 22.  Έπρεπε 

στην αρχή να πάω στο 15 και μετά να προχωρήσω 7, για να φτάσω στο 22.  Άρα  

15 + 7 = 22.  Τον πρώτο αριθμό δεν τον ήξερα.  Ήξερα ότι στο τέλος πρέπει να 

φτάσω στο 22, άρα κυκλώνω το 22.  Για να φτάσω στο 22, επειδή η μαθηματική 

πρόταση λέει «+7», πρέπει να προχωρήσω 7 και να φτάσω στο 22.  Σημαίνει ότι 

έπρεπε να ξεκινήσω από το 15.   

Στη συνέχεια ο Μ1 καλείται να περιγράψει το Έργο Ε3 στο Μ3.  Οι ακριβείς 

οδηγίες του Μ1 προς το Μ3 είναι οι εξής:  
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- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «κουτάκι και 7 ίσον 22». 

- Να μην ξεκινήσεις από την αρχή, για να πας στο 7.  Από το 22 που έχεις . . . για 

να φτάσεις στο 7.  Πόσα θα κάνεις; Ξεκίνα από το 22 (Ο Μ3 δεν ξέρει τι να 

κάνει). 

- Για να φτάσεις στο 7 δεν πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή.  Για να βρεις την 

απάντηση 22, που θέλεις. . . Να ξεκινήσεις από το 22, να μετρήσεις πίσω, πίσω 

7, να πηδάς πηδηματάκια, να βρεις το 7 και να σταματήσεις (Ο Μ3 δεν κάνει 

τίποτε, σκέφτεται και ρωτά «15;»). 

- Να κάνεις το βέλος από το 22 να φτάνει στο 15, που είπες (Ο Μ3 σχεδιάζει ένα 

βέλος με αρχή το 22 και τέλος το 15). 

- Τώρα να ξεκινήσεις από την αρχή και να κάνεις ένα βέλος ως το 15 (Ο Μ3 

σχεδιάζει ένα βέλος με αρχή το 0 και τέλος το 15). 

- Τώρα συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση (Ο Μ3 γράφει τον αριθμό 15 στο 

κουτάκι). 

Έργο Ε4: 22 – 4 = ___. 

Ο ερευνητής έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ1:  Θα χρησιμοποιήσω την 

αριθμητική γραμμή, για να δείξω τη μαθηματική πρόταση 22 – 4 = ___ και να 

συμπληρώσω το κουτάκι.  Ο πρώτος αριθμός είναι το 22.  Για να δείξω τον πρώτο 

αριθμό, σχεδιάζω ένα βέλος από το 0 μέχρι το 22.  Η μαθηματική πρόταση λέει 

«πλην 4».  Αφού λέει πλην, είναι αφαίρεση.  Από το 22, που έχει σταματήσει το 

πρώτο βέλος, θα πάω πίσω 4 πηδηματάκια (Ο ερευνητής σχεδιάζει ένα ένα τα 

πηδηματάκια ξεκινώντας από το 22 και μετρώντας δυνατά).  Έφτασα στο 18, άρα 22 

πλην 4 ίσον 18.  Συμπληρώνω τη μαθηματική πρόταση.     

Στη συνέχεια ο Μ1 καλείται να περιγράψει το Έργο Ε4 στο Μ3.  Οι ακριβείς 

οδηγίες του Μ1 προς το Μ3 είναι οι εξής:  
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- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «22 πλην 4 ίσον» (Ο Μ3 γράφει τη μαθηματική 

πρόταση). 

- Θα κάνεις ένα βέλος από το 0 ως το 22. 

- Πλην 4 (Ο Μ3 ρωτά: Να κάνω πίσω 4;). 

- Ναι. 

- Πού έφτασες; (Ο Μ3 απαντά: Στο 18). 

- Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση (Ο Μ3 συμπληρώνει τη μαθηματική 

πρόταση με τον αριθμό 18). 

Έργο Ε5: 23 – ___ = 16. 

Ο ερευνητής έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ1: Θα κατασκευάσουμε μια 

αριθμητική γραμμή και θα τη χρησιμοποιήσουμε, για να δείξουμε τη μαθηματική 

πρόταση 23 – ___ = 16 και να βρούμε την απάντηση.  Θα σχεδιάσουμε βέλη, για να 

δείξουμε ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσουμε από το 23 για να βρούμε 16.  Αρχικά 

έχουμε 23 και θέλουμε να φτάσουμε στο 16, που είναι η απάντηση της μαθηματικής 

πρότασης.  Το πρώτο βέλος θα έχει αρχή το 0 και θα σταματά στον αριθμό 23.  Για 

να δείξουμε ότι αφαιρούμε από το 23 έναν άγνωστο αριθμό και φτάνουμε στο 16, το 

δεύτερο βέλος θα πρέπει να ξεκινά από το 23 και να σταματά στο 16.  Το δεύτερο 

βέλος θα πρέπει να είναι διακεκομμένο, για να δείχνει ότι είναι άγνωστος ο αριθμός 

που αφαιρούμε.  Αν μετρήσουμε τα πηδήματα από το 23 μέχρι το 16 βρίσκουμε την 

απάντηση.  Μετρούμε πηδήματα και όχι γραμμές (Ο ερευνητής ξεκινά από το 23, 

σχεδιάζει πηδηματάκια από το 23 στο 22, από το 22 στο 21 κτλ. μέχρι το να φτάσει 

στο 16 και μετρά μεγαλόφωνα.  Μετρά 7 πηδηματάκια).  Η αριθμητική γραμμή μας 

βοηθά να βρούμε ότι από τον αριθμό 23 θα πρέπει να  αφαιρέσουμε 7, για να 

φτάσουμε στον αριθμό 16.  Συμπληρώνουμε το κουτάκι με τον αριθμό 7. 

Ο Μ1 έδωσε τις εξής οδηγίες στο Μ3: 
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- Γράψε τη μαθηματική πρόταση «23 πλην κουτάκι ίσον 16». 

- Να κάνεις ένα βέλος από το 0 ως το 23, που έχει στη μαθηματική πρόταση.   

- Για να φτάσεις στο 16, πόσα πηδηματάκια πρέπει να κάνεις; (Ο Μ3 ξεκινά από 

το 23 και κάνει 16 πηδηματάκια προς τα πίσω.  Σταματά στον αριθμό 7). 

- Έκανες λάθος.  Δεν εννοεί (η μαθηματική πρόταση) να κάνεις 16 πηδήματα και 

να φτάσεις στο 7.  Εννοεί να φτάσεις στο 16, όχι να κάνεις 16 πηδήματα (Ο Μ3 

σβήνει τα 16 πηδήματα, που σχεδίασε.  Ξεκινά από τον αριθμό 23, σχεδιάζει 

πηδηματάκια προς τα πίσω, μετρώντας δυνατά, μέχρι να φτάσει στον αριθμό 16.  

Μέτρησε 7 πηδηματάκια). 

- Τι θα γράψεις στη μαθηματική πρόταση; (Ο Μ3 απλά διαβάζει τη μαθηματική 

πρόταση «22 πλην κουτάκι ίσον 16»). 

- Στο κουτάκι γράψε την απάντηση που βρήκες (Ο Μ3 συμπληρώνει το κουτάκι 

με τον αριθμό 7). 

Έργο Ε6:  ___ – 5 = 18. 

Οι ακριβείς οδηγίες του ερευνητή για την εκτέλεση του Έργου Ε6 ήταν οι 

εξής: Θα κατασκευάσουμε μια αριθμητική γραμμή και θα τη χρησιμοποιήσουμε για 

να δείξουμε τη μαθηματική πρόταση ___ – 5 = 18 και να βρούμε την απάντηση.  Θα 

σχεδιάσουμε βέλη, για να δείξουμε από ποιον αριθμό πρέπει να αφαιρέσουμε 5 για 

να βρούμε 18.  Αφού δεν ξέρουμε τον πρώτο αριθμό θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο 

βέλος.  Το δεύτερο βέλος θα πρέπει να σταματήσει στο 18, που είναι η απάντηση της 

μαθηματικής πρότασης και θα έχει μήκος 5.  Για να έχει μήκος 5 και να σταματήσει 

στο 18, θα πρέπει να ξεκινά από το 23 (Ο ερευνητής ξεκινά από το 18, που είναι η 

κατάληξη του δεύτερου βέλους και μετακινεί το μολύβι 5 πηδήματα προς τα δεξιά, 

που είναι το μήκος του δεύτερου βέλους και καταλήγει στο 23).  Η χρήση της 

αριθμητικής γραμμής μας βοηθά να βρούμε ότι από το 23 πρέπει να αφαιρέσουμε 5 
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για να φτάσουμε στο 18.  Το πρώτο βέλος, λοιπόν, θα έχει αρχή το 0, θα σταματά 

στο 23 και θα είναι διακεκομμένο, για να δείχνει ότι το 23 είναι ο άγνωστος αριθμός. 

Οι οδηγίες του Μ1 στο Μ3 ήταν οι εξής: 

- Να γράψεις τη μαθηματική πρόταση «κουτάκι πλην 5 ίσον 18» (Ο Μ3 γράφει τη 

μαθηματική πρόταση). 

- Να προσπαθήσεις να κάνεις ένα βέλος, να βρεις τον αριθμό που πρέπει στην 

αρχή, για να φτάσεις στο 18.  Να κάνεις από το 18, κύκλωσε το 18 (Ο Μ3 

κυκλώνει το 18), 5 πηδήματα μπροστά.  Ο αριθμός που έφτασες ποιος είναι; (Ο 

Μ3 απαντά «Το 23»). 

- Κάνε ένα βέλος ως το 23 (Ο Μ3 ρωτά «Από το 0;»). 

- Από το 0 ως το 23. 

- Βρήκες αποτέλεσμα; (Ο Μ3 απαντά «23») 

- Συμπλήρωσε τη μαθηματική πρόταση.   
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