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Ποια είναι η άποψή σας ; 

Οι μαθητές μιας τάξης συζητάνε για το αποτέλεσμα της διαίρεσης 1:0 

Νικόλας: «1:0=1. Για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα κέικ και καλούμε φίλους να τους το 

προσφέρουμε, και κανένας δεν θέλει να πάρει, μας μένει ολόκληρο το κέικ.  Δεν έχω 

δίκιο;» 

Φώτης: «Όταν έχω τη διαίρεση 18 : 3 = 6, μπορώ να φτιάξω το πρόβλημα: Με 18 μέτρα 

ύφασμα, πόσα παντελόνια φτιάχνω αν το καθένα χρειάζεται 3 μέτρα; Το ίδιο είναι και 

για τη διαίρεση 1:0. Πόσες φορές ένα κομμάτι των 0 μέτρων χωράει σε ένα κομμάτι του 

1 μέτρου; Άπειρες. 

Ελένη: « Ο Φώτης έχει δίκιο. Αν κάνουμε κανονικά τη διαίρεση 1:0 αυτό φαίνεται. Το 

πηλίκο είναι ένας άπειρα μεγάλος αριθμός και έχουμε και υπόλοιπο 1» 

Πάνος: « Με αυτή τη λογική, 1:0=άπειρο, 2:0= άπειρο,...Δηλαδή το 1:0, είναι το ίδιο με 

το 1000:0; Είναι παράλογο» 

Γιώργος: «Ο Πάνος έχει δίκιο. Μπορώ να το εξηγήσω και διαφορετικά. Έχουμε μάθει ότι 

το 18:3=6, μπορείς επίσης να το πεις και σαν 6X3=18. Μπορείς , δηλαδή μια διαίρεση να 

την μετατρέψεις σε πολλαπλασιασμό. Αν η απάντηση του Φώτη ήταν σωστή, τότε 

(άπειρο)Χ0=1, και (άπειρο)Χ0=2. Άρα συμπεραίνουμε ότι η διαίρεση 1:0 δεν έχει λύση». 



Τι είναι η «αίσθηση του αριθμού; 

 

       το νόημα του αριθμού  (πχ τι σημαίνει 2/3),  

       την αξία θέσης των ψηφίων ενός αριθμού (πχ όταν δίνεται ο αριθμός 

1234   να μπορεί να γίνει η διαφοροποίηση μεταξύ του ότι: το 3 είναι το ψηφίο 

των δεκάδων, αλλά ο αριθμός έχει 123 δεκάδες),  

       τρόπους αναπαράστασης ενός αριθμού, 

       σχέσεις μεταξύ των αριθμών,  

       το σχετικό μέγεθος των αριθμών, και  

       την ικανότητα χρήσης των αριθμών για την επίλυση προβλημάτων  

Η αίσθηση του αριθμού περιλαμβάνει ένα σύνολο ιδεών, όπως : 

«Η αίσθηση του αριθμού μπορεί να περιγραφεί ως μια καλή διαίσθηση για τους 

αριθμούς και τις σχέσεις τους. Αναπτύσσεται βαθμιαία ως αποτέλεσμα της 

διερεύνησης των αριθμών, της οπτικοποίησης τους σε μια ποικιλία πλαισίων, και 

του συσχετισμού τους με τρόπους που δεν περιορίζονται από τους κλασικούς 

αλγόριθμους». (Howden 1989: 11) 



Τα άτομα που έχουν αίσθηση του αριθμού εκδηλώνουν  

 

 άνεση και  φιλικότητα σε αριθμητικά ερωτήματα και προβλήματα  

 είναι ικανά να κάνουν συσχετισμούς με την καθημερινή τους εμπειρία, 

 μπορούν να αναπαραστήσουν τους αριθμούς και τις πράξεις με πολλούς τρόπους 

 μπορούν να εκτιμούν το αποτέλεσμα ενεργειών σε αριθμούς. (Greeno 1991, Reys 

1991, Sowder and Schappelle 1994). 

Οι McIntosh και Reys (1992) ανέπτυξαν ένα πλαίσιο διερεύνησης της αίσθησης 

του αριθμού  το οποίο συγκροτείται από έξι συνιστώσες: 

 Κατανόηση και χρήση του νοήματος και του μεγέθους των αριθμών.  
 Κατανόηση και χρήση ισοδυνάμων μορφών και αναπαραστάσεων των 

αριθμών.  
 Κατανόηση του νοήματος και του αποτελέσματος των πράξεων.   
 Κατανόηση και χρήση ισοδυνάμων εκφράσεων.  
 Στρατηγικές απαρίθμησης και μέτρησης. 
 Σύγκριση στρατηγικών  απαρίθμησης και μέτρησης. 
 



Στο στοιχειώδες επίπεδο, οι αριθμοί είναι συνδεμένοι με τις αισθητές ποσότητες 

και τη δράση τους σε σχέση με αυτές. Για παράδειγμα η έννοια του «έξι» 

συνδέεται με έξι συγκεκριμένα αντικείμενα.   

 

 

Στο πρώτο επίπεδο, οι σχέσεις μεταξύ αριθμών και ποσοτήτων αποτελούν 

αντικείμενο διερεύνησης για τους μαθητές. Για παράδειγμα η έννοια του έξι 

αναλύεται σε  «τρία και τρία», «τέσσερα και δύο», «επτά μείον ένα» κλπ. Οι 

σχέσεις αυτές διερευνώνται απουσία των συγκεκριμένων αντικειμένων.  

 

Στο δεύτερο επίπεδο, οι ίδιες οι σχέσεις γίνονται αντικείμενο διερεύνησης. Για 

παράδειγμα, διερευνάται η ισοδυναμία μεταξύ του 6-2=4 και του 6=2+4.  

Ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού σύμφωνα με τα Ρεαλιστικά Μαθηματικά 

Για την περίπτωση της ανάπτυξης της έννοιας του αριθμού, προσδιορίζονται τρία 

επίπεδα ως εξής: 



Τακτικός αριθμός (Numerosity number) ο αριθμός ως ανεξάρτητη οντότητα, ως 

δομή .  Υπό αυτή τη μορφή ο αριθμός αναγνωρίζεται ως κοινή ιδιότητα ισοδυνάμων 

συνόλων κυρίως μέσα από διαδικασίες αντιστοίχησης 1-1 και όχι απαρίθμησης    

    .  

Αριθμός υπολογισμού (Reckoning number) Ο αριθμός στο πλαίσιο του τυπικού 

αριθμητικού συστήματος, στοιχείο σε ένα περιβάλλον συμβάσεων και κανόνων. 

Παράδειγμα:  « Γιατί στην αφαίρεση αρχίζουμε από δεξιά; Θα μπορούσαμε να 

ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο όρο; 

   

Αριθμός μέτρησης ή αναλογικός αριθμός  (Measuring number), ο όποιος 

χρησιμοποιείται συνήθως σε πραγματικά πλαίσια  για να εκφράσει  σχέση ή σύγκριση.  

 

Αριθμός απαρίθμησης ή διατακτικός αριθμός (Counting number). Κατανοείται 

μέσα από διαδικασίες απαρίθμησης εμπρός ή πίσω.  

  

Αριθμός αναφοράς (Reference number) δηλαδή αριθμός που απλά απαγγέλλεται ως 

όνομα, ή αναγνωρίζεται ως σύμβολο. Τα πολύ μικρά παιδιά που μαθαίνουν να 

«απαγγέλουν» τους αριθμούς χωρίς να τους συνδέουν με συγκεκριμένα αντικείμενα ή 

διαδικασίες, και χωρίς να ακολουθούν μια συγκεκριμένη τάξη μεγέθους απλά 

«αναφέρουν» τα ονόματα των αριθμών.   

 

Ο Freudenthal (1973) διέκρινε διάφορες φαινομενολογικές όψεις του 
αριθμού:   



Τι είναι η άδεια αριθμογραμμή; 

Η Αριθμογραμμή ως βασικό εργαλείο για την απόκτηση μιας 
«αίσθησης του αριθμού» 

Η άδεια αριθμογραμμή ενώ έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη 

των νοερών στρατηγικών πρόσθεσης και αφαίρεσης, η αποτελεσματικότητά της συχνά 

περιορίζεται από μια έλλειψη γνώσης των δασκάλων σχετικά με τον τρόπο εξοικείωσης των 

μαθητών με το συγκεκριμένο εργαλείο και τη χρήση του στη διδασκαλία.  

 Η άδεια αριθμογραμμή είναι μια μη διαβαθμισμένη 

ευθεία που λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο 

για την καταγραφή και την επεξεργασία των 

στρατηγικών που αναπτύσσουν οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια του νοερού υπολογισμού 

Για παράδειγμα, τα παρακάτω σχήματα 

δείχνουν τρεις τρόπους να καταγραφούν 

στην άδεια αριθμογραμμή οι διάφορες 

στρατηγικές λύσης για την (νοερή) 

πρόσθεση 48 + 26 



Η πρώτη καταγραμμένη χρήση της άδειας αριθμογραμμής είναι στην Ολλανδία στο 

πλαίσιο των Ρεαλιστικών Μαθηματικών τη δεκαετία του '70 

  

 

Στη σειρά  των χαντρών το «σύνθημα» του  χρώματος λειτουργεί ως ουδέτερο 

ερέθισμα για να οργανώσει τον υπολογισμό. Αυτός ο τελευταίος εσωτερικεύεται για 

να διαμορφώσει μια κατανόηση της «βασισμένης στο δέκα» δομής του αριθμητικού 

συστήματος 

Γενικά, η άδεια αριθμογραμμή, επιτρέπει στους μαθητές να προσεγγίσουν το 

αριθμητικό πρόβλημα στο δικό τους επίπεδο, ανακαλύπτοντας το «πάτημα στη 

δεκάδα» ως έναν τρόπο συντόμευσης των υπολογισμών, και όχι ως μια «εγγενή» 

ιδιότητα των αριθμών. 

Η χρήση μιας δομημένης σειράς χαντρών προτάθηκε για μια πρώτη επαφή με 

αυτό το νέο αναπαραστασιακό εργαλείο. 



Τρίτον,  η άδεια αριθμογραμμή ενθαρρύνει την ανάπτυξη  περιπλοκότερων 

στρατηγικών. Ο Gravemeijer υποστηρίζει ότι καθώς τα παιδιά καταγράφουν τις 

στρατηγικές σκέψης τους, η γραμμή λειτουργεί ως «σκαλωσιά» για τη μάθηση επειδή 

παρουσιάζει ποια μέρη του υπολογισμού ολοκληρώθηκαν και ποια μέρη παραμένουν. Έτσι 

και τα ενδεχόμενα λάθη γίνονται διαφανή στους δασκάλους και τους μαθητές. 

Ο Gravemeijer (1994) παρουσιάζει τρία οφέλη από την χρήση της 
άδειας αριθμογραμμής:  

 Πρώτον ,ενισχύει μια  γραμμική αναπαράσταση του αριθμού. Υλικά που 

συγκεκριμενοποιούν τη βάση του 10 του αριθμητικού μας συστήματος (πχ Dienes Blocks), 

είναι στατικά και αναπαριστούν κυρίως καταστάσεις που εξετάζουν τις ποσότητες. Υλικά, 

όμως όπως η άδεια αριθμογραμμή που ενσωματώνουν την απόσταση ή τη μέτρηση ταιριάζουν 

καλύτερα σε μια γραμμική αναπαράσταση του αριθμού.  

Δεύτερον, η άδεια αριθμογραμμή απεικονίζει πιστότερα τις διαισθητικές νοερές 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τα μικρά παιδιά.  Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει 

τα βήματα για τον υπολογισμό του 53 – 26.  



Σκεφτείτε: Ποιο λάθος έκανε ο μαθητής στον παρακάτω υπολογισμό;  
Πως θα το αντιμετωπίζατε; 

Ίσως έτσι; 

Η αποτελεσματική χρήση της άδειας αριθμογραμμής προϋποθέτει κάποιες δεξιότητες και 

γνώσεις που πρέπει να έχουν τα παιδιά. . Δύο ουσιαστικές στρατηγικές που τα παιδιά πρέπει 

να καταλάβουν είναι 

  Η μέτρηση κατά δεκάδες 

  Η υπέρβαση της δεκάδας (πχ 8+5=8+2+3=13 ή 38 + 5 = 43; 38 + 2 = 40; 40 + 

3 = 43). 

Είναι επιπλέον σημαντικό να δίνεται έμφαση στη λεκτική περιγραφή των στρατηγικών που 

εφαρμόζονται στην αριθμογραμμή. Η λεκτική περιγραφή βοηθά στην συνειδητοποίηση των 

στρατηγικών και στην σταδιακή απομάκρυνση από το συγκεκριμένο εργαλείο. 



Στην έρευνα του Van den Brink (2000), η πραγματική κατάσταση που επιλέχθηκε 

για να μπορέσουν οι μαθητές να εξοικειωθούν με στρατηγικές πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ήταν «ένα ταξίδι με λεωφορείο». Ένας αριθμός γράφεται στο πλαίσιο του 

λεωφορείου και δείχνει πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στο λεωφορείο. Ένα τόξο δείχνει 

την κατεύθυνση. Όταν το λεωφορείο φτάνει σε μια στάση, το σήμα στη στάση 

δείχνει πόσοι άνθρωποι επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται. 

Για παράδειγμα το πρόβλημα: «Υπάρχουν τρεις άνθρωποι στο λεωφορείο. Το 

λεωφορείο περνά δυο στάσεις και στη δεύτερη επιβιβάζονται τέσσερις άνθρωποι. 

Τώρα υπάρχουν πέντε επιβάτες στο λεωφορείο», σχηματοποιείται ως εξής: 



Με ποιους τρόπους ενισχύεται η ανάπτυξη της «αίσθησης του 

αριθμού»; 

Γραφική αναπαράσταση 

Η αίσθηση του αριθμού μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από μια ποικιλία 
δραστηριοτήτων στην τάξη, όπως η χρήση γραφικών αναπαραστάσεων, τα παιχνίδια 
κλπ  

Το διπλανό «πλέγμα του 10» βοηθά τα 
παιδιά να κινηθούν με άνεση στη δεκάδα. 

Στην ίδια λογική, το «πλέγμα του 100» επιτρέπει 

την οπτικοποίηση πολλών δράσεων πχ  Μέτρηση 

ανά δέκα, ανά 2, ανά 3 κλπ. Άρτιοι και περιττοί 

αριθμοί, κλπ.   

Αν δώσουμε το πλέγμα με κατάλληλα 

επιλεγμένες κενές θέσεις, τα παιδιά μαθαίνουν 

να συσχετίζουν μεγέθη.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 



παιχνίδια 

«Πιέστε  0 + 2 =   στο κομπιουτεράκι. Μετά πιέστε έναν άλλο αριθμό, πχ τον 7 και 
κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω από το κουμπί του = »  Αφού δώσετε αυτήν την 
περιγραφή, ζητείστε από τα παιδιά να προβλέψουν το αποτέλεσμα. Ζητείστε στη 
συνέχεια να προβλέψουν το αποτέλεσμα αν  πατήσουν 5 διαδοχές φορές το 
σύμβολο του =   

«Μάντεψε τον αριθμό μου» (Bresser & Holtzman, 
1999). Επιλέξτε έναν μυστικό αριθμό και πέστε στα 
παιδιά ένα διάστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται ο 
αριθμός σας. Μπορείτε να αρχίσετε με μικρό διάστημα, 
πχ μεταξύ 1 και 10, ή να χρησιμοποιήσετε ένα 
μεγαλύτερο διάστημα (όπως 1 έως 100, 25 έως 75, ή 
150 έως 250). Ζητείστε από τα παιδιά να μαντέψουν τον 
αριθμός σας και πέστε τους εάν η εικασία τους είναι 
μεγαλύτερη ή μικρότερη από τον αριθμό σας.  Για να 
επεκτείνετε αυτό το παιχνίδι, επιλέξτε έναν μυστικό 
αριθμό σε ένα μεγάλο διάστημα, όπως 1 έως 500 και 
δώστε μια ένδειξη, όπως ότι είναι άρτιος, τελειώνει σε 
4, ή το άθροισμα των ψηφίων είναι 9.   



Έτσι δημιουργήθηκε μια νέα (μαθηματική) πραγματικότητα για το μαθητή ενώ το  επόμενο 

βήμα είναι ο μαθητής να μην χρειάζεται καθόλου το μοντέλο για τον τυπικό μαθηματικό 

συλλογισμό.  

 

 
Το μοντέλο της αριθμογραμμής είναι ένα είδος «εργαλείου» για τη σκέψη. 

Από σε 

Η αριθμογραμμή 

λειτούργησε  

Η άδεια αριθμογραμμή αποτελεί  σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία 
μαθηματικοποίησης προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης.  

Η προσέγγιση των ρεαλιστικών Μαθηματικών μέσω των   «εξελισσόμενων μοντέλων», επιχειρεί 

να «χτίσει» τη νέα γνώση στις ήδη υπάρχουσες άτυπες γνώσεις των μαθητών και να τους 

βοηθήσει να προχωρήσουν σε μια σταδιακή μαθηματικοποίηση.  

Παράδειγμα  «Ένα βιβλίο έχει 64 σελίδες. Έχεις διαβάσει 37 σελίδες. Πόσες σελίδες έχεις ακόμα να 

διαβάσεις;».  Δόθηκε στην Τρίτη δημοτικού και παρατηρήθηκε μια μεγάλη ποικιλία διαδικασιών 

λύσης που στηρίχθηκαν στο μοντέλο της άδειας αριθμογραμμής.  

Μοντέλο της συγκεκριμένης 

κατάστασης  

Μοντέλο μαθηματικού 

συλλογισμού 

Νόημα της ποσοτικής 

 έκφρασης (37 σελίδες) 

 Αφηρημένη έννοια  

(ο αριθμός 37) 
Ο Αριθμός  



Προβλήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της 

αίσθησης του αριθμού 

Παράδειγμα 1 : Έχουμε πέντε αριθμούς: 2,   3,  5,  6,  9. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σημεία  +, -, Χ, : ,  τις δυνάμεις και τις παρενθέσεις 
(  ), για να φτιάξουμε όλους τους αριθμούς από το 1 ως το 100 χρησιμοποιώντας κάθε 
φορά  τους πέντε αριθμούς που δίνονται (έναν όμως κάθε φορά) 
Να για παράδειγμα, τρεις τρόποι να βρούμε τον αριθμό 12: 
12= (6Χ2): (9- (3+5)) 
12= (6Χ3) – ( ( -5) + 2 

12=( (9+5) – 2 ) : (6 –5) 

Παράδειγμα 2 : Δυστυχώς, χύθηκε μελάνι 

στο χαρτί, και δεν φαίνεται καθαρά το 

δεκαδικό μέρος στον παρακάτω 

πολλαπλασιασμό. 

7 Χ 3.## = 

Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι το 

πιο πιθανό γινόμενο; 

       •75.25                     • 11.90 

       •26.20                     • 28.35 

       •40.25      •27.65        • 28.00 

 Παράδειγμα 3: Ας υποθέσουμε ότι 

θέλετε να κάνετε τις παρακάτω πράξεις 

με ένα κομπιουτεράκι, του οποίου έχει 

χαλάσει το πλήκτρο «4». Πως μπορείτε 

να κάνετε τις παρακάτω πράξεις με αυτό 

το κομπιουτεράκι; 

34X676=  

43X676=  

33X674=  

44X676=  

44X444= 

 



Η κατανόηση της αξίας θέσης στους ακεραίους αριθμούς αποτελεί προϋπόθεση για την 

κατανόηση (και όχι απλά εκτέλεση) των τεσσάρων πράξεων. Για παράδειγμα, πολλοί 

μαθητές διαβάζουν 34.000 ως «τριάντα τέσσερις χιλιάδες» και δεν συνειδητοποιούν ότι 

αυτός ο αριθμός αποτελείται από 34 χιλιάδες, 340 εκατοντάδες, ή 3400 δεκάδες. 

Χρησιμοποιήστε έξυπνα προβλήματα για να αναδείξετε τις διαφορετικές αξίες των 

ψηφίων όπως:  

  «Εάν ένα εργοστάσιο είχε 345.879 πλάκες από σαπούνι και πακετάριζε 100 

πλάκες σε κάθε κουτί για πώληση στα ξενοδοχεία, πόσα κουτιά θα συσκεύαζε;» 

  «464349— Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η αξία του πρώτου  4  από το δεύτερο  

4; από τα τρίτο  4;» 

  Πόσες φορές λέτε «ένα» όταν μετράτε μέχρι το 200;  

 

  Πόσες φορές θα γράφατε  1 εάν γράφατε τους αριθμούς μέχρι το 200;  

Παράδειγμα 



Στον τομέα της εκτίμησης  δύο  διαφορετικοί τύποι προβλημάτων 
εκτίμησης  μπορούν να διακριθούν:  

1. υπολογισμοί με στρογγυλοποιήσεις 

Οι φραντζόλες του ψωμιού κοστίζουν 1,98 euro κάθε μια. 10 Euro θα είναι 

αρκετά να αγοράσεις τέσσερεις φρατζόλες; 

2. υπολογισμοί με  κατ' εκτίμηση τιμές. 

Αυτός ο τύπος προβλημάτων απαιτεί συχνά συγκεκριμένες υποθέσεις ως αφετηρία.  

Ένα διακοσμητικό γράμμα κοστίζει  3 euro και μερικά σέντς. Η ακριβής τιμή δεν είναι 

γνωστή. Πόσο σκέφτεστε ότι θα κόστιζε για να αγοράσετε όλα τα γράμματα για να 

γράψετε  το όνομα ARLETTE; 

 
Εκτίμηση σε προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης  

Παράδειγμα : Ο αριθμός τηλεοράσεων που πωλήθηκαν σε δύο έτη:  4.896  και 5,987.  

Είναι το σύνολο περισσότερο από 10.000;  

Εκτιμήσεις με ρητούς αριθμούς 

Η καλή γνώση στην στρογγυλοποίηση απαιτεί να έχει ο μαθητής μια διαισθητική 

αντίληψη του μεγέθους του αριθμού που πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί. 

Παράδειγμα : το         θα μπορούσαμε να το δούμε κοντά στο           ή στο         το οποίο 

 χρησιμοποιείται πολύ ευκολότερα σε υπολογισμούς σε σχέση με  το  

   


