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ΔΙΣΑΓΩΓΗ  

Πεξηνρή κειέηεο ηεο ελόηεηαο απηήο απνηειεί ν Πνιιαπιαζηαζκόο ζην πιαίζην 

δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ (ηζηνξία, θνπιηνύξα, παξαδόζεηο, ρξήζεηο εξγαιείσλ 

θαη βηβιίσλ), ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ζηνπο ππνινγηζκνύο, ε ρξήζε ηεο 

πξώηκεο άιγεβξαο ζην ζρεκαηηζκό θαλόλσλ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη απόδεημεο 

καζεκαηηθώλ απνηειεζκάησλ, νη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη απόδεημεο ζηα καζεκαηηθά θαη 

ην καζεκαηηθό ζπιινγηζκό. 

Πηινηηθή εθαξκνγή κε δαζθάινπο  

Ζ πξώηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ζε δπν ζρνιεία ζηε Ννξβεγία κε δπν 

δηαθνξεηηθνύο θαζεγεηέο ησλ καζεκαηηθώλ. Ζ δεύηεξε εθαξκνγή έγηλε ζηελ 

Απζηξία θαη ε ηξίηε ζηελ Σζερία. Σα αλακελόκελα καζεκαηηθά ζέκαηα πξνο 

αλάπηπμε είλαη ε αξηζκεηηθή ηνπ πνιιαπιαζηακνύ, νη πξάμεηο θαη νη θαλόλεο, νη 

παξάγνληεο, ηα γηλόκελα θαη ε παξαγνληνπνίζε, ε απόδεημε θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

απόδεημεο ε ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ, κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο όζνλ αθνξά ζηε 

εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ θαη θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ απιή 

απνζηήζηζε.  

Σηόρνη ηεο ελόηεηαο  

Οη ζηόρνη ηεο ελόηεηαο είλαη λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζηνραζηνύλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ θαη λα δνπλ πώο ζπλδένληαη ν πνιιαπιαζηαζκόο θαη νη άιιεο 
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ζεκαηηθέο ησλ καζεκαηηθώλ. Οη καζεηέο πξέπεη επίζεο λα ζθεθηνύλ ηη ρξεηάδεηαη λα 

απνκλεκνλεύζνπλ θαη ηη κπνξνύλ λα αλαπαξάγνπλ κε δηαθνξεηηθά εξγαιεία ή 

βνεζήκαηα. Οη καζεηέο επίζεο ρξεηάδεηαη λα πξνζέμνπλ όηη ηα καζεκαηηθά 

δνκνύληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από απινύο αλζξώπνπο ζε πνιιά κέξε ηνπ θόζκνπ. 

Παίξλνληαο ζπλεληεύμεηο από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο κπνξνύλ λα κάζνπλ πώο 

ρεηξίδνληαη ηνλ  ζηηο ρώξεο ηνπο.  

 

Βαζηθή πηινηηθή εθαξκνγή  

από Barbro Grevholm 
Ζ πξόηαζε: Αξρηθό θείκελν ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο Πνιιαπιαζηαζκόο κε ηα Δάρηπια   

Αξρή ηεο ελόηεηαο: 

Μάζεκα 1 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο κηα εηθόλα κε κηα ζεηξά από αξηζκνύο ζε ηξηγσληθή κνξθή 

από έλα βηβιίν ηνπ 1601 πνπ είλαη γξακκέλν κε ην ρέξη (13 ρξόληα πξηλ λα ηππσζεί 

ην πξώην βηβιίν καζεκαηηθώλ ζηε νπεδία). Βιέπε θσηνγξαθία παξαθάησ. 

Μπνξείηε λα πείηε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ, βιέπε Παξάξηεκα 2. Με 

πξσηνβνπιία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ,  μεθηλά νκαδηθή ζπδήηεζε γηα ηελ εηθόλα θαη 

ζηεξίδεηαη ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο (αθνύ νη καζεηέο είραλ ρξόλν λα κειεηήζνπλ 

ην αξηζκεηηθό κνηίβν): 

 

1 Ση βιέπεηο ζε απηή ηελ αξηζκεηηθή ηνπνζέηεζε; Έρεηο δεη θάηη παξόκνην;  

2 Γηα πνην ιόγν κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη νη αξηζκνί κε απηόλ ηνλ ηξόπν; Πώο 

ζπλαληάο κηα ηέηνηα ηνπνζέηεζε όηαλ καζαίλεηο καζεκαηηθά;  

3 Πνηεο ηδηόηεηεο ησλ αξηζκώλ θάλνπλ δπλαηή ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πίλαθα ζην 

παιηό βηβιίν; Πνηνο κπνξεί λα είλαη ν ιόγνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηεο 

ζύληνκεο ηνπνζεηήζεηο θαη ζήκεξα;  



Σρόιηα γηα ηνλ δάζθαιν: Μπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε όηη νη καζεηέο ζα αλαγλσξίζνπλ 

ηε ζεηξά κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ πίλαθα 2 θαη ζηνλ πίλαθα 3. Ίζσο ην ζπλδέζνπλ 

κε ηνλ πίλαθα ηεο πξνπαίδεηαο; Δδώ ν δάζθαινο κπνξεί λα δεηήζεη από ηελ ηάμε λα 

γξάςεη ηνλ πίλαθα ηεο πξνπαίδεηαο κε ηζνδπλακίεο 10 επί 10 θαη ζε απηόλ ηνλ πίλαθα 

λα ρξσκαηίζεη απηά ηα γηλόκελα πνπ ππάξρνπλ ζην ηξηγσληθό κνηίβν. Όζηεξα από 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζπδήηεζε, ε ηάμε ίζσο αλαθαιύςεη όηη ηα γηλόκελα πνπ 

ιείπνπλ από ην ηξηγσληθό κνηίβν ππάξρνπλ ήδε ζε θάπνηνπο από ηνπο ησξηλνύο 

πίλαθεο. Έηζη, όια ηα αληίγξαθα ησλ πνιιαπιαζηαζκώλ αθαηξνύληαη από ην 

ηξηγσληθό κνηίβν.  

Σώξα ν δάζθαινο κπνξεί λα εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο όηη απηνί νη πίλαθεο κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε δπν ηξόπνπο: γηα λα ππνινγίζνπλ έλα γηλόκελν δπν 

αθέξαησλ αξηζκώλ ή λα βξνπλ από έλαλ αξηζκό πνπ ηνλ βιέπνπλ σο γηλόκελν πνηνη 

είλαη νη παξάγνληεο απηνύ ηνπ αξηζκνύ. Γειαδή, θάπνηνο κπνξεί λα ππνινγίζεη πόζν 

θάλεη 3 επί 4 ή λα ξσηήζεη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο ζε έλα δεδνκέλν αξηζκό όπσο 

ην 12. Δδώ ν δάζθαινο κπνξεί λα ζέιεη λα επαλαιάβεη ηελ νξνινγία παξάγνληαο θαη 

γηλόκελν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη λα αληηιεθζνύλ νη 

καζεηέο ηε δηαθνξά από ηελ πξόζζεζε πνπ κηιάκε γηα όξνπο θαη άζξνηζκα. 

Αζθήζεηο 

1. Υξεζηκνπνηείζηε νπνηνδήπνηε πίλαθα γηα λα ππνινγίζεηε: α) 2∙9 θαη 9∙2  β)  

8∙7 θαη 7∙8 γ) 5∙8 θαη 8∙5. Ση παξαηεξείηε; Πνην είλαη ην όλνκα απηνύ ηνπ 

θαλόλα πνπ αθνινπζεί ν πνιιαπιαζηαζκόο ησλ αξηζκώλ; Μπνξείηε λα βξείηε 

έλαλ εύθνιν ηξόπν λα ηνλ επεμεγήζεηε; Ση ιέηε γηα έλα νξζνγώλην κε 2 ζεηξέο 

θαη 9 ζηήιεο; Ση ζπκβαίλεη εάλ ην θνηηάμεηε από δηαθνξεηηθέο γσλίεο;  

2. Βξείηε ηνπο πηζαλνύο παξάγνληεο ζηνπο αξηζκνύο 18, 27, 42 ρξεζηκνπνηώληαο 

θάπνηνλ από απηνύο ηνπο πίλαθεο. Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κηα επηινγέο; 

3. Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξείο λα ρσξίζεηο ην 48 ζε αθέξαηνπο παξάγνληεο; 

Τπάξρεη έλαο πην εύθνινο ηξόπνο λα γξάςεηο έλαλ αθέξαην σο γηλόκελν 

πξώησλ παξαγόλησλ; Θεσξείο ην  2∙24 θαη ην 24∙2 δπν δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο; Ή βιέπεηο ην  2∙3∙8 θαη ην 8∙3∙2 σο δπν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο; Γηαηί 

είλαη ηα δπν ηειεπηαία γηλόκελα ίζα; Πώο νλνκάδνληαη νη θαλόλεο πνπ καο ην 

επηβεβαηώλνπλ; 

4. Μπνξείο λα ζθεθηείο κηα πεξίπησζε όπνπ είλαη ζεκαληηθό λα κπνξείο λα βξεηο 

ηνπο παξάγνληεο από έλαλ αθέξαην αξηζκό; 

5. Με πνηνλ αξηζκό πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζεηο α) ην 12 γηα λα πάξεηο ην 36; β) 

ην 9 γηα λα πάξεηο ην 72; γ) ην 15 γηα λα πάξεηο ην 90; 

6. Ο αξηζκόο 4 κπνξεί λα παξαγνληνπνηεζεί σο  2∙2 θαη 2+2 θάλεη 4 θαη έηζη ην 

άζξνηζκα ησλ παξαγόλησλ λα είλαη ίζν κε ηνλ αξηζκό. Μπνξείηε λα βξείηε 

έλαλ άιιν αξηζκό κε απηή ηελ ηδηόηεηα;  

7. Σώξα κπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε παξόκνηα πξνβιήκαηα θαη λα δεηήζεηε από 

ηνπο θίινπο ζαο ζηελ ηάμε λα ηα ιύζνπλ. 

Δεύηεξν κάζεκα 



Ο δάζθαινο θάλεη κηα εηζαγσγή ζηελ εξγαζία κε κηα ζπδήηεζε πνπ εθηπιίζζεηαη  

πεξίπνπ έηζη: Οη καζεκαηηθνί ζπρλά απηναπνθαινύληαη ηεκπέιεδεο θαη πξνζπαζνύλ 

λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα όζν πην απιά γίλεηαη θαη λα δνπιεύνπλ όζν πην ιίγν 

κπνξνύλ. Έλα από ηα πξάγκαηα πνπ δπζθνιεύεη ηνπο καζεηέο ζην ζρνιείν εδώ θαη 

πνιιά ρξόληα είλαη λα κάζνπλ ηελ πξνπαίδεηα. Πώο κπνξεί λα κεησζεί ε δνπιεηά πνπ 

απαηηείηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο; Ση βξήθεο πην δύζθνιν από ηελ 

πξνπαίδεηα; Έλαο θίινο κνπ βξήθε ην  7x7 πνιύ εύθνιν, θαζώο ήηαλ ην έηνο 1949 

όηαλ έκαζε ηνλ πίλαθα ηνπ 7. Έρεηο έλα αγαπεκέλν γηλόκελν πνπ ην μέξεηο πάληα 

ζίγνπξα;  

ήκεξα έρνπκε ςεθηαθά εξγαιεία όπσο ην θηλεηό θαη ηελ αξηζκνκεραλή ή ηνλ 

ππνινγηζηή γηα λα θάλνπλ ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο γηα εκάο. Αιιά ηη γίλεηαη αλ 

πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζεηο θαη δελ ππάξρνπλ εξγαιεία εθεί; Λνηπόλ, νη άλζξσπνη ην 

ζθέθηεθαλ απηό θαη ζηελ παιηά επνρή θαη βξήθαλ ιύζεηο. Έλαο ηξόπνο είλαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο ηα δάρηπιά ζνπ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό.  

Απηόο είλαη ν ηξόπνο γηα λα πνιιαπιαζηάζεηο νπνηνλδήπνηε αξηζκό αλάκεζα ζην 5 

θαη ην 10 ρξεζηκνπνηώληαο ηα δάρηπιά ζνπ: 

 
Δηθόλα Fingerfärdig multiplikation (Πεγή: Grevholm (1988), p. 19:2). 

Γηα κεηάθξαζε ηεο άζθεζεο ζηα αγγιηθά βιέπε παξάξηεκα 1.  

Γνθίκαζέ ην θαη δεο αλ ζε βνιεύεη.  



Απηή ηε κέζνδν ηελ έδεημε θάπνηε ζε κάζεκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ έλαο 

δάζθαινο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ ηελ είρε κάζεη από θάπνηνπο Ρνκά πνπ πήγαλ ζε 

ζρνιείν δεύηεξεο επθαηξίαο ζην  Malmö ζηε νπεδία. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ δήηεζαλ 

λα ηνπο εμεγήζεη γηαηί απηή ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί πάληα. Ο δάζθαινο όκσο δελ 

κπόξεζε λα ηνπο ην απνδείμεη. Μπνξείο λα βνεζήζεηο ην δάζθαιν λα εμεγήζεη γηαηί 

ιεηηνπξγεί πάληα απηή ε κέζνδνο; 

ηηο θαλδηθαβηθέο ρώξεο ε κέζνδνο ήηαλ επίζεο γλσζηή σο ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ 

αγξόηε ή ηνπ γεσξγνύ, θαζώο ήηαλ βνιηθή γηα νπνηνλδήπνηε δελ είρε άκεζε 

πξόζβαζε ζε ραξηί θαη κνιύβη. 

ρόιην γηα ηνλ δάζθαιν: Ζ απόδεημε κπνξεί λα γίλεη κε πξώηκε άιγεβξα (βιέπε 

παξάξηεκα 3) ή πείζνληαο ηνλ εαπηό καο όηη όιεο νη πηζαλέο πεξηπηώζεηο είλαη 

ζσζηέο κε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, θαζώο ππάξρνπλ κόλν ιίγεο πεξηπηώζεηο εδώ). 

Αζθήζεηο 

1. Να πείζεηε ηνλ εαπηό ζαο θαη ηνλ ρεηξόηεξν ερζξό ζαο γηα ην γεγνλόο όηη ν 

πνιιαπιαζηαζκόο κε ηα δάρηπια πάληα δίλεη ην ζσζηό απνηέιεζκα αλ γίλεη 

ζσζηά. Δμεγήζηε ζηνλ δάζθαιό ζαο πώο ην θάλαηε. 

2. Πξνζπαζήζηε λα ζθεθηείηε κηα καζεκαηηθή ηζηνξία όπνπ κπνξείηε λα ιύζεηε 

ην πξόβιεκα κε πνιιαπιαζηαζκό. Εεηήζηε από ην θίιν ζαο λα ην ιύζεη. 

πγθξίλεηε ηηο κεζόδνπο ζθέςεο ζαο. Πξνηηκάηε κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν; 

Γηα πνηό ιόγν; 

Τξίην κάζεκα 

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξόπνη πνιιαπιαζηαζκνύ κε ηα δάρηπια, νη 

πεξηζζόηεξνη είλαη γλσζηνί από ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο θαη πξνέξρνληαη από 

παξαδόζεηο δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ. Φάμε ζην δηαδίθηπν γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε 

ηα δάρηπια. Βξεο θάπνηνπο άιινπο ηξόπνπο πνιιαπιαζηαζκνύ κε δάρηπια. Πνηεο 

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ππάξρνπλ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ηξόπν πνπ δείμακε εδώ; 

Τπάξρεη απόδεημε; Δμεγνύλ νη ζπγγξαθείο γηαηί ιεηηνπξγεί ε κέζνδνο; Βξήθεο κηα 

κέζνδν πνπ πξνηηκάο από ηηο άιιεο; Δμήγεζε γηαηί. 

Σώξα όηαλ κπνξείο λα πνιιαπιαζηάζεηο αλάκεζα ζην 5 θαη ζην 10 κε ηα δάρηπιά 

ζνπ, πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ ηξηγσληθό πίλαθα πνιιαπιαζηαζκνύ κόλν γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα κάζεηο απ´ έμσ; Πόζνη δηαθνξεηηθνί 

πνιιαπιαζηαζκνί είλαη; Φηηάςε ηνλ πεξηνξηζκέλν πίλαθα.  

Με κηα αξηζκνκεραλή κπνξείο εύθνια λα βξεηο πόζν θάλεη 12∙14. Θα ήηαλ απηό 

δπλαηό θαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια; Πξνζπάζεζε λα βξεηο έλαλ 

ηξόπν λα ην θάλεηο. Τπάξρεη θάηη ζην δηαδίθηπν γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ 

αξηζκώλ αλάκεζα ζην 11 θαη ην 15; Βξήθεο θάηη γηα αθόκε κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο;  

Ση ιέλε ηα βηβιία ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθώλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα 

δάρηπια; Βιέπε γηα παξάδεηγκα ην βηβιίν ηνπ D. E. Smith, Ηζηνξία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ.  



ε πνηεο ρώξεο βξίζθεηο ηηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο πνιιαπιαζηαζκνύ; θέςνπ ηνλ 

ηξόπν πνπ έκαζαλ απηή ηε δεμηόηεηα νη άλζξσπνη ν έλαο από ηνλ άιινλ. Σνλ παιηό 

θαηξό ήηαλ κε πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη πηζαλόλ έδεηρλαλ πώο λα ην θάλνπλ κε 

πνιύ πξαθηηθό ηξόπν. Θα κπνξνύζεο ίζσο λα ην πεξηγξάςεηο θαη ζε θάπνηνλ πνπ δελ 

κηιάεη ηε γιώζζα ζνπ; Μπνξείο λα εμεγήζεηο κε ρεηξνλνκίεο θαη λεύκαηα. ήκεξα, 

αλ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε ηε κέζνδν γξαπηώο, όπσο ζην δηαδίθηπν γηα 

παξάδεηγκα, ρξεηάδεηαη πνιύ πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα από ην λα  ην δείμεηο κε ηα 

δάρηπιά ζνπ. Ζ δεμηόηεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε ηα δάρηπια θαίλεηαη όηη έρεη 

μεραζηεί ζε πνιιέο ρώξεο ζήκεξα. Γηα πνην ιόγν; Καη γηαηί δεηάκε από ηα παηδηά 

ζην ζρνιείν λα κάζνπλ έλαλ πίλαθα κε  10∙10 πνιιαπιαζηαζκνύο όηαλ κπνξνύκε λα 

ην θάλνπκε κε πνιύ ιηγόηεξνπο ρεηξηζκνύο;  

Τειηθό κάζεκα 

Ο δάζθαινο θαη ε ηάμε κπνξνύλ λα θάλνπλ κηα ζπδήηεζε ζπλνςίδνληαο ηη έρνπλ 

κάζεη.  

Μεξηθά παξαδείγκαηα πώο κπνξεί λα γίλεη απηό: 

- Πνηεο ηδηόηεηεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ βξήθακε; 

- Μπνξνύκε λα εμεγήζνπκε γηαηί ν πίλαθαο από ην 1601 είλαη έηζη; 

- Μπνξνύκε λα βξνύκε ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο γηα ηε δηαίξεζε αξηζκώλ; Γηαηί; 

Βξείηε παξαδείγκαηα. 

- Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο; Πνηα είλαη ε 

γλώκε ζαο; Βξείηε παξαδείγκαηα. 

- Πνηα κπνξεί λα είλαη ε αηηία γηα ην γεγνλόο όηη ν πνιιαπιαζηαζκόο κε ηα 

δάρηπια δελ είλαη γλσζηόο πηα; 

Έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα γίλεη ε ζύλνςε είλαη λα αξρίζνπλ νη καζεηέο λα 

γξάθνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην ηη έκαζαλ θαη κεηά λα ζπδεηεζεί ζε νιόθιεξε ηελ 

ηάμε.  

Σρόιηα γηα ην δάζθαιν: 

Οη καζεηέο πηζαλόλ λα μέξνπλ γηα ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα, αιιά κπνξεί λα κελ 

μέξνπλ πώο ιέγεηαη. Οη αζθήζεηο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ηεο εηζαγσγήο ηεο 

νξνινγίαο θαη ελδερνκέλσο θαη ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ νη καζεηέο άιινπο 

λόκνπο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό. Έρνπκε δώζεη επηπξόζζεην πιηθό γηα ην δάζθαιν, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ ηνπ 1601 (ζην παξάξηεκα 2), ηελ 

αιγεβξηθή απόδεημε (βιέπε παξάξηεκα 3), ηε ζπζηεκαηηθή απόδεημε, ζπλδέζκνπο 

γηα σξαίεο ηζηνζειίδεο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια, ηξόπνπο λα 

πνιιαπιαζηάδνπλ αξηζκνύο κεγαιύηεξνπο από 10 (παξάξηεκα 4), κεξηθά θείκελα 

από βηβιία ηζηνξίαο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια (παξάξηεκα 2) θιπ. 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη ρξήζηκε από 

πνιππνιηηηζκηθή πιεπξά, θαζώο μέξνπκε όηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξώπσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο γηα κεγάια ρξνληθά 



δηαζηήκαηα. Απνηειεί έλαλ ηξόπν εξγαζίαο πνπ έρεη κεηαθεξζεί πξνθνξηθά ή κε 

ρεηξνλνκίεο από ηα παιηά ρξόληα, είλαη δειαδή αλεμάξηεηνο από ηε γιώζζα θαη 

νξίδεηαη κε έλαλ απηό θαη ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ 

ζπλεληεύμεηο από ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνύδεο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πίλαθα θαη λα 

αλαδεηήζνπλ εάλ εθείλνη γλσξίδνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο πίλαθεο. Ο ηξηγσληθόο 

πίλαθαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια κεηώλεη κέξνο από 

ηελ απνζηήζηζε ησλ πξάμεσλ ζηνλ πίλαθα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ. Από ηηο έξεπλεο 

γλσξίδνπκε όηη ν πνιιαπιαζηαζκόο είλαη έλα ζέκα πνπ δπζθνιεύεη πνιύ ηνπο 

καζεηέο.  

Ζ βαζηθή πηινηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο έγηλε ζηελ Ννξβεγία, 

ζε έλα ζρνιείν ζην  Kristiansand θαη έλα ζην Trondheim. Αθνινπζνύλ νη αλαθνξέο 

θαη νη πεξηιήςεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θύξηαο πηινηηθήο εθαξκνγήο.  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 

Ζ βαζηθή πηινηηθή εθαξκνγή δηεμήρζε από ηηο Kari Sofie Holvik θαη Camilla 

Normann Justnes θαη απηή ε αλαθνξά βαζίδεηαη ζηηο γξαπηέο αλαθνξέο θαη ζηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπο. Σηο θσηνγξαθίεο πήξε ε Camilla Normann Justnes. ε ζπλάληεζε 

κε κηα από ηηο εθπαηδεπηηθνύο πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, ζπδεηήζακε κε πνηνπο 

ηξόπνπο ε ελόηεηα ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηνπο καζεηέο. Ζ θαζεγήηξηα ζεώξεζε 

κεγάιε βνήζεηα λα γίλεη επαλάιεςε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη επίζεο πξόηεηλε λα 

ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ παξαγνληνπνίεζε ησλ αξηζκώλ πνπ ζα 

κάζαηλαλ νη καζεηέο ηεο αξγόηεξα ην ίδην εμάκελν. Έηζη ζπκπεξηιάβακε θάπνηεο 

αζθήζεηο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξαγνληνπνίεζε. Οη αζθήζεηο απηέο 

μεθαζαξίδνπλ επίζεο όηη ν πνιιαπιαζηαζκόο θαη ε δηαίξεζε είλαη αληίζηξνθεο 

πξάμεηο.  

Από ην ζρνιείν Karuss  

Οη κηζνί καζεηέο ηεο ηάμεο έκαζαλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια. Οη 

καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ θαη ην βξήθαλ δηαζθεδαζηηθό. Σνπο αλαηέζεθε λα ην 

δηδάμνπλ ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο, αιιά όινη ηνπο ην μέραζαλ. Έηζη, εγώ, ζαλ 

εθπαηδεπηηθόο, έπξεπε λα ην δηδάμσ ζηελ ππόινηπε ηάμε αξγόηεξα. Καλέλαο από 

ηνπο καζεηέο δελ ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ζηηο εμεηάζεηο, θαζώο έρνπλ ηνλ πίλαθα 

ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ζην κπαιό ηνπο θαη είλαη πην γξήγνξν ζηε ρξήζε. Αλ 

επαλαιακβάλακε απηή ηε κέζνδν ζπλέρεηα, ζα κπνξνύζαλ θάπνηνη καζεηέο λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε έλα ηεζη όπνπ δελ ζα ππήξραλ βνεζήκαηα. Γελ ππήξρε ρξόλνο 

νύηε θαη ιόγνο λα δείμνπκε απνδείμεηο ζε θαλέλα. Αιιά ζα ήζεια λα ην θάλσ ζηελ 

9
ε
 ηάμε όηαλ δειαδή κειεηάκε άιγεβξα.  

ην ηειεπηαίν κάζεκα απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεξεπλήζακε άιιεο κεζόδνπο γηα 

πνιιαπιαζηαζκό. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν θαη έςαμαλ γηα άιιεο 

κεζόδνπο, ώζηε λα κάζνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα από απηέο θαη λα ηε δείμνπλ κεηά ζηελ 

ηάμε. Γνύιεςαλ ζε δεπγάξηα θαη ήηαλ πνιύ πξόζπκνη. Ζ κέζνδνο πνπ ηνπο άξεζε 

πεξηζζόηεξν ήηαλ ε Γηαπσλέδηθε κέζνδνο, ηελ νπνία είραλ δεη ζην Facebook 



πξόζθαηα, κε ηελ νπνία κπνξείο λα κεηξήζεηο θαη λα θάλεηο ζηαπξνύο (βιέπε 

ζύλδεζκν). Απηέο είλαη κεξηθέο από ηηο κεζόδνπο πνπ βξήθαλ:  

o http://vivas.us/i-promise-that-this-japanese-multiplication-technique-will-

make-math-way-easier/ 

o Μαγηθά καζεκαηηθά γηα ηελ 7
ε
 ηάμε   

o Πνιιαπιαζηαζκόο, καζαίλνληαο ρξνλνδηαγξάκκαηα (νη Κύξηνη αξηζκνί) 

o No.swewe.com 

o Guro.sol.no/questions/naturvitenskap/matematikk/hvordan-multiplisere-

firesifrede-tall-i-hodet 

Σθέςεηο γηα πηζαλέο αιιαγέο εάλ ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ελόηεηα απηή κηα επόκελε θνξά. 

Γελ ππήξρε αξθεηόο ρξόλνο γηα λα θάλνπλ νη καζεηέο όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα θάλνπκε κηα πεξίιεςε. Σελ επόκελε θνξά ζα ρξεζηκνπνηνύζα 

κεξηθέο εξσηήζεηο, γηα παξάδεηγκα ηελ 1, 2, θαη 3 εάλ απέβιεπα ζηηο εμεηάζεηο θαη 

ηελ 5, 6, θαη 7 εάλ ήζεια λα επηθεληξσζώ ζε δηεξεπλήζεηο. Μηα άιιε ελαιιαθηηθή 

είλαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο. Δπίζεο, κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ 

ηπραία θαη λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα ηηο εμεγήζνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ζε 

κεγαιύηεξεο νκάδεο κεηά. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθό λα έρνπλ 

ρξόλν λα ζπδεηήζνπλ γηα ηα καζεκαηηθά όινη καδί.  

Θα κπνξνύζα λα είρα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζόηεξν ρξόλν (έλα δηπιό κάζεκα) έηζη 

ώζηε πεξηζζόηεξνη καζεηέο λα θαηάθεξλαλ πεξηζζόηεξα. Σν επίπεδν θαη ην είδνο 

ησλ αζθήζεσλ ήηαλ θαιά πξνζαξκνζκέλν γηα απηή ηελ ηάμε. Σν θεθάιαην είλαη κηα 

ραξά όζνλ αθνξά ζηελ επαλάιεςε ηεο παξαγνληνπνίεζεο, ηεο παξαγνληνπνίεζεο 

πεξηηηώλ αξηζκώλ θαη άιιεο καζεκαηηθέο έλλνηεο (παξάγνληαο, πνιιαπιαζηαζκόο, 

άζξνηζκα θαη νύησ θαζεμήο). 

Σν κάζεκα πνπ αθνινπζεί απηή ηελ ελόηεηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηειεπηαίνπ ζέκαηνο, ηνλ όγθν,  ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

θαη αθνινπζεί έλα κάζεκα κε αζθήζεηο  πάλσ ζε απηό ην ζέκα. Αξγόηεξα όκσο ηελ 

ίδηα εβδνκάδα αξρίδνπκε επαλάιεςε θαη ζα αλαθεξζώ ζε απηά πνπ δνπιέςακε ζε 

απηό ην θεθάιαην, όπνπ ηαηξηάδνπλ, θαη ίζσο λα δεηήζσ από κεξηθνύο καζεηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηνπο από ηνπο πίλαθεο πνιιαπιαζηαζκνύ πνπ πήξαλ. 

Θα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια γηα ηηο εμεηάζεηο ηελ 18
ε
 θαη 

ηελ 19
ε
 εβδνκάδα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ άζθεζε 1. Θεσξώ όηη ε καζεκαηηθή 

απόδεημε πξέπεη λα δνζεί ζε κεξηθνύο καζεηέο. Δίλαη πνιύ πξνρσξεκέλε γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο καζεηέο ηεο 8
εο

 ηάμεο. 

Ζ εμεξεύλεζε άιισλ κεζόδσλ πνιιαπιαζηαζκνύ πξέπεη λα γίλεη κεηά ηηο εμεηάζεηο 

(ηελ 21
ε
 εβδνκάδα). ηε θάζε απηή, ε δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη ζρεηηθή θαη 

θαηάιιειε γηα ηελ 4
ε
 έσο θαη 6

ε
 ηάμε.   

Από ην ζρνιείν Saupstad  

Δδώ ε εθπαηδεπηηθόο έθαλε ηε δηδαθηηθή ελόηεηα ζηελ 5ε ηάμε θαη καο έδσζε 

ιεπηνκεξείο ζεκεηώζεηο γηα ηε δνπιεηά ηεο. Έλα κάζεκα (45 ιεπηά) 



ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξώηε ζπλεδξία. Υξεζηκνπνίεζε ηελ πξώηε ζπλεδξία 

αξρίδνληαο λα ιέεη ηελ ηζηνξία γηα ην παιηό βηβιίν. Μεηά έδσζε έλα αληίγξαθν ηνπ 

ζπλόινπ ησλ αξηζκώλ ζε θάζε καζεηή θαη ηνπο έδσζε 5 ιεπηά γηα λα ην κειεηήζνπλ. 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ δύν καζεηώλ ζπδήηεζαλ θαη ζρεκάηηζαλ 

εξσηήζεηο. Ζ θαζεγήηξηα θξαηνύζε ζεκεηώζεηο ζηνλ πίλαθα.  

Δδώ είλαη ε κεηάθξαζε ησλ ζεκεηώζεσλ ηεο εηθόλαο 1: 

Τη βιέπνπκε;  

 Είλαη ρξόλνη. Μπνξνύκε λα βξνύκε ηελ απάληεζε. It is times.  

 Φξνλνδηαγξάκκαηα από ην 2-9.  

 Φξόλνη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Φσξίδνληαη από ηα δεμηά ζηα αξηζηεξά.  

 Μνηάδεη κε έλα ηξίγσλν.  

 

Δηθόλα 1: Οη ζεκεηώζεηο ηεο δαζθάιαο από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζην “Τη βιέπνπκε”; 



 
Φσηνγξαθία 2: Οη ζεκεηώζεηο ηεο δαζθάιαο από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζην “Γηαηί;”.  

Μεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ εηθόλα 2:  

Γηαηί;  

 Μεξηθέο από ηηο αζθήζεηο έρνπλ ήδε γίλεη. Γξάθηεθαλ λσξίηεξα ζηνλ πίλαθα. 

Γηα παξάδεηγκα 6∙4 →Κνίηα ην 4∙6. 

 Είλαη παξαπιαλεηηθό ην ζεκείσκα.  

 

Φσηνγξαθία 3. Τκήκα ησλ ζεκεηώζεσλ ηεο δαζθάιαο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκό ηεο ελόηεηαο. 

Οη καζεηέο ήηαλ πξόζπκνη λα ζπδεηήζνπλ θαη κεξηθνί απ' απηνύο ήζειαλ λα 

θξαηήζνπλ ην ζύλνιν ησλ αξηζκώλ πνπ δόζεθε ζην ζξαλίν ηνπο θαη λα ηνλ 



ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιείν. Μεξηθνί ην θόιιεζαλ ζηνλ ηεηξάδηό ηνπο ησλ 

καζεκαηηθώλ. Οη καζεηέο κεηά έθαλαλ ηελ άζθεζε 1 θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζύλνιν 

ησλ αξηζκώλ γηα ηνπο ππνινγηζκνύο. 

Σπκπεξάζκαηα  

ηελ Ννξβεγία νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζην αληαπνθξηζνύλ ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ θαιύπηνληαο όια ηα πξνηεηλόκελα πεξηερόκελά ηνπ. Οη 

εμεηάζεηο ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη πνιύο ρξόλνο αθηεξώλεηαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γη' απηέο. ην πιαίζην απηό  νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά 

αηζζάλνληαη όηη ππάξρεη ιίγε ειεπζεξία θαη δελ ηνικνύλ λα εηζάγνπλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζέκαηα εθηόο από απηά πνπ δειώλνληαη άκεζα 

θαη ζαθώο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. Από ηελ άπνςε απηή ήηαλ αλακελόκελν νη 

δάζθαινη πνπ πινπνίεζαλ ηε δξαζηεξηόηεηα πηινηηθά λα ληώζνπλ όηη δελ κπνξνύλ 

λα αθηεξώζνπλ πνιύ ρξόλν ζε κηα δηδαθηηθή ελόηεηα πνπ δελ βιέπνπλ άκεζα πώο 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη καζεζηαθά ηνπο καζεηέο ηνπο. Απηό εμεγεί γηαηί ε δαζθάια 

ζην ζρνιείν  Karuss δελ κπνξνύζε λα δηδάμεη όια ηα ηκήκαηα ηεο ελόηεηαο ην έλα 

κεηά ην άιιν αιιά  ζεώξεζε όηη έπξεπε λα μαλαγπξίζεη ζε απηή αξγόηεξα. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ  ζρνιείνπ Saupstad δπζηπρώο έρνπκε κόλν ηελ αλαθνξά από ηελ 

πξώηε ζπλεδξία θαη ε ππόινηπε ιείπεη. Διπίδνπκε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε θάπνην 

ηκήκα ηεο αξγόηεξα.  

Καη νη δπν θαζεγήηξηεο αλαθέξνπλ όηη νη καζεηέο έδεημαλ πξνζπκία κάζεζεο θαη 

ελζνπζηαζκό γηα ην ηξηγσληθό ζύλνιν αξηζκώλ σο εξγαιείν ζηνπο ππνινγηζκνύο. Οη 

καζεηέο ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ ην ηξηγσληθό ζύλνιν αξηζκώλ σο εξγαιείν γηα ηνπο 

ππνινγηζκνύο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη όηαλ νη καζεηέο βιέπνπλ θάηη πνπ κπνξεί λα 

ηνπο ππνζηεξίμεη θαη λα θάλεη ηε κάζεζε πην εύθνιε ην αληηκεησπίδνπλ σο 

ηέρλαζκα, ζαλ λα πξέπεη ηα καζεκαηηθά νπσζδήπνηε λα είλαη δύζθνια.   

ηαλ νη καζεηέο έςαμαλ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο κεζόδνπο πνιιαπιαζηαζκνύ θαίλεηαη 

όηη αλαθάιπςαλ ηα καζεκαηηθά από δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θόζκνπ θαη δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνύξεο.  

Από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο εξσηήζεηο θαίλεηαη όηη αθόκε θαη ζηελ 8
ε
 

ηάμε ρξεζηκνπνηνύλ κηα κάιινλ αλώξηκε νξνινγία όπσο, θνξέο αληί γηα επί θαη 

ρσξίδνπκε αληί δηαηξνύκε. ε δηδαζθαιίεο όπσο απηή αλαδύνληαη επθαηξίεο λα 

κάζνπλ νη καζεηέο πεξηζζόηεξα γηα ηελ νξνινγία θαη ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο.   

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο κνινλόηη 

δίδαζθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, βξήθαλ ηξόπνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηελ ελόηεηα απνηειεζκαηηθά. Σν επίπεδν δπζθνιίαο πνπ αλαδύεηαη  θαη  ε επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεύεηαη ε ελόηεηα απηή θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ.  

 



Γεύηεξε πηινηηθή εθαξκνγή  

από ηνπο Andreas Ulovec  θαη Therese Tomiska 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο έγηλε από κηα γπλαίθα καζεκαηηθό κε 

πέληε ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία  ζην αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθώλ πνπ δνύιεπε ζε 

έλα Λύθεην θνληά ζηε Βηέλλε. Ζ Απζηξηαθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο έζηεηιε ην 

πιηθό ζηελ εθπαηδεπηηθό πεξίπνπ 3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ ζρεδηαδόκελε δηδαθηηθή 

εθαξκνγή. Ζ εθπαηδεπηηθόο είρε ηελ 5
ε
 (14-15 εηώλ), 6

ε
 (15-16) and 8

ε
 (17-18) ηάμε 

δηαζέζηκε γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή. Μεηά από ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, επέιεμε λα θάλεη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαηά ηε δηάξθεηα ελόο 

θαλνληθνύ καζήκαηνο καζεκαηηθώλ (50 ιεπηά) ζηελ 6
ε
 ηάμε. Οθηώ καζεηέο (ειηθίαο 

17-18 εηώλ), ηξεηο από ηνπο νπνίνπ είλαη κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο, 

παξαθνινύζεζαλ ην κάζεκα, ην νπνίν βηληενζθνπήζεθε θαη έγηλε κε ηελ παξνπζία 

ελόο κέινπο ηεο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηελ Απζηξία. Μεηά ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή, δόζεθε κηα ζπλέληεπμε από ηελ εθπαηδεπηηθό.  

Η πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε  

Ζ εθπαηδεπηηθόο έθαλε ηελ πξώηε ζπλεδξία όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ννξβεγηθό 

πιηθό, δίλνληαο θπιιάδηα πνπ πεξηείραλ έλαλ πίλαθα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ από ην 

έηνο 1601 θαη άξρηζε κηα ζπδήηεζε ζηελ νκάδα γη' απηό. Ζ ζπδήηεζε είρε δηάξθεηα 

πεξίπνπ 12 ιεπηά.  

 
Οκαδηθή ζπδήηεζε γηα ηνλ πίλαθα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ  

Οη καζεηέο ελδηαθέξζεθαλ πνιύ γηα ηνπο ιόγνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη ε 

αλάγθε γηα ηέηνηνπο πίλαθεο, εαλ ππήξραλ ηέηνηνη πίλαθεο ζηελ ηζηνξία ηεο δηθήο 

ηνπο θνπιηνύξαο θαη (από καζεκαηηθή άπνςε) γηαηί απηνί νη (ζπληνκεπκέλνη) 

πίλαθεο ήηαλ επαξθείο θαη πεξηέρνπλ ηα ίδηα βαζηθά ζηνηρεία όπσο νη παξαδνζηαθνί, 

νινθιεξσκέλνη ηεηξαγσληθνί πίλαθεο πνπ μέξνπλ. Κάπνηεο από ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο δηάθνξεο όςεηο ηνπ ζέκαηνο δόζεθαλ από ηελ εθπαηδεπηηθό, θάπνηεο από ηνπο 

καζεηέο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ πεγέο ζην δηαδίθηπν γηα λα βξνπλ επηπξόζζεηεο 

πιεξνθνξίεο.  

                                                           

Faculty of Matematics - University of Vienna, Austria. 



 

Η εθπαηδεπηηθόο αθνύεη ηα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηώλ  

Ζ ζπλεδξία 2 άξρηζε κε ηελ εηζαγσγή από ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο κεζόδνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ κε ηα δάρηπια. 

  
Η εθπαηδεπηηθόο δείρλεη θαη νη καζεηέο δνθηκάδνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια  

Μεηά δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα δνθηκάζνπλ ηε κέζνδν θαη – καδί κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό –  λα βξνπλ κηα εμήγεζε γηαηί ε κέζνδνο απηή ιεηηνπξγεί (15 ιεπηά). 

Οη καζεηέο ζθέθηεθαλ δηάθνξεο εμεγήζεηο θαη ήζειαλ λα βξνπλ αλ ε κέζνδνο 

κπνξεί λα επεθηαζεί ζε κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο.  

 

Η εθπαηδεπηηθόο θαζώο ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ καζεηώλ  

Δπίζεο ελδηαθέξζεθαλ λα κάζνπλ αλ απηόο ή άιινη “αζπλήζηζηνη” πνιιαπιαζηαζκνί 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζηνξηθά. Γπν από ηνπο καζεηέο κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο 

(από ηελ Σνπξθία) αλέθεξαλ κηα κέζνδν βαζηζκέλε ζηε γεσκεηξία από ηε δηθή ηνπο 

θνπιηνύξα, ηελ νπνία ε εθπαηδεπηηθόο εμήγεζε πεξαηηέξσ. 

πσο θαίλεηαη, νη ηέζζεξηο ζπλεδξίεο πνπ πξνβιέθζεθαλ ζην πιηθό γηα ηνλ 

Πνιιαπιαζηαζκό κε ηα Γάρηπια ελζσκαηώζεθαλ από ηελ εθπαηδεπηηθό ζε έλα 

κάζεκα. Από ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξηθά κε ην πιηθό, θαη 

επεηδή νη καζεηέο ήδε ήμεξαλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό, ηα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα 

θαη δηάθνξεο αιγεβξηθέο κεζόδνπο, δελ θξίζεθε αλαγθαία κηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα 

γηα ηελ ελόηεηα.  



Σπλέληεπμε κε ηελ εθπαηδεπηηθό  

Γηεμήρζε κηα ζπλέληεπμε κε ηελ εθπαηδεπηηθό ην απόγεπκα κεηά ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή. Ζ εθπαηδεπηηθόο αλέθεξε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ακέζσο 

κεηά ην κάζεκα, νη καζεηέο ξσηήζεθαλ από ηελ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ εκπεηξία ηνπο 

σο ηελ ελόηεηα. Καη απηνί πνπ δελ είραλ κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή θαη απηνί πνπ 

είραλ απάληεζαλ πνιύ ζεηηθά. Δηδηθόηεξα, νη κεηαλάζηεο καζεηέο αλέθεξαλ ηελ 

επθαηξία πνπ ηνπο δόζεθε λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα ηελ 

νπνία νη ππόινηπνη καζεηέο δελ γλώξηδαλ. Οη καζεηέο πνπ δελ είραλ κεηαλαζηεπηηθή 

θαηαγσγή έθαλαλ ζεηηθά ζρόιηα γηα ηηο δηάθνξεο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

αλαθνξέο νη νπνίεο ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ ζηα ζπλεζηζκέλα καζήκαηα 

καζεκαηηθώλ. Ζ εθπαηδεπηηθόο ράξεθε ηδηαίηεξα κε ηελ πξννπηηθή λα έρεη δηάθνξεο 

αθνξκέο γηα πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο θαη εθηίκεζε ηε δπλαηόηεηα ησλ  κεηαλαζηώλ 

καζεηώλ όρη κόλν λα ζπκκεηέρνπλ αιιά λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο πεγή 

πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο άιινπο καζεηέο.  

Σπκπεξάζκαηα  

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή έδεημε μεθάζαξα όηη νη καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ην 

καζεκαηηθό πεξηερόκελν άιισλ πνιηηηζκώλ θαη όηη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ 

κεηαλαζηώλ καζεηώλ θαη ε εηζαγσγή ησλ πνιηηηζκώλ ηνπο κπνξεί λα εκπινπηίζεη 

ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 

Τξίηε πηινηηθή 

από Hana Moraová  θαη JarmilaNovotná  

Σόπνο: ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ, Πξάγα 

Υξόλνο: 9 επηεκβξίνπ 2014 

Σάμε: 3
ε
 ηάμε (2 δηαθνξεηηθέο ηάμεηο) 

Δπίπεδν γλώζεσλ: γλώζε ηεο πξνπαίδεηαο κέρξη ην 5, κηα από ηηο ηάμεηο ήδε άξρηζε 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκό 6-9 πξηλ ηηο δηαθνπέο, κεξηθά παηδηά ηα ζπκόηαλ. 

Σα καζήκαηα έγηλαλ ζηα αγγιηθά, ζην πιαίζην ζπλδπαζκέλεο δηδαζθαιίαο 

πεξηερνκέλνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη γιώζζαο  (CLIL)  θαη εηνηκάζηεθαλ 

βίληεν γηα λα παξνπζηαζηεί ν ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν πνιιαπιαζηαζκόο κε ηα 

δάρηπια, αιιά δελ δνύιεπε ν πξνβνιέαο 

Η πνξεία  θαη ησλ δπν καζεκάησλ 

 Δπαλάιεςε ησλ αξηζκώλ από ην έλα κέρξη ην εθαηό 

                                                           

 Faculty of Education - Charles University in Prague, Czech Republic. 

 



 Δπαλάιεςε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ 1-5 

 Δπίδεημε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε ηα δάρηπια (από ηνλ εθπαηδεπηηθό) κε δπν 

παξαδείγκαηα. Υξεζηκνπνηώληαο ηα δάρηπια θαη ηνλ πίλαθα.  

 Εεηείηαη από ηα παηδηά λα ην θάλνπλ, πνιύ ιίγα ην είραλ θαηαιάβεη, νπόηε δπν 

άιια πξνβιήκαηα ιύζεθαλ κπξνζηά ζηνλ πίλαθα. Εεηήζεθε από έλα καζεηή 

λα έξζεη, ην έθαλε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηνπ καζεηή θαη ηεο 

ππόινηπεο ηάμεο πνπ έιεγε ηνπο αξηζκνύο. 

 ηε ζπλέρεηα ηνπο δήηεζε θαη δνπιέςνπλ κόλνη ηνπο θαη ν εθπαηδεπηηθόο 

ζπληόληδε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο, βνεζώληαο αηνκηθά απηνύο πνπ ην 

ρξεηαδόηαλ.  

 Μεηά ν εθπαηδεπηηθόο δείρλεη έλα άιιν καγηθό θόιπν, πνιιαπιαζηαζκό κε 

δηςήθηνπο αξηζκνύο, ρξεζηκνπνηώληαο γξακκέο. Ζ ηαθηηθή απηή άξεζε ζηα 

παηδηά πάξα πνιύ θαη ην θαηάιαβαλ πην εύθνια, είρε ιηγόηεξν κέηξεκα, δελ 

είρε πνιιαπιαζηαζκό, δειαδή ηνπο ήηαλ πην εύθνιε δηαδηθαζία.  

    

Μάζεκα 2: Ννέκβξηνο 2014 

Έλα ηκήκα ηεο ηξίηεο ηάμεο, κάζεκα πλδπαζκέλεο Δθκάζεζεο Γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ θαη  Γιώζζαο [Content and Language Intergrated learning (CLIL)] 

Πξνεηνηκαζία – ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αξηζκνγξακκέο, νη καζεηέο θάζε θνξά πνπ 

αλαγλσξίδνπλ αξηζκό δηαηξεηό κε ην 3 θαη κεηά ην 4, ην δειώλνπλ κε ήρν.  

Καζνδήγεζε – επαλάιεςε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε ηα δάρηπια (νη καζεηέο ηώξα 

έρνπλ κάζεη ηελ πξνπαίδεηα, ε δηαδηθαζία πηνζεηείηαη γηα λα δνζνύλ θίλεηξα θαη λα 

είλαη δηαζθεδαζηηθό)  

Βαζηθή δξαζηεξηόηεηα: Θα ζνπ δείμσ πσο λα θάλεηο έλα θόιπν- πνιιαπιαζηαζκόο 

κε δηςήθηνπο αξηζκνύο, ην είραλ θάλεη νη καζεηέο ζην πξνεγνύκελν κάζεκα CLIL 

Τιηθό – κηιηκεηξέ ραξηί (γηα λα είλαη πην εύθνιν λα ζρεδηαζηνύλ νη γξακκέο θαη λα 

γίλεη εμάζθεζε κε κνλάδεο, δεθάδεο θαη εθαηνληάδεο πνπ είλαη κεγαιύηεξεο ηνπ 

δέθα)  

ηελ πξώηε ζεηξά πνιιαπιαζηαζκνύ πνπ ήιεγμε ν εθπαηδεπηηθόο, απηόο ζρεδηάδεη ην 

κνληέιν, ηα παηδηά κεηξάλε όια καδί ηνλ αξηζκό ησλ ζεκείσλ πνπ ηέκλνληαη, ηνπο 

αξηζκνύο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην δέθα (ζε κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο) 

Μεηά γίλνληαη παξόκνηνη πνιιαπιαζηαζκνί αηνκηθά (ε ίδηα ζεηξά αξηζκώλ γηα 

όινπο).  



Έπεηηα κε δηςήθηνπο αξηζκνύο, όπνπ ηα παηδηά πξέπεη λα πξνζζέζνπλ κνλάδεο, 

δεθάδεο, εθαηνληάδεο πάλσ από 10, ην πξώην παξάδεηγκα ην θάλνπλ καδί ζηνλ 

πίλαθα. 

Μεηά νη καζεηέο δνπιεύνπλ καδί ζε άιιν δεπγάξη αξηζκώλ κόλνη ηνπο, ν 

εθπαηδεπηηθόο επνπηεύεη θαη ειέγρεη ηελ θαηαλόεζε, δνπιεύεη κε πηζαλά ιάζε (ηα 

παηδηά δσγξαθίδνπλ ηηο γξακκέο πάξα πνιύ θνληά θαη δελ κπνξνύλ λα δνπλ ην όξην 

κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ ςεθίνπ, ηα παηδηά μερλάλε λα πξνζζέζνπλ 

κνλάδεο θιπ. κεγαιύηεξεο ηνπ δέθα). 

Διέγρεηαη ην απνηέιεζκα θαη δηνξζώλνληαη πηζαλά ιάζε.  

Μάζεκα 3: 13 Φεβξνπαξίνπ 2015 

ύληνκε βηληενζθόπεζε  

Πξνεηνηκαζία – έλα ηξαγνύδη κε αξηζκνύο (κόλν δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη γηα 

δέζηακα), αξηζκνγξακκέο  όπσο ζην πξνεγνύκελν κάζεκα  

Καζνδήγεζε: επαλάιεςε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ κνλνςήθησλ αξηζκώλ∙ κάζεζε 

ηεο ιέμεο “δηαηξεηόο”∙ ηα παηδηά παίξλνπλ κηα θάξηα κε έλαλ αξηζκό θαη ιέλε “Δίκαη 

έλαο αξηζκόο δηαηξεηόο κε ην … θαη κε ην … Πνηνο αξηζκόο είκαη;”. Οπνηνο 

απαληήζεη ζσζηά γίλεηαη ν επόκελνο πνπ “είλαη” έλαο αξηζκόο. 

Δπαλάιεςε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε ηα δάρηπια. 

Βαζηθή δξαζηεξηόηεηα:  

1. έλαο πνιιαπιαζηαζκόο δπν δηςήθησλ αξηζκώλ ζε έλα θύιιν ραξηί, ν 

εθπαηδεπηηθόο παξαθνινπζεί θαη βνεζάεη όπνπ ρξεηάδεηαη 

2. παίξλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη πεξηγξάθνληαη σο κνλάδεο, δεθάδεο, 

εθαηνληάδεο 

3. γξάθεηαη ζηνλ πίλαθα έλαο κεγαιύηεξνο αξηζκόο θαη ζεκεηώλνληαη νη δεθάδεο 

ρηιηάδεο, ρηιηάδεο, εθαηνληάδεο, δεθάδεο, κνλάδεο (αξρίδνληαο από κνλάδεο 

από ηε δεμηά κεξηά) 

4. ν εθπαηδεπηηθόο δίλεη νδεγίεο ζηα παηδηά: Πάξηε 5 κνιύβηα κε δηαθνξεηηθά 

ρξώκαηα από ηελ θαζεηίλα ζαο. Ο εθπαηδεπηηθόο παίξλεη 5 δηαθνξεηηθέο 

θηκσιίεο. Υπνγξακκίζηε ηηο δεθάδεο κε έλα ρξώκα, π.ρ. κπιε. Ο εθπαηδεπηηθόο 

ην θάλεη ζηνλ πίλαθα. Πάξηε έλα άιιν ρξώκα. Υπνγξακκίζηε ηηο εθαηνληάδεο. Ο 

εθπαηδεπηηθόο ππνγξακκίδεη ηηο εθαηνληάδεο ζηνλ πίλαθα… Μέρξη λα θηάζνπλ 

ζηηο δεθάδεο θαη ρηιηάδεο 

5. Ο εθπαηδεπηηθόο δίλεη νδεγίεο: Τώξα αο πνιιαπιαζηάζνπκε ηξηςήθηνπο 

αξηζκνύο. Καη ην δείρλεη ζηνλ πίλαθα, αξγά, βήκα πξνο βήκα, 

ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γηα λα δείμεη κνλάδεο, δεθάδεο, 

εθαηνληάδεο θαη επίζεο γηα λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα πξνζέμνπλ ηε δπζθνιία 

πνπ αλαδύεηαη όηαλ έρνπλ πεξηζζόηεξεο από δέθα κνλάδεο, δεθάδεο, 

εθαηνληάδεο θιπ. θαη πσο λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.  

6. Ζ εθπαηδεπηηθόο εθκαηεύεη άιινπο δπν ηξηςήθηνπο αξηζκνύο θαη δεηάεη από 

ηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ κόλνη ηνπο, παξαθνινπζώληαο πξνζεθηηθά ηελ 



πξόνδό ηνπο, βνεζώληαο αηνκηθά∙ νη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ γξήγνξα, 

κεξηθνί ιύλνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό πνιύ γξήγνξα, θη έηζη παξνπζηάδεηαη έλα 

θαηλνύξην δεπγάξη από ηξηςήθηνπο αξηζκνύο. Ζ πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε 

βνεζάεη ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ λα θαηαιάβεη ην ζύζηεκα  

7. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ αξηζκώλ ζε όιε ηελ ηάμε, ππήξρε ην εκπόδην ηεο 

γιώζζαο -κεξηθά παηδηά κπνξνύλ λα πνπλ ηνπο αξηζκνύο κόλν κέρξη ην εθαηό 

ζηα αγγιηθά, ν εθπαηδεπηηθόο γξάθεη ηνπο αξηζκνύο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

κνληέιν ζηνλ πίλαθα, ε ηάμε εμαζθείηαη 

 
δέζηακα (επαλάιεςε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε ηα δάρηπια) 

Άιιε πηινηηθή εθαξκνγή: 24 Φεβξνπαξίνπ 2014 

4
ε
 ηάμε, εηθόλεο, ρξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα, ην ίδην ζρνιείν 

Ο εθπαηδεπηηθόο απνθάζηζε λα δνθηκάζεη ηελ ίδηα δηδαθηηθή ελόηεηα κε καζεηέο πνπ 

είλαη έλα ρξόλν κεγαιύηεξνη (δηαζέηνπλ ιίγν θαιύηεξν επίπεδν αγγιηθώλ θαη 

κεγαιύηεξε εκπεηξία ζηελ πξόζζεζε κεγαιύηεξσλ αξηζκώλ). Ζ ηάμε ήδε ήμεξε ηελ 

πξνπαίδεηα θαη έηζη ην κάζεκα δελ βαζίζηεθε ζην πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια, 

αιιά ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηελ ππνζηήξημε ησλ γξακκώλ, θαη κε δηςήθηνπο θαη 

κε ηξηςήθηνπο αξηζκνύο θαη ζηε ρξήζε ΣΠΔ 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο: εμάζθεζε θαηαγξαθήο αξηζκώλ σο κνλάδεο, δεθάδεο, 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο, πνιιαπιαζηαζκόο θαη πξόζζεζε, παξνρή θηλήηξσλ, 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζηα αγγιηθά (δεύηεξε γιώζζα ησλ καζεηώλ) 

Πξνεηνηκαζία – παξνρή θηλήηξσλ θαη δέζηακα, επίδεημε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε 

ηα δάρηπια, δνθηκή κε κεξηθνύο αξηζκνύο  

Βαζηθή δξαζηεξηόηεηα – κάζεζε θαηλνύξησλ ηξόπσλ πνιιαπιαζηαζκνύ κεγάισλ 

αξηζκώλ  

1. Δηζαγσγή ζε βαζηθή νξνινγία -κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο…, πξνζζέησ, 

αθαηξώ θιπ. 

2. επηινγή 2 δηςήθησλ αξηζκώλ, δείρλνληαο ηελ αξρή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε 

ηελ ππνζηήξημε ησλ γξακκώλ ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα 

3. Δπηινγή άιισλ 2 δηςήθησλ αξηζκώλ, αηνκηθή δνπιεηά, ν εθπαηδεπηηθόο 

επνπηεύεη πξνζεθηηθά. Πεξίπνπ νη κηζνί από ηνπο καζεηέο αλαθάιπςαλ ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δνπιεύνπλ όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από 10 



κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο θαη βξήθαλ ηε ζσζηή ιύζε. Οη ππόινηπνη 

καζεηέο βνεζήζεθαλ αηνκηθά από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη έδεημαλ ηε δηαδηθαζία 

ζηνλ πίλαθα: ν καζεηήο πνπ ηειείσζε λσξίηεξα ζρεδίαδε ηηο γξακκέο θαη ηα 

ππόινηπα ηα έθαλαλ καδί, δίλνληαο πξνζνρή ζην ηη λα θάλνπλ κε ηηο κνλάδεο, 

ηηο δεθάδεο … αλ ππήξραλ πεξηζζόηεξεο από 10 

4. Μεηάβαζε ζε ηξηςήθηνπο αξηζκνύο. Υξεζηκνπνηνύλ πάιη 5 δηαθνξεηηθά 

ρξώκαηα γηα ηηο κνλάδεο, δεθάδεο… Σν πξώην παξάδεηγκα γίλεηαη ζην 

δηαδξαζηηθό πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά ρξώκαηα 

5. Μεηά ηελ επηινγή άιισλ δπν ηξηςήθησλ αξηζκώλ, νη καζεηέο δνπιεύνπλ 

κόλνη ηνπο θαη ν εθπαηδεπηηθόο επνπηεύεη θαη βνεζάεη αηνκηθά. Διέγρεη ώζηε 

νη καζεηέο λα κελ κπεξδέςνπλ ηηο κνλάδεο, ηηο δεθάδεο, ηηο εθαηνληάδεο. 

Πεξίπνπ νη κηζνί από ηνπο καζεηέο ην βξίζθνπλ πνιύ εύθνιν, νη ππόινηπνη 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. 

 

 



 

 

  



Σπκπεξάζκαηα από ηηο ηξεηο πηινηηθέο εκπεηξίεο 

by Barbro Grevholm 

Καη νη ηξεηο αλαθνξέο γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δείρλνπλ όηη απηή ε δηδαθηηθή 

ελόηεηα δνύιεςε θαιά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο 

νκάδεο από ηάμεηο 3ε κέρξη ηε 8
ε
 ηάμε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.  πσο 

αλαθέξζεθε, νη καζεηέο δνύιεςαλ πξόζπκα, κε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό. Οη 

εθπαηδεπηηθνί εκπλεύζηεθαλ λα πινπνηήζνπλ ηηο πξνηεηλόκελεο αιιά θαη παξόκνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ βξήθαλ ζρεηηθά κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό. Οη εθπαηδεπηηθνί 

επίζεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ελόηεηα γηα λα δνπιέςνπλ πάλσ ζηε γιώζζα θαη ηελ 

νξνινγία θαη βξήθαλ ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη ζε άιιεο 

ζεκαηηθέο ησλ καζεκαηηθώλ.  Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηζηνξηθέο όςεηο 

θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο νη καζεηέο ζπλεηζέθεξαλ κε εκπεηξίεο από ηηο δηθέο ηνπο 

θνπιηνύξεο. Ζ δηδαθηηθή ελόηεηα θάλεθε όηη πξνζέθεξε θάηη θαηλνύξην θαη 

αλεμεξεύλεην ζε ζύγθξηζε κε παιηόηεξεο δηδαζθαιίεο. Πνιινί καζεηέο ήζειαλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ην ηξηγσληθό ζύλνιν αξηζκώλ σο εξγαιείν ζηα καζεκαηηθά ηνπο. 

Έλα θξίζηκν εξώηεκα πνπ πξνέθπςε είλαη  πόζνο ρξόλνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα κηα ελόηεηα ζαλ απηή. Ζ απάληεζε εμαξηάηαη πάξα πνιύ από ηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ καζεηώλ θαη ην πιαίζην ην νπνίν ζέιεη λα ππεξεηήζεη ε ελόηεηα,  δειαδή 

ηελ επαλάιεςε, ηελ εκπέδσζε ή ηελ αλαθάιπςε.  

Έλα άιιν εξώηεκα αθνξά ζηελ θαηάιιειε ειηθηαθή νκάδα πνπ απεπζύλεηαη κηα 

δηδαθηηθή ελόηεηα όπσο ν Πνιιαπιαζηαζκόο κε δάρηπια. Πξνθαλώο εμαξηάηαη από 

ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιιεη ν εθπαηδεπηηθόο. Δίλαη 

πξνθαλώο δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ 3
ε
 κέρξη θαη ηελ 8

ε
 ηάμε. Μεξηθνί 

εθπαηδεπηηθνί ην ρξεζηκνπνίεζαλ αθόκε θαη ζηελ Άιγεβξα ζην Λύθεην.  

Ζ δηδαθηηθή ελόηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα 

ζπλεηζθέξνπλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη κε ηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ. ζνλ 

αθνξά ηνλ πνιιαπιαζηαζκό, γεληθά είλαη πην δύζθνιν λα δεκηνπξγήζεηο ηα δηθά ζνπ 

πξνβιήκαηα ζε ζύγθξηζε κε άιιεο  καζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο είλαη ε πξόζζεζε 

θαη ε αθαίξεζε. Ζ θαηαζθεπή πξνβιεκάησλ κπνξεί λα θσηίζεη ηα δηαθνξεηηθά είδε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζπλήζσο ζην ζρνιείν (Verschaffel & De 

Corte, 1996). 
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Παξαξηήκαηα 

Παξάξηεκα 1 Μεηάθξαζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο Fingerfärdig multiplikation 

(Grevholm, 1988) 

 

Παξάξηεκα 2 

Γηα ην βηβιίν ηνπ  Rizanesanders από ην 1601 (πεγή Shareza Hatami, 2014) 

Τν βηβιίν ηνπ Rizanesanders ιεγόηαλ Recknekonsten, Η ηέρλε ηνπ ππνινγηζκνύ The 

art of calculation 

Πεξίπνπ 421 ρξόληα πξηλ (ην 1601) ν  Hans Larsson Rizanesander έγξαςε ην πξώην 

νπεδηθό ζρνιηθό εγρεηξίδην γηα ηελ Αξηζκεηηθή. Έλα κόλν αληίγξαθν απηνύ ηνπ 

ρεηξόγξαθνπ βηβιίνπ ππάξρεη ζηελ Uppsala universitetsbibliotek (παλεπηζηεκηαθή 

βηβιηνζήθε ηεο  Uppsala).  

Μηα ελδηαθέξνπζα εξώηεζε είλαη πόζν ρώξν πξέπεη λα θαηαιακβάλεη ζηε 

δηδαζθαιία ν πίλαθαο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ.  

Ο πίλαθαο πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ Rizanesanders βαζίδεηαη ζηελ αληηκεηαζεηηθή 

ηδηόηεηα· ν πίλαθαο δείρλεη πάξα πνιύ απιά ηε ρξήζε θαη ηεο καζεκαηηθήο θαη ηεο 

δηδαθηηθήο γλώζεο.  



Ο πίλαθαο πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ Rizanesanders ζε κηα πην απιή εθδνρή  
Παξαθάησ δείρλνπκε ηνλ πίλαθα ηνπ  Rizanesanders κε έλαλ ηξόπν πνπ ίζσο είλαη 

πην πξνζαξκνζκέλνο ζηε ζύγρξνλε δηδαζθαιία. Φαίλεηαη θαζαξά όηη ν ρεηξόηεξνο 

πίλαθαο είλαη ν πην απιόο! 

Tvåans 

tabell 

Table 2 

Treans 

tabell 

Table 3 

Fyrans 

tabell 

Table 4 

Femmans 

tabell 

Table 5 

Sexans 

tabell 

Table 6 

Sjuans 

tabell 

Table 7 

Åttans 

Tabell 

Table 8 

Nians 

tabell 

Table 9 

        

ηνλ πίλαθα ηνπ  Rizanesanders νη πίλαθεο ηνπ έλα θαη ηνπ δέθα δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Μπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη όηη έπξεπε ν εθπαηδεπηηθόο θαη νη 

καζεηέο λα ζθεθηνύλ καδί πάλσ ζ' απηό. Απιά ρξεζηκνπνηεί ηελ αληηκεηαζεηηθή 

ηδηόηεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ γηα λα αθαηξέζεη όινπο ηνπο πνιιαπιαζηαζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξν από κηα θνξά ζηνλ πίλαθα ηνπ 10 επί 10.  
Έλαο πίλαθαο πνιιαπιαζηαζκνύ, παξόκνηνο κε απηόλ ηνπ  Rizanesanders, κπνξεί λα 

βξεζεί ζηα πξώηα ηππσκέλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηε νπεδία γηα ηελ Αξηζκεηηθή, 

απηό ηνπ Aurelius από ην 1614. Έλαο άιινο παξόκνηνο πίλαθαο πνιιαπιαζηαζκνύ 

ππάξρεη ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην ηνπ Nils Buddaeus’ (1595-1653). Ο δηθόο ηνπ 

πίλαθαο καο ζπκίδεη ηνλ πίλαθα ηνπ  Rizanesanders. 
 

1 

2   4 

3   6   9 

4   8   12   16 

5   10   15   20   25 

6   12   18   24   30   36 

7   14   21   28   35   42   49 

8   16   24   32   40   48   56   64 

9   18   27   36   45   54   63   72   81 



Παξαθάησ, ζεκεησκέλν κε θόθθηλν, είλαη ν πίλαθαο ηνπ 2 θαη ηα αθόινπζα ρξώκαηα 

δείρλνπλ ηνπο πίλαθεο γηα ην 3, 4, 5, 6 7, 8 θαη ηειηθά ην 9. 

1 

1 4 

369 

4    81216 

51015 2025 

612 18 243036 

714 21 28354249 

81624 3240 48   5664 

         9  1827364554 637281 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα αλαξσηεζνύκε από πνπ πήξαλ νη νπεδνί ζπγγξαθείο ζρνιηθώλ 

εγρεηξηδίσλ ηελ ηδέα λα παξνπζηάζνπλ ηνλ πίλαθα ζε ηξηγσληθή κνξθή. Μπνξεί 

θάπνηνο λα ππνζέζεη όηη πξνήιζε από ηε Γεξκαλία θαζώο πνιινί επηζηήκνλεο ηεο 

επνρήο ζπνύδαδαλ ζε Γεξκαληθά παλεπηζηήκηα. Καη από πνπ ήξζε ζηε Γεξκαλία; 

Γελ ην μέξνπκε πξνο ην παξόλ  αιιά ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ςάμνπκε γηα 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.  

 

Παξάξηεκα 3 

Αο ππνζέζνπκε όηη ζέινπκε λα πνιιαπιαζηάζνπκε δπν αξηζκνύο α θαη β, θαη πνπ θαη 

νη δπν είλαη αλάκεζα ζην 5 θαη ην 10.  

Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο, ν αξηζκόο ησλ δαρηύισλ πνπ θξαηάκε πάλσ είλαη (α-

5)+(β-5)=α+β-10 

Πνιιαπιαζηάδνπκε απηόλ ηνλ αξηζκό κε ην 10 γηα λα πάξνπκε 10(α+β-10) 

Ο αξηζκόο ησλ δαρηύισλ πνπ θξαηάκε θάησ είλαη (10-α) and (10-β) θαη 

πνιιαπιαζηάδνπκε απηνύο ηνπο αξηζκνύο γηα λα πάξνπκε (10-α) ∙(10-β)=100-

10(α+β)+α∙β 

Σν άζξνηζκα απηώλ ησλ δπν αξηζκώλ είλαη 10(α+β)-100+100-10(α+β)+α∙β=α∙β, ην 

νπνίν είλαη ην γηλόκελν πνπ ζέιακε λα ππνινγίζνπκε. 

Έηζη έρνπκε απνδείμεη όηη γηα νπνηνδήπνηε αξηζκό α θαη β αλάκεζα ζην 5 θαη ην 10 

νη νδεγίεο δίλνπλ ην γηλόκελν α∙β 

  



Παξάξηεκα 4 

Μεξηθνί ρξήζηκνη ζύλδεζκνη γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηα δάρηπια:  

http://ncm.gu.se/media/namnaren/npn/arkiv_xtra/09_2/mattfolk.pdf 

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/finger/multiply.htm 

http://scimath.unl.edu/MIM/files/MATExamFiles/WestLynn_Final_070411_LA.pdf 

http://threesixty360.wordpress.com/2007/12/31/three-finger-tricks-for-multiplying/ 

http://www.dccc.edu/sites/default/files/faculty/sid_kolpas/mathteacherfingers.pdf 

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/finger/multiply.htm
http://scimath.unl.edu/MIM/files/MATExamFiles/WestLynn_Final_070411_LA.pdf
http://threesixty360.wordpress.com/2007/12/31/three-finger-tricks-for-multiplying/
http://www.dccc.edu/sites/default/files/faculty/sid_kolpas/mathteacherfingers.pdf

