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Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα 

Αυτζσ οι οδθγίεσ ζχουν ςτόχο λοιπόν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να 
καταςκευάςουν τισ δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ  με το μοντζλο του Άβακα. 

Παρουςίαςη του Άβακα 

Όταν ανοίγουμε το αρχείο Geogebra μίασ δραςτθριότθτασ  του Άβακα (π.χ. 
http://photodentro.edu.gr /lor/r/8521/3949? locale=el), βλζπουμε ότι αποτελείται 
από το πάνω μζροσ (Γραφικά 2) και το κάτω μζροσ (Γραφικά) (βλ. Εικόνα1). 

τα Γραφικά2 υπάρχει θ εκφϊνθςθ και το κουμπί για τθν εμφάνιςθ/ απόκρυψθ τθσ 
εκφϊνθςθσ αλλά ταυτόχρονα, πατϊντασ το κουμπί γίνονται οι ρυκμίςεισ που 
χρειάηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.  

τα Γραφικά, ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, εμφανίηονται:  

 θ αναπαράςταςθ του Άβακα, δθλαδι οι ράβδοι των αξίων κζςθσ με τθ λεκτικι 
τουσ περιγραφι, τα ποφλια που είναι ςε κάκε ράβδο, θ αρικμθτικι και θ 
λεκτικι ζκφραςθ του αρικμοφ που είναι ςχθματιςμζνοσ, 

 το κουμπί «Αρχικοποίθςθ» 
που κα αναλυκεί 
παρακάτω, 

 το κουμπί «Ποφλια» που 
δείχνει πόςα ποφλια 
ακόμα μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε και 

 το κουμπί «Οδθγίεσ», που 
δείχνει με μια πρϊτθ ματιά 
τθ λειτουργία των 
κουμπιϊν που υπάρχουν  
ςτθν πλιρθ τουσ ανάπτυξθ. 

 

Κουμπί «Αρχικοποίηςη» 

Αν πατιςουμε το κουμπί τθσ «Αρχικοποίθςθσ» τότε αποκρφπτεται θ εκφϊνθςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ και εμφανίηονται όλα τα κουμπιά και οι δυνατότθτεσ του Άβακα  
(βλ: Εικόνα 2). Αυτι θ μορφι δεν ζχει ςχζςθ πλζον με τθ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα. Για να επανζλκουμε ςτθν εκφϊνθςθ και ςτισ ρυκμίςεισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, δεν ζχουμε παρά να πατιςουμε το κουμπί 
«Εμφάνιςθ δραςτθριότθτασ». 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 

Η γραμμι των κουμπιϊν από αριςτερά προσ τα δεξιά είναι: 

 «Πλικοσ»: Ρυκμίηει το πλικοσ των ράβδων που κα φαίνονται (από 1 ζωσ 7) 

 «Τποδιαςτολι»: Μετακινεί κατά μία κζςθ προσ τα αριςτερά τθν 
υποδιαςτολι 

 «Βάςθ Αρ.»: Ρυκμίηει τθ βάςθ του αρικμθτικοφ ςυςτιματοσ που κζλουμε να  
εργαςτοφμε, από το δυαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ μζχρι το δεκαδικό. Κάκε 
φορά, πάνω από κάκε ράβδο εμφανίηεται θ αξία κζςθσ τθσ 

 «ΟΚ»: Αν ςτο πεδίο ειςαγωγισ γράψουμε ζναν αρικμό τότε πατϊντασ το 
κουμπί εμφανίηεται θ αναπαράςταςθ αυτοφ του αρικμοφ ςτον Άβακα. Θα 
πρζπει να προςζξουμε να γράψουμε τθν υποδιαςτολι με τελεία (όπωσ 
δζχεται το Geogebra τθν υποδιαςτολι) και όχι με κόμμα 

 «Ποφλια»: Εμφανίηει τον αρικμό των ποφλιων που μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε. Μποροφμε να ρυκμίςουμε να είναι ςυγκεκριμζνοσ ο 
αρικμόσ αυτόσ 

 «Οδθγίεσ»: Εμφανίηει τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τα κουμπιά αυτά 

το χϊρο του Άβακα εμφανίηονται (από πάνω προσ τα κάτω):  

 Σο αρικμθτικό ςφςτθμα που χρθςιμοποιοφμε  
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 Σο ανάπτυγμα του αρικμοφ από οποιοδιποτε αρικμθτικό ςφςτθμα 
αρίκμθςθσ ςτο δεκαδικό 

 Οι τίτλοι των αξίων κζςθσ των ράβδων 

 Οι ράβδοι με τα ποφλια 

 Η αρικμθτικι και θ λεκτικι ζκφραςθ του αρικμοφ που αναπαριςτάνεται με 
ποφλια 

 Οι αρικμοί των ποφλιων ςε κάκε  ράβδο και τα κουμπιά «+» και «-» με τα 
οποία προςκζτουμε και αφαιροφμε ποφλια 

Η καταςκευή μιασ δραςτηριότητασ 

Ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να καταςκευάςουμε τθ δραςτθριότθτα  τθσ Εικόνασ 3 

 

Εικόνα 3: «Αριθμοί με ψηφία ίδια ανά δφο» http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3773?locale=el 

 

Για τθν καταςκευι μιασ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να γίνουν τρία βιματα:  

1ο:  Κατέβαςμα ενόσ αρχείου του  Άβακα 

Κατεβάηουμε από το Φωτόδεντρο ζνα μακθςιακό αντικείμενο που ζγινε με τον 

Άβακα (ςτθν ζκδοςθ με το Geogebra). Αν μποφμε ςτθ ςελίδα του «Φωτόδεντρο 

μακθςιακϊν αντικειμζνων» http://photodentro.edu.gr/lor/  και  γράψουμε ςτθν 

αναηιτθςθ «ΑΒΑΚΑ» κα εμφανιςτοφν όλα τα μακθςιακά αντικείμενα που ζγιναν 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3773?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/
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με τον Άβακα. Αν ανοίξουμε ζνα από αυτά και πατιςουμε το εικονίδιο «Λιψθ» κα 

κατεβάςουμε όλο το φάκελο του αντικειμζνου. Αυτό που μασ ενδιαφζρει είναι το 

αρχείο ggb «Πρότυπο».  

2ο:  Τοποθέτηςη τησ εκφώνηςησ 

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω ςτθν εκφϊνθςθ 

και επιλζγουμε «Ιδιότθτεσ» (εικόνα 4). 

τθν καρτζλα «Εκφϊνθςθ» ςβινουμε 

τθν υπάρχουςα εκφϊνθςθ και 

γράφουμε τθ νζα εκφϊνθςθ: «Ο 

Κυριάκοσ ξεκίνθςε να φτιάξει ςτον 

άβακα τετραψιφιουσ αρικμοφσ με 12 

ποφλια, ζτςι ϊςτε οι δφο ςτιλεσ ςτθν 

άκρθ να ζχουν ίδια ποφλια, κακϊσ και 

οι δφο ςτιλεσ ςτθ μζςθ. Βοικθςε τον 

να ςυνεχίςει. Γράψε ςτο τετράδιο ςου τουσ αρικμοφσ που βρικεσ από τον 

μικρότερο ςτον μεγαλφτερο.». Πατοφμε ΟΚ για να καταχωρθκεί θ αλλαγι που 

κάναμε. 

3ο: Ρφθμιςη των λειτουργικοτήτων 

Οι επεμβάςεισ που πρζπει να γίνουν, είναι ςτο κουμπί «Εμφάνιςθ/Απόκρυψθ 

δραςτθριότθτασ». Κάνουμε δεξί κλικ ςτο κουμπί και επιλζγουμε «Ιδιότθτεσ» και ςτθ 

ςυνζχεια ςτθν καρτζλα «Δζςμθ ενεργειϊν» τθν καρτζλα «Με το κλικ».  

Οι εντολζσ που εμφανίηονται είναι: 

Τιμι[πλ,1] ; ορίηεται ο αρικμόσ των ράβδων που κα φαίνονται 
Τιμι[υπ,0]; ορίηεται θ κζςθ υποδιαςτολισ. Αν ζχει ζνα δεκαδικό ψθφίο κα 
βάλουμε 1. Η τιμι αυτι ςυνδζεται με τθν παρακάτω. 
Τιμι[μ,7] ; το μ πρζπει να ζχει άκροιςμα με το υπ ίςο με 7. Ζτςι αν ςτο υπ βάλαμε 
3 ςτο υπ κα βάλουμε 4. 
Τιμι[β,10]; ορίηεται ωσ βάςθ αρίκμθςθσ το δεκαδικό. Δυνατζσ τιμζσ από 2 ζωσ 10 
μαπ=πλ*(β-1) ; ορίηεται ο μζγιςτοσ αρικμόσ ποφλιων που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν 
Τιμι[εις1,0] ; ορίηεται ο αρικμόσ που κζλουμε να εμφανίηεται. Ειςάγεται και από 
το πεδίο ειςαγωγισ. Παρακάτω, ο αρικμόσ αυτόσ αναπαρίςταται με τα ποφλια. 
Θα πρζπει ο αρικμόσ των αξίων κζςθσ να μθν ξεπερνοφν τον αρικμό πλ γιατί 
διαφορετικά δεν κα εμφανίηονται κάποιοι ράβδοι 
Τιμι[μ1,0] ; το μ1 είναι ο πρϊτοσ αρικμόσ του εις1 μετρϊντασ από τα δεξιά προσ 
τα αριςτερά. 
Τιμι[μ2,0] ; το μ2 είναι ο δεφτεροσ αρικμόσ του εις1 μετρϊντασ από τα δεξιά 
προσ τα αριςτερά. 
Τιμι[μ3,0] ; το μ3 είναι ο τρίτοσ αρικμόσ του εις1 μετρϊντασ από τα δεξιά προσ 
τα αριςτερά 

Εικόνα 4 
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Τιμι[μ4,0]; το μ4 είναι ο τζταρτοσ αρικμόσ του εις1 μετρϊντασ από τα δεξιά προσ 
τα αριςτερά 
Τιμι[μ5,0]; το μ5 είναι ο πζμπτοσ αρικμόσ του εις1 μετρϊντασ από τα δεξιά προσ 
τα αριςτερά 
Τιμι[μ6,0]; το μ6 είναι ο ζκτοσ αρικμόσ του εις1 μετρϊντασ από τα δεξιά προσ τα 
αριςτερά 
Τιμι[μ7,0]; το μ7 είναι ο ζβδομοσ αρικμόσ του εις1 μετρϊντασ από τα δεξιά προσ 
τα αριςτερά 
εις=false; Αν χρειάηεται να φαίνεται ςτθ δραςτθριότθτα θ ειςαγωγι αρικμοφ, 
γράφουμε true 
πλθ=false; Αν χρειάηεται ςτθ δραςτθριότθτα να αλλάηει το πλικοσ των ράβδων, 
γράφουμε true 
υπο=false; Αν χρειάηεται ςτθ δραςτθριότθτα να αλλάηει θ κζςθ τθσ 
υποδιαςτολισ, γράφουμε true 
βας=false; Αν χρειάηεται ςτθ δραςτθριότθτα να αλλάηει θ βάςθ αρίκμθςθσ, 
γράφουμε true 
ΕμφΥπΠουλ=false; Αν χρειάηεται ςτθ δραςτθριότθτα να φαίνεται ο αρικμόσ των 
ποφλιων που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε, γράφουμε true 
ΑνΑρι=false ; Αν χρειάηεται ςτθ δραςτθριότθτα να φαίνεται το ανάπτυγμα του 
αρικμοφ ςτο δεκαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ, γράφουμε true 
δρ=!δρ 
ΧρϊμαBackground[ΚουμπίΕμφΔρα,Αν[ δρ==true,"green",Αν[δρ==false,"red"]]]  
Χρϊμα[ΚουμπίΕμφΔρα,Αν[δρ==true,"white",Αν[δρ==false,"brown"]]] 
Τίτλοσ[ΚουμπίΕμφΔρα,Αν[δρ==false,"Εμφάνιςθεκφϊνθςθσ", "Απόκρυψθ 
εκφϊνθςθσ"]] 

 

Οι προτάςεισ με κόκκινα γράμματα είναι επεξθγιςεισ για το ρόλο των μεταβλθτϊν. 

ΟΙ εντολζσ που είναι με μπλε είναι αυτζσ που ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα κα 

πρζπει να γίνουν αλλαγζσ, οι οποίεσ είναι: 

Από Σιμι*πλ,1+  ςε Σιμι*πλ,4+, γιατί το πλικοσ των ράβδων που κζλουμε να 

φαίνονται ςτθ νζα δραςτθριότθτα είναι 4 ενϊ πριν ιταν 1. 

Από μαπ=πλ*(β-1) ςε μαπ=12, γιατί το μαπ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ ποφλιων που 

μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε. τθν πρϊτθ δραςτθριότθτα ιταν το γινόμενο των 

ράβδων που φαίνονται (πλ) με το μζγιςτο των ποφλιων που μποροφμε να 

τοποκετιςουμε ςε κάκε ράβδο ςτο δεκαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ  που είναι 9∙(10-

1). τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα όμωσ κζλουμε ο μζγιςτοσ αρικμόσ ποφλιων να 

είναι 12. 

Από Σιμι*μ1,0+ ςε Σιμι*μ1,1+, γιατί ςτθν πρϊτθ ράβδο από τα δεξιά προσ τα 
αριςτερά κζλουμε ζνα ποφλι. 

Από Σιμι*μ2,0+ ςε Σιμι*μ2,5+, γιατί ςτθ δεφτερθ ράβδο από τα δεξιά προσ τα 
αριςτερά κζλουμε πζντε ποφλια ενϊ πριν δεν είχαμε κανζνα. 
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2ο παράδειγμα για το 3ο βήμα 

Ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να φτιάξουμε μια δραςτθριότθτα που κα φαίνεται 

όπωσ θ εικόνα 5. Σότε οι αλλαγζσ που πρζπει να κάνουμε ςτθ δζςμθ ενεργειϊν του 

κουμπιοφ «Εμφάνιςθ/Απόκρυψθ δραςτθριότθτασ» είναι:  

 

Εικόνα 2 

Σιμι*πλ,5+,γιατί κζλουμε να εμφανίηονται 5 ράβδοι. 

Σιμι*υπ,3+,γιατί θ υποδιαςτολι κζλουμε να είναι ςτθν 3θ κζςθ. 

Σιμι*μ,4+,γιατί το άκροιςμα του μετρθτι μ με το υπ πρζπει να είναι 7.  

μαπ=9, γιατί κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε ζωσ 9 ποφλια ςτον Άβακα. 

Σιμι*μ1,1+, γιατί ςτθν πρϊτθ από τα δεξιά κζςθ κζλουμε να ζχει ζνα ποφλι και 

όμοια τα υπόλοιπα: Σιμι*μ2,2+, Σιμι*μ3,3+, Σιμι*μ4,2+, Σιμι*μ5,1+. 

εις=true, γιατί κζλουμε να είναι ορατι θ ειςαγωγι αρικμοφ . 

πλθ=true, γιατί κζλουμε να είναι ορατό το κουμπί που αλλάηει το πλικοσ των 

ράβδων. 

υπο=true, γιατί κζλουμε να είναι ορατό το κουμπί που αλλάηει τθν υποδιαςτολι. 

Θεωροφμε ότι με λίγο πειραματιςμό και παρατήρηςη είναι εφικτό για ζναν 

εκπαιδευτικό να καταςκευάςει τισ δικζσ του δραςτηριότητεσ.  

Ομάδα ΠΕ03 του Ψηφιακοφ Σχολείου 


